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بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای
عمومی شهری
دکتر مجتبی رفیعیان ,1دکتر علی اکبر تقوایی ,2مهندس مسعود خادمي ,3مهندس روجا علي پور

چکیده:
یکی از مهم ترین معیارهایی که در ارزیابی شهرها و محیط های شهری لحاظ می شود  ،کیفیت عرصه های عمومی شهری
موجود در آن است و این واقعیت اجتناب ناپذیر است که کیفیت این فضاها معیار سنجشی برای میزان مطلوبیت شهرها
محسوب می شود .یکی از روش هایی که از دهه های گذشته به منظور سنجش کیفیت فضاهای شهری مورد استفاده
قرار می گرفت ،ارائه پارامترهای مشخص با عنوان مولفه های کیفی محیط بوده است که در نهایت با سنجش مولفه ها ،
به میزان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت محیط اشاره می گردید .همچنین عالوه بر بیان پارامترهای کیفی  ،نظریه پردازان در
راستای مطالعات خود مدل هایی برای طبقه بندی این کیفیت ها ارائه کرده اند به نحوی که هر یک از این مدل ها بر اساس
دیدگاه مشخص شکل می گیرد که به طبقه بندی خاص خود منجر می شود  .اما اینکه کدامیک از این مدل ها می تواند
مدل جامع تری برای سنجش مولفه های کیفی محیط معرفی شود  ،مشخص نیست  .در این پژوهش سعی بر آن است تا
در حد مطلوب ،با تدوین مفاهیم مشترک و بررسی رویکرد های موجود ،مقایسه تطبیقی میان مدل های ارائه شده انجام
گیرد و امکانات و محدودیت های هر یک از مدل ها مشخص گردد به ترتیبی که با معرفی مدل جامع تر ،بتوان از آن در
شناسایی فضاهای مطلوب شهری و تعیین میزان مطلوبیتشان بهره برد.

واژه های کلیدی:
فضاهای عمومی شهری -سنجش کیفیت -مولفه های کیفی -مدل های کیفیتی

 .1دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
 .2دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
 .3دانشجوي کارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه تربيت مدرس
 .4دانشجوي کارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه علم و صنعت ايران
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 .1مقدمه
كيفيت چگونگي يك چيز يا پديده است كه تاثيرات عاطفي،
عقالني خاص بر انسان ميگذارد(پاکزاد .)35 :1385 ،زماني كه
پديده خود را در معرض محيط قرار ميدهد ،يا محيط خود را در
معرض ادراك قرار ميدهد ،نمودهايي از آن كه برجستهتر است و
داراي تاثيرات بيشتر ،كيفيت ناميده ميشود.
محيط ادراك پذير ،آن چيزي است كه در پيرامون قرار دارد و
به صورت بالقوه با افراد در ارتباط است .براساس طبقهبندي كلي
انجام گرفته محيط پيرامون انسان به دو دستة موثر و بالقوه تقسيم
ميشود .محيط بالقوه محيطي است كه هر موجودي به صورت
ناخودآگاه از آن تاثير ميگيرد و بر آن تاثير ميگذارد .در صورتيكه
محيط موثر ،محيطي خودآگاه است ،محيطي كه انسان از تاثيرات
متقابل آن آگاه است و آن را به درستي درك ميكند(لنگ:1386 ،
.)88
آنچه در تعريف كيفيت محيط مورد توجه است ،ارتباط متقابل
آن با محيط موثر است .كيفيت محيط آن چيزي است كه محيط
بوسيلة آن نمود پيدا ميكند و ادراك ميشود و چون ادراك نيازمند
آگاهي و برخورد با محيط است بنابراين آنچه مدنظر است محيط
موثر ميباشد ،محيطي كه با ويژگيهاي خاص خود مورد توجه بوده
و تاثيرات آن بر حاضرين و ناظرين برقرار است .از محيطهاي در
دسترس و مورد استفاده ،مي توان برمحيطهاي شهري اشاره کرد
و در ميان محيطهاي شهري فضاهاي عمومي از برجستهترين و
پوياترين محيطها ميباشد.
عرصههاي عمومي شهري مهمترين بخش شهرها و محيطهاي
شهري هستند که در چنين عرصههايي بيشترين تماس ،ارتباط
و تعامل ميان انسانها رخ ميدهد .اين فضاها تمام بخشهاي بافت
شهري را كه مردم به آن دسترسي فيزيكي و بصري دارند را شامل
ميشود(تیبالدز .)15 :1383،در حقيقت اين فضاها بخشي از
فضاهاي باز و عمومي شهرها هستند كه زندگي جمعي در آنها در
جريان است .همة مردم اجازة دسترسي به اين فضاها را دارند و
تعامل و تقابل اجتماعي از مهمترين مشخصههاي آن ميباشد .ايجاد
آرامش ،سرگرمي ،فراهم آوردن ارتباط ،زمينه معاشرت و امكان تردد
از ديگر عملكردهاي فضاهاي عمومي شهري است .وجود اين فضاها
براي پيشگيري از درماندگي ،افسردگي ،گوشهگيري و خشونت بسيار
موثر و ضروري است .به اين ترتيب اين فضاها ميتوانند موقعيتي
براي رشد خالقيت بوجود آورده و محيطي سازنده در يك مجموعه
شهري باشند(پاکزاد :1383،د).
منظور از فضاي شهري  ،فضاي باز موجود در شهر است که ميان
كالبد موجود در شهر قرار دارد ،فضاي باز احاطه شده توسط

ساختمانها و كالبد موجود در شهر كه فرم آن بوسيلة عناصر مصنوع
محيط برآن يا عناصر مصنوع واقع در آن تعيين ميشود.
مراد از عمومي بودن فضا ،حضور افراد از اقشار و سنين مختلف،
وجريان داشتن فعاليتهاي متنوع اجتماعي و خدماتي در آن است.
بنابراين فضاي عمومي شهري ،فضاي باز قابل حضور براي گروههاي
مختلف اجتماعي است كه پويايي و كارايي آن نيازمند تعامالت
اجتماعي و برخوردهاي متنوع است .مهمترين معياري كه در ارزيابي
شهرها و محيطهاي شهري بايد لحاظ شود ،كيفيت عرصههاي
عمومي شهري موجود در آن است .واقعيت اجتناب ناپذير اين است
كه مردم بر اساس كيفيت آنچه در پيرامون خود ميبينند و تجربه
ميكنند ،در مورد آن قضاوت ميكنند(تیبالدز.)25 :1383،
به این ترتیب بررسی مولفه های کیفی فضای عمومی شهرها از
مباحث اجتناب ناپذیر در حوزه شهرسازی است که پرداختن به
آن یکی از دغدغه های اصلی نظریه پردازان و صاحبنظران امر در
این حوزه می باشد .در این پژوهش سعی می گردد عالوه بر تدقیق
مفهوم کیفیت در فضاهای شهری به معرفی مولفه های کیفی موثر
در محیط و همچنین به زمینه های مفهومی رویکردهای موجود
نیز اشاره گردد تا با بررسی دیدگاه صاحبنظران در ارائه مولفه
های کیفی محیط و مولفه های سنجش مطلوبیت فضاهای شهری،
مفاهیم مشترک به طور جامع تر بازشناسی گردد .به این ترتیب
با انطباق مفاهیم مشترک بر مدل ها و رویکردهای موجود امکان
مقایسه تطبیقی آن به طور موثر میسر می گردد.

 .2مولفه های کیفی موثر در محیط و سیر تحول دیدگاه
صاحب نظران :
كيفيت فضاي عمومي شهري ،چگونگي اين فضا برحسب
برجستهترين نمودها و حالتهاي آن است كه بر فرد و اجتماع
تاثيرگذار مي گذارد و چون در اين عرصههاست كه افراد شخصيت
اجتماعي خود را شكل ميدهند ،معيار سنجشي براي ميزان مطلوبيت
شهرها محسوب ميگردد .به گفتة لينچ  ،يكي از علل اوليه در پديد
آمدن رشد طراحي شهري ،توجه به كيفيت فضاهاي شهري است.
او اينطور بيان ميكند كه اين علل از دغدغههاي جوامع گوناگون،
در خصوص ارتقاء كيفيت زندگي انسان و نقشي كه طراحي شهري
ميتواند از طريق «ارتقاء كيفيت محيط كالبد همگاني» در آن داشته
باشد ،نشات گرفته اند .در اين راستا دانش شهرسازي كه نگاهي
كمي به شهر داشت ،با ظهور طراحي شهري ،از نگاهي كيفيتر و
پديدار شناختي سود جست .الزم به ذكر است كه حتي در مورد علل
ثانويه ظهور دانش طراحي شهري به ارتقاء كيفيت محيط عمومي
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شهرها نيز اشاره مي گردد .اين دسته از علل عمدتاً ماهيت اقتصادي،
سياسي و فرهنگي داشته و ارتقاء هر كدام ،با بهبود شرايط كيفي
محيط و در جهت به ادراك رساندن كيفيتهاي قابل توجه خود،
امري مبرهن است(گلکار .)7 :1378،بنابراين با شروع رشته طراحي
شهري در دهه  60ميالدي ،توجه به محيطهاي شهري و ارتقاء
كيفيتهاي آن به عنوان يكي از مهمترين زمينههاي اين حرفه
نمايان شد .با گذشت زمان متخصصين محيطي در اين زمينه به
مطالعه پرداخته و نظرات خود را در زمينة كيفيتهاي شهري مطرح
ساختند .در ميان آثار زياد و متنوعي که از آنها پارامترهاي کيفيتي
محيط زندگي و فضاهاي شهري استخراج شده است به نظريات چند
نظريه پرداز و سازمان هاي فعال در عرصه طراحي شهري اشاره
خواهد شد.
زندگي شهرهايآمريكايي،
جين جيكوبز درسال1961دركتاب مرگو
ِ

پنج معيار را براي مطلوبيت محيط بيان ميكند(جیکوبز:)1388،

 ملحوظ داشتن فعاليتهاي مناسب پيش از توجه به نظم بصريمحيط.
 استفاده ازكاربردي مختلط چهبه لحاظ تنوعاستفاده وچه از نظرحضور ابنيه با قدمتهايمختلف در يك ناحيه.
 توجه به عنصر خيابان. نفوذپذير بودن ( قابل دسترس بودن ) بافت. اختالط اجتماعي و انعطاف پذير بودن فضا.كوين لينچ در سال  1981ارتقاء كيفيت زندگي شهري را در گرو
پنج معيار و دو فوق معيار اعالن ميدارد(لینچ .)1381،
 سر زندگي :امكان بقاي زيست شناختي و جامعه شناسي انساندر محيط شهر .
 معني :نقش انگيزي ذهني و معنادار بودن مكانهاي شهري . دسترسي :سهولت نفوذ فيزيكي به بخشهاي مختلف بافت شهري.ب و مداخلهشهرونداندر
 كنترلو نظارت :فراهم بودنامكانانتخا ط با مديريتو استفادهازعرص ة همگاني.
امور مرتب 
 سازگاري :انطباق فرم شهري با فعاليتهاي گوناگون و رفتارهايمختلف .
 كارايي :كارا بودن هر يك از معيارهاي فوق با توجه به هزينه . عدالت :پرداخته شدن هزينة معيارها از طريق سازمان يا طبقةاجتماعي كه بايد براي آن هزينه كنند.
همچنين به دنبال اين صاحبنظران ،يان بنتلي و همكارانش ،در
كتاب محيطهاي پاسخده ،هفت معيار را براي ايجاد محيطهاي
پاسخده بيان كردهاند(بنتلی و همکاران :)1382،
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نفوذپذيري ،گوناگوني ،خوانايي ،انعطافپذيري ،تناسبات بصري،
معناي حسي ،رنگ تعلق.
كه در سال  1990به دليل نارسايي و كمبود مفاهيم در اين عوامل،
يان بنتلي سه معيار ديگر را به اين عوامل افزود :
کارايي در مصرف انرژي ،نگهداري از اكوسيستمها ،پاكيزگي(به حداقل
رساندن آلودگي هوا)
در سال  ،2000در كتاب «به كمك طراحي» ،كاري از وزارت
محيط ،حمل و نقل و مناطق و كميسيون معماري و محيط مصنوع،
مفاهيمي به عنوان اهداف عملياتي طراحي شهري بيان شده است
كه به دليل تاثيرگذاري به افراد ،محركهاي فكري نيز ناميده
شدهاند .اين مفاهيم كه به نوعي بيان كنندة كيفيتهاي مورد توجه
در طراحي شهري ميباشند عبارتند از(: )DETER, 2000
هويت ،تداوم محصوريت ،كيفيت عرصه همگاني ،سهولت حركت،

خوانايي ،تطابق ،تنوع.
در همين زمينه ،طبق مطالعات انجام گرفته توسط  PPSبرروي
بيش از  1000قطعة فضاي عمومي شهري در كشورهاي مختلف
دنيا ،چهار عامل اساسي براي سنجش مطلوبيت فضاهاي عمومي
شهري مطرح شدهاند كه به دليل اهميت و ارزششان «عوامل
كليدي» ناميده شدهاند ،كه هر كدام از اين عوامل خود داراي زير
كيفيتهايي است كه به دليل وابستگيشان به عوامل كليدي ،نام
«عوامل دروني» بر آنها نهاده شده است(:)pps.org, 2009
دسترسي و ارتباطات
آسايش و تصوير ذهني
كاربريها و فعاليتها
اجتماعي بودن
با توجه به چند نظريهاي كه بيان شد ميتوان به يك دستهبندي
كلي از كيفيتهاي محيطي دست يافت كه الگوي كاملي براي
بررسي مطلوبيت فضاهاي عمومي شهري باشد .در ادامه پس از بيان
مدلهاي موجود در زمينة «يك فضاي شهري مطلوب» ميتوان
انطباقي ميان الگوي استخراجي و مدلهاي پيشنهادي صاحبنظران
انجام داد تا به نتيجة مطلوبي درجهت دستيابي بهبهترين مدلبراي
مطالعه فضاهايشهريوطراحي مطلوب براي آن ،دست يافت.

 .3زمینه های مفهومی رويکردها
عالوه بر بيان پارامترهاي كيفيتي ،نظريه پردازان در راستاي
مطالعات خود ،مدلهايي براي طبقهبندي اين كيفيتها ارائه
ميدهند .چهار مدل عام در اين زمينه عبارتند از :
مدل لنگ  ،مدل كانتر ،مدل اپيليارد و مدل كرمونا و همكاران ،كه
در اين پژوهش مورد بررسي قرار ميگيرند.
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 -3-1مدل لنگ
لنگ براساس سلسله مراتب نيازهاي انساني كه توسط مازلو بيان
شده است ،كيفيتهاي محيط را به  6قسمت دستهبندي كرده است
و از آنجا كه فضاهاي عمومي شهري از جمله محيطهاي با اهميت
و مورد توجه در طراحي فضاها ميباشند ،اين طبقهبندي در اينگونه
فضاها قابل تعميم ميباشند:
كيفيتهايي كه نيازهاي فيزيولوژيك انسان را برطرف ميسازند .
كيفيتهايي كه نيازهاي ايمني و امنيت انسان را برطرف ميسازند .
كيفيتهايي كه نياز به تعلق و وابستگي را برطرف ميسازند .
كيفيتهايي كه نياز به عزت و حرمت را برطرف ميسازند .
كيفيتهايي كه نياز به خودشكوفايي را برطرف ميسازند .
كيفيتهايي كه نياز به ادراك و زيبايي را برطرف ميسازند(پاکزاد،
.)33 :1385
از جمله اشخاصي كه محيط شهري را از ديدگاه نيازهاي انسان
مورد بررسي قرارداده است ،آندره گوتن ميباشد .از ديدگاه وي
بحث و مطالعه پيرامون موضوع شهرسازي منوط به بررسي نيازها و
احتياجات بشر است .گوتن احتياجات بشر را به دو دسته نيازهاي
جسماني و نيازهاي روحي رواني ،دستهبندي ميكند .احتياجات
جسمي انسان براي زيسن ،چون تنفس ،تغذيه ،استراحت و ...بايد
پايه و اساس شهرسازي قرار گيرند و احتياجات روحي و رواني انسان
مانند زندگي در جمع ،فراغت ،تفريح ،آرامش فكري و روحي ،براي
تامين سعادت و شناخت افكار و روحيات افراد ضروري است .از نظر
وي اگر محل سكونت انسان  -چه فردي و چه جمعي – با توجه
به نيازمنديهايش ساخته شود ،وسايل خوش زيستي او فراهم شده
است(گوتن.)33 :1358 ،

 -3-2مدل كانتر
بر اساس مدل كانتر كه به مدل مكان شهرت دارد  ،محيط شهري
به مثابه يك مكان متشكل از سه بعد در هم تنيده كالبد ،فعاليت
و تصورات است .از آنجا كه كيفيت محيط شهري يك مكان ناگزير
از پاسخدهي مناسب به ابعاد گوناگون محيط شهري است ،ميتوان
مولفههاي سازنده كيفيت طراحي شهري را به موازات مولفههاي
سازنده مكان تعريف كرد .به عبارت ديگر با اقتباس از نظرية مكان
كانتر ميتوان گفت  :كيفيت محيط شهري عبارت است از برآيند سه
مولفه كه هر يك از آنها متكفل برآورده ساختن يكي از كيفيتهاي
سه گانه « كالبدي » « ،فعاليتي » و « تصورات » محيط شهر است .
قبل از كانتر ،مولفههاي مكان توسط « رلف » در كتاب « مكان
و بي مكاني » به صورت سه مولفة كالبد ،فعاليت و معني ارائه
شده است .گلکار از ديگر كساني كه در اين زمينه مدلي ارائه کرده

است كه با الهام از مدل كانتر و در راستاي تكميل آن ميباشد.
به اين ترتيب که از تركيب ابعاد چهارگانه محيط ،كالبد ،فعاليت
و تصورات ،اكوسيستم ،سه مولفه «كيفيت عملكردي»« ،كيفيت
تجربي-زيبا شناختي» و «كيفيت زيست محيطي» به مثابه نيروهاي
شكل دهنده كيفيت كلي طراحي شهري يك مكان استنتاج ميشود
(گلکار.)53 :1380،

 -3-3مدل اپليارد
دونالد اپيليارد ،طرفدار رويكرد كنش متقابل ادراك بود .نظريه
كنش متقابل به نقش تجربي ادراك تاكيد دارد و رابطهاي پويا ميان
فرد و محيط را مبناي تحليل قرار ميدهد .در اين نظريه ادراك،
بخشي متقابل به حساب آمده است كه در آن محيط ،مشاهدهگر و
ادراك وابستگي متقابل دارند .ويليام اتيلسن فرآيند را اينگونه تعريف

ميكند « :ادراك بخشي از فرآيند زندگي است كه به وسيله هر يك
از ما ،ديدگاهي نظري خاص ،براي خود جهاني را تصور ميكنيم كه
در آن ...نيازهاي ما ارضا مي شود ».برطبق مطالعات بخش متقابل،
مردم ادراكات خود را هم به شكل تجربي و هم ساختاري توصيف
ميكنند .توصيفات ساختاري ،گزارشهايي از چگونگي ساختار
كالبدي و اجتماعي محيط است و توصيفات تجربي شامل خلقيات و
احساسات و خودگزارشي ميباشند .اپيليارد در اين اساس ،اطالعات
ادراكي را به سه دسته تقسيم كرده است:
 .1اطالعات عملي
 .2اطالعات استنباطي
 .3اطالعات پاسخگو (لنگ .)78 :1386،
با توجه به اين دستهبندي ،كيفيتهاي گوناگون فضاي شهري(محيط)
را ميتوان براساس پاسخگويي به حاالت ادراكي مختلف انسان،
سازماندهي كرد :
 .1كيفيتهايي كه امكان انجام عملي توسط انسان را در خود
دارند«حالت عملياتي».
 .2كيفيتهايي كه احساسات انسان را برميانگيزند«حالت واكنشي–
عاطفي»
 .3كيفيتهايي كه در فهم معاني براي برانگيخته شدن احساسات و
يا انجام فعاليت ،به اشخاص كمك ميكنند .در اين حالت افراد براي
حمايت فعاليتهاي «عملياتي» و «واكنش – عاطفي» در جستجوي
اطالعات از محيط و در نهايت فهم معني آن هستند ،كه اطالعات
دريافت شده موجب آشكار شدن هويت محيط ميشود« .حالت
استنباطي» در حقيقت آنچه در اين مدل داراي اهميت است اين
است كه مردم در محيط به چه چيزهايي توجه ميكنند و به چه
چيزهايي اهميت مي دهند .
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 -3-4مدل کرمونا

1

مدل ديگري كه از كيفيات محيطي ارائه شده است  ،مدلي است كه
در کتاب  Public places, Urban spaces2آن پرداخته شده ،که
متیو کرمونا درآن  6وجه مختلف کيفيت هاي محيط شهري مطلوب
را بيان ميكند  .اين مولفه ها عبارتند از :
 .1مولفه كالبدي
 .2مولفه ادراكي
 .3مولفه اجتماعي
.4مولفه بصري
 .5مولفه عملكردي
 .6مولفه زماني

 -3-4-1مولفه كالبدي
بيانگر كيفيتهايي است كه به كالبد محيط مربوط ميباشند .قطعه
بنديها ،بلوك بنديها ،كاربري زمين ،الگوي مسيرها از عوامل تاثير
گذار بر كيفيتهاي كالبدي فضاي شهري ميباشند .

 -3-4-2مولفه ادراكي
ادراك ،شامل جمعآوري ،سازماندهي و حس كردن محيط است.
بعد معنايي فضا يعني كيفيتهايي از فضا كه بر ادراك انسان تاثير
مستقيم دارند و به تعبيري كه انسان از فضا ميكند وابسته است .

 -3-4-3مولفه اجتماعي
شامل كيفيتهاي مثبت و منفي يك فضا از لحاظ اجتماعي است.
بيانگر اين مطلب است كه فضا در شهر چگونه پاسخگوي حضور افراد
در آن و رفتارهاي متفاوت آنها به لحاظ اجتماعي است .بنابراين
تاثيرات فضا در عملكرد افراد و چگونگي تنظيم و كنترل رفتار
ساكنين در محيط از مباحث اصلي ابعاد اجتماعي يك مكان است.

 -3-4-4مولفه بصري
لذت ديدن فضاهاي شهري از عوامل تاثيرگذار بر ادراك و فهميدن
است .اين تاثير گاهي لحظهاي و گاهي درازمدت است كه بستگي به
ويژگي خاصي دارد ،كه از آن ديده يا ادراك شده است .بعد بصري
فضا شامل كيفيتهايي است كه با ديده شده فضا توسط حاضرين و
ناظرين ،برآنها تاثير ميگذارد.

 -3-4-5مولفه عملكردي
از مهمترين كيفيتهاي يك فضاي شهري خوب قابل دسترس
بودن آن براي تمامي گروههاست .همچنين وجود عملكردهاي متنوع
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و آزادي فعاليتهاي اجتماعي قابل قبول نيز از موارد ديگري است كه
موجب ارتقاء عملكرد محيط شهري ميشود .بنابراين بعد عملكردي
فضا مربوط به كيفيتهايي ست كه به فعاليتهاي موجود در فضا و
عملكرد خود فضا وابسته اند.

 -3-4-6مولفه زماني
استفاده از چرخههاي فعاليتي و زماني همچون زندگي در روز،
شب و فصول مختلف ،در بهرهگيري ازفضاها ،به طرح كمك ميكند.
بنابراين مديريت زماني در فضاهاي عمومي از عوامل تاثيرگذار در
شكلگيري عملكردها و تغييرات فضايي ميباشد.

 .4تحليل و تطبيق رويكردها
با توجه به كيفيتهاي محيطي بيان شده توسط صاحبنظران
و مدلهاي پيشنهادي ،در ادامه اين پژوهش تحليلي براي بررسي
دقيق تركيفيتها انجام ميگيرد تا با دستيابي به مفاهيم مشترك ،و
تطبيق آن با  4مدل ارائه شده ،جامعترين مفاهيم ،مشخص شده و در
جهت شناسايي فضاهاي مطلوب و تعيين ميزان مطلوبيتشان مورد
استفاده قرار گيرند .ابتدا جدولي ارائه ميشود كه در آن كيفيتهاي
كه مفهوم مشتركي دارند در يك ستون قرار ميگيرند تا در نهايت
يك عنوان مشترك براي هريك از آنها انتخاب گردد.
با توجه به جدول «  9 ،» 1كيفيت اصلي و با اهميت قابل برداشت
ميباشد كه بنا به مفاهيم مختلفي كه توسط صاحبنظران ارائه شده
است ،جامعترين عبارت براي درك و استفاده ازاین مفاهیم مشترک
به كار رفته است .اين كيفيتها عبارتند از :
 -1كيفيت سازگاری :مطلوبیت فعاليتهايي موجود در فضا و
عملكرد خود فضا نشان از بهره مندی مناسب آن فضا از این کیفیت
دارد.
 -2كيفيت نفوذپذيري :دسترسي به فضا (فيزيكي و بصري) و
دسترسي به عملكردهاي فضا از شروط اوليه قابل استفاده بودن يك
فضا ميباشند كه بر مطلوبيت فضا تاثير گذارند .
 -3كيفيت تنوع و گوناگوني :تنوع فعاليتي و تنوع فضايي از
عواملي است كه بر جاذبه محيط مي افزايد و امكان حضور هرچه
بيشتر افراد در آن را افزايش ميدهد.
 -4كيفيت سرزندگی  :امكان حضور افراد مختلف ،از قشرها و
سنين متفاوت ،به مطلوبيت و سرزندگي هرچه بيشتر فضاهاي شهري
ميافزايد .حضور متداوم افراد امكان برخوردها و تعامالت اجتماعي
را افزايش داده و اين عاملي بر پويايي فضا است .عوامل تاثيرگذار بر
حضور افراد و تداوم اين حضور ،در اجتماعي بودن فضا موثرند .
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جدول :1تدقیق مولفه های کیفی محیط و بازشناسی مفاهیم مشترک
جیکوبز

استفاده از کاربریهای
ملحوظ داشتن فعالیتهای نفوذ پذیری
مناسب پیش از توجه به توجه به خیابانها مختلط به لحاظ تنوع
نظم بصری محیط

لینچ

دسترسی

بنتلی و
همکاران

-

-

-

نفوذ پذیری

by design

-

سهولت حرکت

تنوع

P.P.S

کاربریها و فعالیت ها

دسترسی و ارتباط

-

دیدگاه
مفاهیم
مشترک

سازگاری عملکردی

نفوذ پذیری

اختالط
اجتماعی
سر زندگی
کنترل و
نظارت

انعطاف پذیری

خوانایی

سازگاری

معنی

رنگ تعلق
انعطاف پذیری خوانایی
حس مکان

گوناگونی

-

کیفیت عرصه
همگانی

سازگاری و خوانایی هویت
تطابق

اجتماعی بودن

تصویر ذهنی و
آرامش

تنوع و گوناگونی

 -5كيفيت انعطاف پذیری :امكان تغييرات در فضا با توجه به
نيازهاي افراد و همچنين امكان تغييرات در عملكردهاي موجود
در فضا ،از ويژگيهاي مثبت فضاهاي شهري است .همچنين امكان
استفاده در موقعيتهاي متفاوت و ساعات مختلف شبانه روز نيز نشان
از انعطاف پذيري فضا دارد.
 -6كيفيت خوانايي :وضوح فضاهاي شهري و امكان نقشپذيري
آن بر ذهن ناظرين و حاضرين ،از ويژگيهايي است كه بر حس مكان
و حس تعلق افراد به فضا تاثيرگذار است.
 -7كيفيت تناسبات بصری :ابعاد و اندازه فضا ،شكل فضا ،رابطه
ميان ابعاد فضا بر ادراك انسان از آن فضا و حس مثبت يا منفي افراد
از فضا تاثيرگذارند.
 -8كيفيت پايداري :استفادة بهينه از عوامل محيطي و عدم تاثير
منفي طبيعي و منابع اولية مورد نياز انسان از موارد قابل توجه
در محيط زندگي انسان بويژه فضاي مورد استفاده توسط عموم
ميباشد .عدم آلودگي محيط ،استفادة بهينه از انرژي و توجه به
اكوسيستمها و عدم صدمهرساني به آنها ،از موارد موثر به پايداري
يك محيط ميباشند .
 -9كيفيت كارايي :كارا بودن هر يك از معيارهاي فوق و در نتيجه

-

اجتماع پذیر
انعطاف پذیری با معنا بودن
بودن

تناسبات بصری پایداری

-

-

کارایی
کارایی
عدالت

کارایی در

مصرف انرژی

تناسبات بصری نگهداری از
اکوسیستم

-

پاکیزگی

تداوم و
محصوریت

-

-

-

-

-

تناسبات

پایداری

کارایی

كارا بودن فضا ،امكان استفاده افراد را بدون منع و شرط فراهم
ميسازد .از سوي ديگر امکان سنجش کارايي محيط(هزينه -فايده)
امکان شناسايي و ايجاد محيط هاي مطلوب را افزايش مي دهد.
با توجه به جدول «  »1و  9كيفيت اصلي برداشت شده از آن،
در نهايت جدولي ارائه مي گردد كه در آن انطباق ميان  4مدل
تعريف شده و كيفيت هاي اصلي ،صورت ميگيرد تا بدين ترتيب
مدلها با هم قياس شده و جامعترين مدل به لحاظ بررسي کيفيت
هاي محيطي مشخص گردد .بنابراين با استفاده از مدلي كاملتر و
كيفيتهايي مشخص ميتوان فضاهاي شهري موجود را تحليل و به
بررسي امکانات و محدوديت هاي آن پرداخت و فضاهاي شهري
عمومي جديدي با هويتي مطلوب ايجاد كرد.
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جدول :2مقايسه تطبيقي مدل هاي کيفي موجود

مدل

کیفیت

سازگاری

نفوذپذیری

لنگ

P

اپیالرد

P

P

کانتر

P

P

کرمونا

P

P

P

گوناگونی

انعطاف پذیری سرزندگی خوانایی تناسبات بصری

پایداری

کارایی

P

P

P

P

P

-

-

P

P

P

P

P

-

-

-

-

P

P

-

-

P

P

P

P

P

P

P
P

باتوجه به جدول «  »2آنچه در اكثر مدلها به آن توجه نشده
كيفيت پايداري و كارايي ميباشد كه بنا به شرايط زماني و مكاني
و تالش براي برطرف كردن نيازهاي اوليه انسان در يك فضاي
شهري ،امكان توجه به آنها فراهم نشده بود .با گذشت زمان و
برطرف شدن ضعفهاي يك محيط شهري و دستيابي به اطالعات
و امكانات بيشتر در اين زمينه ،در مطالعات و نظريههاي جديدتر،
به مشكالتي كه به دليل شرايط و عوامل جديد در محيط زندگي
انسان بوجود آمده ،توجه بيشتري شده است .همانطور كه بيان شد
يكي از عوامل مطرح شده در كتاب Public Places, Urban
 Spacesبعد زماني است .تاثير گذشت زمان بر محيط و عوامل
محيطي مسئلهايست كه در اين بخش مطرح شده است .كيفيتهاي
پايداري و كارايي از عواملي هستند كه به طور مستقيم تحت تاثير
عامل زمان بوده و با گذشت زمان امكان ضعف و عدم مطلوبيت
در آنها ،و در نتيجه در فضا ،وجود دارد .همانطور كه در تعريف
كارايي آمده است ،عملكرد مناسب هر يك از معيارها يا امكان ادراك
و تاثيرگذاري مثبت معيارهاي بيان شده بر افراد ،نشان از كارايي

بعد زمانی

مناسب فضا دارد .در صورت ضعف در هر يك از كيفيتها ،كارايي
آن نامطلوب خواهد بود و استفاده و ادراك مناسب از فضا صورت
نخواهد گرفت .چون تغييرات كيفيتها و معيارها در يك محيط
تابع زمان است .بنابراين كارايي كيفيتي تابع زمان كه همواره نياز
به توجه دارد .در خصوص پايداري نيز استفادة نامناسب از عوامل
موجود در فضا موجب تخريب فضا و عدم كارايي مناسب آن ميشود
و به مرور زمان تاثيرات منفي افزايش يافته و امكان استفاده از فضا
را از بين ميبرد .بنابراين پايداري محيط كه استفاده به جا از محيط
و عدم تاثيرات منفي بر آن ميباشد ،تحت تاثير گذشت زمان بوده
و امكان بيتوجهي به آن در طول زمان – مانند استفادة نابجا از
منابع طبيعي در طول زمان و كم شدن آنها – وجود دارد .بنابراين
به نظر ميرسد با توجه به مطالعات ،مدل ارائه شده کرمونا در كتاب
 Public places, Urban spacesبه دليل توجه به همه جوانب
يك محيط ،داراي جامعيت بيشتري نسبت به باقي مدل هاست كه
اين موضوع امكان استفاده از آن در مطالعات و طرحهاي فضاهاي
شهري بويژه فضاهاي عمومي را افزايش ميدهد .
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نتيجه گيري:
از دیرباز در کتب و متون مختلف معیارها و شاخصه هایی برای
طراحی مطلوب شهرها و طراحی شهری خوب آورده شده است که
الزاما تحت عنوان کیفیت نیستند .نخستین ریشه های این مطلب
را می توان در نوشته های ویتریوس و  ...مالحظه کرد .اما در دهه
های اخیر که مفهوم کیفیت به ادبیات شهرسازی راه یافته است،
فضاهای شهری خوب با مفهوم کیفیت مطلوب آن سنجیده می
شود .بنابراین در راستای بررسی کیفیت و سنجش فضاهای شهری،
معیارها و شاخصه هایی زاده می شود که ازآن میان به برخی دیدگاه
ها و نظریات اشاره گردید .اما مفهوم کیفیت همانطور که از واژگان
و معنای لغوی آن پیداست در نگاه اول قابل سنجش نبوده و به
نظر می رسد که در فضاهای شهری به منظور قیاس با یکدیگر الزم

است قابلیت ارزیابی داشته باشد .بنابراین نیاز به مدلی جامع برای
بررسی مفهوم کیفیت فضاهای شهری در ادبیات این رشته احساس
می گردد.
در این پژوهش سعی گردید تا با پیوند دیدگاه ها و نظریات مختلف و

بازیابی مفاهیم مشترک از آن ،زمینه سنجش مدل های معرفی شده
ارائه گردد تا با شناسایی مدلی جامع تر ،امکان استفاده از آن همانند
مولفه های کمی در پروژه ها و طرح های شهرسازی فراهم گردد .به
طور مثال می توان در شناسایی بافت های فرسوده از مدل موجود
برای بررسی شاخصه ها و معیارهای کیفی در کنار مولفه های کمی
مصوب استفاده کرد .حتی در اولویت بندی حوزه های مداخله در
بافت های فرسوده مسئله دار ،در طرح های منظر شهری و یا حتی
به منظور شناسایی و اولویت بندی بهتر طرح های موضعی نیز از
آن بهره برد.
اما بایستی اشاره گردد ،همانطور که به وسیله شیوه های مختلف
بررسی آثار طرح نمی توان به طور قطع مطلوبیت محصول طرح
های شهرسازی را حدس زد ،در روند بازیابی و بازشناسی مدل

های موجود نیز نمی توان به طور قطع جامعیت آن را عنوان کرد.
اساسا طرح های شهرسازی نیاز به گذشت زمان برای اثبات کارایی و
مطلوبیت خود دارند ،حال اگر محصول این طرح ها با مفهوم کیفیت
پیوند خورده باشد چه بسا این فرایند نیاز به زمان بیشتری خواهد
داشت.
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