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  چکیده

 عملی فراوانی و نظري اهمیت از طبیعتاً و بوده شهري طراحی و حرفه و دانش محوري مفاهیم از یکی کیفیت

 زا بسیاري. است گردیده جدي بدل هايپرسش از یکی به نیز عملی نظر از کیفیت مبحث. است برخوردار

 طراحی نبود مورد در را نگرانی خود ايفزاینده شکل به ايحرفه شهري طراحان و دانشگاهیان مسئولین،

 مفهوم فرار و پهلو چند ماهیت واسطه به وجود، این با اند؛نموده ابراز کشور در مطلوب کیفیت واجد شهري

 رسد نظرمی به چنین. خوردچشم نمی به شده مطرح هايدیدگاه در ايمالحظه قابل نظر اتفاق ،"کیفیت"

 نیاز مفهوم این نظري بسط و روشنگري به " شهري طراحی کیفیت " مقوله از مشترك فهم ایجاد براي که

جهت  نظري چارچوب مروري بر ،" شهري طراحی کیفیت" مفهوم مورد در تحقیق نوشتار، این از هدف .است

. شودتشکیل می عمده بخش چهار از نوشتار این. است آن سازنده هايمؤلفه معرفی و بازشناسی و مزبور مفهوم

 مفهوم  سپس،. گیردمیر قرا بحث موردمطالعات روانشناسی محیط  نظر نقطه از "محیط" مفهوم نخست،

و مهم ترین نظریه هاي   ادبیات بر مروري آنگاه،. شد خواهد بررسی " وجودي حالت" ازنظرکیفیت و ادراك 

 این چارچوب طبق. شد خواهد ارائه آن به وابسته هايکیفیت و "خوب" شهري طراحی موضوع با مرتبط

 نوع کندمی تغییر محیط هايظریفت که گونه همان و است محیط با تنگاتنگی ارتباط داراي انسان مقاله،

 گرفته نظر در مدت بلند و کوتاه در آن تأثیرات درمحیط تغییر هر از قبل باید لذا یابدمی تغییر نیز ارتباط

 توجه مورد رفتاري - جمعی مکانی عنوان به مطالعه واحد عنوان به کالبدي محیط تحلیل، منظور شود. به

  .دهدمی راتشکیل فضایی –جمعی ايسامانه که گیرد قرار

  

  

  طراحی شهري محیط، روانشناسی ، ادراك،ادراك محیط انسان، :کلیدي واژگان



  مقدمه -1

 او هاي حیاتجنبه همه بر را بسیاري تأثیرات است، گرفته بر جانبه در همه را بطور انسان که ايپدیده عنوان به محیط

 شکل در نقش مؤثري نیز خود و داشته خود پیرامون محیط و طبیعت تنگاتنگ با تعاملی همیشه انسان رو این از گذارد.می

 سالمت در محیط نقش عظیم متوجه وقت هیچ نزدیکی همین وجود به دلیل جوامع اولیه  در بشر است.  کرده ایفا آن به دهی

 عواطف و احساس درك از را ماشینی، او زندگی به بشر وابستگی و شهري زندگی رشد به تدریج  بود. نشده خود روانی و روحی

 و شهرها صنعت، رشد حال عین در .ساخت دور طبیعی محیط در موجود هايکیفیت از آسایش حاصل و پیرامون محیط

 جسمی منفی اثرات روند این رشد با کرده است. از طبیعت رویه برداري بی بهره و دخالت به مجبور را جدید او نیازهاي پیدایش

 و فردي رفتارشناسی شهري، شناسیمحیط، جامعه روانشناسی مانند هاییرشته و گشت آشکار بشر بتدریج بر آن روانی و

 معضالت این حل و بررسی به تا آمدند به وجود سیاسی بعد در زیست، محیط حفاظت هايگروه و بعد روانی در گروهی،

 شده گذارد،می جاى به او جسم روان و روح، در محیط که، مثبتی تأثیر متوجه بشر علوم به وسیله این بپردازند.

 تأثیر یعنی پدیده؛ این به علمی، هايرشته سایر مانند نیز روانشناسی رشته اخیر، سال بیست ). طی61،ص1388دلدار،(است

 عقیده برخی است. یافته دست گیريچشم علمی هايیافته به و نمانده توجهبی انسان، بر متقابل محیط تأثیر و محیط بر انسان

 تاریخچۀ آن، براي است شده کوشش معموالً ولی است، روانشناسی رشته خود قدمت اندازه محیطی به روانشناسی قدمت دارند

 ، 70 و 60 هايدهه در باشند.می رشته این گذارانپایه از  3لوین و کورت 2برونسویک اگون ،1گیفورد  .شود بیان تريمشخص

 محیطی، روانشناسی هاي روانشناسیرشته تخصصی هايبررسی عنوانبه  شدند،می داده بررسی اختصاص به که هايپژوهش

 محیطی از تحدید روانشناسی و تعریف براي 1976 سال در 4گرامان شدند. رفتاري منتشر محیط علوم  محیطی یا زیست

 داند.می محیط فاقد  عمومی مکمل روانشناسی را  محیطی روانشناسی وي .پردازدمی روانشناسی تاریخ بررسی به دیگر، عناوین

 پیدایش موجب پدیده این و است نشده کافی توجه فرهنگی - محیطی ابعاد به سنتی شناسی روان در وي عقیده به همچنین

هاي صورت پژوهش پیش رو با استناد به پژوهش). 2، ص 1393است(محمدي و همکاران،  شده محیطی روانشناسی رشته

اي قرار داده است. مورد کاوش مطالعه کتابخانهدر طراحی شهري  محیط را  کیفیت و ادراكگرفته در حوزه روانشناسی محیط 

هاي محیط از دیدگاه اهل علم روانشناسی محیط اختصاص مقاله حاضر در سه بخش ارائه شده است. بخش اوّل به باز تعاریف واژه

حیط متشخیص و تفکیک بین ادامه مقاله جلوگیري و یافته است، تا مشخص شود منظور از محیط چیست و از ایجاد شبهات در 

ان در پیوند بین محیط و انس وم به بررسی و باز خوانی جایگاه کیفیته باشد. در بخش دگرفتصورت  مصنوع و محیط طبیعی

حیط م کیفیتتواند درایجاد زمینه و توسعه بیشتر چیست و چه عواملی میکیفیت پرداخته شده تا مشخص گردد منظور از 

ها با استناد به مطالب بیان شده در این بخشدیدگاه هاي اهل علم در ارتباط با ادارك محیط بیان شده و موثر باشد. در نهایت 

ط محی کیفیت و ادراكلذا این پژوهش سعی در مطرح و جواب دادن به سوالت زیر را در مورد  نتیجه نهایی استنتاج شده است.

  .را دارددر طراحی شهري 

 نظور از محیط و مفهوم آن در روانشناسی محیطی چسیت؟م  

 گردد؟  چیست و چه عواملی با عث بیشتر شدن ارتباط انسان با محیط می کیفیت 

 ؟در طراحی شهري کدامندمحیط کیفیت و ادراك دیدگاهاي مکاتب روانشناسی در مورد ترین مهم 

 

  روش شناسی تحقیق -2 

                                                           
1- Robert Gifford 
2- Egon Brunswick 
3- Kurt Lewin 
4- Graumann 



اي رسد روش تحلیلی شیوهاز آن جایی که پژوهش حاضر داراي بعد نظري و عمدتاً مبتنی بر مباحث کیفی است، به نظر می 

هاي این پژوهش باشد. به عبارت دیگر توضیح و شرح محیط و بسط آن در ارتباط با انسان نیاز راهگشا براي شرح و تببین انگاره

و بررسی تطبیقی آن با یکدیگر دارد. براین مبنا، برخی از مهمترین تعاریف صورت گرفته به شناخت این عوامل از نظر تاریخی 

کیفیت و ادراك  از محیط به طور عام و از طریق مطالعات کتابخانه استخراج شده و به موازات این امر، اصول و قواعد ارتباط

ل اصوبا اشاره به مهم ترین نظریه هاي ارائه شده ایت محیط و انسان، از طریق مرور منابع مورد تطبیق قراگرفته است. در نه

ها براي تواند در راه رسیدن به دلپذیر کردن محیط و آماده سازي زمینهکه می با ادراك  محیطکیفیت استراخ شده براي ارتباط 

  طراحان باشد،  بیان شده است. 

  محیطی روانشناسی مطالعات در آن مفهوم و محیط -3

 ایجاد به ویژگی منجر این است. کنندگیاحاطه ویژگی داراي که، محیط است نهفته نکته این در محیط، از تعریفی هر کلید

 ادبیات شود.می داده محیط بدان واژه از استفاده هنگام که شودمی ايمعانی در فهم اصطالح شناختی و مفهومی مشکالت

 محیط روانشناختی )3 اجتماعی؛ محیط )2 کالبدي؛ محیط )1 متنوع،هاي واژه بین محیط، از گسترده تعاریف در رفتار محیط و

 واقعی، جهان بین ها، تمایزاین مثل هايبنديدسته دیگر و هابنديهقطب این شود. نکته اصلیمی قائل تمایز رفتاري محیط )4 و

 روحی هايواکنش یا رفتاري الگوهايناخودآگاه،  یا خودآگاه که است پدیدارشناختی جهان و انسان اطراف عینی یا حقیقی

  اشیاء، و اشیاء رابطه بین سري یک عنوان به را محیط نیز 5). راپاپورت28،ص1389دهد(جلیلی،می تأثیر قرار تحت را مردم

  است. ارتباط و معنی زمان، عنصر فضا، چهار بین پیچیده داخلی روابط شامل که گیردنظر می در  مردم و مردم  مردم، اشیاء و

دارد.  ساختار و الگو و است یافته منظم شکل صورت به بلکه نشده، ایجاد تصادفی صورت به این روابط که کندمی تأکید وي

شود این چهار عنصر همچنین اشیاء و مردم به درجات متفاوت جداگانه در فضا و با فضا ارتباط دارند. وقتی  محیط طراحی می

  .)203،ص1391شوند(راپاپورت،میسازماندهی 

آنها  اولیه هايتالش از یکی داشته باشند. محیطی هاياز مؤلفه مختلفی بنديطبقه همواره بر این بوده است گرانپژوهش تالش

 محیطاو  شد. قائل تمایز رفتاري محیط و جغرافیایی بین محیط  »7کورت کافکا«که  زمانی گردد،می بر 6گشتالت روانشناسی به

 تصویرشناختی رفتاري، که محیط حالی گیرد. درمی بر هاي اطراف انسان را درو واقعیت محیط عینی عنوان به را جغرافیایی

 گیردمی کار را به تمایز همان 1977 در سال 8). کرك87،ص1381لنگ، (دهدمی شکل را رفتار که اساس است عینی محیط

 محیط و شخصی اي، محیطپدیده محیط کند:می معرفی را مجزا مؤلفه سه او .کندمی استفاده مختلفی هايواژه از و

 چیزهاي کلیه شامل که فیزیکی ) محیط2گیرد. می نظر در اشیاء مثابه به را افراد که جایی )محیط انسانی1). 1شکل(مفهومی

تصورات  مانند است جهان از فردي تصورات  در بردارندة شخصی غیرانسانی، محیط جاندار و بیجان چیزهاي اعم از است، دیگر

 که ادراك هاییبرتري و هاشخصیت ها،ارزش ها،نگرش باورها، هاي از مجموع که تجربی محیط  و ايپدیده محیط از ذهنی

 محیط این شد. کرك اضافه کار به  1977 9پورتیوس توسط مفهومی محیط .دهدمی قرار تأثیر تحت را ايپدیده محیط از فرد

می  دارد، قرار آن در فرد زندگی، که از ايمرحله )3 و فرد اجتماعی طبقه )2 خُرده فرهنگ؛ و فردي فرهنگ )1 شامل

  .)28،ص1389شود(جلیلی،

                                                           
5- Amos Rapaport 
6- Gestalt 
7-Kurt kafka 
8- Kirk 
9- Porteous 



  
  مأخذ(جلیلی) کرك دیدگاه از محیطی داخلی روابط :1شکل

  

  کیفیت محیط -4

همان تفاوت میان سالمت و بیماري، انسجام و آشفتگی، تفاوت میان بناي خوب و بد، یا شهر خوب امري عینی است. این تفاوت 

توانند زنده و خود آفرین باشند. در خودبانی و خود ویرانگی است. در عالمی سالم و منسجم و زنده و خودبان، خود مردم می

 روان و رفتار بر محیط ي کفیتویژه ). تاثیر22،ص1390توانند زنده باشند(الکساندر، عالمی متشتت و خود ویرانگر، مردم نمی

 افزایش بر خاصی جهش شاهد توانمی فیزیکی محیط کیفیت بر تاثیرگذار عوامل به توجه و شناخت با و باشدمی افراد

 به توجه با معماري مختلف در فضاهاي عوامل این چند هر بود. معماري فضاهاي عملکرد و بازدهی باالرفتن و منديرضایت

 فضایی کفیت مطلوبی، حد توان تامی استانداردها ايمجموعه تهیه و بندي کردن دسته با اما باشد،می متنوع هاآن عملکرد نوع

انصاري،  دارد( ايویژه تاثیر محیط در افراد رفتار بر که اي معمارانه و محیطی عوامل ترینعمده. نمود فراهم را نیاز مورد

 :از عبارتند ،)110، ص1389مومنی،

  

 میزان

  روشنایی

تیز  تر،آسان حرکات و اجزا تمییز ها، رنگ بهتر تشخیص دقیق تر، ادراك ،بینایی قدرت افزایش

 نور حرکتی، حسی هاياندام خستگی کاهش فعالیت، بر فرد انگیزشی نیروهاي تمرکز بینی افزایش

  .شودمی انسان خوي و خلق باعث بهبود سفید

 فشار افزایش عروقی، قلبی هايبیماري معده، هاي ناراحتی مزمن، سردردهاي: باعث بلند صداي  صدا سرو

فکري،  ناراحتی خانوادگی، اختالفات اجتماعی، هايناهنجاري خستگی، حوصلگی،خون، بی

  .عصبانیت فراموشی،

 هوا و آب

 شرایط و

  اقلیمی

 .کندمی جسور و شگر پرخا را مردم دشوار، و نامساعد محیط

   ناامنی حس ایجاد باعث انجماد، احتمال: سرد خیلی هواي و آب

 کند.می سختکوش و  فعّال را مردم سرد هواي و آب

 این ویژگی هاي از سستی و تنبلی .کندمی  وکم توجه  معموالً غیرفعّال را مردم گرم هواي و آب

 .هوا است و آب



 و کندمی تقویت را شرایط پذیرفتن و برداشتن دست شدن، تسلیم به گرایش استوایی، مناطق

 .است خرافات و ترس با همراه به محیط، رویکرد

 خوي و خلق ویژگی .آورد می بار  معتدل و خالص خوي و خلق با مردمی معتدل، هواي و آب

  محیط با رابطه و خود از آگاهی بودن، متوازن و بودن شهودي کل گرایی،  معتدل،

 تراکم

  جمعیت

 .دارد روانی فواصل رعایت در بسزایی نقش معماري فضاي یک مناسب طراحی

و  عوارض سري یک که شود می روانی فواصل در تداخل باعث فضا یک در جمعیت تراکم افزایش

  .گردد می فعالیت بازدهی آمدن پایین باعث و داشت خواهد راه هم به را یهایی ناهنجار

 هاي دستگاه سایر چنین هم و معماري در رفته به کار رنگ نوع با فضاها کاربري نوع بودن متناسب  رنگ

 .باشد داشته فضا آن بازدهی و کارایی باالبردن در اي ویژه نقش تواند می فضا آن در موجود

 مستقیم و شدید تابش که جایی در گرم رنگ مثال، عنوان به .هستند لبه دو شمشیر مانند ها رنگ

 که محیطی به باید بنابراین .شود گرم نیاز حد از بیش ساختمان که شود می باعث دارد، وجود

  .نمود کافی توجه رود می بکار رنگ

  .باشد ساختمان فعالیت نوع و کاربري با متناسب باید گل و گیاه نوع انتخاب  سبز فضاي

  .است اهمیت حائز بسیار بدن فیزیولوژي با کار محیط تطابق  دکوراسیون

  

  

  فضا شکل

 .هستند خود زیباشناختی نظام دار معنی و گویا خصوصیت داراي اشکال

 .دارد مطابقت مربع ساکن و سنگین شکل با قرمز حجم وزن

 .میکند ایجاد را تهاجم و پرخاش جویی، ستیزه تاثیر تند، و حاد زوایاي با مثلث

 را آهسته و آرام حرکت و آرامش حس و میکند معتدل و مالیم را احساسات مربع، عکس بر دایره

  .نماید می القا

  .گردد می آرامش چنین هم و محیط بهینه و مناسب ادراك باعث فضاها اکثر در مناسب بوي  بویایی

 فرم

  ساختمان

 بازدهی باالرفتن و انسان فعالیت بر مطلوب تاثیر و فضا از بهتري بصري ادراك باعث مناسب فرم

  .گردد می کاري

  رفتار(انصاري، مؤمنی) موثر بر اي معمارانه و محیطی عوامل -1جدول                                               

گذارد ادارك شخص است. چون به جز عوامل محیطی ومعماري  بیان شده عامل دیگري که بر میزان کیفیت محیطی تاثیر می

یرامون ل پاي هستیم که قابلیت درك و تفسیر و عکس العمل آگاهانه و هوشمندانه نسبت به مسائها موجودات پیچیدهما انسان

هاي آن براي ما امکان پذیر نیست.  به همین دلیل خود را داریم. از طرف دیگر، در محیطی قرار داریم که درك تمامی پیچیدگی

ها تعریف می شود لذا مهم است بدانیم انواع ادارك ادراك، فرآیند سازماندهی و تفسیر اطالعات حسی جهت معنا دار کردن آن

  شناسی چگونه است.ها هستند و تعاریف آن در مکاتب مختلف رواناماز دیدگاه اهل علم کد

  ادراك محیط  -5

کند کیفیت ادراك انسانی است. این مسئله یکی از مهمترین و پیچده ترین مسائل انسان که او را از سایر موجودات متمایز می

ین و تفسیر ادراك و مراتب آن نموده اند. از دیدگاه از دیر باز ذهن فالسفه و دانشمندان را به خود مشغول کرده و سعی در تبی

باشد. همچنین انواع ادراکات را نیز به دو بخش ادارکات فالسفه مراتب ادارك شامل مرتبه حس، مرتبه خیال و مرتبه عقل می

  ).390،ص1385حقیقی و اعتباري تقسیم کرده اند(دیبا،انصاري،

  

  



  انواع ادرکات ازدیدگاه فالسفه                                                   

ادرکات 

  حقیقی

ادرکاتی که ارزش منطقی داشته و تابع احتیاجات طبیعی موجود زنده و عوامل مخصوص محیط زندگی او 

  روري است.کند و مطلق و دائم و ضنیست. با تغییر احتیاجات طبیعی و عوامل محیط تغییر نمی

ادرکات 

  اعتباري

هایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی آنها را ساخته، جنبه وضعی و قراردادي و فرضی و فرض

  کند.اعتبار دارد و تابع احتیاجات و عوامل مخصوص محیط بوده و با تغییر آنها تغییر می

  )5، ص 1393محمدي، انواع ادرکات ازدیدگاه فالسفه( -2 جدول

  شناسانانواع ادرکات ازدیدگاه روان                                                  

  

  

  

  

  

  )5، ص 1393محمدي، انواع ادرکات ازدیدگاه روان شناسان( -3 جدول

  دیدگاه مکاتب روانشناسی در مورد ادراك                                                   

مکاتب 

  روانشناسی 

  دیدگاه نسب به ادراك                                                      

روانشناسی 

  گراتداعی

 شماري(تصورات مرکب )آنها کلمات بیهستند که از ترکیب معلومات انسان به منزله حروف الفباي 

  آید.به وجود می

روانشناسی 

  گراساخت

بر تجربه قابل تکرار تأکید دارد و ذهن به منزله حاصل جمع تجربه هاي شخصی در طی دوران 

  زندگی معرفی می شود.

روانشناسی 

  گشتالت

  ارد.حد ادراکی تأکید دبه چگونگی کنش متقابل انسان و محیط و چگونگی این ارتباط بر مطالعه وا

روانشناسی 

  رفتارگرا

  ها انجام می دهند.در پی یافتن چگونگی تاثیر عوامل موثر بر رفتار یا آنچه انسان

رویکرد 

  شناختی

از این منظر، فرآیندهاي ذهنی شامل توجه، یادگیري، حافظه، تجربه،... منجر به تشکیل نقشه  

می شود و رفتار ما تحت تاثیر این فرآیندهاي ذهنی  شناختی، تصویر ذهنی و معنابخشی به محیط

  گیرد.انجام می

  )5، ص 1393محمدي، ادراك  منبع( دیدگاه مکاتب روانشناسی در مورد -4شکل 

اي جدید از علم روان شناسی است به تأثیر عوامل و شرایط فیزیکی، معماري و همچنین از این رو روان شناسی محیط که شاخه 

نیده گیرد. این مکاتب به در هم تکند. روانشناسی گشتالت و روان شناسی اکولوژیک بهره میفضایی محیط در رفتار تأکید می

شود. در ادراك محیط کند و بین ادراك اشیاء و ادراك محیط تفاوت قائل میتأکید می بودن ادراك، شناخت، و شرایط محیطی

ادراك کننده خود جزیی از محیط است و رفتار و اهداف او نقش مهمی از تعریف محیط دارد. در فرایند ادراك و شناخت، تجارب 

 شوند و اعتبار اکولوژیکر اطالعات محسوب میقبلی و شرایط محیطی هر ادراك کننده عامل مهمی در گزینش، تعبیر و تفسی

هاي مختلف روانشناسی همانطور که در بخش هاي بین فرهنگی دانسته شده است. دیدگاهها، عامل تفاوتیا افتراقی پدیده

ائل قفلسفی اشاره شده، مبانی انگیزش رفتار را درونی بیرونی(محیطی) و یا ترکیب هر دو دانسته و روانشناسی محیط حداقل 

تمیز دادن آنکه این یادآوري امر گذشته است نه احساس مجدد یا تخیل واهی             

گذشته یا حاضر کردن آن در صفحه روشن ذهن  مورد توجه قرار دادن خاطره

 چیزي که وارد ذهن شده باید بدون تداوم آثار خارجی بر ذهن اثر گذارد.

    حساس ابتداییا

)حفظ(نگهداري    

)تذکر(یادآوري  

تشخیص(بازشناسی

( 

 مراتب ادراك



به ترکیب انگیزش از بیرون و درون است و تحقیقات میدانی در زمینۀ عوامل محیطی مؤثر در تحریک نیازهاي پایه و 

هاي معماران ). تحلیل نوشته388،ص1385گر نقش و اهمیت عوامل انگیزشی محیطی است(دیبا،انصاري،ثانوي(اجتماعی)، نشان

اساس اعتقاد به محیط ساخته شده به عنوان تعیین کننده رفتار اجتماعی انسان  هاي معماري بردهد که بیشتر نظریهنشان می

اند، اهداف اجتماعی تأسیس شکل گرفته است. حتی در جاهاي که مردم محیط ساخته شده و فضاي باز را خیلی دلپذیر یافته

ها مورد ی، از قبیل شباهت ارزشجوامع منسجم از طریق ترکیب کالبدي محالت مسکونی عملی نشده است. معیارهاي اجتماع

هاي اصلی الگوهاي اجتماعی هستند. بسیاري از معماران در حال حاضر این قبول مردم، به جاي عوامل کالبدي تعیین کننده

 هاي مخروبه را حذفهاي با کیفیت کالبدي بد و محیطکردیم که اگر خانهما ساده اندیشانه تصور می«اند: مطلب را پذیرفته

توانند به خودي خود دردهاي اجتماعی را درمان کنند. حاال مشکل را بهتر درك می هاي جدید و محیط آنها می، خانهکنیم

قبول این نظر مایر به این معناست که حرفه معماري ناچار است نسبت به گذشته تصوراتی شخصی پر آب و تاب را، ». کنیم

  ).13، ص1381کمتر بکار گیرد(لنگ، 

یط ساخته شده ممکن است در حوزة نظریه از استحکام کافی برخوردار بوده و بخوبی یکدیگر را تأیید کنند، ولی هاي محنظریه

 بینیهاي محیط خوب هر چه باشد، قدرت پیشگیري ارزشی راجع به ویژگیاغلب پیوند آنها با واقعیت ضعیف است. موضع

تر از حد انتظار است. طراحی باید براساس سان و تجربه محیط، پایینطراحان نسبت به رابطه درونی محیط ساخته شده، رفتار ان

  هاي انتزاعی ، راهنماي طراحان است(همان) . معرفت انجام شود نه عقیده شخصی و مشاهدات محسوس بیش از اندیشه

 شهري طراحی کیفیت وجودي حالت -6

 : گیرد می چشمه سر عرصه دو یا منبع دو از شی یک کیفیت

 فرد ذهنی عرصه •

 شی عینی عرصه •

 سختی به و بوده شدن کمی قابل دشواري به که هایی ارزش عنوان به : (ego-related qualities) ضمیري هاي کیفیت

 دسته این از معموال اشیا بودن زیبا و زشت و مطلوب نا یا مطلوب بیان با مرتبط هاتکیفی.کرد گیري اندازه را آنها توانمی

 گیرياندازه قابل ماهیت که کیفیتی عنوان به توانمی را اشیا (fact-related qualities) حقیقی هايکیفیت. هستند

  )6، ص1390(تابان، دارند ارتباط سرعت و ارتفاع ، وزن نظیر سنجش قابل هاي ظرفیت به ، دارند

 شهري طراحی کیفیت وجودي حالت زمینه در در موجود گانه سه نظریات -6-1

 کالبدي محیط ذاتی که صفتی و کیفیت مثابه به که شهري طراحی کیفیت تلقی :خردگرا نو شهري طراحان نظریه - الف

 متعلق مشخص طور به و محیط به متعلق ماهیتی را شهري طراحی کیفیت آنها .دارد وجود ناظر از مستقل شکل به و بوده

  )environmental determinis محیطی جبریت( .دانند می " فرم" به

 شهري معضالت و مسایل به شهري طراحی و معماري هايانضباط از خارج عمدتا که 1960 دهه شهري پردازان نظریه - ب

 گونه هیچ و شده ساخته ناظر توسط که اي سلیقه و ذهنی کامال ايمقوله مثابه به را شهري طراحی کیفیت پرداختند،می

  )environmental possibilism محیطی گرایی امکان(دانند می ندارد، کالبدي محیط خصوصیات و ساختار با ربطی

 پدیدار مثابه به را شهري طراحی کیفیت ، "لنگ " ، "اپلیارد " ، " لینچ " مانند شهري طراحی گرا تجربه پردازان نظریه -ج

 و فرهنگی رمزهاي و الگوها و سو یک از محیط محسوس و کالبدي خصوصیات میان دادوستدي جریان در که رویدادي یا

  )5، ص1393(محمدي، دانندمی گیردمی شکل دیگر سوي از ناظر فرد ذهنی هايتوانایی

  نظراناز دیدگاه صاحب معیارهاي کیفی طراحی شهري -7

 ترین معیارهاي یک طراحی شهري خوب عبارتند از :مهم جیکوبزاز نظر 

 هاي مناسب پیش از توجه به نظم بصري محیط ملحوظ داشتن فعالیت .1

 هاي مختلف در یک ناحیه ده و چه از نظر حضور ابنیه با سناستفاده از کاربري مختلط چه به لحاظ نوع استفا .2



 توجه به عنصر خیابان  .3

 نفوذ پذیر بودن (قابل دسترس بودن) .4

 اختالط اجتماعی  .5

 )8، ص1390(تابان، انعطاف پذیر بودن فضاها .6

معیار و دو فوق معیار  5حصول کیفیت مناسب طراحی شهري و به تبع آن ارتقاي کیفیت زندگی شهري را در  لینچکوین  

 :بیان می کند

 به مفهوم امکان بقاي زیست شناختی و جامعه شناختی انسان در محیط شهر : سرزندگی  .1

 به مفهوم نقش انگیزي ذهنی و معنادار بودن مکان هاي شهري  معنی : .2

 : به مفهوم انطباق فرم شهري با فعالیت هاي گوناگون و مدل هاي رفتاري سازگاري .3

 : به مفهوم سهولت نفوذ فیزیکی به بخش هاي مختلف بافت شهري دسترسی .4

: به مفهوم فراهم نمودن امکان انتخاب و مداخله شهروندان در امور مرتبط با مدیریت و استفاده از عرصه کنترل و نظارت .5

 همگانی شهر 

 عیار کارایی فوق م .6

  )9، ص1390(تابان، فوق معیار عدالت .7

 و بنتلی یان" توسط اکسفورد تکنیک پلی شهري طراحی مشترك مرکز مطالعاتی گروه شده ارایه هاي کیفیت مجموعه

  :باشد می ترتیب این به " همکارانش

   دیگر نقاط با بصري ارتباط و)  فیزیکی ارتباط( دسترسی امکان مفهوم به: پذیري نفوذ

   اشخاص تنوع و ها فرم تنوع ، عملکردي تنوع حضور مفهوم به: تنوع

   نظر مورد هاي نشانی و نقاط به آسان راهیابی و محیط سهل قرائت قابلیت مفهوم به: خوانایی

   عملکردها پذیرفتن در فضا قدرت و توانایی مفهوم به: پذیري انعطاف

  مذبور محیط معنی و عمکرد با محیط بصري خصوصیات بودن متناسب مفهوم به: بصري سازگاري

   مختلف  حسی هاي محرك در کاري ریزه و ظرافت به توجه مفهوم به: غنا

 صیشخ و خود به متعلق را شهر فضاي طریقی به باشند قادر شهروندان و ساکنین که مفهوم این به :سازي شخصی قابلیت

  .نمایند

   انرژي مصرف نظر از کارایی

  ...) و هوا هاي آلودگی رساندن حداقل به( پاکیزگی

  ).12، ص1382(بنتلی و همکاران، )ها سیستم اکو از نگهداري( وحش حیات و طبیعت از پشتیبانی و حمایت

هاي ویژه و شخصی را جهت ارتقاء کیفیت محیط شهري ارائه نموده ز صاحب نظرانی است که دستورالعملا  راجر ترانسیک

مسأله محوري طراحی شهري را که همانا عزیمت از  "عمال 1986در سال  "یافتن فضاي گمشده "است. وي با انتشار کتاب 

، در دستور کار قرار می است "هاي مثبت و با معنامکان "به سوي طراحی  "باقیمانده فضاهاي بی شکل، تصادفی و "طراحی 

 کلش " ،" ارتباط "یکپارچه و تلفیق سه تئوري دهد. او براي فائق آمدن بر مشکل طراحی شهري به طور عام ضرورت استفاده 

 :داندمی ضروري را کیفیت پنج به توجه خاص طور به. داندمی الزم را "مکان " و "زمینه –

 ها ( ایجاد ارتباط)حفظ تسلسل حرکت .1

 محصوریت فضاها .2

 ها پیوستگی لبه .3

 کنترل محورها و پرسپکتیوها .4



 ممزوج نمودن فضاهاي درون و بیرون .5

 : نیاز هاي انسانی مدل لنگ

با استفاده از این مدل کیفیت هاي طراحی شهري را می توان بر حسب برآورده ساختن گونه هاي مختلف نیاز انسان طبقه بندي 

 نمود:

 نیازهاي فیزیولوژیک .1

 نیاز به ایمنی و امنیت  .2

 نیاز به وابستگی .3

 نیاز به عزت و اعتماد به نفس   .4

 یا نیاز به انجام فعالیتی خالقه ) نیاز به تحقق خویشتن (خود شکوفایی .5

  )130، ص1380(لنگ، نیازهاي شناختی و زیبایی شناختی .6

  
  )1390، تابانمنبع(کیفیت محیط شهري  در مورد صاحب نظران دیدگاه  -5 جدول

  نتیجه گیري -8

 ممکن است.موضوع کیفیت خود چنان داراي پیچیدگی است که کاربرد یک ابزار به تنهایی براي تامین آن غیر  •

 سه عنصر محتوایی محیطی :فرم ؛ منظر و تصویر ذهنی •



ارتقاي کیفیت محیط شهري تنها با زیبا سازي ظاهري ، تامین تناسبات بصري ، ایجاد ایمنی ترافیکی و نظایر آن تحقق  •

 ، راحتی ونمی پذیرد .این تصویر ذهنی مردم از شهر و فضاي شهري است که نقش اصلی را در تامین دلپذیري ، نشاط 

 ایمنی ایفا می کند.

اصوال ساماندهی محیط مصنوع اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم مسیري را طی کرده است که در پروژه هاي  •

بزرگ به جاي به اصطالح خط کشیدن ، ضابطه می نویسند.ضوابط پویا ، سیال ، انعطاف پذیر و تجدید نظر شدنی ، اساس 

 قاي کیفیت محیط هستند.راه حل هاي گزینی ارت

در  هاي مختلفاند و بنابراین طیفی از دانشهاي کیفیت متنوع و پیچیدهمعیارها و معرف موضوع طراحی شهري کیفیت است.

ها به گی و درهم تنیدگی مقوالت و متغیرها هیچ یک از دانشبه دلیل پیچید در فرایند تامین کیفیت محیط دخیل هستند.

  .به تنهایی ساماندهی کیفیت محیط را به عهده بگیرندتوانند تنهایی نمی

   و مأخذ منابع -9

)، معماري و راز جاودگانگی، ترجمه مهرداد قیومی بید هندي، مرکز انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1390کریستوفر. ( الکساندر، -1

  ، چاپ دوم، تهران

  67-66انسان، فصلنامه گزارش، شماره رفتار بر محیطی عوامل نقش بررسی )،1389انصاري، مجتبی، مومنی، کوروش.( -2

  بهزادفر، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران هاي پاسخده، ترجمه مصطفی)، محیط1382ین و همکاران. (اي بنتلی، -3

 تحلیل فضاي شهري، دانشگاه صنعتی جندي شاپور )، کیفیت و ادراك محیط ، جزوه درس1390.(تابان، محسن -4

  12محیط، نشریه علمی پژوهشی منظر، شماره  روانشناسی ادبیات در محیط مفهوم بر تحلیلی مروري )،1389جلیلی، محمد.( -5

هنرهاي نشریه علمی پژوهشی پردیس )، روانشناسی محیطی دانش نو در خدمت معماري و طراحی شهري، 1380مطلبی، قاسم.( -6

  10 شماره ،زیبا، دانشگاه تهران

  61 ، شمارهگزارش فصلنامه )، طبیعت و منظر از منظر روانشناسی محیط،1388دلدار، محمدصالح.( -7

)، چگونگی شکل گیري ارتباط انسان با محیط مصنوع، مجموه مقاالت کنگره تاریخ معماري 1385دیبا،داراب، انصاري، مجتبی.( -8

  و شهرسازي، جلد نخست 

)، معنی محیط ساخته شده، ترجمه فرح حبیب، انتشارات سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهري 1381اموس. ( راپاپورت، -9

  نتهران، تهرا

  فر، مرکز انتشارات دانشگاه تهران ، تهران)، آفرینش نظریه در معماري، ترجمه علیرضا عینی1381جان. ( لنگ، -10

، مرکز انتشارات دانشگاه ترجمه سید حسین بحرینی ،ها در طراحی شهريها و طرحگونه شناسی رویه )،1380جان. ( لنگ، -11

  تهران ، تهران

اولین کنفرانس مجموه مقاالت )، ارتباط انسان و محیط از دیدگاه روانشناسی محیطی، 1393محمدي، انور، خداکرمی، جمال( -12

  ملی جغرافیا، گردشگري، منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران

  

 

 


