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  1938 بهار ،22 پیاپی ،151-181 (،2)11 انسانی، علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

 مباانی و اصاو  تادوین (.8931) شاادی ، اوجاان محمدی و علی؛ ناصرالدین تقویان، سمیه؛ صدرآباد، جلیلی بابک؛ داریوش،
-818 (،2)88 ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات هفصلنام .اجتماعی و فرهنگی عوامل بر تأکید با دانشگاه ریزفضاهای طراحی

858.       

  2001-6468شاپا:  

 آزاد است.  نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ) 

بر  تأکیدتدوین  اصول و مبانی طراحی ریزفضاهای دانشگاه با 
  عوامل فرهنگی و اجتماعی

 

 4اوجان ، شادی محمدی3تقویان علی، ناصرالدین2، سمیه جلیلی صدرآباد1بابک داریوش
 71/77/7921پذیرش:     ؛92/92/7921دریافت: 

 

 چکیده
گیری هویت، ساختار فکری و فرهنگی و سبک زندگی افراد داشته و فضا و محیط مصنوع نقش مهمی در شکل

ه حاضر با هدف مقال .گذار باشد تأثیرها تواند در ایجاد، تشدید و یا کاهش معضالت روانی و اجتماعی آنمی
هاای فکاری، اجتمااعی و فرهنگای بخشی و کاهش تانشدستیابی به راهکارهایی جهت تسهیل روند هویت

ماده از یاک آساختار اصلی مقالاه بر .موزشی دانشگاه تهیه و تولید شده استآدانشجویان در فضا یا فضاهای 
تهران  به روش تحقیق آمیخته انجام  پژوهش در میان پنج دانشگاه منتخب دولتی در شهر .تحقیق میدانی است

هاای مصااحبه از یافتاه .اسات صورت ترکیبی از دو روش مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شدهها بهشده و داده
ها و مسئولین و کارشناسان فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با روش دلفی گلوله برفی اساتید دانشگاه

دست ای بهگیری خوشهو مصاحبه در نیازسنجی از دانشجویان از روش نمونههای حاصل از پرسشنامه و یافته
برای تحلیل وضعیت کنونی  .صورت گرفته است SPSSهای این بخش با استفاده از نرم افزار آمده و تحلیل یافته

نتایج  .تهای مورد مطالعه نیز، با فعاالن فرهنگی دانشجویی مصاحبه انجام شده اسفضایی دانشگاهااجتماعی
نسبت به عوامل دیگر  «پذیریاجتماع»و  «ایجاد حس تعلق»که از نظر خبرگان دانشگاهی، دو معیار نشان داد 

دانشجویان نیز بر این باورند که فضاهای فرهنگی و اجتماعی و نیاز کالبادی موجاود در  .اهمیت بیشتری دارد
ز قبیل نداشتن فضای کاافی، امکاناات و تجهیازات ها نبوده و به مشکالتی اگوی نیازهای آنها جوابدانشگاه

در پایان نیز پیشنهاداتی برآمده  .اندپذیری، عدم وجود نور کافی در این فضاها اشاره داشتهمناسب، عدم انعطاف
 .بندی شده ارائه شده استصورت دستههای پژوهش، بهاز یافته

 پذیری، اجتماع، هویت، امنیت، حس تعلقفضاهای آموزش عالی :ها کلیدواژه
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 مقدمه. 1

معنای عضویت در یک و بهبوده پذیری جدید برای دانشجویان آموزش عالی، نوعی جامعه
درک دانشگاه به  .فرهنگی با مناسبات، روابط و هنجارهای خاص خود استااجتماع علمی

ی و تعاامالت وجود یک ساختار اجتماعی و زمینۀ معنایفرهنگی بهاعنوان محیطی اجتماعی
راد و ای از مناسبات میان اعضای این جامعه )دانشجویان و اساتید( است )قاانعیمجموعه

تواند احساس کیفیت تعامالت )رسمی و غیررسمی( در دانشگاه می .(8913آبادی، ابراهیم
کنندگان از فضا مندی بیشتر استفادهتعلق به مکان را باال برد و از این طریق، موجب رضایت

یکای  .ها را به ماندن در فضا برای زمان بیشتری تشویق کند(، آن811، 8918، 1شده )لنگ
هایی اسات ترین عوامل تبدیل یک فضا به مکان تعاملی، قرارگرفتن در مسیر فعالیتاز مهم

داشتن جذابیت، یک مکاان  .(815، همانکنند )ها استفاده میطور روزمره از آنکه مردم به
بارد؛ ایان د و امکان تعامالت اجتمااعی را در آن مکاان بااال مایکنرا پذیرای جمعیت می

(، زیباایی )بیساادی، مظفار و 53، 8932، 2تواند از طریق تنوع فضایی )بنتلیجذابیت می
تنوع فضایی و  .( ایجاد شود864، 8918(، صدابندی و نور مناسب )لنگ، 8932حسینی، 

دهد رای حضور در آن فضا افزایش میپذیری فضای جمعی، انگیزه دانشگاهیان را بانعطاف
ها آنو انگیزه  دادهکنندگان را افزایش و زیبایی فضا نیز در درجه او  آرامش و آسایش استفاده

برد و به همان میزان، امکان تعامالت تر در آن فضاها باال میرا برای حضور بیشتر و طوالنی
 ۀمثابا روشانایی نیاز باه .(8932نی، دهند )بیسادی، مظفار و حسایها افزایش میرا میان آن

که شامل فهم فضایی، گزینش اا  تواند به درك ما از آنعنصری ساختاردهنده در یك فضا می
برده شده تنهاا بخشای از  عوامل نام .کمک کنداا  شود میمسیر و سویابی و تعامل اجتماعی 

کننده از ر افراد استفادهگذار در باال بردن مطلوبیت یک مکان و ایجاد رضایت د تأثیرعوامل 
  .(8935آبادی،  باشد )علی تاجر و زارعی حاجیآن مکان می

و  ی، ناوآوریطلبا، تحاو یاییادر سراسر جهان سرشار از پو یدانشجوی یمقطع زندگ
در جامعاه  یو فرهنگا ی، اقتصادیاجتماع ۀت به توسعیاست که در نها یمجموعه تعامالت

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 یا، عرصاهیآماوزرا دوران دانشجویی عالوه بر علام(؛ زی46، 8913انجامد )شیخی، یم
را در  یدانشاجویان اوقاات زیااد .های اجتماعی و کسب تجربه اساتتمرین فعالیت یبرا

ها و اجتماعات دانشاگاهی، گذرانند و از طریق عضویت در گروهمی ییادگیر یدانشگاه برا
علمای،  یهاات از محایطبناابراین، حفاو و مراقبا .کننادشدن را طی مای فرایند اجتماعی

دارد )عاشاوری، بسایاری آموزشی و پژوهشی و کماک باه ساالم نگهداشاتن آن، اهمیات 
ری یادگیعنوان فرصتی برای  ل در دانشگاه بهین که تحصیعالوه بر ا .(801، 8932قائدعلی، 

سااختن خاود بارای عناوان فرصاتی بارای توانمند ان، دانشاگاه را باهیاست، اغلب دانشجو
زادگاان و همکااران، رناد )عیساییگك درآمد، در نظار ماییدن به یه حرفه و رسشدن ب نائل

هاای دانشاگاه اعام از فضااهای کالبادی، از سویی، تمامی ابعاد و بخاش .(861، 8911
های دانشجویی، مشارکتی، اجتماعی و فرهنگای و حتای ابعااد معناوی آن نهادها و تشکل

محیطی بر ساختار فرهنگی، اجتمااعی و  هایمانند روح مکان، حس تعلق مکان و کیفیت
و یاا کااهش و افاو  آن  ءگذار بوده و قابلیت تقویت و ارتقا تأثیرعقیدتی دانشجویان بسیار 

 .ساختارها را دارد
گرفتاه از سااختارهای غنای فرهناگ  تااریخی ایاران و هویات شاکل ۀبا توجه به پیشین

 .از اهمیتی دوچندان برخوردار اسات فرهنگی ا رویکرد به مسائل اجتماعی ،اسالمی ا ایرانی
های فرادست ملی و اساناد فرهنگای کشاور، توجاه باه مساائل فرهنگای در همچنین طرح

سازی فضای آموزشی بر  طراحی و ساخت فضاهای دانشگاهی را ضروری دانسته و بر بومی
کیداسالمی  ا ساختارهای فرهنگ ایرانی ۀپای  یالعا یدارند )سند دانشگاه اسالمی، شاورا تأ

هاای مساتقر در تهاران و نقاش باا توجاه باه اهمیات دانشاگاه .(8932، یانقالب فرهنگا
فرهنگی و  ،موزشیآهای خاص فضاهای التحصیالن در تحوالت آینده کشور و ویژگی فارغ

های مورد بررسی از پنج دانشگاه اصلی در نمونه ،اجتماعی در مراکز دانشگاهی شهر تهران
 .این شهر انتخاب شده است

در جهت تقویت کارکردهاای شاهرها در ساط   مؤثرجایی که یکی از راهبردهای از آن
ای توسعه آموزش عالی و تقویت نقاش دانشاگاهی شاهرها باه خصاوص در ملی و منطقه

های مدرن امروزی تنها محل آموزش، تولید علم شهرهای کوچک و میانی است و دانشگاه
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هاا در د بلکه امروزه، رساالت فرهنگای دانشاگاهو فناوری و صرفًا یک سازمان مادی نیستن
های جامعه، اهمیت زیادی پیدا کرده و به سازی دانشجویان برای رویارویی با واقعیتآماده

کیاددانشگاه بارای تربیات افاراد،  پذیری جامعهرسالت اجتماعی و   ،شاود؛ بناابراینمای تأ
 .یجاد نمایندتوانند نقش مهمی در ساختار و کالبد شهر اها میدانشگاه

 

 .  پیشینه تحقیق2

بگذارناد، از آن   تاأثیرکه بر فضا ها بیش از آندهد که انسانها نشان میتحقیقات و بررسی
معتقد است بین خصوصیات  1طور مثا  بارکربه .(19، 8911پذیرند )لطف عطا، می  تأثیر

ساب و ارتبااخ خاصای افتاد تناها اتفاا  مایگونه مکانکالبدی محیط و رفتاری که در این
محیط کالس درس باعث به وجود آمدن شخصیت و هویتی در  ،به عنوان مثا  .وجود دارد

  .(83-20، 8910باشد )مرتضوی، گردد که در خارج  از آن متفاوت میدانشجویان می
شاده در آبادی که  به نقش محایط سااختههای پژوهش علی تاجر و زارعی حاجییافته

دهد که ، نشان میاندن در فضاهای غیررسمی مدارس معماری پرداختهتعامالت دانشجویا
ای هاای ویاژهکاه از کیفیاتااا  دانشجویان، برخی از فضااهای غیررسامی در دانشاکده را

هاای هاا در ماورد گردهمااییدهند و این ویژگایبرای گردهمایی ترجی  می ااا برخوردارند
  .(8935آبادی ،رعی حاجی)علی تاجر و زا هستند دوستانه و درسی متفاوت

ارزیاابی کیفیات »عناوان باا ای در مقالاه( 8936پاور )رضایی، محمادزاده و عمرانای
مطالعه ماوردی: پاردیس  ؛های دانشگاهیباز پردیساجتماعی مسیرهای ارتباطی باز و نیمه

پاذیری، به بررسی کیفیت اجتماعی در قالب معیارهاایی از قبیال اجتمااع «دانشگاه کاشان
پذیری، سرزندگی، ایمنی، خوانایی و غنای حسی به ارزیابی این ابعاد مداری، انعطافدهپیا

  .(8936اند )رضایی و همکاران، در دانشگاه پرداخته
هاای ماؤثر بار تبیین و ارزیاابی مؤلفاه»ای با عنوان مقاله در( 8935)زاده قاسمرحیمی و 

هاای ای در دانشاکدهیان، مطالعاههای معمااری از دیادگاه دانشاجوکیفیت فضای دانشکده
به شناسایی متغیرهای مؤثر بار کیفیات  «های تبریز، هنر اسالمی و آزاد تبریزمعماری دانشگاه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ات  تاأثیردهد که از میاان پژوهش نشان میاین نتایج  .پردازدهای معماری میفضای دانشکده
دانشجویان، متغیر عملکاردی معنایی بر ارزیابی کلی اسه متغیر عملکردی، کالبدی و ادراکی

در طراحی بنابراین، لزوم توجه به ویژگی تناسب فرمی و عملکردی  .بیشترین اثرگذاری را دارد
 .(8935زاده،  و قاسم یمی)رح های معماری از اولویت برخوردار استدانشکده

اشااره کارده و بیاان  یت منظر دانشاگاهیبه عوامل مطلوب (8932)ضرغامی و عظمتی 
ن یابرخوردار است و چون در ا یتوجهقابل یهاگر مناظر، از تفاوتین فضا با دیکه انموده 

کااماًل باه  ،نیبناابرا ،شاودیقلمداد م یاجتماع یك عنصر فرهنگیت ینه خاص مطلوبیزم
ب .وابسااته اساات یعناصاار فرهنگاا ساابز از نگاااه  یت فضاااهایااعواماال وابسااته بااه مطلو

باودن و  یاناد از: چنادعملکردعباارت یکلا یبناد ك دساتهی یکنندگان آن بر مبنا استفاده
ط، یدار باودن محا ی، معنایریسابز، اجتمااع پاذ یفضاا یریپاذ فضاا، توساعه یریپذ تنوع

فضاهای آموزشی به عنوان یکی از مهم .سبز و حس مکان است یر بودن فضاهایپذ آموزش
زندگی هر فرد  یبخش مرکز ی، باید مورد توجه قرارگیرند؛ زیرا یادگیریشهر یترین فضاها

توجاه و  بخاش، موجاب جلاب داشاتنی و لاذت بنابراین، ایجاد محیطی آرام، دوست .است
شاود سالمت روانی آنان مای یحضور در فضاهای آموزشی و ارتقا یتمایل دانشجویان برا

، ابتادا یآموزشا یبه عبارت دیگر فضاها .(8939)قاسمی اشکفتکی، دهقان توران پشتی، 
  .(68، 8913مطلوب باشند )زینعلی دهشیری،  یکیزید از لحاظ فیبا

طاور  در مطالعات صورت گرفته در کشورهای دیگر هم به این امر پرداخته شده است به
 .در  تحقیقات خود بر فضاهای باز در دانشگاه اردن متمرکاز اسات (8333) 1 ابوغزه ،مثا 

های به جنبه.ی استهدف این تحقیق درک کاربرد و الگوهای استفاده از فضاهای دانشگاه
هاای یافتاه .کند   مایارزیاابی را فضای باز دانشگاهی  80و  پرداختهمتقابل انسان و محیط 

هاای دانشاگاه نقطاه کاانونی در رفتاار دهد که فضاهای باز بین ساختمانتحقیق نشان می
های فضاهای همچنین بر استفاده از ادراک از محیط، در طراحی .روزمره دانشجویان است

کیدشگاهی دان  .ورزدمی تأ

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ای به جستجوی فرایندهایی مناسب طراحی جهت توسعه نیز در مقاله (2000) 1کاترین
ات  تاأثیرهای آموزشی بر اساس مسائل فرهنگی بومی اساترالیا پرداختاه اسات و باه  محیط

مسائل فرهنگی در ایجاد ارتباخ بیشتر دانشجویان با محیط و باه تباع آن افازایش یاادگیری 
کیدا ه آن که درصادد بااال باردن ساط  یاادگیری از دهد  دارد. نتایج این تحقیق نشان می تأ

 .استطریق باال بردن ارتباخ دانشجویان با فضاست مرتبط 
باه  توان گفت تحقیقات صاورت گرفتاه عمادتاً در مروری بر ادبیات پیشین پژوهش می

ه با دانشاجویان پرداختاه بر فضاهای آموزشی در رابط مؤثرهای بررسی معیارها یا شاخص
است ولی تاکنون پژوهشی با هدف تدوین ضوابط و پیشنهادات طراحی و توسعه فضااهای 

کیددانشگاهی با    .بر عوامل اجتماعی و فرهنگی انجام نشده است تأ
 

 . مبانی نظری 3

ها و زیسات انساان دغدغه اولیه معماران، به وجودآوردن فضا برای برآورده ساختن فعالیت
محساوس  یهاایژگای، ویکالباد ط، شناخت عناصاریرابطه انسان و مح یدر بررس .تاس

 .ت استیبرخاسته از آن حائز اهم یهاامیو پ یط و معانیمح
در تبیین رابطه رفتار انسان و محیط، الگوهای مختلفی ارایه شده کاه در نگااه او  حااکی از 

ها به سمتی سو  پیدا کرده ر زمان دیدگاهپذیری شدید انسان از محیط بوده است؛ اما به مرو تأثیر
صورت پویا و در حا  تغییر ماورد  صورت درهم تنیده، با هم و به است که رفتار انسان و محیط به

هاای ها و فعالیاتدر واقع محیطی که درآن مردم برنامه .(8912، 2گیرند )آلتمنبررسی قرار می
نمایناد و مای  متاأثرافاراد محایط را  .سویه استدهند، برخوردار از روابطی دو خود را انجام می

گیاری در این رابطاه ادراک محایط بار چگاونگی شاکل .دهدقرار می  تأثیرمحیط افراد را تحت 
عقیاده داردکاه  3در رابطه با دریافت و تجرباه فضاا، کاانتر .گذار است تأثیرها در فضاها فعالیت

تشخیص باشد، دریافات و تجرباه،  جزای قابلهرگاه دریافت و تجربه یک مکان، قابل تجزیه به ا
 (. 431-453، 8319کانتر، ) باشدخود، به مثابه واحد مرجعی برای درک و فهم رفتار می
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اند تا چگونگی ادراک انساان از رفتاارش را در محایط و یاا از مکاتب مختلفی سعی کرده
ی محیطای و طراحای هااژرفی بر تئاوری  تأثیرترین این مکاتب که مهم .محیط توضی  دهند

، 2ایتلساونی سازشمند یا تباادلی )شناس روان، دیدگاه 1ی گشتالتشناس رواناند، مکتب داشته
 .هستند( 8313و  8344، 3شناختی )اپتیکی( جیمز گیسبونی بومشناس روانو مکتب  (8340

هاا و تجربیاات ریختی بین شاکل ی گشتالت بر الگوهای ادراکی و همشناس رواندر جایی که 
ی شناسا روانمناد اسات، گیری نظاام عصابی در انساان عالقاهادراک محیطی با فرایند شکل

سازشمند تجربه انسان از محیط و ارتباخ متقابل انسان و پیرامونش را مبنا قارار داده و ادراک را 
از سویی دیگر،  .دهدگر و محیط مورد بررسی قرار میبه مانند فرایندی سازشمند بین مشاهده

او معتقاد باود  .داندها میی اپتیکی گیسبون محیط و بوم را پایه و اساس تمامی دادهناسش روان
ای مستقیم و بدون نیاز به نیروی پردازش مغز آدمی از طریق اناوار گونههای محیطی بهکه داده

دریافت  اا کندمثابه یک نظام )سیستم( عمل می که به اا محیطی و به وسیله حواس حسی آدمی
شناختی گیسبون مورد توجاه های فو  ادراک بوم از بین دیدگاه .(54 ،8910،د )مطلبیشومی

 .و استقبا  بیشتری در بین معماران و طراحان محیطی قرار گرفته است
( حصو  کیفیت مناسب طراحی فضاهای شهری و به تبع 8316) 4از سویی کوین لینچ

رزندگی، معنی، سازگاری، دسترسی، آن ارتقای کیفیت زندگی شهری را در گرو معیارهای س
( کیفیاات 8319) 5فرانسایس ویاولیچ  .کنادکنتر  و نظارت، کاارایی و عادالت بیاان مای

پاذیری محایط، آزادی انتخااب، کند: قرائتمطلوبیت محیطی را به این ترتیب فهرست می
بال های شهری متباین، امکان زنادگی اجتمااعی در مقاایجاد انگیزش از طریق کاربرد فرم

هاای زندگی خصوصی، به گوش رسیدن آوای گذشته به مفهاوم قابال قرائات باودن میارا 
و  رضااییباه نقال از ) هااای در قالب طارحفرهنگی، لحاظ نمودن پیوندهای بومی منطقه

  .(11 ،8935،همکاران
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تواند بیشترین رابطۀ طبیعی را باا دانشاجویان، ( پالن دانشگاه می8331) 1به زعم کوپر
برنامه داشته  های فو ها و فعالیت ها، بازدیدکنندگان، کارهای هنری، کتابدانشکدهاعضای 

هاای رسامی کاربرد پالن دانشگاهی صرفًا ایجاد محیط فیزیکی برای انجام فعالیات .باشد
های موجود، در خارج از محیط کالسی و فضای جدا بسیاری از آموزش .دانشگاهی نیست

گرفتاه شاده  کار گیرد و اگر پالن بهی او تعریف شده صورت میاز واحدهای انتخابی که برا
بتواند حس کنجکاوی و تعامل یا افزایش برخوردهای غیررسمی را بین فراگیاران برانگیازد، 

رضاایی و به نقال از تردید فضای حاصل، محیطی با حس آموزشی گسترده خواهد بود )بی
 .(811، 8935، همکاران

وآماد، های دانشگاهی، فضاهای بیرونی کاه بارای رفاتقشهریزی و طراحی ن در برنامه
شااوند، بااا وجااود اهمیاات هااا اسااتفاده ماایبااردن از زیبااایی مطالعااه، اسااتراحت و لااذت

هاای صاورت گرفتاه در بسایاری از بررسی .شوداغلب نادیده گرفته می ،ناپذیرشان اجتناب
ت غیررسمی، تفریحای و توجهی از تبادال دهد که مقدار قابلفضاهای دانشگاهی نشان می

شاود هاای بیرونای انجاام مایدر محایط ،به شرخ مساعد باودن هاوا ،هاعلمی بین کالس
  .(811)همان، 

 

 . چارچوب مفهومی پژوهش4

هاای فرهنگای و اجتمااعی پس از مطالعه مفاهیم مرتبط با دانشگاه و آموزش عاالی، ویژگای
کالباد فضااهای دانشاگاهی بار   أثیرتهای کالبدی فضاهای دانشگاهی و دانشجویان، ویژگی

های مرتبط باا کالباد  ابعاد فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و در نظر گرفتن معیارها و شاخص
 .شاد تبیاینبا توجه به مطالعات پیشین  بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی مؤثرفضاهای دانشگاهی 

دی فضاهای دانشاگاهی های کالبدر نهایت با ادغام مفاهیم مربوخ،  اقدام به تدوین شاخص
ای و های کتابخاناهبا بررسی .های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شده استبراساس ویژگی

هایی مرتبط با کالباد فضااهای  مطالعه منابعی که در این زمینه وجود دارد، معیارها و شاخص
 .ستتدوین شده ا (8) شمارۀ بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی در قالب جدو  مؤثردانشگاهی 
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کیدهای کالبد فضاهای آموزشی با ساخت شاخص (.1) شمارۀ جدول  بر عوامل اجتماعی و فرهنگی تأ

 شاخص معیار بعد

دی
کر

عمل
  ا 

تی
عالی

ف
 

ها، وضعیت و مصال  نما، مقاومت ساختمان، روشانایی عمر و کیفیت ساختمان کیفیت کالبدی
 .پله و آسانسورراهها، وضعیت ها، عرض راهروها، ابعاد کالس و کارگاهکالس

هاای اضاطرار در هاا، پلاههاا و حفااظتفکیک سواره و پیااده، وضاعیت داربسات ایمنی
 .ها، سیستم اعالم خطر دانشگاه ساختمان

حجم حضور دانشجویان در پاتو ، زمان حضور دانشجویان در پاتو ، ساازگاری  پذیریانعطاف
 .هااربریهای درون و بیرون، سازگاری در اختالخ کفعالیت

وجود مراکز خرید، حضور گیاهان و آبنما، برگزاری مراسام در فضاای آزاد، ایجااد  تنوع
فضای مکث، وجود مراکاز ورزشای و تفریحای، ایجااد اخاتالف ساط  در کاف 

 .حیاخ و ایجاد فضاهای استراحت جمعی

عی
تما

اج
- 

گی
رهن

ف
 

گارا، فضاای مبلماان ماردمهاا، های جاذب، ساازگاری اخاتالخ کااربریکاربری پذیریاجتماع
هاای دانشاجویی، کیفیات طراحی شده و امکان اجماع، کیفیت نهادهاا و تشاکل

 .های دانشجوییهای همایش، غرفه یا جشنوارهسالن

هاای اجرای آیاین و مراسام، توجاه باه آداب و رساوم قاومیتی در دانشاگاه، غرفاه هویت
هاا و می، معنابخشی نشانهاسال ا دانشجویی صنایع دستی، توجه به معماری ایرانی

 .های دانشگاهی، لهجه و گویش دانشجویانسنبل

میزان خودکشی در میان دانشجویان، نحوه برخورد اسااتید و کارکناان دانشاگاه یاا  امنیت
 .دانشجویان، میزان محصوریت، میزان روشنایی، تعداد فضاهای دنج و پرت

، ترکیب فضاهای باز و سبز، طراحی فضااهای های خاص در دانشگاهوجود نشانه انگیزیخاطره
 .سازیهای کالسی، صدای باد و آب، کفباز برای انجام فعالیت نیمه

یی
ضا

ف
ـ  

ری
بص

 
کیفیت سیساتم حمال و نقال عماومی )متارو، اتوباوس و تاکسای( باه دانشاگاه،  دسترسی مناسب

از  وضعیت پارکینگ، وضعیت شبکه معابر اطراف، فاصله مراکز خدماتی دانشاگاه
 .یکدیگر

میزان مشارکت دانشجویان در امور مربوخ به دانشگاه و خود، مدت زماان حضاور  حس تعلق
 دانشجو در دانشگاه، میزان رفع نیازهای دانشجو از طریق دانشگاه

کنندگی، میازان خواناایی، کیفیات ساردر دانشاگاه، کیفیات برخاورد میزان دعوت حس ورود
 .یفیت رنگ و بوهای اصلی، کمسئوالن در ورودی

میزان جذابیت بصاری، طبیعات و عناصار جغرافیاایی اطاراف دانشاگاه، کیفیات  سیما و منظر
هاا و محوطاه، خاط آسامان، انداز باه فضااهای سابز از راهروهاا و کاالس چشم

 .تناسبات بصری
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 های پژوهشمدل مفهومی چگونگی دستیابی به شاخص (.1شماره )نمودار 

 
 . روش پژوهش5

( اسات و در حیطاه 8934، 2)نگای و باایبر 1تحقیاق آمیختاهپژوهش حاضر از نوع روش
های پژوهش از مصاحبه باا خبرگاان یافته .گیردقرار می یتحلیلی مقطع ا یفیقات توصیتحق

عنوان ماورد مطالعااتی برگزیاده هایی که به)حلقه دلفی( و دانشجویان دانشگاه دانشگاهی
  .اند، به دست آمده استشده
دانشگاه دولتی موجود در شهر تهران )عالمه طباطبایی، تهران، شهید  پنجژوهش در میان پ

 هاااسات و گازینش ایان دانشاگاه گرفتاهتربیات مادرس( صاورت  و وصنعت، بهشتی، علم
  .3باشندهای جامع های برگزیده تخصصی و دانشگاهای انجام گرفته که از میان دانشگاه گونه به

ای با بررسی پیشینه پاژوهش ریق روش گردآوری اطالعات کتابخانهدر مرحله او  از ط
هاا باه هایی برای ارزیابی فضاهای فرهنگی دانشاگاهو مطالعات نظری، معیارها و شاخص

فرهنگی  ا فعالیتی، اجتماعی ا ها و معیارها از سه رویکرد: عملکردیاین شاخص .دست آمد
 .اندبصری تهیه شده ا و فضایی
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 8934 سا  در  توسط کشور پژوهشی مؤسسات و ها دانشگاه بندی رتبه اساس بر .3
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از  ،باشادای از فضاهای دانشگاهی مایکه هریک متعلق به جنبه ،عیارهاها و مشاخص
که شامل اسااتید دانشاگاهی و مادیران و  ،یافته با خبرگان سازمان طریق مصاحبه عمیق نیمه

کارشناسان فرهنگی دانشجویان هستند، در میان گذاشته شده و نتاایج آن بخاش مهمای از 
کاارگیری روش دلفای  هدر این بخاش باا با گردآوری اطالعات .پژوهش محسوب می شود

گلوله برفی انجام شده است که در این روش کارشناسان خود به کارشاناس دیگاری کاه در 
 .باشد اشاره داشته و به همین ترتیب کار پیشتر رفته است نظر صاحباین حیطه 

شناساای فضاااهای موجااود و نظرساانجی دانشااجویان ایاان  بااا هاادف بررساای و آساایب
ترین کانون یا تشکل با  برای یافتن فعا  .حضوری استفاده شده است ۀاز مصاحبها  دانشگاه
هایی که از دانشجویان انجام گرفت و رسیدن باه وضاعیت اشاباع در آن، باه انجاام پرسش

تماامی  ،باه بیاان دیگار .شاد مصاحبه عمیق با دانشجویان و تحلیل کیفی نتاایج پرداختاه 
باشند کاه پاس از  های دانشجویی می ترین گروه فعا  شده در ادامه، جزء های تحلیل تشکل

ها و استخراج مشکالت، کمبودها و نیازهایشان، به تحلیل وضاعیت مصاحبه با اعضای آن
شان مبادرت شده تا در نهایت بتوان پیشنهاداتی کارآمد در جهت فعالیات و حضاور  کنونی

 .ها ارائه داد هرچه بیشتر آن
 . روش دلفی1-5

ان تهیه نظر صاحبر، به منظور استفاده از روش دلفی، ابتدا لیستی از حلقه در پژوهش حاض
باودن در عرصاه معمااری و طراحای  نظر صااحب، 1این حلقه یمعیار انتخاب اعضا .شد

ده نفار از  .ها و فضاهای اجتماعی و فرهنگی دانشگاه بودو آشنایی داشتن با فعالیت یشهر
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ازعبارتنددادند،میتشکیلرادلفیحلقهپژوهش،ایندرکهرشته تحصیلی و سمت متخصصانی .1
 ایران؛ صنعت و علم دانشگاه علمی هیئت ا دکترای معماری و عضو
ایران؛ صنعت و علم دانشگاه علمی هیئت ا دکترای معماری و عضو

 علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ پرورش و عضو هیئت و آموزش  ا دکنرای فلسفه
ت علوم؛علوم و مشاور فعلی معاون فرهنگی وزار وزارت اجتماعی و سابق فرهنگی کل ا دکترای تاریخ، مدیر
 علوم؛ وزارت فرهنگی معاون عالی گذاری فرهنگی و مشاور سابق دفتر سیاست کل ا دکترای فلسفه، مدیر

 امام خمینی قزوین؛ دانشگاه علمی هیئت ا دکترای شهرسازی و عضو
 علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ شناسی و عضو هیئتا دکترای جامعه

ایران؛ صنعت و علم فعا  دانشجویی و عضو انجمن فردا، دانشگاها دکترای مرمت، 
 ایران؛ صنعت و علم دانشگاه علمی هیئت ا دکترای شهرسازی و عضو

 علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم. شناسی و عضو هیئتا دکترای جامعه
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 ایان یر در قالب این روش بودند پس از آن با اعضاااین گروه، مایل به مشارکت و اظهارنظ
حاصل از مرور منابع را با  یهاسپس یافته .شدانجام هایی صورت جداگانه مصاحبه حلقه به

وگو با دقیقه گفت 250در این مرحله حدود  .یمپرسیدرا ها و نظر آن گذاشتیمها در میان آن
 یز انجاام مرحلاه او  و تحلیال محتاواپاس ا .حلقه ده نفره خبرگان دانشگاهی انجام شاد

 ،در مرحله دوم روش دلفای .ها از نگاه این ده متخصص استخراج شدها، شاخصمصاحبه
شده از مرحله او  به انضمام یک پرسشنامه در اختیار حلقه  یآوراز نکات جمع یاخالصه
ت توساط طیاف لیکار یاپنج درجه یهااین پرسشنامه، با پاسخ .ان قرار گرفتنظر صاحب

طبق  ،در مرحله بعد .این ده نفر، مورد ارزیابی قرار گرفت و اجماع و توافق الزم حاصل شد
ها به دلیل وزن کم و نظر اساتید و نیز بر اساس قوانین حاکم بر روش دلفی، برخی شاخص

 .ها حذف شدعدم توافق در میان متخصصان، از میان شاخص
 نیز فرهنگی از منظر دانشجویان . ترسیم و توصیف فضاهای اجتماعی و2-5

بعااد، بااا هاادف توصاایف فضاااهای اجتماااعی و فرهنگاای وضااع موجااود  در مرحلااه
ها و معیارهای به دست های مورد پژوهش از دیدگاه دانشجویان، بار دیگر شاخص دانشگاه

ای در اختیار دانشجویان قرار گرفته و تحلیل نتاایج آن نیاز توساط آمده، در قالب پرسشنامه
 .شدو به صورت توصیفی انجام  م افزار نر
 های آماری تحقیقجامعه و نمونه .2-5-1

ن حجم نمونه در مقاله فو  از جدو  مورگان برای محاسبه حجم نموناه اساتفاده ییتع یبرا
 38941های مورد بررسی برابر با  که تعداد کل دانشجویان دانشگاهباتوجه به این .شده است

 206درصد، برابر باا  1ق با جدو  مورگان، تعداد حجم نمونه با خطای است که مطاب 1نفر
بندی تعداد پرسشنامه به  توزیع و تقسیم نحوۀ .بوده که همان تعداد پرسشنامه مورد نیاز است

بارای  ای کاه ماثالً  گوناه دهی بوده بهتناسب تعداد دانشجوهای هر دانشگاه و به روش سهم
تهیه شاده، اختصااص داده  ۀپرسشنام 206عدد از  14و، دانشج 96000دانشگاه تهران با 

تعداد دانشجویان هر دانشگاه و تعداد حجم نموناه آورده  (،2شماره )در جدو   .شده است
 .شده است

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 است. 8931 ا س در مطالعه مورد هایدانشگاه سایت از برگرفته فو  آمار .1
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 تعداد دانشجویان به تفکیک هر دانشگاه .(2شماره )جدول 

 تعداد دانشجو )نفر( نام دانشگاه ردیف
 96000 تهران 8
 82000 صنعت و علم 2
 81111 شهید بهشتی 9
 3538 تربیت مدرس 6
 81000 عالمه طباطبایی 5

 38941 تعداد کل

 تدوین پرسشنامه .2-5-2

بااز را  ساؤا بساته و دو  ساؤا  23باوده کاه  ساؤا  98پرسشنامه تدوین شده مشاتمل بار 
 .به تفصیل آورده شده است 9های پرسشنامه در جدو  گویه .دربرداشته است

 
 محورهای مورد پرسش و سنجش در پرسشنامه .(9ه )شمار  جدول

 گویه معیار
 جنسیت 
 مقطع تحصیلی 
 ترم 

ها، وضعیت و مصال  نما، مقاومت ساختمان، کیفیت کالبدی دانشگاه )عمر و کیفیت ساختمانکیفیت کالبدی
 (...ها، وضعیت راه پله و آسانسور و ابعاد کالس و کارگاه

های  ها و داربست روها، حفاظ ها، وضعیت پیاده ی )از نظر حرکت اتومبیلمیزان احساس ایمن ایمنی
 (...ها و  ساختمان

 پذیریانعطاف

 کیفیت فضاهای پاتوقی دانشگاه

 میزان گذراندن زمان آزاد در داخل دانشگاه 

 های موجود در خارج و اطراف دانشگاه با فضای داخل دانشگاه  میزان مطابقت و سازگاری فعالیت

 تنوع

 کاری شده محوطه دانشگاه کاری یا گلمیزان رضایت از فضاهای سبز، درخت

 های درسی یا مراسم مختلف در فضاهای آزاد دانشگاه  تشکیل کالس

 ( موجود در دانشگاه...دستی، مواد غذایی و  التحریر، صنایع یا مراکز خرید )لوازم  کیفیت غرفه

 تفریحی دانشگاه میزان مطلوبیت فضاهای ورزشی و
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 گویه معیار

 

 

 پذیریاجتماع

 ( ...ها، سطل زباله، بنرهای اطالعاتی و  میزان رضایت از مبلمان داخل دانشگاه )نیمکت

 ها، نهادها و یا شوراهای دانشجویی  عضویت در تشکل

 ها، نهادها و یا شوراهای دانشجویی دانشگاه وضعیت عملکردی تشکل

 های دانشجویی یا مراسم مختلف با سایر دانشجویان  ها، جشنواره غرفهاجتماع و همکاری برای برگزاری 

 دانشجویان فضاهای مناسب موجود در دانشگاه برای جمع شدن

 اسالمی در طراحی، ساخت و یا فضاسازی دانشگاه ـمیزان توجه به معماری ایرانی هویت

 امنیت
 صوص در هنگام تاریک شدن هواخهها و محوطه دانشگاه ب میزان روشنایی داخل ساختمان

 ها و محوطه دانشگاه  تعداد فضاهای دنج و پرت در داخل ساختمان

 انگیزیخاطره

 کیفیت فضاهای باز دانشگاهی

 امکان شنیده شدن صدای باد، آب و یا صدای پرندگان در محوطه و فضاهای باز دانشگاه

 های خاصوجود نشانه

 دسترسی مناسب
 (  ...ونقل عمومی )مترو، اتوبوس، تاکسی و سیستم حمل دسترسی راحت به

 دسترسی به مراکز خدماتی دانشگاه، از نظر مسافت

 حس تعلق
 مندی دانشجویان به سپری کردن زمان خود در دانشگاه عالقه

 امکان رفع نیازهای دانشجویان از طریق دانشگاه

 حس ورود
 میزان رضایت از سردر ورودی دانشگاه

 ها و بوهای داخل دانشگاهان رضایت از رنگمیز

 سیما و منظر
 های دانشگاهاندازهای طبیعی و سبز از داخل محوطهمیزان امکان مشاهده چشم

 های درساندازهای طبیعی و سبز از داخل راهروها و کالسامکان مشاهده چشم

 
 روایی و پایایی پرسشنامه .2-5-3

نفره 6تعیین روایی صوری در یک پنل  .استفاده گردیددر بررسی روایی صوری روش کیفی 
تخصصی با حضور متخصصین برای یاافتن ساط  دشاواری، میازان عادم تناساب، ابهاام 

گیاری پایاایی بارای انادازه .عبارات و یا وجود نارساایی در معاانی کلماات انجاام گرفات
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یل این که آزمون فقط در این روش به دل .پرسشنامه مذکور نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد
شود، اثرات فاصله زمانی بازآزماایی از قبیال حافظاه و تمارین باه حاداقل بار اجرا مییک
نامه با روش محاسبه آلفای کرونباخ انجام شد و مقدار آلفای  بررسی پایایی پرسش .رسد می

 ۀدهند ناین میزان نشا .به دست آمد 0.380های استانداردشده آن معاد   کرونباخ برای داده
.نامه در حد مطلوب بوده است اعتبار پرسش

 
 ها . یافته6

های صورت گرفتاه از دانشاجویان و ها و پرسشهای حاصل از مصاحبهدر این بخش یافته
   .اساتید و کارشناسان بیان شده است

 اجتماعی و فرهنگی از منظر دانشجویان ،. ترسیم و توصیف فضاهای اموزشی1-6

استخراج شده است،  افزار  وسیله نرم های پرسشنامه که به لیل دادهدر این بخش به تح
های داده شاده باه هار  های فو  شامل فراوانی و درصد آن باه پاساخ داده .شود پرداخته می

باتوجه به حجم زیااد  .باشدپرسش که برای سنجش یک شاخص به تفکیک هر دانشگاه می
ی که در طراحی فضاهای آموزش عالی با توجاه باه هایها، در این بخش به تحلیل دادهداده

  .کنند پرداخته شده استتری را ایفا میعوامل فرهنگی و اجتماعی نقش مهم
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 های مورد مطالعهویان دانشگاه(. فراوانی جنسی دانشج1شمارۀ ) نمودار
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 مقطع تحصیلی دانشجویان به تفکیک دانشگاه (.2شمارۀ ) نمودار

 

های دانشگاهی از جمله اولین فضاهایی هستند که  باتوجه به این امر که کالبد ساختمان
خیلای »مشخص شد که گزیناه شود،  ها مواجه می ه دانشگاه با آندانشجو به محض ورود ب

طباطبایی با  بهشتی و عالمهشهید های ، بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه«ضعیف
صنعت و باا  و ، بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه علم«ضعیف»درصد و گزینه  85

کاه بیشاترین درصاد فراوانای  درصاد شااهد باوده اسات، در حالی 55.4درصاد فراوانای 
د ترتیاب باا درصا، هر دو متعلق به دانشگاه تهران و به«خیلی خوب»و « خوب»های  گزینه

 .استدرصد  86.9و  54.4های  فراوانی
ایان شااخص مشاخص شاد کاه گزیناه باا سانجش  .معیار بعدی احساس ایمنی باود

، بیشاترین «کام»تهاران و گزیناه   ، بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشاگاه«کم خیلی»
کاه بیشاترین درصاد  درصد فراوانی خود را در دانشگاه بهشتی شاهد بوده اسات، در حالی

 .، هر دو متعلق به دانشگاه تربیت مدرس هساتند«خیلی زیاد»و « زیاد»های  وانی گزینهفرا
بهشتی درصد این شااخص روها مشخص شد که در دانشگاه شهیدبا بررسی وضعیت پیاده

پایین و نامناسب بوده و در دانشگاه علم وصنعت با اختصاص دادن بیشترین درصد فراوانی 
دانشگاه تهران به لحاظ  ،از سوی دیگر .باشد د، باال و مناسب میهای خیلی زیاد و زیا گزینه

، بعااد از دانشااگاه «زیاااد»و  «زیاااد خیلاای»های  کسااب بیشااترین درصااد فراواناای گزینااه
های اضاطراری در  لحاظ پله به .روها برخوردار است صنعت، از وضعیت مناسب پیاده و علم
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یشاترین درصاد فراوانای خاود را در ، ب«خیلای کام»ها نیز گزینه احساس ایمنی  ساختمان
، «زیاد»و « کم»های  بیشترین درصد فراوانی گزینه .شهید بهشتی شاهد بوده است  دانشگاه

تربیت مدرس تعلق   ، به دانشگاه«خیلی خوب»وصنعت متعلق بوده و گزینه  به دانشگاه علم
باه دانشاگاه  «زیااد»و  «کام»اختصاص یافتن بیشترین درصد فراوانی هار دو گزیناه  .دارد
های ایان دانشاگاه  و سااختمان ها وصنعت به این دلیل است کاه تعادادی از دانشاکده علم
ها و  که برخی دیگر از دانشکده باشند، در حالی های اضطراری می ساخت و مجهز به پله تازه

باه لحااظ سیساتم « خیلی کم»احساس ایمنی  ،از سوی دیگر .ها قدیمی هستند ساختمان
، «کام»شاهید بهشاتی و گزیناه   یشترین درصد فراوانای خاود را در دانشاگاهاعالم خطر، ب

کاه بیشاترین  بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه تهران شاهد باوده اسات، در حالی
های علام  ، به ترتیاب متعلاق باه دانشاگاه«خیلی زیاد»و « زیاد»های  درصد فراوانی گزینه

   .باشد درصد می 83و  91های  نیوصنعت و تربیت مدرس و با درصد فراوا
پذیری کیفیت فضاهای پاتوقی دانشگاه درنظر گرفته و مشاخص در مورد معیار انعطاف

درصد معتقد بودند که کیفیت فضاهای پاتوقی دانشگاه خاوب  94.1شد در دانشگاه تهران 
تری  مادرس از وضاعیت مطلاوبو تربیات صانعت و علماست و در درجه بعدی دانشاگاه 

 .ردار بودندبرخو
در  .باود «میزان عالقه دانشجویان به گذرانادن اوقاات فراغات در دانشاگاه»شاخص بعدی 

های  ترتیاب باه گزیناه و سپس به «زیاد»ها در ابتدا به گزینه  دانشگاه تهران بیشترین فراوانی پاسخ
مادرس، گزیناه  در دانشاگاه تربیات .اختصاص یافته اسات «خیلی کم»و  «خیلی زیاد»، «کم»

ایان وضاعیت در  .خیلی زیاد با کمترین میزان فراوانی رتبه آخر را به خود اختصااص داده اسات
صنعت نیز مطابق روا  دانشگاه تربیت مادرس پایش رفتاه  و های عالمه طباطبایی و علم دانشگاه

تعلق گرفته است در حالی که ایان  «کم»با این تفاوت که بیشترین مقدار فراوانی به گزینه  .است
 .اختصاص یافته است «خیلی کم»یت در دانشگاه مدرس به گزینه وضع

کااری یاا  وجود فضای سبز، درخات های آنبوده که یکی از شاخص «تنوع»معیار بعدی 
، «خیلی ضعیف»در نهایت مشخص شد که گزینه  .شود کاری شده در فضاها محسوب می گل

، «ضاعیف»درصد و گزینه  20با  بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه عالمه طباطبایی
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که بیشترین درصد  بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه تهران شاهد بوده است، در حالی
باا بررسای  ،از سوی دیگار .باشد ، متعلق به دانشگاه تربیت مدرس می«خوب»فراوانی گزینه 

یاد نسابت باه با اختالف بسیار ز صنعت و علممشخص شد که دانشگاه « خیلی خوب»گزینه 
 .درصد، این گزینه را از آن خود کرده است 55.4ها و با درصد فراوانی  سایر دانشگاه

باوده کاه  «های درسی و مراسم در فضاای آزادبرگزاری کالس»شاخص بعدی این معیار 
درصاد و  61.8با  صنعت و علم، بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه «خیلی کم»گزینه 
از  .بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه تربیت مدرس شااهد باوده اسات ،«کم»گزینه 

مشخص شد که دانشگاه تهران باا اخاتالف کمای « خیلی زیاد»با بررسی گزینه  ،سوی دیگر
 .درصد، این گزینه را از آن خود کرده است 3.2ها و با درصد فراوانی  نسبت به سایر دانشگاه

نتاایج نشاان داد  .مورد بررسی قرار گرفات «ها در دانشگاه هوجود مراکز خرید و غرف»سپس 
 21.4، بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه تربیات مادرس باا «خیلی ضعیف»که گزینه 

، بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشاگاه عالماه طباطباایی شااهد «ضعیف»درصد و گزینه 
 صانعت و علم، متعلق به دانشاگاه «خوب»گزینه که بیشترین درصد فراوانی  بوده است، در حالی

های شاهید  مشاخص شاد کاه دانشاگاه« خیلی خوب»از سوی دیگر با بررسی گزینه  .باشد می
   .درصد، این گزینه را نیز از آن خود کرده است 5بهشتی و عالمه طباطبایی با درصد فراوانی 

خیلای »گزیناه  هاای ماورد مطالعاه، در نموناه«فضااهای ورزشای»در بررسی معیاار 
درصاد  21.4، بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشاگاه عالماه طباطباایی باا «ضعیف

« خیلی خوب»و « خوب»های  که بیشترین درصد فراوانی گزینه شاهد بوده است، در حالی
ت لحاظ وضعی مدرس نیز بهدانشگاه تربیت .وصنعت تعلق یافته است هر دو به دانشگاه علم

 .تواند جای گیرد صنعت در رتبه دوم می و مناسب فضاهای ورزشی، بعد از دانشگاه علم
پاس از سانجش  .شاودگذار محساوب مای تأثیرپذیری نیز یکی دیگر از عوامل اجتماع

اسات  ماؤثرآیی دانشاجویان شاخص میزان رضایت از مبلمان داخل دانشگاه که در گردهم
ترین درصااد فراواناای خااود را در دانشااگاه ، بیشاا«خیلاای کاام»گزینااه  مشااخص شااد کااه

فراوانی با  صنعت و علمدانشگاه که  درصد شاهد بوده است، در حالی 99.9با  صنعت و علم
 .را نیز از آن خود کرده است «خیلی زیاد»گزینه درصد،  1.6
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، مشاخص شاد کاه در «ها، نهادها و یا شوراهای دانشاجویی تشکل»با سنجش معیار 
ها را داشته در حالی که دانشجویان کمتر اشتیا  شرکت در این تشکل عتصن و علمدانشگاه 

ها در  دانشگاه عالمه طباطبایی نقطه مقابل آن بوده و وضعیت بهتری نسبت به سایر دانشگاه
  .ها، نهادها و یا شوراهای دانشجویی را دارد عضویت دانشجویان در تشکل

های دانشاجویی یاا مراسام  نوارهها، جشا برگازاری غرفاه» شاخص سنجیده شده دیگار
های مختلاف،  باا سانجش ایان امار در میاان دانشاگاه .ها بوده است در دانشگاه «مختلف

تربیت   ، بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه«خیلی ضعیف»مشخص شد که گزینه 
مشاخص شاد کاه « خیلای خاوب»که با بررسی گزینه  مدرس شاهد بوده است، در حالی

 .طباطبایی، این گزینه را متعلق به خود کرده است مهدانشگاه عال
 «شدن دانشجویان فضاهای مناسب موجود در دانشگاه برای جمع»بعدی  درباره  سؤا 
از دانشجویان خواسته شده که فضاهای مناسابی  سؤا در این  .ی باز بیان شدسؤالدر قالب 

از میاان فضااهای ناام بارده  ناد.ببرها وجود دارد را ناام که در دانشگاه برای جمع شدن آن
ها در دانشگاه شهید بهشتی، فضاهای سبز )سرای نشاخ توان به مواردی همچون آالچیق می

  .نما و حوض داخل دانشگاه اشاره نمود و باغ روستایی(، کافه و بوفه دانشگاه، آب
ی ها اساالمی، در میاان دانشاگاه ا ی درباره توجه به اصو  معماری ایرانیسؤالسنجش 

عالمه   ، بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه«خیلی کم»مختلف، نشان داد که گزینه 
، متعلاق باه «زیااد»که بیشترین درصد فراوانی گزینه  طباطبایی شاهد بوده است، در حالی

 .به دانشگاه تربیت مدرس تعلق داشت« خیلی زیاد»دانشگاه تهران و گزینه 
 «ها و محوطاه دانشاگاه میزان روشانایی داخال سااختمان»با بررسی انجام شده درباره 

درصد و گزینه  86.5تهران با   ، بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه«خیلی کم»گزینه 
، بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشاگاه عالماه طباطباایی و باا درصاد فراوانای «کم»

یشاترین درصاد فراوانای گزیناه کاه ب ایان در حاالی اسات  .درصد شاهد بوده است 61.5
به دانشاگاه علام وصانعت « خیلی زیاد»، متعلق به دانشگاه تربیت مدرس و گزینه «زیاد»

روشانایی در  تاأمینپس شاید بتوان گفت که دانشگاه تربیات مادرس از نظار  .تعلق داشت
 .ها قرار دارد وضعیت بهتری نسبت به سایر دانشگاه
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های به این قرار بوده اسات  ت در میان دانشگاهمشخص شد که عامل فضاهای دنج و پر
عالمه طباطبایی و گزینه   ، بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه«خیلی کم»که، گزینه 

ایان در  .، بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه تربیت مدرس شاهد بوده اسات«کم»
لق باه دانشاگاه علام وصانعت و ، متع«زیاد»که بیشترین درصد فراوانی گزینه  حالی است 

  .به دانشگاه بهشتی تعلق داشت« خیلی زیاد»گزینه 
کیفیت فضاهای باز دانشگاهی و امکان شنیده شدن صدای باد، آب و یا »سنجش معیار 

، بیشترین درصد فراوانی خود را در «خیلی کم»ها، گزینه  در میان دانشگاه «صدای پرندگان
، بیشترین درصاد فراوانای خاود را در «کم»درصد و گزینه  90عالمه طباطبایی با   دانشگاه

ایان در حاالی  .درصد شااهد باوده اسات 52.6دانشگاه تربیت مدرس و با درصد فراوانی 
، هار دو متعلاق باه دانشاگاه «خیلی زیاد»و « زیاد»که بیشترین درصد فراوانی گزینه  است 

  .اند وصنعت بوده علم
طاور  . بهتر بوده استها برای دانشجویان ملموسی نشانهها برخدر هر کدام از دانشگاه

های بلند و شیب زیاد دانشگاه مانند یک نشانه عمل در دانشگاه شهید بهشتی درخت ،مثا 
هایی که وجود دارد دارای اهمیت خاصی ها و مجسمهکند و یا در دانشگاه تهران تندیسمی

گمنام که در وسط محوطه دانشگاه قارار  گلزار شهدای صنعت و علمدر دانشگاه  .بوده است
 .باشدای خاص میگرفته نشانه

 ،کردن زمان خود در دانشاگاه مندی دانشجویان به سپری عالقه ی دربارۀسؤالبا سنجش 
های  ، بیشترین درصد فراوانای خاود را در دانشاگاه«خیلی ضعیف»مشخص شد که گزینه 

و « خاوب»های  درصد فراوانای گزیناه که بیشترین بهشتی شاهد بوده است، در حالیشهید
 .باشد ، متعلق به دانشگاه تهران می«خیلی خوب»

بوده که پس  «امکان رفع نیازهای دانشجو از طریق دانشگاه محل تحصیل»مورد بعدی 
، بیشترین درصاد فراوانای «خیلی کم»مشخص شد که گزینه  گرفتههای صورت از بررسی

، هار دو متعلاق باه «خیلای زیااد»و « زیااد»های  ناههای بهشتی و گزی خود را در دانشگاه
  .باشد دانشگاه علم وصنعت می

، پس از سنجش مشاخص شاد کاه «عوامل حس بویایی، المسه و بینایی  تأثیر»درباره 
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طباطبایی و  عالماه  بیشترین درصد فراوانی خاود را در دانشاگاه« کم»و « خیلی کم»گزینه 
علام وصانعت   ، باه دانشاگاه«خیلی زیاد»درس و گزینه تربیت م  به دانشگاه« زیاد»  گزینه

های مختلف،  اندازهای طبیعی اطراف دانشگاه، در میان دانشگاه با سنجش چشم .تعلق دارد
 .انادوصنعت بهترین وضاعیت را  داشاته بهشتی و دانشگاه علممشخص شد دانشگاه شهید

بز دانشگاه از محوطه داخلای اندازهای طبیعی و سشدن مناظر و چشم عالوه بر قابلیت دیده
هاا نیاز  انناد راهروهاا و کالسها م ها، این مناظر باید از فضای داخلای سااختمان دانشگاه

کاه  تهران از نظر دانشجویان مناسب نباوده، در حالی  این امر در دانشگاه .یت باشندؤر قابل
 .وصنعت از وضعیت خوبی برخوردار بوده است در دانشگاه علم

، مشاخص شاد کاه «انداز طبیعای برخورداری دانشگاه از چشام»ی درباره پس از پرسشگر
عالمه طباطباایی و بیشاترین   ، بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه«خیلی ضعیف»گزینه 

 باشد ، متعلق به دانشگاه تهران می«خیلی خوب»و « خوب»های  درصد فراوانی گزینه
 ا و معایب فضاهای اجتماعی و فرهنگی موجود در دانشگاه. مصاحبه با دانشجویان در زمینه مزای2-6

کاه باا ااا  های با دانشجویان فعا  فرهنگیدست آمده از پژوهشگران و مصاحبه های بهیافته
دهاد برخای از نشاان مای ااا هدف بررسی وضع موجود فضاهای فرهنگی صاورت گرفتاه

قی بزرگتر و با فضای بیشاتر، نیاز به اتا :از جملهی هستند. ها دارای مشکالت متعدد تشکل
نیاز به امکانات بیشتر، نبود فضاا بارای گفتگاو و کاارگروهی و تخصصای دانشاجویان در 

ها و سیستم گرمایشی و سرمایشای، نباود فضاای کاافی بارای  انجمن، مناسب نبودن رنگ
 های طراحی وسایل مورد نیاز، نبود نظارت مناسب در دانشگاه، عدم امکان استفاده از تراس

تنهاا از مبلماان و  هاا، ناههای دانشگاههمچنین اتا  مربوخ به برخی تشکل .غیرهموجود و 
ل اضافه در آن، فضا را به انباری نیست، بلکه با قرار گرفتن وسایتجهیزات مناسب برخوردار 

دادن حجم فضای آزاد،  تنها از زیبایی فضا کاسته، بلکه با کاهش اند که این امر نه تبدیل کرده
از  .های آزادانه علمی و هنری را از اعضاا و دانشاجویان سالب کارده اسات کان فعالیتام

در دانشکده علوم اجتماعی دانشاگاه عالماه  ،طور مثا  بهنیست. لحاظ نظافت نیز مناسب 
که از فضایی با وسعت کم برخاوردار اا  های دانشجویی در حیاخ دانشکدهطباطبایی تشکل

از لحااظ وساعت، کوچاک باوده همچناین  نیسات.و مناساب اناد یابی شده مکاناا  است
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هاای انجمان  به همین دلیل فعالیت .خوبی انجام داد توان کار گروهی را بهکه نمی طوری هب
هاا برگازار  های خاالی دانشاگاه شاکل گرفتاه و جلساات نیاز در آن بیشتر در داخل کالس

ر مناساب نباوده و از لحااظ همچنین اتا  مربوخ به این انجمن دارای تهویه و ناو .شود می
بندی نشده و چون در حیاخ قرار گرفته، شلوغی و سروصدا منجربه آزار  اکوستیک صدا عایق

به علت قرارگیری اتا  انجمن در نزدیاک نمازخاناه آقایاان و  ،از طرف دیگر .شود ها می آن
ب دیگار از مطالا .خاوبی از فضاا اساتفاده کارد توان باه وجود پنجره بین این دو فضا، نمی

هاا قارار توان به این امر اشاره نمود کاه امکاناات چنادانی در اختیاار تشاکلشده می عنوان
شاود کاه در نهایات ها تخصیص داده نمیگیرد و بودجه مناسب برای انجام امور به آن نمی

 .منجر به کاهش فعالیت دانشجویان شده است
پاس از  .دارنادیت متفااوتی ها هم مانند دانشگاه تربیت مدرس وضاعبرخی از دانشگاه

هااای گوناااگون در دانشااگاه  منانجااام مصاااحبه بااا دانشااجویان مختلااف و اعضااای انج
تشکالت دانشجویی در این دانشگاه مانند قبال  ،کلیطور مدرس، مشخص شد که به تربیت

اکثار  .فعالیت نداشته و تمایال دانشاجویان بارای شارکت نیاز بسایار کااهش یافتاه اسات
های مالی دارناد،  های دیگری مانند دغدغه که در حا  حاضر دغدغه ان ایندانشجویان با بی

 .کنند ها صرف نظر می از شرکت در این انجمن
  

 
 ایران صنعت و علماتاق انجمن معماری در دانشکده معماری دانشگاه  (.1شماره )تصویر 
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 شهید بهشتی فضای کلی داخل اتاق آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه .(2شماره )تصویر 

 های حاصل از روش دلفی. یافته3-6

فعاالیتی،  ا گونه که در بخش روش گفته شد معیارهای برآمده از سه رویکرد عملکردی همان
بصری از روش دلفی و با مصاحبه عمیق نیماه ساازمان یافتاه  ا فرهنگی و فضایی ا اجتماعی

( 6شاماره )جادو   .اساتمورد ارزیابی متخصصین در زمیناه ماورد مطالعاه قارار گرفتاه 
 .های حاصل از مصاحبه با خبرگان دانشگاهی است یافته

 
 میانگین و رتبه معیارها از دیدگاه متخصصین(. 2شماره ) جدول

میانگینجمع نمره رتبه بندی معیار بعد

 فعالیتیـ  عملکردی

 6.4 64 9 کیفیت کالبدی
 6.2 62 5 ایمنی

 6.2 62 5 پذیریانعطاف
 6.8 68 4 تنوع

 فرهنگی ا اجتماعی

 6.1 61 2 پذیریاجتماع
 6.2 62 5 هویت
 6.6 66 6 امنیت
 6.6 66 6 انگیزیخاطره

 بصریـ  فضایی

 6.6 66 6 دسترسی مناسب
 6.3 63 8 حس تعلق
 9.1 91 1 حس ورود

 6.2 62 5 سیما و منظر
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یات او  قارار دارد و در اولو «ایجااد حاس تعلاق»از دیدگاه خبرگان دانشگاهی معیاار 
و  «انگیازیخااطره»، «امنیات»، «کیفیات کالبادی»، «پاذیریاجتمااع»معیارهایی مانند 

.اندبه ترتیب از درجه اهمیت کمتری برخوردار بوده «دسترسی»
 

 گیری . نتیجه7

کااه بااا هاادف بررساای وضااعیت  ن،دساات آمااده از مصاااحبه بااا دانشااجویا ههااای باایافتااه
حاکی از عدم مطلوبیت ایان فضااها از  ،دانشگاهی انجام شده فضایی فضاهای ا اجتماعی

دانناد، احتارام و شدن و احترام جامعاه مای ها خود را نیازمند دیدهشاید آن .منظر آنان است
در هار صاورت اختصااص  .بیننادتحسینی را که پاداش زحماتشان در قبولی در کنکور می

پاسخگوی توقاع  اا از نظر ایشان اا وییهای تجمعی دانشجکیفیت برای فعالیتفضاهایی بی
های تجمعی و فرهنگی بایاد یافته به فعالیت ها،  فضاهای اختصاصاز نگاه آن .ها نیستآن

دارای مطلوبیتی از نظر: اندازه و وسعت، ناور طبیعای، تهویاه مناساب، مبلماان مناساب، 
 .ها باشدصدابندی و عایق صوتی، جانمایی مناسب و عدم تداخل با سایر کاربری

دهد کاه های صورت گرفته از پیمایش پرسشنامه دانشجویان نیز نشان مینتایج بررسی 
طور کلی به عوامل مختلفی از  احساس ایمنی در دانشجویان دارای اهمیت باالیی بوده که به

قابلیت حرکت اتومبیل از جمله عواملی است کاه  .لحاظ کالبدی در دانشگاه، بستگی دارد
مناسب و مسیرهای مجزا برای آن تعریف نشده باشد، ممکن اسات احسااس  اگر تجهیزات

روهاای  از ساویی پیاده .عدم وجود ایمنی را برای دانشجویان و سایر افراد پیاده ایجااد کناد
هاا  پوش مناسب برخوردار باشند تا باا حرکات بار ساط  آن تنها باید از کف دانشگاه نیز نه

بلکه باید با اختالف سط  مناسب و تجهیزات الزم  احساس خوبی به دانشجو منتقل شود،
  .رو جدا شود از مسیر ماشین

هاساات کااه در احساااس ایمناای در در ساااختمان «های اضااطراری پلااه»مااورد بعاادی 
از طرفی کیفیت فضاهای پاتوقی دانشگاه نیز برای دانشجویان از  .باشدمی مؤثردانشجویان 

ر فضاهای باز و غیررسمی گرد هم دهند دجی  میها تراهمیت باالیی برخوردار است و آن
تواناد کماک پذیری باال در طراحای کالبادی ماییند و در نظر گرفتن فضاهایی با انعطافآ
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و عالقه دانشجویان را برای گذراندن اوقات فراغتشاان در دانشاگاه  نمودهی در این امر مؤثر
ن آزاد خود در دانشگاه باشد تاا در زیرا زمانی که دانشجو مایل به گذراندن زما .افزایش دهد

بیرون از دانشگاه، به این معنی است که از فضاهای فو  رضایت داشاته و فضاا از کیفیات 
  .مناسبی برای دانشجویان برخوردار است نسبتاً 

های آن بوده که از شاخص «تنوع» مهم تلقی شدهدانشجویان معیار بعدی که از دیدگاه 
زیرا نه تنها با  .شود کاری شده در فضاها محسوب می یا گل کاری وجود فضای سبز، درخت

گذارند بلکه  طراوت بخشیدن به دانشگاه، رنگ و بوی زیبایی از خود در محوطه برجای می
 .بسایار زیاادی دارد  تاأثیربخشی، آرامش، ارتقاء نشاخ و شادی دانشاجویان نیاز  در روحیه

و مراسم در فضای آزاد بوده که نه تنها  های درسیشاخص بعدی این معیار، برگزاری کالس
بخشای باه  باشاد بلکاه عااملی اسات کاه در روحیه بیانگر قابلیت فضاهای دانشگاهی می

 .مثبتی دارد  تأثیردانشجویان، ایجاد تنوع و حتی ارتقا سط  یادگیری آنان 
های دانشاجویی یاا مراسام  ها، جشانواره برگازاری غرفاه»شاخص سنجیده شده دیگار 

ریزی  توسط دانشجویان شکل گرفته و برناماه ها بوده است که معموالً  در دانشگاه «مختلف
هاا عامال مثبتای  شود، به همین دلیل باال بودن مشارکت در همکاری بارای برگازاری آن می

دهنده باالبودن تعامالت اجتماعی، همبستگی اجتمااعی و  تواند نشان است که به نوعی می
وجود فضاهای ورزشای و تفریحای  ،از سوی دیگر .ویان باشدروحیه تعاون در میان دانشج

بلکه به عناوان فضاایی کاه  ،کند تنها به لحاظ سالمت جسمانی به دانشجویان کمک می نه
توانند فارغ از فضای آموزشی، در کنار یکدیگر جمع شده و اجتماعات ساالمی را  ها می آن

شود که میازان  و مناسب نیز منجر می برخورداری این فضاها از کیفیت باال. به وجود آورند
  .ها دو چندان شود حضور دانشجویان در آن

چیدمان عناصار و  ۀکه با نحو ،گذار تأثیربه عنوان یکی دیگر از عوامل  «پذیریاجتماع»
باه اوج خاود  1چیدمان فضاایی بیال هیلیار ۀدر نظریو  فضاهای داخل دانشگاه ارتباخ دارد

ه پیکربندی و قرارگیری عناصر و فضاهای مختلف در کنار هام، دارد که نحو رسید، بیان می
شادت از میازان  چه در سط  شهر، دانشگاه و خانه، اگر به درستی انجام نگیرد، نه تنهاا باه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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کارایی فضاها خواهد کاست بلکه با کاهش حضور مشترک افراد، زمینه باروز برخوردهاای 
این امر نیز از دیدگاه دانشجویان  .خواهد برد چهره و تعامالت اجتماعی را نیز از بین به چهره

ها، نهادها و یا شوراهای دانشجویی، از  تشکل ،از سویی .از اهمیت باالیی برخوردار است
ها،  زیرا دانشجویان با عضاویت و فعالیات در تشاکل ،ارکان مهم در هر دانشگاهی هستند

انشاگاه باه حسااب آورده و نهادها و یا شوراهای دانشجویی، نه تنهاا خاود را عضاوی از د
یابد، بلکه منجر به افزایش تعامالت و بهبود روابط  شان به دانشگاه فزونی می احساس تعلق

امنیت نیاز بسایار ماورد توجاه باوده و یکای از  .شود ها نیز می اجتماعی و فرهنگی میان آن
ها و  اختمانویژه در شب، میزان روشنایی داخل س هامنیت دانشجویان ب تأمینعوامل مهم در 

به همین جهت نه تنها معابر و مسیرهای اصلی دانشاگاه بایاد از  .باشد محوطه دانشگاه می
نور کافی، تا حد امکاان از ایجااد فضااهای  تأمینروشنایی کافی برخوردار باشند؛ بلکه با 

از طرفی فضااهای دناج و پارت در داخال  .توان جلوگیری کردیت و ناامن، میؤغیرقابل ر
وجود آمدن فضااهای غیرقابال دفااع و غیرقابال  هها و محوطه دانشگاه که باعث ب ساختمان

شوند از جمله عوامل دیگاری هساتند کاه منجرباه کااهش شادید امنیات بارای  یت میؤر
کیفیات فضااهای بااز دانشاگاهی و  .شاوند دانشجویان و سایر افراد حاضر در دانشگاه می
ها از جمله عواملی هستند کاه  پرندگان در آنامکان شنیده شدن صدای باد، آب و یا صدای 

دهاد، بلکاه باا فاراهم  انگیزی دانشگاه از نظر دانشجویان را افزایش می نه تنها میزان خاطره
کردن محیطی مطبوع، تمایل و عالقه دانشجویان در سپری کاردن مادت بیشاتری از زماان 

کز مهمی در دانشگاه به شمار مراکز خدماتی از جمله مرا .دهند خود در آن را نیز افزایش می
اند، به همین دلیل دسترسای باه  روند که برای رفع نیازهای دانشجویان درنظر گرفته شده می
منادی  عالقه .ها از نظر مسافتی، از جمله عواملی است که بایاد ماورد توجاه قارار گیارد آن

ودن میازان آن دانشجویان به سپری کردن زمان خود در دانشگاه عامل مثبتی است که باال با
در دانشگاه بیانگر مناسب بودن عوامل مختلف اعم از عوامل کالبدی، اجتماعی و فرهنگی 

هرچه امکان رفع نیازهای دانشجو از طریق دانشگاه محال تحصایل، بیشاتر باشاد،  .است
شود کاه مادت زماان حضاور دانشاجو در آن،  دلبستگی او به مکان بیشتر شده و باعث می

اندازهای طبیعی اطراف دانشگاه از جمله عاواملی اسات بیشاتر باه  چشم .افزایش پیدا کند
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به طوری که  ،محیط خارج دانشگاه بستگی دارد، اما نحوه طراحی فضاهای داخلی دانشگاه
یات ساازد، از عوامال ؤهای آن را قابال ر از جهات مختلف به آن دید داشته باشد و زیبایی

انداز طبیعای، وجاود  برخورداری دانشگاه از چشم .ریزی دارد مهمی است که نیاز به برنامه
مناظر طبیعی در محوطه و باال بودن کیفیت دید و منظر، عامل مهمای اسات کاه در ارتقاا 

 .کیفیت دانشگاه به طور کلی نقش مهمی دارد
دهد  دیدگاه خبرگان که از مصاحبه با اساتید دانشگاه و متخصصین به دست آمده نشان می

های ارزیابی: میزان مشارکت دانشجویان در امور مربوخ با شاخص «تعلقایجاد حس »معیار 
به دانشگاه و خود، مدت زمان حضور دانشجو در دانشاگاه، میازان رفاع نیازهاای دانشاجو از 

های ارزیاابی کااربریپذیری با شاخصاجتماع معیار .را داردطریق دانشگاه باالترین اولویت 
شاده و امکاان  گارا، فضاای طراحایها، مبلمان ماردمریهای جاذب، سازگاری اختالخ کارب

های همایش، غرفه یا جشانوارههای دانشجویی، کیفیت سالناجماع، کیفیت نهادها و تشکل
های ارزیابی: عمر و کیفیت کالبدی فضا با شاخص .های دانشجویی در اولویت دوم قرار دارد

هاا، عارض مان، روشنایی کالسها، وضعیت و مصال  نما، مقاومت ساختکیفیت ساختمان
پله و آسانسور در اولویت ساوم و  ایجااد حاس ها، وضعیت راهراهروها، ابعاد کالس و کارگاه

هاای: نحاوه برخاورد اسااتید و کارکناان دانشاگاه یاا دانشاجویان، میازان امنیت با شااخص
شااخص انگیزی باامحصوریت، میزان روشنایی، تعداد فضاهای دنج و پرت و  معیار خاطره

های: میزان خودکشای در میاان دانشاجویان، نحاوه برخاورد اسااتید و کارکناان دانشاگاه یاا 
در مرحله بعدی  .دانشجویان، میزان محصوریت، میزان روشنایی، تعداد فضاهای دنج و پرت

پذیری، هویت، در ادامه معیارهای دسترس مناسب، ایمنی، انعطاف .دارای اهمیت قرار است
 .اندهای بعدی قرار گرفتهنوع و حس ورود در اولویتسیما و منظر، ت

 . ارائه راهکارها و پیشنهادات8

پذیرفتاه )جادو  و ها و با درنظر گرفتن مطالعات صاورتبندی و تحلیل کلیه یافتهاز جمع
بر اسااس مساائلی  ،بندی شده( در این زمینه، پیشنهاداتی به صورت دسته8شماره ) نمودار

 .ارائه شده است ،مشترک هستند هاییکه در مضمون
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 پیشنهادات طراحی کالبدی فضاهای آموزش عالی با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشجویان (.5شماره ) جدول

 راهکار کالبدی لهئمس
توجه به فضاهای 

ها و ها، کانونانجمن
 های دانشجوییتشکل

 کیفیت محیطی باال و اختصاص فضایی مستقل ها، قرارگیری در فضاهای باجانمایی: توجه به مجاورت -
 توجه به مسائل فیزیکی و آسایش محیطی از جمله: نور، گرمایش و سرمایش، صدا، تهویه -
 توجه به مسائل کیفی فضایی از جمله: رنگ و ویوی مناسب -
 گونه فضاها تطابق عملکرد و فعالیت این -

دانشگاه و 
 های آن مجاورت

هاو دانشگاه در عملکردها و فعالیت میان شهرلزوم ارتباخ مناسب   -
لزوم به حداقل رساندن حصارها، دیوارها و موانع فیزیکی میان شهر و دانشگاه  -
 های دانشگاه ؛ علی الخصوص مجاورتها و امکانات فرهنگی شهرتوجه به ظرفیت -

افزایش تعامالت 
 اجتماعی

کیادی میان فضاهای بسته و بااز  توجه ویژه به فضاهای نیمه باز در ارتباخ ده - بار ایان فضااها باه عناوان  تأ
ظرفیتی برای مکث، گفتگو و استراحت دانشجویان

گیرد مثل بوفه، رستوران، آبنما و ها تعامالت اجتماعی بیشتر شکل میتوجه به فضاهایی که در مجاورت آن -
میادین داخل دانشگاه

ز و بستهایجاد فضاهای مکث در فضاهای باز، نیمه با -
توجه ویژه به فضای سبز و اهمیت آن در افزایش تعامالت اجتماعی و تجربه زیستی دانشجویان -
کیدها از یکدیگر و پرهیز از پراکندگی دانشکده - بر انساجام آنهاا باا هادف افازایش تعماالت اجتمااعی  تأ

های مختلفدانشجویان رشته
ضای فرهنگی نگاه به کالس و فضاهای آموزشی به عنوان یک ف -
توجه به دعوت کنندگی فضاها جمعی -
 توجه ویژه به مبلمان در ایجاد فضاهای پاتو  و استراحت دانشجویان -

توجه به فرم، شکل و 
 عملکرد

توجه به سیر کما  در معماری ایرانی ویژه بهلزوم توجه به اصو  معماری ایرانی در طراحی فضاهای دانشگاهی   -
نگ و معماری بومی منطقه در طراحی و ساخت فضاهای دانشگاهیلزوم توجه به فره -
های فضاییتوجه به خوانایی فضاهای دانشگاه و پرهیز از پیچیدگی -
نحوی که روحیات و شارایط  توجه به رنگ، بافت و جنس مصال  استفاده شده در فضاهای آموزش عالی به -

کننده های تهییجز و استفاده کمتر از رنگاستفاده کمتر فل دانشجویی در نظر گرفته شود، مثالً 
لزوم توجه بر مطابقت فرم و عملکرد احجام و فضاهای دانشگاهی -
توجه به تناسبات بصری و خط آسمان در طراحی احجام و فضاهای دانشگاهی -
 ها و آسانسورهاتوجه به فضاهای ارتباطی مثل راهروها، راه پله -

بینی فضاهای  پیش
 جمعی

پذیر و چند عملکردی باا هادف امکاان برگازاری  انعطاف ۀبینی فضاهای باز، نیمه باز و بست و پیش طراحی -
رخدادهای فرهنگی

های فرهنگیها به عنوان فضایی چندعملکردی در فعالیت توجه ویژه به البی -
کیادشوند باا جهت رخدادهای فرهنگی در نظر گرفته می لزوم طراحی فضاهایی که صرفاً   - مجااورت بار تأ

 ها مثل آمفی تاترها و سالن های چندمنظوره روباز و بستههای آن
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 راهکار کالبدی لهئمس
بخشی  ها و نمادهای مناسب در تقویت هویتساز با استفاده از المان طراحی فضاهای نوستالژیک و خاطره - هویت مکان

به فضا
بخاش و  صار شخصایتعنوان یک عن ها و سایر فضاهای دانشگاهی بهتوجه به ورودی دانشگاه و دانشکده  -

 بخش به فضا هویت

توجه به زیست 
دانشجویی و گذران 

 وقت

ها ساپری کنناد؛ توجاه بار زیسات طراحی و ایجاد فضاهایی که دانشجویان بتوانند اوقات بیشتری را در آن -
دانشجو در دانشگاه

مااعی و فرهنگای لزوم توجه به فضای دانشگاهی به عنوان فضایی که بایساتی بتواناد تماامی نیازهاای اجت -
.دانشجویان را در مدت حضور ایشان در دانشگاه فراهم کند

هاایجاد فضاهای بانشاخ و مفرح در محوطه و البی -
های آنتوجه ویژه به فضاهای ورزشی در داخل دانشگاه ضمن توجه بر مجاورت -
 لزوم توجه به روشنایی مصنوعی پس از غروب آفتاب -

باز ر و گردش آب در فضاهای باز و نیمهحضو - حضور طبیعت در فضا
  هااهتمام بر ورود طبیعت به فضای دانشگاهی با صدای آب و پرندگان و بوی خوش با کاشت درختان و گل -
هاا و  ( از کاالس...( و مصانوعی )شاهر و ...اندازها اعم از طبیعی )کاوه، رودخاناه، دریاا و  توجه به چشم -

 محوطه دانشگاه

توجه به احساس امنیت در فضاهای جمعی - امنیت در فضا
 کاهش و حذف فضاهای دنج و کنتر  نشده در فضاهای بسته، نیمه باز و باز با هدف جلوگیری از وقوع جرم -

برنامه ریزی طراحی و 
 توسعه

کاهش توجه به سلسله مراتب و ساختارهای اداری دانشگاه در طراحی  -
ای دانشگاهعههای توسلزوم توجه به توسعه و طرح -
ای های عمرانی و توسعهبردار در طرح عنوان مهمترین بهره لزوم توجه به نظرات دانشجویان به -
 های دانشگاهسازگاری در اختالخ کاربری -
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