


سـال هشتم، شماره 16،پاییز و زمستان  1398
صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانـشكده معمــاري و هنـــر، دانـــشگاه كاشــان

فـارسي: معصـومه عـدالـت پور ادبي  بانی                                 ویـراستار  عكس روی جلد: حمیدرضا 
تابنده                                         نفیسه  انگلیسی: مهندس غزل  ویـراستار  نراق(                                  تاریخی  بــازار  )چهارسوق 
همكار اجرایی: مهندس نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                      j.ir.arch.s@gmail.com :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتر ایرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسالمي. واحد علوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری،  عبـــاس  دكتـــر 
دكتـــر مجتبي انصـــاري. دانشـــیار دانشـــگاه تربیـــت مدرس
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی،  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  دانشـــیار  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
دكتر اصغر محمد مرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعت ایران
دكتر غالمحســـین معماریان. استاد دانشـــگاه علم و صنعت ایران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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عمارت های باغ نظر شیراز و دگرگونی های كالبدی ـ كاركردی آن ها
علی اسدپور

نویافته های سردر مسجدجامع ارگ بم پس از زلزلۀ 1382
عیسی اسفنجاری كناری/ امیرحسین كریمی/ نسرین پورعیدی وند

معماری نویافتۀ دورۀ ساسانی در منطقۀ دماوند
محمدرضا نعمتی/ عباسعلی رضایی نیا

طراحی معماری به كمک پیشینه ها؛ مطالعۀ شیوه های بهره گیری معماران حرفه ای ایران از پیشینه های طراحی
الهام مهردوست/ احمد امین پور/ حمید ندیمی

سیر تحول حرم حضرت معصومه)س( با تأكید بر سلسله مراتب ورود )تشرف( از دورۀ صفوی تا دورۀ قاجار
محمد رضایی  ندوشن/ سید عبدالهادی دانشپور/ مصطفی بهزادفر

سینومرفی  نظریۀ  اساس  بر  تهران  ارگ  خرید  مركز  و  تجریش  تاریخی  بازار  معماری  تطبیقی  بررسی 
)هم ساختی كالبد ـ  رفتار(

ثریا تفكر/ آزاده شاهچراغی/ فرح حبیب
تداوم ساختار خانوادۀ گسترده در خانه های تک خانواری معاصر؛ نمونۀ موردی: بررسی سكونت خانوادگی 

مهاجران افغان در ایران
مسعود ناری قمی/ مهدی ممتحن/ معصومه احسانی

ابزار نحو فضا )نمونۀ  از  با استفاده  ارتباطات فضایی  واكاوی تعامل بین گونه های شكلی مسكن سنتی و 
موردی: خانه های سنتی كاشان(

پوریا سعادتی وقار/ اسماعیل ضرغامی/ عبدالحمید قنبران
شناخت الگوي كاركرد فضا در حسینیه هاي شهر تفت

مریم رجبي/ محمدرضا نقصان محمدي/ مهدي منتظرالحجه
بررسی كارایی شاخص های نور روز در ارزیابی كیفیت آسایش بصری كاربران )مطالعۀ موردی: فضاهای 

آموزشی دانشكده های معماری شهر تهران(
نسترن شفوی مقدم/ محمد تحصیلدوست/ زهراسادات زمردیان

الگوی درونی سازی ارزش ها در آموزش معماری
طرح، كاربست و آزمون مدلی برای رشد عاطفی دانشجویان در كارگاه طراحی

فرهاد شریعت راد
حاشیه نویسی در معماری: رویكردی نظام مند در راستای تحرک بخشی و توسعۀ پایه های نظری، پژوهشی و 

انتقادی معماری
مریم غروی الخوانساری

راهنمای تدوین و ارسال مقاله  
بخش انگلیسی
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بررسی تطبیقی معماری بازار تاریخی تجریش و مركز خرید ارگ 
تهران بر اساس نظریۀ سینومرفی )هم ساختی كالبد ـ  رفتار(*

ثریا تفكر**
آزاده شاهچراغی***

فرح حبیب**** 

چكیده
مطالعات روان شناسی اكولوژیك و مفاهیم جامعه شناختی خرد در زمینۀ پیوند نظام های كالبدی و رفتاری محیط، بنیان 
مهمی برای ارزشیابی و پیش بینی نحوۀ كاركرد محیط فراهم  كرده  است. در این زمینه، »نظریۀ مقررفتاری« راجر 
باركر كه در 1968 مطرح  شد، به تركیب پیچیدۀ ساختار های كالبدی  رفتاری محیط با  عنوان »سینومرفی« و عامل 
تعیین كنندۀ رفتار های محیطی افراد اشاره  می كند و معادل فارسی آن، »هم ساختی« پیشنهاد  شده  است. بنابراین، 
مقایسۀ هم ساختی ساختار های كالبدی  رفتاری در مقر های رفتاری مختلف به رفع ابهامات دربارۀ نحوۀ تقویت كارآمدی 
محیط كمك  می كند. فهم نحوۀ تعامل محیط و رفتار، تبیین قابلیت های رفتاری محیط ساخته شده و نحوۀ رخداد 
رفتار ها در تناسب با ساختار های محیط اكولوژیك، از اهداف پژوهش هستند. بر این اساس، این پژوهش به بررسی 
تطبیقی بازار تاریخی تجریش و مركز خرید ارگ تهران می پردازد. این پژوهش كاربردی، از نوع توصیفی    تحلیلی و با 
رویكردی  كیفیـ كمی است كه با روش بررسی اسنادی، مردم نگاری و فنون كار میدانی، به ویژه مشاهدۀ غیر مداخله ای 
به جمع آوری اطالعات و با روش استدالل و استنتاج منطقی به تحلیل اطالعات پرداخته  است. وجوه افتراق در هفت 
مورد از هشت الگوی رفتاری بررسی شده نشان داد كه این دو مقر رفتاری از جنبۀ سه عامل »كیفیت حركت«، »قابلیت 
پذیرش تنوع رفتاری و تغییر  استفاده در زمان« و »كیفیت تعامالت  انسانی« در ساختار كالبدی و به ویژه، »كیفیت 
پارامتر  تطبیقی 28  بررسی  از یكدیگرند.  متمایز  رفتاری  نتیجه، ماهیت  در  و  اجتماعی  رفتاری« در ساختار  كنترل 
استخراج شده از نظام های شش گانه ساختار كالبدی و چهار پارامتر ساختار اجتماعی محیط، به تحرك رفتاری، تنوع 
راهبردهای خالقانه رفتاری و تعامالت انسانی پرشور و گذارا در بازار تجریش و كاهش تحرك و كاهش تنوع رفتارهای 
انتخابی و اجتماعی در مركز خرید ارگ اشاره دارد. این پژوهش نتیجه گیری می كند كه هم ساختی قوی و منعطف 
ساختارهای محیطی بازار با الگوهای رفتاری، به تولید مداوم روابط ابتكاری میان محیط اكولوژیك و افراد و هم ساختی 

ضعیف و غیر منعطف در مركز خرید ارگ به محدود سازی تنوع رفتارهای محیطی منجر شده  است. 
كلید واژه ها: 

روان شناسی اكولوژیك، نظریۀ قرارگاه رفتاری، سینومرفی، بازار، مركز خرید.

* این مقاله برگرفته از رساله دكتری تخصصی معماری نویسنده اول با عنوان»تبیین مدل نقد محیط های انسان ساخت عمومی مبتنی بر نظریه سینومرفی 

)محیط های خرید معاصر و بازار های ایرانی(« می باشد كه به راهنمایی دكتر آزاده شاهچراغی و مشاوره دكتر فرح حبیب در دانشكده عمران، معماری و هنر 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران در حال انجام است.

** دانشجوی دكتری، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی

shahcheraghi@srbiau.ac.ir ،دانشیار، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، نویسنده مسئول ***

**** استاد، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی

تاریخ دریافت: 1398/01/27          تاریخ پذیرش: 1398/11/29
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پرسش های پژوهش 
1. كالبد معماری بازار   تجریش چگونه بر رفتار باشندگان در آن اثر می گذارد؟

2. كالبد معماری مركز خرید ارگ چگونه بر رفتار باشندگان در آن اثر می گذارد؟
ـ رفتار( در بازار تاریخی و مركز خرید ارگ تهران كدام اند؟ 3. وجوه افتراق و تشابه سینومرفیك )تركیب كالبد 

مقدمه
امروزه با نفوذ و گسترش دانش »روان شناسی اكولوژیك«، بررسی تعامالت پیچیدۀ محیط ـ رفتار به یكی از مباحث 
مهم جریان های پسامدرن در معماری و شهرسازی تبدیل  شده  است. این حوزۀ میان رشته ای برای مقابله با سیطرۀ نگاه 
كمی و متریك در ارزش یابی محیط انسان ساخت، محیط را به عنوان ظرف كنش ها و رفتار های جمعی در  نظر  می گیرد. 
از دیدگاه روان شناسی اكولوژیك راجر باركر1، محیط انسان ساخت دارای ساختار های مجزای كالبدی و رفتاری است 
 .)Walsh 1973( كه در پیوند با یكدیگر یك كل واحد را شكل  می دهند و »میدان« یا »مقر رفتاری« نامیده  می شود
الگو های رفتاری از الگو های كالبدی پایدارترند. ازاین رو، مطالعۀ رفتار های محیطی می تواند مبنای تحلیل و پیش بینی 
نحوۀ كاركرد محیط قرار  گیرد. هرچه سازگاری محیط ـ رفتار كه او آن را »سینومرفی« )هم ساختی( نامید قوی تر باشد، 

فضا از قابلیت ها و كارایی باالتری برخوردار خواهد  بود )لنگ 1987(. 
از میان مقر  های رفتاری جمعی مختلف، بازار  ها و مراكز خرید به دلیل شكل  دادن قلمروی مهمی از زندگی روزمره، 
از غنا و جذابیت برای مطالعه رفتار های محیطی برخوردارند )شاهچراغی و بندرآباد 1394(. این پژوهش، به بررسی 
تطبیقی نحوۀ هم ساختی اجزای كالبدی ـ رفتاری در دو مقر رفتاری به ترتیب در بازار تجریش و مركز خرید ارگ تهران 
پرداخته و »رفتار های محیطی« به عنوان بارز ترین نمود نحوۀ كاركرد محیط مورد  مطالعه قرار می گیرد. پیچیدگی های 
نظم حاكم بر محیط انسان ساخت، نظم و اصول مشترك میان رفتار ها و در نهایت، نقش محیط اكولوژیك بر نحوۀ 

بروز رفتار در این پژوهش مورد  بحث می باشند. 
این پژوهش به روش تحلیل محتوا، بررسی اسنادی، مردم نگاری و فنون كار میدانی، به ویژه مشاهدۀ غیر مداخله ای 
به جمع آوری اطالعات و با روش استدالل و استنتاج منطقی به تحلیل اطالعات می پردازد. پس از تنظیم مشاهده نامه، 
مشاهدۀ نظام كالبدی ـ رفتاری محیط اكولوژیك و رفتار های محیطی و تحلیل اولیۀ مشاهدات میدان به  انجام می رسد. 
سپس با برداشت دقیق تر و هدفمندتر رفتار های محیطی در مقر های رفتاری برگزیده، مضامین مهم استخراج و در 

قالب نتیجۀ مشاهدات ارائه می شود. تصویر 1 مدل ساختاری پژوهش را نشان می دهد.

تصویر 1: مدل ساختاری پژوهش
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1. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1. 1. روان شناسی اكولوژیک

به دنبال تالش برای فهم نظام مند رفتار های فرد، راجر باركر در 1968 ایدۀ نوآورانه خود را مطرح كرد كه محیط ها رفتار 
افراد مستقر در خود را شكل می دهند و افراد صرف نظر از تفاوت های فردی ، در یك محیط  معین به نحو بسیار مشابهی 
رفتار می كنند )Secchiaroli and Bonnes 1992(. او نظام های كالبدی و رفتاری محیط را به طور مجزا شناسایی 
و در قالب یك واحد تحلیل مشترك با  عنوان »محیط اكولوژیك« یا »مقر رفتاری« انسجام بخشید كه پیش از او 
به »میدان« یا »فضای زندگی« نیز تعبیر  شده  بود )گلرخ 1391(. از این  نظر، محیط، ساختار مند، دارای نظم پیوسته 
 Scott( و سلسله مراتبی و تعادلی نیمه پایدار است كه به نحوی پویا در حال خودتنظیم گری با تغییرات احتمالی است
2005(. طبق مشاهدات باركر، رفتارها به تبعیت از محیط و دارای نظم و الگوی آشكار می باشند. بعالوه، رفتار ها متاثر 
از نیرو های درونی فرد و عمدتا نیرو های بیرونی محیط شكل می گیرند و قابل تفسیر هستند )Walsh 1973(. در واقع، 
رفتار نوعی یادگیری و كنش فعاالنه از سوی انسان نسبت به شرایط محیطی و اقدام او برای تغییر محیط یا رفتار خود 
برای رفع نیاز ها و حفظ بقاست )Tuan 1972( و توالی زمانی و فضایی فعالیت های انسانی منشأ شكل گیری و توسعۀ 

مقر های رفتاری است )افشاری و پوردیهیمی 1393(.
محیط های انسان ساخت روزمره در نگرش واقع گرا و عینی گرای باركر، دارای مرز  های در برگیرنده و احاطه كننده، 
ازاین رو،  رفتارند.  نقش دهندۀ  و  قهری  ماهیت  دارای  اجتناب ناپذیر  به نحوی  كه  می باشند  تشخیص  قابل   و  ملموس 
رفتار    های عینی و روزمرۀ محیطی، موقعیت مند و محدود به مرز   های محیطی، منعطف و تا حدود زیادی پیش بینی پذیرند 
)Francovich 2008(. اصول كلی نظریۀ باركر را می توان مطابق جدول 1 بر اساس دیدگاه محققان مختلف در هفت 

مورد خالصه كرد )جدول 1(. 

جدول 1: وجوه مختلف رویكرد اكولوژیك به تعامل محیط و رفتار در دیدگاه محققان مختلف

محقق

یی
گرا

كل 

یی
گرا

ظام 
ن

بل
تقا

ش م
كن

یی
گرا

ربه 
تج

یی
گرا

مل  
ع

یی
گرا

نی 
عی

یی
گرا

اقع 
و

Tuan1972 ****
Walsh 1973******

Schoggen 1983****
Lang 1987*****

Bonnes and Secchiaroli 1992***
Scott 2005***

Francovich 2008****
Charles and Sommer n.d.***

Popov and Chompalov 2012***
Heft et al. 2014****

1. 2. نظریۀ سینومرفی )هم ساختی ساختارهای محیط اكولوژیک(
باركر ویژگی های ساختاری یك مقر رفتاری را ذكر كرد كه عبارت اند از: یك یا چند الگوی پایدار رفتار، موقعیت 
مكانی، مرز زمانی، جمعیت انسانی. او پیوند این ساختارهای نامتجانس محیط را »هم ساختی یا سینومرفی« نامید كه 
در نظر او اساسی ترین اصل شكل گیری مقر رفتاری است )Popov and Chompalov 2012, 20-21(. بدین معنا 
و  همگرا  همنوا،  یكدیگر  با  ویژه  كاركردی  برنامۀ  یك  تحقق  برای  اجتماعی ـ رفتاری  و  كالبدی  چارچوب های  كه 
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Salehinia and Me-(  سازگار می شوند، انسجام می یابند و هر یك برای دیگری الزاماتی دقیق مشخص می كند
marian 2012, 9(. ماهیت محیط را نمی توان تنها از بررسی یكی از دو وجه كالبدی یا رفتاری شناسایی  كرد، بلكه 
هم ساختی آن ها ماهیت محیط را مشخص می سازد )Heft et al. 2014, 387-388(. به  یك تعبیر، باركر هر اجتماع 
Perkins et al. 1988, 358-( را مجموعه ای از مقر های رفتاری یا هم ساخت های كالبد ـ رفتار در  دسترس معرفی  كرد
359(. با تغییر برنامۀ كاركردی یا یكی از ساختارهای كالبدی و رفتاری، هم ساختی مقر رفتاری به نحوی خود تنظیم گر 
تغییر  می یابد تا دوباره سازگاری كالبد  ـ رفتار برقرار شود. در غیر این  صورت، محیط كفایت خود برای تحقق رفتار ها را 

از دست می دهد )لنگ 1987، 162ـ163(. 
باركر چارچوب یا ساختار كالبدی محیط را با »مرز كالبدی«، »عینیات و اشیا«، »عوامل طبیعی و محرك های 
حسی« و  »جو سیما شناختی« و همچنین، چارچوب یا ساختار رفتاری محیط را با چهار عامل »الگوهای فعالیت«، 
»مكانیسم های رفتاری«، »نقش های رفتاری« و »مكانیسم های حفظ چارچوب رفتاری« توصیف كرده  است. اعمال 
»فشار« مقر رفتاری بر بروز انواع رفتار ها و یا فرصت سازی رفتاری می تواند یكی از این موارد باشد: الزام و اجبار، اصرار 
و ترغیب، دعوت، بی تفاوتی، اعمال محدودیت كم، مقاومت، و یا ممانعت. ویكر )1972(2 نیز رفتار ها را در طیف سازگار 

 .)Wicker 1972, 269-273( تا ناسازگار با برنامه كاركردی محیط دسته بندی كرده  است
از سوی  دیگر، جیمز گیبسون )1977(3 داشته های عینی و ارزش ها و معانی ضمنی قابل  ادراك مستقیم را كه محیط 
عرضه می كند، »قابلیت محیطی« نامیده  است )Heft et al. 2014(. قابلیت محیطی در قالب اطالعات عملكردی 
برای رفع نیاز های ارگانیسم، در اختیار او قرار  می گیرد و او را برای استفاده از امكانات محیط به »كنش و رفتار« 
وا می دارد )شاهچراغی و بندرآباد 1394، 105ـ117(. بسته به ویژگی های افراد )نیاز ها، زمینه شناختی، توانمندی های 
ذاتی و شرایط مقطعی جسمی، روحی، زمانی یا مالی(، »قابلیت های محیط« بالقوه باقی می مانند و یا بالفعل می گردند 
)لنگ 1987، 117ـ119(. بنابراین، قابلیت موجود است، چه مشاهده كننده به آن اهمیت بدهد یا ندهد، مورد  استفاده 
قرار  بگیرد یا نگیرد )ثقفی، محمدی، و ندیمی 1396، 24ـ25(. بر  این  اساس، محدودیت ها و فرصت های رفتاری ناشی 
از هم ساختی محیط، حدود »قابلیت های رفتاری« محیط را تعیین  می كند. طراحان با تدارك قابلیت های محیطی، 

محیط های خنثی را به محیط های بالقوۀ رفتاری تبدیل می كنند )لنگ و مولسكی 2010، 92ـ95(. 
یان گل )2013(4 عقیده دارد محیط های ساخته شده ماهیتی زنده و پویا دارند و بررسی رفتار ها می تواند فهمی عینی 
و دانشی كاربردی دربارۀ تعامل محیط و رفتار عرضه كند. او طیف رفتارهای جمعی را به سه دستۀ ضروری، انتخابی 
و اجتماعی تقسیم كرده، به نحوی  كه با بهبود كیفیت محیط، فعالیت های ضروری آن پایدارتر می مانند و فعالیت های 

انتخابی و به دنبال این  دو، فعالیت های اجتماعی بیشتری رخ می دهد )خادمی و علی پور 1396، 44ـ45(.
1. 3. ماهیت مراكز خرید و مطالعات فضای جمعی

ماهیت خرید و مصرف در جامعۀ سرمایه داری و نئولیبرالیستی تغییر كرده و به عقیدۀ والتر بنیامین5 )2003( مراكز خرید 
معاصر به بازنمایی جهان تخیلی و پیشرفت بی پایان آن می پردازند. تاریخ، میراث فرهنگی، جنسیت، هنر و كیفیت 
اجرای سیاست های اختالف طبقاتی،  یافته و قیمت گذاری كمی می شود.  تقلیل  تا حد یك كاالی تجاری  زندگی 
انباشت سرمایه و لوكس گرایی محصول فرهنگ مصرف گراست )هاروی 1391، به نقل از نادری و حسینی 1395، 
98ـ99(. با توسعۀ سرمایه داری، پرسه زنی از خیابان به اندرونی سرپوشیدۀ فروشگاه های بزرگ انتقال یافت و مكان 
امنی برای حضور همۀ اقشار فراهم  شد. گشت و گذار در پاساژ، لذت، تفرج، كشف كاال ها، تم های فصلی و آدم ها، نوعی 

تجربه فضایی را ایجاد  كرده كه لزوماً به خرید منتهی نمی شود )وریج كاظمی 1392، 126ـ127(. 
از سوی  دیگر، قلمرو عمومی شهر در برگیرندۀ همۀ مكان های جمعی و مقرهای رفتاری قابل  دسترس همگان 
است )نقی زاده 1396(. مطالعۀ لطافتی و انصاری )1398( به مؤلفه های عینی و ذهنی مؤثر بر تعامل فرد و مكان 
جمعی و مطالعۀ محمدمرادی و دیگران )1398( به وجوه كالبدی، فعالیتی، معنایی و اجتماعی مقرهای رفتاری جمعی 
زندگی  نیمه عمومی  قلمروی  به عنوان  به عقیدۀ وریج كاظمی )1392( محیط های خرید  از جنبه ای دیگر،  می پردازد. 
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جمعی و جزئی از قلمرو عمومی در شهر، سه ماهیت پیدا كرده: 1. عرصۀ مصرف انفعالی، متأثر از تنوع طلبی و پیروی 
از توده، 2. عرصۀ مصرف ارتباطی برای فرادستان جهت نمایش قدرت و منزلت اجتماعی خود و برای فرودستان 
جهت نزدیك شدن به فرادستان، 3. عرصۀ مصرف فرهنگی محیط و تولید ابداعی، بدین معنا كه اقشار به ظاهر غیر مولد 
جامعه در فرایند به كارگیری كاال ها و فضا ها، تولید پنهان خود را عرضه  می كنند. آن ها با حضور و استفادۀ نامتعارف 
یا معكوس از محیط، به نحوی محافظه كارانه به تضعیف قواعد و نابرابری تحمیلی جامعه می پردازند و مكان را ضمن 
تغییرات تدریجی با عالیق خود منطبق می سازند. برای مثال، پرسه زن ها نیز در محیط های خرید به تصرف محیط و 
كنش رفتاری می پردازند كه تشخیص آن ها از خریداران در نگاه اول چندان آسان نیست. نگاه پرسه زن ها كنجكاو تر 
و دقیق تر و سرعت حركت آن ها كمتر است، اشیاء سبك تر به همراه دارند و در تشخیص قابلیت های محیطی بهتر 
عمل  می كنند )وریج كاظمی 1392(. مدل نظری پژوهش در تصویر 2 به جمع بندی مباحث مطرح شده پرداخته  است. 

تصویر 2: مدل نظری توسعه یافتۀ پژوهش
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2. روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهش های كاربردی و توصیفی  تحلیلی، با رویكردی كیفی ـ كمی محسوب می شود و مردم نگاری 
به عنوان نقشه راه این پژوهش انتخاب شده  است. این پژوهش به  كمك بررسی اسنادی و فنون پژوهش میدانی، به ویژه 
مشاهدۀ غیر مداخله ای اقدام به جمع آوری داده ها می كند و تجزیه و تحلیل اطالعات با كمك استدالل قیاسی ـ استقرایی 
به  انجام می رسد. به عقیدۀ گل و سوار، مشاهدات نظام مند، مستند سازی و تحلیل رفتار مردم با چشم غیر مسلح، كلید 
مطالعات مردم نگاری متمركز بر تعامل فضای جمعی و زندگی جمعی است. از كاربران به طور مستقیم پرسش نمی شود، 

صرفاً فعالیت ها و رفتار افراد در نقشه ثبت می گردد )گل و سوار 2013، 5(. 
بنا  به اشارۀ مهم باركر به مسئلۀ تغییر ساختارهای اكولوژیكی محیط و الگوهای رفتاری طی گذر زمان )لنگ 
1987(، در این پژوهش دو محیط خرید از دو الگوی كالبدی قدیم و جدید انتخاب شده تا كفایت و توان بالقوۀ هریك 
از آن ها برای پذیرش الگوهای رفتاری مورد  نظر در مقایسه با یكدیگر بررسی  گردد. به عالوه، مجاورت این دو میدان 
رفتاری )استقرار در موقعیت شهری یكسان و امتیازات مشابه دسترسی به مكان برای افراد( نیز در انتخاب نمونه های 
پژوهش  متغیرهای  ارتباط  نحوۀ  بر  بیشتر  تمركز  برای  كه،  بدین  دلیل  داشته  است.  اهمیت  پژوهش  این  موردی 
)هم ساختی ساختارهای محیطی و رفتارهای محیطی افراد(، تا حد امكان تأثیر عوامل مداخله گر و زمینه ای )از جمله 
تنوع و تراكم بافت شهری و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی زمینۀ شهری( بر رفتار محیطی افراد به  حداقل رسیده 
و كنترل شوند. ازاین رو، بازار تاریخی تجریش و مركز خرید ارگ تهران به صورت هدفمند انتخاب شده اند. مقایسۀ 
ماهیت رفتاری این دو محیط با ساختارهای اكولوژیكی متفاوت، نیاز به ژرف اندیشی و مطالعۀ عمیق دارد. به ویژه اینكه 
بازار تاریخی تجریش در گذر زمان با مراكز و پاساژهای جدید ارتباطی بالفصل یافته و با وجود تغییرات شگرف، زمینۀ 

كالبدی پیرامون آن، این الگوی كالبدی همچنان ضمن پذیرش الگوهای رفتاری متنوع، ادامه حیات می دهد. 
در مرحلۀ دوم، به منظور برداشت های دقیق تر رفتاری، دو مقر رفتاری پر  تردد، غنی و سرشار از اطالعات در قلب 
بازار و مركز خرید، شناسایی و انتخاب می شوند. راهكار های رفع محدودیت های پژوهش در جدول 2 ذكر شده  است.

جدول 2: ملزومات، محدودیت ها و راهكار های مناسب برای اجرای پژوهش
راهكار هاالزامات و محدودیت های پژوهشنوع محدودیت

ـ زمانی همۀ  زمان كافی، مهارت و تخصص الزم محققفنی  به كارگیری  محیطی،  رفتار های  دقیق  رؤیت  برای  كافی  مدت زمان  تخصیص 
حواس و مهارت ها و توجه به رویدادهای واقع در تراز چشم، تحلیل ذهنی

محیطی
ناآرامی و تغییرات مداوم میدان پژوهش، محدودیت استقرار 
در محیط و مشاهدۀ رفتار به دلیل ازدحام جمعیت، تنگی 

مسیر های حركت و فقدان فضا های مكث

میدان،  بخش های  در  مستمر  حضور  مشاهدات،  میان  مناسب  زمانی  فاصلۀ  رعایت 
جابه جا شدن و استفاده از حداقل فرصت های محیطی برای استقرار در میدان و مشاهدۀ 

رفتار ها

انسانی،  
اجتماعی ـ فرهنگی

همكاری جامعۀ آماری، نگرانی و كنجكاوی مردم، ایجاد 
میدان،  در  محقق  حضور  از  سوء برداشت ها  مزاحمت ها، 

مالحظات حریم و محرمیت افراد

حفظ فاصله با افراد، مشاهده در پوشش پرسه زن و زبان جاری میدان، مستند سازی 
رفتار ها به روش ضمنی و نا محسوس با رعایت محرمیت افراد، داده ها باید ناشناس 

باشند.

پژوهش، سازمانی و قانونی مكان  به  دسترسی  برای  سازمان ها  همكاری 
داده ها و منابع اطالعات

اخذ مجوز های الزم در صورت ضرورت، رعایت محدودیت قانونی عكاسی از مكان های 
با دسترسی

این مراحل به ترتیب دنبال می شود: 1. معرفی ساختار كالبدی و عملكردی میدان مطالعه، 2. طرح پرسش های 
البدی ـ رفتاری محیط اكولوژیك، 5.  نظام مند، 3. تنظیم مشاهده نامه به عنوان سند تحلیل، 4. مشاهدۀ ساختارهای 
مشاهدۀ میدانی رفتار های محیطی و ثبت رخداد های فضا )تصویر 3(، ثبت داده ها در پروتكل آماده شده در تركیب با 
ترسیمات دو بعدی میدان، تفسیر اولیۀ داده های میدان، شناسایی مقر های رفتاری مهم تر برای آزمون فرضیه، برداشت 

دقیق و هدفمند رفتار های محیطی، 6. گزارش نتیجۀ مشاهدات، استخراج مضامین مهم اصلی و فرعی. 
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2. 1. معرفی بستر پژوهش و مقر های رفتاری برگزیده
میدان تجریش تهران، قطب گردشگری طبیعی و تاریخی، مذهبی   فرهنگی و فعالیت های بین المللی و دیپلماتیك است 
و بازار تاریخی تجریش و مركز خرید ارگ در دو سوی این میدان واقع  شده اند )تصویر 4(. بازار تجریش با سابقۀ 
تاریخی 150ساله و حال و هوای معماری سنتی، سرزنده و محبوب گردشگران داخلی و خارجی است )مركز اسناد و 
تحقیقات دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی 1378(. مركز خرید ارگ، در زمرۀ مال ها و مراكز خرید 
تهران و نشانۀ چرخش شهر به سوی سبك زندگی سرمایه داری است كه در پنج طبقه تجاری به انضمام پنج طبقه 
پاركینگ مجهز، همانند یك فضای شهری در دسترس مردم قرار  دارد. خود نمایی برند های متنوع، پردیس سینمایی 
و شهربازی، پاتوق ها، باغ بام، فود كورت ، كافی شاپ، سبب جذابیت این مركز برای وقت گذرانی و تفریح گردیده اند 

)صفری راد، زندیه شیرازی، و محمود زاده 1396، 288ـ294(. 

تصویر 3: نحوۀ ثبت داده ها در  مشاهدات میدانی رفتارهای محیطی )گل و سوار 2013(

تصویر 4: موقعیت بازار تجریش و مركز خرید ارگ

1. تكیه بزرگ
2. امامزاده صالح
3. تكیه كوچك

4. مساجد پیرامونی
5. پاساژ قائم 

6. ورودی راسته بازار 
7. پایانۀ اتوبوسرانی

8. میدان تجریش
9. مركز خرید ارگ

10. ایستگاه مترو
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تكیۀ بزرگ تجریش حدود دویست  سال پیش در امتداد راسته بازار تجریش به منظور برگزاری مراسمات مذهبی ظهر 
عاشورا و تاسوعا بنا شده و دارای 600 متر  مربع زیر بنا در دو تراز است )مركز اسناد و تحقیقات دانشكده معماری و 
شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی 1378(. در روزهای عادی، طاق نما های اطراف و فضای میانی به فضایی جهت 
خرید و فروش كاالهای روزمره اختصاص می یابد )تصویر 5(. بخش های مختلف این بازار تاریخی روایتگر رفتار های 
جمعی مردم از گذشته تا حال می باشد و به عقیدۀ قیومی بیدهندی و شمس، مطالعۀ چنین مكان هایی به فهم پندار ها 
و ذهنیت عامه نسبت به زندگی جمعی می انجامد )قیومی بیدهندی و شمس 1391، 6(. مقر رفتاری مورد  مطالعه دوم 
در تراز همكف خیابان دسترسی غربی و در تراز اول نسبت به دو طبقۀ همكف زیرین و دو طبقۀ فوقانی واقع شده 
 است )تصویر 6(. دو راهرو ی اصلی كه توسط وید مركزی مجزا شده، از طریق پیوستگی در طرح كف و سقف وحدت 

یافته اند و مجموعه ای از رفتار های متنوع را در خود گنجانده  است.

2. 2. روش شناسی مطالعۀ ساختارهای محیط و رفتارهای محیطی در مقرهای رفتاری برگزیده
بنابر چارچوب نظری تدوین شده )تصویر 2(، می توان به مشاهده و بررسی تطبیقی ساختارهای كالبدی و رفتاری در 
دو محیط یاد شده از یك  سو و رفتارهای محیطی از سوی  دیگر، به عنوان متغیرهای آزمودنی این پژوهش پرداخت 
)تصویر 7(. هدف از بررسی تطبیقی این دو محیط اكولوژیك، مقایسۀ سرزندگی و اقبال آن ها در جذب افراد و صرفًا 
فراوانی رخدادهای رفتاری نیست، بلكه در اینجا فارغ از هر گونه پیش داوری، به مقایسۀ ماهیت رفتاری دو محیط 
الگوهای رفتاری معین  از  با هریك  بالقوۀ هر محیط به طور جداگانه در رابطه  مورد  مطالعه پرداخته  می شود. توان 
تحلیل می شود تا معلوم  گردد هم ساختی ساختارهای محیطی چگونه فرصت ها یا محدودیت های رفتاری را ایجاد 
می كنند. از سوی  دیگر، از آنجا كه به  گفتۀ گل و سوار )2013( استخراج و ثبت داده های مربوط به رخدادهای رفتاری 
پیچیده ترین بخش مطالعات محیط ـ  رفتار محسوب  می شود، موقعیت مكانی و زمانی و روش نمونه گیری رفتاری در 
این روند اهمیت می یابد. با توجه به گستردگی دو محیط انتخاب شده در این پژوهش، كه خود سینومرفی چندقرارگاهی 
محسوب می شوند، یك میدان رفتاری در هریك برگزیده شده است. به منظور برداشت نظام مند رفتارها، این دو میدان 

تصویر 5: تكیۀ بزرگ تجریش و راسته بازار های منتهی به آن )فرهنگستان هنر 1385(



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 16 ـ پاییز و زمستان 98

113

تصویر 6: مركز خرید ارگ )صفری راد، زندیه شیرازی، و محمود زاده 1396، 288ـ294(

رفتاری بر  اساس تنوع و پیچیدگی ساختار كالبدی ـ رفتاری، به دو بخش در بازار ارگ و سه بخش در بازار تجریش 
تقسیم شده  است. تصاویر 12 و 14 نحوۀ كدگذاری موقعیت های مختلف نمونه گیری رفتاری را در دو مقر رفتاری 

یاد شده نشان می دهند. 
در این پژوهش، رفتارهای محیطی در بازۀ شش ماهه )97/6/29 تا 97/12/29( مورد  مطالعه قرار گرفته اند. چهار 
مقطع زمانی كه انتظار می رود این دو میدان در این مقاطع، بیشترین تنوع رفتاری و در همپوشانی با یكدیگر، دید 
جامعی از ماهیت رفتاری مجموعه را به  نمایش بگذارند، انتخاب شده  است. در بازار تجریش مشاهدۀ رفتاری در ایام 
سوگواری محّرم نیز صورت گرفته  است. هر مقطع زمانی شامل ساعات پرازدحام فعالیت مقر رفتاری )از ساعت 11 تا 

21(، به دو بازه برابر پنج ساعته تقسیم  می شود. 
از آنجا  كه از دیدگاه گل و سوار )2013( فیلم برداری و عكس برداری از بهترین روش های ثبت و بازبینی داده های 
رفتاری محسوب می شود، در این پژوهش در هر بازۀ زمانی از طریق پنج   بار فیلم برداری پیوسته 20  دقیقه ای به فواصل 
زمانی هر 40  دقیقه یك  بار، مشاهدات رفتاری میدان ضبط می شود. در هر فیلمبرداری پیوسته، به فواصل حداقل هر 
10 دقیقه یك فریم از فیلم در شلوغ ترین و متنوع ترین وضعیت نمایش رفتاری محیط انتخاب می شود. زمان بندی 
حداقلی ده  دقیقه میان فریم ها بدین دلیل است كه فرصت تغییر رفتار فرد در نظر گرفته  شود؛ زیرا فرد ممكن است 
بارها الگوی رفتاری خود در محیط را تغییر  دهد و هر  بار در یكی از هشت الگوی رفتاری، به ایفای نقش رفتاری 
بپردازد. به عالوه، در وقفه های 40 دقیقه ای فیلمبرداری، دو عكس برداری تصادفی از میدان در شلوغ ترین و متنوع ترین 
وضعیت نمایش رفتاری محیط به  انجام می رسد. یادداشت برداری رفتاری نیز برای تكمیل داده ها به كار گرفته شده 
 است. بنابراین، در كل بازۀ زمانی ده ساعته هر  بار مشاهدۀ میدان، در مجموع برای هر موقعیت كدگذاری شده 40 فریم 
انتخاب می شود )تصویر 8(. ذكر این نكته ضروری است كه در هر فریم، تعداد رخدادها و اپیزودهای )نمایش های( 
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تصویر 7: الگوی مشاهده ساختارهای اكولوژیكی محیط 
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رفتاری شمارش می شود، نه تعداد افراد. سپس، نسبت رخداد هر الگوی رفتاری به كل رخدادهای رفتاری در هر فریم 
برحسب درصد محاسبه می شود. میانگین این نسبت ها، نسبت كلی رخداد هریك از الگوهای رفتاری را نسبت به رخداد 

هفت الگوی رفتاری دیگر نشان خواهد  داد. 
  

تصویر 9: نظام حركتی در دو مقر رفتاری مورد مطالعه 

تصویر 8: نحوۀ زمان بندی در نمونه گیری مشاهدات رفتاری

ـ رفتاری مقر های رفتاری برگزیده  3. مقایسۀ ساختار كالبدی 
باركر برای معرفی ساختار كالبدی مقر رفتاری به چهار مؤلفۀ مرز ها و لبه ها، پیكر بندی فضا، عوامل طبیعی و اشیاء 
محیط اشاره كرده  است )Walsh 1973(. با این همه، در ساختار نظریۀ او به تشریح این عوامل پرداخته   نشده است. 
بدین  منظور، در جدول 3 به تشریح و تبیین این مؤلفه ها و مقایسۀ ساختار كالبدی دو مقر رفتاری پرداخته شده  است. 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 16 ـ پاییز و زمستان 98

116

جدول 3: مؤلفه ها برای مقایسۀ ساختار كالبدی دو مقر رفتاری مورد  مطالعه
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 محدود و متمرکز از سقف
ه،  شدت و خیرگی زیاد نور مصنوعی همگن و پراکند

 بیعی و مصنوعیروشنایی همگن نور ط
-انگیز طبیعت، آوای نوازندگان، دورهاصوات دل اصوات

گردان، صوت اذان، همهمه، مکالمات تلفنی افراد،  
 های صوتیها، تعدیل آلودگیگام

صورت همگن در تمام محیط،  پخش موسیقی مالیم به
 صوت اذان

-خوراکیدود و زغال، گرد و خاک، زباله، کاالها و  هاطعم و هارایحه
 انگیز طبیعت و پرندگان های دلها، رایحه

 خوشایند های خوشایند یا ناحذف کامل انواع رایحه

ها، حضور  ها و درختچههای سبز، پرچینجداره دما  رطوبت،
 طبیعت سبز و امکان لمس نزوالت جوی 

 های مصنوعیدرختچه

4
یاء 
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 و 

ات
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مان
 مبل

یاء،
اش

زات
جهی

 و ت
ها

 

 های لوکس و تجمالتی نیاز مبرم به ویترین وابستگی به ویترین، بجز موارد محدود عدم های فیزیکیحائل عملکردی
 عدم تجهیز  شدهتجهیز  تجهیزات سبک کارگاهی کارگاهی
 مجهز  عدم تجهیز  ها ها، گلدانها، میز و صندلینیمکت فراغتی
 مجهز  های سادهرفا پلکانمحدود، ص هاها، پله برقیها، آسانسورپلکان حرکتی

 های حمل کاال مجهز به آسانسور تجهیز محدود  دستی، گاری، ...چرخ جابجایی کاال
 مجهز  تجهیز محدود  ویلچر، کالسکه بچه جابجایی افراد

 مجهز  تجهیز محدود  های خودپرداز پولاینترنت، دستگاه ارتباطی
 مجهز  مجهز  های صوتیبسته، سیستم دوربین مدار نظارتی

 مجهز  عدم تجهیز  اطفای حریق، سیستم تهویه مطبوع  تجهیزات  تاسیساتی

 

 و 
ها
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ها
به 

ل

سازمان دهی
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از سوی  دیگر، نظریۀ باركر برای تحلیل ساختار اجتماعی ـ رفتاری یك مقر رفتاری كه به تأثیر مستقیم آن بر بروز 
رفتارهای محیطی تأكید دارد، چهار مؤلفۀ كلیدی را معرفی و هریك را تشریح كرده  است )نمودار 2(. به طور كلی 
یازده »الگوی  از میان   .)Walsh 1973( برنامۀ كاركردی، در برگیرندۀ اهداف اصلی شكل گیری مقر رفتاری است 
فعالیت«6 نظریۀ باركر، برنامۀ كاركردی تیمچه و راسته بازارهای تجریش، خرید اقالم ضروری و نیمه ضروری روزمره، 
دست فروشی و فعالیت های كارگاهی محدود، و در مناسبت های مذهبی، اجرای مراسم سوگواری و تعزیه خوانی را 

تصویر 10: امكانات فضا برای نشستن و  تماشای مراسم سوگواری در تكیه 
)تیمچه( تجریش )خبرگزاری برنا. 1394(

تصویر 11: امكانات نشستن، توقف و فراغت 
در فضای مركزی، مركز خرید ارگ

مد نظر دارد )تصویر 10(. در مقابل، برنامۀ كاركردی مقر رفتاری برگزیده در مركز خرید ارگ، در كنار انحصار طلبی در 
نوع كاال ها، قیمت ها و نحوۀ پذیرش مشتریان، عالوه بر خرید اقالم غیر ضروری، خرده فروشی های لوكس، نمایندگی 

عمده فروشی ها و برند های معتبر، فعالیت های فراغتی آخر هفته و تعطیالت را در خود گنجانده  است )تصویر 11(. 
از سوی  دیگر، در تیمچۀ تجریش و راسته بازارهای وابسته به آن، »پویایی حركت« خریداران، پرسه زنان، عزاداران 
و دسته های نمایش، خصلت فضایی محیط را شكل  می دهد. عالوه بر حركت و توقف، سایر »مكانیسم های رفتاری« 
از جمله »تعامالت كالمی و غیر كالمی«، »واكنش های عاطفی و هیجانی« و »به كارگیری مهارت های دستی« حركت 
با خیل فشردۀ جمعیت یا تماشای جمعی مراسم، با محدودیت مواجه نیستند. گریستن سوگواران، خنده و گفت وگوی 

پر شور پرسه زنان با همراهان خود یا فروشندگان در همهمۀ جمعیت و ارتفاع زیاد محیط محو می شود. 
همچنین، در بازار تجریش »نقش های رفتاری«7، به دلیل عدم وجود مقررات محدود كننده برای ورود و پذیرش 
دوره گردان،  همراهان،  و  عزاداران  مذهبی،  هیئت های  اعضای  بازاریان،  مختلف  اصناف  است.  متنوع  بسیار  افراد، 
رفتاری  نقش آفرینی  به  بی تفاوت  نظاره گران و عكاسان، حتی رهگذران  پرسه زنان، گردشگران خارجی،  خریداران، 
می پردازند. اما در مركز خرید ارگ به دلیل مالكیت خصوصی و كانالیزه كردن كاالها و خریداران، نقش های رفتاری 

به نحو بارزی محدود تر است. 
به عالوه، »مكانیسم های حفظ چارچوب رفتاری« در دو مقر رفتاری تفاوت هایی دارند. این مكانیسم های كنترلی 
در بازار عمدتاً نامحسوس و محدودتر است. حضور همیشگی جمعیت مردم و گسترۀ وسیع رفتار های مورد پذیرش 
اداره كنندگان بازار، هنجار شكنی و بروز رفتار های مخل برنامۀ كاركردی در بازار را به حداقل می رساند. اما در مركز 
خرید ارگ، نیروهای انتظامات مجموعه ضمن گشت زنی و استقرار مداوم در محیط، مقابله با هنجار شكنی رفتاری را 
به طور آشكار بر  عهده دارند. بدین  ترتیب، ساختار اجتماعی ـ رفتاری این دو مقر رفتاری تفاوت های قابل مالحظه ای 

می یابند كه در تحلیل رفتارهای محیطی اهمیت فراوان دارند.
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4. یافته های پژوهش )مشاهدات رفتاری در دو مقر رفتاری برگزیده( 
در این پژوهش رخداد هشت الگوی رفتاری مهم محیط های خرید كه از طبقه بندی نوآورانۀ الگو های رفتاری توسط 
گل و سوار )2013( و مطالعۀ رفتاری محیط های معاشرت پذیر توسط غفاری و دیگران )1394( اقتباس  گردیده، بررسی 
شده  است. به دلیل محدودیت مقاله در ارائۀ گزارش های مفصل آماری، میزان رخداد رفتار های محیطی برگزیده در 
میدان عمل در موقعیت های مختلف مكانی دو مقر رفتاری كه در تصاویر 12 و 14 معرفی شده، در چهار مقطع زمانی 
مختلف در جداول 4 و 5 ارائه گردیده اند. فرایند جمع آوری داده های رفتاری كه در بخش روش شناسی مطالعۀ رفتارهای 

جدول 4: مشاهدات رفتاری مقر رفتاری برگزیده در بازار تجریش

محیطی معرفی گردید، مالك عمل بوده  است. چهار مقطع زمانی كه انتظار می رود این دو میدان بیشترین تنوع رفتاری 
و در همپوشانی با یكدیگر، دید جامعی از ماهیت رفتاری مجموعه را به  نمایش بگذارند، انتخاب شده  است. در بازار 

تجریش مشاهدۀ رفتاری در ایام سوگواری محّرم )روز عاشورا، 6/29/  97( نیز صورت  گرفته  است. 
مقاطع زمانی یاد شده عبارت اند از:

- یك روز تعطیل آخر هفته، در ماه ابتدایی شروع مدارس )97/7/27( 
- یك روز پیش از برگزاری مراسم باستانی و آیینی شب یلدا )97/9/28(

- یك روز از تعطیالت غیر  رسمی دانشجویی )97/11/04( 
- یك روز عادی در ایام نزدیك به برگزاری مراسم باستانی و ملی نوروز )97/12/25(

تصویر 13 و جدول 6 به مقایسۀ داده های رفتاری به دست آمده در دو مقر رفتاری مورد  مطالعه می پردازد. نقشه های 

تصویر 12: كدگذاری موقعیت های مختلف برای برداشت رفتاری در تكیۀ بزرگ تجریش
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الف( ب(

تصویر 13: مشاهدات رفتاری در دو مقر رفتاری مورد  مطالعه، الف. بازار تجریش، ب. مركز خرید ارگ

جدول 5: مشاهدات رفتاری مقر رفتاری برگزیده در مركز خرید ارگ

رفتاری در تصویر 15، موقعیت های رفتاری مختلف را نشان   می  دهد. شكل رفتار ها، فراوانی رخداد آن ها و ارتباط آن 
با ساختار كالبدی ـ رفتاری محیط محور بحث است. 
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تصویر 14: كدگذاری موقعیت های مختلف برای برداشت رفتاری در مقر رفتاری برگزیده در مركز خرید ارگ

جدول 6: مقایسه رفتار های محیطی دو مقر رفتاری مورد  مطالعه 
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تصویر 15: تنوع و محل وقوع الگوهای رفتاری دو مقر رفتاری برگزیده
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5. تحلیل یافته های پژوهش )مقایسۀ مشاهدات رفتاری دو مقر رفتاری برگزیده(
تفسیر و تحلیل نتایج حاصل از مشاهدات رفتاری در جدول 6، به روشن شدن ماهیت رفتاری و نحوۀ كاركرد محیط 
در دو مقر رفتاری مورد  مطالعه كمك می كند. همان طور كه پیش تر ذكر شد، این نكته مدنظر بوده  است كه فرد 
ممكن است چندین  بار فعالیت و رفتار خود در محیط را تغییر  دهد. برای مثال، خریداران یك بخش بازار به پرسه زنی 
در بخش های دیگر آن می پردازند. حس كنجكاوی آن ها را وادار به توقف و گفت وگوی كوتاه با فروشندگان یا گوش  
فرا دادن به مكالمات دیگران دربارۀ كیفیت كاال وا می دارد كه این امر در بازار بسیار بارز تر است )تصویر 16، 17 و 18(. 

تصویر 18: تیمچۀ بزرگ )مقر رفتاری 
برگزیده( در بازار تاریخی تجریش

تصویر 17: ورودی راسته بازار 
تاریخی تجریش

تصویر 16: فضای مركزی مقر رفتاری برگزیده در مركز خرید ارگ 

در بررسی میزان رخداد »رفتار خرید«، بنا بر جدول 6 تفاوت قابل  مالحظه ای میان دو مقر رفتاری مشاهده می شود. 
كیسه های خرید در دست افراد و مكالمات منجر به خرید، مالك بررسی بوده  است. تنوع كاال ها و قیمت ها، جذابیت 
فعالیت های تولیدی ـ كارگاهی، مشاهدۀ سایر خریداران، همدلی با دست فروشان و به ویژه، ارتباط بی واسطه با كاالها 
به دلیل جداره های نفوذپذیر و فعال در مقر رفتاری برگزیدۀ بازار تجریش، همانند تحلیل فارسی محمدی پور و طالبی 
)1394( از بازار سنندج، افراد را عالوه بر خرید های برنامه ریزی شده، به خرید  اتفاقی نیز وادار می كند )تصویر 19(. 
انعطاف پذیری جداره های درونی و سقف، استفاده های متنوع از حجره های مجاور یكدیگر را افزایش داده و به رونق 
رفتار خرید منجر شده است. به عالوه، به دلیل جّو خودمانی و صمیمی بازار تجریش كه در رفتار ها، نگاه ها، مكالمات 
و پوشش افراد مشهود است، سبب شده مردم بی پروا و بدون احساس معذوریت به بررسی قیمت ها و كاال ها بپردازند. 
در حالی كه در مركز خرید ارگ صرف نظر از تفاوت برنامۀ كاركردی به لحاظ فروش نوع كاال و میزان قیمت ها، به دلیل 
دارند.  بسیار كمتری  نفوذپذیری  یاد شده در جدول 3، جداره های كالبدی  نظام كاركردی ـ سیما شناختی  ویژگی های 
ویترین های  راهرو ها،  و  فروشگاه ها  میان  تخطی  غیر قابل  دقیق  قلمرو های  گشایش های حركتی محدود جداره ها، 
شیشه ای یكپارچه برای تعامل صرفاً بصری خریدار و كاال، مركز خرید را به موزه ای تماشایی و اغراق آمیز تبدیل كرده 

و تنوع رفتاری در امتداد جداره ها را به شدت كاهش داده  است )تصویر 20 و 21(. 
از سوی  دیگر، درصد رخداد باالی »تعامالت كالمی كوتاه« در مقر رفتاری بازار تجریش )26 درصد( در مقایسه 
با میزان 5 درصدی مقر رفتاری مورد  نظر در مركز خرید ارگ را نیز بیش از همه می توان به فعال و دوستانه  بودن 

جداره های محیط ارتباط داد كه به نوبۀ خود، فرصت خرید را افزایش می دهد. 
در تحلیل رخداد »رفتار پرسه زنی« نیز تشریح تفاوت های بارز ساختار كالبدی )به ویژه نظام فضایی ـ حركتی( دو 
مقر رفتاری ضروری است. در مركز خرید ارگ، ارتباط بصری طبقات از طریق وید مركزی و ارتباطات عمودی متعدد 
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طبقات سبب گردیده افراد به طور مداوم در  حال ورود و خروج از مقر رفتاری باشند. افراد می توانند با سرعت زیاد و 
بدون زحمت با كالسكه، ویلچر یا كیسه های خرید در سراسر محیط مركز خرید جابه جا  شوند. به  همین  دلیل، پرسه زنی 
اتفاق نمی افتد. اما در بازار تجریش به دلیل عرض كم مسیر در مقایسه با حجم تردد، افراد  گروهی جمعیت تقریباً 
قدم به قدم و آهسته ضمن همراهی با جمعیت به كشف و تجربۀ محیط می پردازند. برخورد دیداری افراد در خالل 
حركت دو جهته و فشردۀ جمعیت، وفور محرك های حسی و بصری، حضور عوامل طبیعی و تنوع فعالیت ها كه ماهیتی 
به نحوی  كه طبق  داده،  افزایش   را  انگیزۀ خرید  بدون داشتن  پرسه زنی  لذت  به محیط بخشیده،  طبیعی و روزمره 
مشاهدات، پرسه زنی یك پنجم تنوع رفتارها را به  خود اختصاص داده  است. اما در مركز  خرید ارگ كه افراد به مانند 
یك مراسم میهمانی تشریفاتی حضور می یابند، تماشا  كردن و خود را در معرض تماشا قرار  دادن جزئی از لذت حضور 

و پرسه زنی به عنوان دو پنجم رفتارهای محیطی مشاهده شده است )تصویر 22 و 23(.

تصویر 21: كیفیت جداره ها در مقر رفتاری برگزیده تصویر 19: جداره های فعال در بازار تجریش 
در مركز خرید ارگ، راهروی شرقی

تصویر 20: كیفیت جداره ها در مقر رفتاری برگزیده در 
مركز خرید ارگ، راهروی منتهی به ورودی

 ج(  ب(  الف( 

عالوه بر سه الگوی رفتاری یادشده، این پژوهش به بررسی »كنش های رفتاری انتخابی و خالقانه« )چه از نوع 
سازگار و چه ناسازگار با استراتژی رفتاری محیط( پرداخته  است. از این جنبه، بازار تاریخی محیط پیش بینی ناپذیری 
از حیث رویارویی با فعالیت های انتخابی مانند نمایش های هنری نوازندگان و آوازه خوانان دوره گرد و تجمعات گروهی 

تصویر 22: انگیزه های پرسه زنی در مقر رفتاری بازار تجریش )الف و ب و ج( 
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است. رخداد این قبیل رفتار ها در ایام عادی در حدود 5 درصد مشاهده شده  است كه در مقایسه با میزان نزدیك به 
صفر  درصد در مركز خرید ارگ، با وجود امكانات آسایش و امنیت محیطی كافی آن، قابل  تأمل می باشد. در واقع، 
ساختار اجتماعی ـ رفتاری بازار به نحو بسیار چشمگیری منعطف تر است. حجره داران این گونه فعالیت ها را مزاحم كسب 
خود نمی شمارند. خوان پر نعمت بازار برای همۀ طبقات گسترانیده شده، كه به طور غیر مستقیم رونق دهندۀ رفتار خرید 
نیز محسوب می شود. با این همه، نقش ساختار كالبدی نیز پر رنگ است. عقب نشستگی جزئی جداره در بخش هایی 
از راسته بازار، كنج  های دنج، نرده ها، ازارۀ كوتاه و حاشیۀ پله ها در مجاورت برخی حجره ها فرصتی برای دست فروشی 
یا نوازندگی ایجاد  می كند )تصویر 24(. این امر نشان می دهد كه چگونه افراد قابلیت های محیط را بر  اساس نیاز خود 

شناسایی كرده و به تصرف و مداخله در محیط می پردازند. 

تصویر 24: بهره برداری ابتكاری از لبه ها در بازار تجریش

 الف( 

تصویر 23: انگیزه های پرسه زنی در مقر رفتاری
 مركز خرید ارگ )الف(

تصویر 23:  انگیزه های پرسه زنی در مقر رفتاری 
مركز خرید ارگ )ب(

 ب( 

از سوی  دیگر، مشاهدات رفتاری نشان می دهد كه میزان وقوع »رفتارهای ناسازگار و هنجارشكنی رفتاری« را نیز 
می توان به ویژگی های ساختار كالبدی و اجتماعی محیط ارتباط داد. تنوع اقشار، حضور برابر مردان با زنان و فرادستان 
با فرودستان در بازار فضایی همگن به لحاظ رفتاری ایجاد  كرده  است، بر خالف مركز خرید كه به  نظر می رسد بیشتر 
در انحصار زنان و فرادستان می باشد. همچنین، فشردگی و نحوۀ حركت مداوم افراد تحت تأثیر تناسبات و فرم كالبدی، 
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نظارت محیطی بر رفتار ها را به شدت افزایش  می دهد. ازاین رو، انواع رفتار های ناسازگار و مخل كاركرد بازار، نظیر 
ایجاد مزاحمت برای خریداران و پرسه زنان، سیگار   كشیدن، هل دادن، تنه زدن، سد معبر و توقف بی جا، زیر  نظر  گرفتن 
طوالنی افراد، عدم رعایت عرف پوشش و... به حداقل ممكن در حدود 2 درصد در مشاهدات انجام شده می رسد. به نحوی 
مشابه، فرم مدور فضای مركزی و عمق دید مناسب راهرو ها در مركز خرید ارگ، نظارت محیطی كافی را ایجاد كرده 
و حضور مأموران انتظامات و كاركنان كافی شاپ آن را تشدید  می كند. هر چند، طبق مشاهدات رفتاری این پژوهش، 
پرسه زنان نوجوان و جوان با سیگار كشیدن و تجمع بی دلیل در بخش های خلوت تر مقر رفتاری، گاه این مقررات شدید 
را دچار تزلزل می كنند. به طور  كلی، مكانیسم های حفظ چارچوب رفتاری در مقر رفتاری برگزیده در بازار ارگ به نحو 

جدی تر به اعمال محدودیت و یا ممانعت از وقوع هنجارشكنی ها می پردازند.
صرف نظر از الگوهای رفتاری ذكر شده، بنا  به مشاهدات این پژوهش به  نظر می رسد رخداد »توقف طوالنی«، 
»تعامالت غیركالمی« و »تعامالت كالمی طوالنی« در زمرۀ رفتارهای محیطی ایستا، نیز به ساختارهای اكولوژیكی 
محیط وابسته است. در بازار تجریش، شكل گیری كنج های قوی و كاهش سرعت در مسیر حلقۀ حركتی مستطیل شكل، 
همگرایی واحدهای فضایی پیرامون سكوی مركزی برای تمركز درونی فضای تیمچه و همچنین، تفكیك فضایی آن 
به لحاظ هندسی، با وجود وحدت عملكردی با راسته و رسته بازارهای پیرامونی، مجالی بیشتر برای مكث، جدا شدن و 
تماشای جمعیت، تعامل و گفتگوی طوالنی تر ایجاد می كند. در حالی كه در طبقۀ اول مركز خرید ارگ با  وجود فقدان 
كنج های مشوق توقف در حلقۀ حركتی مدور پیرامون وید، تمركز و همگرایی ضعیف تر فضا، عدم تفكیك قدرتمند 
فضای مركزی و راهروها )كه به عدم تمایز ماهیت رفتاری آن ها از یكدیگر انجامیده(، به دلیل پویایی و پیوستاری كمتر 
مسیرهای حركت افقی و به ویژه، وجود تجهیزات نشستن و امكانات رفاهی، درصد رخداد رفتارهای ایستا نسبت به 

بازار تجریش، به ترتیب در حدود هفت و نیم برابر، دو  برابر و چهار  برابر بیشتر مشاهده شده  است. 
با این همه، به دلیل انعطاف پذیری جداره ها و امكان تلفیق پذیری حجره های پیرامونی با فضای مركزی در تیمچه و 
راسته ها، ساختار كالبدی در بازار تجریش قادر است تغییر شكل بارز رفتار ها و تغییر  استفاده محیط در زمان را ممكن 
سازد. در روزهای عادی و غیر مناسبتی سال این ساختار، فرم بسیار پویایی برای حركت و در ایام محرم، فرمی ایستا 
ایام مناسبتی، در حدود  برای برپایی مراسم تعزیه خوانی و سوگواری فراهم  می كند. بر اساس مشاهدات رفتاری در 
افراد در حالت نشسته گرداگرد سكو به تماشای مراسم می پردازند و یا در قالب دسته های سوگواری به  65 درصد 
 دور آن حركت  كرده و در راسته ها ادامه مسیر  می دهند. فرصت تماشای افراد بدون شركت در مراسم نیز مهیاست و 
30 درصد رفتار های مشاهده شده را به  خود اختصاص می دهد )تصویر 25 و 26(. اما مقر رفتاری برگزیده در مركز خرید 
ارگ، به دلیل عدم انعطاف پذیری جداره های درونی فضا قابلیت انطباق پذیری برای تغییر  استفاده در زمان را ندارد و 
چیدمان صندلی های كافی شاپ به نحو واگرا گرداگرد وید مركزی، تأمین خلوت شخصی یا صرفاً تجمع گروه های 

تصویر 26: انطباق پذیری تیمچه با كاركرد فروش كاال تصویر 25: انطباقپذیری فضای تیمچه با برگزاری مراسم 
تعزیه )خبرگزاری برنا 1394(
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كوچك دوستانه را تسهیل می كند )تصویر 27 و 28(. در مجموع، به دلیل تفاوت بارز ساختارهای كالبدی ـ رفتاری دو 
مقر رفتاری تحت بررسی، میزان رخداد هفت الگوی رفتاری تفاوت چشمگیری دارد و تنها رخداد رفتارهای ناسازگار 

وضعیت مشابهی پیدا كرده  است. یافته ها در تصاویر 29 و 30 جمع بندی شده  است. 
درمجموع، به نظر می رسد می توان سه عامل »كیفیت حركت«، »كیفیت فعالیت های كاركردی« و »كیفیت تعامالت 
كاركردی ـ انسانی«، را به عنوان اركان اساسی در بررسی ماهیت رفتاری یك محیط خرید در نظر گرفت. ویژگی نظم، 
روانی، تراكم جمعیتی، كندی سرعت جریان »حركت« و نظارت رفتاری در خالل حركت متأثر از نظام فضایی ـ حركتی 
محیط از یك سو، و جذابیت حركت متأثر از نظام محرك های حسی محیط از سوی  دیگر، در بازار تجریش و مركز خرید 
ارگ تفاوت جدی دارند. ساختار كالبدی در بازار مشوق پویایی و حركت افقی فشرده، جمعی و گشوده به همراه توقف های 

كوتاه، اما در مركز خرید ارگ مشوق تمركز و حركت عمودی كنترل شده و توقف های طوالنی است. 
از جنبه ای دیگر، بازار تجریش جذب حداكثری، اختالط و امتزاج »تنوع گستردۀ فعالیت های ضروری و انتخابی« 
را پذیرفته و همان  طور كه در تصویر 29 مشهود است، ویژگی های كاركردی جداره ها، نظام عینیات و اشیاء و نظام 
سیماشناختی در ساختار كالبدی بازار این تنوع را محقق ساخته، ضمن  اینكه طبق تصویر 30، ساختار اجتماعی  بازار 
تنوع رفتاری ناشی از تنوع فعالیت های بازار را با روش كنترل نرم، غیرمستقیم و نمادین سامان داده  است. اما خط مشی 
برنامۀ كاركردی مركز خرید، ساختار كالبدی و ساختار اجتماعی آن، محدودیت های جدی برای پذیرش برخی فعالیت ها 
به ویژه، فعالیت های انتخابی دارد. ازاین رو، بازار محیط خالقیت محور و پذیرا برای راهبردهای خالقانۀ استفاده از محیط 
و تاكتیك های رفتاری است، اما مركز خرید ارگ، آشتی ناپذیر و تحمیل كنندۀ استراتژی های رفتاری از پیش تعیین شده 
است. بنابراین، ساختارهای كالبدی  ـ اجتماعی بازار هم ساختی قوی تری با تنوع الگوهای رفتاری ایجاد نموده ، اما این 
ساختارهای اكولوژیك در مركز خرید ارگ با ایجاد محدودیت یا ممانعت از تحقق برخی الگوهای رفتاری، هم ساختی 
گشودگی،  دعوت كنندگی،  قلمروها،  نفوذ پذیری  كه  می دهد  نشان   29 تصویر  كرده  است.  تضعیف  را  محیط ـ رفتار 
صمیمیت و انعطاف پذیری زیاد جداره ها در بازار تجریش در فرصت سازی برای رفتارهای پویا و ایجاد قابلیت تغییر 
ـ ارتباطی در  استفاده محیط در زمان اهمیت یافته اند. در حالی كه تجهیز قوی محیط با مبلمان، اشیاء و امكانات فراغتی 

مركز خرید ارگ، در زمینه سازی رفتارهای ایستا نقش بارزی داشته اند.
انتخابی، »كیفیت تعامالت  اینكه، تحت تأثیر دو عامل كیفیت حركت و تنوع فعالیت های ضروری و  در نهایت 
ـ  انسانی« و به  عبارت دیگر، فعالیت های اجتماعی در دو مقر رفتاری تفاوت می یابد. بازار محیطی معاشرت پذیر  كاركردی 
از نوع تعامالت پرشور و صمیمی اما غالبا كوتاه و گذرا، و مركز خرید محیطی معاشرت پذیر از نوع تعامالت رسمی تر 

و همراه با تأمین خلوت طوالنی گروه های كوچك دوستانه به  شمار می رود. 

تصویر 27: امكانات توقف طوالنی در مقر رفتاری برگزیدۀ 
مركز خرید ارگ، كافی شاپ پیرامون وید 

تصویر 28: توقف طوالنی و خلوت شخصی در مقر 
رفتاری برگزیده مركز خرید ارگ، مبلمان پیرامون وید
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تصویر 29: تأثیر ساختار كالبدی دو مقر رفتاری بر الگوهای رفتاری
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تصویر 30: مقایسۀ نحوۀ كاركرد محیط و تأثیر گذاری محیط اكولوژیك بر رفتار های محیطی در دو مقر رفتاری برگزیدۀ پژوهش
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نتیجه 
هدف كلی این پژوهش بررسی تطبیقی نحوۀ هم ساختی چارچوب های كالبدی ـ اجتماعی محیط اكولوژیك و نحوۀ 
رخداد رفتار ها در تناسب با آن در دو مقر رفتاری مختلف در بازار تجریش و مركز خرید ارگ تهران بوده و به روش 
بررسی  اسنادی، مردم نگاری و فنون كار میدانی، به ویژه مشاهدۀ غیر مداخله ای به  انجام رسیده  است. وجوه افتراق 
در هفت مورد از هشت الگوی رفتاری در دو محیط خرید بررسی شده نشان  داد كه این دو مقر رفتاری از جنبۀ سه 
ـ انسانی«  عامل »كیفیت حركت«، »كیفیت جذب فعالیت های كاركردی در جداره ها« و »كیفیت تعامالت كاركردی 
از  متمایز  رفتاری  ماهیت  نتیجه،  در  و  اجتماعی  رفتاری« در ساختار  به ویژه، »كیفیت كنترل  و  كالبدی  در ساختار 
نظام  و  فضایی ـ حركتی  نظام  ویژگی های  تحت تأثیر  افقی«  حركت  »پویایی  تجریش،  تاریخی  بازار  در  یكدیگرند. 
محرك های حسی ـ بصری، »قابلیت زیاد محیط در پذیرش تنوع رفتاری و قابلیت تغییر  استفاده در زمان« متأثر از 
اشیاء محیط و »معاشرت پذیری« قوی  خصلت های نظام كاركردی جداره ها، نظام سیماشناختی و نظام عینیات و 
محیط تحت تأثیر هم زمان عوامل باال، به افزایش تحرك رفتاری، تنوع راهبردهای خالقانۀ رفتاری و تعامالت انسانی 
پرشور و گذارا انجامیده  است. ضمن  اینكه تأثیرگذاری ضوابط انعطاف پذیر كنترل رفتار بر تنوع رفتاری مشاهده شده 
در بازار تجریش، ساختار اجتماعی محیط را نیز با چگونگی بروز كنش های رفتاری پیوند می دهد. از سوی  دیگر، در 
مركز خرید ارگ، »تمركز بخشی عمودی و كنترل جریان حركتی«، »آشتی ناپذیری جداره ها در پذیرش رفتارهای 
انتخابی، عدم  قابلیت تغییر  استفاده در زمان« و »زمینه سازی معاشرت ها و تعامالت انسانی به نحوی رسمی با اولویت  
بخشیدن به تجمع های كوچك و طوالنی« تحت تأثیر نظام های شش گانۀ ساختار كالبدی از یك  سو، و كاهش قابل 
 مالحظۀ تنوع رفتاری به دلیل كنترل مستقیم و سختگیرانۀ ساختار اجتماعی محیط مركز خرید، به كاهش تحرك 
رفتاری و كاهش تنوع رفتارهای انتخابی و اجتماعی انجامیده است. این بررسی تطبیقی نقش متقابل امر كالبدی و 
امر اجتماعی در ایجاد هم ساختی ساختارهای محیطی و تأثیر گذاری رفتاری آن را نشان می دهد. به عالوه، از مشاهدات 
رفتاری در بازار تجریش می توان نتیجه گرفت كه محیط در جریان استفاده توسط افراد بازتولیدشده و از چارچوب های 
كالبدی ـ اجتماعی تدارك دیده شدۀ محیط فراتر رفته  است. هم ساختی قوی ساختارهای محیطی بازار و انعطاف پذیری 
آن، مصرف ابداعی و مبتكرانۀ محیط و امكان تولید مداوم روابط جدید میان محیط اكولوژیك و افراد را فراهم می كند. 
اما هم ساختی ضعیف ساختارهای كالبدی ـ اجتماعی محیط با الگوهای رفتاری در مركز خرید ارگ به محدود سازی 
تنوع تجارب محیطی منجر شده  است. به طور  كلی، تحلیل هم ساختی چارچوب های كالبدی ـ رفتاری و تأثیر آن بر 
رفتار های محیطی در مقرهای رفتاری بی شمار دیگر، به روشن بینی بیشتر دربارۀ نحوۀ كاركرد محیط های اكولوژیك 

در دنیای واقعی و روزمره خواهد  انجامید.
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مذهبی، زیبایی شناسی ـ هنری، امور تغذیه، سالمت فیزیكی، امور ظاهر فردی.
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Ecological Psychology and Micro-Sociology studies concerning behavioral-
milieu systems have created an important basis for evaluation and prediction of the 
performance of built environments. In this context, the Behavior Setting Theory 
introduced by Roger Barker in 1968 defines the complicated behavioral-milieu 
framework or synomorphy as the determining factor of the environmental behaviors 
of people. Therefore, comparing synomorphy of various behavioral settings will 
help enhance the performance of built environments. Understanding the interaction 
of environment and behavior, behavioral affordances of the built environment, and 
behavior occurrences in coordination with the ecological environment are the aims 
of this research. This research is a comparative study of the Tajrish Historical Bazaar 
and Arg shopping center in Tehran, Iran. This applied, descriptive-analytical research 
uses a qualitativeـquantitative approach, with data collection through surveys, 
ethnography, and fieldwork techniques such as observation without intervention. Data 
analysis is done through deductiveـinductive reasoning. The result of eight surveyed 
behavior patterns shows that regarding "quality of mobility", "affordance of hosting 
behavioral diversity and change over the time", "quality of social interactions", and 
"quality of behavioral control", the two behavior settings differ. Comparative study 
of 28 parameters of milieu structure and 4 parameters of social structure in these two 
ecological environments point to behavioral mobility, diversity of innovative behavioral 
strategies, and passionate and brief human interactions in the Tajrish Bazaar, whereas 
to less mobility and reduction of selective and social behaviors in Arg shopping center. 
This research concluded that the Tajrish Bazaar is high in synomorphy, which has 
resulted in the development of ongoing and innovative interactions between people 
and the ecological environment, while Arg shopping center is low in synomorphy, 
resulting in the limited diversity of environmental behaviors.

Keywords: ecological psychology, behavior setting theory, synomorphy, bazaar, 
commercial center
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