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  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
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1. مقدمه

عاطفي،  تاثیرات  که  است  پدیده  یا  چیز  یک  چگونگي  کیفیت    
که  زماني   .)35  :1385 مي گذارد)پاکزاد،  انسان  بر  خاص  عقالني 
پدیده خود را در معرض محیط قرار مي دهد، یا محیط خود را در 
معرض ادراک قرار مي دهد، نمودهایي از آن که برجسته تر است و 

داراي تاثیرات بیشتر، کیفیت نامیده مي شود.
و  دارد  قرار  پیرامون  در  که  است  چیزي  آن  پذیر،  ادراک  محیط 
براساس طبقه بندي کلي  ارتباط است.  افراد در  با  بالقوه  به صورت 
انجام گرفته محیط پیرامون انسان به دو دستة موثر و بالقوه تقسیم 
صورت  به  موجودي  هر  که  است  محیطي  بالقوه  محیط  مي شود. 
ناخودآگاه از آن تاثیر مي گیرد و بر آن تاثیر مي گذارد. در صورتیکه 
محیط موثر، محیطي خودآگاه است، محیطي که انسان از تاثیرات 
متقابل آن آگاه است و آن را به درستي درک مي کند)لنگ، 1386: 

.)88
متقابل  ارتباط  است،  توجه  مورد  محیط  کیفیت  تعریف  در  آنچه 
آن با محیط موثر است. کیفیت محیط آن چیزي است که محیط 
بوسیلة آن نمود پیدا مي کند و ادراک مي شود و چون ادراک نیازمند 
بنابراین آنچه مدنظر است محیط  با محیط است  آگاهي و برخورد 
موثر مي باشد، محیطي که با ویژگیهاي خاص خود مورد توجه بوده 
از محیط هاي در  برقرار است.  ناظرین  و  بر حاضرین  تاثیرات آن  و 
دسترس و مورد استفاده، مي توان برمحیط هاي شهري اشاره کرد 
و  برجسته ترین  از  عمومي  فضاهاي  شهري  محیط هاي  میان  در  و 

پویاترین محیط ها مي باشد.
محیط هاي  و  شهرها  بخش   مهمترین  شهري  عمومي  عرصه هاي 
ارتباط  تماس،  بیشترین  عرصه هایي  چنین  در  که  هستند  شهري 
و تعامل میان انسانها رخ مي دهد. این فضاها تمام بخش هاي بافت 
شهري را که مردم به آن دسترسي فیزیکي و بصري دارند را شامل 
از  بخشي  فضاها  این  حقیقت  در   .)15 مي شود)تیبالدز،1383: 
فضاهاي باز و عمومي شهرها هستند که زندگي جمعي در آنها در 
و  دارند  را  فضاها  این  به  دسترسي  اجازة  مردم  همة  است.  جریان 
تعامل و تقابل اجتماعي از مهمترین مشخصه هاي آن مي باشد. ایجاد 
آرامش، سرگرمي، فراهم آوردن ارتباط، زمینه معاشرت و امکان تردد 
از دیگر عملکردهاي فضاهاي عمومي شهري است. وجود این فضاها 
براي پیشگیري از درماندگي، افسردگي، گوشه گیري و خشونت بسیار 
این فضاها مي توانند موقعیتي  این ترتیب  به  موثر و ضروري است. 
براي رشد خالقیت بوجود آورده و محیطي سازنده در یک مجموعه 

شهري باشند)پاکزاد،1383: د(.
منظور از فضاي شهري ، فضاي باز موجود در شهر است که میان 
توسط  شده  احاطه  باز  فضاي  دارد،  قرار  شهر  در  موجود  کالبد 

ساختمانها و کالبد موجود در شهر که فرم آن بوسیلة عناصر مصنوع 
محیط برآن یا عناصر مصنوع واقع در آن تعیین مي شود. 

مختلف،  و سنین  اقشار  از  افراد  فضا، حضور  بودن  عمومي  از  مراد 
وجریان داشتن فعالیت هاي متنوع اجتماعي و خدماتي در آن است. 
بنابراین فضاي عمومي شهري، فضاي باز قابل حضور براي گروه هاي 
تعامالت  نیازمند  آن  کارایي  و  پویایي  که  است  اجتماعي  مختلف 
اجتماعي و برخوردهاي متنوع است. مهمترین معیاري که در ارزیابي 
عرصه هاي  کیفیت  شود،  لحاظ  باید  شهري  محیط هاي  و  شهرها 
عمومي شهري موجود در آن است. واقعیت اجتناب ناپذیر این است 
که مردم بر اساس کیفیت آنچه در پیرامون خود مي بینند و تجربه 

مي کنند، در مورد آن قضاوت مي کنند)تیبالدز،1383: 25(.
از  شهرها  عمومی  فضای  کیفی  های  مولفه  بررسی  ترتیب  این  به 
به  پرداختن  که  است  شهرسازی  حوزه  در  ناپذیر  اجتناب  مباحث 
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 
موجود  رویکردهای  مفهومی  های  زمینه  به  همچنین  و  محیط  در 
مولفه  ارائه  در  صاحبنظران  دیدگاه  بررسی  با  تا  گردد  اشاره  نیز 
های کیفی محیط و مولفه های سنجش مطلوبیت فضاهای شهری،  
ترتیب  این  به  گردد.  بازشناسی  تر  جامع  طور  به  مشترک  مفاهیم 
امکان  بر مدل ها و رویکردهای موجود  انطباق مفاهیم مشترک  با 

مقایسه تطبیقی آن به طور موثر میسر می گردد.

   2. مولفه های کیفی موثر در محیط و سیر تحول دیدگاه 
صاحب نظران :

برحسب  فضا  این  چگونگي  شهري،  عمومي  فضاي  کیفیت   
اجتماع  و  فرد  بر  که  است  آن  حالت هاي  و  نمودها  برجسته ترین 
تاثیرگذار مي گذارد  و چون در این عرصه هاست که افراد شخصیت 
اجتماعي خود را شکل مي دهند، معیار سنجشي براي میزان مطلوبیت 
شهرها محسوب مي گردد. به گفتة لینچ ، یکي از علل اولیه در پدید 
آمدن رشد طراحي شهري، توجه به کیفیت فضاهاي شهري است. 
او اینطور بیان مي کند که این علل از دغدغه هاي جوامع گوناگون، 
در خصوص ارتقاء کیفیت زندگي انسان و نقشي که طراحي شهري 
مي تواند از طریق »ارتقاء کیفیت محیط کالبد همگاني« در آن داشته 
نگاهي  که  شهرسازي  دانش  راستا  این  در  اند.  گرفته  نشات  باشد، 
از نگاهي کیفي تر و  با ظهور طراحي شهري،  کمي به شهر داشت، 
پدیدار شناختي سود جست. الزم به ذکر است که حتي در مورد علل 
ثانویه ظهور دانش طراحي شهري به ارتقاء کیفیت محیط عمومي 
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شهرها نیز اشاره مي گردد. این دسته از علل عمدتاً ماهیت اقتصادي، 
سیاسي و فرهنگي داشته و ارتقاء هر کدام، با بهبود شرایط کیفي 
محیط و در جهت به ادراک رساندن کیفیت هاي قابل توجه خود، 
امري مبرهن است)گلکار،1378: 7(. بنابراین با شروع رشته طراحي 
ارتقاء  و  شهري  محیط هاي  به  توجه  میالدي،   60 دهه  در  شهري 
حرفه  این  زمینه هاي  مهمترین  از  یکي  عنوان  به  آن  کیفیت هاي 
به  زمینه  این  در  متخصصین محیطي  زمان  با گذشت  نمایان شد. 
مطالعه پرداخته و نظرات خود را در زمینة کیفیت هاي شهري مطرح 
ساختند. در میان آثار زیاد و متنوعي که از آنها پارامترهاي کیفیتي 
محیط زندگي و فضاهاي شهري استخراج شده است به نظریات چند 
اشاره  شهري  طراحي  عرصه  در  فعال  هاي  سازمان  و  پرداز  نظریه 

خواهد شد.
     جین جیکوبز درسال1961درکتاب مرگ  و زندگِي شهرهاي  آمریکایي، 

پنج معیار را براي مطلوبیت محیط بیان مي کند)جیکوبز،1388(:

- ملحوظ داشتن فعالیت هاي مناسب پیش از توجه به نظم بصري 
محیط.

- استفاده ازکاربردي  مختلط چه  به لحاظ تنوع  استفاده  و  چه از نظر 
حضور ابنیه با قدمتهاي  مختلف در یک ناحیه.

- توجه به عنصر خیابان.
- نفوذپذیر بودن ) قابل دسترس بودن ( بافت.

- اختالط  اجتماعي و انعطاف پذیر بودن فضا.

  کوین لینچ در سال 1981 ارتقاء کیفیت زندگي شهري را در گرو 
پنج معیار و دو فوق معیار اعالن مي دارد)لینچ ،1381(.

- سر زندگي: امکان بقاي زیست شناختي و جامعه شناسي انسان 
در محیط شهر .

- معني: نقش انگیزي ذهني و معنادار بودن مکان هاي شهري .
- دسترسي: سهولت نفوذ فیزیکي به بخش هاي مختلف بافت شهري.

- کنترل  و نظارت: فراهم بودن  امکان  انتخاب  و مداخله  شهروندان  در 
امور مرتبط  با مدیریت  و استفاده  ازعرصة  همگاني.

- سازگاري: انطباق فرم شهري با فعالیت هاي گوناگون و رفتارهاي 
مختلف .

- کارایي: کارا بودن هر یک از معیارهاي فوق با توجه به هزینه .
یا طبقة  از طریق سازمان  معیارها  پرداخته شدن هزینة  عدالت:   -

اجتماعي که باید براي آن هزینه کنند.
  همچنین به دنبال این صاحبنظران، یان بنتلي و همکارانش، در 
محیط هاي  ایجاد  براي  را  معیار  هفت  پاسخده،  محیط هاي  کتاب 

پاسخده بیان کرده اند)بنتلی و همکاران ،1382(:

بصري،  تناسبات  انعطاف پذیري،  خوانایي،  گوناگوني،  نفوذپذیري، 
معناي حسي، رنگ تعلق. 

که در سال 1990 به دلیل نارسایي و کمبود مفاهیم در این عوامل، 
یان بنتلي سه معیار دیگر را به این عوامل افزود :

کارایي در مصرف انرژي، نگهداري از اکوسیستم ها، پاکیزگي)به حداقل 
رساندن آلودگي هوا( 

وزارت  از  کاري  طراحي«،  کمک  »به  کتاب  در   ،2000 سال  در 
محیط، حمل و نقل و مناطق و کمیسیون معماري و محیط مصنوع، 
مفاهیمي به عنوان اهداف عملیاتي طراحي شهري بیان شده است 
نامیده  نیز  فکري  محرک هاي  افراد،  به  تاثیرگذاري  دلیل  به  که 
شده اند. این مفاهیم که به نوعي بیان کنندة کیفیت هاي مورد توجه 

 : )DETER, 2000(در طراحي شهري مي باشند عبارتند از
همگاني، سهولت حرکت،  عرصه  کیفیت  محصوریت،  تداوم  هویت، 

خوانایي، تطابق، تنوع.
برروي   PPS توسط  گرفته  انجام  مطالعات  طبق  زمینه،  همین  در 
در کشورهاي مختلف  فضاي عمومي شهري  قطعة  از 1000  بیش 
عمومي  فضاهاي  مطلوبیت  براي سنجش  اساسي  عامل  چهار  دنیا، 
»عوامل  ارزش شان  و  اهمیت  دلیل  به  که  شده اند  مطرح  شهري 
کلیدي« نامیده شده اند، که هر کدام از این عوامل خود داراي زیر 
نام  کیفیت هایي است که به دلیل وابستگي شان به عوامل کلیدي، 

:)pps.org, 2009(عوامل دروني« بر آنها نهاده شده است«
دسترسي و ارتباطات

آسایش و تصویر ذهني
کاربریها و فعالیتها

اجتماعي بودن
  با توجه به چند نظریه اي که بیان شد مي توان به یک دسته بندي 
براي  کاملي  الگوي  که  یافت  دست  محیطي  کیفیت هاي  از  کلي 
بررسي مطلوبیت فضاهاي عمومي شهري باشد. در ادامه پس از بیان 
مي توان  مطلوب«  شهري  فضاي  »یک  زمینة  در  موجود  مدل هاي 
انطباقي میان الگوي استخراجي و مدل هاي پیشنهادي صاحبنظران 
انجام داد تا به نتیجة مطلوبي درجهت دستیابي به بهترین مدل براي  

مطالعه فضاهاي شهري  وطراحي مطلوب براي آن، دست یافت.

3. زمینه های مفهومی رویکردها
راستاي  در  پردازان  نظریه  کیفیتي،  پارامترهاي  بیان  بر  عالوه    
ارائه  کیفیت ها  این  طبقه بندي  براي  مدل هایي  خود،  مطالعات 

مي دهند. چهار مدل عام در این زمینه عبارتند از : 
مدل لنگ ، مدل کانتر، مدل اپیلیارد و مدل کرمونا و همکاران، که 

در این پژوهش مورد بررسي قرار مي گیرند.
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1-3- مدل لنگ  
  لنگ براساس سلسله مراتب نیازهاي انساني که توسط مازلو بیان 
شده است، کیفیت هاي محیط را به 6 قسمت دسته بندي کرده است 
و از آنجا که فضاهاي عمومي شهري از جمله محیط هاي با اهمیت 
و مورد توجه در طراحي فضاها مي باشند، این طبقه بندي در اینگونه 

فضاها قابل تعمیم مي باشند:
کیفیت هایي که نیازهاي فیزیولوژیک انسان را برطرف مي سازند .

کیفیت هایي که نیازهاي ایمني و امنیت انسان را برطرف مي سازند .
کیفیت هایي که نیاز به تعلق و وابستگي را برطرف مي سازند .

کیفیت هایي که نیاز به عزت و حرمت را برطرف مي سازند .
کیفیت هایي که نیاز به خودشکوفایي را برطرف مي سازند .

کیفیت هایي که نیاز به ادراک و زیبایي را برطرف مي سازند)پاکزاد، 
.)33 :1385

انسان  نیازهاي  دیدگاه  از  را  که محیط شهري  اشخاصي  از جمله   
وي  دیدگاه  از  مي باشد.  گوتن  آندره  است،  قرارداده  بررسي  مورد 
بحث و مطالعه پیرامون موضوع شهرسازي منوط به بررسي نیازها و 
احتیاجات بشر است. گوتن احتیاجات بشر را به دو دسته نیازهاي 
احتیاجات  مي کند.  دسته بندي  رواني،  روحي  نیازهاي  و  جسماني 
باید  جسمي انسان براي زیسن، چون تنفس، تغذیه، استراحت و... 
پایه و اساس شهرسازي قرار گیرند و احتیاجات روحي و رواني انسان 
مانند زندگي در جمع، فراغت، تفریح، آرامش فکري و روحي، براي 
تامین سعادت و شناخت افکار و روحیات افراد ضروري است. از نظر 
با توجه  انسان - چه فردي و چه جمعي –  وي اگر محل سکونت 
به نیازمندیهایش ساخته شود، وسایل خوش زیستي او فراهم شده 

است)گوتن، 1358: 33(.

2-3- مدل کانتر 
   بر اساس مدل کانتر که به مدل مکان شهرت دارد ، محیط شهري 
به مثابه یک مکان متشکل از سه بعد در هم تنیده کالبد، فعالیت 
و تصورات است. از آنجا که کیفیت محیط شهري یک مکان ناگزیر 
از پاسخ دهي مناسب به ابعاد گوناگون محیط شهري است، مي توان 
مولفه هاي  موازات  به  را  شهري  طراحي  کیفیت  سازنده  مولفه هاي 
سازنده مکان تعریف کرد. به عبارت دیگر با اقتباس از نظریة مکان 
کانتر مي توان گفت : کیفیت محیط شهري عبارت است از برآیند سه 
مولفه که هر یک از آنها متکفل برآورده ساختن یکي از کیفیت هاي 
سه گانه » کالبدي «، » فعالیتي « و » تصورات « محیط شهر است . 
مکان   « کتاب  در   » رلف   « توسط  مکان  مولفه هاي  کانتر،  از  قبل 
ارائه  معني  و  فعالیت  کالبد،  مولفة  سه  صورت  به   » مکاني  بي  و 
شده است. گلکار از دیگر کساني که در این زمینه مدلي ارائه کرده 

مي باشد.  آن  تکمیل  راستاي  در  و  کانتر  مدل  از  الهام  با  که  است 
فعالیت  کالبد،  محیط،  ابعاد چهارگانه  ترکیب  از  که  ترتیب  این  به 
»کیفیت  عملکردي«،  »کیفیت  مولفه  سه  اکوسیستم،  تصورات،  و 
تجربي-زیبا شناختي« و »کیفیت زیست محیطي« به مثابه نیروهاي 
شکل دهنده کیفیت کلي طراحي شهري یک مکان استنتاج مي شود 

)گلکار،1380: 53(.

3-3- مدل اپلیارد 
نظریه  بود.  ادراک  متقابل  کنش  رویکرد  طرفدار  اپیلیارد،  دونالد    
کنش متقابل به نقش تجربي ادراک تاکید دارد و رابطه اي پویا میان 
ادراک،  نظریه  این  قرار مي دهد. در  تحلیل  مبناي  را  و محیط  فرد 
بخشي متقابل به حساب آمده است که در آن محیط، مشاهده گر و 
ادراک وابستگي متقابل دارند. ویلیام اتیلسن فرآیند را اینگونه تعریف 
مي کند: » ادراک بخشي از فرآیند زندگي است که به وسیله هر یک 
از ما، دیدگاهي نظري خاص، براي خود جهاني را تصور مي کنیم که 
در آن... نیازهاي ما ارضا مي شود.« برطبق مطالعات بخش متقابل، 
مردم ادراکات خود را هم به شکل تجربي و هم ساختاري توصیف 
ساختار  چگونگي  از  گزارشهایي  ساختاري،  توصیفات  مي کنند. 
کالبدي و اجتماعي محیط است و توصیفات تجربي شامل خلقیات و 
احساسات و خودگزارشي مي باشند. اپیلیارد در این اساس، اطالعات 

ادراکي را به سه دسته تقسیم کرده است: 
1. اطالعات عملي 

2. اطالعات استنباطي 
3. اطالعات پاسخگو )لنگ ،1386: 78(.

با توجه به این دسته بندي، کیفیت هاي گوناگون فضاي شهري)محیط( 
انسان،  مختلف  ادراکي  حاالت  به  پاسخگویي  براساس  مي توان  را 

سازماندهي کرد :
خود  در  را  انسان  توسط  عملي  انجام  امکان  که  کیفیت هایي   .1

دارند»حالت عملیاتي«.
2.  کیفیت هایي که احساسات انسان را برمي انگیزند»حالت واکنشي– 

عاطفي« 
3. کیفیت هایي که در فهم معاني براي برانگیخته شدن احساسات و 
یا انجام فعالیت، به اشخاص کمک مي کنند. در این حالت افراد براي 
حمایت فعالیتهاي »عملیاتي« و »واکنش – عاطفي« در جستجوي 
اطالعات از محیط و در نهایت فهم معني آن هستند، که اطالعات 
»حالت  مي شود.  محیط  هویت  شدن  آشکار  موجب  شده  دریافت 
استنباطي« در حقیقت آنچه در این مدل داراي اهمیت است این 
است که مردم در محیط به چه چیزهایي توجه مي کنند و به چه 

چیزهایي اهمیت مي دهند .
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4-3-  مدل کرمونا1 

   مدل دیگري که از کیفیات محیطي ارائه شده است ، مدلي است که 
در کتاب Public places, Urban spaces2 آن پرداخته شده، که 
متیو کرمونا درآن 6 وجه مختلف کیفیت هاي  محیط شهري مطلوب 

را بیان مي کند . این مولفه ها عبارتند از :
1. مولفه کالبدي
2. مولفه ادراکي

3. مولفه اجتماعي
4.مولفه بصري

5. مولفه عملکردي
6. مولفه زماني

1-4-3- مولفه کالبدي 
   بیانگر کیفیت هایي است که به کالبد محیط مربوط مي باشند. قطعه 
بندي ها، بلوک بندي ها، کاربري زمین، الگوي مسیرها از عوامل تاثیر 

گذار بر کیفیت هاي کالبدي فضاي شهري مي باشند .

3-4-3- مولفه اجتماعي 

  شامل کیفیت هاي مثبت و منفي یک فضا از لحاظ اجتماعي است. 
بیانگر این مطلب است که فضا در شهر چگونه پاسخگوي حضور افراد 
بنابراین  است.  اجتماعي  لحاظ  به  آنها  متفاوت  رفتارهاي  و  آن  در 
رفتار  کنترل  و  تنظیم  چگونگي  و  افراد  عملکرد  در  فضا  تاثیرات 

ساکنین در محیط از مباحث اصلي ابعاد اجتماعي یک مکان است.

5-4-3- مولفه عملکردي 

دسترس  قابل  فضاي شهري خوب  یک  کیفیت هاي  مهمترین  از    
بودن آن براي تمامي گروه هاست. همچنین وجود عملکردهاي متنوع 

6-4-3- مولفه زماني 
روز،  در  زندگي  زماني همچون  و  فعالیتي  از چرخه هاي  استفاده    
شب و فصول مختلف، در بهره گیري ازفضاها، به طرح کمک مي کند. 
بنابراین مدیریت زماني در فضاهاي عمومي از عوامل تاثیرگذار در 

شکل گیري عملکردها و تغییرات فضایي مي باشد.

4-4-3- مولفه بصري 
   لذت دیدن فضاهاي شهري از عوامل تاثیرگذار بر ادراک و فهمیدن 
است. این تاثیر گاهي لحظه اي و گاهي درازمدت است که بستگي به 
ویژگي خاصي دارد، که از آن دیده یا ادراک شده است. بعد بصري 
فضا شامل کیفیت هایي است که با دیده شده فضا توسط حاضرین و 

ناظرین، برآنها تاثیر مي گذارد.

2-4-3- مولفه ادراکي

4. تحلیل و تطبیق رویکردها 

صاحبنظران  توسط  شده  بیان  محیطي  کیفیت هاي  به  توجه  با    
و مدل  هاي پیشنهادي، در ادامه این پژوهش تحلیلي براي بررسي 
دقیق ترکیفیت ها انجام مي گیرد تا با دستیابي به مفاهیم مشترک، و 
تطبیق آن با 4 مدل ارائه شده، جامع ترین مفاهیم، مشخص شده و در 
جهت شناسایي فضاهاي مطلوب و تعیین میزان مطلوبیتشان مورد 
استفاده قرار گیرند. ابتدا جدولي ارائه مي شود که در آن کیفیت هاي 
که مفهوم مشترکي دارند در یک ستون قرار مي گیرند تا در نهایت 

یک عنوان مشترک براي هریک از آنها انتخاب گردد.
با توجه به جدول » 1 «، 9 کیفیت اصلي و با اهمیت قابل برداشت 
مي باشد که بنا به مفاهیم مختلفي که توسط صاحبنظران ارائه شده 
است، جامع ترین عبارت براي درک و استفاده ازاین مفاهیم مشترک 

به کار رفته است. این کیفیت ها عبارتند از :

  ادراک، شامل جمع آوري، سازماندهي و حس کردن محیط است. 
بعد معنایي فضا یعني کیفیت هایي از فضا که بر ادراک انسان تاثیر 

مستقیم دارند و به تعبیري که انسان از فضا مي کند وابسته است .

و آزادي فعالیت هاي اجتماعي قابل قبول نیز از موارد دیگري است که 
موجب ارتقاء عملکرد محیط شهري مي شود. بنابراین بعد عملکردي 
فضا مربوط به کیفیت هایي ست که به فعالیتهاي موجود در فضا و 

عملکرد خود فضا وابسته اند.

و  فضا  در  موجود  فعالیتهایي  مطلوبیت  سازگاری:  کیفیت   -1
عملکرد خود فضا نشان از بهره مندی مناسب آن فضا از این کیفیت 

دارد.
و  بصري(  و  )فیزیکي  فضا  به  دسترسي  نفوذپذیري:  کیفیت   -2
دسترسي به عملکردهاي فضا از شروط اولیه قابل استفاده بودن یک 

فضا مي باشند که بر مطلوبیت فضا تاثیر گذارند .
از  فضایي  تنوع  و  فعالیتي  تنوع  گوناگوني:  و  تنوع  کیفیت   -3
عواملي است که بر جاذبه محیط مي افزاید و امکان حضور هرچه 

بیشتر افراد در آن را افزایش مي دهد.
و  قشرها  از  مختلف،  افراد  حضور  امکان   : کیفیت سرزندگی   -4
سنین متفاوت، به مطلوبیت و سرزندگي هرچه بیشتر فضاهاي شهري 
مي افزاید. حضور متداوم افراد امکان برخوردها و تعامالت اجتماعي 
را افزایش داده و این عاملي بر پویایي فضا است. عوامل تاثیرگذار بر 

حضور افراد و تداوم این حضور، در اجتماعي بودن فضا موثرند .
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به  توجه  با  فضا  در  تغییرات  امکان  پذیری:  انعطاف  کیفیت   -5
موجود  عملکردهاي  در  تغییرات  امکان  همچنین  و  افراد  نیازهاي 
در فضا، از ویژگیهاي مثبت فضاهاي شهري است. همچنین امکان 
استفاده در موقعیتهاي متفاوت و ساعات مختلف شبانه روز نیز نشان 

از انعطاف پذیري فضا دارد.
6- کیفیت خوانایي: وضوح فضاهاي شهري و امکان نقش پذیري 
آن بر ذهن ناظرین و حاضرین، از ویژگیهایي است که بر حس مکان 

و حس تعلق افراد به فضا تاثیرگذار است.
7- کیفیت تناسبات بصری: ابعاد و اندازه فضا، شکل فضا، رابطه 
میان ابعاد فضا بر ادراک انسان از آن فضا و حس مثبت یا منفي افراد 

از فضا تاثیرگذارند.
8- کیفیت پایداري: استفادة بهینه از عوامل محیطي و عدم تاثیر 
توجه  قابل  موارد  از  انسان  نیاز  مورد  اولیة  منابع  و  طبیعي  منفي 
عموم  توسط  استفاده  مورد  فضاي  بویژه  انسان  زندگي  محیط  در 
به  توجه  و  انرژي  از  بهینه  استفادة  محیط،  آلودگي  عدم  مي باشد. 
اکوسیستم ها و عدم صدمه رساني به آنها، از موارد موثر به پایداري 

یک محیط مي باشند .
9- کیفیت کارایي: کارا بودن هر یک از معیارهاي فوق و در نتیجه 

فراهم  شرط  و  منع  بدون  را  افراد  استفاده  امکان  فضا،  بودن  کارا 
مي سازد. از سوي دیگر امکان سنجش کارایي محیط)هزینه- فایده( 

امکان شناسایي و ایجاد محیط هاي مطلوب را افزایش مي دهد.

آن،  از  شده  برداشت  اصلي  کیفیت   9 و   »1  « جدول  به  توجه  با 
مدل   4 میان  انطباق  آن  در  که  گردد  مي  ارائه  جدولي  نهایت  در 
تعریف شده و کیفیت هاي اصلي، صورت مي گیرد تا  بدین ترتیب 
مدلها با هم قیاس شده و جامع ترین مدل  به لحاظ بررسي کیفیت 
هاي محیطي مشخص گردد. بنابراین  با استفاده از مدلي کاملتر و 
کیفیت هایي مشخص مي توان فضاهاي شهري موجود را تحلیل و به 
پرداخت و فضاهاي شهري  امکانات و محدودیت هاي آن  بررسي  

عمومي جدیدي با هویتي مطلوب ایجاد کرد.
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جدول1: تدقیق مولفه های کیفی محیط و بازشناسی مفاهیم مشترک
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جدول2: مقایسه تطبیقي مدل هاي کیفي موجود

نشده  توجه  آن  به  مدلها  اکثر  در  آنچه   »2  « جدول  به  باتوجه 
کیفیت پایداري و کارایي مي باشد که بنا به شرایط زماني و مکاني 
فضاي  یک  در  انسان  اولیه  نیازهاي  کردن  برطرف  براي  تالش  و 
و  زمان  گذشت  با  بود.  نشده  فراهم  آنها  به  توجه  امکان  شهري، 
برطرف شدن ضعف هاي یک محیط شهري و دستیابي به اطالعات 
و امکانات بیشتر در این زمینه، در مطالعات و نظریه هاي جدیدتر، 
به مشکالتي که به دلیل شرایط و عوامل جدید در محیط زندگي 
انسان بوجود آمده، توجه بیشتري شده است. همانطور که بیان شد 
 Public Places, Urban کتاب  در  شده  مطرح  عوامل  از  یکي 
عوامل  و  بر محیط  زمان  تاثیر گذشت  است.  زماني  بعد    Spaces
محیطي مسئله ایست که در این بخش مطرح شده است. کیفیت هاي 
پایداري و کارایي از عواملي هستند که به طور مستقیم تحت تاثیر 
مطلوبیت  عدم  و  ضعف  امکان  زمان  گذشت  با  و  بوده  زمان  عامل 
تعریف  در  که  همانطور  دارد.  وجود  فضا،  در  نتیجه  در  و  آنها،  در 
کارایي آمده است، عملکرد مناسب هر یک از معیارها یا امکان ادراک 
از کارایي  افراد، نشان  بر  بیان شده  تاثیرگذاري مثبت معیارهاي  و 

مناسب فضا دارد. در صورت ضعف در هر یک از کیفیت ها، کارایي 
آن نامطلوب خواهد بود و استفاده و ادراک مناسب از فضا صورت 
محیط  یک  در  معیارها  و  کیفیت ها  تغییرات  چون  گرفت.  نخواهد 
تابع زمان است. بنابراین کارایي کیفیتي تابع زمان که همواره نیاز 
از عوامل  نامناسب  به توجه دارد. در خصوص پایداري نیز استفادة 
موجود در فضا موجب تخریب فضا و عدم کارایي مناسب آن مي شود 
و به مرور زمان تاثیرات منفي افزایش یافته و امکان استفاده از فضا 
را از بین مي برد. بنابراین پایداري محیط که استفاده به جا از محیط 
و عدم تاثیرات منفي بر آن مي باشد، تحت تاثیر گذشت زمان بوده 
از  نابجا  استفادة  مانند   – زمان  در طول  آن  به  بي توجهي  امکان  و 
منابع طبیعي در طول زمان و کم شدن آنها – وجود دارد. بنابراین 
به نظر مي رسد با توجه به مطالعات، مدل ارائه شده کرمونا در کتاب 
Public places, Urban spaces به دلیل توجه به همه جوانب 
یک محیط، داراي جامعیت بیشتري نسبت به باقي مدل هاست که 
این موضوع امکان استفاده از آن در مطالعات و طرحهاي فضاهاي 

شهري بویژه فضاهاي عمومي را افزایش مي دهد .
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نتیجه گیري:

  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 
یافته است،  راه  ادبیات شهرسازی  به  اخیر که مفهوم کیفیت  های 
می  سنجیده  آن  مطلوب  کیفیت  مفهوم  با  خوب  شهری  فضاهای 
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 
به  و  نبوده  قابل سنجش  اول  نگاه  در  پیداست  آن  لغوی  معنای  و 
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 
از  اولویت بندی بهتر طرح های موضعی نیز  به منظور شناسایی و 

آن بهره برد.
به وسیله شیوه های مختلف  اشاره گردد، همانطور که  بایستی  اما 
طرح  محصول  مطلوبیت  قطع  طور  به  توان  نمی  آثار طرح  بررسی 
مدل  بازشناسی  و  بازیابی  روند  در  زد،  حدس  را  شهرسازی  های 
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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