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چکیده
هدف از این پژوهش ارائه اصول برای طراحی فضاهای باز دانشگاهی مبتنی بر افزایش سرزندگی خالق
و تعامالت اجتماعی است .در این پژوهش از روش تحقیق تلفیقی (کیفی کمّی) استفاده شده است .جامعه
موردمطالعه متخصصین رشته معماری و شهرسازی بوده و از طریق روش نمونهگیری شبکهای (گلوله
برفی) و حجم نمونه از طریق اشباع نظری انجام پذیرفته که از عوامل استخراج شده است ،به دست آمد.
همچنین پس از مصاحبه باز پاسخ با متخصصین از تکنیک کدگذاری باز و محوری استفاده شد و به
روش پیمایش اکتشافی دلفی توسط  22نفر از اعضای هیأت علمی معماری و شهرسازی دانشگاهها در
شهر تهران و بعدازآن نتایج از طریق جدول هدف محتوی به پرسشنامه تبدیل شد و طی  2مرحله،
پرسشنامه تکمیل شده است .برای تحلیل دادههای جمعآوریشده بر اساس تحلیل عامل  Qنتایج استخراج
و درنهایت تأثیرگذارترین عوامل بر فرآیند سرزندگی خالق و تعامالت اجتماعی از هر یک از صفات
فضایی مشخص شده است .نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ابعاد اجتماعی ،کالبدی ،طراحی و
روانشناختی محیط بر فضاهای باز دانشگاهی تأثیرگذار است.
واژههای کلیدی :اصول طراحی ،فضاهای عمومی ،سرزندگی خالق ،تعامالت اجتماعی

این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته معماری دانشگاه هنر اصفهان است.
 دانشجوی دکتری معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان (نویسنده مسئول)
پست الکترونیکS.Azemati@aui.ac.ir :
 دانشیار معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 دانشیار معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
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مقدمه
دانشگاهها مکانهای تدریس ،یادگیری و پژوهشی هستند که احساسی اجتماعی را در کل
و اجزاء خود ایجاد میکنند و نقش دانشکدهها و فضاهای باز در این است تا واحدهای
کوچک و قانونمندی را برای محققان ایجاد نمایند که از فضاهای اجتماعی بهصورت
مشترک استفاده نمایند .این فضاها نهتنها عرصه گفتمانی بین تصویر علمی و شکل
ساختهشده در سطحی گسترده میباشند ،بلکه متعهد به ایجاد گفتمانی بین دانشجویان در
فضاهای مختلف با یکدیگر هستند .عالوه بر آموزش رسمی ،یکی از قابلیتهای
دانشگاهها ایجاد تعامالت اجتماعی در این فضاهای اجتماعی 5است (ادواردز ،2عظمتی و
باقری .)5916 ،عدم وجود ،شورونشاط و تعامالت در جوامع انسانی مشکالتی را به بار
میآورد (رعیتی )5931 ،ایجاد حس سرزندگی 9و آسایش روحی ناشی از آن در پذیرش
فضای عمومی از سوی همان تأثیر دارد .وضعیت دانشگاهها حاکی از نیاز مبرم به فضاهای
مطلوب و اجتماعی بهعنوان فضای عمومی است (کوکبی ،پور جعفر و تقوایی.)5935 ،
رشد سریع دانشگاهها و توسعه کالبدی آن بدون در نظر گرفتن ابعاد دیگر ،موجب بروز
مشکالت مختلف مانند عدم حضور پذیری دانشجویان و نزول کیفیت محیط شده است.
دانشگاه و فضاهای آن بستر یا ظرفی برای وقوع انواع فعالیتهای فردی یا گروهی هستند
که پذیرای فعالیتهای گوناگون علمی میباشند .فعالیت دانشجویان در فضاهای
دانشگاهی باعث پدید آمدن ارتباطات و تعامالت گشته و حس مکان 3را در میان آنها
به وجود میآورد( .ادواردز )5916 ،اگر دانشگاه را بهمانند یک موجود زنده فرض کنیم،
این موجود بر ای ادامه حیات به سرزندگی نیازمند است .به همین خاطر نقش اصلی
فضاهای دانشگاهی که محلی از اجتماع دانشجویان با تنوع سنی و جنسیتی مختلف بوده
و سبب خلق تنوع فعالیتی در میان دانشجویان میشود مبنای ایجاد حس سرزندگی در
بستر آنجاست .سرزندگی در دو مقیاس خرد و کالن موردبررسی قرار میگیرد .این مفهوم
1. union
2. Brian Edwards
3. livability
4. sense of place
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در سطح خرد به معنای تنوع فعالیتها در عرصه همگانی و سازگاری آن با فضا در
چهارچوب نظامی از قرارگاههای رفتاری است .اگر از طبقهبندی فعالیتی استفاده شود
میتوان محیطهایی را سرزنده نامید که در آن فعالیتهای اختیاری و اجتماعی در دامنه
گستردهای از زمان جریان دارد که در این حالت برخی از شاخصهای شناسایی سرزندگی
میزان تراکم افراد پیاده در محل ،تعداد ،تنوع و ماهیت قرارگاههای رفتاری موجود ،وجود
فعالیتهای موسمی ،تنوع استفادهکنندگان ،تنوع فرم و رنگ و غیره است .در سطح کالن
میتوان سرزندگی را مشخصهای از محیط دانست که با مجموعهای از کیفیتهای کالبدی
و غیر کالبدی امکان زندگی سعادتمندانه شهروندان را فراهم میکند .بهبیاندیگر میتوان
سرزندگی را معادل تعریف «کیفیت طراحی محیطی» دانست (نوروزیان.)5932 ،
سه دیدگاه دربارۀ حالت وجود سرزندگی وجود دارد .دیدگاه اول «جبریت محیطی»5
(پیت )5311 ،نام دارد و در آن سرزندگی کیفیتی است که در ذات معماری و کالبد وجود
دارد و مستقل از ناظر است؛ اما در دیدگاه دوم سرزندگی «انسانگرایی »2مقولهای ذهنی
و سلیقهای است و ارتباطی با کالبد و محیط مصنوع ندارد .در این دیدگاه هندسه محیط
فاقد اهمیت است و تنها ویژگیهای روانشناختی و موقعیت اجتماعی – اقتصادی ناظر
موجب میشود که وی محیطی را سرزنده در نظر بگیرد .در دیدگاه سوم که «احتمالگرایی
محیطی »9نام دارد ابتدا محیط کالبدی خصوصیات و ویژگیهای خود را در معرض دید،
حواس و ارزیابی محیط قرار میدهد و سپس ناظر از آن دریافتهای گوناگون به
عملآورده و نهایتاً آن را مورد ارزیابی و قضاوت قرار میدهد (هافمن و گاردنر.)5319 ،3

لذا با توجه به ادبیات موضوع مبنای بحث سرزندگی خالق در پژوهش فوق رویکرد
احتمالگرایی محیطی خواهد بود.
بهطور خالصه میتوان گفت برنامههای مرتبط با سرزندگی شامل ویژگیهایی است
که بر استفادهکنندگان در انتخاب حضور پذیری در محیط خاص تأثیر میگذارد .این
1. environmental aggression
2. humanism
3. permissive probability
4. Hoffman & Gardner
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ویژگیها شامل مشارکت ،درگیری اجتماعی ،کیفیت خدمات و زیرساختها و کیفیت
محیط طبیعی و ساخته شده است .هنگامیکه دربارۀ محیطهای پاسخده در پیشینه موضوع
مطالعه میکنیم مفاهیم سرزندگی و پایداری 5اغلب دارای همپوشانی هستند و غالباً
همزمان بهکاربرده میشوند (ون کمپ )2229 ،2و این به علت کمبود بحث دربارۀ ماهیت
رابطه میان این دو مفهوم است .هر دو مفهوم به کیفیت زندگی ،سالمت و رضایت از
زندگی اشاره میکنند و هر دو دربارۀ رابطه انسان – محیط هستند؛ اما سؤالی که مطرح
میشود این است که آیا سرزندگی و زیست پذیری محیط بخشی از فرآیند توسعه پایدار
است یا مخالف برنامه توسعه پایدار .ون کمپ معتقد است که پایداری بحث میکند که
رابطه انسان – محیط در آینده چگونه باید باشد ولی سرزندگی و زیست پذیری 9به رابطه
کنونی آنها میپردازد .دو مدل توسط لیندهارت )2223( 3ایجاد شد که در آن پایداری
بر روی مسائل جهانی در یک بازه زمانی طوالنی تمرکز میکند اما سرزندگی مفهوم محلی
آن (اکنون و اینجا) است (شکل )2؛ بنابراین دور از ذهن نیست که سرزندگی میتواند
ابزاری باشد برای دخالت و درگیری مردم درصورتیکه پایداری چنین توانایی ندارد .مدل
دیگری که توسط لیندهارت ( )2223تولید شد ،زیست پذیری و سرزندگی را یکی از
عناصر تشکیلدهنده پایداری میداند (شکل .)5

شکل  .1مقیاس پایداری و سرزندگی (لیندهارت)2004 ،

1. Sustainability
2. Van – Kamp et al
3. Livability
4. Lyndhurst
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شکل  .2سرزندگی ،اکنون و اینجا شکل (لیندهارت)2004 ،

پژوهشگران مختلف سرزندگی را با اجزا و عناصر مختلفی تعریف کردهاند .جدول
زیر خالصهای از این عناصر را از دیدگاه محققان مختلف نشان میدهد .اجزا و عناصر
مختلف در تعریف سرزندگی از نگاه (ویلر )2225 ،قلمرو عمومی جذاب و پیاده محور،
حجم و سرعتپایین ترافیک ،مسکن ارزان با موقعیت مناسب ،پارکها و فضاهای باز
قابلدسترس ،محیط طبیعی پاک ،منظر ساختهشده خوانا ،آموزنده و متنوع ،مکانهای امن
و قابلدسترس همه استفادهکنندگان ،مکانهایی با تأکید بر اکولوژِی ،تاریخ و فرهنگ
محلی ،محیطهای افزایشدهنده تعامالت اجتماعی ،از نگاه (بالساس )2223 ،امنیت،
پاکیزگی ،زیبایی ،حیات اقتصادی ،قابلخرید برای گروههای مختلف ،مدیریت مناسب،
زیرساختهای عملکردی ،پارکهای وسیع ،حملونقل عمومی ،فعالیتهای فرهنگی،
حس اجتماعپذیری و ازنظر (تروسبی )2221 ،عناصر محسوس (وجود زیرساختهای
عمومی ،فضاهای عمومی ،حملونقل عمومی ،دسترسی به بهداشت ،آموزش ،خدمات،
آبوهوای پاک ،سیستم فاضالب) ،عناصر غیر محسوس (حس مکان ،فعالیتهای محلی،
شبکههای اجتماعی مناسب) است که هر سه نظریه بهصورت مشترک از قابلیت
اجتماعپذیری و فعالیت گروهی نام بردهاند .بر همین اساس میتوان ایجاد خالقیت بر اثر
سرزندگی و تعامالت اجتماعی را نتیجه گرفت .فضای سرزنده ،محیطی است که بتواند
نیازهای استفادهکنندگانش را از طریق ایجاد احساس رضایت در آنها برطرف سازد؛
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بنابراین سرزندگی مفهومی نسبی است و حاصل تعامل فرد و محیط است .پس فرمها و
خدمات شهری و محیطی نقش حیاتی در رفتار استفادهکنندگان و درک سرزندگی ایفا
میکنند .تحقیقات نشان میدهد محیط نیز امکان دارد بر خالقیت مؤثر باشد .آمابیل 5بیان
میکند :محیط فیزیکی ازلحاظ شناخت و ادراک محرک بوده و میتواند تقویتکننده
خالقیت باشد (آمابیل و همکاران )5336 ،مارتنس 2نیز معتقد است محیط فیزیکی میتواند
بر کارها و فرآیندهای خالقیت و تغییر انگیزه مؤثر باشد (مارتنس .)2255 ،ژانگ و
استرنبرگ معتقدند بدون محیطی حمایتکننده و مشوق ایدههای خالق ،خالقیت درون
فرد بروز پیدا نخواهد کرد .از دیدگاه ایشان محیط میتواند حداقل از سه جهت
حمایتکننده خالقیت باشد :به جرقه زدن ایدههای خالق کمک کند ،آنها را حمایت
کند و بهعنوان زمینهای برای ارزیابی و بهبود ایده خالق عمل کند .نکته مهم این است
که محیط مانعی ایجاد شدن خالقیت نباشد .ازجمله عوامل مختلکننده خالقیت ،آسایش
روانی و فیزیکی ،دمای باالی محیط ،سروصدا زیاد و یا عدم وجود فضای کافی برای
افراد است (مارتنس .)2255 ،عالوه بر این سرزندگی نیز میتواند بر اثر خودشکوفایی و
انگیزش درونی ایجاد شود و تحت کنترل قرار دادن و محدودیت یا اجبار به انجام کاری
از میزان انرژی فرد میکاهد که خود همان اساس نظریه خود تعیینی و پایهی تئوریک
مفهوم سرزندگی است (پائولز و یانگ .)2226 ،9الزم به ذکر است ادراک محیط بر اساس
اجتماعپذیری ،فرآیند کسب اطالعات از محیط اطراف انسان است که فرایندی فعال و
پویا است (لنگ )5919 ،در حقیقت ،ادراک محیطی نشاندهنده آگاهی و فهم محیط است.
ادراک فرآیندی تجربه پذیر و حسی است که نقش فعالیت پذیری در محیط در آن بالقوه
است .جیکوبز 3نقش فعالیت پذیری و تنوع بارور در فضاها و خلق سرزندگی را با چهار
شرط بیان میکند .محدوده بیش از دو کارکرد اصلی داشته باشد ،غالب فضاها کوچک و
قابلدرک باشند .منطقه ترکیبی از ساختمانهایی با شرایط و سن متفاوت باشد ،تراکم
1. Amabile et al
2. Martens
3. Paulus & Yang
4. Jacobs
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حضور مردم عموماً وجود داشته باشد( ،جیکوبز .)5312 ،با توجه به تعاریف موجود
میتوان سرزندگی خالق را از قابلیتهای سرزندگی توأم با خالقیت دانست یعنی فضا
برای تأمین تنوعی از فعالیتها و استفادهکنندگان (با پیشزمینههای مختلف اجتماعی و
فرهنگی) با هدف تنوع تجربیات و تعامالت اجتماعی بهگونهای که امنیت ،برابری و
راحتی را برای همه استفادهکنندگان فراهم آورد ،در نظر گرفت.
لنارد و لنارد 5در سال  5313نیز بر پایه مطالعات خود بر فضاهای عمومی به
ویژگیهای زیر در طراحی فضای عمومی به ویژگیهای زیر در طراحی فضای عمومی
موفق اشاره دارد:
 -5تصور و تشخص مکان :این ویژگی معطوف به کالبد مکان بوده و ضمن آنکه فضاهای
عمومی را تماشائی مینماید ،تصور قوی از شخصیت و هویت آن در ذهن کاربران خود
ایجاد مینماید.
 -2حس مکان و تجارب بهیادماندنی :حس مکان در فضاهای عمومی از طریق تعریف
و تعین مکان که در اولین مواجهه فرد با مکان وی را تحت تأثیر قرار میدهد در رابطه
است .این ویژگی بر افراد و رویدادهای مکان تمرکز نموده و حافظ حس همبستگی در
مکان و خلق تجارب معنادار و بهیادماندنی در آن است .چراکه خاطرات ما با مکانی که
در آن به وقوع میپیوندد ،گره خورده است.
 -9تنوع فعالیتی برای کاربران گوناگون :ازآنجاییکه افراد گوناگون به روشهای مختلف
از مکان استفاده میکنند این کیفیت سبب میگردد تا افراد مختلف بهمقتضای شرایط خود
بتوانند بهراحتی در مکان حضور داشته باشند.
 -3جهتگیری و تعریف مطلوب مکان :متخصصین بر این باورند که مردم باید قادر به
جهتگیری در مکان و ادراک موقعیت خود در آن باشند که مستلزم مفصلبندی ،خوانایی
و تمایز بخشهای مختلف است (لنارد.)5313 ،

1. Lennard & Lennard
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یافتههای حاصل از تحقیق فوق در ارتباط با ابعاد و مؤلفههای مختلف فضای عمومی
پاسخگو که به آن اشاره گردید بر دو عامل زیر تکیه دارد:

 -5تئوری مکان کانتر 5که مکان را با سه بعد کالبد ،معنا و فعالیت تعریف مینماید؛
 -2مدل مازلو 2که نیازه ای انسان را مبتنی بر سلسله مراتبی از نیازهای اولیه تا نیازهای
برتر او طبقهبندی مینماید.
نیاز به آسایش اقلیمی و امنیت در مکان به نیازهای اولیه انسان ،بعد اجتماعی مکان
به نیاز او به روابط اجتماعی و درنهایت بعد معنایی مکان به نیازهای برتر انسان اشاره
دارند .بر این مبنا میتوان مدلی از فضای عمومی پاسخگو به نیازهای انسان ،مشتمل بر
چهار بعد :پاسخگویی کالبدی ،فعالیتی ،اجتماعی و معنایی تبیین نمود که از نتایج این
پژوهش استنتاج میشود .عالوه بر این ،مؤلفههای بعد فعالیتی همانگونه که کار 9اشاره
مینماید به نوع فعالیتها شامل :اشتغال فعال و غیرفعال و نیز تنوع فعالیتها اشاره دارند.

بعد اجتماعی نیز به ویژگیهای کاربران و حمایت از گروههای مختلف اجتماعی و بعد
معنای نیز به رابطه انسان و مکان در این فضاها اشاره میکند (کار5332 ،؛ آستین.)5313 ،3
بنابراین ادامه تحقیق ،بر مبنای محورهای مذکور به تبیین مؤلفههای فوق در قالب چهار
محور پاسخگویی کالبدی ،فعالیت ،اجتماعی و معنایی ،اختصاص دارد که شرح آن در
ادامه آمده است( .جدول )2

1. Canter
2. Maslow
3. Carr
4. Astin
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جدول  .2مقایسه ویژگیهای فضای عمومی موفق بر مبنای برخی از مطالعات موجود،
(دانشپور و چرخچیان)1325 ،
ابعاد
محققین

ابعاد کالبدی

ابعاد فعالیتی

ابعاد اجتماعی

ابعاد معنایی

 امنیت تداوم و خواناییLerup, 5322

تعامالت اجتماعی

 تسهیالت مناسب -آسایش مکان

 هویتیابی -تعلق به مکان

 گوناگونی دید و منظر طبیعی عوامل بصریGehl, 5312

 مقیاس امنیت در برابر :جرم،ماشین و عوامل اقلیمی

حمایت از فعالیتها:
 قدم زدن نشستن -مشاهده کردن و...

حمایت از
فعالیتهای
اجتماعی

 دسترسی خواناییLokaitou sideris

 -تسهیالت

 - & Baneriee,1998موقعیت
 -زیبایی

 -حمایت از کاربران

اشارات و

 -معطوف به پیاده

استعارات

 -فعالیتهای مختلف

 انسجام تعین و یکپارچگی ابعاد و تناسباتپاکزاد5913 ،

 فرم هندسه -مصالح

رابطه انسان و

 انعطافپذیری بافعالیتهای گوناگون؛
 -تنوع فعالیت

اجتماعپذیری

مکان
خاطرات جمعی
حس تعلق

 -محصور بودن بدنهها

تعامل اجتماعی به معنای ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشتر است که منجر به واکنشی
میان آنها شود و این نوع واکنش برای هر دو طرف شناخته شده است؛ بنابراین روابط
بدون معنا در زمره این تعریف قرار نمیگیرند .البته تعاریف دیگری نیز برای تعامالت
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اجتماعی وجود دارد .بهعنوان نمونه ،تعامل اجتماعی و برقراری ارتباط ،میتواند یک
موضوع فیزیکی ،یک نگاه ،یک مکالمه و ارتباط بین افراد باشد که خود مستلزم تعریف
رویدادها و فعالیتهای متناسب و درنتیجه نقشپذیری مردم در فضا و عضویت آنها در
گروهها و شبکههای اجتماعی است (دانشپور و چرخچیان)5916 ،؛ اما آنچه ما در جوامع
امروزی شاهد آن هستیم کاهش سطوح ارتباط افراد با یکدیگر است .چنانکه با افزایش
اندازه ،وسعت شهرها ،سرعت ،تراکم و غیره ،مدنیت ،شهروندی و روابط اجتماعی
بهعنوان اصول اولیه شهری ،تضعیف شد .بهاینترتیب احساس جمعی اجتماعهای محلی
و وابستگیهای احساسی به یک مکان در حال ناپدید شدن است (هافمن.)5319 ،5
شناخت کافی از انسان و نحوه ارتباطش با سایرین به چگونگی آن میتواند در شکلدهی
محیط برای برقراری بیشتر تعامل و ارتباط مؤثر باشد .لذا در این روند با بررسی انسان
بهعنوان یک موجود اجتماعی که دارای سطوح کمی و کیفی مختلفی از تعامالت اجتماعی
است ،شناخت قرارگاههای رفتاری و مناسبتهای اجتماعی و فعالیتهای دارای
ظرفیتهای بالقوه برای کنشهای اجتماعی و روابط معنادار ،اهمیت پیدا میکند .افراد
مختلف به سطوح مختلفی از تعامل اجتماعی تمایل دارند .تعریف سطح مطلوب تعامل،
بهطور ذهنی از گفتههای مردم و بهطور عینی از موضعگیری هنجاری نسبت به زندگی
خوب به دست میآید .هر دو از تعریفی دارای ارزش باال برخوردارند و دارای جهتگیری
اجتماعی و سیاسی هستند (لنگ و عینی فر.)5919 ،
آنچه در طراحی فضاهای عمومی ،مورد بیتوجهی قرار میگیرد تأثیر مکان کالبدی بر
احساس و عاطفه ،حس تعلق اجتماعی ،مشارکت در حیات جمعی ،رضایت عمومی و
سالمتی رفتاری انسان است و این در حالی ست که زندگی روزمره افراد ،محدود به
فضاهای مختلفی چون :شهر ،خیابان ،بنا و اتاقی ست که در آن زندگی میکنند .این
مکانها بخش مرئی زندگی فرد هستند .مکانها خلق میشوند و معنا میآفرینند ولی افراد

1. Huffman
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از کنار آن میگذرند (دانت .)2222 ،5پاسخگویی معنایی مکان و نیز معنا بخشیدن به آن،
برخاسته از نحوه تعامالت انسان و مکان در ابعاد زیر است:
تعامل شناختی :قضاوت مکان بر مبنای باورها ،تفکرات و انتظارات فرد ،تعامل عاطفی:
ارزیابی فرد از مکان بر پایه احساسات و ترجیحات وی ،تعامل رفتاری :حضور و تداوم
کاربری فرد در مکان و پاسخگویی به نیازهای خود از مکان و مشارکت در حفظ و توسعه
آنکه گاه منجر به ارتقاء رفتاری نیز میگردد (پروشانسکی .)5319 ،2درواقع میتوان گفت
که پاسخگویی معنایی فضاهای عمومی بهعنوان رأس هرم فضاهای عمومی پاسخگو،
مستلزم پاسخگویی کالبدی (گرین5316 ،9؛ براور5311 ،3؛ گرین )5331 ،فعالیتی و
اجتماعی آن است که در ارتقاء تعامالت شناختی و رفتاری مؤثر بوده و ارتقاء تعامل
عاطفی و معنایی را برای فرد به همراه دارد .بهعالوه عواملی چون عناصر خاص مکان
مثل نشانهها ،قدمت و ارزش زمین و وابستگیهای اجتماعی به مکان مثل پاتوقها ،تداوم
و میزان کاربری و حضور در مکان در این امر نقش به سزایی دارند .تصور و تشخص
مکان که تصور قوی از شخصیت و هویت آن در ذهن کاربران خود ایجاد مینماید و
خلق حس مکان و تجارب بهیادماندنی در فضاهای عمومی از طریق تعریف و تعین مکان
که در اولین مواجه فرد با مکان وی را تحت تأثیر قرار میدهد از عوامل موجد تعامل
مطلوب انسان و مکان و خلق تجارب معنادار و بهیادماندنی میباشند (لنارد)5339 ،1
عامل زمان (طول مدت سکونت) و تجارب و خاطراتی که فرد در ذهن خود دارد نیز
ازجمله عواملی است که در این امر نقش دارند .بهطورکلی تعامل عاطفی و معنایی
پسازآن که دیگران تجربه درازمدت یا قوی با یک مکان دارند ،اتفاق میافتد و در این
فرایند ،مکان معنای وسیعی برای فرد مییابد (اوزگانر )2226 ،6که این امر گاه برخاسته
از خاطرات دوران رشد و ارتباطاتی ست که در یک مکان اتفاق میافتد و نهفقط مکان
1. Dunnet
2. Proshansky
3. Green
4. Marcus & Sarkissian
5. Lennard
6. Ozguner
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صرف (تیل )5332 ،5درواقع گذشته تعاملی فرد با مکان خاص و قدرت این ارتباط به
میزان معنادار بودن آن تجربه بستگی دارد .هر چه تجربه یا نحوه دریافت مهمتر باشد،
این ارتباط قویتر خواهد بود (اسمیت)5332 ،2؛ اما آنچه در این میان قابلذکر است آنکه
مطالعات انجامشده در زمینه تعامل انسان و مکان به نقش عوامل فرهنگی ،اجتماعی و
فردی اشاره دارد که خود مؤید لزوم طراحی انسانمحور در خلق فضاهای عمومی موفق
است که از طریق مشارکت افراد در فرآیند خلق مکان میسر است .مشارکت عالوه بر
آنکه توسعه تعامل مطلوب انسان و مکان را به همراه دارد (لنسینگ،)5336 ،9
انعکاسدهنده توقعات افراد نسبت به مکان و نحوه زندگی آنها در آینده نیز است
(آلتمن )5339 ،3که تأمین آنها مکان را برای فرد پرمعنا میسازد.
مقاله حاضر به مطالعه تأثیرات صفات فضایی محیطهای اجتماعپذیر دانشگاهی بر
سرزندگی و تعامالت اجتماعی میپردازد .با توجه به اهمیت ادبیات موضوع در زمینه
موضوع فوق ،در این مقاله ابتدا به بررسی ابعاد سرزندگی و محیطهای دانشگاهی پرداخته
شده است و سپس عوامل مؤثر بر متغیرها موردبررسی قرار گرفتهاند .در ادامه ،با توجه
به تأثیر محیط بر سرزندگی ،به بررسی عوامل مؤثر بر از دید متخصصان در فضای
دانشگاهی پرداخته شده است؛ بنابراین سؤال اصلی پژوهش تعیین اصول طراحی فضاهای
باز اجتماعپذیر با رویکرد سرزندگی خالق و تعامالت اجتماعی است.
روش
در این تحقیق با توجه به صفات فضایی مؤثر بر افزایش سرزندگی و تعامالت اجتماعی
به دنبال طبقهبندی مفاهیم بوده که شواهدی بر مبنای این طبقهبندی یافت نشد ،لذا با
توجه به اکتشافی بودن موضوع تحقیق از روش تحقیق تلفیقی (کمی کیفی) استفاده شد.
در مرحله کیفی از روش تحقیق دلفی استفاده شده است تا ازنظر متخصصان بهره گرفته
1. Thie
2. Smith
3. Lansing
4. Altman
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شود تا موضوع را ویژهتر ازآنچه تاکنون در دسترس بود تولید کند .در این مقاله سه
مرحله شامل  5مرحله مصاحبه و دو مرحله پرسشنامه باز پاسخ صورت گرفته است ،زیرا
انجام چند مرحله جمعآوری داده منحصربهفردترین دیدگاهی است که اجازه میدهد
دانش دقیقتر و تعریفشدهتر به وجود آید (سانفورد )2252 ،5در ابتدا بر روی نمونه
موردمطالعه مصاحبه با  51نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاههای سراسری ایران در
رشتههای معماری و شهرسازی صورت گرفته است .روش نمونهگیری در مرحله مصاحبه
به روش نمونهگیری گلوله برفی انجام شده است و تا حدی مصاحبه از متخصصان ادامه
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
مصاحبهشونده  51نفر بوده که از طریق آزمون  KMOدر نرمافزار تأیید گردید که در
قسمت بعدی نتایج آن بیان شده است .در مرحله بعد با استفاده از روش تحقیق زمینهای

2

بر روی مصاحبهها کدگذاری باز انجامگرفته و جهت تأیید مؤلفههای استخراجشده از
مصاحبهها لیست مؤلفهها به دست هر  51متخصص رسید و از آنها خواسته شد با توجه
به موضوع تأیید یا اصالحاتی بر آن انجام دهند .پسازآن از طریق کدگذاری محوری دو
سر طیفهای مؤلفهها بررسی و پیوستارها شکل گرفت و برای هر پیوستار عنوان خاصی
در نظر گرفته شد .مجدداً پیوستارها در قالب نمودار برای تأیید یا اصالح در اختیار
مصاحبهشوندگان قرار گرفت تا مشخص شود مؤلفههای استخراجشده از مصاحبهها
موضوع را پوشش دهند .عنوان پیوستارها دستهبندی کلی شده و به شرح ذیل میباشند:
فضای نظارتپذیر ،فضای باز آموزشی ،فضای تعلق پذیر ،فضای سرزنده ،فضای امن،
فضای اجتماعپذیر ،فضای دعوتکننده .پسازاین مرحله جدول هدف محتوی ساخته
شد ،چنانکه پیوستارها بهعنوان محتوی و مؤلفههای استخراجشده بهعنوان هدف
دستهبندی و متخصصان به آن پاسخ دادند .در مرحله بعد پرسشنامه محقق ساخته خلق
گردید که هدف آن بیان مقولههای معماری و استخراج اصول بر اساس روابط بین متغیرها
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
انتقال اطالعات به نرمافزار و بررسی نتایج صورت گرفت و درنهایت پرسشنامه نهایی به
همه متخصصان داده شد و تحلیل عامل ( Qتحلیل عامل بر روی متخصصان و استخراج
مؤلفههای مصاحبه شده) رویدادهها صورت گرفته و نتایج مستخرج شده است .پس از
چرخش دادهها ،کفایت نمونهگیری از طریق آزمون کی – ام – او 5و کرویت بارتلت
سنجیده شده است .نتیجه آزمون  KMOباالتر از  2/2است که نشان میدهد حجم نمونه
کافی بوده است .در جدول زیر عدد بهدستآمده  2/653است .لذا آزمودن آزمون ،کفایت
حجم نمونه را نشان میدهد .در آزمون کرویت بارتلت فرض صفر بیان میکند که ماتریس
همبستگی ،یک ماتریس واحد و همسان است .اگر معنیداری آزمون بارتلت کوچکتر
از  2/21باشد (رد فرض صفر) تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب
است .همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود Sig.آزمون بارتلت کوچکتر از 2/21
است و این بدان معناست که میتوان مقدار همبستگی را حساب نمود.
جدول  .3آزمون  KMOو کرویت بارتلت برای کفایت حجم نمونه
2/253

میزان اندازه کی – ام – او

12/112

کرویت بارتلت

66

df

2/293

Sig.

تحلیل دادهها پس از چرخش نشان میدهد که از مجموع  52نفر 1 ،عامل شناسایی
شده است .جدول  ،3درصد تجمعی کل این  1عامل %22/1 ،است که نشان میدهد در
حدود  %22تفکر پاسخدهندگان مشترک بوده و حدوداً  %21تفکرات فردی که ممکن
است از آگاهیهای اختصاصی ،گرایشها و رغبتهای فردی است .این بدان معنا است
که واقعیت بیرونی وجود داشته است که توانسته  %22از تفکر پاسخدهندگان را به خود
جلب کرده و لذا نظریات مشترک آنان را شکل داده است.
1. KMO and Bartlett's Test
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جدول  .4واریانس دادهها از چرخش تحلیل عاملی
قبل از چرخش

بعد از چرخش
درصد
تجمعی%

واریانس%

کل

درصد
تجمعی%

واریانس%

کل

51/312

51/312

2/221

21/996

21/996

9/232

5

92/562

51/519

2/512

35/196

56/222

5/333

2

33/319

52/235

5/321

19/321

52/332

5/339

9

65/569

55/252

5/321

63/551

52/532

5/252

3

22/162

55/632

5/323

22/162

1/232

5/233

1

Component

با توجه به نمودار اسکری نمودار  ،5سعی در شناسایی عوامل ادراکشده واقعی در
بین این  52نفر میشود .همانطور که مشخص است ،خط فرضی نمودار از عامل پنجم
به بعد شکسته شده و شروع به مسطح کردن میشود .عامل اول بسیار بزرگ و معنیدار
است .عامل دوم ،سوم و چهارم دارای معانی بوده و قابلیت تعریف و معنی کردن هستند.

نمودار  .1نمودار اسکری برای تعیین عاملهای تحلیل عامل

جدول  1ماتریس دادههای چرخش داده شده است و بار عاملی هرکدام از افراد بعد
از چرخش در آن مشخص شده است که به کمک نمودار اسکری میآید .به کمک این
آمار میتوان به شناسایی عاملهایی که قابلتعریف هستند مبادرت ورزید .هر فردی که

پژوهش در نظامهای آموزشی /شماره  /73تابستان 2716

211

بار عاملی بزرگتر از  2/9داشته باشد ،معنادار تلقی شده و در دسته آن عامل قرار میگیرد.
تفسیر ماتریس دادهشده نشان میدهد که چهار عامل قابلتعریف هستند .عامل اول تا
چهارم که بزرگترین و قابلدرکترین عوامل بوده شامل معانی شاخصی بوده که با توجه
به پرسشنامه در جدول  1آمده است.
جدول  .1ماتریس دادههای چرخش دادهشده و بار عاملی هریک
مؤلفهها
1

3

9

2

5

2/226

2/226

2/232

2/212

2/122

var007

2/225

2/215

-2/221

2/529

2/293

var004

2/222

-2/593

2/531

2/391

2/259

var011

-2/932

2/292

-2/531

2/922

2/695

var008

2/563

2/513

2/291

2/233

-2/219

var006

2/292

-2/959

2/253

2/613

2/222

var010

-2/223

-2/296

-2/561

2/659

2/212

var003

2/923

-2/512

-2/191

2/253

2/521

var001

2/911

-2/251

2/212

2/223

2/292

var009

-2/213

2/122

2/225

.2/529

2/216

var002

2/533

2/691

2/222

-2/122

2/213

var005

2/133

-2/222

-2/222

2/223

2/599

var012

مهمترین عوامل مؤثر بر اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی
با رویکرد سرزندگی خالق و تعامالت اجتماعی
شماره افراد
1 ،55 ،3 ،2
59 ،52 ،6
3 ،5
1 ،2

تعریف عوامل
نقش تنوع (فضا و کاربری) و چیدمان (گرد و خطی) در اجتماعپذیری
و تأثیر آن بر سرزندگی محیطهای اجتماعپذیر دانشگاهی
نقش مصالح طبیعی در جذابیت ،دعوتکنندگی و ایجاد تنوع در
فضاهای نشستن بر سرزندگی محیطهای اجتماعپذیر دانشگاهی
نقش تنوع (فضا و کاربری) و عملکرد چندگانه محیط در سرزندگی
محیطهای اجتماعپذیر دانشگاهی

نام عامل
(بعد اجتماعی)
(بعد کالبدی)
(بعد طراحی)

نقش دعوتکنندگی محیط در سرزندگی محیطهای اجتماعپذیر

(بعد روانشناختی

دانشگاهی

محیط)
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بحث و نتیجهگیری
هدف کلی پژوهش تعیین اصول طراحی فضاهای باز اجتماعپذیر با رویکرد سرزندگی
خالق و تعامالت اجتماعی است .با توجه به نتایج بهدستآمده از دیدگاه متخصصان،
وجود صفات اجتماعی ،کالبدی ،طراحی و روانشناسی محیط ،در فضاهای جمعی دانشگاه
میتواند شرایط الزم را برای افزایش سرزندگی خالق و اجتماعپذیری تسهیل کنند.
بهاینترتیب که وجود صفت فضایی در فضاهای جمعی باز دانشگاهی ،بهواسطه افزایش
امکان سرزندگی ،فرآیند خالقیت و نوآوری را برای محققین تسهیل و منجر به
اجتماعپذیری میشود .همینطور ،زیبایی بهواسطه آرامش و آسایش کالبدی ،تنوع فضایی
و انعطافپذیری بهواسطه افزایش انگیزه و همجواری یا رؤیت پذیری بهواسطه آرامش
و آسایش کالبدی ،تعامالت و انگیزه ،میتوانند در این راستا مؤثر باشند .در فضاهای
اجتماعپذیر توجه به نیازهای فیزیکی و روانشناختی انسانها موردنظر بوده است
ویلکینسون ( )5336فضاهای اجتماعپذیر را دارای  6خصوصیت جامع شامل قابلیت
گزینش ،برانگیزاننده حس سرزندگی ،متعادل و آرامکننده پویایی انسان ،قابلیت ایجاد
روابط اجتماعی ،حس خود شکوفایی و برقراری ارتباط با طبیعت میداند؛ بنابراین فضای
اجتماعپذیر موضوعی مهم در طراحی معماری است .اهمیت فضاهای عمومی و
اجتماعپذیر در محیط پیرامون ما و ارتقاء کیفیت زندگی ،هر روز بیشتر از گذشته درک
میگردد .فضاهای اجتماعپذیر این امکان را به استفادهکنندگان میدهند که طریقه دستیابی
به روابط اجتماعی منسجم و پایدار و ارتقاء تعامل و حضور در فضاهای عمومی نیازمند
این است که ما دانش خود ر ا دربارۀ چگونگی الگوهای مختلف اجتماعی شدن توسعه
دهیم .بازنگری این تحقیقات بیانگر این حقیقت است که رفتار انسان ،برخوردها و کاربرد
فضا میتواند بهواسطه فضا و ارتباطات فضایی تحت تأثیر قرار گیرد و نهایتاً منجر به
سرزندگی اجتماعی در کانونهای جمعی است.
در خصوص فضاهای اجتماعپذیر دانشگاهی نیز باید توجه داشت که دانشگاهها
همانقدر که مجموعههایی سازمانی هستند ،مکانهایی کالبدی نیز محسوب میشود .آنها
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مکان استقرار ساختمانهایی هستند که به تحصیالت عالی اختصاص دارند .این مسئله
نقش غالب آنها بوده است و بهعنوان مکان استقرار ساختمانها ،مجسمهها ،محوطهسازی
و فضاهای عمومی ،یک اثر هنری نیز محسوب میشود .به این معنا ،شاید محوطه
دانشگاهی نهفقط چون یک محصول ادراکی از هنر برتر و بلکه بهعنوان بازتابی از هنر
انسانی در ساخت مکان است .اگر دانشگاه بهعنوان اجتماعی از محققان تعریف شود که
بهصورت گروهی در پی دانش هستند ،چنین اجتماعی در پی معانی علمی ،اجتماعی و
فرهنگی خواهد بود .فضای فکری و قلمرو ذهنی در جایی که یادگیری در آن رخ میدهد
بهضرورت با فضای اجتماعی تعامل داشته و تا حدی با فضای فرهنگی مربوط است و
فضایی است که با حس محققین شکل میگیرد؛ بنابراین ایجاد مفهوم سرزندگی در
فضاهای اجتماعپذیر دانشگاهی با رویکرد عمده به مسئله دارای معیارهای مؤثر برای
شناسایی عبارتاند از :تراکم مفید افراد ،تنوع ،دسترسی ،ایمنی و امنیت ،هویت و تمایز،
خالقیت ،ارتباط و تشریکمساعی ،ظرفیت سازمانی و رقابت .لذا میتوان گفت سرزندگی
خالق از ایجاد کانونهای اجتماعپذیر دانشجویی با ایجاد تعامالت جمعی و گروهی بین
آنها ایجاد میشود .درنهایت ویژگیهای فضاهای باز دانشگاهی بر اساس سرزندگی
خالق و تعامالت اجتماعی با چهار بعد اجتماعی ،کالبدی ،طراحی و روانشناختی محیط
از نگاه متخصصان بهصورت موارد زیر ارائه میگردد:
تأمین قلمرو ،امنیت ،ساختار منسجم ،تداوم و خوانایی و قابل پیشبینی بودن فضا،
 -2وجود تسهیالت مناسب در فضا ،پاسخگویی ،راحتی و آسایش مکان -9 ،رنگهای
طبیعی ،شور و هیجان مکان که مستلزم وجود ابعادی چون پیچیدگی و رمزآلودگی،
آموزش ،امکان بیان خود ،گوناگونی و تضاد ،انتخاب ،هویتیابی ،خلوت جویی و
دلبستگی در فضاست -3 ،تعامالت اجتماعی -1 ،فضاهای قابلرؤیت برای دانشجویان
و دارای مرز و محدوده ،فضاهایی که پذیرای گروههای مختلف کاربران باشد ،فضاهایی
که در ساعات مختلف نور مطلوب داشته باشند -6 .فضاهایی که امکان نشستن رسمی
(نیمکت ،صندلی) و غیررسمی (لبهها ،پلهها ،چمن و سطوح طبیعی) را داشته باشند-2 .
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فضاهایی مشتمل بر فضاهای سبز با انواع مختلف ،فضاهایی که با یک مکان کانونی یا
مشخصه ویژه طراحی شود مثل فضاهایی که برای رویدادهای خاص مثل جشنها شکل
میگیرند ،فضاهایی که افراد را به قدم زدن تشویق نمایند -1 .فضاهایی که دارای
حوزههای تعریفشده با کاربرد نیمهخصوصی درون خود باشند -3.خلق فضاهایی که
امکان لذت بردن از تجارب مختلف را دارا هستند .فضایی که استفادهکنندگان آن بتوانند
در عین لذت بردن از زیباییهای فصلی از شرایط مختلف جوی در امان بوده و در آن
قدم بزنند ،تماشا کنند ،صحبت کنند ،بایستند ،نگاه کنند ،بخورند ،بنشینند ،بخوانند ،منتظر
بمانند.
درنهایت محدودیت در تمامی پژوهشها امری آشکار است که میبایست در نظر
گرفته شود .آگاهی محقق بر محدودیتهای پژوهش میتواند وی را از تحصیل نتایج
اشتباه باز دارد .محدودیت اول این پژوهش ،محدودیت در ابزار پژوهش است که محقق
ساخت نیز است .این محدودیت همان تعداد محتواهای پرسشنامه است .اگرچه با تدوین
جدول هدف  /محتوا تالش شده که تمامی مباحث مرتبط در نظر گرفته شود ،ولی این
امر بازهم محتمل است که برخی از مطالب نظری و کاربری مرتبط ازنظر پژوهشگر پنهان
مانده باشد .دومین محدودیت مربوط حجم نمونه انتخابی متخصصین در تکنیک دلفی
است .اگرچه شاخص  KMOکفایت حجم نمونه را اعالم کرده است ،ولی مشخص
است که افزایش حجم نمونه میتواند دقت کار را افزایش دهد که محدودیت زمانی و
مالی پروژه بازدارنده افزایش حجم نمونه متخصصین بود.
پیشنهاد نیز به محدودیت حجم نمونه متخصصین در تکنیک دلفی برمیگردد .این
پیشنهاد افزایش تعداد متخصصین تکنیک دلفی را ارائه میدهد ،به امید آنکه خطای
اندازهگیری کاهش پیدا کند .پیشنهاد دیگر در همین روش تحقیق مربوط به تعداد دورهای
تکنیک دلفی است که تشریح شده است .افزایش دورهای تکنیک دلفی نیز از دیگر
پیشنهادها برای پژوهشهای آتی است.
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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

