
اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی مبتنی بر سرزندگی خالق و 

 تعامل اجتماعی از نگاه متخصصان
 سعید عظمتی

 فرهنگ مظفر

 حسینی باقر سید

 بهرام صالح صدق پور

 چکیده
 قسرزندگی خال افزایش بر مبتنی فضاهای باز دانشگاهی طراحی اصول برای رائها پژوهش این از هدف

پژوهش از روش تحقیق تلفیقی )کیفی کمّی( استفاده شده است. جامعه  در این .استو تعامالت اجتماعی 

وله )گل ایشبکه گیرینمونهمتخصصین رشته معماری و شهرسازی بوده و از طریق روش  موردمطالعه

. آمد به دست ،جم نمونه از طریق اشباع نظری انجام پذیرفته که از عوامل استخراج شده استبرفی( و ح

ه باز و محوری استفاده شد و ب یکدگذارهمچنین پس از مصاحبه باز پاسخ با متخصصین از تکنیک 

در  هادانشگاه شهرسازی و معماری علمی هیأت اعضای از نفر 22 توسط روش پیمایش اکتشافی دلفی

 ،مرحله 2از طریق جدول هدف محتوی به پرسشنامه تبدیل شد و طی  نتایج بعدازآنتهران و  رشه

 استخراج نتایج Qعامل  تحلیل اساس بر شدهیآورجمع هایداده تحلیل برای. است شده پرسشنامه تکمیل

 اتصف از یک هر از تعامالت اجتماعی و سرزندگی خالق فرآیند بر عوامل تأثیرگذارترین درنهایتو 

طراحی و  ،کالبدی ،ابعاد اجتماعیکه  ستا آن بیانگر هشوپژ ینا نتایج .است شده مشخص فضایی

 .است ارتأثیرگذ باز دانشگاهی یبر فضاهامحیط  شناختیروان

 تعامالت اجتماعی ،سرزندگی خالق ،فضاهای عمومی ،اصول طراحی کلیدی: هایواژه

  

                                                                                                                                        
.این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته معماری دانشگاه هنر اصفهان است 

 ،دانشگاه هنر اصفهان )نویسنده مسئول( ،دانشکده معماری و شهرسازی دانشجوی دکتری معماری 

 S.Azemati@aui.ac.irپست الکترونیک: 

 ،ه علم و صنعت ایراندانشگا ،دانشکده معماری و شهرسازی دانشیار معماری 

 ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده معماری و شهرسازی دانشیار معماری 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ،گروه علوم تربیتی استادیار 
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 مقدمه

احساسی اجتماعی را در کل  که هستند و پژوهشی یرییادگ ،تدریس یهامکان هادانشگاه

واحدهای  تااین است در  و فضاهای باز هادانشکدهنقش  و کنندیمو اجزاء خود ایجاد 

 صورتبهکوچک و قانونمندی را برای محققان ایجاد نمایند که از فضاهای اجتماعی 

کل صویر علمی و شعرصه گفتمانی بین ت تنهانه این فضاها مشترک استفاده نمایند.

در  انشجویاندهد به ایجاد گفتمانی بین تعبلکه م، باشندیمدر سطحی گسترده  شدهساخته

های یکی از قابلیت ،عالوه بر آموزش رسمی هستند. با یکدیگر های مختلففضا

و  یعظمت ،2)ادواردز است 5ها ایجاد تعامالت اجتماعی در این فضاهای اجتماعیدانشگاه

و تعامالت در جوامع انسانی مشکالتی را به بار  شورونشاط ،. عدم وجود(5916، باقری

و آسایش روحی ناشی از آن در پذیرش  9( ایجاد حس سرزندگی5931 ،)رعیتی آوردیم

حاکی از نیاز مبرم به فضاهای  هادانشگاهدارد. وضعیت  تأثیرفضای عمومی از سوی همان 

(. 5935 ،پور جعفر و تقوایی ،ت )کوکبیفضای عمومی اس عنوانبهمطلوب و اجتماعی 

بروز  موجب ،گرفتن ابعاد دیگر در نظرو توسعه کالبدی آن بدون  هادانشگاهرشد سریع 

مشکالت مختلف مانند عدم حضور پذیری دانشجویان و نزول کیفیت محیط شده است. 

 هستند یهگرو یا فردی هایفعالیت انواع وقوع برای ظرفی یا بستر آن فضاهای و دانشگاه

 فضاهای در دانشجویان فعالیت. باشندمی علمی گوناگون هایفعالیت پذیرای که

 هاآنرا در میان  3مکان حس و گشته تعامالت و ارتباطات آمدن پدید باعث دانشگاهی

 ،کنیم فرض زنده موجود یک مانندبه را دانشگاه اگر (5916، ادواردز) .آوردمی به وجود

 نقش اصلی خاطر همین به. است نیازمند سرزندگی به حیات مهادا ای بر موجود این

دانشگاهی که محلی از اجتماع دانشجویان با تنوع سنی و جنسیتی مختلف بوده  فضاهای

 رایجاد حس سرزندگی د مبنای شودمیدانشجویان  تنوع فعالیتی در میان و سبب خلق

مفهوم  . اینگیردمیقرار  یموردبررسسرزندگی در دو مقیاس خرد و کالن  آنجاست. بستر

                                                                                                                                        
1. union 

2. Brian Edwards 

3. livability 

4. sense of place 
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در عرصه همگانی و سازگاری آن با فضا در  هافعالیتدر سطح خرد به معنای تنوع 

فعالیتی استفاده شود  بندیطبقهرفتاری است. اگر از  هایقرارگاهچهارچوب نظامی از 

ه های اختیاری و اجتماعی در دامنرا سرزنده نامید که در آن فعالیت هاییمحیط توانمی

شناسایی سرزندگی  هایشاخصاز زمان جریان دارد که در این حالت برخی از  ایگسترده

ود وج ،رفتاری موجود یهاقرارگاهتنوع و ماهیت  ،تعداد ،میزان تراکم افراد پیاده در محل

ح کالن در سطتنوع فرم و رنگ و غیره است.  ،کنندگاناستفادهتنوع  ،موسمی هایفعالیت

 بدیکال هایکیفیتاز  ایمجموعهاز محیط دانست که با  ایمشخصهرا  سرزندگی توانمی

 توانیم دیگربیانبه. کندمیغیر کالبدی امکان زندگی سعادتمندانه شهروندان را فراهم  و

 (.5932، نوروزیان)دانست  «کیفیت طراحی محیطی»سرزندگی را معادل تعریف 

 «5جبریت محیطی»رد. دیدگاه اول حالت وجود سرزندگی وجود دا دربارۀسه دیدگاه 

نام دارد و در آن سرزندگی کیفیتی است که در ذات معماری و کالبد وجود  (5311، پیت)

ذهنی  ایمقوله« 2ییگراانسان» اما در دیدگاه دوم سرزندگی؛ دارد و مستقل از ناظر است

حیط هندسه م است و ارتباطی با کالبد و محیط مصنوع ندارد. در این دیدگاه ایسلیقهو 

ر اقتصادی ناظ –و موقعیت اجتماعی  شناختیروان هایویژگیفاقد اهمیت است و تنها 

 ییراگاحتمال» که. در دیدگاه سوم در نظر بگیردکه وی محیطی را سرزنده  شودمیموجب 

 ،خود را در معرض دید هایویژگینام دارد ابتدا محیط کالبدی خصوصیات و  «9محیطی

گوناگون به  هاییافتدرو سپس ناظر از آن  دهدمیمحیط قرار  حواس و ارزیابی

 .(5319 ،3هافمن و گاردنر) دهدمیآن را مورد ارزیابی و قضاوت قرار  نهایتاًو  آوردهعمل

لذا با توجه به ادبیات موضوع مبنای بحث سرزندگی خالق در پژوهش فوق رویکرد 

 محیطی خواهد بود. ییگرااحتمال

 است هاییویژگی شامل سرزندگی با مرتبط هایبرنامه گفت توانیم خالصه طوربه

 این .گذاردمی تأثیر خاص محیط در یریحضور پذ انتخاب در کنندگاناستفاده بر که

                                                                                                                                        
1. environmental aggression 

2. humanism 

3. permissive probability 

4. Hoffman & Gardner 
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 کیفیت و هازیرساخت و خدمات کیفیت ،اجتماعی درگیری ،مشارکت شامل هاویژگی

 وضوعم پیشینه در دهپاسخ ایهمحیط دربارۀ کههنگامی. است شده ساخته و طبیعی محیط

 غالباً و هستند همپوشانی دارای اغلب 5پایداری و سرزندگی مفاهیم کنیممی مطالعه

 ماهیت دربارۀ بحث کمبود علت به این و( 2229، 2ون کمپ) شوندمی کاربردهبه زمانهم

 زا رضایت و سالمت ،زندگی کیفیت به مفهوم دو هر .است مفهوم دو این میان رابطه

 حمطر که سؤالی اما؛ هستند محیط – انسان رابطه دربارۀ دو هر و کنندمی اشاره زندگی

 پایدار عهتوس فرآیند از بخشی محیط پذیری زیست و سرزندگی آیا که است این شودمی

 که ندکمی بحث پایداری که است معتقد کمپ ون پایدار. توسعه برنامه مخالف یا است

 رابطه به 9پذیری زیست و سرزندگی ولی باشد باید چگونه دهآین در محیط – انسان رابطه

 پایداری آن در که شد ایجاد (2223) 3لیندهارت توسط مدل دو. پردازدمی هاآن کنونی

 حلیم مفهوم سرزندگی اما کندمی تمرکز طوالنی زمانی بازه یک در جهانی مسائل روی بر

 تواندمی سرزندگی که نیست ذهن از دور بنابراین؛ (2 شکل) است (اینجا و اکنون) آن

 مدل. اردند توانایی چنین پایداری کهیدرصورت مردم درگیری و دخالت برای باشد ابزاری

 از یکی را سرزندگی و پذیری زیست ،شد تولید (2223) لیندهارت توسط که دیگری

 (.5 شکل) داندمی پایداری دهندهیلتشک عناصر

 
 (2004 ،لیندهارت) گیمقیاس پایداری و سرزند .1 شکل

                                                                                                                                        
1. Sustainability 

2. Van – Kamp et al 

3. Livability 

4. Lyndhurst 
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 (2004 ،لیندهارت)اکنون و اینجا شکل ، سرزندگی .2شکل 

دول . جاندکردهپژوهشگران مختلف سرزندگی را با اجزا و عناصر مختلفی تعریف 

اجزا و عناصر  .دهدمیاز این عناصر را از دیدگاه محققان مختلف نشان  ایخالصهزیر 

 ،محور پیاده و جذاب عمومی ( قلمرو2225 ،لرمختلف در تعریف سرزندگی از نگاه )وی

 ازب فضاهای و هاپارک ،مناسب موقعیت با ارزان مسکن ،ترافیک یینپاسرعت و حجم

 امن ایهمکان ،متنوع و آموزنده ،خوانا شدهساخته منظر ،پاک طبیعی محیط ،دسترسقابل

 رهنگف و تاریخ ،ژِیاکولو بر تأکید با هاییمکان ،کنندگاناستفاده همه دسترسقابل و

 ،( امنیت2223، از نگاه )بالساس ،اجتماعی تعامالت دهندهیشافزا هایمحیط ،محلی

 ،ناسبم مدیریت ،مختلف یهاگروه برای یدخرقابل ،اقتصادی حیات ،زیبایی ،پاکیزگی

 ،فرهنگی هایفعالیت ،عمومی ونقلحمل ،وسیع هایپارک ،عملکردی هایزیرساخت

 هایزیرساخت وجود) محسوس ( عناصر2221، )تروسبی ازنظرو  یریپذاجتماع حس

 ،خدمات ،آموزش ،بهداشت به دسترسی ،عمومی ونقلحمل ،عمومی فضاهای ،عمومی

 ،لیمح هایفعالیت ،مکان حس) محسوس غیر عناصر ،(فاضالب سیستم ،پاک یوهواآب

ابلیت مشترک از ق صورتبهاست که هر سه نظریه  (مناسب اجتماعی هایشبکه

اثر  ایجاد خالقیت بر توانمی. بر همین اساس اندبردهو فعالیت گروهی نام  یریپذاجتماع

 تواندب که است محیطی ،سرزنده سرزندگی و تعامالت اجتماعی را نتیجه گرفت. فضای

 ؛سازد برطرف هاآن در رضایت احساس ایجاد طریق از را کنندگانشاستفاده نیازهای
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 و هارمف پس. است محیط و فرد تعامل حاصل و است نسبی فهومیم سرزندگی بنابراین

 یفاا سرزندگی درک و کنندگاناستفاده رفتار در حیاتی نقش محیطی و شهری خدمات

بیان  5لباشد. آمابی مؤثر یتبر خالق امکان داردمحیط نیز  دهدمینشان تحقیقات  .کنندمی

 کنندهیتتقوتواند می بوده وک محیط فیزیکی ازلحاظ شناخت و ادراک محر: کندمی

واند تاست محیط فیزیکی مینیز معتقد  2مارتنس (5336 ،آمابیل و همکارانباشد )خالقیت 

 ژانگ و (.2255 ،مارتنس) باشد مؤثرو فرآیندهای خالقیت و تغییر انگیزه  بر کارها

ون رخالقیت د، خالق هایایدهو مشوق  کنندهیتحمااسترنبرگ معتقدند بدون محیطی 

جهت  از سهحداقل  تواندمیایشان محیط  یدگاهاز دفرد بروز پیدا نخواهد کرد. 

را حمایت  هاآن، خالق کمک کند هایایدهخالقیت باشد: به جرقه زدن  کنندهیتحما

نکته مهم این است  .برای ارزیابی و بهبود ایده خالق عمل کند ایزمینه عنوانبهکند و 

 آسایش، خالقیت کنندهمختلازجمله عوامل  .نباشدخالقیت ایجاد شدن که محیط مانعی 

سروصدا زیاد و یا عدم وجود فضای کافی برای ، باالی محیط دمای، فیزیکی روانی و

و  ییاثر خودشکوفابر  تواندمینیز  عالوه بر این سرزندگی (.2255 ،مارتنس) استافراد 

یا اجبار به انجام کاری  ودیتقرار دادن و محد کنترل تحتانگیزش درونی ایجاد شود و 

 تئوریک یپایههمان اساس نظریه خود تعیینی و خود که  کاهدمیاز میزان انرژی فرد 

الزم به ذکر است ادراک محیط بر اساس  .(2226 ،9پائولز و یانگاست )مفهوم سرزندگی 

 فرآیند کسب اطالعات از محیط اطراف انسان است که فرایندی فعال و، یریپذاجتماع

محیط است.  آگاهی و فهم دهندهنشانادراک محیطی ، یقتدر حق( 5919، لنگ) استپویا 

که نقش فعالیت پذیری در محیط در آن بالقوه تجربه پذیر و حسی است ادراک فرآیندی 

نقش فعالیت پذیری و تنوع بارور در فضاها و خلق سرزندگی را با چهار  3است. جیکوبز

و  غالب فضاها کوچک، ش از دو کارکرد اصلی داشته باشد. محدوده بیکندمیشرط بیان 

راکم ت، با شرایط و سن متفاوت باشد ییهاساختمانمنطقه ترکیبی از  .باشند درکقابل

                                                                                                                                        
1. Amabile et al 

2. Martens 
3. Paulus & Yang 
4. Jacobs 
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با توجه به تعاریف موجود  .(5312 ،زجیکوب)، وجود داشته باشد عموماًحضور مردم 

 اخالقیت دانست یعنی فضبا  توأمسرزندگی  هاییتقابلتوان سرزندگی خالق را از می

ماعی و های مختلف اجتزمینهکنندگان )با پیشها و استفادهبرای تأمین تنوعی از فعالیت

ی و برابر، که امنیت ایگونهبهفرهنگی( با هدف تنوع تجربیات و تعامالت اجتماعی 

 .در نظر گرفت ،کنندگان فراهم آوردراحتی را برای همه استفاده

نیز بر پایه مطالعات خود بر فضاهای عمومی به  5313سال  در 5لناردو  لنارد

های زیر در طراحی فضای عمومی های زیر در طراحی فضای عمومی به ویژگیویژگی

 :موفق اشاره دارد

ضاهای ف کهآنتصور و تشخص مکان: این ویژگی معطوف به کالبد مکان بوده و ضمن  -5

شخصیت و هویت آن در ذهن کاربران خود تصور قوی از ، نمایدعمومی را تماشائی می

 نماید.ایجاد می

: حس مکان در فضاهای عمومی از طریق تعریف یادماندنیبهحس مکان و تجارب  -2

ه در رابط دهدیمقرار  تأثیرو تعین مکان که در اولین مواجهه فرد با مکان وی را تحت 

حافظ حس همبستگی در  و رویدادهای مکان تمرکز نموده و افراداست. این ویژگی بر 

خاطرات ما با مکانی که  چراکه. استدر آن  یادماندنیبهمکان و خلق تجارب معنادار و 

 گره خورده است.، پیوندددر آن به وقوع می

مختلف  هایروشافراد گوناگون به  کهییازآنجاتنوع فعالیتی برای کاربران گوناگون:  -9

شرایط خود  یمقتضابهگردد تا افراد مختلف ب میکنند این کیفیت سباز مکان استفاده می

 در مکان حضور داشته باشند. راحتیبهبتوانند 

و تعریف مطلوب مکان: متخصصین بر این باورند که مردم باید قادر به  گیریجهت -3

انایی خو، یبندمفصلدر مکان و ادراک موقعیت خود در آن باشند که مستلزم  گیریجهت

 .(5313، لناردت )اسمختلف های و تمایز بخش

                                                                                                                                        
1. Lennard & Lennard 
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 عمومی فضای مختلف هایمؤلفه و ابعادارتباط با  درفوق  تحقیق از اصلح هاییافته

 :تکیه دارد زیر عامل دو بر گردید آن اشاره بهکه  پاسخگو

 ؛یدنمامعنا و فعالیت تعریف می، که مکان را با سه بعد کالبد 5کانتر تئوری مکان -5

ای انسان را مبتنی بر سلسله مراتبی از نیازهای اولیه تا نیازهای که نیازه 2مازلو مدل -2

 نماید.می بندیطبقهبرتر او 

 اجتماعی مکان بعد، انسان اولیه نیازهای به مکان در امنیت و اقلیمی آسایش به نیاز

 اشاره برتر انسان نیازهای به مکان معنایی بعد درنهایت و اجتماعی روابط به او نیاز به

 بر مشتمل، نیازهای انسان به پاسخگو عمومی فضای از مدلی توانیم مبنا اینر ب د.دارن

که از نتایج این  تبیین نمود معنایی و اجتماعی، فعالیتی، کالبدی پاسخگویی :بعد چهار

 اشاره 9کار که گونههمانهای بعد فعالیتی مؤلفه، عالوه بر این .شودیمپژوهش استنتاج 

 .دارند اشاره هافعالیت تنوع نیز و غیرفعال و فعال ها شامل: اشتغالیتفعال نوع به نمایدمی

بعد  و اجتماعی مختلف هایگروه از حمایت و کاربران هایویژگی به نیز بعد اجتماعی

(. 5313، 3آستین ؛5332، کارکند )می اشاره فضاها این در مکان و انسان رابطه به نیز معنای

 چهار قالب در فوق هایمؤلفه تبیین به مذکور محورهای بنایم بر، تحقیق ادامه بنابراین

 در آن شرح که دارد اختصاص، معنایی و اجتماعی، فعالیت، کالبدی محور پاسخگویی

 (2)جدول  .است آمده ادامه
  

                                                                                                                                        
1. Canter 

2. Maslow 

3. Carr 

4. Astin 
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 ، موجود مطالعات از برخی مبنای بر موفق عمومی فضای هایویژگی مقایسه .2جدول 

 (1325، یانچرخچ و دانشپور)

 ابعاد

 محققین
 ابعاد معنایی ابعاد اجتماعی ابعاد فعالیتی ابعاد کالبدی

Lerup,  5322  

 امنیت -

 تداوم و خوانایی -

 تسهیالت مناسب -

 آسایش مکان -

 گوناگونی -

 تعامالت اجتماعی 
 یابییتهو -

 تعلق به مکان -

Gehl,  5312  

 دید و منظر طبیعی -

 عوامل بصری -

 مقیاس -

 ،رابر: جرمامنیت در ب -

 ماشین و عوامل اقلیمی

 ها:حمایت از فعالیت

 قدم زدن -

 نشستن -

 مشاهده کردن و... -

حمایت از 

های فعالیت

 اجتماعی

 

Lokaitou sideris 

& Baneriee,1998 

 دسترسی -

 خوانایی -

 تسهیالت -

 موقعیت -

 زیبایی -

 انسجام -

 حمایت از کاربران -

 معطوف به پیاده -

 مختلف هایفعالیت -

 
اشارات و 

 استعارات

5913، پاکزاد  

 تعین و یکپارچگی -

 تناسباتابعاد و  -

 فرم -

 هندسه -

 مصالح -

 هابدنه محصور بودن -

با  پذیریانعطاف -

 های گوناگون؛فعالیت

 تنوع فعالیت -

 یریپذاجتماع

انسان و  رابطه

 مکان

خاطرات جمعی 

 حس تعلق

 واکنشی هب منجر که است بیشتر یا نفر دو بین طهراب ایجاد معنای به اجتماعی تعامل

 طرواب بنابراین؛ است شده شناخته طرف دو هر برای واکنش نوع این و شود هاآن میان

 عامالتت برای نیز دیگری تعاریف البته. گیرندنمی قرار تعریف این زمره در معنا بدون
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 یک تواندمی ،ارتباط راریبرق و اجتماعی تعامل ،نمونه عنوانبه. دارد وجود اجتماعی

 تعریف مستلزم خود که باشد افراد بین ارتباط و مکالمه یک ،نگاه یک ،فیزیکی موضوع

 در هاآن عضویت و فضا در مردم یریپذنقش درنتیجه و متناسب هاییتفعال و رویدادها

 معجوا در ما آنچه اما؛ (5916، چرخچیان و دانشپور) است اجتماعی هایشبکه و هاگروه

 زایشاف با چنانکه. است یکدیگر با افراد ارتباط سطوح کاهش هستیم آن شاهد امروزی

 اجتماعی روابط و شهروندی ،مدنیت ،غیره و تراکم ،سرعت ،شهرها وسعت ،اندازه

 حلیم هایاجتماع جمعی احساس ترتیبینابه. شد تضعیف ،شهری اولیه اصول عنوانبه

(. 5319، 5است )هافمن شدن ناپدید حال در نمکا یک به احساسی هایوابستگی و

 دهیکلش در تواندمی آن چگونگی به سایرین با ارتباطش نحوه و انسان از کافی شناخت

 انسان سیبرر با روند این در لذا. باشد مؤثر ارتباط و تعامل بیشتر برقراری برای محیط

 تماعیاج تعامالت از مختلفی کیفی و کمی سطوح دارای که اجتماعی موجود یک عنوانبه

 دارای هایفعالیت و اجتماعی هایمناسبت و رفتاری یهاقرارگاه شناخت ،است

 راداف. کندمی پیدا یتاهم ،معنادار روابط و اجتماعی هایکنش برای بالقوه هایظرفیت

 ،عاملت مطلوب سطح تعریف. دارند تمایل اجتماعی تعامل از مختلفی سطوح به مختلف

 گیزند به نسبت هنجاری یریگموضع از عینی طوربه و مردم هایگفته از ذهنی طوربه

 گیریجهت دارای برخوردارند و باال ارزش دارای تعریفی از دو هر. آیدمی به دست خوب

 .(5919 ،عینی فر و لنگ) هستند سیاسی و اجتماعی

 بر یالبدک مکان تأثیر گیردمی قرار توجهییب مورد ،عمومی فضاهای طراحی در آنچه

 و عمومی رضایت ،جمعی حیات در مشارکت ،اجتماعی تعلق حس ،عاطفه و احساس

 به محدود ،افراد روزمره زندگی که ست حالی در این و است انسان رفتاری سالمتی

 ینا. کنندمی زندگی آن در که ست اتاقی و بنا ،خیابان ،شهر: چون مختلفی فضاهای

 افراد ولی آفرینندمی معنا و شوندمی خلق هامکان. هستند فرد زندگی مرئی بخش هامکان

                                                                                                                                        
1. Huffman 



 211  ... بر مبتنی دانشگاهی باز فضاهای طراحی اصول

 ،نآ به بخشیدن معنا نیز و مکان معنایی پاسخگویی (.2222 ،5دانت) گذرندمی آن کنار از

 :است زیر ابعاد در مکان و انسان تعامالت نحوه از برخاسته

: عاطفی ملتعا ،فرد انتظارات و تفکرات ،باورها مبنای بر مکان قضاوت: شناختی تعامل

 داومت و حضور: رفتاری تعامل ،وی ترجیحات و احساسات پایه بر مکان از فرد ارزیابی

 وسعهت و حفظ در مشارکت و مکان از خود نیازهای به پاسخگویی و مکان در فرد کاربری

 گفت توانمی درواقع (.5319 ،2پروشانسکی) گرددمی نیز رفتاری ارتقاء به منجر گاه کهآن

 ،پاسخگو عمومی فضاهای هرم رأس عنوانبه عمومی فضاهای معنایی پاسخگویی که

 و فعالیتی( 5331 ،گرین ؛5311، 3براور ؛5316، 9گرین) کالبدی پاسخگویی مستلزم

 املتع ارتقاء و بوده مؤثر رفتاری و شناختی تعامالت ارتقاء در که است آن اجتماعی

 مکان خاص عناصر چون عواملی وهعالبه .دارد همراه به فرد برای را معنایی و عاطفی

 داومت ،هاپاتوق مثل مکان به اجتماعی هایوابستگی و زمین ارزش و قدمت ،هانشانه مثل

 تشخص و تصور .دارند سزایی به نقش امر این در مکان در حضور و کاربری میزان و

 و نمایدمی ایجاد خود کاربران ذهن در آن هویت و شخصیت از قوی تصور که مکان

 کانم تعین و تعریف طریق از عمومی فضاهای در یادماندنیبه تجارب و مکان حس خلق

 تعامل موجد عوامل از دهدمی قرار تأثیر تحت را وی مکان با فرد مواجه اولین در که

( 5339، 1لنارد) باشندمی یادماندنیبه و معنادار تجارب خلق و مکان و انسان مطلوب

 نیز دارد خود ذهن در فرد که خاطراتی و تجارب و (سکونت مدت طول) زمان عامل

 معنایی و عاطفی تعامل یطورکلبه. دارند نقش امر این در که عواملی است ازجمله

 ینا در و میافتد اتفاق ،دارند مکان یک با قوی یا درازمدت تجربه دیگران که ازآنپس

 برخاسته گاه امر این که( 2226، 6اوزگانر) یابدمی فرد برای وسیعی معنای مکان ،فرایند

 انمک فقطنه و افتدیم اتفاق مکان یک در که ست ارتباطاتی و رشد دوران خاطرات از

                                                                                                                                        
1. Dunnet 

2. Proshansky 

3. Green 

4. Marcus & Sarkissian 

5. Lennard 

6. Ozguner 
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 هب ارتباط این قدرت و خاص مکان با فرد تعاملی گذشته درواقع( 5332، 5یلت) صرف

 ،اشدب ترمهم دریافت نحوه یا تجربه چه هر. دارد بستگی تجربه آن بودن معنادار میزان

 کهآن است ذکرقابل میان این در آنچه اما؛ (5332، 2اسمیت) بود خواهد ترقوی ارتباط این

 و اجتماعی ،فرهنگی عوامل نقش به مکان و انسان تعامل ینهزم در شدهانجام مطالعات

 موفق عمومی فضاهای خلق در محورانسان طراحی لزوم مؤید خود که دارد اشاره فردی

 رب عالوه مشارکت. است میسر مکان خلق فرآیند در افراد تمشارک طریق از که است

 ،(6533، 9لنسینگ) دارد همراه به را مکان و انسان مطلوب تعامل توسعه کهآن

 است نیز آینده در هاآن زندگی نحوه و مکان به نسبت افراد توقعات دهندهانعکاس

 .سازدمی پرمعنا فرد برای را مکان هاآن تأمین که( 5339، 3آلتمن)

 بر یدانشگاه یرپذاجتماع هایمحیط فضایی صفات تأثیرات مطالعه به حاضر مقاله

 هدر زمین موضوع ادبیات اهمیت به توجه با. پردازدمی و تعامالت اجتماعی سرزندگی

 رداختهپ دانشگاهی هایمحیط بررسی ابعاد سرزندگی و به ابتدا مقاله این در ،موضوع فوق

 وجهت با ،ادامه در. اندگرفته قرار یموردبررس متغیرها بر مؤثر عوامل سپس و است شده

ضای ف در متخصصان دید از بر مؤثر بررسی عوامل به ،سرزندگی بر محیط به تأثیر

 فضاهای طراحی اصول تعیین پژوهش اصلی سؤالبنابراین ؛ است شده پرداخته دانشگاهی

 است. اجتماعی تعامالت و خالق سرزندگی رویکرد با یرپذاجتماع باز

 روش

 اجتماعی تعامالت و سرزندگی افزایش بر در این تحقیق با توجه به صفات فضایی مؤثر

لذا با  ،دیافت نش بندیطبقهمفاهیم بوده که شواهدی بر مبنای این  بندیطبقهبه دنبال 

توجه به اکتشافی بودن موضوع تحقیق از روش تحقیق تلفیقی )کمی کیفی( استفاده شد. 

گرفته  متخصصان بهره ازنظرله کیفی از روش تحقیق دلفی استفاده شده است تا در مرح

                                                                                                                                        
1. Thie 

2. Smith 

3. Lansing 

4. Altman 
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تاکنون در دسترس بود تولید کند. در این مقاله سه  ازآنچه ترویژهشود تا موضوع را 

زیرا  ،مرحله مصاحبه و دو مرحله پرسشنامه باز پاسخ صورت گرفته است 5مرحله شامل 

 دهدمیدیدگاهی است که اجازه  ینفردترحصربهمنداده  آوریجمعانجام چند مرحله 

( در ابتدا بر روی نمونه 2252، 5آید )سانفورد به وجود ترشدهیفتعرو  تردقیقدانش 

سراسری ایران در  یهادانشگاهعلمی  هیأتنفر از اعضای  51مصاحبه با  موردمطالعه

 مرحله مصاحبهدر  گیرینمونهمعماری و شهرسازی صورت گرفته است. روش  هایرشته

گلوله برفی انجام شده است و تا حدی مصاحبه از متخصصان ادامه  گیرینمونهبه روش 

یافته که تحقیق به اشباع نظری برسد. علت این امر آن است که از خود متخصصان افراد 

دیگر معرفی گردید. حجم نمونه از طریق اشباع نظری انجام شده است و تعداد افراد 

گردید که در  تأیید افزارنرمدر  KMOنفر بوده که از طریق آزمون  51 شوندهمصاحبه

 2ایمینهزقسمت بعدی نتایج آن بیان شده است. در مرحله بعد با استفاده از روش تحقیق 

از  شدهاستخراج هایمؤلفه تأییدو جهت  گرفتهانجامکدگذاری باز  هامصاحبهبر روی 

خواسته شد با توجه  هاآنمتخصص رسید و از  51هر  به دست هامؤلفهلیست  هامصاحبه

از طریق کدگذاری محوری دو  ازآنپسیا اصالحاتی بر آن انجام دهند.  تأییدبه موضوع 

بررسی و پیوستارها شکل گرفت و برای هر پیوستار عنوان خاصی  هامؤلفه هایطیفسر 

یا اصالح در اختیار  تأییددر نظر گرفته شد. مجدداً پیوستارها در قالب نمودار برای 

 هامصاحبهاز  شدهاستخراج هایمؤلفهقرار گرفت تا مشخص شود  شوندگانمصاحبه

: باشندمیکلی شده و به شرح ذیل  یبنددستهعنوان پیوستارها  موضوع را پوشش دهند.

 ،ای امنفض ،فضای سرزنده ،فضای تعلق پذیر ،فضای باز آموزشی ،یرپذنظارتفضای 

مرحله جدول هدف محتوی ساخته  ینازاپس. کنندهدعوتفضای  ،ریپذاجتماعفضای 

هدف  عنوانبه شدهاستخراج هایمؤلفهمحتوی و  عنوانبهچنانکه پیوستارها  ،شد

و متخصصان به آن پاسخ دادند. در مرحله بعد پرسشنامه محقق ساخته خلق  یبنددسته

بر اساس روابط بین متغیرها  معماری و استخراج اصول هایمقولهگردید که هدف آن بیان 

                                                                                                                                        
1. Sanford 

2. grounded theory 
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بود. پایایی و روایی پرسشنامه از طریق مطالعه پایلوت بر روی چند نفر از متخصصان و 

هایی به پرسشنامه ن درنهایتو بررسی نتایج صورت گرفت و  افزارنرمانتقال اطالعات به 

ج )تحلیل عامل بر روی متخصصان و استخرا Qهمه متخصصان داده شد و تحلیل عامل 

صورت گرفته و نتایج مستخرج شده است. پس از  هادادهیرومصاحبه شده(  هایمؤلفه

و کرویت بارتلت  5او –ام  –از طریق آزمون کی  گیرینمونهکفایت  ،هادادهچرخش 

حجم نمونه  دهدمیکه نشان  است 2/2باالتر از  KMOسنجیده شده است. نتیجه آزمون 

کفایت  ،آزمون آزمودناست. لذا  653/2 آمدهدستبه کافی بوده است. در جدول زیر عدد

ریس که مات کندمی. در آزمون کرویت بارتلت فرض صفر بیان دهدمیحجم نمونه را نشان 

 رتکوچکآزمون بارتلت  دارییمعنیک ماتریس واحد و همسان است. اگر  ،همبستگی

سب )مدل عاملی( مناباشد )رد فرض صفر( تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار  21/2از 

 21/2از  ترکوچکآزمون بارتلت  .Sig شودمی( مشاهده 9که در جدول ) طورهماناست. 

 مقدار همبستگی را حساب نمود. توانمیاست و این بدان معناست که 

 نمونه حجم کفایت برای بارتلت کرویت و KMO آزمون .3 جدول

253/2 او –ام  –کی  میزان اندازه  

112/12 کرویت بارتلت  

df 66 

Sig. 293/2  

عامل شناسایی  1 ،نفر 52که از مجموع  دهدمیپس از چرخش نشان  هادادهتحلیل 

در  دهدمیاست که نشان  %1/22 ،عامل 1درصد تجمعی کل این  ،3شده است. جدول 

تفکرات فردی که ممکن  %21مشترک بوده و حدوداً  دهندگانپاسختفکر  %22حدود 

. این بدان معنا است استفردی  هایرغبتو  هاگرایش ،اختصاصی یهاآگاهیاست از 

را به خود  دهندگانپاسخاز تفکر  %22که واقعیت بیرونی وجود داشته است که توانسته 

 جلب کرده و لذا نظریات مشترک آنان را شکل داده است.

                                                                                                                                        
1. KMO and Bartlett's Test 
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 عاملی تحلیل چرخش از هاداده واریانس .4 جدول

Component 

 چرخش از بعد چرخش ازقبل 

 % واریانس کل
درصد 

 %تجمعی
 % واریانس کل

درصد 

 %تجمعی

5 232/9  996/21  996/21  221/2  312/51  312/51  

2 333/5  222/56  196/35  512/2  519/51  562/92  

9 339/5  332/52  321/19  321/5  235/52  319/33  

3 252/5  532/52  551/63  321/5  252/55  569/65  

1 233/5  232/1  162/22  233/5  632/55  162/22  

 در واقعی شدهادراک عوامل شناسایی در سعی ،5 نمودار اسکری نمودار به توجه با

 پنجم عامل از نمودار فرضی خط ،است مشخص که طورهمان .شودمی نفر 52 این بین

 دارینمع و بزرگ بسیار اول عامل. شودمی کردن مسطح به شروع و شده شکسته بعد به

 و قابلیت تعریف و معنی کردن هستند. بوده معانی دارای چهارم و سوم ،دوم عامل. است

 
 تحلیل عامل هایعاملنمودار اسکری برای تعیین . 1 نمودار

از افراد بعد  هرکدامچرخش داده شده است و بار عاملی  هایدادهماتریس  1جدول 

مک این . به کآیدمیاز چرخش در آن مشخص شده است که به کمک نمودار اسکری 

که  فردی هر هستند مبادرت ورزید. یفتعرقابلکه  هاییعاملبه شناسایی  توانمیآمار 



 2716 تابستان/ 73ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   211

. یردگمیمعنادار تلقی شده و در دسته آن عامل قرار  ،داشته باشد 9/2از  تربزرگبار عاملی 

هستند. عامل اول تا  یفتعرقابلکه چهار عامل  دهدمینشان  شدهدادهتفسیر ماتریس 

عوامل بوده شامل معانی شاخصی بوده که با توجه  ینتردرکقابلو  ترینبزرگه چهارم ک

 آمده است. 1در جدول به پرسشنامه 

 هریک عاملی بار و شدهداده چرخش هایداده ماتریس .1 جدول

 
هامؤلفه  

5 2 9 3 1 

var007 122/2  212/2  232/2  226/2  226/2  

var004 293/2  529/2  221/2-  215/2  225/2  

var011 259/2  391/2  531/2  593/2-  222/2  

var008 695/2  922/2  531/2-  292/2  932/2-  

var006 219/2-  233/2  291/2  513/2  563/2  

var010 222/2  613/2  253/2  959/2-  292/2  

var003 212/2  659/2  561/2-  296/2-  223/2-  

var001 521/2  253/2  191/2-  512/2-  923/2  

var009 292/2  322/2  212/2  251/2-  911/2  

var002 216/2  . 529/2  225/2  122/2  213/2-  

var005 213/2  122/2-  222/2  691/2  533/2  

var012 599/2  223/2  222/2-  222/2-  133/2  

 طراحی فضاهای باز دانشگاهی  اصول بر مؤثرعوامل  ترینمهم

 با رویکرد سرزندگی خالق و تعامالت اجتماعی
عوامل تعریف شماره افراد  نام عامل 

2، 3، 55، 1  
 یریپذاجتماع در( خطی و گرد) چیدمان و( کاربری و فضا) تنوع نقش

 دانشگاهی یرپذاجتماع هایمحیط سرزندگی بر آن تأثیر و
 (اجتماعی بعد)

6، 52، 59  
 در تنوع ایجاد و یکنندگدعوت ،جذابیت در طبیعی مصالح نقش

 دانشگاهی یرپذجتماعا هایمحیط سرزندگی بر نشستن فضاهای
 (کالبدی بعد)

5، 3  
 سرزندگی در محیط چندگانه عملکرد و( کاربری و فضا) تنوع نقش

 دانشگاهی یرپذاجتماع هایمحیط
 (طراحی بعد)

2، 1  
 یرپذاجتماع هایمحیط سرزندگی در محیط یکنندگدعوت نقش

 دانشگاهی

 شناختیروان بعد)

 (محیط
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 گیرینتیجهبحث و 

 با رویکرد سرزندگی یرپذاجتماعژوهش تعیین اصول طراحی فضاهای باز هدف کلی پ

 ،دیدگاه متخصصان از آمدهدستبه نتایج به توجه خالق و تعامالت اجتماعی است. با

 گاهدانش جمعی فضاهای در ،طراحی و روانشناسی محیط ،کالبدی ،صفات اجتماعی وجود

. ندکن تسهیل یریپذاجتماع و خالقسرزندگی  برای افزایش را الزم شرایط تواندمی

افزایش  واسطهبه ،جمعی باز دانشگاهی فضاهای در فضایی صفت وجود که ترتیبینابه

و منجر به  تسهیل محققین را برای نوآوری و خالقیت فرآیند ،سرزندگی امکان

 ضاییف تنوع ،کالبدی آسایش و آرامش واسطهبه زیبایی ،طورینهم. شودمی یریپذاجتماع

 شآرام واسطهبه رؤیت پذیری یا یجوارهم و انگیزه افزایش واسطهبه یریپذانعطاف و

 اهایفض در .باشند مؤثر راستا در این توانندمی ،انگیزه و تعامالت ،کالبدی آسایش و

 است بوده موردنظر هاانسان شناختیروان و فیزیکی نیازهای به توجه یرپذاجتماع

 قابلیت شامل جامع خصوصیت 6 دارای را یرپذاجتماع فضاهای (5336ویلکینسون )

 ایجاد قابلیت ،انسان پویایی کنندهآرام و متعادل ،سرزندگی حس برانگیزاننده ،گزینش

 فضای ینبنابرا؛ داندمی طبیعت با ارتباط برقراری و شکوفایی خود حس ،اجتماعی روابط

 و عمومی فضاهای اهمیت. است معماری طراحی در مهم موضوعی یرپذاجتماع

 درک تهگذش از بیشتر روز هر ،زندگی کیفیت ارتقاء و ما پیرامون محیط در یرپذاجتماع

 ستیابید طریقه که دهندمی کنندگاناستفاده به را امکان این یرپذاجتماع فضاهای. گرددمی

 ندنیازم عمومی فضاهای در حضور و تعامل ارتقاء و پایدار و منسجم اجتماعی روابط به

 توسعه شدن اجتماعی مختلف الگوهای چگونگی دربارۀ ا ر خود دانش ما که است این

 کاربرد و هابرخورد ،انسان رفتار که است حقیقت این بیانگر تحقیقات این بازنگری .دهیم

 به منجر تاًنهای و گیرد قرار تأثیر تحت فضایی ارتباطات و فضا واسطهبه تواندمی فضا

 .است جمعی هایانونک در اجتماعی سرزندگی

 اهدانشگاه که داشت توجه باید نیز دانشگاهی یرپذاجتماع فضاهای خصوص در

 هاآن. شودمی محسوب نیز کالبدی هاییمکان ،هستند سازمانی هاییمجموعه که قدرهمان
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 سئلهم این. دارند اختصاص عالی تحصیالت به که هستند ییهاساختمان استقرار مکان

 یسازمحوطه ،هامجسمه ،هاساختمان استقرار مکان عنوانبه و است بوده اهآن غالب نقش

 محوطه شاید ،معنا این به. شودمی محسوب نیز هنری اثر یک ،عمومی فضاهای و

 هنر زا بازتابی عنوانبه بلکه و برتر هنر از ادراکی محصول یک چون فقطنه دانشگاهی

 که شود تعریف محققان از اجتماعی عنوانبه دانشگاه اگر. است مکان ساخت در انسانی

 و اجتماعی ،علمی معانی پی در اجتماعی چنین ،هستند دانش پی در گروهی صورتبه

 دهدمی رخ آن در یادگیری که جایی در ذهنی قلمرو و فکری فضای. بود خواهد فرهنگی

 و تسا مربوط فرهنگی فضای با حدی تا و داشته تعامل اجتماعی فضای با ضرورتبه

 در سرزندگی مفهوم ایجاد بنابراین؛ گیردمی شکل محققین حس با که است فضایی

 یبرا مؤثر معیارهای دارای مسئله به عمده رویکرد با دانشگاهی یرپذاجتماع فضاهای

 ،تمایز و هویت ،امنیت و ایمنی ،دسترسی ،تنوع ،افراد مفید تراکم :از اندعبارت شناسایی

 رزندگیس گفت توانمی لذا. رقابت و سازمانی ظرفیت ،مساعیکیتشر و ارتباط ،خالقیت

 ینب گروهی و جمعی تعامالت ایجاد با دانشجویی یرپذاجتماع هایکانون ایجاد از خالق

 سرزندگی اساس بر دانشگاهی باز فضاهای هایویژگی درنهایت. شودمی ایجاد هاآن

 طمحی شناختیروان و طراحی ،بدیکال ،اجتماعی بعد چهار با اجتماعی تعامالت و خالق

 :گرددمی ارائه زیر موارد صورتبه متخصصان نگاه از

 ،فضا دنبو بینیپیش قابل و خوانایی و تداوم ،منسجم ساختار ،امنیت ،قلمرو تأمین

 هایرنگ -9 ،مکان آسایش و راحتی ،پاسخگویی ،فضا در مناسب تسهیالت وجود -2

 ،رمزآلودگی و پیچیدگی چون ابعادی وجود لزممست که مکان هیجان و شور ،طبیعی

 و ییجو خلوت ،یابییتهو ،انتخاب ،تضاد و گوناگونی ،خود بیان امکان ،آموزش

 دانشجویان برای یترؤقابل فضاهای -1 ،اجتماعی تعامالت -3 ،فضاست در یبستگدل

 ضاهاییف ،باشد کاربران مختلف هایگروه پذیرای که فضاهایی ،محدوده و مرز دارای و

 رسمی نشستن امکان که فضاهایی -6باشند.  داشته مطلوب نور مختلف ساعات در که

 -2ند. باش داشته را( چمن و سطوح طبیعی ،هاپله ،هالبه) یررسمیغ و( صندلی ،نیمکت)
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 یا انونیک مکان یک با که فضاهایی ،مختلف انواع با سبز فضاهای بر مشتمل فضاهایی

 شکل هاجشن مثل خاص رویدادهای برای که فضاهایی ثلم شود طراحی ویژه مشخصه

 دارای که فضاهایی -1. نمایند تشویق زدن قدم به را افراد که فضاهایی ،گیرندمی

 که فضاهایی خلق -3باشند. خود درون خصوصییمهن کاربرد با شدهیفتعر هایحوزه

 بتوانند آن کنندگانهاستفاد که فضایی. هستند دارا را مختلف تجارب از بردن لذت امکان

 آن در و بوده امان در جوی مختلف شرایط از فصلی هایزیبایی از بردن لذت عین در

 منتظر ،بخوانند ،بنشینند ،بخورند ،کنند نگاه ،بایستند ،کنند صحبت ،کنند تماشا ،بزنند قدم

 .بمانند

ر در نظ بایستمیامری آشکار است که  هاپژوهشمحدودیت در تمامی  درنهایت

وی را از تحصیل نتایج  تواندمیپژوهش  هایمحدودیتگرفته شود. آگاهی محقق بر 

محدودیت در ابزار پژوهش است که محقق  ،اشتباه باز دارد. محدودیت اول این پژوهش

ن با تدوی اگرچه. این محدودیت همان تعداد محتواهای پرسشنامه است. استساخت نیز 

ن ولی ای ،امی مباحث مرتبط در نظر گرفته شودجدول هدف / محتوا تالش شده که تم

نهان پژوهشگر پ ازنظرمحتمل است که برخی از مطالب نظری و کاربری مرتبط  بازهمامر 

مانده باشد. دومین محدودیت مربوط حجم نمونه انتخابی متخصصین در تکنیک دلفی 

ولی مشخص  ،کفایت حجم نمونه را اعالم کرده است KMOشاخص  اگرچهاست. 

که محدودیت زمانی و  دقت کار را افزایش دهد تواندمیست که افزایش حجم نمونه ا

 مالی پروژه بازدارنده افزایش حجم نمونه متخصصین بود.

. این رددگیبرمپیشنهاد نیز به محدودیت حجم نمونه متخصصین در تکنیک دلفی 

ای ید آنکه خطبه ام ،دهدمیپیشنهاد افزایش تعداد متخصصین تکنیک دلفی را ارائه 

کاهش پیدا کند. پیشنهاد دیگر در همین روش تحقیق مربوط به تعداد دورهای  گیریاندازه

تکنیک دلفی است که تشریح شده است. افزایش دورهای تکنیک دلفی نیز از دیگر 

 .استآتی  هایپژوهشبرای  هایشنهادپ
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Abstract 

The purpose of this research is to provide principles for designing Open 

University spaces based on increasing creative vitality and social 

interactions. In this research, the method of quantitative qualitative 

research has been used. The population of this study was architecture 

and urban planners. It was obtained through a network sampling 

(snowball) and sample size through theoretical saturation that was 

extracted from the factors. Also, after an open interview, experts and 

experts used open and axial encoding techniques. Using Delphi 

explorative scanning method, 20 faculty members of the university 

architecture and urban planning department in Tehran, and then the 

results were included in the questionnaire. The questionnaire was 

completed in two stages. To analyze the data collected based on factor 

analysis, the results of extraction are extracted, and finally the most 

influential factors are identified on the creative vitality process and 

social interactions of each of the spatial attributes. The results of this 

research indicate that social, physical, design and psychological 

dimensions of the environment are influential on Open University 

faculties. 

Keywords: Design principles, Public spaces, Creative vitality, Social 

interaction 

  




