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 ترجیحات محیطی شهروندان در ارتباط با کیفیت حضورپذیری در  شناخت ابعاد

 خیابان های شهری 
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 چکیده 

نقش بسزایی در سرزندگی و پویایی شهر دارند که  فضاهای شهری و از آن جمله خیابان های شهری

باعث حضور مردم و شکل گیری تعامالت اجتماعی در شهر می گردد . به معنای دیگر فضای شهری با 

وجود و حضور شهروندان معنی و مفهوم می یابد وبدین ترتیب رابطه متقابلی بین یك فضا و حضور مردم 

وجود دارد . خیابان به عنوان یکی از مهمترین عناصر یك شهر  ، در تبدیل شدن آن فضا به فضای شهری

های مختلف شهر، دهنده بخشکه قابلیت تبدیل شدن به فضای شهری را دارد از عوامل اصلی ارتباط

هایی برای تشویق مردم ها نیازمند جذابیتشوند  . خیابانهمچون اندامی حیاتی برای شهرها قلمداد می

و به نظر می رسد بهترین شکل این حضور زمانی اتفاق می افتد که  ون خود هستندبه حضور در فضای در

فضای شهری خیابان مطابق با ترجیح شهروندان طراحی و تنظیم شده باشد. از این رو در این پژوهش 

سعی در شناخت آن دسته از شاخصه های کیفیت حضور پذیری که در ارتباط با ترجیحات شهروندان از 

قرار می گیرد شده است که در این راستا شاخصه های امنیت ، همه شمول بودن ، تنوع ،  فضای شهری

-دسترسی مناسب و انعطاف پذیری شناسایی شد. این پژوهش که با هدف کاربردی و ماهیتی توصیفی

حضورپذیری آنان در فضا تحلیلی به بررسی و شناخت شاخصه های مشترک بین ترجیحات شهروندان و 

با روش های کتابخانه ای نظیر تحلیل محتوا و تند خوانی با ابزار فیش برداری انجام شده است پرداخته 

الزم به ذکر است که الگوی استفاده شده در زمینه ترجیحات محیطی مدل کاپالن ها در زمینه ترجیحات 

ر متناسب در انتها این مقاله مدلی مفهومی برای دستیابی به فضای شهری حضورپذی محیطی می باشد.

 با ترجیحات محیطی شهروندان ارائه شده است.

 

 ترجیحات محیطی ، خیابان های شهری ، حضورپذیری ، کیفیات خیابان شهری واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  -1

فضای شهری چیزی نیست جز فضای زندگی روزمره ی شهروندان که هرروز به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه در طول راه، از 

فضای شهری به عنوان یکی از زیرمجموعه های مفهوم فضا، از مقوله ی ( . 7:1:23: محل کار ادراک می شود.)پاکزاد، منزل تا

 فضا مستثنی نیست. بدین معنی که ابعاد اجتماعی و فیزیکی شهر رابطه ای پویا با یکدیگر دارند.در واقع فضای شهری مشتمل

( همچنین فضای شهری به عنوان یکی از عناصر اصلی ساختار 97:1:24 پور، دو فضای اجتماعی و فیزیکی می شود. )مدنیبر 

فضایی شهر می باشد که نشانی از زندگی جمعی و حیات مدنی انسان ها ی شهرنشین در طول تاریخ بوده است )توسلی، 

از  یابان است. خیابانای از آنها خ( . (. فضاهای شهری به اشکال مختلفی قابل تقسیم و تعریف هستند که نمونه2: 1:73

ابتدای زندگی بشر به دلیل جایگاهی که در جابجایی انسان و کاال داشته است مورد توجه بوده و در واقع جنبه اصلی که برای 

خیابان قابل تصور است کارکرد فیزیکی و دسترسی آن است . اما باگذشت زمان جنبه دیگری نیز کسب نموده که آن جنبه 

( . در دهه های اخیر توجه بیش از حد به جنبه فیزیکی خیابان باعث Woolley,2003: 107است )اجتماعی -عملکردی

گردید که جنبه عملکردی و اجتماعی خیابان با مشکل مواجهه شود و کمتر تصمیم گیران و طراحان به این جنبه خیابان توجه 

در قالب ترجیح آنها از یك فضای شهری مطرح می شود  . و از طرفی عدم توجه به خواسته ها و نیاز های افراد کهنموده اند

باعث تحقق پایین اهداف طراحی در فضاهای شهری ایران شود. از این رو مساله اصلی این پژوهش یافتن آن دسته از شاخصه 

ن و تاثیر میگذارد و از طرفی دیگر به خواسته های آناهایی است که بر حضور فعال و مفید شهروندان در فضای شهری 

ترجیحاتشان از فضای شهری که در مورد این پژوهش خیابان شهری است ، پاسخ می دهد به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال 

پاسخ گویی به این پرسش کلیدی است که چه شاخصه هایی از کیفیت حضورپذیری در فضای شهری خیابان با ترجیحات 

 محیطی شهروندان از فضای شهری در ارتباط است؟

 روش تحقیق   -7

بر اساس هدف یك تحقیق کاربردی و بر اساس ماهیت یك تحقیق تحلیلی توصیفی است . به منظور انجام این  این تحقیق

تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. به این منظور با مراجعه به کتب و مقاالت معتبر علمی و همچنین سایت های 

ری اقدام به استخراج اطالعات مورد نیاز با استفاده از روش تندخوانی و تحلیل محتوای اینترنتی و سخنان مقام معظم رهب

مورد  روش در این پژوهش متون اقدام گردید که در این راستا از ابزارهایی نظیر فیش برداری و یاداشت نویسی نیز استفاده شد.

در راستایه نظریه ترجیحات محیطی راشل و  بررسی ترجیحات محیطی شهروندان در فضای شهری خیابانبرای استفاده 

( می باشد. این نظریه کیفیت های محیط شهری را به دو دسته مفهومی و racjel & stiphen kaplanاستیفن کاپالن)

در دوسته سریع آشکار شونده و استنتاجی تقسیم دسته بندی می کند و در ادامه هر کدام از کیفیت های مذکور را  اکتشافی

چهار کیفیت ، خوانایی ، انسجام ، پیچیدگی و رازآمیزی به عنوان حوزه های اصلی ترجیحات محیطی عنوان می شود  کرده که

 که در قسمت های بعد به آن می پردازیم.

 ادبیات پژوهش  -:

 فضای شهری  1-:

فضای "ه است. با وجود این اگر فضا یك مفهوم مبهم و پیچیده است، به این دلیل است که شهر هم یك رویداد بالذات پیچید 

شهری، چیزی نیست جز فضای زندگی روزمره شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه در طول راه، از منزل تا 

فضای شهری بعنوان یکی از زیر مجموعه های مفهوم فضا، از مقوله فضا  "(.7:: 1:23.)پاکزاد، "محل کار ادراک می شود

ن معنی که ابعاد اجتماعی و فیزیکی شهر رابطه ای پویا با یکدیگر دارند. در واقع فضای شهری مشتمل بر مستثنی نیست. بدی

دو فضای اجتماعی و فیزیکی می شود. به تعبیر گاتمن محیط مصنوع یك سخت افزار است که درون آن، نظام اجتماعی به 

فضای شهری را می توان بر مبنای رویکردهای مختلف  (.لذا یك97: 1:24.)مدنی پور،"مثابه یك نرم افزار عمل می کند

محیطی، جغرافیایی، معماری و... مطالعه و بررسی کرد.یك مسئله ی حائز اهمیت در هر پژوهش مرتبط با فضاهای شهری 
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اینست که محقق چه نوع رویکردی نسبت به آن جا دارد؟ در واقع اتیك یا امیك بودن نگرش شخصی می تواند چگونگی 

م صحنه ی یك فضای شهری را مشخص سازد. تاکنون تقسیم بندی های گوناگونی در خصوص انواع فضاها از سوی ترسی

تحلیل گران مختلف ارائه شده است؛ برای نمونه به برخی از این. فضای شهری، عرصه ی ایفای نقش بازیگرانی است که هر یك 

مثبت و گاهی منفی؛ نقش های پررنگ و گاهی کم رنگ، نقش  بعنوان کنشگرانی از جامعه خود، محسوب می شوند. نقش های

فضای شهری به مفهوم صحنه ای است که فعالیت های عمومی "های عام و گاهی خاص. اما آنچه که روشن است اینست که 

دهند.  زندگی شهری در آن ها به وقوع می پیوندند. خیابان ها، میادین وپارک های یك شهر فعالیت های انسانی را شکل می

این فضاهای پویا در مقابل فضاهای ثابت و بی تحرک محل کار و سکونت، اجزای اصلی و حیاتی یك شهر را تشکیل داده، 

 "(.:1:: 1:22. )بحرینی، "شبکه های حرکت، مراکز ارتباطی و فضاهای عمومی بازی و تفریح را در شهر تأمین می کنند

ت های کارکردی و مراسمی را که پیوند دهنده ی اعضای جامعه است در آن فضای شهری بستر مشترکی است که مردم فعالی

انجام می دهند؛ صحنه ای است که بر روی آن نمایش زندگی جمعی، در معرض دید قرار می گیرد. ضای شهری فضایی است 

سیاست، مذهب، داد و ستد که در آن با غربیه سهیم هستیم. مردمی که اقوام، دوستان یا همکار ما نیستند. فضایی است برای 

و ورزش. فضایی برای هم زیستی مسالمت آمیز و برخوردهای غیر شخصی. در واقع می توان فضاهای شهری را معادل عرصه 

(. گروهی از صاحبنظران هم چون رابرت کریر، فضای شهری را بعنوان 74: 1:72.)صالحی،"های عمومی نیز توصیف نمود

روهی هم چون کامیلوسیته، از حوزه ی زیبایی شناسی به موضوع می نگرند و برخی نیز مانند ساخت شهر مطالعه می کنند و گ

 -گیدنز، فضای شهری را از منظر اکولوژی اجتماعی بررسی می کنند.مفهوم فضای شهری در قالب مفهوم اهداف انسانی

فضاهای شهری خیابان، میدان و... وسیله اجتماعی در انطباق با هدف های انسانی و فعالیت های اجتماعی تعریف می شود و 

ای می گردد برای تقویت روح همکاری جمعی، روابط متقابل چهره به چهره، فضایی محصور، اندام وار و دارای هویت. عملکرد 

اساسی شهر در جمعی بودن فعالیت ها و وفور عرصه های عمومی شهر نهفته است، زمینه ای برای نمایش زندگی اجتماعی 

و گروه های اجتماعی متفاوت.عرصه عمومی به صحنه ای بدل می شود که بازیگران و تمناشاگران به ترتیب نقش خود را  افراد

عوض می کنند و در اینجا به جای مفهوم فضای شهری در مقیاس شهر بر تصور عمومی مردم از آن فضا منطبق می 

 (.17-11: 1:24گردد.)حبیبی،

  کیفیت های فضای شهری 7-:

های فضای شهری معرفی و مورد بررسی قرار گیرد. رسد که کیفیتجهت رسیدن به یك فضای خوب شهری الزم به نظر میدر 

گردد. کیفیت در واقع آن دسته از خصوصیات و ترین مباحث در طراحی شهری محسوب میهای طراحی از مهمکیفیت

( همانطور که طبق نظر 103: 1:71عقالیی بگذارد)پاکزاد، الف،  تواند بر انسان اثر عاطفی و یاهای اصلی فضاست که میویژگی

ها در یك فضای شهری نیز قابل (، کیفیت:1: 1:24ها و تصورات است )گلکار، های مکان متشکل از کالبد، فعالیتکانتر، مولفه

های ی عملکردی و کیفیتهاهای صوری یا ظاهری )فرمال(، کیفیتها هستند؛ یعنی کیفیتبندی براساس این مولفهتقسیم

های طراحی شهری پایدار او، کیفیت-(. هچنین براساس نظریات کوروش گلکار و مدل مکان107: 1:71معنایی)پاکزاد، الف، 

: 1:24محیطی )گلکار،زیبایی شناختی، کیفیت عملکردی و کیفیت زیست-شوند: کیفیت تجربیبندی میدر سه مولفه دسته

اند که به صورت یك های فضای شهری پرداخته و به موارد متنوعی  اشاره نمودهری به بررسی کیفیتپردازان بسیا(. نظریه31

اند ، اشاره پژوهش کامل قابل توجه است و در اینجا تنها به مواردی که تعدد بیشتری در تکرار در کتب و مقاالت مختلف داشته

ند پاسخگوی نیازهای مخاطبان خود باشد. بنابرنظر اندیشمندانی شود. طبق آنچه که بیان شد، فضای شهری خوب باید بتوامی

در کتاب زبان الگو:شهرها(، ای ین 1:72در کتاب تئوری شکل شهر(،کریستوفر الکساندر ) 1:71همچون کوین لینچ )

لد در کتاب یافتن فضای گمشده(، آلن جیکوبز و دان 1473های پاسخده(، راجر ترانسیك)در کتاب محیط 1:71بنتلی)

در کتاب شهرسازی شهروندگرا(، پانتر  1:72در مقاله به سوی یك بیانیه طراحی شهری(، فرانسیس تیبالدز)1472اپلیارد)

-های عمومیدرکتاب مکان :700(، کرمونا و همکاران)7000ریزی شهری(، دتر )در کتاب ابعاد طراحانه برنامه 1442وکرمونا )
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درکتاب مبانی نظری  و  1:71مرکز شهری پرجنب و جوش( جهانشاه پاکزاد )، خلق یك 1:41فضاهای شهری( سای پامیر)

بر روی کیفیت های یك فضای شهری خوب کار کرده و نظریاتی را عنوان داشته اند که می توان گفت فرآیند طراحی شهری( 

. که در ادامه به آن می کیفیت حضورپذیری از جمله کیفیت هایی است که در تمام آثار پژوهش گران به آن اشاره شده است

 پردازیم.

  حضور پذیری :-:

شوند که کاری برای انجام دادن داشته باشند. یعنی درون فضای شهری بستری برای حضور مردم زمانی در فضا حاضر می

بنابراین کند که حضور شهروندان را تجربه کند. فراهم باشد. از طرف دیگر فضا زمانی به عنوان یك فضای شهری معنا پیدا می

ها و بروز رفتارها را داشته باشد. به طور کلی رابطه بین گیری فعالیتشدن، شکلهمیشه باید یك فضای شهری ظرفیت تجربه

 نشان داد: 1شماره توان در نمودار های افراد را می)فضای شهری( و نیازها و انگیزه های محیطقابلیت

 های مردم در فضاازها و انگیزههای محیط و نیرابطه قابلیت 1نمودار شماره 

 
 1:77لنگ،ماخذ: 

  عوامل تاثیرگذار در حضور پذیری 9-:

بخشند، مهم است که بدانیم چه عواملی بر حضور افراد در فضا و  حال با دانستن این نکته که مردم به فضای شهری معنا می

نیاز به بقا و  -قبل گفته شد، تامین نیازهای اولیه تشویق آنها به تکرار و افزایش حضور موثر هستند. همانطور که در بخش

کنند)همان(. همچنین عواملی همچون توانایی انسان در حضور او در فضا موثر است. بستر حضور را فراهم می -تامین امنیت

ا متفاوت ، بسته به توان جسمی، سن و شغل حضور افراد در فض1. 7. 7های استفاده شده در بخش بندی گروهبراساس دسته

ها هایی در فضا در حال رخ دادن است و این فعالیتشود. عوامل محیطی نیز بر این حضور اثرگذار هستند. اینکه چه فعالیتمی

شوند. رابطه دو سویه بین فضا و فعالیت و های دیگر خواهد شد از عوامل محیطی محسوب میگیری کدام فعالیتسبب شکل

(. سه عامل مهم دیگری که 29: 1:40شوند)دانش و طیبی، ر آن نیز از این دسته محسوب میمیزان سازگاری فعالیت با بست

تواند بر استفاده افراد از فضا موثر باشند عبارتند از: دسترسی آسان به فضا، فعالیت فیزیکی و بودجه زمانی. دسترسی آسان می

دهد آنها قادر به طی کردن چه مسافتی برای رسیدن نشان میبه فضا برای هر گروهی از افراد به این دلیل مهم است که به ما 

یابد. کودکان برای حضور نیاز به همراهی به فضای شهری هستند. میزان دسترسی راحت با باالرفتن سن افراد، افزایش می

ی دورتر از طرق والدین خود دارند و قادر به سفر به فضاهای خیلی دور نیستند. اما با بیشتر شدن سن، دسترسی به فضاها

گردد. تر شده و استقالل فرد برای رفتن به آن فضا بیشتر میمختلف مانند استفاده از دوچرخه یا وسایل نقلیه عمومی راحت
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افراد کارمند بیشترین توان استفاده از فضاها را دارند؛ در مقابل افراد بیکار به دلیل مسائل مالی محدودیت استفاده پیدا 

یابد. دسترسی برای افراد معلول از تن سن افراد از حد مشخصی مجددا توانایی دسترسی آسان کاهش میکنند. با گذشمی

استثنائات طراحی است که باید مد نظر قرار گیرد. فعالیت فیزیکی نیز با افزایش سن بیشتر شده و با گذشت سن افراد از حد 

مانند کودکان نوپا که  –یت دارد که افراد با تحرک فیزیکی کم یابد. این جنبه به این دلیل در طراحی اهممشخصی کاهش می

نیاز  -شوندکنند و یا بازنشستگان که برای نشستن در فضا و نظاره اطراف در آن حاضر میدر یك زمین شن به راحتی بازی می

های گروهی ا بازیبرای دویدن و یمانند کسانی که  -به فضای کمتری برای فعالیت خود دارند، اما افرادی با فعالیت فیزیکی باال

نیاز به فضای بیشتری برای افعال خود دارند. بنابراین نوع طراحی و تخصیص فضاها در میزان حضور افراد و  -آیندبه فضا می

نوع گروه حاضر اثر گذار است. بودجه زمانی سومین عامل است که از طرف دیگر با دسترسی آسان ارتباط دارد. هرچه فاصله 

ی بیشتر باشد، زمان بیشتری از بودجه زمانی فرد برای رفتن به آن صرف رفت و آمد شده و درنتیجه رسیدن به فضای شهر

زمان کمتری برای ماندن در فضا خواهد داشت و برعکس و این امر بر انتخاب افراد برای حضور یا عدم حضور در فضای مورد 

توانند سبب افزایش حضور افراد شوند عبارتند: از (. در ادامه، عواملی که میnotre.org-http://www.leنظر اثر گذار است )

شوند. مقیاس انسانی به این های مختلفی در فضا حاضر میها؛ که هر چه تنوع آنها بیشتر باشد افراد و گروهاختالط کاربری

اگر هدف فراخواندن مردم به فضا و تشویق آنها به ماندن در آن باشد، معنی که فضای شهری متعلق به انسان است نه ماشین. 

باید مقیاس انسانی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.باید سعی شود طراحی در مقیاسی متناسب با ابعاد فیزیکی و نیازهای 

ی حرکت داشته باشند، مانعی برای عبور انسان انجام شود تا افراد رغبت به حضور پیدا نمایند. همچنین عابرین پیاده باید آزاد

گردد. روی افراد در فضا میآسان آنها از طول و عرض خیابان وجود نداشته باشد که این امر سبب کاهش تمایل حضور و پیاده

از های سنی، جنسی و شغلی قابلیت دسترسی داشته باشد تا همه بتوانند در نهایت باید فضای شهری  برای همه افراد و گروه

تعلق و دوست  -(. همچنین اگر فضای شهری بتواند نیازهای ثانویه 147: 1:47، گل، ب، 1:72آن استفاده کنند)تیبالدز، 

توان انتظار افزایش حضور آنها را افراد را تامین نماید می -داشتن، عزت نفس و حرمت از سوی خود و دیگران، خودشکوفایی

 خالصه نمود.  7. 1. 9. 7توان عوامل موثر بر حضورپذیری را در نمودار وع می(. در مجم::: 1:71داشت)پاکزاد، الف، 

  ترجیحات محیطی  1-:

در  شده مطرح تئوریهای از یکیمدل رازآمیزی / پیچیدگی / خوانایی / انسجام ، پیشنهادی توسط راشل و استیفین کاپالن 

 در زمینه پژوهشگران از بسیاری توجه مورد و داشته ریبص محیط در افراد ترجیحات به اشاره که است محیطی روانشناسی

 دارد.  قرار شهری طراحی و محیط روانشناسی

دارند فهمیدن  پایه نیاز دو پیرامونشان، محیط با ارتباط برقراری برای مردم، که است شده بنا فرض پیش این بر تئوری این

 یکی، .باشند اشاره داشته اطالعاتی سطوح از نوع دو به یتوانندم نیازها این از کدام کردن آن. هر کشف محیط و ادراک محیط

 این به .میشود قابل ادراک محیط در فرد حرکت با که آنچه دیگری، و است درک قابل لحظه یك در و سرعت به که آنچه

 متغیر 4 شوند، داده قاطعت دریافت اطالعات سطح دو با محیط، با ارتباط برقراری الزامات بهعنوان پایه، نیاز دو چنانچه ترتیب

 یا سریع )فهم انسجام :از عبارتند متغیر اطالعاتی چهار را متغییرهای اطالعاتی نامیده اند. این آنها کاپالنها که میگیرند شکل

 از متغیر چهار این استنباطی( )کشف و رازآمیزگی استنباطی( )فهم خوانایی درنگ(، بی یا سریع )کشف پیچیدگی درنگ(، بی

 اند. شده محیطی پیشنهاد ترجیحات کنندة بینی پیش عوامل عنوان به کاپالنها سوی

 ادارک میشوند( لحظه یك در که مناظری) دوبعدی فضای در نخست، گام در .است شده انجام گام دو در کاپالنها تحلیلی مدل

 آن در حرکت منظر و در شدن قعمی از فرد تجربۀ بعدی، گام در .میشوند عامل انسجام و پیچیدگی تحلیل دو آن طی که

 نظر از .است قرار گرفته کاپالنها توجه مورد محیط رازآمیزی و خوانایی عامل دو حالت این در .میگیرد قرار بررسی مورد
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 منظر ادراکی کیفیتهای برای ارزیابی را ابزاری  رازآمیزگی و خوانایی پیچیدگی، م، انسجا  اطالعاتی عامل چهار این کاپالنها

 که فرایندی .گرفت نظر در ادراکی فرایند پیچیده یك نتیجۀ را افرد محیطی ترجیحات میتوان کاپالنها زعم میکنند. به همفرا

بودن و پشتیبانی  مفید در محیط های به قابلیت توجه با را آنها واکنش و میشود افراد توسط پیرامون محیط ادراک شامل

 کردن در پی دارد.

 کلی ترجیحات محیطی در نظریه ترجیحات محیطی کاپالن هاچهارچوب  7جدول شماره 

 
 (kaplan,1988ماخذ : )

 در ایجاد که هستند متفاوتی اجزاء شامل که شوند گرفته نظر در کالن مفاهیم عنوان به باید جدول، داخل دادههای از هرکدام

 مؤثر یك کیفیت از بیش ایجاد در محیط از ویژگی( )یا جزء یك است ممکن که آنست تأمل قابل نکته .موثرند کیفیت هر

دهد. با توجه به مطالب گفته شده می توان توجهات کاپالن ها را  ارتقاء را خوانایی هم و انسجام هم المان یك وجود مثال باشد

 در نظریه هایشان به صورت زیر جمع بندی نمود.

 (Coherenceیکپارچگی )انسجام( )

ره نظم و سازماندهی عناصر آن است. اگر یك فضا دارای ارتباط و همپیوندی باشد پس انسجام یا همپیوندی یك محیط دربا

(. از این رو پیشنهاد می شود که شاخص Kaplan,1998مردم به راحتی می توانند آن را به صورت یك محیط حس کنند. )

ه تنها درجه محدودی از کنتراست ارتباط می می تواند از طریق تکرار در زمینه و بافت های وحدت بخش بدست آید ، اگرچ

مفید است. شاخص ارتباط ، مشابه قوانین گشتالت برای سازماندهی عناصر است که گروه ها به جای اجزاء درک می 

پیچیدگی اشاره دارد به درجه یا میزان تنوع در عناصر منظر. پیچیدگی :(Complexity(.پیچیدگی )s.kaplan,1975شوند.)

ی درگیر شدن اطالعات بیشتر در آن است. بر طبق نظریه کپالن ها تنوع بیشتر در یك محیط ، بیشتر یك محیط به معن

اکتشاف در آن را تشویق می کند. آنها استدالل می کنند که ارتباط و پیچیدگی نباید گیج کننده باشند چراکه یك محیط با 

مفهوم خوانایی درباره جهت یابی است. مسیریابی یکی از :(Legibilityخوانایی ).ارتباط باال هنوز می تواند بسیار پیچیده باشد

شروط مهم برای هر فرد در احساس ایمنی و امنیت می باشد. خوانایی درباره خواندن محیط و خارج شدن از آن است. تمایز به 

ا افزایش می دهد. اما خوانایی یك محیط کمك می کند ، از این رو نشانه ها یا نقاط کانونی تا حد زیادی خوانایی یك محیط ر

شخصی که محیطی را برای بار اول تجربه می کند به منظور فهمیدن اینکه چه چیزی متمایز است و چه چیزی نیست ، وسعت 
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(. همچنین می توان اشاره داشت که بافت s.kaplan,1985مکان ، خوانایی را با افزایش دادن وسعت دید پشتیبانی می کند.)

از اجزاء خوانایی است، بهترین بافت شهری ، بافتی است که بتوان به سادگی اشکال بیرون آمده از )بافت شهری( خوب یکی 

رمز و راز گونگی یکی از اجزاء ترجیحات است که مرتبط با اکتشاف در :(Mysteryزمین )ساختمانها و..( را تمیز داد.راز آمیزی)

ده دادن و ارائه اطالعات هستند. شاخص رمز و راز گونگی محیط می شود. این شاخص در بازه پوتانسیل محیط ها در وع

(. شاخص رمز و راز گونگی به مردم برای اکتشاف به منظور بدست s.kaplan,1975نیازمند یك فرآیند استنباطی است.)

آوردن اطالعات جدید ، انگیزه می دهد. راههای گوناگون برای ایجاد شاخص رمز و رازگونگی در منظر وجود 

(. برای ایجاد این شاخص ، مسیرهای منحنی یا پوشش گیاهی که مانع نیمی از دید شده ، پیشنهاد می Kaplan,1998دارد.)

 شود  که می توانند شاخص رمز و راز گونگی را به محیط اضافه کنند.

  گیریبحث و نتیجه -9

رتباط با نظریه ترجیحات محیطی در مطالب گفته شده در زمینه حضورپذیری و ترجیحات یك فضای شهری در ا با توجه به

قالب چهار شاخص خوانایی ، رازآمیزی ، پیچیدگی و انسجام در این قسمت سعی داریم به عنوان نتیجه گیری در ابتدا مدلی 

مفهومی از دست یابی به کیفیت حضورپذیری در ارتباط با ترجیحات محیطی ارائه دهیم در در قسمت دوم برای هرچه 

این مدل آن را به صورت جدولی عام ارائه دهیم تا قابل استفاده پژوهشگران بعدی در زمینه موضوع  کاربردی تر شدن

  ترجیحات محیطی در ارتباط با حضور پذیری در خیابان های شهری باشد. 

 ارائه مدل مفهومی از ترجیحات محیطی در ارتباط با کیفیت حضور پذیری 9-1

ه دلیلی که مطاللعات در این پژوهش به منظور حضور افراد در فضای شهری خیابان چنانچه در این مدل مشاهده می شود ب

انجام شده است این مدل با فضای شهری خیابان شروع می شود سپس به قسمت بعد یعنی قابلیت های محیط رسیده که در 

ی ، انسجام و پیچیدگی تقسیم می این قسمت با توجه به نظریه ترجیحات محیطی کاپالن ها به چهار قسمت خوانایی ، رازآمیز

شود که چهار عامل اصلی در ترجیح شهروندان از محیط شهری بوده که شاخصه های مرتبط با حضور پذیری در این چهار 

دسته کلی توزیع شده اند که درصدی نسبی از وجود تمام این عوامل به ترجیح محیط شهری خیابان و در نتیجه آن جضور 

می شود . سپس این چرخه برای سایر محیط های یك خیابان شهری و یا چند خیابان شهری تکرار می افراد در فضا منجر 

 قابل مشاهده است. 7شود نمودار این مدل در نمودار شمراه 

 
 مدل مفهومی از ترجیحات محیطی در ارتباط با کیفیت حضور پذیری 7نمودار شماره 
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 ی خیابان در رابطه با ترجیحات شهروندان ارائه جدول شاخص های حضور پذیری در فضا 9-7

چنانچه قبال گفته شد برای آسان تر شدن و کاربردی تر شدن مدل مفهوی قسمت قبل در این قسمت این مدل را به صورت 

پنج ستون می باشد که به ترتیب دسته بندی کلی کیفیات در قالب مفهومی و جدولی ارائه می دهیم این جدول شامل 

وه ادارک آن و مولفه های اصلی ترجیحات محیطی و سپس معیارهای حضورپذیری زیر محموعه مولفه های اکتشافی و شی

در قسمت شاخصه ها این گنجانده شده است .  7ترجیحات محیطی و در آخر شاخصه های این معیارها در جدول شماره 

ین رو که خود شاخصه ها از جنس پژوهش سعی شده است تا مولفه های ترجیحات یك فضای شهری محقق شود و از ا

حضورپذیری می باشند می توان نتیجه گرفت حضور مردم در ارتباط مستثیم با ترجیح آنها از یك فضای شهری مطلوب قرار 

 قابل مشاهده است. 7گرفته است. این شاخصه ها در جدول شماره 

 دان شاخص های جضورپذیری در ارتباط با ترجیحات محیطی شهرون 7جدول شماره 

دسته 

 بندی
 مولفه ترجیح شیوه ادراک

 معیارهای  مرتبط با

 حضورپذیری
 زیرمعیار

 مفهومی

U
n
d
ersta

n
d
in

g 

سریع آشکار 

 شونده
immediately 

apparent 

 انسجام
Coherence 

رفضاهای قابل تغیی  
 تعداد مناسب فضای چندمنظوره

 میزان استفاده های مختلف از هر فضا

 همه شمول بودن فضا

نجام زان قابلیت بالفعل و بالقوه فضا برای امی

هافعالیت  

از فضا  کنندگانبندی سن و جنسیت استفادهطبقه

 براساس زمان

یش استنباطی یا پ

 بینی شونده
inferred or 

predicted 

 پیچیدگی
Complexity 

ترکیبی از مبلمان 

 مختلف

های موجودتنوع مبلمان  

نوعاستفاده از نیمکت ها با فرم های مت  

 تنوع در المان های روشنایی

ختالط کاربری هاا  

های اجباری و اختیاریمیزان ترکیب فعالیت  

میزان قابل توجه وجود کاربری های جاذب 

 جمعیت مثل بستنی فروشی و . .

 اکتشافی

exp
lo

ra
tio

n 

سریع آشکار 

 شونده

immediately 

apparent 

 خوانایی

Legibility 

تامین گزینه های 

رفت و آمد متفاوت  

ه ب های حمل و نقلی دسترسیتعداد باالی گزینه

 فضا

 تعداد باالی هریك از این گزینه ها

 رویت پذیری
روشنایی در شبمیزان   

 میزان محدود فضا های غیر قابل رویت

یش استنباطی یا پ

 بینی شونده
inferred or 

predicted 

 رازآمیزی
Mystery 

ویه عناصر با کارکرد ثان  
ساز دارای کارکرد ثانویه بستر ن وجود عناصرمیزا

نظیر درختان و دستفروشان و... هافعالیت  
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  منابع
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