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  چکیده
آن  یفیاتک آن متاثر از يبسترساز یزاناست که م یبسترساز وقوع رفتار و تعامل اجتماع یکمصنوع  یطمح

که  يشهر يچند فضا یفیتک یسۀو مقا يشهر یطراح يهاینهگز یفیتک یابیجهت ارز یارهاییاست، داشتن مع
بـه آن پرداختـه شـده و     فمختلـ  یـدگاههاي بـوده اسـت کـه از د    یدارد همواره از مسائل یدکأت یعد اجتماعبر ب
و هـر   یسـتند الزم ن یـت صورت مجزا واجـد جامع هب یدگاههاد ینجهت حصول به آن ارائه شده است، ا یارهاییمع

 یارهـایی لـذا وجـود مع   ؛وجود دارد یدگاههاد یندرب یوجود اشتراکاتیناند، باایستهبه موضوع نگر يایهکدام از زاو
بـا هـدف    پـژوهش  ایـن  .یـد نمایم يضرور مهم و يامر يشهر هايضاهاو فیطراح یابین جهت ارزجامع و مدو

روش در آمده اسـت.   دارآباد تهران  به رشته تحریر ي شهري جهت ارتقاي فضاي کیفی محلۀبررسی کیفیت فضا
 يشده است، در ابتـدا  ینبخش تدو 6در که است يو اسناد یدانیشامل مطالعات م و یلیتحل - یفیتوص ،یقتحق

ط مصـنوع  یمحـ  یـان در بخش دوم به ارتباط م و يشهر يفضا و فضا یماز مفاه يمختصر یپژوهش به بررس ینا
 يموجـود در فضـا   ياهـ یتسپس در بخش سوم به فعال ه شده است،پرداخت ی) و تعامالت اجتماعيشهر ي(فضا
مـورد   یتعـامالت اجتمـاع   يجهـت برقـرار   يبسـتر  یجادرا در ا يشهر يفضا تیفیاشاره نموده و نقش ک يشهر

با  يشهر یشمنداناند یدگاهاز د يشهر يفضا یفیاتک یقرار داده و در بخش چهارم و پنجم پس از بررس ررسیب
ـ  یزن یانیو در بخش پا یدهبه اجماع رس یو فرع یاصل یفیتچند ک  ارزیـابی بـه   یـار مع یـر ز 13 یـارو مع 5 ۀبا ارائ

ـ ANP( ياشـبکه  یلتحل یندتوسط فرا يشهر يفضا یفیتک یارةمعچند مـد نظـر بـه منظـور      يمـورد ۀ ) در نمون
 نسـبت  بـه  محله کـه  در الزم فضاهاي ایجاد نتیجۀ پژوهش، .شده استمورد نظر پرداخته  یلیسنجش مدل تحل

  .داندمی ضروري  را الزم و هستند مربوطه هايعمومی و کاربري فضاهاي کمبود ها دچار شاخص
 

(شـاخص)، تحلیـل    معیار، کیفیات فضاي شهري، معیار و زیرفضاي شهري، تعامالت اجتماعی :کلیديهاي  هواژ
   )ANP( اي شبکه

  
  1مقدمه

سنجش میزان مطلوبیت و کیفیت یک محـیط کـه   
اسـاس  وع رفتار و تعامل اجتمـاعی اسـت بر  بسترساز وق

مــی پــذیرد، ایــن معیارهــا از    معیارهــایی صــورت  
انـد، میـزان تحقـق و    دیدگاههاي مختلـف بحـث شـده   

                                                        
 mj.ghadami@srbiau.ac.irنویسنده مسئول: *

درنظر گرفتن این معیارها میزان موفقیت یـک فضـاي   
 پـژوهش شهري موکد بر بعد اجتماعی را در پـی دارد.  

بخـش تـدوین شـده     6 در گرفته در این موضـوع انجام
 بـه بررسـی مختصـري از   این پژوهش است، در ابتداي 

به ارتبـاط   دومدر بخش  فضا و فضاي شهري و مفاهیم
ــامالت    ــهري) و تع ــاي ش ــیط مصــنوع (فض ــان مح می

گرایـی  و رویکـرد احتمـال  ه شده است اجتماعی پرداخت
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یـل پـیش   مه ي پژوهش بـا ذکـر دل  محیطی را براي ادا
هاي به فعالیت در بخش سوم ، سپسگرفته  شده است

موجود در فضاي شهري اشاره نموده و نقـش کیفیـات   
ــراري   فضــاي شــهري را در ایجــاد بســتري جهــت برق

در بخـش   تعامالت اجتماعی مورد بررسـی قـرار داده و  
ي شـهري از  پس از بررسی کیفیات فضا چهارم و پنجم

کیفیـت اصـلی و    شـهري بـا چنـد    دیدگاه اندیشمندان
 ده و در بخش پایانی نیز بـه نحـوة  فرعی به اجماع رسی

ــتفاده ــا   اس ــا و زیرمعیاره ــابی از معیاره ــت ارزی  جه

توسط فرایند تحلیـل   کیفیت فضاي شهري چندمعیارة
ذکـر ایـن نکتـه حـائز      .گردیده است پرداختهاي شبکه

هــاي یــت اســت کــه بــا بررســی متــون و پــژوهشاهم
 4گرفتـه در موضـوع کیفیـات فضـاي شـهري       صورت

پیوسـتگی ،  هـم معیار اصلی و مشترك (دسترسی و بـه 
هــا، هــا و فعالیــتیش و تصــویر ذهنــی، اســتفادهآســا

شان را پذیري و اجتماعی بودن) غالب تحقیقاتاجتماع
معیار  4لذا در این پژوهش عالوه بر  تشکیل داده است؛

تحـت عنـوان   کیفیـت پـنجم   مشترك فوق، از  افزودن 
پنجم استفاده گردید کـه اصـل   عنوان معیار پایداري به

ش در ایــن معیـــار و  نوآورانــه بــودن پــژوه    جنبــۀ 
معیارهایی که در ایـن بخـش تخصـیص داده شـده     زیر

  .خالصه می گردد ،است
  

  ينظر یو مبان ها یدگاهد یم،مفاه
فضـا مفهـومی بـه     چیستی فضا و فضـاي شـهري:  

مفهوم معنایی به مراتب ین خودي خود بدیهی نیست. ا
فضـاي فیزیکـی یـا     ةتر از تعریـف نسـبتاً سـاد   گسترده

 شـود مباحث مطـرح مـی  ه طور ضمنی در طبیعی که ب
با درکـی مسـتقیم، فضـا     .)144: 1383 ،(فکوهی دارد

عدي از جهان اطراف ماست: زمـان، فاصـله   بسطی سه ب
و ارتباطات بین مردم و مردم، مردم و اشـیاء و اشـیاء و   

    .)88: 1391 ،(راپاپورت ءاشیا
هـاي  عنـوان یکـی از زیرمجموعـه   فضاي شهري بـه 

فضا مستثنی نیست. بدین معنـی   ۀمفهوم فضا، از مقول
ــا بعــاد اجتمــاعی و فیزیکــی شــهر رابطــه کــه ا اي پوی

فضـاهاي  . )17: 1379(مدنی پور, علی,  یکدیگر دارندبا
شهري بخشی از فضاهاي باز و عمومی شهرها هسـتند  

ند، یعنـی  عی تبلور ماهیت زندگی جمعی هستکه به نو
: 1385(پاکزاد, جایی که شهروندان در آن حضور دارند

. فضـاي شـهري   )193: 1395؛ معرب و همکاران، 132
اي اســت کــه داســتان جمعــی در آن گشــوده   صــحنه

). 174: 1385 ،اکزادبـه نقـل از پـ    1992کار، ( شود می
در این فضا فرصت آن وجود دارد کـه برخـی مرزهـاي    
اجتماعی شکسته شود و برخوردهـاي از پـیش تـدوین    
نیافته به وقوع پیوندد و افراد در یک محـیط اجتمـاعی   

بنـابراین   ؛)Lynch, 1972( جدید با هم اخـتالط یابنـد  
اي عمـومی، فضـاي   که یک فضـ شرط اساسی براي این
ست کـه در آن تعامـل و تقابـل    ا شهري تلقی شود این

فضـاها و  دسـته از نـرم  اجتماعی صورت گیرد. پـس آن 
اعی نیسـتند فضـاي   فضاها که بستر تعامل اجتمسخت

شوند. فضاي شهري، مصنوعی اسـت  شهري نامیده نمی
ظـم کـه بـه صـورت     سازمان یافتـه، آراسـته و واجـد ن   

-و رفتارهاي انسانی عمـل مـی   هابستري براي فعالیت
هنجارهاي ها و . انسان جزئی از فضاست و باارزشنماید

بخشد. الگوي روابط اجتمـاعی  خود به این فضا معنا می
شـــدن ثابــت نیســـتند و یـــک فضــا بـــا جـــایگزین  

 متفاوتی به خود می گیـرد  ص، چهرةاجتماعی خارابطۀ
بررســی همچنــین در راســتاي  .)117: 1385 ،(پــاکزاد

ثیر آن میان فضاي شهري (محیط مصنوع) و تـأ ط ارتبا
جامعـه و   نیرابطه بـ  درك، بر الگوهاي رفتار اجتماعی

 يا دهیـ ا نی. اولـ است يدیکل يشهر یدر طراح طیمح
 يمعمـار  ریتـاث  تیاصل قطع رد،یمدنظر قرار گ دیکه با
 ریثأتـ  یکـ یزیف طیدارد محـ یم انیاست که ب طیبر مح

عامل بودن  یدارد. با نف یبر رفتار انسان ياکنندهنییتع
 طشیانسـان و محـ   نیب ۀشود که رابطیانسان، فرض م

ند: یسـت هـا منفعـل ن  طرفه است. انسـان کی ندیفرا کی
 رییـ گذارنـد و آن را تغ  یخـود اثـر مـ    طیمردم بـر محـ  

گـذارد و  یکه فضا بر آن ها اثر م يطوردهند، همان یم
پروسـه دو طرفـه    کیـ  نیبنابرا ؛دهدیم رییها را تغآن

نبـوده   رگذاریثأتنها عامل ت یکیزیاست. اگرچه عامل ف
، یسـت هـا ن غالب بـر رفتـار انسـان    رگذاریتاث ملعا ایو 

آورد بـه شـکل   یبه وجـود مـ   طیرا که مح ییهافرصت
تواننـد انجـام   ینمـ  ایـ توانند و یبرآنچه مردم م یروشن

 یرفتار انسان به شکل ذات نیبنابرا ؛گذارد یدهند اثر م
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ــه موقع  ــته ب ــبس ــ تی ــرم ف یدارد و ناش ــیزیاز ف  ،یک
 دارد. طیدرك انسان از مح زانیو م یفرهنگ ،یاجتماع

بـر وجـود اصـل     عـالوه  )91: 1388 ،(کرمونا و دیگران
 طیمحـ  ریتـاث  زانیدر مورد م یاصل دگاهیدو د ت،یقطع

بر اعمال فرد وجـود دارد: وجـود امکانـات مختلـف در     
موجود  يهافرصت انی(به طور مثال مردم در م طیمح

حق انتخـاب دارنـد) و وجـود احتمـاالت در      طیدر مح

خـاص امکـان بـروز     طیمح کیطور مثال در (به طیمح
 شـتر یب گـر یهـا در مقابـل انتخابـات د   خاباز انت یبعض

 ).Bell et al., 1990و ( )Porteous, 1977: 87( اسـت) 
ثیر شناسی بـراي تـأ  راپاپورت گونه آموسدر این رابطه 

محیط مصنوع بر الگوهاي رفتاري انجام داده است کـه  
دیدگاه در قالـب نظـرات    3بر اساس آن این نظریات از 

بحث شده اسـت:  1در جدول افراطی، تفریطی و معتدل
  

 گاننگارند منبع:_ثیر محیط مصنوع بر الگوهاي رفتاري از امس راپاپورتشناسی تأگونه :1جدول         
  گونه شناسی تاثیر محیط مصنوع بر الگوهاي رفتاري ( اموس راپورت)  ردیف

  گذار استبر رفتار و تعامل اجتماعی تاثیر محیط صد در صد  جبرگرایی محیطی ( دیدگاه افراطی)  1
  محیط هیچ تاثیري بر رفتار و تعامل اجتماعی ندارد  گرایی محیطی ( دیدگاه تفریطی)امکان  2
  آوردي رفتار و تعامل اجتماعی پدید میمحیط بستري را جهت برقرار  گرایی محیطی ( دیدگاه معتدل)احتمال  3

 
گرایی محیطی به واقعیت در عمـل  رویکرد احتمال

، دیاگرام هاي مکانی پـانتر و مونتگـومري   نزدیکتر است
بیـان مـی   مالحظه می گردد  1طور که در شکل همان

سـاز انجـام یـک    ند که کالبد و فـرم مـی توانـد بستر   ک
دهـی بـه تصـویر    فعالیت گردد و فعالیت نیز در شـکل 

ذهنی و معناي یک محیط تاثیر مستقیم بسزایی دارد، 
ه لذا کالبد و فرم بسترساز انجام تعامل و رفتار است، نـ 

قـد تـاثیر   کند و نه فامیکسی را مجبور به انجام کاري 
  .است

  
  دهنده ) تهیه شده نشان1998مونتگومري ( ) و جان1991هاي فوق توسط جان پانتر (دیاگرام :1شکل 

   )Montgomery, 1998: (منبع نقش طراحی شهري در ایجاد و تقویت حس مکان است.
  

گرایـی  انتخـاب رویکـرد احتمـال    یان گـل نیـز بـر   
هـاي بیرونـی   آمیزش فعالیت": گذاردصحه میمحیطی 
ثیر برخی شرایط است که محیط مصنوع یکـی  تحت تأ

هـاي  هـا را از راه این عوامل است: عاملی که فعالیـت  از
 "دهدمیلف تحت تأثیر قرار گوناگون و با درجات مخت

  .)27: 1387(گل, 
هاي فعالیت در فضاي شهري از دیدگاه یـان  گونه

هاي بافـت شـهري کـه      تمامی بخش :)Jan Gehl( گل
عموم به آن دسترسی فیزیکی دارند از میدان، خیابـان  
و پارك یک شهر تا نماي بناهایی که آنهـا را تعریـف و   

کنند، جزء فضاهاي عمومی شـهر محسـوب    محدود می

ــی :). 54: 1392مهدي زاذه و حــاج نبیــان،  شــوند( م
هــاي اختیــاري و   هــاي ضــروري، فعالیــت   فعالیــت

هاي قابل انجـام   هاي اجتمعاي سه گروه فعالیت فعالیت
در فضاهاي شهري هستند که از میان ایـن سـه گـروه    

هـاي اجتمـاعی و    هاي انسانی، فعالیت متمایز از فعالیت
فضاهاي شـهري   اختیاري، در کیفیت بخشی به شهر و

هـاي  در حـالتی بسـیار سـاده، فعالیـت    بسیار مؤثرنـد.  
بنـدي  در فضاهاي عمومی در سـه گـروه طبقـه   بیرونی 

وتی در کـه هـر یـک نیازمنـد خصوصـیات متفـا       ،است
هــاي ضــروري،  محــیط مصــنوع هســتند: فعالیــت   

  هاي اجتماعی.هاي انتخابی و فعالیت فعالیت
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هـاي  فعالیـت  :شرایط تحت همۀ -يضرور يهاتیفعال
 ياجبـار  شیکمـاب ضروري آنهایی هستند کـه حـالتی   

منتظـر   د،یـ کـار، خر  سـر  ایـ  (رفتن بـه مدرسـه  دارند 
دیگـر  ، بـه بیـان  )اتوبوس یا کسی مانـدن، توزیـع نامـه   

هایی که به درجات مختلف نـاگزیر بـه شـرکت    فعالیت
هــایی از از آنجاکــه فعالیــت جســتن در آنهــا هســتیم.

است، وقـوع آنهـا کمتـرین     دست ضروري و اجباري این
  ثیرپذیري را از محیط اطراف دارد.تأ

 :تنها تحت شرایط مطلـوب -یانتخاب يهاتیفعال
هاي انتخابی زمانی صورت می گیرند که تمایل فعالیت

مکـان نیـز    به انجام آن وجـود داشـته باشـد و زمـان و    
ــراهم ــهف ــت    ايآور زمین ــن دس ــند. از ای ــاعد باش مس
روي بـراي  مـواردي چـون پیـاده   توان بـه  ها می فعالیت

استنشاق هواي تازه، تماشاي جنب و جوش زندگی یـا  
ها این فعالیت نشستن و لذت بردن از آفتاب اشاره کرد.

بودن شرایط محیط بیرونـی رخ   تنها در صورت مطلوب
    .دهند می

هـاي اجتمـاعی در   فعالیـت  :یاجتمـاع  يهاتیفعال
وابسـته بـه    آنهایی است که بیش از هر چیـز  برگیرندة

هـاي  ران در فضاهاي عمومی است؛ فعالیـت حضور دیگ
جــوش، بــه عنــوان نتیجــۀ بــه صــورت خــو اجتمــاعی

آن بودن مردم در فضاي مشابه و حرکتشان در مستقیم
دهد که فضاها صورت می پذیرند. این مسئله نشان می

هرجا فعالیت هاي ضروري و انتخابی در فضاي عمومی 
هاي اجتماعی مورد د، فعالیتداراي شرایط بهتري باشن

ي فعالیت شخصیت و ویژگی ها گیرند.حمایت قرار می

دهنـد،  اي کـه در آن رخ مـی  اجتماعی، بسته به زمینـه 
ــت؛ ــاوت اس ــاثیري   متف ــی ت ــارچوب فیزیک ــه چ اگرچ

مسـتقیم بـر روي کیفیــت، محتـوا و شـدت ارتباطــات     
ریـزان مـی تواننـد    اعی ندارد، اما معماران و برنامهاجتم

بر امکان مالقات، دیدن و شـنیدن مـؤثر بـوده و نقطـۀ     
دلیـل   آغازینی براي دیگر اشکال ارتباط فـراهم آورنـد.  

حضـور دیگـر مـردم،     ست که ا ها آنمرور این فعالیت
انگیـزش، همـه و همـه در     ها، رویدادها، الهام وفعالیت

  .هاي فضاهاي عمومی استترین کیفیتمهم بردارندة
 :و کیفیـت فضـاي بیرونـی   هاي بیرونـی  فعالیت
که محیط بیرونی از کیفیت پـایینی برخـوردار   هنگامی

پذیرد؛ امـا در  ، تنها فعالیت هاي ضروري انجام میباشد
هـاي ضـروري   اراي کیفیت باال، نه تنها فعالیتمحیط د
شوند، بلکه به دلیل وجود شرایط بهتر تمایـل  انجام می

افـزایش  هـا  صرف زمان بیشتر براي ایـن فعالیـت   براي
هـاي  عالیـت وسـیعی از ف  یابد، عالوه بـرآن، گسـترة  می

توقـف   کنندگی شرایط بـه دعوتانتخابی نیز به واسطۀ 
هـا  کـردن و ماننـد ایـن   (مکث)، نشستن، خوردن، بازي

هـا و فضـاهاي شـهري بـا     در خیابـان  انجام می گیرند.
شـده و مـردم    کیفیت پـایین، حـداقل فعالیـت انجـام    

که در یـک  حالیروند؛ درخود می هاي سرعت به خانه به
اي از ال متفـاوت، طیـف گســترده  محـیط خـوب و کـام   

: 1387(گـل,   یابـد هاي انسانی امکان تحقق میفعالیت
هـاي فعالیـت   تـاثیر کیفیـت محیطـی بـر گونـه      .)3-7

به قرار  2 شکل شمارة یان گل در بیرونی مطابق با نظر
  ذیل است:

  

  
  اي میان کیفیت فضاي بیرونی و میزان وقوع نمودار گرافیکی رابطه: 2کل ش

  )1387 ،(گلهاي بیرونی منبع: لیتفعا
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ون داراي کیفیت خوبی است، که فضاي بیرهنگامی
یابـد و بـه   افـزایش مـی  هاي انتخابی به تنـاوب  فعالیت

طـور قابـل    هاي اجتماعی نیز بهدنبال آن شمار فعالیت
واضح اسـت   .)12 همان:( نهدتوجهی رو به افزایش می

ــه  ــهري ب ــات فضــاي ش ــه کیفی صــورت مســتقیم و ک
ها و تعامالت اجتمـاعی  یرمستقیم بر رفتارها، فعالیتغ

ررسی کیفیات فضاي بایست به ب؛ لذا میگذار استتأثیر
ــدگاه شــهري ــات هاي متاز دی ــه و کیفی فــاوت پرداخت

ــر تعــامالت امشــترك و مــؤ ــا ثرتري کــه ب جتمــاعی ب
دهی کرده و کنند را سازمانبسترسازي ایفاي نقش می

کیفیات نهایی استحصال گردیده را با توجـه بـه وضـع    
  موجود در راستاي هدف پژوهش به خدمت بگیریم.

  
  تحقیق پیشینۀ

هـاي فضـاي   کیفیتصورت مجمل در این بخش به
مطلوب از دیدگاه اندیشـمندان   شهري و محیط مصنوع

اسـت کـه جهـت سـهولت      شهري بررسـی شـده   حوزة
در تفکیکـی غیـر ایرانـی و ایرانــی     بررسـی بـه صـورت   

  :گردیده استارائه  به شرح ذیل 2جدول 

  
 نیصاحبنظران غیرایرانی و ایرا:  بررسی کیفیات محیطی از دیدگاه  2جدول 

  نظران مختلفهاي محیطی ارائه نشده توسط صاحبکیفیت  گروه

انی
 ایر

غیر
  

  ]1384[لینچ،  "تئوري شکل شهر  "کوین لینچ در کتاب 
  . نظارت و اختیار5  . دسترسی4  . تناسب3  . معنی2  . سرزندگی1

        . عدالت7  . کارایی6
  ]1388[ کرمونا و همکاران،   "فضاهاي شهري  _هاي عمومی مکان "کتاب متیو کرمونا و همکاران در 

. درگیري غیرفعال با 3  . آسایش2  . راحتی1
  محیط

. درگیري فعاالنه با 4
  . امکان کشف محیط5  محیط

  ]Tibalds, 1992[ "شهرسازي شهروندگرا  "فرانسیس تیبالدز در کتاب 

. قابلیت دسترسی 4  . آزادي عابران پیاده3  انسانی. مقیاس 2  . ادغام کاربري و فعالیت1
  . خوانایی5  براي همگان

        . کنترل تغییرات7  . محیط ماندگار6
  ] Oldenburg, 1999[  "مکان خوب عالی  "الدنبرگ در کتاب 

. دعوت کنندگی و 2  . خنثی بودن1
  . آسایش و آرامش5  . تفریح و سرگرمی4  . باز بودن3  دسترسی

          پویایی پایدار سیاسی. 6
  ] The Evaluative Image of the City "  ]Nasar, J.L, 1998 "جک ناسار در کتاب 

. مدنیت/ قابلیت حفظ 2  . طبیعی بودن1
  فضا

. باز بودن/ تعریف شدگی 3
  فضا

. معناي تاریخی/ 4
  . نظم5  محتوا

  ] Towards an Urban Design Manifesto  ("  ]Jacobs, Appleryard, 1987(  "آلن جیکوبز و دانلد اپلیارد در مقاله 

. دسترسی به فرصت ها و 3  . هویت و کنترل2  . قابلیت زندگی1
. زندگی جمعی و 5  . اصالت و معنا4  لذت ها

  همگانی
        . محیطی براي همه7  . خوداتکایی شهري6

  ] Bentley, 1990، [  "Ecological Urban Desig"] و مقاله  1386، [ بنتلی  "محیط هاي پاسخده  "ب در کتا اي ین بنتلی 
  . تناسبات بصري5  پذیري. انعطاف4  . خوانایی3  . گوناگونی2  . نفوذپذیري1
  . حمایت زیستی10  . پاکیزگی9  . کارایی منابع8  . رنگ تعلق7  . غناي حسی6

  ] Punter & Carmona, 1997[  "ابعاد طراحانه برنامه ریزي شهري "جان پانتر و متیو کرمونا در کتاب 
. کیفیت و پایداري 1

  . کیفیت فرم ساختمان5  . کیفیت فرم شهر4  . کیفیت دیدها3  . کیفیت منظر شهري2  محیط زیست

          . کیفیت عرصۀ همگانی6
 ,Violichو [  " Urban Reading and the Design of small Urban Places: The Village of Sutivan "ویولیچ در مقاله 

1983 [ 
. قابل قرائت بودن 5. امکان زندگی 4. ایجاد انگیزش از طریق 3  . آزادي انتخاب2  پذیري محیط. قرائت1
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  میراث فرهنگی  اجتماعی  کاربرد ( فرم متباین)
. لحاظ پیوندهاي بومی 6

          منطقه اي –

  ] Trancik, 1986[  "یافتن فضاي گمشده "راجر ترانسیک در کتاب 
. حفظ تسلسل حرکت 1

. کنترل محورها و 4  ها. پیوستگی لبه3  . محصوریت2  ها ( ارتباط)
  پرسپکتیوها

. ممزوج نمودن 5
  فضاهاي درون و بیرون

  ] Coleman, 1987[  "هایی براي نوآوري در آموزش طراحی شهري فرصت "کولمن در مقاله 
. حفاظت تاریخی و 1

. بستر و محیط 4  . سرزندگی و تنوع استفاده3  . طراحی براي پیاده ها2  مرمت شهري
  فرهنگی

. توجه به ارزش هاي 5
  معمارانه محیط

  ] South Worth, 1989[  "تئوري و عمل شهرسازي معاصر  "مایکل ساوث ورث در مقاله 
  . هویت5  . حس مکان4  فرم. 3  . خوانایی2  . ساختار1

        . مقیاس انسانی یا پیاده7  . دیدها و مناظر6
  ] Greene, 1992[  "شکل شهر "گرین در مقاله 

    . جذابیت4  . هویت3  . نظم2  . عملکرد1
  ] Goodey, 1993[  "دو آقا در ورونا: کیفیت هاي طراحی شهري  "برایان گودي در مقاله 

هارمونی با بستر . 2  . سر زندگی1
  . نفوذپذیري5  . مقیاس انسانی4  . تنوع3  موجود

. شخصی سازي 6
. امکان تحول 9  . انعطاف پذیري8  . خوانایی7  (مهرخویش بر فضا زدن)

  . غنا10  سنجیده

  

  ] Haughton & Hunter, 1994[  "شهر پایدار  "هاتن و هانتر در کتاب 
  . امنیت5  نفوذپذیري. 4  . دموکراسی3  . تمرکز2  . تنوع1

  . انعطاف پذیري10  . روابط خالقانه9  . اقتصاد و ابزارهاي آن8  . طراحی ارگانیک7  . مقیاس مناسب6
. مشورت و مشارکت 11

          مردم

 ]Nelessen, 1994[  "چشم اندازهایی براي آمریکاي نوین "نلسن در کتاب 

. پیش بینی فضاهاي 4  گرایی. پیاده 3  . رعایت زیست بوم2  . مقیاس انسانی1
  باز

. پیش بینی هسته ها 5
  در طرح

. کاربري مختلط و 8  . تنوع7  . توجه به منظر خیابان6
  چندگانه

. استفاده از واژگان 9
  طراحانه معین

. تعمیر و نگهداري 10
  دائمی محیط

انی
ایر

  
  ]1385[ پاکزاد،  "مبانی نظري و فرایند طراحی شهري  "جهانشاه پاکزاد در کتاب 

. پاسخگویی به گروه 1
. عزت انسانی (پاسخگویی 3  . پویایی2  هاي اجتماعی ویژه

. حس مکان و این 5  . حس تعلق4  به شخصیت افراد)
  همانی با فضا

. بکارگیري حواس 6
  مختلف

. برانگیختن حس 7
  . خاطره انگیزي10  . تسهیل مشارکت9  . کارایی فضا8  کنجکاوي و کاوش

  ] 1369[ توسلی،  "اصول و روش هاي طراحی شهري و فضاي مسکونی در ایران جلد اول  "کتاب محمود توسلی در 
. متابعت فضاهاي داخلی 1

  . تباین5  . مقیاس و تناسب4  . محصوریت3  . هم پیوندي2  و خارجی از هم

      . آگاهی از فضا8  . ترکیب (کمپوزیسیون)7  . قلمرو6
  ]1385[ نقی زاده،  "نظري معماري و شهرسازي اسالمیمبانی  "محمد نقی زاده در کتاب 

  . توازن5  . هماهنگی4  . زیبایی3  . تعادل2  . وحدت در کثرت1

. بداعت ( نوگرایی و 8  . حد و حریم7  . اندازه6
  نوجویی)

. هویت (احساس این 9
  . سلسله مراتب10  همانی با فضا)

  ]1379[ گلکار،  "طراحی شهري مولفه هاي سازنده کیفیت  "کوروش گلکار در مقاله 

. تجربی و زیبایی 2  . عملکردي1
      . زیست محیطی3  شناختی

  منبع: نگارندگان
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-ت یک فضا در شهر از برایند مؤلفهکیفی چارچوب نظري:
ات ثیرشود که با شناسـایی کارکردهـا و تـأ   هایی حاصل می

وان راهکارهـایی بـراي   تـ فضـا مـی  مناسب هریک از آنها بر 
پـور و  (علـی  هـاي فضـاهاي شـهري ارائـه داد    بهبود کیفیت

شده در دو بخش ایرانـی  کیفیات ارائه .)14: 1391، دیگران
 ؛انـد ند در بسترهاي متفاوتی شکل گرفتههر چو غیر ایرانی 

اي ارزشی و فرهنگـی  هلیکن اصل کیفیت ثابت است و الیه
ق هر کـدام از کیفیـات  تعیـین    نحوه و میزان تحق را جامعه

بـر روي    PPSاي کـه  در همـین زمینـه مطالعـه    نماید.می
شـورهاي  قطعه فضاي عمـومی شـهري در ک   1000بیش از 

عامـل   4، حـاکی از آن اسـت کـه    مختلف دنیـا انجـام داده  
فضـاهاي عمـومی شـهري     سنجش مطلوبیت کیفی اساسی

تـه تصـریح دارد کـه یـک     و بر این نکاهمیت بیشتري دارد 
ه و کـاربري  محیط مطلـوب بـه طـور یقـین مـورد اسـتفاد      

  عبارتند از: عامل یا معیار اساسی 4. اجتماعی قرار می گیرد

 پیوستگیهمدسترسی و به:Linking & Access    
  تصویر ذهنیآسایش و:Images & Comfort   
 هاها و فعالیتاستفاده:Activity & Uses   
 اجتماعی بودن: پذیري واجتماع Sociability 

- ایـن دسـته  مندان دراندیشیات بیان شده ازغالب کیف
- هـاي انجـام  با توجه به بررسـی  رسند،ي به اجماع میبند

گرفته در مبانی نظري افزودن کیفیت پنجم تحـت عنـوان   
در د، کنـ یل مـی متکرا ماپژوهش چارچوب نظري  پایداري

 ابـ  صـاحبنظران هر کـدام از  بررسی مبانی نظري پژوهش 
ــق ادبیــات خــود  ــاملی را جهــت تحق ــۀ 5ع اصــلی  مولف

موثر می داننـد،  فرعی (زیر معیارها)  مولفۀ 13(معیارها) و 
معیارهـا جهـت   و زیر استحصال معیارهـا نحوه  3جدول در

  است: ارائه گردیده به قرار ذیل معیارهارزیابی چند

  
  : دسته بندي چارچوب نظري پژوهش 3جدول 

  چهارچوب نظري
  صاحب نظر  عبارت عنوان شده توسط صاحب نظر  زیر معیارها  معیارها

ی:  
ستگ

پیو
هم 

به 
 و 

سی
ستر

د
Li

nk
in

g 
&

 A
cc

es
s

  

ی: 
رس

ست
د

A
cc

es
s

  
  اي ین بنتلی   نفوذپذیري

  فرانسیس تیبالدز  قابلیت دسترسی براي همگان
  الدنبرگ  باز بودن

  برایان گودي  نفوذپذیري
  هاتن و هانتر  نفوذپذیري

  کولمن  طراحی براي پیاده ها
  کویین لینچ  دسترسی

  فرانسیس تیبالدز  آزادي عابران پیاده
  الدنبرگ  دعوت کنندگی و دسترسی

  آلن جیکوبز و دانلد اپلیارد  دسترسی به فرصت ها و لذت ها

ی: 
وانای

خ
Le

gi
bi

lit
y

 

  یان بنتلی و همکاران  خوانایی
  ویولیچ  قرائت پذیري محیط

  مایکل ساوث ورث  خوانایی
  برایان گودي  خوانایی
  فرانسیس تیبالدز  خوانایی

ی: 
ستگ

پیو
Li

nk
in

g
 

  راجر ترانسیک  پیوستگی لبه ها
  ویولیچ  هم پیوندي

  راجر ترانسیک  حفظ تسلسل حرکت ها (ارتباط ها)

ت: 
وری

حص
م

Su
rr

ou
nd

at
io

n
 

  محمود توسلی  محصوریت
  محمد نقی زاده  حد و حریم
  راجر ترانسیک  محصوریت

  محمود توسلی  قلمرو
  جک ناسار  باز بودن/ تعریف شدگی فضا
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ي: 
دار

پای
M

an
ag

m
en

ta
l

 

ی: 
یط

مح
ت 

زیس
En

vi
ro

nm
en

ta
l

 

  هاتن و هانتر  طراحی ارگانیک
  برایان گودي  هارمونی با بستر موجود

  اي ین بنتلی   حمایت زیستی
  کورش گلکار  زیست محیطی
  فرانسیس تیبالدز  محیط ماندگار
  جک ناسار  طبیعی بودن
  آلن جیکوبز و دانلد اپلیار  قابلیت زندگی

  نلسن  رعایت زیست بوم

تی
یری

مد
  

  کارایی منابع
  

  اي ین بنتلی 

  نظارت و اختیار
  

  کوین لینچ

ي: 
دار

پای
Su

st
ai

na
bi

lit
y

ی:  
ریت

مدی
M

an
ag

m
en

ta
l

 

  فرانسیس تیبالدز  کنترل تغییرات
  جک ناسار  مدنیت/ قابلیت حفظ فضا

  نلسن  تعمیر و نگهداري دائمی محیط

ی: 
ذهن

یر 
صو

 و ت
ش

سای
آ

Im
ag

es
 &

 C
om

fo
rt

 

ی: 
یبای

و ز
ظم 

ن
D

is
ci

pl
in

e 
&

 b
ea

ut
y

 

  اي ین بنتلی   غناي حسی
  محمد نقی زاده  زیبایی

  اي ین بنتلی   تناسبات بصري
  محمود توسلی  ترکیب ( کمپوزیسین )

  کولمن  هاي معمارانۀ محیطتوجه به ارزش
  مایکل ساوث ورث  دیدها و مناظر

  کورش گلکار  تجربی زیبایی شناختی
  گرین  نظم

  مایکل ساورث ورث  مقیاس انسانی یا پیاده
  برایان گودي  مقیاس انسانی

  جان پانتر و متیو کرمونا  منظر شهري کیفیت
  هاتن و هانتر  مقیاس مناسب

  مایکل ساوث ورث  فرم
  نلسن  مقیاس انسانی

  برایان گودي  غنا
  فرانسیس تیبالدز  مقیاس انسانی

  محمد نقی زاده  وحدت در کثرت
  محمود توسلی  مقیاس و تناسب

  کوین لینچ  تناسب
  زادهمحمد نقی   اندازه
  جک ناسار  نظم

ی: 
حت

را
C

on
ve

ni
en

ce
 

  الدنبرگ  آسایش و آرامش
  متیو کرمونا  راحتی
  هاتن و هانتر  امنیت

  اي ین بنتلی   پاکیزگی
  متیو کرمونا  آرامش

  جهانشاه پاکزاد  پاسخگویی به گروههاي اجتماعی ویژه

ت  : I d e nاي ین بنتلی   رنگ تعلق  
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  محمد نقی زاده  احساس این همانی با فضا )هویت ( 
  جک ناسار  معناي تاریخی / محتوا

  جهانشاه پاکزاد  پاسخگویی به شخصیت افراد ( عزت انسانی )
  ویولیچ  قابل قرائت بودن میراث فرهنگی
  کولمن  حفاظت تاریخی و مرمت شهري

ی: 
ذهن

یر 
صو

 و ت
ش

سای
آ

Im
ag

es
 &

 C
om

fo
rt

  

ت: 
هوی

Id
en

tit
y

  

  مایکل ساوث ورث  هویت
  برایان گودي  سازي ( مهر خویش بر فضا زدن )شخصی

  گرین  هویت
  آلن جیکوبز و دانلد اپلیارد  اصالت و معنا

  کوین لینچ  معنی
  جهانشاه پاکزاد  حس تعلق

  آلن جیکوبز و دانلد اپلیارد  هویت و کنترل

ها: 
ت 

عالی
و ف

ده 
تفا

اس
A

ct
iv

ity
 &

 U
se

s
 

ی: 
گوی

سخ
و پا

وع 
تن

V
ar

ie
ty

 &
 re

sp
on

si
ve

ne
ss

 

  فرانسیس تیبالدز  ادغام کاربري و فعالیت
  جهانشاه پاکزاد  کارایی فضا

  ویولچ  آزادي انتخاب
  نلسن  کاربري مختلط و چندگانه

  کوین لینچ  کارایی
  گرین  عملکرد
  برایان گودي  تنوع

  الدنبرگ  کارایی فضا
  هاتن و هانتر  ابزارهاي آناقتصاد و 

  نلسن  تنوع
  ویولیچ  ایجاد انگیزش از طریق کاربرد ( فرم متباین )

  محمود توسلی  تباین
  آلن جیکوبز و دانلد اپلیارد  محیطی براي همه

  محمود توسلی  تباین
  کورش گلکار  عملکرد
  هاتن و هانتر  تنوع

  اي ین بنتلی   گوناگونی
  جهانشاه پاکزاد  حواس مختلف بکارگیري

ف: 
شا

اکت
ح و 

فری
ت

D
is

co
ve

ry
 &
 F

un
 

  الدنبرگ  تفریح و سرگرمی
  محمد نقی زاده  بداعت ( نوگرایی و نوجویی)

  گرین  جذابیت
  هاتن و هانتر  روابط خالقانه

  جهانشاه پاکزاد  برانگیختن حس کنجکاوي و کاوش
  متیو کرمونا  امکان کشف محیط

  جهانشاه پاکزاد  انگیزي خاطره

ري
پذی

اع 
جتم

ا
  

ی: 
ویای

پ
D

yn
am

is
m

 

  جهانشاه پاکزاد  پویایی
  متیو کرمونا  درگیري غیر فعال با محیط

  هاتن و هانتر  دموکراسی
  هاتن و هانتر  مشورت و مشارکت مردم
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ي: 
ذیر

ع پ
تما

اج
So

ci
ab

ili
ty

 

ی: 
ویای

پ
D

yn
am

i
sm  

  جهانشاه پاکزاد  تسهیل مشارکت
  آلن جیکوبز و دانلد اپلیارد  زندگی جمعی و همگانی

  الدنبرگ  پویایی پایدار سیاسی

ی: 
دگ

رزن
س

V
ita

lit
y

 

  کولمن  سرزندگی و تنوع استفاده
  کوین لینچ  سرزندگی

  ویولیچ  امکان زندگی اجتماعی
  برایان گودي  سرزندگی

  متیو کرمونا  درگیري فعاالنه با محیط
 منبع: نگارندگان

 روش تحقیق

ــاربردي     ــادي و ک ــوع بنی ــژوهش از ن ــن پ و ای
-صورت کاربردي با اسـتفاده از داده موضوع آن به 

توصـیفی    صورتههاي نظري است، روش تحقیق ب
شامل بررسی اسناد و متـون مـرتبط بـا     تحقیقی و

اشد که با بررسی روابط بـین  موضوع پژوهش می ب
ات در متغیرها بـه کمـک سـایر تحقیقـ    ها و پدیده
صـورت کـاربردي نیـز قابـل     ههاي مرتبط، بـ زمینه

استفاده خواهد بود. این پژوهش با بررسی ادبیـات  
تعـامالت اجتمـاعی بـه    تخصصی فضاي شـهري و  

بررسی رابطۀ بین آنهـا پرداختـه شـده و کیفیـات     
کنـد  ر بر تعامالت اجتماعی را بیان میثمحیطی مؤ

ـ نهایـت جهــت  و در کــردن کیفیـات نهــایی و یکم 
پـژوهش از روش   شـده از مبـانی نظـري   استحصال

  اي استفاده شده است.فرایند تحلیل شبکه
(فراینـد   و تحلیـل آن  عیارهامروش کمی کردن 

، ارتباطـات  )(ANPدر روش  :)ANP( اي تحلیل شبکه
پیچیــده میــان عناصــر تصــمیم، از طریــق جــایگزینی 

ایـی، در نشـر   سـاختار شـبکه  تار سلسله مراتبی با ساخ
ایی حالت عمـومی  شود. فرآیند تحلیل شبکهته میگرف

AHPروشآن محســوب مــی شــود.  ، شــکل گســتردة 
ANP ـ  بررسی  براي  پذیر فوق انعطاف کیفـی  و یکم 

 بـر  آن اصلی خصوصیت که است چند  معیاري لمسائ

که در آن، اسـت.  هـا  الیـه  دو بـه  دو اسـاس مقایسـات  
موضوعات با وابستگی متقابل و بازخورد را نیز می توان 

اي چـون حالـت   فراینـد تحلیـل شـبکه   در نظر گرفت. 
و شـکل گسـتردة    عمومی فرایند تحلیل سلسله مراتبی

هاي مثبت آن از جمله آن است؛ بنابراین تمامی ویژگی

معیارهـاي کمـی و   کارگیري  پذیري، بهسادگی، انعطاف
در  را و قابلیت بررسی سـازگاري همزمان  طورکیفی به
توانـد ارتباطـات پیچیـده     مـی  و  دارا بـوده هـا  قضاوت

هاي متقابل و بازخورد) بـین و میـان عناصـر    (وابستگی
ي بجاي ساختار اکارگیري ساختار شبکههتصمیم را با ب

 .)81: 1389(زبردسـت,   سلسله مراتبی در نظر بگیـرد 
تــوان متشــکل از دو را مــی  ايفراینــد تحلیــل شــبکه

ه مراتب کنترلی و ارتبـاط شـبکه   قسمت دانست: سلسل
سلسله مراتب کنترلی ارتباط بین هدف، معیارهـا  ،  اي

سـتم  و زیرمعیارها را شامل شده و بر ارتباط درونی سی
اي وابستگی بین عناصـر  تاثیرگذار است و ارتباط شبکه

ایـن   ).Saaty, 1999:56( شـود  ها را شامل مـی و خوشه
ابلیت امکان در نظر گرفتن وابستگی هاي متقابل بین ق

عناصر را فراهم آورده و در نتیجـه نگـرش دقیقـی بـه     
مسائل پیچیده شهرسازي ارائه می کند. تاثیر عناصر بر 
عناصر دیگر در یک شبکه توسط یک سوپر ماتریس در 

ــن . )87: 1389(زبردســت,  نظــر گرفتــه مــی شــود ای
معیارهـا   ین معیارها و زیـر و تعیین ارتباط بها مقایسه

توسط پنلی از کارشناسان و متخصصان ذیـربط انجـام   
 اي  را در چهـار مرحلـۀ  فرایند تحلیل شبکهمی گردد. 

 ,Carlucci and Schiuma( زیر می توان خالصه کـرد 

2008; Lee et al, 2009,1-2   (زبردسـت,  ) بـه نقـل از
1389 :88(: 
ل مسئله/موضوع به یک ساخت مدل و تبدی .1

 ايساختار شبکه
تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین  .2

 بردارهاي اولویت
تشکیل سوپر ماتریس و تبدیل آن به سوپر  .3

 برتر انتخاب گزینۀ. 4و   ماتریس حد
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  هاي پژوهش یافته
مؤلفـۀ   5س آنچه که در فـوق بیـان گردیـد    بر اسا

مؤلفــۀ فرعــی (زیــر معیارهــا)  13اصــلی (معیارهــا) و 

ره در سنجش کیفیت فضـاي  معیاچند منظور ارزیابی به
 4بـه شـرح جـدول     اجتمـاعی،  عـد کید بر بشهري با تأ

  گردیده است:بیان 
  

  زیر معیارهاي ارزیابی فضاي شهري معیارها و: 4جدول 
  طراحی فضاي شهري با تکیه بر تعامالت اجتماعی  هدف

  ها و  استفاده  آسایش و تصور ذهنی  پیوستگیدسترسی و بهم   معیارها
  پایداري  اجتماع پذیري  ها فعالیت

 زیر
نظم و   محصوریت  پیوستگی  خوانایی  دسترسی  معیارها

تنوع و   هویت  راحتی  زیبایی
  پاسخگویی

تفریح و 
  زیست  سرزندگی  پویایی  اکتشاف

  مدیریتی  محیطی

  منبع: نگارندگان
  

و زیـر   روند پژوهش براي ارزیابی معیارهـا  در ادامۀ
معیارهـاي بیـان گردیــده در جـدول فــوق بـه منظــور     

عد اجتماعی کید بر ببا تأسنجش کیفیت فضاي شهري 
طریق فرآیند تحلیلی ارزیابی چنـدمعیاره بـه شـرح     از

اخته شـده  مندي از این روش پردمختصر چگونگی بهره
ثر در تعیین کیفیـت  در ابتدا الزم است عوامل مؤ است.

نوع را کـه از مبـانی نظـري اسـتخراج     یک محیط مصـ 

مشخص کرد. بـراي ایـن ارزیـابی مطـابق بـا       گردد می
شـده اسـت.   زیر معیار استفاده 13معیار و  5ز ا 5شکل 

پــس از تعیــین معیارهــا و زیرمعیارهــا جهــت تعیــین  
زیر معیارها و مقایسه بین آنها از ارتباط بین معیارها و 

میــانگین امتیــازدهی پنلــی متشــکل از کارشناســان و 
  متخصصان ذیربط استفاده گردیده است.

  

  
  )منبع: نگارندگان(اي جهت ارزیابی کیفیت فضاي شهري مدل شبکه :4 شکل

 
اصـلی و فرعـی و تحلیـل     بعد از تعیین معیارهـاي 

شـاخص   5دارآبـاد تهـران بـا توجـه بـه       فضاي محلـۀ 
-و نرم Super decisionافزار با استفاده از نرم ،پژوهش

طراحی شده بـراي فضـاي    گزینۀ 3افزار تحلیل شبکه 
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است کـه قـرار   دست آمده هب ،3مطابق با شکل شهري 
و کنتـرل   ياهیسـ مقاهـاي   است بـا تشـکیل مـاتریس   

و به معیارها  تر استاي که مطلوبگزینه آنها يسازگار
ی نظري پژوهش نزدیکتر و زیرمعیارهاي حاصل از مبان

نهـایی بـراي طراحـی تـدقیقی     زینۀ عنوان گباشد را به
 صـورت بـه  ي طراحی شدهاین گزینه ها گردد. انتخاب

قابـل مشـاهده    3در شکل شمارة   3و 2، 1هاي رهشما
 ،افـزار انجـام روش  نـرم طور که ذکر گردید  همان. است

کلـی فراینـد   تحلیل شبکه است، در این بخش به ارائۀ 
بـه دلیـل تعـدد    و  شـده اسـت  اي بسنده تحلیل شبکه

 براي جلوگیري از اطناب از ارائـۀ معیارها و زیر معیارها 
تنهـا   ،برتر وط به نحوة دستیابی به گزینۀمحاسبات مرب

برتـر  گزینـۀ  مراحـل فراینـد دسـتیابی بـه     به معرفـی  
تر از نحـوة اقـدام   . براي اطالع دقیقپرداخته شده است

(زبردسـت,  اي رجـوع شـود بـه    در فرایند تحلیل شبکه
1389 :78(.  

  

  
  رندگانمنبع نگا_دارآباد تهران شده براي فضاي شهري در محلۀهاي طراحیگزینه: 3شکل 

 
مناسب و برتـر از لحـاظ    و انتخاب گزینۀ تحلیل

  کیفیت محیطی
  رل ــاي و کنتاي مقایسهـــهاتریسـمتشکیل 

ایـن مرحلـه    مقدمـۀ  6 مطابق با شکل: سازگاري آنها
هــاي و انجــام مقایســهمــاتریس اولیــه ســوپر تشــکیل 
  به شرح ذیل است:دودویی 

  

  
  

  )1389(زبردست,  منبع:_: ساختار سوپر ماتریس اولیه (غیرموزون)5شکل 
 

 )W21(ماتریس  دودویی معیارهاي اصلی مقایسۀ .1
درونی معیارهاي  هايدودویی وابستگی مقایسۀ .2

 )W22(ماتریس  اصلی
ــۀ .3 ــک از    مقایس ــر ی ــاي ه ــی زیرمعیاره دودوی

 )W32معیارهاي اصلی (ماتریس 
دودویی وابسـتگی درونـی زیرمعیارهـا     مقایسۀ .4

 )W33(ماتریس 

 هامقایسۀ دودویی ارجحیت گزینه .5
محاسـبۀ تمـامی   بـا   :سوپر مـاتریس حـد   محاسبۀ

مـاتریس اولیـه   وپر گذاري آنهـا در سـ  جايو ها مقایسه
ـ    5مطابق با شـکل   دسـت  ه، سـوپر مـاتریس نـاموزون ب

بایست به سوپر آید. حال سوپر ماتریس ناموزون می می
 1ماتریس موزون (ماتریسی که جمع اجزاي ستون آن 

اتریس سوپر م بایدتبدیل شود، براي این کار می است)
اي  ضرب کـرد. مـاتریس   ناموزون را در ماتریس خوشه
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هـا در چـارچوب   مقایسـۀ دودویـی خوشـه   اي از خوشه
ریس اولیه (ناموزون) حاصل می شود، ساختار سوپر مات
ســوپر  زون بایــدســوپر مــاتریس مــو پــس از محاســبۀ

رسـاندن  . هـدف از بـه حد  ردماتریس حد را محاسبه ک
تــأثیر نســبی ســوپر مــاتریس مــوزون ایــن اســت کــه 

. در یکدیگر حاصل شـود  مدت هریک از عناصر آندراز
ه ذکر است سوپر ماتریس حد باید نرمالیزه شوند الزم ب

دست آید (جمـع عناصـر   هحالت تصادفی/ احتمالی بتا 
  .)88: 1389(زبردست,  شود) 1ستونی آن 

مناسب و برتـر از لحـاظ کیفیـت     انتخاب گزینۀ
جهـت طراحـی    عد اجتماعیبا تاکید بر ب محیطی

 در محیطـی  کیفیـت  بررسـی   در: تدقیقی و اجـراء 
 دهی پاسخ بر کید أت فضا، در اجتماعی تعامالت شاخص

 بایست می ارتباط این در. است اجتماعی هاي ارزش به

شـود.   پرداختـه  نیـاز  مـورد  اجتماعی ابعاد شناسایی به
کیفیـت فضـاي شـهري بـا تاکیـد بـر        جهت سـنجش 

برتـر طراحـی فضـاي     براي انتخاب گزینۀ اجتماعیعدب
پیشـنهادي لـین و    از رابطـۀ  ،ایـن پـژوهش   در شـهري 

بـه شـرح ذیــل    )Lin et al., 2009: 102(همکـاران  
  :شده استاستفاده 

 
 Di    شاخص مطلوبیـت گزینـۀ i    بـراي طراحـی

 فضاي شهري
 Wi ــت نســبی زیر ــار اهمی (مســتخرج از   jمعی

 )WANPسوپر ماتریس 
 Eij   امتیاز سایتi  از زیر معیارj   مـاتریس)Eij(

  
  3و  2، 1سه گزینه  : محاسبه میزان مطلوبیت 5جدول 

Wj Eij Eij  
Wj  

زیر 
  3گزینه   2گزینه   1گزینه   3گزینه   2گزینه  1گزینه   معیارها  معیارها

0,023198  0,065124  0,045215  0,2188  0,6144  0,4266  0,106  A 

LA                Le  
              Li  
              S  
              DB  

IC                C  
              I  
              VR  

AU  
              FD  
              D  SO  
              V  
              E  

SA  
              M  
        

 گانمنبع: نگارند

  
بـا انجـام   کنـد  مشـخص مـی   5 جـدول  نگاهی بـه 

معیارها، زیر معیارها و محاسبات مربوطه به هر کدام از 
در  شـده ارائـه  ايتحلیل شبکه ها مطابق با فرایندگزینه

بترین گزینه جهت طراحی و اجـراي  مطلو، این پژوهش
 )427054/0بـا امتیـاز (   2شـماره  گزینۀ فضاي شهري 
هاي بعـدي  در رده 1و  3هاي شمارههاي است و گزینه

  گیرند.میقرار 

  گیرينتیجه
زندگی عمـومی شـهروندان، در فضـاي شـهري در     

-افتد؛ براین ال و عملکردها اتفاق میاي از اشک مجموعه
ها باید قادر به مهار رفتارهاي گوناگون، اساس، این فضا

ــت مصــرف ــدگان، فعالی ــردن،   کنن ــد ک ــد خری ــا مانن ه
روي، گفتگــو کــردن، اســتفاده از امکانــات بــراي  پیــاده

هـاي   سرگرمی، استراحت یا گذراندن زمان در فعالیـت 
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ادها باشد. براي مثـال  هاي فصلی و روبد روزانه و جشن
رو عمـومی و  این یـک قلمـ   " کند کید میمونتگمري تأ

عمومی است کـه زمینـی را بـراي    نیمهارتباط با فضاي 
و قسـمت قابـل تـوجهی پایگـاه      عملکردهاي اجتماعی

 فراهم کرده  city's transaction base)شهري ( معاملۀ
. براي مثـال میـدان بـازار، فروشـندگان خیابـانی،      است

کاربرد عمـومی   .1رو هاي در پیاده جلوخان مغازه و کافه
شهري ایجاد آرامش، سرگرمی و محلـی بـراي   فضاهاي 

مینه معاشرت و امکـان  گردش، فراهم آوردن ارتباط و ز
واقع ماهیت فضاهاي عمومی تحت تـأثیر  به .تردد است

ها، مقیاس، عناصر موجود در فضـا،   نوع و موقعیت بدنه
فضـاي شـهري موفـق     .کف و گشایش فضـا و ... اسـت  

باشـد، از  فضایی است که محمـل تعـامالت اجتمـاعی    
دیدگاه راپاپورت مبنی بر تاثیر محیط مصنوع بر رفتـار  
و تعامل اجتماعی نیز اذعان شد کـه محـیط بسترسـاز    

ر وقوع رفتار و تعامل اجتماعی است، نه کسی را مجبـو 
لـذا جهـت    تاثیر اسـت؛ به انجام رفتار می کند و نه بی

عی و ایجاد یک فضاي شهري موفق که تعامالت اجتمـا 
هـاي ارزشـی و هنجـاري     با توجـه بـه الیـه    وقوع رفتار

ن به وقوع بپیوندد جامعه در حد مطلوب و موفقی در آ
صـورت اهـداف   معیارها و زیرمعیارهایی که خود نیز به

ان هسـتند ضـروري و   ردتر قابل بیـ رد در مقیاسی خُخُ
معیارهــا و حقیقــت ایــن گردنــد. درمهــم ارزیــابی مــی

زي متغیرهـاي   سان متغیرهاي مستقل وزیرمعیارها به
 مستقلی هستند که نحوة تعامل و برخورد با آنها نتیجۀ

  دلخواه را در رابطه با متغیر وابسته به ما خواهد داد.
شـهري جهـت حصـول بـه      غالب دانشمندان حوزة

یک فضاي شـهري مطلـوب کـه ویژگـی اصـلی آن بـه       
اجتمـاعی   پـردازان وجـود تعـامالت   هاذعان غالب نظریـ 

. ایـن کیفیـات همگـی بـه     اندردهاست کیفیاتی ارائه ک
هاي مشترکی اشاره دارد که تنها از زاویه دیـد و  ویژگی

نوع ادبیات ارائه شده متفاوت است و بـا بررسـی انجـام    
در  پـذیري آن بــه اثبــات رســید. ده قابلیــت اجمــاعشـ 

 یطـی مح یفیـت ارتقا و بهبود سطح ک ریزي برايهبرنام
 يشـهر  فضاهاي عمومیآن  رأس و در شهري يفضاها

و  یازهـا ن اسـت  است، الزم پژوهشاین  یکه محور اصل

                                                        
1. Jalaladdini & Oktay 

 کنندگان از فضا در نظر گرفتههاستفاد يرفتار يالگوها
بـه   یبخشـ  یفیـت ک یـدگاهی د ین. با داشتن چنـ شود

ـ  يبعـد تک فقط یموضوع بهفضاها ینگونها بـر   یو متکّ
 یلپتانسـ  یرشود و از سانمی محدود یکم يهاشاخصه

سرزنده  یا،پو عمومی يفضا یک یجادا يبرا یفیک يها
 ؛شـود مـی  مطلوب استفاده يتوأم با رفتاها یو اجتماع

 یفیـت ک يگرفـت کـه ارتقـا    یجـه نت تـوان یم ینبنابرا
 يآن بـر قلمروهـا و الگوهـا    يهامؤلفه یرتأث یطی ومح

 یکم یمفهوم فقط فضاهاي عمومی شهريدر  يرفتار
 یفیتک نیفی همچوک یمنبوده، بلکه با مفاه یکیو تکن
 و تعــامالت یاجتمــاع يتنــوع فضــا ي،کالبــد یطمحــ

و  یمکان يهایوابستگ ی،اجتماع يهایتفعال اجتماعی،
در  یـز بـوم ن یسـت ز یـا  يشـهر  یسـت ز یفیت محیطک

 یطـی مح یفیـت بـر ک  ي اثرگـذار هـا ارتباط است. مؤلفه
 يبـا الگوهـا   یهسـو  دو ۀبطـ را ی شهري،عموم يفضاها
در همـین  . فضاها دارند این کنندگان ازاستفاده يرفتار

ـ   ژوهش انجامپراستا،  ه مـدلی رهنمـون   گرفتـه مـا را ب
) شـاخص معیار (زیر 13معیار و  5ساخت که به وسیلۀ 

 Superافـزار  اي به کمـک نـرم  در فرایند تحلیل شبکه

decision  هـاي  بررسـی و ارزیـابی گزینـه    بـه می توان
ء کیفیــت بــا هــدف ارتقــاطراحــی و فضــاهاي شــهري 

در  ،پرداخـت عد اجتماعی کید بر بشهري با تأفضاهاي 
طراحی مطابق بـا معیارهـا و    این پژوهش از سه گزینۀ

ها ها و مقایسهگذاريو ارزش (ANP)توسطزیرمعیارها 
میانگین امتیازات داده شـده مطـابق بـا جـدول     توسط 

پنلی از کارشناسـان و  کمیتی توماس ال ساعتی توسط 
ز شهرســازان، چنــد اشــامل تنــی  ذیــربط متخصصــان

شناسان، کارشناسان محـیط زیسـت و   معماران، جامعه
کـارایی ایـن مـدل     کارشناسان اقتصاد و روانشناسـان، 

گزینـۀ مطلـوبتر انتخـاب    سنجیده شد و مطابق بـا آن  
ایــن مـدل در شــرایط و  رسـد از  بـه نظــر مـی   .گردیـد 

مند بهرهبسترهاي متفاوت با اهداف متفاوت نیز کاربرد 
ارزشــگذاري معیارهــا و  و تفــاوت در نحــوة   گشــت

طـور  بـه این امـر  که  استزیرمعیارهاي مرتبط با هدف 
پنـل   دگاه ها و هنجارهاي ارزشی جامعۀمستقیم به دی

 لـذا  می گردد؛مرتبط ذیربط  کارشناسان و متخصصان

ارتقـاي   براي که آیدبرمی  چنین آمده دستهب نتایج از
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جتماعی در بستر فضا ، تعامالت ا فضاي محلی، افزایش
رویدادها، الهـام  ها، حضور گستردة مردم جهت، فعالیت

ــۀ ــزش در محل ــع مناســب  د و انگی ــران توزی ــاد ته ارآب
هایی جهت افـزایش  ها، تآسیسات و انجام پروژهکاربري

مطلوبیت فضا جهت سرزندگی و شادابی محیط شهري 
نمـودار  زیـرا بـا توجـه بـه      رسـد؛ مـی  ضروري به نظـر 

 یـزان و م یرونیب يفضا یفیتک یانم يارابطه یکیگراف
که محیط بیرونـی از  ، هنگامییرونیب يهایتوقوع فعال
هاي ضروري ایینی برخوردار باشد تنها فعالیتکیفیت پ

انجام می پذیرد؛ اما در محیط داراي کیفیـت بـاال کـه    
بـه همـراه   فضاي شاد و سرزنده را نیـز در بسـتر خـود    

هـاي ضـروري انجـام    لیـت خواهد داشـت، نـه تنهـا فعا   
شوند، بلکه به دلیل وجود شرایط بهتر تمایـل بـراي    می

یابد، تر براي این فعالیت ها افزایش میصرف زمان بیش
هاي انتخـابی نیـز   برآن، گسترة وسیعی از فعالیتعالوه

کننـدگی شـرایط بـه توقـف (مکـث)،      به واسطۀ دعوت
-مـی ازي کردن و مانند اینها انجـام  نشستن، خوردن، ب

محیط محلـی و شـهري    و کرختگی فضایی را از گیرند
  دور خواهد کرد؛

  
  پیشنهادها

توجه به مـوارد فـوق جهـت ارتقـاي فضـاي کیفـی ،       با
در   به تعادل رسیدن فضـاها افزایش تعامالت اجتماعی 

دارآباد تهـران پیشـنهادهایی در ذیـل ارائـه مـی       محلۀ
 گردد:
 دلیـل  دارآبـاد بـه   : امکان حضـور  و عملکردي تنوع 

 بـه  همچنـین  و ییالقـی  و پـاك  هواي و آب داشتن

 رشـتۀ  هايکوهپایه و وحش حیات موزة وجود دلیل
 و توریسـتی  پیتانسـیل   محلـه  ایـن  البـرز،  کـوه 

  ایـن  ریـزي اصـولی در  که با برنامـه  دارد گردشگري
را مردم  توان حضور گستردةخصوص گردشگري می

 شاهد بود. محالت جهت پویایی فضامحیط  در
    :ترافیـک شـهري   درك کالبد و معنابخشی بـه فضـا

هــا و مکــان یکــی از معضــالتی اســت کــه در اکثــر
 دارآبـاد  محلـۀ در  .شودمشاهده می فضاهاي شهري

 و بافـت قـدیم   محلـه اطـراف مرکـز    در مخصوصبه
 250(الزم به ذکر است که قدمت محله دارآبـاد بـه   

 نیمهروز ساعاتی از شبانه ترافیک در سال می رسد)
 رسد کـه اگـر   چنین به نظر میکه  شود،سنگین می

 طور صـحیح انجـام گیـرد   هتوزیع فضاهاي عمومی ب
 توان مشکل ترافیک را تا حد زیادي رفع کرد.می
  :امکانـات  تآکید بر عدالت فضایی در  توزیع امکانات

 .اسـت از لحاظ خدمات عمومی ضعیف محله دارآباد 
اشتی بسـیار  ها و سرویس بهدبراي مثال تعداد بانک

رسـد کـه   و در بعضی از موارد به عدد یـک مـی  کم 
  نسـبت  بـه  محلـه کـه   در الزم فضاهاي ایجاد لزوم

 مربوطـه   عمـومی   فضاهاي کمبود ها دچار شاخص

 .رسد می نظر به ضروري  هستند
  :وجـود  توجه به عناصر بصري و کیفیت منظر محله

بـر عـدم   عـالوه  ،بافتی قدیمی درشـمال ایـن محلـه   
داراي  ،منطقـه  اسـتحکام الزم بناهـا در ایـن    داشتن

ود به وجـ  رافرهنگی خاص  و استظاهري نازیبا نیز 
ریزي ویژه بـراي ارتقـاء   و برنامه آورده که به بازبینی
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