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 1استادیار دانشکده معماری و هنر ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
 2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده معماری و هنر ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
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چکیده
زندگی اجتماعی دانشجویان در تمام فضاهای رسمی و غیررسمی دانشکده میتواند به طور گستردهای
فرآیند یادگیری را تحت تأثیر قرار دهد .در پژوهش حاضر ،ضمن گردآوری اظهارات پژوهشــگران در باب
نقش محیط ســاخته شــده در تعامالت اجتماعی ،تالش شــده تا با مطالعهی کیفی دانشــکده معماری
دانشگاه بوعلی سینا و پردیس هنرهای زیبا به عنوان دو نمونه موردی از مدارس معماری ایران ،به بررسی
نوع و نحوهی تعامالت دانشــجویان معماری و عوامل محیطی تأثیرگذار در تســهیل یا ایجاد محدودیت
بــرای ایــن تعامــات پرداختــه شــود .در این پژوهــش ،دادهها بــه صورت ترکیبــی از ســه روش مصاحبه،
مشاهده و پرسشنامه گردآوری شدند .ابتدا عوامل مکانی تأثیرگذار از طریق مصاحبه و مشاهده و بر پایه
مطالعات پیشین در قالب چارچوبی مطابق مدل مکان کنتر ارائه شد .این عوامل محیطی مستخرج از
مصاحبهها و مشاهدات در قالب پرسشنامهای در اختیار نمونهی بزرگتری از جامعه قرار گرفت تا میزان
تأثیر هریک در ترجیح مکانی دانشجویان برای تعامالت بررسی شود .دادهها با استفاده از ن رمافزار SPSSو
آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که دانشجویان،
برخــی از فضاهــای غیــر رســمی در دانشــکده را که از کیفیتهــای ویــژهای برخوردارند ،بــرای گردهمایی
ترجیح میدهند و این ویژگیها در مورد گردهماییهای دوستانه و درسی متفاوتند.

واژههای کلیدی
تعامالت اجتماعی ،فضاهای جمعی ،ترجیح مکانی ،مدارس معماری.
*اینمقالهبرگرفتهازپایاننامهی کارشناسیارشدنگارندهیدومتحتعنوان«:نقشقابلیتهایمحیطساختهشدهبرایجادو کیفیتبخشیبهتعامالت
اجتماعی دانشجویان در فضاهای جمعی مدارس معماری» به راهنمایی نگارندهی اول در دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا میباشد.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09188124473 :نمابر.E-mail: tajer1966@gmail.com ،081-34220940 :
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مقدمه
آموزش عالی ،نوعی جامعهپذیری جدید برای دانشــجویان و به
معنای عضویت در یک اجتماع علمی فرهنگی با مناســبات ،روابط
و هنجارهای خاص خود اســت .درک دانشــکده به عنوان محیطی
اجتماعــی -فرهنگــی بــه معنــای وجــود یــک ســاختار اجتماعــی و
زمین ـهی تعامالتــی و مجموع ـهای از مناســبات میــان اعضــای این
جامعه (دانشــجویان و اســاتید) اســت (قانعی راد و ابراهیــم آبادی،
 .)1389کیفیت تعامالت (رسمی و غیررسمی) در پردیس دانشگاهی
میتوانــد احســاس تعلق به مکان را باال بــرد و از این طریق ،موجب
رضایتمندی بیشــتر اســتفادهکنندگان از فضا شــده (لنــگ،1381 ،
 ،)188آنها را به ماندن در فضا برای زمان بیشتری تشویق کند.
ایــن امــر در دانشــکدههای معمــاری بــه طــور ویــژهای مــورد
اهمیت میباشــد .با توجه به نوع آموزش نظری و عملی رشــتهی
معمــاری و جنــس تواناییهایــی کــه میبایســت دانشــجویان این
رشــته کســب کنند ،همچون تفکر خالق و انتقادی و تفکر گروهی
و همچنیــن ارتبــاط نا گسســتنی ایــن رشــته بــا جامعه و انســانها
و ،...لــزوم وجود تعامالت اجتماعی میان دانشــجویان این رشــته
بــه طــور ویــژهای احســاس میشــود .دس ـتیابی بــه مهارتهــای
ً
اجتماعــی بــرای دانشــجویان ،لزومــا در آتلیهها و فضاهای رســمی
دانشــکده امکانپذیــر نیســت بلکــه فضاهای جمعی و غیررســمی
شاید مکانهای مناسبتری برای مالقات و تعامل با دانشجویان
ترازهای باالتر ،دانشــجویان سایر رشتهها ،انجام کارهای گروهی،
بازبینی و قضاوت پروژهها و ...باشند.
شــکلگیری و پویایــی تعامــات اجتماعــی میــان دانشــجویان

ً
قطعــا بــه عوامــل فــردی و محیطــی بســیاری وابســته اســت و بــه
دلیــل رابطــهی گرهخــوردهی آن بــا فرهنــگ و همچنیــن تأثیــرات
متقابلــی کــه میــان محیــط ساختهشــده و رفتارهــا وجــود دارد و
توسط پژوهشگران محیطی مورد مطالعه قرار گرفته است ،تعمیم
فرضی ـهای واحــد در ایــن مــورد در محیطهــای گونا گون پاســخگو
نمیباشد .از این رو در این مقاله ،با استفاده از مطالعهی موردی،
به توصیف تعامالت دانشــجویان معمــاری و رابطهی آن با محیط
ساختهشــده در دانشــکدهی معمــاری دانشــگاه بوعلــی و پردیس
هنرهای زیبا پرداخته شده است.
بــا توجه بــه اهمیت نقــش تعامــات اجتماعی دانشــجویان در
مدارس معماری ،دانشــکدههای مذکور مــورد مطالعه قرار گرفتند
تا به این سؤاالت کلی پاسخ داده شود:
 .۱دانشجویان چه فضاهایی از دانشکده را برای گردهماییشان
ترجیــح میدهنــد؟ یــا چــه عواملــی در ترجیــح مکانی دانشــجویان
تأثیرگذار است؟
 .۲تأثیر هریک از این عوامل بهچه میزان است؟
 .۳آیــا نــوع تعامــات آنهــا (دوســتانه و مربــوط بــه فعالیتهای
درسی) در ترجیح فضاییشان مؤثر است یا خیر؟
در راســتای پاســخ به پرســشهای تحقیق ،نخســت ویژگیهای
مکانی تأثیرگذار در تعامالت اجتماعی کاربران از پژوهشهای پیشین
استخراج شده و به صورت چارچوبی برای مطالعهی پیشرو بر مبنای
مــدل مــکان کنتر ارائه میشــود .ســپس دو نمونــه از دانشــکدههای
معماری کشور بهصورت میدانی مورد مطالعه قرار میگیرند.

 .۱مبانی نظری
 .۱.۱تعامالت اجتماعی و ارتقای مفهوم فضا به مکان
بــه طــور کلی ارتبــاط اجتماعی بین افراد با ســه متغیــر افزایش
مییابــد؛  .1فرصت بــرای تماس اجتماعی تأثیرپذیر .2 ،نزدیکی به
دیگــران و  .3فض��ای مناس��ب ب��رای تعام��ل (Oddvar & Tommy,
 .)1997از ایــن رو یکی از مســایل مورد توجه در کیفیت بخشــی به
تعامــات اجتماعــی دانشــجویان در محیطهــای آموزشــی ،یافتن
مکانــی مناســب بــرای گردهماییهــا ،بحثهــا و کارهــای گروهــی
اســت کــه خــارج از محیــط رســمی آموزشــی و اغلــب بــه صــورت
غیرســازمانیافته ،پیشبینینشــده و غیررســمی اتفــاق میافتند.
کیفیتهــای فضایــی چنیــن محیطهایــی میتوانــد در انگیــزش
رفتارهای اجتماعی استفادهکنندگان از آنها مؤثر باشد.
تعامالت اجتماعی با دلبســتگی مردم با محیطهای اجتماعی
و ساختهشــده (لنــگ )179 ،1381 ،و همچنیــن بــا همبســتگی
اجتماعـ�ی ( )Peters et al., 2010رابط ـهای تنگاتنــگ دارنــد چــون
این تعامالت اساســی را برای هم پیوندی بین افراد فراهم میکند
( .)Potapcukh, 1997بنابرایــن ،وجــود ایــن تعامــات در فضــا ،بــه

آن معنایــی فراتــر از فضــا میبخشــد و آن را بــه مکانی بــرای زندگی
اجتماعــی ارتقــا میدهــد .مــکان ،یــک مفهــوم انتزاعــی و ذهنــی
نیست ،بلکه اولین قرارگاه ارتباط مستقیم با جهان و محل زندگی
انسان است .به همین دلیل سرشار از معنا ،واقعیتهای کالبدی
و تجربهه��ای انس��انی اس��ت (  Relph, 2007نقــل از میرمقتدایــی،
 .)1388پــس فضاهایــی را کــه زمینــهی تعامــات اجتماعــی
میشــوند میتــوان بــه عنــوان مکانهایــی بــرای تعامــل یــاد کرد.
یکــی از نخســتین و کاملتریــن تعاریفــی کــه از مــکان وجــود دارد،
توســط کنتر ارائه شــده است .بر اســاس مدل کنتر ،مکان ،بخشی
از فضــای طبیعــی یــا انســان ســاخت اســت کــه از نظــر مفهومــی یا
مادی محدودهای مشــخص دارد و حاصل تعامل عوامل رفتاری،
مفاهیم قابل دریافت توســط انسان و ویژگیهای کالبدی محیط
اس��ت ( Canter, 1977نقل از لنــگ ،1381،پانزده) .پس یک مکان
از جنبههــای کالبــدی ،فعالیتــی و معنایــی برخــوردار اســت که هر
کــدام میتواننــد در شــکلگیری تعامــات اجتماعــی در هــر مکانی
تأثیرگــذار باشــند .امــا از آنجایــی کــه هــر مکان بــا توجه بــه کاربری
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آن ویژگیهــای کالبدی متفاوتــی میطلبد ،فعالیتهای متفاوتی
در آن جریــان دارد و بــه تبــع معانــی متفاوتــی را در ذهــن شــکل
میدهــد .میــزان تأثیر هــر یک از این عوامــل در تعامالت اجتماعی
در فضاهــای گونا گــون میتوانــد متفــاوت باشــد .اظهارنظرهــای
گونا گونی پیرامون قابلیتهای محیط ساختهشده برای تعامالت
اجتماعــی و ویژگیهــای یــک مــکان تعاملــی مناســب وجــود دارد
کــه برخــی از آنها نتایج مطالعــات طراحان در فضاهای شــهری به
عنوان مکانهای عمومی میباشــند و شاید بتوان این ویژگیها را
به فضاهای جمعی و فضاهای ارتباطی میان ساختمانها در یک
پردیس دانشگاهی نیز تعمیم داد.
 .۱.۱.۱جنبههای کالبدی
دسترســی بــه یــک فضــای جمعــی ،یکــی از فا کتورهــای مؤثــر
و مانعشــونده در جهــت افزایــش مطلوبیــت و انجــام تعامــات
اجتماعـ�ی در آن میباشـ�د ( )Peters et al., 2010چــرا کــه قابلیــت
دسترســی باال ،احتمــال برخوردهــای اجتماعی در فضــا را افزایش
میدهد ( .)Fisher, 2009در چنین مکانی ،وجود مبلمان مناسب
موجـ�ب جـ�ذب افـ�راد و شـ�رکت در حضورهـ�ای اجتماعـ�ی میشـ�ود
( )Gehl, 1987و ترتیــب چیدمــان ایــن مبلمان در فضــا نیز بر روی
ً
تشـ�کیل روابـ�ط مؤثـ�ر اسـ�ت ( .)Sailer & McCulloh, 2012مثــا
نیمکتهای پشــت به پشت که مثالی از سازماندهی اجتماع گریز
هســتند ،ممکن اســت موجب خودداری از تعامل اجتماعی شــود
(لنگ.)182 ،1381،
در یــک مــکان تعاملــی ،باید فضــای کافی بــرای ایجــاد گرایش
مــردم و بــرای جــذب مــردم وجــود داشــته باشــد ،ایــن موضــوع
باعـ�ث افزایـ�ش ارتباطـ�ات اجتماعـ�ی میشـ�ود (.)Gehl, 1987
انــدازهی فضــا ،عامــل مهمــی در تعریــف نــوع تعامالتــی اســت کــه
ممکــن اســت در فضــا اتفاق بیفتد .هرچند مســاحت فضــا باید به
انــدازهای بــزرگ باشــد کــه پذیــرای جمعیــت شــود ،ولی انــدازهی
بیــش از حــد فضــا نیز میتوانــد تأثیرات منفی داشــته باشــد .برای
مثــال در مطالعاتــی که روی دو فضای عمومــی تیم پارک ۱و گافرت
پارک ۲انجام شــده اســت ،مشاهده شــد که در تیم پارک ،برخالف
انــدازهی کوچکتر آن جو صمیمیتــری وجود دارد به خاطر اینکه
در گافــرت پــارک بــه خاطــر انــدازهی بزرگــش ،تعامــات تصادفــی
اتف��اق نمیافتد ( .)Peters et al., 2010وقتی مســاحت فضا خاص
میشــود ،توجــه بــه شــکل فضا هم مهــم اســت ،راهروهــای دراز و
باریــک ،نــوع متفاوتــی از تعامالت را نســبت به یک فضــای بزرگ و
مســتطیلی شــکل فراهم میکند .راه همراه با مرکز ،دو عنصر اصلی
هر نوع سازماندهی فضایی هستند .از این دو یکی معرف حرکت و
در ارتباط با زمان اســت و دیگری معرف آرامش و ارتباط با دیگران
(کــورت گروتــر .)422 ،1375 ،فضایــی کــه بــا توجــه به تناســباتش
القا کنندهی مکث و نشستن باشد ،گروهها را بیشتر به خود جلب
میکند (لنگ.)180 ،1381 ،
یکــی از مهمتریــن عوامــل تبدیــل یــک فضا بــه مــکان تعاملی،
قرارگرفتن در مســیر فعالیتهایی اســت که مردم بــه طور روزمره از
آنها استفاده میکنند (لنگ .)185 ،1381 ،در حقیقت مجاورتها

در میزان تعامالت اجتماعی کاربران یک مکان تأثیرگذار میباشد.
مطالعاتــی کــه روی دانشــمندان و مهندســان در یــک ســازمان
پژوهشــی انجام شــده نشــانمیدهد که وقتی مــردم در دفترهای
مج��اور ه��م کار میکنن��د ،بیش��تر ب��ا یکدیگ��ر تعام��ل دارن��د ( Kraut
 et al, 2002نقــل از  .)Lansdale et al, 2011توکــر و گــری نیــز در
مطالع ـهی خــود روی تعامــات در یک مرکز پژوهشــی دریافتند که
کســانی که ایستگاه کاریشان از بخش گروهی فضا قابل مشاهده
باشد ،نسبت به کسانی که در انزوای بیشتری کار میکنند ،بیشتر
احتمــال دارد کــه از طــرف همــکاران مالقاتهــای غیرهدفمنــد
ً
داشــته باشند و مسلما پژوهشــگرانی که بیشتر اجتماعی هستند،
ترجیــح میدهنــد فضای کاریشــان از درجــهی دسترســی باالتری
برخوردار باشد (.)Toker & Gray, 2008
داشــتن جذابیــت ،یــک مــکان را پذیــرای جمعیــت میکنــد و
امکان تعامالت اجتماعی را در آن مکان باال میبرد؛ این جذابیت
میتواند از طریق تنوع فضایی (بنتلی  ،)59 ،1382 ،زیبایی (; �Lo
 kaitou & Banerjee,1998, 277بیسادی ،مظفر و حسینی،)1392،
صدابندی و نور مناســب (لنــگ146 ،1381،؛Wang & Boubekri,
 ) 2009ایجــاد شــود .نتایــج بــه دســت آمــده از مطالعــهای روی
پژوهشــگران مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی نشان میدهند
كــه تنوع فضایــی و انعطافپذیری فضای جمعی ،انگیزه محققین
را بــرای حضــور در آن فضــا افزایــش میدهــد و زیبایــی فضــا نیــز در
درجه اول آرامش و آســایش اســتفادهکنندگان را افزایش میدهد و
در مرتبه بعد ،انگیزه ایشان را برای حضور بیشتر و طوالنیتر در آن
فضاهــا بــاال میبرد و به همان میزان ،امــكان تعامالت را میان آنها
افزایــش میدهند (بیســادی ،مظفر و حســینی .)1392،روشــنایی
نیز به مثابهی عنصری ساختاردهنده در یك فضا میتواند به درك
ما از آن که شــامل فهم فضایی ،گزینش مســیر و ســویابی و تعامل
اجتماعی میشود کمک کند (.)Wang & Boubekri, 2009
مطالع ـهی لنســدیل و همکارانــش ( )2011روی تعامــات
اجتماعی پژوهشگران ساختمان عمران و مهندسی ساختمان در
دانشــگاه الف بورگ ۳نشان داد که استفاده از پالن باز و گروهمحور
کــه قلمروبنــدی نشدهاســت ،در مقایســه بــا فضاهــای اتاقکــی که
بــه هر فــرد اختصــاص دارد ،برخالف تصــورات ،تأثیــری در افزایش
تعامالت پژوهشگران نداشته است و حتی در اتاق با پالن باز ،عدم
داشتن خلوت و افزایش حواسپرتی ناشی از سر و صدا نیز موجب
نارضایت��ی اس��تفادهکنندگان ش��ده ب��ود (.)Lansdale et al., 2011
این مســأله نشــان میدهد که در یک محیط آموزشی و پژوهشی،
تأمین خلوت به اندازهی تعامالت اجتماعی اهمیت دارد.
کازالی و دوگن ( ،)2010در پژوهشــی اســتفادهی دانشآموزان از
فضــا و ترجیح آنها به اســتفاده از فضــا در زمانهای خارج از کالس
را مورد بررســی قرار دادند .آیتمهایی که برای ارزیابی کیفیتهای
فضای آموزشــی به کار گرفته شــدند ،شــامل این موارد میشــوند:
دسترسی ،خوانایی و قابل فهم بودن فضا ،تعیین حدود فضایی،
سیرکوالســیون ،ویژگیهــای کالبــدی و مبلمــان .در ایــن مطالعــه
کــه روی تنــوع فضایــی و انــدازهی فضاهــای داخلــی و خارجــی
متمرکــز بوده اســت ،نتایــج تأیید کردنــد که هــر دو ،عوامل مهمی
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در ترجیــح مکانی دانشآموزان هســتند .اندازهی فضا مهم اســت
زیرا وقتی دانشآموزان در فضایی احساس ازدحام میکنند ،از آن
دوری میکننــد و تنوع مهم اســت زیرا افراد ،جنســیتها و ســنین
مختلــف ،ریزفضاهای متفاوت با قابلیتهای متفاوتی نیاز دارند.
بــه عــاوه دریافتند کــه شــاخصهای محیطــی دیگــری همچون،
آرایشفضایــی ،نورپــردازی طبیعــی و مصنوعــی ،آ کوســتیک و
روئیتپذی��ری نیز ب��ر ترجیح دانشآموزان تأثیرگذار اس��ت ( Kasali
.)& Dogan, 2010

میشــود و به معنای داشتن هویت مشترک است (نوربرگ شولتز،
 .)115 ،1383در عــوض فضاهایــی کــه خصوصــی یــا عمومی بودن
آنها مشــخص نیســت ،کنترل کمتری بر روابط اجتماعی به وجود
میآورند و تعامل اجتماعی را کاهش میدهند (لنگ.)183 ،1381 ،
بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده و اظهــارات پژوهشــگران،
عوامــل مکانــی تأثیرگــذار در تعامــات اجتماعــی کاربــران برمبنای
تعریــف کنتــر از مکان به عنــوان چارچوب اولیهی ایــن پژوهش در
نمودار  1نشانداده شدهاست.

 .۲.۱.۱جنبههای فعالیتی
مکانی که برای تعامل اجتماعی است ،نه تنها باید شامل ظاهر
و عوامــل عملکــردی باشــد ،بلکــه شــامل فعالیتهــای اجتماعی،
شــناخت و درک اجتماعی افراد نیز هســت (کارمونا.)219 ،1388 ،
در واقــع در فضاهــای همگانــی ،ایــن خــود فعالیتهــا هســتند که
هرکــدام بــه عنوان یک عامل پشــتیبان مهم برای ســایر فعالیتها
عمــل میکننــد؛ مردم برای ایــن به فضاهای همگانــی میروند که
مردمــان دیگر را تجربــه کنند (بنتلــی .)158 ،1382 ،فعالیتهایی
مانند نگاهکردن ،گوشســپردن ،و تجربهکردن سایرین و مشارکت
فعال و غیرفعال در مکان ،سـ�بب سـ�رزندگی مکان میگردد (Gehl,
 .)1987هر مکان جمعی موفق ،برای افراد مشــارکت و اشــتغال به
دو صــورت فعــال و غیــر فعال فراهم میکند :در واقع مردم دوســت
دارنــد در جایی بنشــینند ،بایســتند و بــرای گفتگو تأمــل کنند که
سایر مردم نیز حضور داشته باشند.

 .۲روش تحقیق

 .۳.۱.۱جنبههای معنایی
زمینهی اجتماعی درک شــده از مــکان به عنوان یک مجموعه
از معانــی کارکردی ،انگیزشــی و ارزیابی هســتند که توســط محیط
فیزیکـ�ی به کاربران حـ�ال و آیندهی مکان منتقل میشـ�ود (�Odd
 .)var & Tommy, 1997معانــی کــه بــه مکان خاصی نســبت داده
میشوند ،اغلب انعکاس ویژگیهای کالبدی و تعامالت اجتماعی
اس��ت که در آن اتفاق میافتد ( .)Eisenhauer et al, 2000داشــتن
مکان مشــترک بــا دیگران ،موجــب ایجاد حس تعلق بــه یک گروه

سیاستی که برای یافتن پاسخ پرسشها در این پژوهش اتخاذ
موردی دو نمونه از دانشــکدههای معماری کشور
شــد ،مطالعهی
ِ
ً
اســت کــه از برنامــهی آموزشــی تقریبــا یکســانی در آمــوزش پیروی
میکننــد و هــردو زیــر نظــر وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری ایران
فعالیــت میکننــد ولــی در عیــن حــال از نظــر تعــداد دانشــجویان و
ترکیببندی فضایی با یکدیگر متفاوتند.
در ایــن پژوهــش ،بــرای پاســخگویی بــه هریــک از ســه پرســش
مطــرح شــده ،بنا بــه ضروریــات آن ،دادهها از روشهــای مختلفی
گردآوری شــدهاند .نخست برای پاســخ به پرسش شمارهی یک یا
به عبارتی شناخت عوامل تأثیرگذار در ترجیح مکانی دانشجویان،
از روشهای مشاهده و مصاحبه استفاده شد.
بــرای مصاحبــه ،تعــدادی از دانشــجویان بهطــور تصادفــی
ً
انتخاب شدند .از آنجایی که هدف این مصاحبهها ،صرفا کشف
عوامــل محیطــی تأثیرگــذار در تعامــات اجتماعــی دانشــجویان
بــود ،معیــار تعــداد شــرکتکنندگان اشــباع دادهها در نظــر گرفته
شــد .بنابرایــن تعــداد شــرکتکنندگان ،در مصاحبــه بــه  9نفــر از
نمون ـهی  1و  14نفــر از نمونــهی 2رســید ۴.مصاحبههــا بــه صورت
نیمــه ســازمانیافته و در فضاهــای مــورد مطالعــه انجــام شــد.
پرس ـشهای مصاحبه شــامل 5سؤال اصلی بود و در هر مصاحبه
بنابر مقتضیات آن ســؤاالت تکمیلی دیگر نیز جهت شفافسازی
پرســیده میشــد ۵.ســپس مصاحبههــا کدگــذاری شــده و کدهــا
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مطابــق مطالعــات پیشــینهی پژوهــش و بــر مبنــای مــدل مــکان
کنتــر طبقهبنــدی شــدند تــا بتــوان نتایــج را بــر مبنــای نمــودار 1
۶
دســتهبندی و با مطالعات پیشین مقایسه نمود.
ً
از آنجــا کــه افراد غالبا نمیتوانند اعمال یا رفتار خود را کامل و
دقیق شــرح دهند ،الزم اســت زمانی صرف مشــاهدهی مستقیم
آنها در محیطهای واقعیشــان شــود تا بتوان به تصویری کلی از
نحــوهی تعامالت اجتماعــی آنها در محیط دســت یافت (آلتمن،
 .)260 ،1382بنابرایــن فضاهــای غیررســمی دو دانشــکده کــه
پتانســیلی بــرای تعامــات و فعالیتهــای گروهی خــارج از کالس
دارنــد ،از دیــد معمــاری مــورد تجزیــه تحلیــل قــرار گرفــت و رفتــار
دانشــجویان در آنهــا مشــاهده شــد .در واقــع ایــن مشــاهدات به
همــراه مصاحبــه بــا دانشــجویان ،ابزارهــای مکملــی در دســت
نگارنــدگان جهــت توصیــف محدودیتهــا و قابلیتهــای فضــای
دانشــکده برای تعامالت دانشــجویان قرار گرفت .مشــاهدهها در
فصــل بهــار و پاییز ســال  1392و در ســه بــازهی زمانــی متفاوت از
روز ( 11-10صبــح 13-12 ،ظهــر و  17-16بعــد از ظهــر) در روزهــای
متفــاوت انجام شــدند .زمانهای مشــاهده بازههــای زمانی بین
ســاعات رســمی کالسهــا و در وقتهای اســتراحت دانشــجویان
انتخاب شــدند و رفتارها در ســه گروه رفت و آمدها گردهماییها
و خلوتهــا بــه ثبــت رســیدند .خلــوت بــه نوعــی کنتــرل روی
تعام�لات اجتماع��ی محس��وب میش��ود ( Rapoport, 1977نقل از
لنــگ ) 165 ،1381 ،و مقایس ـهی مکانهایــی کــه بــرای خلوت یا
تعامــات انتخاب میشــوند در کنار مســیرهای رفــت و آمدی که
دسترســی و برخوردهــای اجتماعــی را در مکان میســر میســازند
میتوانــد در تبیین قابلیتهای تعاملی یک مکان مورد اســتفاده
قــرار گیرنــد .عــاوه بر این ،هنگام مشــاهدات ســعی شــد تــا رفتار
اســتفادهکنندگان از فضا نســبت به جنبههــای مختلف مکان که
بــه نظر میرســید در تعامــات اجتماعی اســتفادهکنندگان از فضا
تأثیرگذار اســت مورد توجه قرار گیرد.

به این صورت از طریق مصاحبه و مشــاهدهی رفتارها ،عوامل
تأثیرگذار در تعامالت دانشجویان در دو نمونه به دست آمدند .در
مرحلهی بعد برای پاسخ به پرسشهای دوم و سوم پژوهش ،یعنی
میزان تأثیر هریک از این عوامل و تفاوت آنها در تعامالت دوستانه
و درســی ،عوامل کشــف شــده به صورت پرسشــنامهای در اختیار
جامع ـهای  100نفــره از دانشــجویان دورهی کارشناســی معمــاری
قــرار گرفــت .هدف از ایــن کار این بود که یافتههــای پژوهش روی
نمون ـهی بزرگتــری از جامعه آزموده شــود و میــزان تأثیر و اهمیت
هریــک از عوامل یافتهشــده در مقایســه با یکدیگرمشــخص گردد.
ً
جامع ـهی آماری پژوهش حاضــر را صرفا دانشــجویان معماری
دورهی کارشناسی دو دانشکده تشکیل میدهند که تعداد آنها در
نمونهی اول (دانشــکده معماری بوعلــی) به  130نفر و در نمونهی
دوم (پردیس هنرهای ریبا) به  392نفر میرسد .البته این جامعه
در مورد مشــاهدات ،بنا بر ضرورت  ،به کل دانشــجویان دانشــکده
گسترش یافت.
 .۱.۲موارد تحت مطالعه
در ایــن پژوهــش ،دو دانشــکدهی معمــاری بوعلــی ســینای
همــدان و هنرهــای زیبــای تهــران بــرای مطالعــه انتخاب شــدند.
دلیــل انتخــاب این دو دانشــکده ،یکی ســهولت دسترســی به آنها
برای پژوهشگران و دیگری تفاوت ترکیببندی فضاهای جمعی و
غیررسمی در آنها بود .دانشکدهی معماری بوعلی سینا به صورت
ســاختمانی جدا گانــه از پردیــس اصلی دانشــگاه در مرکز شــهر قرار
گرفته اســت .ســاختمان بــه طور کلی فرمی درونگــرا و مرکزی دارد
و ارتبــاط فضاهــای اصلــی هــم از طریــق فضای بــاز و هــم از طریق
فضاهای بسته امکانپذیر است .ساختمان دانشکدهی معماری
بوعلی ســینا ،شامل بخشهایی است که حول یک حیاط مرکزی
و میان فضای سبزی شکل گرفتهاند و از سه طرف با خیابانهای
شــهر محدود میشــود .ســاختمان آتلیهها ،ورزشــگاه ،کتابخانه و

جدول  -1سؤاالت مصاحبه.

1 .1تمایلی به ماندن در دانشکده غیر از ساعات رسمی کالس دارید؟چرا؟
2 .2غیر از ارتباطات دوستانه با همدانشکدهایهایتان آیا فعالیتهای علمی و گروهی خارج از کالس و آتلیه در محیط دانشکده انجام میدهید؟
3 .3در صورت انجام فعالیتهای علمی و گروهی خارج از کالس و آتلیه ،چه فضاهایی از دانشکده را برای این کار انتخاب میکنید؟ چرا؟
4 .4در اوقات فراغت چه فضاهایی را در دانشکده برای گپ و گفت های دوستانه انتخاب می کنید؟ چرا؟
5 .5چقدر با دانشجویان تراز باالتر و سایر رشته ها ارتباط برقرار می کنید؟ این ارتباط کجا اتفاق میافتد؟و چرا؟

جدول  -2دانشجویان شرکت کننده در پیمایش.

کل

سال چهارم

سال سوم

سال دوم

سال اول

پسر

دختر

30

6

14

5

5

12

18

%30

%20

%46.7

%16.7

%16.7

%40

%60

70

22

10

13

25

26

44

%70

%31.4

%14.3

%18.6

%35.7

%37.1

%62.9

100

28

24

18

30

38

62

دانشکده بوعلیسینا

پردیس هنرهای زیبا
جمع
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خوابگاه و نیز ســاختمان ســلف و اســاتید ،چهار ســاختمان اصلی
بنا را تشــکیل میدهند که هر کدام به وســیلهی راهروها و البیها
بــه هم مربــوط میشــوند .فضاهــای ارتباطــی میان ســاختمانها
راهروها و حیاط مرکزی -فضاهای غیررســمی دانشــکده هستندکــه میتوانند پتانســیلی بــرای تعامالت دانشــجویان ایجــاد کنند.
در مقابــل دانشــکده هنرهــای زیبــا در پردیــس اصلــی دانشــگاه
نگــرا دارد کــه ســاختمانهای جدا گانــه
جایگرفتــه و فرمــی برو 
بــا کاربریهــای گونا گــون در آن از طریــق فضــای بــاز و نیمهبــاز
(کلونــاد) بــه هم مربــوط میشــوند .بنای پردیــس هنرهــای زیبا از
ساختمانهای پرا کندهای تشکیل شدهاست که کلوناد دانشکده
همچون زنجیری این بخشهای مختلف را به هم متصل میکند.
فضاهای میانی ساختمانها که به صورت فضای باز طراحی شده
است ،به همراه کلوناد ،اصلیترین فضاهای غیررسمی در پردیس
هســتند که میتوانند به عنوان ظرفیتی برای تعامالت غیررســمی
دانشجویان به شمار آیند.

 .۳یافتههای پژوهش
در ایــن بخــش یافتههــای حاصــل از مصاحبههــا ،مشــاهدات

و پیمایــش پژوهــش در ســه بخــش اصلــی متناظــر با ســه پرســش
تحقیق ارائه میشود:
 .۱.۳چــه عواملی در ترجیح مکانی دانشــجویان برای تعامالت
تأثیرگذار است؟
دانشــجویان در دانشــکده ،فضاهای مختلفی را برای تعامالت
و گردهماییهایشــان انتخــاب میکننــد ،انتخابهایی که محیط
بــا قابلیتهــا و محدودیتهایــش پیــش پــای آنهــا قــرار میدهد و
حتی شــاید برخی اوقــات به صورت اتفاقی و غیــرارادی رخ دهند.
محیط ساختهشدهی دانشکده ،فضایی است که تجمعات در آن
شکل میگیرد؛ محیطی که میتواند تسهیلکنندهی این تعامالت
باشــد یــا محدودیتهایــی را بــرای آن ایجــاد کند .دانشــجویان با
شــناخت کیفیتهــای تســهیلکننده یــا محدودکننــده ،فضاهای
خاصــی را بــرای گردهماییهای خــود انتخاب میکنند .شــناخت
ایــن ویژگیهــا میتوانــد راهگشــای طراحــی فضاهــای تعاملــی
بــرای دانشــجویان باشــد .بــرای دســتیابی بــه ایــن ویژگیهــا ،از
مصاحبــه بــا دانشــجویان و مشــاهدهی رفتــار ایشــان در محیــط
اســتفاده شــد .یافتههــای حاصــل از ایــن دو در تکمیــل چارچوب
ارائــه شــده در پیشــینهی پژوهش ،عوامــل مؤثــر در ترجیح مکانی

جدول  -3معرفی اجمالی نمونهها.

 :1دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا

 :2پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

نمونه

عکس هوایی

سایت پالن

معماری و شهرسازی-گرافیک و باستان شناسی

معماری و شهرسازی -هنرهای تجسمی -موسیقی و
هنرهای نمایشی

رشتههای تحصیلی

کارشناسی 130    :نفر
کارشناسیارشد 40   :نفر
دکتری 6   :نفر

کارشناسی 392    :نفر
کارشناسیارشد 271   :نفر
دکتری 33    :نفر

تعداد دانشجویان معماری
در سطوح مختلف
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نقش محیط ساخته شده در تعامالت دانشجویان در فضاهای غیر رسمی
مدارس معماری
جدول  -4وبژ گیهای مکانی تأثیرگذار در تعامالت دانشجویان با توجه به کدهای مستخر ج از مصاحبه.

کدها
تسهیالت مناسب برای
نشستن و کار

ارتباط با فضای باز

نمونه یافتههای پژوهش
دانشکده معماری بوعلی سینا

پردیس هنرهای زیبا

برای کارهای گروهی و طراحی ا گر میز کار بخواهیم فقط
در آتلیهها پیدا میشود و بعد از آن بوفه.

برای کار آتلیه را ترجیح میدهیم چون امکانات و میزکار و  ...دارد.

...جایی که هوا خوب باشد بیشتر ترجیح میدهم ،در
فضای باز مثل حیاط مرکزی.
سالن مطالعه خیلی بد است چون هوای خیلی بدی
دارد .احساس خفگی به آدم دست میدهد.
...بعد از آتلیهها ،بوفه ،چون زیبا است ،دید خوبی به
حیاط و باغچه دارد ،مبلمانش هم خوب است.
ا گه آتلیهها نزدیک به فضای سبز بودند بهتر بود بیشتر در
آتلیهها میماندیم.

بیشتر در بزگاردن جمع میشویم ،به خاطر فضای سبز
قشنگ و سایه اندازی.

در راهروها جایی که تنوع فضایی با مبلمان ایجاد شده
بیشتر مینشینم.

بز گاردن .....و همینطور دنج بودن فضا که به خاطر
محصوریت بین دو ساختمان دارد.
بیشتر حیاط کناری چون مخفی تر و دنج تر است.

آتلیهها در یه راهرو هستند ،فضای مکث ندارند و اال
فضای بین آتلیهها جای خوبی است برا تعامل.

بز گاردن بهتر است چون برخالف حیات ورودی فضای مکث
است.

صدا

 ...سالن مطالعه خیلی بد است چون خیلی سرو صدا دارد.
 ...ا گر جایی خیلی سا کت باشد حواسم پرت میشود.
در کتابخانه نمیشود بحث کرد و بلند حرف زد .به درد
کارهای گروهی نمیخورد مگر اینکه کسی نباشد.

آتلیه خیلی شلوغ و پر سروصداست اینطوری تمرکز ندارم .ا گر
دانشگاه بمانم می روم فضای پشت آتلیه.

عملکردهای مجاور

برای تعامل ا گر یک فضای مرکزی بین آتلیهها بود بهتر بود.

دسترسی به امکانات
رفاهی

از وقتی بوفه خوب شده بیشتر دوست دارم دانشکده بمانم.
فکر نمیکردم یک بوفهی درست حسابی چقدر میتواند
در زنده بودن دانشکده مؤثر باشد.

توجه به ابعاد زیبایی
شناسانه

گونا گونی و انتخاب

جنبههای کالبدی

سازماندهی فضا

مکان تعاملی

 ...کتابخانه خیلی جای مناسبی میتواند باشه برای
ً
کارهای گروهی ولی اصال ظرفیتش را ندارد ،خیلی خفه و
بیروح است .زمان کاریش هم خیلی کم است ،درست
دسترسی به امکانات علمی
زمانهایی که ما کالس نداریم تعطیل میشود؛ تا
وسایلمان را آماده میکنیم باید جمع کنیم بریم...به
عالوه نمیشود بلند حرف زد...

جنبههای فعالیتی

اشتغال فعال

وقتی با بقیه کار میکنیم انگیزهمان برای ماندن در
دانشکده بیشتر میشود.
فعالیتهای فوق برنامه مثل مسابقههای اسکیس یا
طراحی که توسط انجمنهای علمی برگزار میشوند،
فرصت خوبی برای آشنایی با بچههاست.

اشتغال غیر فعال

ً
در دانشــکده معموال جایی مینشینم که زندگی
اجتماعی بیشــتر باشد ...انرژی میگیرم؛ در خلوت
حواسم پرت میشود.

جنبههای معنایی

حس مالکیت
حس فضایی

ً
بیشترین ارتباطهای اولیه مخصوصا با رشتههای دیگر در
کلوناد شکل میگیرند چون رابط بین همهی فضاهاست.
دانشکده امکانات رفاهیش کم است و مجبوریم برای
کارهای فوقبرنامه برویم بیرون از دانشکده.
بعد از آتلیه تو بوفه جمع میشیم چون میتونیم یه چیزی
بخوریم...

دانشکده محیط سالمی دارد و اینجا دسترسی به امکانات و
اطالعات برایمان فراهم است ،برای همین ترجیح میدهیم
در آتلیهها کار کنیم.

فوق برنامههای زیادی برگزار میشود مثل آرچی گپ ۷که
ً
هر هفته برگزار میشود و هر دفعه موضوع خاصی دارد مثال
راهنمایی برای کسانی که میخواهند کنکور شرکت کنند یا نقد
معماری و . ...قطب علمی هم هر دوشنبه سمینار برگزار میکند
یا مسابقه برگزار میکنند .در این فضاها یا در مراسمی مثل
تئاترها یا نمایشگاهها و  ....با بچههای دیگه آشنا میشویم.

ا گه با بچههای کالس بخواهیم کار گروهی بکنیم میرویم
سلف اساتید .چون اسم اساتید روش هست بچهها آنجا
نمیروند ولی ما انگار پاتوق خودمان شده.

در حیاط ها ،بیشتر حیاط ورودی .اوایل بیشتر در بزگاردن
میرفتیم ولی آنجا فانتزی و برای بچههای سال پایینی
هستش .هرچی سال باالییتر میشوی کمتر آنجا میروی.

...اینجا جو کار هست وقتی میبینی بقیه هم دارند کار
میکنند انگیزه پیدا میکنی.

ترجیحمان برای کارهای درسی در آتلیههاست چون فضای
کار و جو کار وجود دارد.
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دانشــجویان برای گردهمایی را مشــخص کرد .در این راســتا ابتدا
کدهــای اســتخراج شــده از مصاحبههــای دانشــجویان دربــارهی
کیفیــت فضاهای مختلف دانشــکده در ســه گروه (بر اســاس مدل
مــکان کنتــر) و  14طبقه دســتهبندی شــدند .این کدهــا به همراه
نمونههایــی از مصاحبههــا به تفکیک دو نمونهی مورد بررســی در
جدول  4ارائه شدهاند.
ً
امــا از آنجایــی کــه رفتارهــا کامــا قابــل توصیــف نیســتند و گاه
بــه صــورت غیــرارادی اتفــاق میافتنــد ،مشــاهدات نگارنــدگان در
تکمیــل عوامل مکانــی تأثیرگــذار در ترجیح مکانی دانشــجویان به
گردهمایی مورد استفاده قرار گرفت .یافتههای حاصل از مشاهده
نیز در چند بند به طور خالصه ارائه میشود:
• در مجــاورت فضاهــای پرکاربــرد مثل آتلیههــا ،تعامالت قابل
توجهی مشــاهده میشــود هرچند کــه از نظر ویژگیهــای کالبدی
مثل مبلمان یا نور در شرایط مناسبی نباشند.
• به نظر میرســد هرچه محصوریت فضا بیشــتر شود ،محیط
بــرای خلــوت افــراد و همینطــور گروههــا مناس ـبتر میشــود.
در فضاهــای بــاز ،کنجهــای فضــا یــا قســمتهایی کــه بــا ســقف
پوشــیده شــدهاند ،یــا حتــی بــه وســیلهی درختــان محصوریــت
بیشــتری دارنــد ،بیشــتر محــل وقــوع رفتارهــای خلوتجویانــه
مثــل صحبتکــردن بــا تلفــن همــراه ،خوانــدن کتــاب و یــا حتــی
خلوتهای گروهی میباشد.
• در مــورد میــزان نورگیــری فضــا بــه نظــر میرســد در فضاهای
بســته تمایل به گردهمایی در مکانهای روش ـنتر و کنار پنجرهها
بیشتر باشد.
• بیشترین تعامالت تصادفی در فضاهایی که مسیر رفت و آمد
کاربران مختلف در آن تالقی دارد ،اتفاق میافتد.
ً
نهایتا عوامل مؤثر در ترجیح مکانی دانشــجویان به گردهمایی
بــه صــورت مدلــی متشــکل از عوامــل اســتخراجی از مصاحبههــا و
مشــاهدات و مــوارد حاصــل از مطالعــات پیشــینهی پژوهــش بــه
دست آمد که در نمودار  2ارائه میشود.
مــوارد ثبتشــده در مصاحبههــا و مشــاهدات در غالــب موارد،
مــدل ارائــه شــده در پیشــینه را تأییــد کردنــد ،البتــه عواملــی نیــز
همچــون دسترســی بــه امکانــات علمــی ،دسترســی بــه امکانــات

نمودار  -۲عوامل مکانی تاثیرگذار در ترجیح مکانی دانشجویان برای تعامل (حاصل از پژوهش).

رفاهــی ،ارتبــاط با فضــای باز و داشــتن حــس کار و فعالیت به این
مدل اضافه شدند.
در اینجــا الزم بــه ذکر اســت کــه در یافتــن عوامل تأثیرگــذار ،که
هــدف ایــن بخش و پاســخ پرســش اول میباشــد ،تفکیــک نتایج
حاصــل از پژوهش و مطالعات پیشــینه و نیز تفکیک دادههای دو
دانشــکده مد نظر نبوده اســت ،لذا در مدل ارائه شده ،تمام موارد
یکجا گردآوردی شــدند تا برای مقایســه ،بهصورت پرسشــنامه و
روی نمونهی بزرگتری از جامعه ،مورد آزمون قرار گیرند.
 .۲.۳تأثیر هریک از این عوامل بهچه میزان است؟
برای یافتن پاســخ این پرســش که هریک از عوامل یافتهشــده
در بخــش پیشــین بــه چــه میــزان در ترجیــح دانشــجویان بــرای
انتخــاب مــکان تأثیر دارنــد ،دادهها بهصــورت پرسشــنامه تدوین
شــدند .در تهیــهی پرسشــنامه یــک ســؤال کلــی مطــرح شــد کــه:
"ترجیــح میدهیــد مکانــی که بــرای گردهمایی انتخــاب میکنید،
چه ویژگیهایی داشــته باشــد؟" ســپس هر کــدام از عوامل مکانی
تأثیرگــذار موضــوع نمــودار ،2بــا توجــه بــه نحــوهی تأثیرشــان در
تعامالت دانشــجویان در اختیار آنها قرار میگرفت که دانشــجویان
میبایســت متناســب بــا میــزان اهمیــت هریــک ،بــه آنهــا امتیازی
از ( 1کــم) تــا ( 3زیــاد) میدادنــد .گردهماییهــای دانشــجویان
ً
از تعامــات غیــر رســمی مثــل گــپ وگفتهــای کامــا دوســتانه تــا
تعامــات رســمیتر چــون بحثهــا و فعالیتهــای گروهــی مربــوط
بــه طراحــی را شــامل میشــود .هــردوی ایــن تعامــات بــه طــور
مســتقیم با تبادل اطالعات و یا به صورت غیرمســتقیم با باالبردن
دانـ�ش ضمنـ�ی ( ،)McKenna, 2000در یادگیــری و شــکلگیری
شــخصیت طراحان تأثیرگذار هســتند اما میتوانند در محیطهای
بــا شــرایط متفــاوت اتفــاق بیفتنــد .از ایــن رو در پرسشــنامه ایــن
دو گــروه از تعامــات بــه طــور جدا گانــه مــد نظــر قــرار گرفتنــد.
برای ســنجش میــزان تأثیر هر یک از عوامــل ،دادهها به کمک
آزمــون فریدمــن رتبهبنــدی شــدند کــه نتایــج آن در جــدول  5بــه
تفکیــک دو نمونــه ارائــه شــدهاند .دالیــل اســتفاده از ایــن آزمــون
ناپارامتــری ،توزیع غیرنرمــال دادهها و دادههــای ترتیبی بود .این
آزمون برای هر دو نوع از گردهماییها (دوســتانه و درســی) به طور
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بــه خورا کی ،و محصوریت ،در هر دو دانشــکده با کمی تفاوت جزو
اولویتهای دانشــجویان بودهاند که در رتبههای نخست اهمیت
از طــرف دانشــجویان شــناخته شــدهاند .در مــورد ویژگیهــای
کماهمیــت فضــا بــرای تعامالت دوســتانه نیــز دو نمونــه در هر پنج
مــورد با هم اشــترا ک دارند .این ویژگیها شــامل میزان روشــنایی
فضا ،آرامش و ســکوت ،دسترســی به اطالعــات ،عملکرد فضاهای
مجــاور و امــکان اشــتغال فعــال در فضــا میباشــند .نکتــهی قابــل
توجــه در اینجا این اســت کــه درمــورد گردهماییهای دوســتانه،
ویژگیهای معنایی مکان اهمیت ویژهای دارند.
در خصوص گردهماییهای درسی و علمی ،مشاهده میشود
ت و آمدهــا،
کــه احســاس فضــای مکــث و دوری از هیاهــوی رفــ 

جدا گانــه اجــرا شــد و نتایــج متفاوتــی نیز در پــی داشــت .در تمام
مــوارد اجــرای آزمون فریدمن ،ســطح معنــاداری آمــارهی  X 2برابر
 0.000بــه دســت آمد؛ لــذا با توجه بــه نامعادل ـهی α= 0.05 ≤ 0.000
میتوان نتیجه گرفت که میان عوامل یادشــده ،تفاوت معناداری
وجود دارد و میتوان به رتبهبندی حاصل از آزمون اعتماد کرد.
برای روشنترشدن تفاوتها و شباهتها در دو نمونه ،نخست
پنــج مــوردی که در اولویــت اول دانشــجویان برای انتخــاب مکان
بودنــد و همچنیــن پنــج مــوردی کــه از اهمیــت کمتری برخــوردار
بودند ،در دو دانشکده مورد بررسی قرار میگیرند.
در مــورد گردهماییهــای دوســتانه ،داشــتن حــس مالکیــت
نســبت به مکان ،وجود جو دوســتانهی حا کم در فضا ،دسترســی
جدول  -5نتایج حاصل از آزمون فریدمن.

رتبهبندی عوامل بر اساس میزان اهمیت در ترجیح مکانی دانشجویان
دانشگاه

کالبد

فعالیت

معنا

دانشکده معماری دانشگاه بوعلی
کل

پردیس هنرهای زیبا

دوستانه

درسی

مبلمان

8

7

10

زیبایی

5

11

6

8

میزان روشنایی

14

5

14

2

آرامش و سکوت

15

3

16

4

عدم رویت پذیری

11

8

9

16

دسترسی به خورا کی

3

13

2

13

دسترسی به اطالعات

16

1

15

3

عملکردهای مجاور فضا

17

4

13

6

ارتباط با فضای باز

7

12

4

12

تنوع فضایی

6

16

7

11

محصوریت

2

15

5

14

فضای مکث

9

2

8

1

بزرگی فضا

10

10

12

10

اشتغال غیر فعال

12

17

11

17

اشغال فعال

13

9

17

15

حس مالکیت

4

14

1

9

حس فضا

1

6

3

7

1

3

2

دوستانه

درسی
5

کل

1

3

2
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دسترســی بــه اطالعــات علمــی ،روشــنایی و ســکوت و آرامــش در
فضــا ،در هــر دو دانشــکده ویژگیهای بااهمیتــی در ترجیح مکانی
دانشــجویان بودهانــد .در طــرف مقابــل ،دسترســی بــه خورا کــی،
محصوریت و امکان اشتغال غیرفعال در مکان ،عوامل کم اهمیت
مشترک در دو نمونه هستند اما در مورد عدم رؤیتپذیری و حس
مالکیت نسبت به فضا تفاوتهایی وجود دارد.
 .۳.۳آیــا نــوع تعامــات دانشــجویان (دوســتانه و مر بــوط بــه
فعالیتهای درسی) در ترجیح فضاییشان مؤثر است؟
هرچنــد کــه آزمــون فریدمــن تا حــدودی تفــاوت میــان ترجیح
مکانی دانشــجویان به گردهمایی را در تعامالت دوستانه و درسی
نمایــان میکنــد ،ولی برای رســیدن به پاســخی شــفافتر ،تکتک
عوامــل در مــورد دو نــوع گردهمایــی مورد نظــر به طــور جدا گانه از
طریــق آزمــون X2مورد ارزیابی قرار گرفتنــد و این آزمون در مورد دو
دانشکده نیز به صورت مجزا اجرا شد.
نتایــج حاصــل از ایــن آزمون نیز نشــان داد کــه در برخی موارد،
تفــاوت معنــاداری در ترجیــح مکانــی میــان تعامــات دوســتانه و
درســی وجــود دارد .معنــادار بــودن تفــاوت بدین معنی اســت که
ممکــن اســت ایــن کیفیتهــای خــاص از مــکان در مــورد نوعــی
از تعامــات ،بــا اهمیــت و در نــوع دیگــر ،کــم اهمیــت باشــند.
ویژگیهایــی که تفاوت معناداری ندارند ،در هر دو نوع تعامالت از
اهمیت یکسانی برخوردارند.

بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون ، X2مشــخص میشــود کــه تعــداد
کیفیتهایــی از مکان که در دو نوع تعامــات تفاوت معنادار دارند،
در پردیــس هنرهــای زیبــا بیشــتر از دانشــکدهی معماری دانشــگاه
بوعلیسینا است .این تفاوت ،بیانگر این نکتهاست که مکانهایی
کــه دانشــجویان دانشــکده معمــاری بوعلــی نســبت بــه پردیــس
هنرهایزیبابرای گردهماییخودانتخابمیکنند،در دومورددرسی
و دوستانه از نظر کیفیتهای مکانی بیشتر به هم نزدیک هستند.
دلیــل چنیــن تفاوتــی میــان دانشــجویان دو دانشــکده را شــاید
بتوان در تفاوت محیط آموزشی ایشان جستوجو کرد .در پردیس
هنرهای زیبا ،به علت اینکه دانشــجویان ورودی همســال ،آتلیهی
اختصاصــی دارند ،دانشــجویان بیشــتر وقت خود را در آتلیهها بســر
میبرنــد و از فضاهای باز و غیررســمی بیشــتر برای گــپو گفتهای
دوســتانه اســتفاده میکننــد .امــا در دانشــکدهی معمــاری بوعلی،
دانشــجویان اغلــب بــه ایــن دلیل کــه کالس دیگــری در آتلیــه برگزار
میشود ،پس از اتمام کالس مجبور به ترک آتلیه میباشند و بیشتر
اتفاق میافتد که از فضاهای غیررسمی مثل بوفه ،حیاط و راهروها
برای فعالیتهای درسی نیز استفاده کنند .در واقع میتوان اینگونه
بیان کرد که تعامالت دوســتانه و درســی در دانشــکده بوعلی ســینا
نسبت به پردیس هنرهای زیبا به صورت آمیختهتری در فضاها رخ
میدهد .البته نباید از نظر دور داشت که شکل درونگرای دانشکده
معماری دانشــگاه بوعلی ،امکان تجمعهای دوســتانه را در محیط
عمومی دانشکده و خارج از آتلیه ،بیشتر فراهم میکند.

نتیجه
در کنــار آموزشهــای رســمی ،بازشناســی کالبــد ،فعالیتهــا و
معانی مکان برای تعامالت غیررسمی دانشجویان که بخش مهمی
از برنامــهی آموزشــی پنهــان ۸مــدارس معمــاری را در بــر میگیــرد،
امری حائز اهمیت اســت .وجود تعامالت رســمی و غیررسمی میان
دانشجویان که همواره مورد توجه روانشناسان یادگیری در تمامی
رشــتهها بــوده اســت ،نکتهایســت کــه در طراحی فضای آموزشــی و
بــه ویژه «فضــای آموزش طراحی» میبایســت مورد توجــه طراحان
دانشــکدههای معمــاری و طراحی قرار گیرد .یکــی از موضوعاتی که
در طراحــی مکانــی تعاملی برای دانشــجویان باید مدنظــر قرار گیرد
کیفیتهایــی از محیط اســت که در ترجیح مکانی آنــان تأثیرگذارند
یا به عبارتی آنان را برای اســتفاده از فضا تشــویق میکنند .پژوهش
حاضــر در مورد برخی از این کیفیتهــای مکانی و نحوهی تأثیر آنها
در رفتارهای دانشجویان در فضاهای آموزشی نتایجی را دربرداشت
که بهطور مختصر به آنها اشاره میشود:
کیفیتهــای مکانی تأثیرگذار در ترجیح مکانی دانشــجویان هر
ســه ُبعــد کالبــدی فعالیتــی و معنایی مــکان را دربر میگیــرد که در
نمــودار  2بــه تفکیــک ارائه شــدهاند .بر مبنــای مطالعات پیشــین
و نتایــج پژوهــش ،دررابطــه با بعــد کالبــدی مــکان ،عواملی چون
تســهیالت مناســب بــرای نشســتن و کار ،ارتبــاط بــا فضــای بــاز،
توجه به ابعاد زیباییشناســانه ،گونا گونی و انتخاب ،سازماندهی
فضــا ،صــدا ،عملکردهــای مجــاور ،دسترســی بــه امکانــات رفاهــی

و دسترســی بــه امکانــات علمی ،از عوامــل تأثیرگذار میباشــند .در
رابطــه بــا ُبعــد فعالیتی ،اشــتغال فعال و اشــتغال غیرفعــال (تجربه
و تماشــای فعالیــت دیگران) در محیــط و در رابطه بــا بعد معنایی
مکان نیز ،داشــتن احساس تعلق به مکان و متناسب بودن حس
و حــال ویــژهی هــر مکان با نــوع اســتفاده از آن ،در ترجیــح مکانی
دانشجویان تأثیرگذار میباشند.
کیفیتهایی از مکان که بیشترین و کمترین تأثیر را در اینزمینه
ً
داشــتند ،تقریبا در میان دانشــجویان هردو نمونهی مطالعه شده
یکســان هســتند و به نظر میرسد به دلیل شــباهتهای مرتبط با
موضوع تحقیق نظیر همرشــته بودن دانشــجویان در هر دو بســتر
تحقیــق و خاصه عدم شــباهت فضــای فیزیکی آندو ،بــرای موارد
دیگر مشابه نیز قابل تعمیم باشند.
اولویتبنــدی دانشــجویان از ایــن عوامل در تعامالت دوســتانه
و گردهماییهای مربوط به مســایل درســی متفاوت میباشند و با
اینکه هر دو جزو تعامالت غیررسمی و خارج از کالس تلقی میشوند،
ولی هرکدام مکانهای با ویژگیهای متفاوتی را میطلبند .عواملی
از قبیــل روشــنایی مناســب ،ســکوت و آرامــش در فضــا ،دوری از
فضاهای رفت و آمد و نزدیکی به مکانهایی در دانشکده که امکان
یآورد
دسترســی بــه اطالعات علمــی را بــرای دانشــجویان فراهم م ـ 
(کتابخانه ،ســایت کامپیوتری و ،)..از مهم ترین ویژگیهایی از یک
مکان هســتند که در جــذب گردهماییهای دانشــجویان پیرامون
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مباحث درســی و طراحی مؤثر میباشــند .در مقابل عواملی از قبیل
داشتن حس مالکیت نسبت به مکان ،وجود جو دوستانهی حا کم
در فضا ،دسترسی به خورا کی و محصوریت یک مکان در شکلگیری
رفتارهای اجتماعی دوستانه اهمیت بیشتری دارند.
در مــورد تفاوت متغیرهای مکانی تأثیرگذار در تعامالت درســی
و دوستانه ،نحوهی استفادهی دانشجویان از فضاهای غیررسمی
دانشکده تأثیرگذار میباشد .در دانشکدهی بوعلی که دانشجویان
از فضاها استفادههای چندگانه میکنند ،مکانهای آرمانی نیز که
برای تعامالت دوستانه و درسی انتخاب میکنند ،کمتر از پردیس

هنرهای زیبا از هم متمایز هســتند .البته اظهارنظر و ارزشگذاری
این موضوع خارج از اهداف این مقاله میباشد.
عــاوه بــر نتایج عنوان شــده ،این نکتــه نیز قابل ذکر میباشــد
کــه تعامــات خــارج از کالس دانشــجویان ،تنهــا محــدود به ســایر
دانشــجویان معماری نمیشــود .نوع رشــتهها و تخصصهایی که
در یــک دانشــکده گرد هــم میآیند و نحــوهی تعامل دانشــجویان
رشتههای مختلف نیز میتواند در ترسیم دیدگاه آنها و شکلگیری
شــخصیت حرفهای ایشــان مؤثر باشــد کــه خود میتوانــد موضوع
پژوهشهای دیگری در ارتقای دانش طراحی قرار گیرد.

پینوشتها
1 Thiem Park.
2 Goffert Park.
3 Loughborough University.
 4گاهــی اوقــات فــرد مصاحبه شــونده در جمع دوســتان مــورد مصاحبه قرار
میگرفــت؛ در این اوقات صحبتهای او توســط ســایرین تأیید یا رد میشــد که
تمام آنها در مصاحبه ثبت میشدند.
ً
 5ســؤاالت مصاحبــه بــه گون ـهای طراحــی شــدند تــا اوال میــزان تمایــل
دانشــجویان به شــرکت در فعالیتها و بحثهای گروهی خــارج از کالس و آتلیه
ً
ســنجیده شــود و ثانیا فضاهایی از دانشــکده که بیشــتر برای اینگونه فعالیتها
انتخاب میکنند به همراه نقاط قوت و ضعف این فضاها از دید ایشان شناخته
شــود .حتــی پیشــنهادهای دانشــجویان بــرای بهبــود وضعیت دانشــکده از نظر
تعامالت اجتماعی ثبت شدند.
 6هرچنــد برداشــت کدهــا بر مبنــای این مدل مد نظر پژوهشــگر بود ،ولی در
طرح پرسشهای مصاحبه سعی شد جهتگیری خاصی نسبت به این قضیه از
طرف دانشجویان احساس نشده و اشاره به ویژگی خاصی به آنها دیکته نشود.
هدف از این نوع طرح پرسش ،این بود که ویژگیهایی از محیط که بیشتر مورد
توجه دانشــجویان اســت و بیشتر احساس میشود کشف شوند .به عالوه با این
کار میــزان آ گاهــی افراد از ویژگیهای محیط اطرافشــان و تأثیر این ویژگیها در
ترجیح یا عدم ترجیح یک مکان برای گردهمایی مشخص میشود.
7 Archigab.
8 Hidden Curriculum.
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