تحلیل فازی رابطه تفاوتهای فرهنگی شهروندان با معیارهای ارزشگذاری کیفیت
فضاهای عمومی شهری
(مطالعه موردی :فضاهای عمومی تهران)
(از صفحه  1تا )92
*

تاریخ دریافت16/1/61 :

منصور یگانه

تاریخ پذیرش 16/8/52

محمدرضا بمانیان
صفا مهدی پور

*

***

چکیده
موضوع این مقاله ،مطالعه نقش تفاوتهای فرهنگی شهروندان در نحوه انتخاب و ارزش گذاری معیارهای کیفیت فضاهای عموومی شوهری
است .میزان کیفیت فضا و مطلوبیت آن ،معطوف به این است که فضا با چه معیارهایی توسط شوهروندان موورد داوری اورار مویگیورد .ارزیوابی
کیفیت فضاهای عمومی شهری مستلزم ادراک و شناخت آن است .ادراک فرایندی گزینشی و مبتنی بر تجوارب ،فرهنوو و شویش داشتهاسوت.
جمعگرایی -فردگرایی به عنوان مهم ترین بعد تنوع و تفاوت فرهنگی نقش بسیار مهموی در نووع ادراک و تعیوین معیارهوای کیفیوت فضواهای
عمومی شهری ایفا مینماید .مدعای این مقاله آن است که بر اساس رفتارهای جمعگرایی و فردگرایی شهروندان تهرانی ،میزان اهمیوت و نووع
معیارهای ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری متفاوت است .این مدعای تبیینی در سه سکانس از خیابان ولیعصر تهران بوه آزموون گذاشوته
شدهاست .نتایج تحقیق نشان دهنده این است که ،رفتار جمعگرایی و فردگرایی شهروندان رابطه معنیداری با معیارهای موورد نرور آنهوا بورای
وجود کیفیت در خیابان ولیعصر تهران به عنوان مصداای از فضای عموومی شوهری دارد و در سکانسوهای مختلوع ،معیارهوای کیفیوت فضوای
عمومی شهری تفاوتهای معنیداری کرد.
کلیدواژه ها :خیابان ولیعصر تهران ،انسجام فضاهای عمومی ،شیوستگی کالبدی ،شیوستگی فضایی ،شیوستگی اجتماعی ،شیوستگی نمادین.
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مقدمه
بین انسان و محیط رابطه دو سویه وجود دارد ،و ادراک و در نتیجه حس تعلق و هویتمندی در بستر مکان صورت مییگییرد.
محیطها به دلیل قابلیت هایی که دارند و بر حسب شیوه های متعددی که خود را برای ادراک توسط انسان عرضه میکنند متفیاوت
هستند .در میان انواع عرصههای شهری ،فضاهای عمومی شهری به دلیل اینکه بستر فعالیتهیای اجتمیاعی هسیتند واجید اهمییت
باالیی هستند .پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی انسان و تامین فرصتهیای الز در زمینیه کسیب تجیارت اجتمیاعی وی ،مسیتلز
وجود فضا و قرارگاه کالبدی است .فضای عمومی شهری بسیتر پاسیخ گیویی بیه ایین جنبیه از حییات انسیان اسیت (دانشیوور و
چرخچیان .)12 :1831 ،وجود کالبد متناسب و پیشبینی و خلق رویدادهای اجتماعی ،در عین ایجاد فرصتهای مشارکت در فعالییت-
های اجتماعی ،زمینهساز حس تعلق به مکان نیز میباشد
فضای عمومی شهری به عنوان یک پدیده اجتماعی ،کالبدی ،جغرافیایی؛ برآیند ترکیب عوامل و عناصیر متتلید در لیوم زمیان و نمیود
فضایی و مکانی این عوامل است (

) کیفیت فضاهای عمومی شهری به یکی از مفاهیم محیوری در جوامیش شیهری

تبدیل شدهاست .گذشته از اهمیت نظری ،به واسطه بحران کیفیت که در حام حاضیر بیشیتر محییطهیای شیهری در اییران بیا آن
مواجهاند ،این موضوع از نظر عملی نیز به یکی از مباحث جدی بدم گردیدهاست .بحران کیفیت محیط در شرایط کنیونی یکیی از
چالشهای عمده شهرها و یکی از دغدغههای اساسی تصمیم سازان ،تصمیم گیران ،مجریان و استفاده کنندگان محیطهیای شیهری
است .با توجه به وجود رابطهای دو سویه بین محیط و انسان و به لور خاصتر بین کیفییت فضیا و فرهنی

و رفتارهیای شیهروندان

پرداختن به معیارهایی که افراد بر اساس تفاوتهای فرهنگی و رفتاری بر اساس آن به ارزیابی محیط و تنظییم رفتارهیای خیود مییپردازنید از
اهمیت زیادی برخوردار است .این موضوع از این نظر مساله است که در لراحی محیطهای عمومی شهری اغلب توسط لراحیان ،معیارهیای
یکسانی برای لراحی قسمتهای متتلد فضاهای عمومی شهری در نظر گرفته میشود و کمتر تفاوتهای ناشیی از تفیاوتهیای فرهنگیی
مورد توجه قرار می گیرد .باید توجه داشت که در واقش این مرد هستند که با درک محیط به تشکیل یک تصویر مشتص در ذهن
خود میپردازند نه لراح .لراح صرفا ترتیببندی کالبدی سازمان فضایی مربوله را مد نظر قیرار مییدهید .در بیشیتر مواقیش بیین
معیارهای مطلوبیت مرد و لراحان تفاوتهای زیادی وجود دارد و لراحی بدون در نظر گرفتن معیارهای میرد در بیشیتر میوارد
منجر به خلق مکانهای نامانوس برای مرد خواهد بود .بنابراین شناخت معیارهای با ارزش در کیفییت بتشیی بیه محییط توسیط
مرد از اهمیت بیشتری برخوردار است.
با توجه به اینکه کیفیت فضا مقولهای عینی و ذهنی است که پس از ادراک محیط توسط شهروندان احساسیی از کیفییت ادراک
شده در آنها ایجاد میشود ،پرداختن به موضوع اساسی ادراک میتواند در سنجش کیفیت فضاها تعیین کننده اصلی باشد .عالوه بر
آن ادراک موضوعی کامال گزینشی و سوگیرانه است ،و از جامعیهای بیه جامعیهای و حتیی از فضیایی بیه فضیایی دیگیر اهمییت
معیارهای آن میتواند تفاوت معناداری داشتهباشد .نحوه گزینش اجزای محیط ،و ادارک آن بیه شیدت در جوامیش و فرهنی هیای
متتلد متفاوت است .ادراک بر مبنای؛ تأثیرات حسی ،تجربیات شتصی ،قضاوت زیبایی شناسیی ،تجربییات جمعیی و گروهیی،
چارچوت فرهنگی ،ارزشها و ایدهآمها و آرمانها ساخته میشود .ادارک خوت از محیط و مطلوبیت آن برای انسیان ،و در نتیجیه
ارضای نیازهای مادی و معنوی شتص به ارضای نیازهای دیگری چون هویت ،انگیزش ،امنییت ،خودشیکوفایی و عیزتنفیس و
رضایت از مکان زندگی در انسانها میانجامد .در نتیجه حس تعلق به مکان در شتص تقویت می گردد.

بر این اساس در این مقاله با توجه به مساله بودن معیارهای مورد نظر برای کیفییت فضیاهای عمیومی شیهری ،رابطیه بیین تفاوتهیای
فرهنگیییییییییییییییی شیییییییییییییییهروندان و بیییییییییییییییه لیییییییییییییییور خیییییییییییییییاص رفتیییییییییییییییار
جمشگرایی /فردگرایی آنها با میزان و معیارهای کیفیت و مطلوبیت فضاهای عمومی شهری مورد مطالعه قرار گرفته است .خیابیان ولیعصیر
تهران نیز برای مطالعه موردی انتتات شدهاست.

مبانی نظری
ارتباط میان فر  ،فضا و فعالیت ،معرف چگونگی شتصیت شهر و کیفیت زندگی است؛ که تحلیل آن در قالیب زمیان و بسیتر
اجتماعی ،فرهنگی و مکانی مفهو پیدا میکند .بعد اجتماعی شکل شهر با آرایش فضای ساختی و ارتبالیات متقابیل وییگییهیای
انسانهایی که آنرا ساخته و استفاده کرده و بافت شهری را دارای ارزش میکنند ،سر و کار دارد .ابعاد اجتماعی و فیزیکیی شیکل
شهر ،رابطه پویایی با یکدیگر دارند .بافت فیزیکی با روندهای متفاوت اجتماعی تولیدشده ،مشتص میگردد .در عین حام ،وقتیی
فر فضای شهری ساخته شد ،میتواند بر روش روی دادن دوباره این روندها تاثیرگیذار باشید(میدنی پیور 1831 ،الید.)83 -2 :
شکلهای ساختهشده توسط انسان ،ادامه اندیشیدن وی میباشد .شکل و نظمهای متفاوت حاصل از چگونگی ترکیب آنهیا ،ناشیی
از فکر است .در درون این فضا در یک رابطه متقابل ،فعالیتهای انسان و ساختوسازهایش که توسط فکیر هیدایت شیده ،واقیش
میگردد .به عبارتی تجربه در فضا ،خود تاثیراتی حسی را به دنبام داشته و محتیوایی بیرای اندیشییدن و مبنیایی بیرای تفکیر میی-
گردد(حبیب .)1 :1831 ،پس شکل شهر و فضاهای شهری به عنوان هندسه یک پیوستگی اجتماعی -مکانی قابل تجسیم اسیت .در
این پیوستگی ،عناصر منفرد با هر دو بعد فیزیکی و اجتماعی ،بیشتر با روابط متقابلشان با یکدیگر ترکییب مییشیوند و ترکیبیات
پیچیده شکل میدهند(مدنیپور 1831 ،الد  .)83 -2 :فضای عمومی شهری اساس سیاخت شیهرها اسیت ،زییرا در ییک فضیای
عمومی است که زندگی جریان دارد (

) .راپاپورت مبنای رویکرد انسانشناختی خود نسیبت بیه فضیا را ،بیر

درک فضا به عنوان مجموعههایی پویا از صحنهها میداند .صحنهها به نظر او محدودههایی از فضا هستند ،که نظامی از فعالییتهیا
را درون خییود جییای میییدهنیید ،بییه صییورتی کییه رفتارهییا بییا محیییط درون آن فضییا ،روابییط قابییل انتظییار بییه وجییود میییآورنیید
) .راپییییییاپورت فضییییییا را در روابییییییط سییییییه گییییییروه بییییییا یکییییییدیگر تعرییییییید

(

میکند؛ روابط :انسانها با یکدیگر؛ انسانها با اشیاء؛ اشیاء با یکدیگر .از منظر کارمونا ،فضا و جامعه به شکل مشتصی به یکیدیگر
مربولند .اینکه به فضا بدون توجه به بستر اجتماعی آن و یا به جامعه بدون توجه به ظرف فضایی آن پرداخته شود ،بسییار مشیکل
خواهدبود .بین مرد و فضا فرایند دو لرفهای برقرار میباشد ،که در آن مرد و جوامش فضاها را به وجود آورده و تغییر میدهنید.
در حالی که این مرد خود به لرق متتلد تحت تاثیر این فضاها قرار دادند(کارمونا.)912: 1833 ،
با توجه به اینکه موضوع مقاله بررسی رابطه متقابل مفاهیم جمشگرایی/فردگرایی و کیفیت فضاهای عمیومی شیهری اسیت .در
ادامه به بررسی این دو مفهو پرداخته میشود.

تفاوتهای فرهنگی
رفتار انسان تحت تأثیر فرهنگی است که در آن رشد مییابند (

).فرهن

شیامل قیوانین،

آدات و ارزشهییای حییاکم بییر جامعییه اسییت .ابعییادی وجییود دارد کییه فرهن ی هییا از آن جهییات متفییاوت یییا مشییابهانیید و از آن ابعییاد
میتوان برای توضیح و تشریح ارتباط در فرهن های متتلد سود جست .فردگرایی -جمشگرایی مهمترین بعد تنوع فرهنگی است ،که برای
تبیین تفاوتهای بینفرهنگی رفتار بهکار میرود .برقراری ارتباط کارآمد مستلز تفاهم چندجانبه است .یکیی از شیناختهشیدهتیرین

الگوهای فرهنگی،جمشگرایی و فردگرایی است (

) .این الگوها به عنوان مهمترین بعد تنوع و تنوع فرهنیی بیرای

تبیین تفاوتهای بین فرهنگی به کار می رود .در فرهن های جمشگرا افراد احساس میکنند عمیقا به گروه و اجتمیاع خیود تعلیق
خالر دارند.
در فردگرایی تاکید عمده بر اهداف فردی است و در آن هویت «من» بر هویت «ما» در فرهن های جمشگرا اولویت دارد .افراد
در فرهن های فردگرا ،کلینگر هستند و معیارهای ارزشی آنها برای همگان یکسان است .افراد جمش گرا خاصنگر هستند .در نتیجیه
معیارهای ارزشی متفاوتی را برای خود و دیگران به کار می برند .فرهنگهای جمشگرا ،بیشتر بر اهداف ،نیازها و دیدگاه هیای جمعیی
تاکید دارند تا بر اهداف و نیازهای فرد؛ یعنی به جای جلب رضایت فرد و اهمیت دادن به اعتقیادات فیرد خیاص ،بیر هنجارهیای
اجتماعی جمعی و اعتقادات مشترک تاکید می کنند .نگرش شتص نسبت به خود (خودپنداره) در فرهن هیای فیرد گیرا و جمیش گیرا
متفاوت است .خودپنداره مستقل در فرهن

فردگرا و خودپنداره همبسته در فرهنگهای جمش گرا غالب است .بر اساس خودپنیداره

مستقل ،فرد خود را منحصر به فرد می داند .هنگامی که خودپنداره همبسته غالب باشد ،فرد خود را جزئی از یک رابطیه اجتمیاعی
به حسات می آورد .جمیش گراییی و فردگراییی در هیر فرهنگیی وجیود دارد ولیی معمیوال یکیی از آنهیا عمومییت بیشیتری دارد
(گودیکانست .)1838:188،ادراکات ما بسیار گزینشی و سوگیرانه است .تجربیات گذشته یکیی از عوامیل سیوگیری تصیورات میا
است .ادراک مستلز لبقهبندی است .ما سعی میکنیم الگوهای معناداری پیدا کنیم و این کار را با قراردادن اشیا یا افراد در لبقیات
یا مقولهها انجا میدهیم .لبقهبندی کردن از جنبیههیای بنییادین تفکیر اسیت(.)Cantor,Mischel & Schwartz,1982:34
هنگا لبقهبندی معموال اشیا یا اشتاص را براساس جنبههای مشترکی که دارند ،لبقهبندی میکنیم و جنبههای غیرمشترک را کنیار
میگذاریم(گودیکانست .)181 :1838،هنگامیکه چیزها یا افراد را لبقهبندی میکنیم ،بین آنها تمایزهایی قایل میشویم و بیین ایین
لبقات مرزهایی ایجاد میکنیم .هر چیزی تنها هنگامی هویت متمایزی مییابد کیه بتیوان آنرا از بقییه تمیییز داد و معنیی آن چییز
همواره تابش ذهنی خاصی است که در آن قرارش دادهایم (.)Zerubavel,1991:3

کیفیت فضاهای عمومی شهری
کیفیت فضاهای عمومی شهری بر اساس مولفیههیای شیکل دهنیده فضیا و مکیان قابیل تبییین اسیت .بیا توجیه بیه رویکیرد
روانشناختی -پدیدارشناختی مقاله ،می توان اینگونه بیان کرد که کیفیت فضاهای عمومی شهری از لریق وجیود کیفییت در ابعیاد
کالبدی ،فضایی ،فعالیتی -اجتماعی ،نمادین ،و هماهنگی ،یکوارچگی و سازگاری ابعاد آن با همدیگر حاصل میشود .بیرای ایجیاد
چنین کیفیاتی نباید بر عناصر یا عملکرد به تنهایی تکیه کرد ،بلکه باید شکل و محتوا همیراه بیاهیم در ایجیاد آن دخالیت نماینید.
کیفیت یک فضای عمومی شهری زمانی از نظر شهروندان مطلوت است که تنها با مفهومی ایستا از فضا ،بیه فراینیدهای اجتمیاعی،
منفک از فضای ذهنی و فیزیکی نگریسته نشود .اما اگر فضاهای فیزیکی و ذهنیی دارای تولییدی اجتمیاعی باشیند ،هیر دو درگییر
فرایند تولید فضا خواهند بود .رویکرد منسجمتر ،میتواند فضا را فضایی عینی و فیزیکی با ابعیاد اجتمیاعی و روانشیناختی ببینید.
تنها ترکیبی از ابعاد اجتماعی و فیزیکی فضا ،همچنین اشیا و مرد میتوانند دیدی متعادم از ساختارهای فضای شیهری بیه دسیت
دهند ،حتی با وجود پیچیدگی که چنین دیدی ترکیبی بهدنبام دارد .دیدگاهی اجتماعی– مکانی که در آن این دو بعد با پیچییدگی-
هایشان در هم چفتوبست میشوند ،این امکان را خواهد داد که مشتص شود ،چگونه ساختارهای مکانی ،شکلگیریهیای اجتمیاعی و
نیز تاثیرگذاری بر آن را بیان میکنند(مدنیپور 1831 ،الد .)89 :برای درک فضای شهری ،باید ابعاد فیزیکی ،اجتماعی و نمادین فضیا
را به شیوهای منسجم و در فرایند تولید فضا دریابیم.

بر اساس مبانی نظری مطرح شده می توان مدم نظری این مقاله به شرح زیر است.

کیفیت فضای عمومی شهری  جمشگرایی

بر اساس این مدم نظری ،جمشگرایی شرط الز برای کیفیت فضاهای عمومی شهری است .و فرضیه مقاله به شرح زیر است:
فرضیه مقاله« :میزان عضویت در مجموعه فازی جمشگرایی با میزان عضویت در مجموعه کیفیت فضای عمیومی شیهری هیم-
تغییری دارد ،به گونهای که هرچه میزان عضویت افراد در مجموعه جمشگرایی بیشتر باشد ،مییزان عضیویت در مجموعیه کیفییت
فضای عمومی شهری نیز میشود».
اثبات این ادعا از لریق رجوع به شواهد تجربی انجا شدهاست .بر این اساس ،آزمون مدم نیازمند عملیاتیسازی مفاهیم میورد
استفاده در این مدم است که در ادامه ،پس از بررسی روششناسی ،بر اساس قاعده عملیاتی سازی مفاهیم ،معرفهای عملیی آنهیا
بیان شدهاست.

روش شناسی
رویکرد غالب رساله حاضر روانشناختی است ،هر چند که از رویکردهای دیگر به وییه رویکیرد پدیدارشیناختی نییز اسیتفاده
شده است .با رویکرد پدیدارشناختی مطالعه تنها تنها محدود به وضعیت فضاهای عمومی شهری با توجه بیه شیرایط خیاص آنهیا
(کالبدی ،فضایی ،اجتماعی و نمادین ) فارغ از عوامل علی گردیده است .بر اساس آن بیه فضیاهای میورد نظیر همیانطور هسیتند،
نگریسه میشود نه از بعد علتها و عوامل بوجود آورنده آنها .بر مبنای این رویکرد ،مولفههای سازنده مکان که فضیاهای عمیومی
شهری نیز جزیی از آن هستند؛ در ابعاد کالبدی ،فضایی ،اجتماعی و نمادین مورد بررسی قرار میگیرند .مولفههیای سیاسیی ،اقتصیادی و
 ...که از عوامل علی مکان هستند ،در محدوده این تحقیق قرار نمیگیرند.
این پیوهش بر مبنای لبقهبندی انواع پیوهش؛ بر حسب اهدافش در زمره مطالعات توصیفی و تبیینی اسیت .بیر مبنیای منطیق
پیوهش ،فازی است و بر این اساس بر مبنای نظریه مجموعهها انجا گرفتهاست .بر مبنای نتایج در زمره مطالعات کاربردی اسیت.
بر مبنای فرایند پیوهش کیفی و کمی است .شیوههای گردآوری دادهها در سطح کالن از لریق رجوع به اسناد و متون علمیی میی-
باشد .روش گردآوری دادهها در سطح خرد ،روش گردآوری تجربی پیمایش با ابزار پرسش نامه و به صیورت مصیاحبه حضیوری
است .واحدهای مشاهده رجوع به بلوکهای متصل به سکانسهای انتتات شده و مصاحبه با افراد بیا تحصییالت حیداقل دییولم
میباشد.
در ایییییین مقالیییییه چهیییییار واحییییید تحلییییییل میییییورد مطالعیییییه قیییییرار گرفتیییییه اسیییییت -1 :شیییییهرتهران؛
 -9خیابییییییان ولیعصییییییر و سییییییه سییییییکانس از آن شییییییامل سییییییکانس :میییییییدان تجییییییریش تییییییا زعفرانیییییییه؛
سکانس -میدان ولیعصر تا چهار راه ولیعصر؛ و سکانس  -8میدان راه آهن تا چهار راه مولوی - .افراد شامل سیاکنین و کسیبه سیکانس-
های مورد مطالعه؛  -8اسناد و مدارک علمی.
حجم نمونه برابر  122نفر از ساکنین و کسبه بلوکهای متصل به سکانسهای مورد مطالعه بوده و شیوه نمونهگییری بیه روش
هدفمند است.
عمیالتی سازی :معرفهای عملی کیفیت فضاهای عمومی شهری و جمشگرایی به شرح جیدومهیای 1و  9اسیت .اعتبیار ایین
معرفها از لریق رجوع به ادبیات نظری ،اجماع علمی صاحب نظران و دانش محتوایی نویسندگان تامین شدهاست.

تعرید مفهومی جمشگرایی :جمشگرایی بعدی از تنوع و تفاوت فرهنگی است ،که بر اسیاس آن شیتص واجید وییگییهیایی
چون؛ ترجیح منافش جمعی بر منافش فردی ،حس تعلق به مکان ،داشتن ارزشها و هنجارها ،خالرات ،و معانی مشترک بیا دیگیران
است.
تعرید مفهومی کیفیت فضاهای عمومی شهری :براساس ادبیات نظری،کیفیت فضاهای عمومی شهری زمانی حاصل می شیود
که فرد ادراک خوت و رضایت بتشی از محیط داشته و در نتیجه آن ،فرد نسبت به محیط احساس رضایت داشته و خود را متعلیق
به آن می داند و فضیا را واجید هوییت و شتصییت خیاص دانسیته در بیودن در آن فضیا احسیاس لیذت و سیرزندگی ،امنییت،
خودشکوفایی پیدا میکند .این کیفیت از لریق وجود کیفیتهای کالبدی ،فضایی ،فعالیتی -اجتماعی ،و نمادین فضا حاصیل میی-
شود.
تعرید عملیاتی مجموعهها :بر اساس تعرید مفهومی مجموعهها ،تعرید عملیاتی آنها به شرح جدومهای  1و  9میباشد.

جدول شماره :6معرفهای عملی جمعگرایی

معرفهای عملی

کیفیت جمشگرایی

 کم بودن فاصله لبقات اجتماعیلبقه بندی فرهنگی و اجتماعی

 کم بودن فاصله لبقات فرهنگی -تاکید بر شباهتهای فرهنگی به جای تفاوتهای فرهنگی

هنجارها و ارزشهای مشترک

 وجود ارزشهای مشترک بین افراد موجود در فضا -داشتن حس تعلق به مکان مورد نظر

حس تعلق به مکان

 -ترجبح منافش جمعی به منافش فردی

تجربیات و خالرات مشترک

معانی مشترک

 -وجود هنجارها مشترک بین افراد موجود در فضا

 وجود تجربیات مشترک با دیگران در فضای مورد مطالعه وجود خالرات مشترک با دیگران استنباط معانی مشترک از فضا مشترک بودن تاویل عناصر نمادین و نشانه ای -اهداف مشترک

گویه های جمش گرایی عبارت است:
جدول شماره  :5گویه های جمع گرایی

من با افراد اینجا تفاوتهای فرهنگی مانند نوع لباسپوشیدن ،نحوه تعامل با دیگران و حرف زدن ندار
فاصله لبقه اجتماعی من با افراد دیگر در این مکان کم است مانند میزان تحصیالتم ،وضعیت مالیا
وقتی چیزها یا افراد را در ذهنم لبقهبندی میکنم فاصله لبقات آنها را کم در نظر میگیر
وقتی میخواهم چیزها یا افراد را در ذهنم لبقهبندی کنم بیشتر بر اساس شباهتهای آنها انجا
میدهم تا بر اساس تفاوتها
ترجیح میدهم کارها را بهصورت جمعی انجا دهم تا فردی
تجربیات مشترک با دیگران در این فضا دار
خود را متعلق بهاینجا میدانم
حاضر به خالر این مکان از خواستههای فردیا چشمپوشی کنم
معنایی که من به نمادها و نشانهها موجود در فضا میدهم با معنایی که دیگران میدهند یکی است
سعی می کنم با نشانه هایی مشتص کنم مالکیت جلوی ملکم در اختیار خود است.

بر اساس قاعده عملیاتی سازی مفاهیم ،معرفهای تجربی کیفیت فضاهای عمومی شهری در این مقاله به شرح جیدوم شیماره
 9میباشد.

جدول شماره  :3معرفهای عملی کیفیت فضاهای عمومی شهری

معرفهای عملی

ابعاد کیفیت فضاهای عمومی شهری
 خوانایی کالبدیکیفیت کالبدی

 هماهنگی و نظم و زیبایی ظاهری پیوستگی و یکوارچگی -پیوستگی در دیدها و منظرها

کیفیت فضایی

 پیوستگی دسترسیها و نفوذ پذیریها ارتباط مناسب لبقات همکد ساختمانها با فضایخیابان
 فضاهای جمعی -کنترم تعامالت و رفتارها

کیفیت فعالیتی -اجتماعی

 سازگاری کاربریها و فعالیتها سر زندگی -ایمنی و امنیت

کیفیت نمادین

 وجود نمادها و نشانه های آشنا و خالره انگیز پیوستگی و یکوارچگی نمادها و نشانه ها -هویت مندی

انسجام و یکپارچگی کیفیتها

 همتوانی شاکله فضا با عقاید و اندیشه های فرد -قایل تصور بودن فضا پس از ترک آن

گویههای کیفیت فضاهای عمومی شهری به شرح زیر است.
جدول شماره  :4گویههای کیفیت فضاهای عمومی شهری

شاکله کلی فضا با عقاید و اندیشههایم سازگاری دارد
هویت کاربریها و ساختمانها و فضاها متناسب با اهمیت آنها آسان تشتیص داده میشود.
کاربریها مانند انواع مغازهها ،خانهها ،بانکها ،تعمیرگاههاو سایر فضاها با همدیگر سازگاری دارند
کل عناصر موجود مانند ساختمانها ،گیاهان ،کد خیابان ،مبلمان ،و نورپردازیها با هم انسجا دارند
شکل کلی فضا بهراحتی قابل درک است
فضای خیابان به همراه ساختمانها بهصورت یک مجموعه یکوارچه احساس میشود
ساختمانها و فضاهای مورد نظر را در این قسمت به راحتی میتوان پیدا کرد.
این قسمت از خیابان به عنوان جزیی پیوسته از بقیه قسمتهای خیابان احساس میشود
نشانهها و نمادها بهصورت یک مجموعه مرتبط بههم و به صورت یکوارچه با سایر عناصر بهنظر میرسند
این فضا هویت و شتصیت خاص برای خودش دارد
پس از ترک فضا ،میتوان شکل فضا و عناصر آن را در ذهن تصور کرد
در حالت عادی مانند موقش راهرفتن ،بهفضای شتصی افراد تعرض نمیشود .مانند نزدیک نشدن بیش از حد به فرد
در این فضا توانایی کنترم برخورد خود با دیگران برایم وجود دارد
به هنگا حرکت در این فضا در هر لحظه تصویرهایی بهصورت زنجیروار در ذهنم ایجاد میشود
افراد ارزشهای رفتاری مشترک در این فضا دارند مانند تفاهم در اینکه نباید به اموام عمومی آسیب رساند
هنجارها در اینجا بین افراد مشترک است مانند رعایت حق تقد عبور یا نحوه احوامپرسی افراد یا داشتن نزاکت
کال
امنیت مانند عد ترس برای بهخطر افتادن جان ،مام و ناموس در ساعات متتلد شب وجود دارد
امنیت مانند عد ترس برای بهخطر افتادن جان ،مام و ناموس در ساعات متتلد روز وجود دارد
اینجا برایم تداعی کننده خالرات خوت است
اماکن قدیمی اینجا با نا های قدیمیشان نامیده میشوند
کاربریها متنوع مانند مغازهها ،خانهها ،و ادارات وجود دارد
فعالیتهای متنوع مانند قد زدن ،نشستن ،و تماشا کردن در این فضا وجود دارد
استفاده کنندگان مانند زنان ،کودکان ،و سالمندان در این فضا وجود دارند

مقیاس فازی مفاهیم
با توجه به جدوم ارزشهای فازی که در مبانی روششناسی فازی بیان شد ،برای هریک از مفاهیم به شرح زیر مقییاس فیازی
ساخته شدهاست.

جدول شماره  : 2مقیاس سازی مفاهیم مورد استفاده در مدل نظری

درجه بندی فازی
کیفیت فضای عمومی شهری

کامال با کیفیت ( ).22بیشتر با کیفیت ( ).38کم وبیش با
کیفیت ( ) .11بینابین( ).1کم وبیش بی کیفیت ( ).88کمتر با
کیفیت ( ).11کامال بی کیفیت ( ).21
تمایل کامل به داشتن رفتارهای جمشگرایانه ( ).22تمایل بیشتر
به داشتن رفتارهای جمشگرایانه ( ).38کم وبیش تمایل به

درجهبندی فازی جمشگرایی

داشتن رفتارهای جمش گرایانه ( ) .11بینابین( ).1کم وبیش عد
تمایل به داشتن رفتارهای جمش گرایانه ( ).88تمایل کمتر به
داشتن رفتارهای جمش گرایانه ( ).11عد تمایل کامل به داشتن
رفتارهای جمش گرایانه ( ).21

تحلیل توصیفی
تحلیل توصیفی در دو بعد متغیرهای زمینهای و متغیرهای مستقل و وابسته انجا شده است.
توصیف متغیرهای زمینهای
برون دادهای آماری حاصل نشان میدهد که  892نفر یعنی  18درصد از پاسخ گوییان پییوهش را میردان و  191نفیر یعنیی 91
درصد دیگر را نیز زنان تشکیل دادهاند .برون داد آماری مربوط به آمارههای توصیفی این متغیر نشان میدهد کیه بیر روی لیید جمعییت
 11-32ساله پاسخ گویان ،آمارههای گرایش به مرکز نما (مد) برابر با  ،91میانه برابر با  92و میانگین سینی پاسیخ گوییان برابیر بیا
 8111و آماره پراکندگی انحراف استاندارد برابر با  12121است .براساس توزیش آماری این متغیر 1 ،نفر یعنی در حیدود  118درصید
از پاسخ گویان پیوهش را دارندگان مدرک ابتدایی 12 ،نفر یعنی در حدود  811درصد را دارندگان مدرک سییکل 118 ،نفیر یعنیی
 8118درصد را دارندگان مدرک دیولم 18 ،نفر یعنی حدود  1111درصد کاردانی 118 ،نفر یعنی  8118درصید کارشناسیی 91 ،نفیر
یعنی  118درصد کارشناسی ارشد و  8نفر یعنی  212را نیز دارندگان مدرک دکتری تشکیل داده اند که آماره نما مربوط به دارنیدگان
مدرک دیولم با  8118درصد است .برون داد آماری مربوط به آمارههای توصیفی متغیر سابقه سکونت در تهران نشان میدهید کیه بیر روی
لید  11-32سام ،آمارههای گرایش به مرکز نما (مد) برابر با  1سام ،میانه برابر با  91و میانگین سکونت پاسیخ گوییان برابیر بیا  9118و
آماره پراکندگی انحراف استاندارد برابر با  18111سام است .با توجه به آمارههای فوق میتوان نتیجه گرفت که اکثرییت جمعییت نمونیه
آماری پیوهش حداقل دو دهه سابقه سکونت در تهران را دارند .برون دادهای آماری حاصل از جدوم توصیفی مالکیت نشان می-
دهد که  118نفر یعنی  8813درصد از پاسخ گویان پیوهش را افراد مالک و  123نفر یعنیی  1119درصید دیگیر را نییز مسیتاجرین
تشکیل دادهاند .از مجموع  818پاسخ گوی پیوهش  119نفر یعنی  9811درصد به این سوام پاسخ ندادهاند.

تحلیل توصیفی مفاهیم مدل نظری
بییییا توجییییه بییییه منطییییق حییییاکم بییییر پیییییوهش کییییه منطییییق فییییازی اسییییت ،مجموعییییه فییییازی مسییییتقل
(جمشگرایی) و مجموعه فازی وابسته(کیفیت فضاهای عمومی شهری) در این مقاله در هر سه سکانس و مجموع آنها مورد تحلییل
توصیفی قرار گرفتهاند .جمشگرایی و کیفیت فضاهای عمومی شهری در سکانسها به شرح زیر مورد تحلیل توصیفی واقش شدهاند.
با توجه به مقیاسسازی هر یک از مجموعهها که در فصل چارچوت روششناختی و عملیاتیسازی مفاهیم و بر اساس ارزشهیای

جدوم ارزشگذاری فازی انجا شد ،تحلیل توصیفی هر یک از مجموعهها بر حسب گویهها و میزان عضویت پاسخ گویان در زیر
مجموعههای هریک از مجموعههای فازی انجا گرفتهاست .شاخص هر یک از مجموعها نیز بر حسب زیرمجموعههای فیازی آن
مجموعه تعیین شدهاست که نشاندهنده میانگین میزان عضویت پاسخ گویان در هر زیرمجموعه است.
جدوم شماره  :1دادههای تجربی جمشگرایی در سکانس میدان تجریش تا سر زعفرانیه
گویههای ناظر بر
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شاخص جمشگرایی در این سکانس نشان میدهد که  9118درصد موردهای پاسخ گو عضو زیرمجموعه فازی بینیابین هسیتند.
 1218درصد افراد تا حدودی افراد جمشگرا هستند 1118 ،درصد پاسخ گویان بیشتر رفتار جمشگرایانه دارند تیا فردگرایانیه ،و 1911
درصد افراد نیز کامال رفتار جمشگرایانه دارند .همچنین  218درصد موردهای پاسخ گو ،بیشترعد جمشگرا هستند 3 .درصد کیم و بییش
عد جمشگرا و  12درصد نیز کامال رفتارهای فردگرایانه یا عد جمشگرایانه دارند.
در سطح ابعاد جمشگرایی ،در زیرمجموعه کامال جمشگرایی ،گویه های مربوط به تعلق فرد بیه مکیان بیا  9911درصیدو عید
وجود تفاوتهای فرهنگی بین افراد با  92/3درصد و وجود تجربیات مشترک بین افراد با  12/3درصد بیشترین درصد افراد پاسیخ
گو را به خود اختصاص دادهاند .گویه مربوط به مشترک بودن معنای نمادها و نشانهها بین فرد و دیگران نیز با  811درصد کمتیرین
درصد عضویت افراد پاسخ گو را به خود اختصاص دادهاست .در زیرمجموعه کامال عد جمشگرایی( ییا بیه عبیارتی فردگراییی)،
گویههای مربوط به ترجیح مکان به خواستههای فردی شیتص پاسیخ گیو بیا  1819درصید بیشیترین درصید عضیویت و داشیتن
تجربیات مشترک با دیگران با  111درصد کمترین درصد عضویت افراد را دارند.
نمودار شماره  :6شاخص جمعگرایی در سکانس میدان تجریش تا سر زعفرانیه
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نمودار شاخص جمش گرایی در این سکانس نشان می دهد نقطه گذر(بینابین) ،نقطه عطد منحنیی اسیت .توزییش افیراد در دو سیوی
نقطه عطد نا متعادم است .بیشترین افراد در زیرمجموعههای سمت جمشگرایی هستند و افراد کمتری جیزو زییر مجموعیههیای سیمت
عد جمشگرایی یا فردگرایی هستند.

جدول شماره  :7دادههای تجربی جمعگرایی در سکانس میدان راه آهن تا چهار راه ولیعصر
گویههای ناظر بر
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شواهد تجربی نشان میدهد در این سکانس  9911درصد موردهای پاسخ گو عضو زیرمجموعه فازی بینابین هستند 92 .درصید افیراد
تا حدودی افراد جمشگرا هستند 1111 ،درصد پاسخ گویان بیشتر رفتار جمشگرایانه دارند تیا فردگرایانیه ،و  1219درصید افیراد نییز کیامال
رفتار جمشگرایانه دارند 1112 .درصد افراد پاسخ گو ،بیشتر عد جمشگرا هستند 219 .درصد کم و بیش عد جمیشگیرا و  113درصید نییز
کامال رفتارهای فردگرایانه یا عد جمشگرایانه دارند.
در سطح ابعاد جمشگرایی ،در زیرمجموعه کامال جمشگرایی ،گویههای مربوط به عد وجود تفاوتهای فرهنگی بیین افیراد بیا
 92/8درصد تعلق فرد به مکان با  1811درصد بیشترین درصد افراد پاسخ گو رابه خود اختصاص داده اند .گوییه مربیوط بیه لبقیه
افراد و اشیا بر اساس شباهتها به جای تفاوتها با  818درصد ،مشترک بودن معنای نمادها و نشانهها بین فرد و دیگران نیز با 111
درصد ،و داشتن تجربیات مشترک با دیگران با  111درصد کمترین درصد عضویت افراد پاسخ گو را به خود اختصیاص دادهاسیت.
در زیرمجموعه کامال عد جمشگرایی( یا به عبارتی فردگرایی) ،گویههای مربوط به ترجیح مکان به خواسیتههیای فیردی شیتص
پاسخ گو با  1111درصد بیشترین درصد عضویت و گویههای داشتن تجربیات مشترک با دیگران و کم بودن فاصله لبقاتی فیرد بیا
دیگران با  8درصد کمترین درصد عضویت افراد را دارند.
نمودار شماره  :5شاخص جمعگرایی در سکانس میدان ولیعصر تا چهار راه ولیعصر
شاخص جمع گرایی در سکانس دوم
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همانند نمودار سکانس اوم ،نمودار شاخص جمشگرایی در این سکانس نیز نشان میدهد نقطه گذر(بینیابین) ،نقطیه عطید منحنیی
است .توزیش افراد در دو سوی نقطه عطد نامتعادم است .بیشترین افراد در زیرمجموعههای سیمت جمیشگراییی هسیتند و افیراد
کمتری جزو زیر مجموعههای سمت عد جمشگرایی یا فردگرایی هستند .در هر دو سوی نقطه گذر ،به تدریج از میزان عضویت-
ها کاسته می شود .شیب تغییرات در سمت کامال جمشگرایی مالیم و در نتیجه تعداد عضوها بیشتر است.
جدوم شماره :3دادههای تجربی جمشگرایی در سکانس میدان راه آهن تا چهار راه مولوی
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شاخص جمشگرایی در این سکانس نشان میدهد که  9111درصد موردهای پاسخ گو عضو زیرمجموعه فازی بینیابین هسیتند.
 1113درصد افراد تا حدودی افراد جمشگرا هستند 1811 ،درصد پاسخ گویان بیشتر رفتار جمشگرایانه دارند تیا فردگرایانیه ،و 1919
درصد افراد نیز کامال رفتار جمشگرایانه دارند 1818 .درصد افراد پاسخ گو ،بیشتر عد جمشگرا هستند 12 .درصد کم و بییش عید
جمشگرا و  2درصد نیز کامال رفتارهای فردگرایانه یا عد جمشگرایانه دارند.
در سطح ابعاد جمشگرایی ،در زیرمجموعه کامال جمشگرایی ،گویه های مربوط به درصد تعلق فرد به مکان با  9912درصد عد
وجود تفاوتهای فرهنگی بین افراد با 1318بیشترین درصد افراد پاسخ گو رابه خود اختصاص داده اند .گویه مربیوط بیه مشیترک
بودن معنای نمادها و نشانهها بین فرد و دیگران نیز با  111درصد و کم در نظر گرفتن فاصله لبقات افراد و اشیاء به هنگیا لبقیه-
بندی با  112درصد کمترین درصد عضویت افراد پاسخگو را به خود اختصاص دادهاست .در زیرمجموعه کامال عد جمشگرایی (یا
به عبارتی فردگرایی) ،گویههای مربوط به ترجیح مکان به خواستههای فردی شتص پاسخگو با  9911درصد و تعلق فرد بیه مکیان
با  1811درصد بیشترین درصد عضویت و گویههای نشان دادن احساس مالکیت نسبت به فضیای جلیوی ملیک بیا  811درصید و
داشتن تجربیات مشترک با دیگران و کم بودن فاصله لبقاتی فرد با دیگران با  118درصد کمترین درصد عضویت افراد را دارند.
نمودار شماره  :3شاخص جمع گرایی در سکانس میدان راه آهن تا چهار راه مولوی
شاخص جمع گرایی در سکانس سوم
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شواهد تجربی در این سکانس نشان می دهد که نحوه توزیش دادهها تا حیدودی متفیاوتتیر از بقییه سکانسیها اسیت .در ایین
سکانس نیز همانند دو سکانس قبلی ،نقطه عطد منحنی نقطه فازی بینیابین ییا همیان نقطیه گیذر اسیت .شییب تغیییرات درصید
عضویتها در دو سوی نقطه عطد بر خالف دو سکانس قبلی تا حدود زیادی یکسان است .به عبارتی در دو سوی نقطه بینیابین،
درصد عضویت تا حدود زیادی نزدیک به هم است.
جدول شماره  :1مقایسه شاخص های جمع گرایی در سکانسها و مجموع آنها
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در این جدوم شاخصهای سه سکانس و مجموع سکانسها با هم مورد مقایسه قرار گرفته است .از این جدوم مشتص است
که بیشترین درصد عضویتها در تمانی سکانسها متعلق به مجموعه فازی بینابین است .باالترین درصد عضویت در کیل سیکانسهیا
زیرمجموعه بینابین در سکانس دو و کمترین درصد عضویت مربوط به کامال عید جمیشگراییی در سیکانس دو اسیت .در مجمیوع
توزیش درصد عضویت افراد در هر زیرمجموعه در سکانسها به هم نزدیک است.
نمودار شماره  :4مقایسه شاخص جمعگرایی در سکانسها و مجموع سکانسها
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همانلور که از این نمودار مشتص است ،توزیش درصد افراد پاسخ گو در تمامی سکانسها تا حیدود زییادی بیر هیم منطبیق
است .البته تغیران و ناهمپوشانیهای در این نمودارها دیده می شود.
مجموعه وابسته :کیفیت فضای عمومی شهری
با توجه به بررسی نقش تفاوتهای فرهنگی شهروندان به عنوان مجموعه مستقل بر روی کیفیت فضاهای عمیومی شیهری بیه
عنوان مجموعه وابسته ،در ادامه به بررسی شواهد و دادههای تجربی کیفیت فضاهای عمیومی شیهری در سیه سیکانس از خیابیان
ولیعصر پرداخته میشود.
جدول شماره  :61دادههای تجربی کیفیت فضای عمومی در سکانس میدان تجریش تا سر زعفرانیه
گویههای ناظر بر
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شاخص کیفیت فضای عمومی شهری در سکانس میدان تجریش تا سر زعفرانیه نشان میدهد ،که بیشترین درصد پاسخ گویان
عضو زیر مجموعه فازی بینابین هستند 1311 .درصد شهروندان در زیر مجموعههای فیازی کیم و بییش بیا کیفییت 1118 ،درصید
شهروندان بیشتر مطلوت ،و  1111درصد پاسخ گویان کامال با کیفیت عضویت دارند 1112 .درصد عضو زیر مجموعه کم و بیش بیا

کیفیت 2 ،درصد بیشتر با کیفیت ،و  212درصد نیز عضو زیر مجموعه فازی کامال بی کیفیت هستند .در سطح ابعاد کیفییت و مطلوبییت
فضای عمومی شهری در این سکانس ،در زیرمجموعیه فیازی کیامال بیا کیفییت ،گوییه هیای تیداعیکننیده خیالرات خیوت فضیا بیا
9111درصد ،داشتن هویت و شتصیت منحصر به فرد برای فضا ،و امکان تصور شکل و عناصر موجود در فضا پس از ترک فضا با
 9213درصد پاسخ گویان بیشترین درصد عضویت را دارند .همچنین گویههای انسجا و یکوارچگی کل عناصر موجود در فضا بیا
 112درصد ،ساختمانها و فضاهای مورد نظر را می توان به راحتی پیدا کرد با  811درصد ،داشتن ارزشهای رفتاری مشیترک بیین
افراد ،و یکوارچگی و پیوستگی نمادها و نشانههای موجود در فضیا بیا  111درصید کمتیرین درصید عضیویت افیراد را دارنید .در
زیرمجموعه فازی عد مطلوبیت وجود امنیت در شب با  9318درصد افراد بیشترین درصد عضویت و وجود کاربریهای متنیوع و
امکان کنترم برخورد و تعامالت در فضا با دیگران با  811کمترین درصد پاسخ گویان را به خود اختصاص دادهاند.
نمودار شماره  :2شاخص مطلوبیت فضای عمومی شهری در سکانس میدان تجریش تا سر زعفرانیه
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دادهها و شواهد تجربی این نمودار بیانگر این است که نقطه فازی بینابین بیشترین درصد عضویت را داشته و نقطه عطید منحنیی
شاخص کیفیت این سکانس به شمار میرود .توزیش دادهها در دو سیوی ایین نقطیه تقریبیا نامتعیادم اسیت .شییب کیاهش درصید
عضویت اعضا از نقطه بینابین به سمت کامال با کیفیت یکنواخت و با شیب متوسط اسیت .در سیمت دیگیر نقطیه بینیابین درصید
عضویتها تا زیرمجموعه فازی کیفیت کمتر کاهش یافته و از این نقطه تا زیرمجموعه کامال بی کیفیت افزایش یافتهاست.
جدول شماره  :66دادههای تجربی کیفیت(مطلوبیت) فضای عمومی شهری در سکانس میدان ولیعصر تا چهار راه ولیعصر
گویههای ناظر بر
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شاخص کیفیت فضای عمومی شهری در سکانس میدان تجریش تا سر زعفرانیه نشان میدهد ،که بیشترین درصد پاسخ گویان
عضو زیر مجموعه فازی بینابین با  9911درصد میباشد .در زیر مجموعه کم و بیش با کیفییت  13درصید ،زیرمجموعیه بیشیتر بیا
کیفیت  1811درصد عضو ،و کامال با کیفیت  218درصد پاسخ گویان را شامل میشیوند 1118 .درصید شیهروندان کیم و بییش بیی

کیفیت ،و  1111درصد پاسخ گویان بیشتر بی کیفیت و  113درصد نیز عضو زیر مجموعه فازی کامال بی کیفیت هسیتند .در سیطح
ابعاد کیفیت و مطلوبیت فضای عمومی شهری در این سکانس ،در زیرمجموعه فازی کامال با کیفیت ،گوییههیای عید تعیرض بیه
فضای شتصی افراد  1311درصد ،تشتیص آسان هویت کاربری ها و فضاها متناسب با اهمیت آنها  1311درصد افراد را بیه خیود
اختصاص دادهاند .کمترین درصد عضویتها نیز مربوط به وجود انسجا بین کل عناصر موجود در فضا با  919درصد ،قابل تصیور
بودن فضای خیابان و مجموعه ساختمانها و عناصر به صورت یک مجموعه منسجم با  ،811و یکویارچگی و پیوسیتگی و انسیجا
مجوعه نمادها و نشانههای موجود در فضا با  811درصد کمترین درصد عضویت افراد را شامل مییشیوند .در زیرمجموعیه فیازی
کامال بی کیفیت ،وجود امنیت در شب با  99درصد و نامیدن اماکن با نا های قدیمی شان بیا  1112درصید بیشیترین درصید افیراد
پاسخ گو را به خود اختصاص دادهاند.
نمودارشماره  :1شاخص مطلوبیت(کیفیت)فضای عمومی شهری در سکانس میدان ولیعصر تا چهار راه ولیعصر

شاخص مطلوبیت فضای عمومی شهری در سکانس دوم
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داده ها و شواهد تجربی این نمودار بیانگر این است که نقطه فازی بینابین بیشترین درصید عضیویت را داشیته و نقطیه عطید
منحنی شاخص کیفیت در این سکانس است .توزیش دادهها در دو سوی ایین نقطیه تقریبیا" متعیادم اسیت .شییب کیاهش درصید
عضویت اعضا از نقطه بینابین به دو سمت کامال با کیفیت یکنواخت و با شیب متوسط است.
جدول شماره  :65دادههای تجربی کیفیت فضای عمومی شهری در سکانس میدان راه آهن تا چهار راه مولوی
گویههای ناظر بر
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شاخص کیفیت فضای عمومی شهری در سکانس میدان راه آهن تا چهار راه مولوی نشان مییدهید کیه هماننید دو سیکانس
قبلی ،بیشترین درصد پاسخ گویان عضو زیر مجموعه فازی بینابین هستند .در این زیرمجموعه  9911درصد عضویت دارند .در زیر
مجموعه کم و بیش با کیفیت 1111درصد ،زیرمجموعه بیشتر با کیفیت  1818درصد ،و کامال بیا کیفییت  211درصید پاسیخ گوییان
عضو هستند .در زیر مجموعه کیم و بییش بیی کیفییت 18درصید شیهروندان ،زیرمجموعیه کیم و بییش بیی کیفییت  ،1118و در

زیرمجموعه بیشتر بی کیفیت  2درصد عضو هستند .در سطح ابعاد کیفیت و مطلوبیت فضای عمومی شیهری در ایین سیکانس ،در
زیرمجموعه فازی کامال با کیفیت ،گویههای وجود کاربریهای متنوع ،تشتیص آسیان هوییت کیاربری هیا و فضیاها متناسیب بیا
اهمیت آنها ،و وجود سلسه مراتب تصویری منسجم در ذهن فرد هنگا حرکت در فضای خیابان با  11درصد بیشترین درصد افراد
پاسخ گویان را شامل می شوند .کمترین درصد عضویتها نیز مربوط به وجود انسجا بین کل عناصر موجود در فضیا  111درصید
و قابل تصور بودن فضای خیابان و مجموعه ساختمانها و عناصر به صورت یک مجموعه منسیجم  111درصید ،و یکویارچگی و
پیوستگی و انسجا مجوعه نمادها و نشانههای موجود در فضا و وجود هنجارهای مشترک بیین افیراد  811درصید افیراد ،کمتیرین
درصد عضویت افراد را شامل می شوند .در زیرمجموعه فازی کامال بی کیفییت ،وجیود امنییت در شیب بیا  9111درصید ،وجیود
استفادهکنندگان متنوع از فضا  11درصد و وجود فعالیتهای متنوع  1118درصد عضو دارند.
نمودار شماره  :7شاخص مطلوبیت(کیفیت)فضای عمومی شهری در سکانس میدان راه آهن تا چهار راه مولوی
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جدول شماره  :63مقایسه مطلوبیت(کیفیت)فضای عمومی شهری در سکانسهای مورد مطالعه
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مقایسه شاخصهای کیفیت یا مطلوبیت فضا در سکانسها نشان میدهد ،در بیشترین عضویت افراد در زیرمجموعههیا مربیوط

به نقطه گذر یا بینابین است .توزیش دادهها در زیرمجموعههای فازی بسیار به هم نزدیک است .این دادههیا نشیان مییدهید مییزان
ارزیابی از کیفیت یا مطلوبیت فضا در سکانها با هم بسیار نزدیک است.
نمودار شماره  :8نمودار مقایسه شاخص کیفیت(مطلوبیت)فضای عمومی شهری در سکانسهای مختلف
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همانلور که از این نمودار مقایسهای مشتص است ،در تمامی سکانسها نقطه عطد منحنیی مربیوط بیه زیرمجموعیه فیازی
است و میزان عضویت و تغییرات آن به سمت فضای عمومی کامال مطلوت(کامال با کیفیت) از یک الگوی مشتصیی پییروی میی
کند .در سمت دیگر نقطه عطد ،انطباق کلی بیم عضویتها وجود دارد ولی شیب تغیییرات ،مییزان عضیویتهیا و جهیت شییب
تفاوتهایی اندکی را دارد.

تحلیل تبیینی
مدعای تبیینی این مقاله آن است که بین جمشگرایی و میزان احساس مطلوبیت (کیفییت)فضیاهای عمیومی شیهری همبسیتگی
وجود دارد .این مدعای تبیینی از لریق تعیین ضریب هم بستگی میان متغیر علی جمشگرایی و متغیر معلوم کیفیت فضای عمیومی
شهری مورد مطالعه قرار میگیرد .با استفاده از تحلیل همبستگی فازی جمشگرایی و کیفیت فضاهای عمومی شهری این ادعیا قابیل
بررسی است .در جدوم شماره  18تحلیل تبیینی دادههای تجربی ارایه شدهاست.
جدول شماره  :64تحلیل فازی همبستگی جمعگرایی و کیفیت فضاهای عمومی شهری
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بر اساس شواهد تجربی ارایه شده در جدوم فوق ،میزان همبستگی جمشگرایی با احساس کیفیت(مطلوبیت)فضیاهای عمیومی
شهری تهران قابل بررسی است .میزان این همبستگی در سکانس میدان تجریش تا زعفرانییه بیه انیدازه  ،2181در سیکانس مییدان
ولیعصر تا چهارراه ولیعصر معادم  ،211در سکانس میدان راه آهن تا چهارراه مولوی برابر با  ،21121و در مجمیوع سیکانسهیا بیه
اندازه  2111است .این جدوم وجود همبستگی متقابل بین رفتار جمشگرایی و کیفیت فضای عمومی شهری را تایید مینماید.

نتیجه گیری
جمشگرایی/فردگرایی به عنوان مهمترین بعد تنوع و تفاوت فرهنگی تاثیر زیادی در نوع رفتار شهروندان در فضیاهای عمیومی
شهری دارد .جمشگرایی به عنوان خصیصهای که منجر به تقویت همبستگی و انسجا اجتمیاعی شیده و حیس تعلیق بیه مکیان و
پیروی از ارزشها و هنجارهای اجتماعی را تقویت میکند .از لرفی کیفیت فضاهای عمومی به عنوان بستر شکل گییری تعیامالت
اجتماعی در تقویت این خصیصه نقش تعیین کنندهای دارد .رفتار جمشگرایی نیز میتواند به عنوان معیاری برای لراحیی فضیاهای
عمومی شهری توسط لراحان و متتصصان مورد استفاده قرار گیرد .نتایج این تحقیق نشان داد که براساس تفیاوتهیای فرهنگیی
موجود بین شهروندان سکانسهای متتلد خیابان ولیعصر تهران ،میزان جمشگراییی در آنهیا متفیاوت اسیت .در سیکانس مییدان
تجریش تا زعفرانیه کمترین میزان جمشگرایی وجود دارد و متناسب با آن میزان مطلوبیت فضا نیز پایین اسیت .در سیکانس مییدان
ولیعصر تا چهار راه ولیعصر این مقادیر از سکانس اولی بیشتر است ولی بیشترین مقدار در سکانس راهآهین تیا چهیار راه مولیوی
است .با توجه به بافت سنتی و حفظ انسجا اجتماعی در سکانس راه آهن میزان جمشگرایی در بین شهروندان بیشتر اسیت .حفیظ
شتصیت و هویت قدیمی محل در میزان جمشگرایی تاثیر زیادی دارد .با توجه به تغییرات قابل توجه در سکانس میدان تجریش و
از بین رفتن نسبی هویت و شتصیت مکان میزان تعلق شهروندان به آن و وجود رفتارهای جمشگرایانه نیز کاهش یافته است .یکی
دیگر از دالیل پایین بودن جمشگرایی در سکانس تجریش ،تغییر بافت اجتماعی و وجود افیراد متنیوع اجتمیاعی اسیت کیه بیشیتر
شهروندان از آن به عنوان یکی از اصلیترین دالیل افوم کیفیت فضای عمومی در این سکانس می دانند.
از آنجایی که معیارهای ارزیابی کیفیت فضا در سه سکانس تفاوت قابل توجهی داشیت بیه منظیور تقوییت جمیشگراییی و همچنیین
کیفیت فضای عمومی شهری الز است به معیارهایی که بر اساس آن شهروندان نسبت به ارزییابی و داوری کیفییت مکیان زنیدگی میی-
پردازند ،توجه داشت .عالوه بر آن در لراحی فضاها باید تنوع و تفاوتهای فرهنگی شهروندان را لحاظ نمود و متناسب بیا زمینیه
اجتماعی و فرهنگی فضاهایی متناسب با افراد آن محل ایجاد نمود .در سکانس تجریش معیارهای اجتماعی و فعالیتی تیاثیر زییادی
در کیفیت فضا دارند .در سکانس میدان ولیعصر به دلیل ماهیت آن فضا و فراشهری بودن نقش آن و وجیود افیراد متنیوع و بیشیتر
دانشگاهی و کاربریهای متنوع آن ،بیشتر معیارهای فعالیتی نقش تعیین کننده دارند .در سکانس راه آهن معیارهای کالبدی و حفظ
هویت و شتصیت و روح کلی حاکم برمکان تعیین کننده است.
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