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 چکیده

 عملی و نظری اهمیت از مشخصا و بوده شهری طراحی تخصص و و دانش محوری مولفه های  یکی کیفیت ،طراحی شهری

نظریه  بسیاری .است شده تبدیل  جدی سواالت  از یکی به نیز کاربردی  نظر از مباحث کیفیت .است گسترده ای برخوردار

 عدم طراحی شهری دارای کیفیت از را خود نگرانی فزایندای فرم های  به حرفه ای، شهری طراحی پردازان و صاحب نظران 

 نظر اتفاق ،"کیفیت محیطی "مفهوم فرار و وجهی  چند ماهیت واسطه به به همین دلیل ، نموده اند؛ بیان  کشور در نسبی 

 کیفیت " موضوع  از مشترك تامین فهم برای که. بیان می شود چنین دیده نمی شود شده مطرح نگرش  در مالحظه ای قابل

 کیفیت" مفهوم مورد در تحقیق پژوهش و این از هدف .مقوله نیاز است این نظری ارتباط و روشنگری به "شهری طراحی

این .است آن سازنده شاخصه های  معرفی و بازشناسی جهت فهم نظری ساختار بر مروری ،" شهری ادراك محیطی در طراحی 

پژوهش یا استناد مطالعات کتابخانه ای و تکنیک پیمایش میدانی انجام شده است و روش تحقیق بر اساس سامانه تحلیلی ، 

 همان و است محیط طراحی شهری  با ادراك نزدیکی  دارای رابطه  انسان این مقاله، چارچوب طبق.تاریخی و توصیفی است 

 تغییرو تحول هر از قبل بر همین اساس باید می کند، تغییر نیز نوع ارتباط.ی کندم تغییر پتانسیل های ادرك محیط که گونه

 .گرفته شود نظر در مدت بلند و کوتاه دربازهزمانی  آن تأثیرات درمحیط شهری 

 

 

 شهری،میدان شهدا اراك  طراحی محیط، روانشناسی محیط، ادراك انسان، :کلیدی واژگان
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Abstract 
 

   

Quality, urban design and urban design expertise was a key component in particular of broad 

theoretical and practical significance. Quality issues in the application has become one of the major 

questions. . Many theorists and professional experts in urban design, urban design forms Fzaynday its 

concern about the lack of quality in the country have expressed relative; ; For this reason, due to the 

multi-faceted nature and escape the concept of "environmental quality", consensus has been raised 

considerably in attitude can not be seen.To provide a common understanding of the subject "Urban 

Design Quality" to clarify and theoretical relevance of this issue is needed. The goal of the research on 

the concept of "perception of environmental quality urban design", an overview of the theoretical 

structure for understanding and recognition of its component characteristics. This study was conducted 

according to library research and field survey techniques and methodology based on analytical 

systems, historical and descriptive. Within the framework of this article, a person has a close 

relationship with the perception of urban design and environment is perceived as potentials. Within the 

framework of this article, a person has a close relationship with the perception of urban planning and 

environment perceived as potential changes Knd.nv relationship will change,Accordingly, before any 

change in the urban environment The period short and long term impacts be considered. 

 

 

 

 

Keywords: human, environment perception, psychology, environment, urban design, Martyrs Square 

Arak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:arakstone@gmail.com
mailto:arcdesign60@yahoo.com
http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


     
 

  

 

 
 

A
b

s
tr

a
c

t 

 مقدمه
زندگی  جنبه های همه بر  تأثیرات گسترده ای  است، گرفته بر در جانبه همه بطور را انسان کهاست ،  ای پدیده عنوان به، محیط

 در مهمی  نقش و به همین دلیل نیز .داشته است  خود اطراف محیط و طبیعت با نزدیک تعاملی همیشه به همین خاطر انسان .اومیگذارد

ذهنی  و سالمت روحی در تاثیرات محیط متوجه ،هرگز حیات نزدیک وجود دلیل به اولیه دوران در بشر  .است کرده ایفا آن به فرم دهی 

و ادراك محیط اطراف  احساس ماشینی ، در این صورت درك زندگی به وابستگی انسان  به این دلیل توسعه شهر نشینی و .بود نشده خود

این صورت  در .طبیعی باعث ایجاد شکاف میان بشر و محیط پیرامون شد  محیط مولفه های موجود در از بازخوردها حاصل آسایش و

با   .است کرده طبیعت بی حدومرز از برداری بهره و را وادار به استخراج او نوین نیازهای و ظهور شهرها صنعت ، تکنولوژی در توسعه 

 جامعه شناسی محیط، روانشناسی مانند مباحث های  در این صورت .نمایان شد  بشر بر بتدریج آن، انسانی افزایش این روند  معضالت

 تا به  تحلیل و . ایجاد شد  شاخصه های سیاسی در زیست، محیط حفاظت گروه های و یدربعد روان و گروهی، فردی رفتارشناسی شهری،

شده  میگذارد، جاى به او جسم و روان روح، در محیط که، مثبتی تأثیر متوجه بشر علوم این وسیله به. مشکالت بپردازند این حل بررسی

محیط ادراکی  بر تأثیرانسان یعنی پدیده؛ این به علمی، رشته های همانند سایر نیز روانشناسی رشته در دو دهه اخیر ،.  (1388دلدار،)است

 روانشناسی قدمت عقیده دارند برخی .است یافته دست چشمگیری علمی نتایج به و نمانده بی توجه انسان، بر محیط متقابل تأثیر و 

-1 .شود بیان مشخص تری تاریخچۀ ، آن، برای است شده کوشش معموالً ولی است، روانشناسی رشته خود قدمت اندازه به محیطی

 بررسی به که پژوهش های70 و 60 دهه های در .می باشند  رشته این پایه گذاران از لوین کورت- 3 برونسویک اگون -2 گیفورد

 رفتاری محیط علوم یا محیطی روانشناسی زیست محیطی، روانشناسی رشته های تخصصی بررسی های عنوان به می شدند، داده اختصاص

 روانشناسی تاریخ بررسی به تحلیل و ازشاخصه های دیگر، محیطی روانشناسی تحدید و تعریف برای 1976 سال در 4 گرامان .شدند منتشر

 به سنتی شناسی روان در وی عقیده به همچنین .میداند محیط فاقد عمومی روانشناسی مکمل را محیطی روانشناسی وی  .می پردازند

 همکاران، و محمدی)است شده محیطی روانشناسی پیدایش رشته موجب پدیده این و .است نشده کافی توجه فرهنگی - محیطی ابعاد

 شهری طراحی و برنامه ریزی  در محیطی ادراك و حیطه روانشناسی در به تحقیقات صورت گرفته استناد با رو پیش پژوهش.  ( 1393

 حاضر مقاله .می باشد  آوری اطالعات به صورت پیمایشی و با استناد به مطالعات کتابخانه ایروش جمع . بررسی قرار گرفته است  مورد

بخش .شهر اراك می پردازیم( باغ ملی )به تحلیل و بررسی مطالعات پیرامون میدان شهدا  اوّل بخش .است شده گردآوری بخش چهار در

 از تعیین شود که منظور تا است، اختصاص یافته محیط روانشناسی دانشمندان علممحقق و  دیدگاه از محیط واژه های تعاریف به دوم 

 .باشد گرفته صورت طبیعی محیط و محیط مصنوع بین تفکیک تعیین و و جلوگیری پژوهش ادامه در شبهات ایجاد از و؟ چیست محیط

 و ؟چیست  کیفیت از منظور گردد تعیین تا شده پرداختهانسان و محیط  بین ارتباط در کیفیت جایگاه تحلیل و بررسی  به  سوم بخش در

 در علم اهل های دیدگاه نهایت درچهارم در بخش  .باشد محیط مفید کیفیت بیشتر توسعه و بستر درایجاد می تواند مشخصه های  چه

 سعی پژوهش این لذا .است شده استنتاج نهایی ها نتیجه بخش این در شده بیان مطالب به استناد با و شده بیان محیط ادارك با ارتباط

 .دارد را شهری طراحی در محیط ادراك و کیفیت مورد در را زیر سوالت به دادن جواب و مطرح در

 

  چسیت؟ محیطی روانشناسی در آن مفهوم و محیط از منظور-1

  می گردد؟ ادراك محیطی  با انسان ارتباط شدن بیشتر باعث عواملی چه و چیست کیفیت-2

 مهمترین عوامل موثر در ادراك محیطی در طراحی فضای شهری میدان شهداء اراك چیست؟ -3
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 تحقیق روش 2-
 شیوهای راهگشا روش تحلیلی می رسد نظر به است، کیفی مباحث بر مبتنی عمدتاً و تئوری بعد دارای حاضر ،پژوهش که جایی آن از

 این شناخت نیاز به انسان با ارتباط در آن بسط و محیط شرح و توضیح دیگر عبارت به .باشد پژوهش این انگاره های تببین و شرح برای

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

 منابع مرور طریق از انسان، و ادراك محیط و کیفیت ارتباط قواعد و اصول امر، این موازات به و شده استخراج کتابخانه مطالعات طریق

 ادراك با کیفیت محیط ارتباط برای شده جراخاصول است شده ارائه های نظریه ترین مهم به اشاره با نهایت در .است قراگرفته تطبیق مورد

 .است شده بیان باشد، برای طراحان ها زمینه سازی آماده و محیط کردن دلپذیر به رسیدن راه در میتواند که

 

 (باغ ملی )مطالعات میدان شهدا اراك  -3
قدمت این میدان . در مرکز شهر اراك قرار دارد که حد فاصل خیابان شهید رجایی و شهید بهشتی و خیابان مخابرات است  ،میدان شهدا

که این باغ چهار .متر دور تادور آن کشیده بودند 5/1هجری شمسی می رسد که در زمان اولیه خود یک حصار عرض  1311سال اوایل به 

و در طول این سالیان دیوار دور باغ تخریب و در وسط آن یک اب . ورودی داشت و مردم به عنوان یک گردشگاه از آن استفاده می کردند 

و به امتداد این میدان مجتمع . با توسعه شهر اراك دور تا دور آن خیابان احداث کردند . به آن اضافه کردندنما و حوض اب و میز و نیمکت 

 .می باشد  متر مربع   2796مساحت این میدان. عای تجاری و سینما احداث کردند 

 

 محیطی روانشناسی مطالعات در آن مفهوم و محیط  -4
 ایجادمشکالت به منجر ویژگی این .است در برگیرنده ویژگی دارای محیط که، پنهان است نکته این در محیط، از تعریفی هر ،شاخص

 تعاریف در رفتار و ادبیات محیط .میشود داده بدان محیط واژه از استفاده هنگام که شود می ای معانی فهم در شناختی اصطالح و مفهومی

 قائل تمایز رفتاری محیط 4 روانشناختی و محیط (3 اجتماعی؛ محیط (2 کالبدی؛ محیط (1 ،گوناگون واژه های بین محیط، از گسترده

 و انسان اطراف عینی یا ، حقیقی واقعی جهان بین تمایز ها، این مثل دسته بندی های دیگر و طبقه بندی ها این اصلیمسئله  .شود می

 جلیلی،) میدهد قرار تأثیر تحت را روحی مردم واکنش های یا رفتاری الگوهای ناخودآگاه، یا خودآگاه که است شناختی پدیدار جهان

 روابط شامل که میگیرد نظر در مردم و مردم مردم، و اشیاء، اشیاء و اشیاء بین رابطه سری یک عنوان به را محیط نیز 5 راپاپورت (. 1389

 به بلکه نشده، ایجاد تصادفی صورت به روابط این که می کند تأکید وی .است ارتباط و معنی زمان، فضا، عنصر چهار بین پیچیده داخلی

 وقتی .دارند ارتباط فضا با و فضا در جداگانه متفاوت درجات به مردم و اشیاء همچنین .دارد ساختار و الگو و است یافته شکل منظم صورت

 طبقه بندی است بوده این بر همواره پژوهشگران تالش(. 1391راپاپورت،)میشوند سازماندهی ).عنصر چهار این می شود طراحی محیط

 محیط او .شد قائل فرق رفتاری محیط و جغرافیایی محیط آنها بین نخستین تالشهای از یکی .باشند داشته محیطی شاخصه ها از مختلفی

 را انسان اطراف واقعیتهای و عینی محیط سر نامه  به را که جغرافیایی وقتی می گردد، بر «6 گشتالت روانشناسی » به « 7 کافکا کورت»

 در 8 کرك (. 1381 لنگ، )میدهد شکل را رفتار اساس که است عینی تصویرشناختی محیط رفتاری، محیط که حالی در .می گیرد بر در

 محیط :می کند معرفی را مجزا مشخصه ای  سه او .میکند استفاده مختلفی واژه های از می گیرد و کار به را تمایز همان 1977 سال

 کلیه شامل که فیزیکی محیط (2 .می گیرد نظر در اشیاء مثابه به را افراد که جایی انسانی محیط(1محیط و شخصی محیط پدیده ای،

 انگارشها مانند است جهان از فردی انگارش ها بردارندة در شخصی محیط غیرانسانی، جاندار و جان بی چیزهای از اعم است، دیگر چیزهای

 کرك کار به 1977ادراك  که بهترین هاو شخصیتها ارزشها، نگرشها، باورها، از های مجموع که تجربی محیط و پدیدهای محیط از ذهنی

 خُرده و فردی فرهنگ 1- شامل  پورتیوس توسط مفهومی محیط .میدهد قرار تأثیر تحت را ای پدیده محیط از فرد محیط این .شد اضافه

 (. 1389 جلیلی،)شود می دارد، قرار آن در فرد که زندگی، از مرحلهای - 3 و فرد اجتماعی طبقه 2- فرهنگ؛
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  کرك دیدگاه از محیطی داخلی روابط :1 شکل

 

 محیط کیفیت-4
آشفتگی،  و انسجام بیماری، و سالمت میان تفاوت همان تفاوت این .است عینی امری خوب شهر یا بد، و خوبساختمان  میان ، تفاوت

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

 با و باشد می اشخاصروان  و رفتار بر محیط کفیت یا ویژه تاثیر (.1390 الکساندر،) باشند زنده توانند نمی مردم ویرانگر، خود و متشتت

 باالرفتن و افزایش رضایتمندی بر خاصی جهش نگاه کننده  توان می محیط فیزیکی کیفیت بر تاثیرگذار مولفه های  به توجه و شناخت

 گوناگون آنها  عملکرد به نوع توجه با معماری چندگانه  فضاهای در شاخصه ها این چند هر .بود معماریادراکی  فضاهای عملکرد و بازدهی

 .نمودجمع آوری  را نیاز فضایی مورد کفیت ،دلخواه  حد تا توان می استانداردها ای مجموعه تهیه و کردنبهم پیوسته  با اما باشد، می

  (. 1389 انصاری، مومنی، )دارد ویژهای تاثیر محیط در افراد رفتار بر که ای معمارانه و محیطی عوامل ترین عمده

 
  عکس توضیحات نوع فضا ادراکی

 

 میزان روشنایی

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

 فعالیت، بر فرد انگیزشی نیروهای تمرکز افزایش تیزبینی آسانتر، حرکات

 خوی و خلق بهبود باعث نور سفید حرکتی، حسی اندامهای خستگی کاهش

  .میشود انسان
 

 صدا سرو

 قلبی بیماریهای معده، های ناراحتی مزمن، سردردهای :باعث بلند صدای

 اجتماعی، ناهنجاریهای خستگی، بیحوصلگی، فشارخون، افزایش عروقی،

 .عصبانیت فکری، فراموشی، ناراحتی خانوادگی، اختالفات
 

 هوا و آب

 شرایط و

 اقلیمی

 خیلی هوای و آب.میکند جسور و شگر پرخا را مردم دشوار، و نامساعد محیط

 و فعّال را مردم سرد هوای و ناامنی آب حس ایجاد باعث انجماد، احتمال :سرد

 میکند توجه وکم غیرفعّال معموالً را مردم گرم هوای و آب.میکند سختکوش

  .است هوا و این آب های ویژگی از سستی و تنبلی.

 

 تراکم

 جمعیت

 روانی فواصل رعایت در بسزایی نقش معماری فضای یک مناسب طراحی

 شود می روانی فواصل در تداخل باعث فضا یک در جمعیت تراکم افزایش.دارد

 پایین باعث و داشت خواهد همراه به را یهایی و ناهنجار عوارض سری یک که

  .گردد می فعالیت بازدهی آمدن
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 رنگ

 چنین هم و معماری در رفته کار به رنگ نوع با فضاها کاربری نوع بودنمشابه 

 باالبردن در ای ویژه نقش تواند می فضا آن در های موجود دستگاه سایر

 .. هستند لبه دو شمشیر مانند ها رنگ .باشد داشته فضا آن بازدهی و کارایی
 

 

 فضای سبز

 

 .باشد ساختمان فعالیت نوع و کاربری با متناسب باید گل و گیاه نوع انتخاب

 

  
 

 دکوراسیون

 

 .است اهمیت حائز بسیار بدن فیزیولوژی با کار محیط تطابق

 
 

 

 شکل فضا

 وزن.هستند خود زیباشناختی نظام دار معنی و گویا خصوصیت دارای اشکال

 و حاد زوایای با مثلث .دارد مطابقت مربع ساکن و سنگین شکل با قرمز حجم

 مربع، عکس بر دایره.میکند ایجاد را تهاجم و پرخاش جویی، ستیزه تاثیر تند،

را  آهسته و آرام حرکت و آرامش حس و میکند معتدل و مالیم را احساسات

 .نماید می القا
 

 

 پویایی

 

 چنین هم و محیط بهینه و مناسب ادراك باعث فضاها اکثر در مناسب بوی

 .گردد می آرامش

 
 

 فرم ساختمان

 

 انسان فعالیت بر مطلوب تاثیر و فضا از بهتری بصری ادراك باعث مناسب فرم

 .گردد می کاری بازدهی باالرفتن و

 
 رفتار بر موثر ای معمارانه و محیطی عوامل -1 جدول

 

 چون ما .است شخص ادارك گذارد می تاثیر محیطی کیفیت میزان بر که دیگری شاخص شده بیان معماری و محیطیمولفه های  جز به

 .داریم را پیرامون خود مسائل به نسبت هوشمندانه و آگاهانه العمل عکس و تفسیر و درك قابلیت که .هستیم پیچیده ای موجودات انسانها

 فرآیند دلیل ادراك، همین به .نیست پذیر امکان ما برای آن پیچیدگی های تمامی درك که داریم قرار محیطی در دیگر، طرف از

 کدام ها علم اهل دیدگاه ادارك از انواع بدانیم است مهم لذا .شود می بازگو آنها کردن دار معنا جهت حسی اطالعات تفسیر و سازماندهی

 .است چگونه روانشناسی گوناگون مکاتب در آن تعاریف و هستند

 محیط ادراك -5
 دیر از موضوع این .است انسانی ادراك کیفیت .می کند متمایز موجودات بقیه از را او که ،انسان موضوعات ترین پیچده و مهمترین از یکی

 دیدگاه فالسفه از .اند نموده آن مراتب و ادراكروشن کردن  و بیان در سعی و کردهدرگیر خود به را دانشمندان و فالسفهقوه باطنی  باز

 اعتباری و حقیقی ).ادارکات  بخش دو به نیز را ادراکات انواع همچنین .میباشد عقل مرتبه و خیال مرتبه حس، مرتبه شامل ادارك مراتب

 (. 1385 دیبا،انصاری،)اند کرده تقسیم
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 همچنین فضایی و معماری فیزیکی، شرایط و عوامل تأثیر به است شناسی روان علم از جدید ای شاخه که محیط شناسی روان رو این از

 ادراك، تنیده بودن هم در به مکاتب این .گیرد می بهره اکولوژیک شناسی روان و گشتالت روانشناسی .کند می تأکید رفتار در محیط

 کننده محیط ادراك ادراك در .شود می قائل تفاوت محیط ادراك و اشیاء ادراك از میان و کند می مشخص محیطی شرایط و شناخت،

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

 بین های تفاوت عامل ها، اکولوژیک پدیده اعتبار و شوند می محسوب اطالعات تفسیر و بیان گزینش، در مهمی عامل کننده ادراك هر

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


     
 

  

 

 
 

A
b

s
tr

a
c

t 

 بیرونی درونی را رفتار انگیزش مبانی شده، اشاره بخش فلسفی در که همانطور روانشناسی مختلف دیدگاههای .است شده دانسته فرهنگی

 زمینۀ در میدانی تحقیقات و است درون و بیرون از انگیزش ترکیب به قائل حداقل محیط روانشناسی و دانسته دو هر ترکیب یا و محیطی

 .( 1385 دیبا،انصاری،)است محیطی انگیزشی عوامل اهمیت و نقش نشانگر اجتماعی،)و ثانوی پایه نیازهای تحریک در مؤثر محیطی عوامل

 عنوان به شده ساختهادراکی  محیط به اعتقاد اساس بر معماری های نظریه بیشتر که دهد می معماران نشان دست خط های  تحلیل

 یافته دلپذیر خیلی را باز فضای و شده ساخته محیطدر  مردم که ییجاها در حتی .است گرفته انسان شکل اجتماعی رفتارمشخص کننده 

 نظیر از اجتماعی،مشخصه های  .است نشده عملی مسکونی محالت کالبدی ترکیب طریق از نظام مند  تأسیس جوامع اجتماعی اهداف اند،

 کیفیت با ابنیه های  اگر هستند اجتماعی هاینمونه  اصلی مشخص کننده  کالبدی مشخصه جای به مردم، مورد قبول ها ارزش شباهت

 اجتماعی دردهای خود خودی به توانند می آنها . های جدید احداث کنیم محیط و نو های خانه و، حذف را ویران های محیط و بد کالبدی

 تصوراتی گذشته به نسبت است ناچار معماری حرفه که معناست این به مایر نظر این قبول درك بهتر را مشکل حاال .کنند درمان را

 استحکام از مشخصه های  حوزة در است ممکن شده ساخته محیطمولفه های (. 1381 لنگ،)گیرد بکار کمتر را تاب و آب پر شخصی

 های ویژگی به راجع ارزشی گیریجبهه  .است ضعیف واقعیت با آنها پیوند اکثراءولی  کنند، قبول را یکدیگر بخوبی و بوده برخوردار کافی

 از تر پایین محیط، تجربه و انسان رفتار شده، ساخته محیط درونی رابطه به نسبت طراحان دوراندیشی  قدرت باشد، چه هر خوب محیط

 راهنمای ، انتزاعی اندیشههای از بیش محسوس مشاهدات و شخصی عقیده نه شود انجام براساس معرفت باید طراحی .است انتظار حد

 . است طراحان

 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•

 را آنها توان ضمیری می های کیفیت (ego-related qualities) : سختی به و بوده شدن کمی قابل دشواری به که هایی ارزش عنوان به

 عنوان به توان می را دسته اشیا این از معموال اشیا بودن زیبا و زشت و مطلوب نا یا مطلوب شرح با مرتبطی ها کیفیت.کرد گیری اندازه

 سنجش قابل های ظرفیت به ، حقیقی دارند های کیفیت هستند (fact-related qualities) گیری اندازه یتقابل چگونگی که کیفیتی

  (.1390 تابان،)دارند ارتباط سرعت و ارتفاع ، وزن نظیر

 

 شهري  طراحی کیفیت وجودي حالت زمینه در موجود گانه سه نظریات
 شکل به و کالبدی بوده محیط ذاتی که صفتی و کیفیت مثابه به که شهری طراحی کیفیت تلقی :خردگرا نو شهری طراحان نظریه -1

 environmental )متعلق  مشخص طور به و محیط به متعلق ماهیتی را شهری طراحی کیفیت آنها .دارد وجود ناظر از مستقل

 Determinis) به" " فرم    .دانند می 

 

شهری  معضالت و مسایل به شهری طراحی و معماری های انضباط از خارج عمدتا که 1960 دهه شهری پردازان نظریه :محیط جبریت -2

گونه  هیچ و شده ساخته ناظر توسط که ای سلیقه و ذهنی کامال های مقول مثابه به را شهری طراحی کیفیت پرداختند، می

((environmental possibilism  دانند می ندارد، کالبدی محیط خصوصیات و ساختار با ربطی . 

 

" مانند شهری طراحی گرا تجربه پردازان نظریه: محیطی  گرایی امکان-3 " لینچ   ، "  به را شهری طراحی کیفیت ،" لنگ" ،" اپلیارد 

 و  فرهنگی رمزهای و الگوها و سو یک از محیط محسوس و کالبدی خصوصیات میان دادوستدی جریان در که رویدادی پدیدار یا مثابه

  (. 1393 محمدی،)میدانند میگیرد شکل دیگر سوی از ناظر فرد ذهنی های توانایی
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 صاحبنظران دیدگاه از شهري طراحی کیفی معیارهاي 7-
 : از عبارتند خوب شهری طراحی یک معیارهای مهمترین ،جیکوبز نظر از

 

 محیط بصری نظم به توجه از پیش مناسب فعالیتهای داشتن ملحوظ .-1

 ناحیه  یک در مختلف سنهای با ابنیه حضور نظر از چه و استفاده نوع لحاظ به چه مختلط کاربری از استفاده-2

 خیابان  عنصر به توجه -3

 بودن دسترس قابل) بودن پذیر نفوذ-4

 اجتماعی اختالط-5

 فضاها بودن پذیر انعطاف -6

 

که به توان ادراك محیطی این میدان .نظران دیگر مولفه های ذیل از میدان شهدا اراك برداشت شده است  طبق نظریه جیکوبز و صاحب

 .شهری بررسی شده است  نسبت به فضای طراحی

 

ملحوظ داشتن فعالیت های مناسب پیش از توجه به نظم بصری محیط شامل فعالیت های فردی و گروهی افراد و جنسیت های مختلف . 1

گذر از این فضای شهری ، و . جامعه از قبیل کودکان ، نوجوانان ، جوانان ، بزرگساالن ، کهنساالن  که شامل فعالیت هایی از قبیل خرید 

در میدان که باعث ایجاد  بحث و گفتمان در مورد زندگی روزمره و سایر اتفاقات ، تعامالت اجتماعی گروه های استفاده فضای مکث 

. مختلف که به نوعی در سرزندگی  و ادراك محیطی  و اجتماع نقش بسزایی دارد  

قبیل فروشگاه ها عرضه محصوالت  استفاده از کاربری های تجاری و اداری مختلف که در این محیط شهری که شامل کاربری های از.2

.که دارای میانگین سنی ساخت مختلفی است  و دارای همپوشانی است . خانگی ، پوشاك، مواد غذایی ، بانک ها ، سینما ها می باشد   

خیابان . ی ،دسترسی از جمله خیابان شهید رجائ 4شامل (  میدان شهداء اراك )محورهای منتهی به باغ ملی : توجه به عنصر خیابان .3

این مسیر ها نقش تعیین . مخابرات ، خیابان شهید بهشتی و خیابان محسنی که میدان شهداء به بازار تاریخی اراك  ارتباط می دهد  

. کننده ای در جابجایی جمعیت دارند و گذر از آن تداعی کننده خاطرات گذشته است   

د وبیشترین آمار جابجایی و تردد وسائل نقلیه موتوری که  متاسفانه از این میدان تردد نفوذ پذیری در این ناحیه در درجه باالیی قرار دار.4

این خود معضلی است که باعث نفوذ پذیری کمتری در ارتباط با ادراك محیطی پیاده رو در طراحی فضای شهری  به سمت میدان . دارند

.شهدا می باشد   

جامعه در این ناحیه می توان اختالط اجتماعی و تعامالت اجتماعی را کامال مشاهده به لحاظ حضور اقشار مختلف و طبقات اجتماعی .5

.کرد   

درطراحی فضاهای شهری از جمله میدان شهداء اراك به دلیل عدم سومدیریت در طراحی فضای شهری متاسفانه باساختمان های . 6

و عدم رعایت خط آسمان نسبت به میدان دیگر نمی توان  مجاور میدان شهداء به دلیل ساخت و سازهای  بی هویت در اطراف میدان

.  انعطاف پذیری درك محیط مناسب بین هسته مرکزی میدان و بدنه تجاری اطراف را مشاهده کرد  
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 معیار فوق دو و معیار 5 در را شهری زندگی کیفیت ارتقای آن تبع به و شهری طراحی مناسب کیفیت حصول لینچ کوین

 :کند می بیان

 شهر محیط در انسان شناختی جامعه و شناختی زیست بقای امکان مفهوم به : سرزندگی -1

 شهری های مکان بودن معنادار و ذهنی انگیزی نقش مفهوم به : معنی -2

 رفتاری های مدل و گوناگون های فعالیت با شهری فرم انطباق مفهوم به :سازگاری-3

 شهری بافت مختلف های بخش به فیزیکی نفوذ سهولت مفهوم به :دسترسی-4

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

 کارایی معیار فوق-6

 عدالت معیار فوق -7

 

" و همکارانش بنتلی یان" توسط اکسفورد تکنیک پلی شهری طراحی مشترك مرکز مطالعاتی گروه شده ارایه های کیفیت مجموعه  به 

 :باشد می ترتیب این

 دیگر نقاط با بصری ارتباط و  فیزیکی ارتباط دسترسی امکان مفهوم به :پذیری نفوذ

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

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

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

 مذبور محیط معنی و عمکرد با محیط بصری خصوصیات بودن متناسب مفهوم به :بصری سازگاری

 مختلف حسی های محرك در کاری ریزه و ظرافت به توجه مفهوم به :غنا

 .شخصی نمایند و خود به متعلق را شهر فضای طریقی به باشند قادر شهروندان و ساکنین که مفهوم این به :سازی شخصی قابلیت

 

 انرژي مصرف نظر از کارایی
 و بنتلی) ها سیستم اکو از نگهداری وحش حیات و طبیعت از پشتیبانی و حمایت ) (... و هوا های آلودگی رساندن حداقل به ،پاکیزگی

 ارائه شهری محیط کیفیت ارتقاء جهت را شخصی و ویژه دستورالعملهای که است نظرانی صاحب از ترانسیک راجر(.  1382 همکاران،

" کتاب انتشار با وی .نموده است "گمشده فضای یافتن  "عمال 1986 سال در  از  عزیمت همانا که را شهری طراحی محوری مسأله 

" طراحی "باقیمانده و تصادفی شکل، بی فضاهای  " طراحی سوی به  "معنا با و مثبت مکانهای   برای او .می دهد قرار کار دستور در است، 

" تئوری سه تلفیق و یکپارچه استفاده ضرورت عام طور به شهری طراحی مشکل بر آمدن فائق " ،" ارتباط  "زمینه –شکل   " و  "مکان   

 :میداند ضروری را کیفیت پنج به توجه خاص طور به .میداند الزم را

 

 (ارتباط ایجاد ) حرکتها تسلسل حفظ -1

 فضاها محصوریت-2

 ها لبه  پیوستگی -3

 پرسپکتیوها و محورها کنترل -4

 بیرون و درون فضاهای نمودن ممزوج -5

 

 انسانی های نیاز :لنگ مدل

 :بندی نمود طبقه انسان نیاز مختلف های گونه ساختن برآورده حسب بر توان می را شهری طراحی های کیفیت مدل این از استفاده با

 فیزیولوژیک نیازهای -1

 امنیت و ایمنی به نیاز -2

 وابستگی به نیاز-3
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 نفس به اعتماد و عزت به نیاز-4

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

 (.1380 لنگ،)شناختی زیبایی و شناختی نیازهای -6
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 گیري نتیجه -8

 ممکن غیر آن تامین نیاز برای تنهایی به معیار که استفاده از یک است تنوع  دارای در زمینه ای کیفیت محیط شهری چنان ،پژوهش

 زیبا با تنها شهری محیط کیفیت ادراکی طراحی ارتقای ذهنی  تصویر -3 منظر -2فرم -1 :شامل   محیطی شاخصه محتوایی سه  .است

 فضای و شهر از این ادراك محیطی مردم. به نتیجه نمی رسد  آن نظایر و ترافیکی ایمنی ،تامین بصری تناسبات ایجاد ، بدنه ها سازی

 .کند تامین می و ایمنی راحتی ، نشاط ، دلپذیری ، سر زندگی  ایجاد در را اصلی نقش تعیین کننده  ،که است شهری

 به طرح های گسترده  در که است، کرده طی راهی را یکم و بیست دهه  اوایل و اواخر دهه بیستم غیر طبیعی  محیط مشخصا سازماندهی

،اصول راهکار هایی در  شدنی نظر تجدید و پذیر انعطاف ، حرکت  پویایی ، معیار  .نویسند می ضابطه کشیدن به لغت و واژه خط جای

 .هستند محیطی  کیفیت ایجاد ارتقای

نقش تعیین کننده .محیطی در طراحی فضای شهری میدان شهداء اراك شامل این موارد می باشد در این راستا مهم ترین عوامل ادراك 

و ما مخلوقات خداوند موجودات . به جز موارد ذیل که می تواند در ادراك محیطی تاثیر گذار باشد نقش ادراك شخصی است . ای دارد 

لذا ادراك محیطی در فرآیند ساماندهی و توصیف . ی ما میسر نیست که ادراك و فهم تمام پیچیدگی های آن برا. پیچیده ای هستیم 

 .اطالعات حسی جهت معنادار کردن آنها تعریف می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازمنابع دانش های گروهی  بنابراین .پیچیده اند و چند وجهی کیفیت معیار مولفه ها و .کیفیت محیطی است شهری شاخص طراحی

  .هستند محیطی سهیم  ایجاد ادراك کیفیت فرایند در گوناگون 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ادراك محیطی 

 اقلیم

 فرم ساختمان  شکل فضا      بویایی  رنگ  سرو صدا        میزان روشنایی 

جمعیت تراکم فضاي سبز    دکوراسیون 
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