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

شاپا2001-6468 :

داریوش ،بابک؛ جلیلی صدرآباد ،سمیه؛ تقویان ،ناصرالدینعلی؛ و محمدی اوجاان  ،شاادی ( .)8931تادوین اصاو و مباانی
طراحی ریزفضاهای دانشگاه با تأکید بر عوامل فرهنگی و اجتماعی .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی-818 ،)2(88 ،
.858

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

تدوین اصول و مبانی طراحی ریزفضاهای دانشگاه با تأکید بر
عوامل فرهنگی و اجتماعی
بابک داریوش ،1سمیه جلیلی صدرآباد ،2ناصرالدینعلی تقویان ،3شادی محمدی اوجان

4

دریافت7921/92/92 :؛ پذیرش7921/77/71 :

چکیده

فضا و محیط مصنوع نقش مهمی در شکلگیری هویت ،ساختار فکری و فرهنگی و سبک زندگی افراد داشته و
میتواند در ایجاد ،تشدید و یا کاهش معضالت روانی و اجتماعی آنها تأثیرگذار باشد .مقاله حاضر با هدف
دستیابی به راهکارهایی جهت تسهیل روند هویتبخشی و کاهش تانشهاای فکاری ،اجتمااعی و فرهنگای
دانشجویان در فضا یا فضاهای آموزشی دانشگاه تهیه و تولید شده است .ساختار اصلی مقالاه برآماده از یاک
تحقیق میدانی است .پژوهش در میان پنج دانشگاه منتخب دولتی در شهر تهران به روش تحقیق آمیخته انجام
شده و دادهها بهصورت ترکیبی از دو روش مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده اسات .یافتاههاای مصااحبه از
اساتید دانشگاهها و مسئولین و کارشناسان فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با روش دلفی گلوله برفی
و یافتههای حاصل از پرسشنامه و مصاحبه در نیازسنجی از دانشجویان از روش نمونهگیری خوشهای بهدست
آمده و تحلیل یافتههای این بخش با استفاده از نرم افزار  SPSSصورت گرفته است .برای تحلیل وضعیت کنونی
اجتماعیافضایی دانشگاههای مورد مطالعه نیز ،با فعاالن فرهنگی دانشجویی مصاحبه انجام شده است .نتایج
نشان داد که از نظر خبرگان دانشگاهی ،دو معیار «ایجاد حس تعلق» و «اجتماعپذیری» نسبت به عوامل دیگر
اهمیت بیشتری دارد .دانشجویان نیز بر این باورند که فضاهای فرهنگی و اجتماعی و نیاز کالبادی موجاود در
دانشگاهها جوابگوی نیازهای آنها نبوده و به مشکالتی از قبیل نداشتن فضای کاافی ،امکاناات و تجهیازات
مناسب ،عدم انعطافپذیری ،عدم وجود نور کافی در این فضاها اشاره داشتهاند .در پایان نیز پیشنهاداتی برآمده
از یافتههای پژوهش ،بهصورت دستهبندی شده ارائه شده است.
کلیدواژهها :فضاهای آموزش عالی ،هویت ،امنیت ،حس تعلق ،اجتماعپذیری

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1دانشجوی دکتری معماری منظر ،عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی معماری شیخ بهایی ،تهران ،ایران.


 .2کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
(نویسنده مسئو ).



 .3استادیار فلسفه ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،تهران ،ایران.



 .4کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علموصنعت ایران ،تهران ،ایران.



 .1مقدمه

آموزش عالی ،نوعی جامعهپذیری جدید برای دانشجویان بوده و بهمعنای عضویت در یک
اجتماع علمیافرهنگی با مناسبات ،روابط و هنجارهای خاص خود است .درک دانشگاه به
عنوان محیطی اجتماعیافرهنگی بهمعنای وجود یک ساختار اجتماعی و زمینۀ تعاامالتی و
مجموعهای از مناسبات میان اعضای این جامعه (دانشجویان و اساتید) است (قاانعیراد و
ابراهیمآبادی .)8913 ،کیفیت تعامالت (رسمی و غیررسمی) در دانشگاه میتواند احساس
تعلق به مکان را باال برد و از این طریق ،موجب رضایتمندی بیشتر استفادهکنندگان از فضا

شده (لنگ ،)811 ،8918 ،1آنها را به ماندن در فضا برای زمان بیشتری تشویق کند .یکای
از مهمترین عوامل تبدیل یک فضا به مکان تعاملی ،قرارگرفتن در مسیر فعالیتهایی اسات
که مردم بهطور روزمره از آنها استفاده میکنند (همان .)815 ،داشتن جذابیت ،یک مکاان
را پذیرای جمعیت میکند و امکان تعامالت اجتمااعی را در آن مکاان بااال مایبارد؛ ایان
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جذابیت میتواند از طریق تنوع فضایی (بنتلی ،)53 ،8932 ،2زیباایی (بیساادی ،مظفار و
حسینی ،)8932 ،صدابندی و نور مناسب (لنگ )864 ،8918 ،ایجاد شود .تنوع فضایی و
انعطافپذیری فضای جمعی ،انگیزه دانشگاهیان را برای حضور در آن فضا افزایش میدهد
و زیبایی فضا نیز در درجه او آرامش و آسایش استفادهکنندگان را افزایش داده و انگیزه آنها
را برای حضور بیشتر و طوالنیتر در آن فضاها باال میبرد و به همان میزان ،امکان تعامالت
را میان آنها افزایش میدهند (بیسادی ،مظفار و حساینی .)8932 ،روشانایی نیاز باهمثاباۀ
عنصری ساختاردهنده در یك فضا میتواند به درك ما از آن اا که شامل فهم فضایی ،گزینش
مسیر و سویابی و تعامل اجتماعی میشود اا کمک کند .عوامل نامبرده شده تنهاا بخشای از
عوامل تأثیرگذار در باال بردن مطلوبیت یک مکان و ایجاد رضایت در افراد استفادهکننده از
آن مکان میباشد (علی تاجر و زارعی حاجیآبادی.)8935 ،
مقطع زندگی دانشجویی در سراسر جهان سرشار از پو یاایی ،تحاو طلبای ،ناوآوری و
مجموعه تعامالتی است که در نهایت به توسعۀ اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگای در جامعاه
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

میانجامد (شیخی)46 ،8913 ،؛ زیرا دوران دانشجویی عالوه بر علامآماوزی ،عرصاهای
برای تمرین فعالیتهای اجتماعی و کسب تجربه اسات .دانشاجویان اوقاات زیاادی را در
دانشگاه برای یادگیری میگذرانند و از طریق عضویت در گروهها و اجتماعات دانشاگاهی،
فرایند اجتماعیشدن را طی مایکنناد .بناابراین ،حفاو و مراقبات از محایطهاای علمای،
آموزشی و پژوهشی و کماک باه ساالم نگهداشاتن آن ،اهمیات بسایاری دارد (عاشاوری،
قائدعلی .)801 ،8932 ،عالوه بر این که تحصیل در دانشگاه بهعنوان فرصتی برای یادگیری
است ،اغلب دانشجو یان ،دانشاگاه را باهعناوان فرصاتی بارای توانمندسااختن خاود بارای
نائلشدن به حرفه و رسیدن به یك درآمد ،در نظار مایگیرناد (عیسایزادگاان و همکااران،
 .)861 ،8911از سویی ،تمامی ابعاد و بخاشهاای دانشاگاه اعام از فضااهای کالبادی،
نهادها و تشکلهای دانشجویی ،مشارکتی ،اجتماعی و فرهنگای و حتای ابعااد معناوی آن
مانند روح مکان ،حس تعلق مکان و کیفیتهای محیطی بر ساختار فرهنگی ،اجتمااعی و
عقیدتی دانشجویان بسیار تأثیرگذار بوده و قابلیت تقویت و ارتقاء و یاا کااهش و افاو آن
ساختارها را دارد.
با توجه به پیشینۀ تااریخی ایاران و هویات شاکلگرفتاه از سااختارهای غنای فرهناگ
ایرانیااسالمی ،رویکرد به مسائل اجتماعیافرهنگی از اهمیتی دوچندان برخوردار اسات.
همچنین طرح های فرادست ملی و اساناد فرهنگای کشاور ،توجاه باه مساائل فرهنگای در
طراحی و ساخت فضاهای دانشگاهی را ضروری دانسته و بر بومیسازی فضای آموزشی بر
پایۀ ساختارهای فرهنگ ایرانیااسالمی تأکید دارند (سند دانشگاه اسالمی ،شاورای عاالی
انقالب فرهنگای .)8932 ،باا توجاه باه اهمیات دانشاگاههاای مساتقر در تهاران و نقاش
فارغالتحصیالن در تحوالت آینده کشور و ویژگیهای خاص فضاهای آموزشی ،فرهنگی و
اجتماعی در مراکز دانشگاهی شهر تهران ،نمونههای مورد بررسی از پنج دانشگاه اصلی در
این شهر انتخاب شده است.

از آنجایی که یکی از راهبردهای مؤثر در جهت تقویت کارکردهاای شاهرها در ساط

ملی و منطقه ای توسعه آموزش عالی و تقویت نقاش دانشاگاهی شاهرها باه خصاوص در
شهرهای کوچک و میانی است و دانشگاههای مدرن امروزی تنها محل آموزش ،تولید علم
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ً
و فناوری و صرفا یک سازمان مادی نیستند بلکه امروزه ،رساالت فرهنگای دانشاگاههاا در
آمادهسازی دانشجویان برای رویارویی با واقعیتهای جامعه ،اهمیت زیادی پیدا کرده و به
رسالت اجتماعی و جامعهپذیری دانشگاه بارای تربیات افاراد ،تأکیاد مایشاود؛ بناابراین،
دانشگاهها میتوانند نقش مهمی در ساختار و کالبد شهر ایجاد نمایند.
 .2پیشینه تحقیق

تحقیقات و بررسیها نشان میدهد که انسانها بیش از آنکه بر فضا تاأثیر بگذارناد ،از آن

تأثیر میپذیرند (لطف عطا .)19 ،8911 ،بهطور مثا بارکر 1معتقد است بین خصوصیات
کالبدی محیط و رفتاری که در اینگونه مکانها اتفاا مایافتاد تناساب و ارتبااخ خاصای
وجود دارد .به عنوان مثا  ،محیط کالس درس باعث به وجود آمدن شخصیت و هویتی در
دانشجویان میگردد که در خارج از آن متفاوت میباشد (مرتضوی.)83-20 ،8910 ،
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یافتههای پژوهش علی تاجر و زارعی حاجیآبادی که به نقش محایط سااختهشاده در

تعامالت دانشجویان در فضاهای غیررسمی مدارس معماری پرداختهاند ،نشان میدهد که
دانشجویان ،برخی از فضااهای غیررسامی در دانشاکده را ااا کاه از کیفیاتهاای ویاژهای
برخوردارند ااا برای گردهمایی ترجی میدهند و این ویژگایهاا در ماورد گردهمااییهاای
دوستانه و درسی متفاوت هستند (علی تاجر و زارعی حاجیآبادی .)8935،
رضایی ،محمادزاده و عمرانایپاور ( )8936در مقالاهای باا عناوان «ارزیاابی کیفیات
اجتماعی مسیرهای ارتباطی باز و نیمهباز پردیسهای دانشگاهی؛ مطالعه ماوردی :پاردیس
دانشگاه کاشان» به بررسی کیفیت اجتماعی در قالب معیارهاایی از قبیال اجتمااعپاذیری،
پیادهمداری ،انعطافپذیری ،سرزندگی ،ایمنی ،خوانایی و غنای حسی به ارزیابی این ابعاد
در دانشگاه پرداختهاند (رضایی و همکاران.)8936 ،
رحیمی و قاسمزاده ( )8935در مقالهای با عنوان «تبیین و ارزیاابی مؤلفاههاای ماؤثر بار
کیفیت فضای دانشکدههای معمااری از دیادگاه دانشاجو یان ،مطالعاهای در دانشاکدههاای
معماری دانشگاههای تبریز ،هنر اسالمی و آزاد تبریز» به شناسایی متغیرهای مؤثر بار کیفیات
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فضای دانشکدههای معماری میپردازد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که از میاان تاأثیرات
سه متغیر عملکردی ،کالبدی و ادراکیامعنایی بر ارزیابی کلی دانشجویان ،متغیر عملکاردی
بیشترین اثرگذاری را دارد .بنابراین ،لزوم توجه به ویژگی تناسب فرمی و عملکردی در طراحی
دانشکدههای معماری از اولویت برخوردار است (رحیمی و قاسمزاده.)8935 ،
ضرغامی و عظمتی ( )8932به عوامل مطلوبیت منظر دانشاگاهی اشااره کارده و بیاان
نموده که این فضا با دیگر مناظر ،از تفاوتهای قابلتوجهی برخوردار است و چون در ایان
ً
زمینه خاص مطلوبیت یك عنصر فرهنگی اجتماعی قلمداد میشاود ،بناابراین ،کاامال باه
عناصاار فرهنگ ای وابسااته اساات .عواماال وابسااته بااه مطلوبی ات فضاااهای ساابز از نگاااه
استفادهکنندگان آن بر مبنای یك دساتهبنادی کلای عباارتاناد از :چنادعملکردی باودن و
تنوعپذیری فضاا ،توساعهپاذیری فضاای سابز ،اجتمااع پاذیری ،معنایدار باودن محایط،
آموزشپذیر بودن فضاهای سبز و حس مکان است .فضاهای آموزشی به عنوان یکی از مهم
ترین فضاهای شهری ،باید مورد توجه قرارگیرند؛ زیرا یادگیری بخش مرکزی زندگی هر فرد
است .بنابراین ،ایجاد محیطی آرام ،دوستداشاتنی و لاذتبخاش ،موجاب جلابتوجاه و
تمایل دانشجویان برای حضور در فضاهای آموزشی و ارتقای سالمت روانی آنان مایشاود
(قاسمی اشکفتکی ،دهقان توران پشتی .)8939 ،به عبارت دیگر فضاهای آموزشای ،ابتادا
باید از لحاظ فیز یکی مطلوب باشند (زینعلی دهشیری.)68 ،8913 ،
در مطالعات صورت گرفته در کشورهای دیگر هم به این امر پرداخته شده است بهطاور

مثا  ،ابوغزه  )8333( 1در تحقیقات خود بر فضاهای باز در دانشگاه اردن متمرکاز اسات.

هدف این تحقیق درک کاربرد و الگوهای استفاده از فضاهای دانشگاهی است.به جنبههای
متقابل انسان و محیط پرداخته و  80فضای باز دانشگاهی را ارزیاابی مایکند  .یافتاههاای
تحقیق نشان میدهد که فضاهای باز بین ساختمانهاای دانشاگاه نقطاه کاانونی در رفتاار
روزمره دانشجویان است .همچنین بر استفاده از ادراک از محیط ،در طراحیهای فضاهای
دانشگاهی تأکید میورزد.
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کاترین )2000( 1نیز در مقالهای به جستجوی فرایندهایی مناسب طراحی جهت توسعه
محیط های آموزشی بر اساس مسائل فرهنگی بومی اساترالیا پرداختاه اسات و باه تاأثیرات
مسائل فرهنگی در ایجاد ارتباخ بیشتر دانشجویان با محیط و باه تباع آن افازایش یاادگیری
آنها تأکید دارد .نتایج این تحقیق نشان میدهد که درصادد بااال باردن ساط یاادگیری از
طریق باال بردن ارتباخ دانشجویان با فضاست مرتبط است.
ً
در مروری بر ادبیات پیشین پژوهش میتوان گفت تحقیقات صاورت گرفتاه عمادتا باه
بررسی معیارها یا شاخصهای مؤثر بر فضاهای آموزشی در رابطه با دانشاجویان پرداختاه
است ولی تاکنون پژوهشی با هدف تدوین ضوابط و پیشنهادات طراحی و توسعه فضااهای
دانشگاهی با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی انجام نشده است.
 .3مبانی نظری
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دغدغه اولیه معماران ،به وجودآوردن فضا برای برآورده ساختن فعالیتها و زیسات انساان
است .در بررسی رابطه انسان و محیط ،شناخت عناصار کالبادی ،و یژگایهاای محساوس
محیط و معانی و پیامهای برخاسته از آن حائز اهمیت است.
در تبیین رابطه رفتار انسان و محیط ،الگوهای مختلفی ارایه شده کاه در نگااه او حااکی از
تأثیرپذیری شدید انسان از محیط بوده است؛ اما به مرور زمان دیدگاهها به سمتی سو پیدا کرده
است که رفتار انسان و محیط بهصورت درهم تنیده ،با هم و بهصورت پویا و در حا تغییر ماورد
بررسی قرار میگیرند (آلتمن .)8912 ،2در واقع محیطی که درآن مردم برنامهها و فعالیاتهاای

خود را انجام میدهند ،برخوردار از روابطی دو سویه است .افاراد محایط را متاأثر ماینمایناد و
محیط افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .در این رابطاه ادراک محایط بار چگاونگی شاکلگیاری

فعالیتها در فضاها تأثیرگذار است .در رابطه با دریافت و تجرباه فضاا ،کاانتر 3عقیاده داردکاه
هرگاه دریافت و تجربه یک مکان ،قابل تجزیه به اجزای قابلتشخیص باشد ،دریافات و تجرباه،
خود ،به مثابه واحد مرجعی برای درک و فهم رفتار میباشد (کانتر.)431-453 ،8319 ،
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مکاتب مختلفی سعی کردهاند تا چگونگی ادراک انساان از رفتاارش را در محایط و یاا از
محیط توضی دهند .مهمترین این مکاتب که تأثیر ژرفی بر تئاوریهاای محیطای و طراحای
داشتهاند ،مکتب روانشناسی گشتالت ،1دیدگاه روانشناسی سازشمند یا تباادلی (ایتلساون،2

 )8340و مکتب روانشناسی بومشناختی (اپتیکی) جیمز گیسبون 8344 ،3و  )8313هستند.

در جایی که روانشناسی گشتالت بر الگوهای ادراکی و همریختی بین شاکلهاا و تجربیاات
ادراک محیطی با فرایند شکلگیری نظاام عصابی در انساان عالقاهمناد اسات ،روانشناسای
سازشمند تجربه انسان از محیط و ارتباخ متقابل انسان و پیرامونش را مبنا قارار داده و ادراک را
به مانند فرایندی سازشمند بین مشاهدهگر و محیط مورد بررسی قرار میدهد .از سویی دیگر،
روانشناسی اپتیکی گیسبون محیط و بوم را پایه و اساس تمامی دادهها میداند .او معتقاد باود
که دادههای محیطی بهگونهای مستقیم و بدون نیاز به نیروی پردازش مغز آدمی از طریق اناوار
محیطی و به وسیله حواس حسی آدمی اا که بهمثابه یک نظام (سیستم) عمل میکند اا دریافت
میشود (مطلبی .)54 ،8910،از بین دیدگاههای فو ادراک بومشناختی گیسبون مورد توجاه
و استقبا بیشتری در بین معماران و طراحان محیطی قرار گرفته است.

از سویی کوین لینچ )8316( 4حصو کیفیت مناسب طراحی فضاهای شهری و به تبع

آن ارتقای کیفیت زندگی شهری را در گرو معیارهای سرزندگی ،معنی ،سازگاری ،دسترسی،
کنتر و نظارت ،کاارایی و عادالت بیاان مایکناد .فرانسایس ویاولیچ )8319( 5کیفیاات

مطلوبیت محیطی را به این ترتیب فهرست میکند :قرائتپاذیری محایط ،آزادی انتخااب،
ایجاد انگیزش از طریق کاربرد فرمهای شهری متباین ،امکان زنادگی اجتمااعی در مقابال
زندگی خصوصی ،به گوش رسیدن آوای گذشته به مفهاوم قابال قرائات باودن میارا هاای
فرهنگی ،لحاظ نمودن پیوندهای بومی منطقهای در قالب طارحهاا (باه نقال از رضاایی و
همکاران.)11 ،8935،
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به زعم کوپر )8331( 1پالن دانشگاه میتواند بیشترین رابطۀ طبیعی را باا دانشاجویان،
اعضای دانشکدهها ،بازدیدکنندگان ،کارهای هنری ،کتابها و فعالیتهای فو برنامه داشته
ً
باشد .کاربرد پالن دانشگاهی صرفا ایجاد محیط فیزیکی برای انجام فعالیاتهاای رسامی
دانشگاهی نیست .بسیاری از آموزشهای موجود ،در خارج از محیط کالسی و فضای جدا
از واحدهای انتخابی که برای او تعریف شده صورت میگیرد و اگر پالن بهکار گرفتاه شاده
بتواند حس کنجکاوی و تعامل یا افزایش برخوردهای غیررسمی را بین فراگیاران برانگیازد،
بیتردید فضای حاصل ،محیطی با حس آموزشی گسترده خواهد بود (به نقال از رضاایی و
همکاران.)811 ،8935 ،
در برنامهریزی و طراحی نقشههای دانشگاهی ،فضاهای بیرونی کاه بارای رفاتوآماد،
مطالعااه ،اسااتراحت و لااذتبااردن از زیباااییهااا اسااتفاده ماایشااوند ،بااا وجااود اهمیاات
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اجتنابناپذیرشان ،اغلب نادیده گرفته میشود .بررسیهاای صاورت گرفتاه در بسایاری از
فضاهای دانشگاهی نشان میدهد که مقدار قابلتوجهی از تبادالت غیررسمی ،تفریحای و
علمی بین کالسها ،به شرخ مساعد باودن هاوا ،در محایطهاای بیرونای انجاام مایشاود
(همان.)811 ،
 .4چارچوب مفهومی پژوهش

پس از مطالعه مفاهیم مرتبط با دانشگاه و آموزش عاالی ،ویژگایهاای فرهنگای و اجتمااعی
دانشجویان ،ویژگیهای کالبدی فضاهای دانشگاهی و تأثیر کالباد فضااهای دانشاگاهی بار
ابعاد فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و در نظر گرفتن معیارها و شاخصهای مرتبط باا کالباد
فضاهای دانشگاهی مؤثر بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی با توجه به مطالعات پیشین تبیاین شاد.
در نهایت با ادغام مفاهیم مربوخ ،اقدام به تدوین شاخصهای کالبدی فضاهای دانشاگاهی
براساس ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شده است .با بررسیهای کتابخاناهای و
مطالعه منابعی که در این زمینه وجود دارد ،معیارها و شاخصهایی مرتبط با کالباد فضااهای
دانشگاهی مؤثر بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی در قالب جدو شمارۀ ( )8تدوین شده است.
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جدول شمارۀ ( .)1ساخت شاخصهای کالبد فضاهای آموزشی با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی
بعد

عملکردیافعالیتی
اجتماعی -فرهنگی
فضاییـبصری

معیار

شاخص

کیفیت کالبدی

عمر و کیفیت ساختمانها ،وضعیت و مصال نما ،مقاومت ساختمان ،روشانایی
کالسها ،عرض راهروها ،ابعاد کالس و کارگاهها ،وضعیت راهپله و آسانسور.

ایمنی

تفکیک سواره و پیااده ،وضاعیت داربساتهاا و حفااظهاا ،پلاههاای اضاطرار در
ساختمانها ،سیستم اعالم خطر دانشگاه.

انعطافپذیری

حجم حضور دانشجویان در پاتو  ،زمان حضور دانشجویان در پاتو  ،ساازگاری
فعالیتهای درون و بیرون ،سازگاری در اختالخ کاربریها.

تنوع

وجود مراکز خرید ،حضور گیاهان و آبنما ،برگزاری مراسام در فضاای آزاد ،ایجااد
فضای مکث ،وجود مراکاز ورزشای و تفریحای ،ایجااد اخاتالف ساط در کاف
حیاخ و ایجاد فضاهای استراحت جمعی.

اجتماعپذیری

کاربریهای جاذب ،ساازگاری اخاتالخ کااربریهاا ،مبلماان ماردمگارا ،فضاای
طراحی شده و امکان اجماع ،کیفیت نهادهاا و تشاکلهاای دانشاجویی ،کیفیات
سالنهای همایش ،غرفه یا جشنوارههای دانشجویی.

هویت

اجرای آیاین و مراسام ،توجاه باه آداب و رساوم قاومیتی در دانشاگاه ،غرفاههاای
دانشجویی صنایع دستی ،توجه به معماری ایرانیااسالمی ،معنابخشی نشانههاا و
سنبلهای دانشگاهی ،لهجه و گویش دانشجویان.

752

امنیت

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

وجود نشانههای خاص در دانشگاه ،ترکیب فضاهای باز و سبز ،طراحی فضااهای
نیمهباز برای انجام فعالیتهای کالسی ،صدای باد و آب ،کفسازی.

دسترسی مناسب

کیفیت سیساتم حمال و نقال عماومی (متارو ،اتوباوس و تاکسای) باه دانشاگاه،
وضعیت پارکینگ ،وضعیت شبکه معابر اطراف ،فاصله مراکز خدماتی دانشاگاه از
یکدیگر.

حس تعلق

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

حس ورود

میزان دعوتکنندگی ،میازان خواناایی ،کیفیات ساردر دانشاگاه ،کیفیات برخاورد
مسئوالن در ورودیهای اصلی ،کیفیت رنگ و بو.

سیما و منظر

میزان جذابیت بصاری ،طبیعات و عناصار جغرافیاایی اطاراف دانشاگاه ،کیفیات
چشمانداز باه فضااهای سابز از راهروهاا و کاالسهاا و محوطاه ،خاط آسامان،
تناسبات بصری.
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 .5روش پژوهش
1

2

روش پژوهش حاضر از نوع تحقیاق آمیختاه (نگای و باایبر  )8934 ،اسات و در حیطاه
تحقیقات توصیفیاتحلیلی مقطعی قرار میگیرد .یافتههای پژوهش از مصاحبه باا خبرگاان
دانشگاهی (حلقه دلفی) و دانشجویان دانشگاههایی که بهعنوان ماورد مطالعااتی برگزیاده
شدهاند ،به دست آمده است.
پژوهش در میان پنج دانشگاه دولتی موجود در شهر تهران (عالمه طباطبایی ،تهران ،شهید
بهشتی ،علموصنعت ،و تربیات مادرس) صاورت گرفتاه اسات و گازینش ایان دانشاگاههاا

بهگونهای انجام گرفته که از میان دانشگاههای برگزیده تخصصی و دانشگاههای جامع باشند.3

در مرحله او از طریق روش گردآوری اطالعات کتابخانهای با بررسی پیشینه پاژوهش
و مطالعات نظری ،معیارها و شاخصهایی برای ارزیابی فضاهای فرهنگی دانشاگاههاا باه
دست آمد .این شاخصها و معیارها از سه رویکرد :عملکردیافعالیتی ،اجتماعیافرهنگی
و فضاییابصری تهیه شدهاند.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .3بر اساس رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور توسط

در سا 8934

شاخصها و معیارها ،که هریک متعلق به جنبهای از فضاهای دانشگاهی مایباشاد ،از
طریق مصاحبه عمیق نیمهسازمانیافته با خبرگان ،که شامل اسااتید دانشاگاهی و مادیران و
کارشناسان فرهنگی دانشجویان هستند ،در میان گذاشته شده و نتاایج آن بخاش مهمای از
پژوهش محسوب می شود .گردآوری اطالعات در این بخاش باا باهکاارگیری روش دلفای
گلوله برفی انجام شده است که در این روش کارشناسان خود به کارشاناس دیگاری کاه در
این حیطه صاحبنظر باشد اشاره داشته و به همین ترتیب کار پیشتر رفته است.
بااا هاادف بررساای و آساایبشناساای فضاااهای موجااود و نظرساانجی دانشااجویان ایاان
دانشگاهها از مصاحبۀ حضوری استفاده شده است .برای یافتن فعا ترین کانون یا تشکل با
پرسش هایی که از دانشجویان انجام گرفت و رسیدن باه وضاعیت اشاباع در آن ،باه انجاام
مصاحبه عمیق با دانشجویان و تحلیل کیفی نتاایج پرداختاه شاد .باه بیاان دیگار ،تماامی
تشکلهای تحلیلشده در ادامه ،جزء فعا ترین گروههای دانشجویی میباشند کاه پاس از
مصاحبه با اعضای آنها و استخراج مشکالت ،کمبودها و نیازهایشان ،به تحلیل وضاعیت
کنونی شان مبادرت شده تا در نهایت بتوان پیشنهاداتی کارآمد در جهت فعالیات و حضاور
هرچه بیشتر آنها ارائه داد.
 .5-1روش دلفی

در پژوهش حاضر ،به منظور استفاده از روش دلفی ،ابتدا لیستی از حلقه صاحبنظران تهیه

شد .معیار انتخاب اعضای این حلقه ،1صااحبنظر باودن در عرصاه معمااری و طراحای
شهری و آشنایی داشتن با فعالیتها و فضاهای اجتماعی و فرهنگی دانشگاه بود .ده نفار از
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1رشته تحصیلی و سمت متخصصانی که در این پژوهش ،حلقه دلفی را تشکیل میدادند ،عبارتند از
ا دکترای معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه علموصنعت ایران؛
ا دکترای معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه علموصنعت ایران؛
ا دکنرای فلسفه آموزش و پرورش و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛
ا دکترای تاریخ ،مدیر کل سابق فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و مشاور فعلی معاون فرهنگی وزارت علوم؛
ا دکترای فلسفه ،مدیر کل سابق دفتر سیاستگذاری فرهنگی و مشاور عالی معاون فرهنگی وزارت علوم؛
ا دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین؛
ا دکترای جامعهشناسی و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛
ا دکترای مرمت ،فعا دانشجویی و عضو انجمن فردا ،دانشگاه علموصنعت ایران؛
ا دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه علموصنعت ایران؛
ا دکترای جامعهشناسی و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
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این گروه ،مایل به مشارکت و اظهارنظر در قالب این روش بودند پس از آن با اعضاای ایان
حلقه بهصورت جداگانه مصاحبههایی انجام شد .سپس یافتههای حاصل از مرور منابع را با
آنها در میان گذاشتیم و نظر آنها را پرسیدیم .در این مرحله حدود  250دقیقه گفتوگو با
حلقه ده نفره خبرگان دانشگاهی انجام شاد .پاس از انجاام مرحلاه او و تحلیال محتاوای
مصاحبهها ،شاخصها از نگاه این ده متخصص استخراج شد .در مرحله دوم روش دلفای،
خالصهای از نکات جمعآوری شده از مرحله او به انضمام یک پرسشنامه در اختیار حلقه
صاحبنظران قرار گرفت .این پرسشنامه ،با پاسخهای پنج درجهای طیاف لیکارت توساط
این ده نفر ،مورد ارزیابی قرار گرفت و اجماع و توافق الزم حاصل شد .در مرحله بعد ،طبق
نظر اساتید و نیز بر اساس قوانین حاکم بر روش دلفی ،برخی شاخصها به دلیل وزن کم و
عدم توافق در میان متخصصان ،از میان شاخصها حذف شد.
 .5-2ترسیم و توصیف فضاهای اجتماعی و نیز فرهنگی از منظر دانشجویان
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در مرحلااه بعااد ،بااا هاادف توصاایف فضاااهای اجتماااعی و فرهنگاای وضااع موجااود
دانشگاههای مورد پژوهش از دیدگاه دانشجویان ،بار دیگر شاخصها و معیارهای به دست
آمده ،در قالب پرسشنامهای در اختیار دانشجویان قرار گرفته و تحلیل نتاایج آن نیاز توساط
نرم افزار

و به صورت توصیفی انجام شد.

 .1-5-2جامعه و نمونههای آماری تحقیق

برای تعیی ن حجم نمونه در مقاله فو از جدو مورگان برای محاسبه حجم نموناه اساتفاده
شده است .باتوجه به اینکه تعداد کل دانشجویان دانشگاههای مورد بررسی برابر با 38941
نفر 1است که مطابق با جدو مورگان ،تعداد حجم نمونه با خطای  1درصد ،برابر باا 206
بوده که همان تعداد پرسشنامه مورد نیاز است .نحوۀ توزیع و تقسیمبندی تعداد پرسشنامه به
ً
تناسب تعداد دانشجوهای هر دانشگاه و به روش سهمدهی بوده بهگوناهای کاه ماثال بارای
دانشگاه تهران با  96000دانشجو 14 ،عدد از  206پرسشنامۀ تهیه شاده ،اختصااص داده
شده است .در جدو شماره ( ،)2تعداد دانشجویان هر دانشگاه و تعداد حجم نموناه آورده
شده است.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1آمار فو برگرفته از سایت دانشگاههای مورد مطالعه در سا  8931است.

جدول شماره ( .)2تعداد دانشجویان به تفکیک هر دانشگاه
ردیف
8
2
9
6
5
تعداد کل

نام دانشگاه
تهران
علموصنعت
شهید بهشتی
تربیت مدرس
عالمه طباطبایی

تعداد دانشجو (نفر)
96000
82000
81111
3538
81000
38941

 .2-5-2تدوین پرسشنامه

پرسشنامه تدوین شده مشاتمل بار  98ساؤا باوده کاه  23ساؤا بساته و دو ساؤا بااز را
دربرداشته است .گویههای پرسشنامه در جدو  9به تفصیل آورده شده است.
جدول شماره ( .)9محورهای مورد پرسش و سنجش در پرسشنامه
معیار

گویه
جنسیت
مقطع تحصیلی
ترم

کیفیت کالبدی

کیفیت کالبدی دانشگاه (عمر و کیفیت ساختمانها ،وضعیت و مصال نما ،مقاومت ساختمان،
ابعاد کالس و کارگاهها ،وضعیت راه پله و آسانسور و )...

ایمنی

میزان احساس ایمنی (از نظر حرکت اتومبیلها ،وضعیت پیادهروها ،حفاظها و داربستهای
ساختمانها و )...
کیفیت فضاهای پاتوقی دانشگاه

انعطافپذیری

میزان گذراندن زمان آزاد در داخل دانشگاه
میزان مطابقت و سازگاری فعالیتهای موجود در خارج و اطراف دانشگاه با فضای داخل دانشگاه
میزان رضایت از فضاهای سبز ،درختکاری یا گلکاری شده محوطه دانشگاه

تنوع

تشکیل کالسهای درسی یا مراسم مختلف در فضاهای آزاد دانشگاه
کیفیت غرفه یا مراکز خرید (لوازمالتحریر ،صنایعدستی ،مواد غذایی و  )...موجود در دانشگاه
میزان مطلوبیت فضاهای ورزشی و تفریحی دانشگاه
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معیار

گویه
میزان رضایت از مبلمان داخل دانشگاه (نیمکتها ،سطل زباله ،بنرهای اطالعاتی و )...
عضویت در تشکلها ،نهادها و یا شوراهای دانشجویی
وضعیت عملکردی تشکلها ،نهادها و یا شوراهای دانشجویی دانشگاه

اجتماعپذیری

اجتماع و همکاری برای برگزاری غرفهها ،جشنوارههای دانشجویی یا مراسم مختلف با سایر دانشجویان
فضاهای مناسب موجود در دانشگاه برای جمع شدن دانشجویان

هویت
امنیت

میزان توجه به معماری ایرانیـاسالمی در طراحی ،ساخت و یا فضاسازی دانشگاه
میزان روشنایی داخل ساختمانها و محوطه دانشگاه بهخصوص در هنگام تاریک شدن هوا
تعداد فضاهای دنج و پرت در داخل ساختمانها و محوطه دانشگاه
کیفیت فضاهای باز دانشگاهی

خاطرهانگیزی

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

دسترسی مناسب

حس تعلق

حس ورود

سیما و منظر

دسترسی راحت به سیستم حملونقل عمومی (مترو ،اتوبوس ،تاکسی و )...
دسترسی به مراکز خدماتی دانشگاه ،از نظر مسافت
عالقهمندی دانشجویان به سپری کردن زمان خود در دانشگاه
امکان رفع نیازهای دانشجویان از طریق دانشگاه
میزان رضایت از سردر ورودی دانشگاه
میزان رضایت از رنگها و بوهای داخل دانشگاه
میزان امکان مشاهده چشماندازهای طبیعی و سبز از داخل محوطههای دانشگاه
امکان مشاهده چشماندازهای طبیعی و سبز از داخل راهروها و کالسهای درس

 .3-5-2روایی و پایایی پرسشنامه

در بررسی روایی صوری روش کیفی استفاده گردید .تعیین روایی صوری در یک پنل 6نفره
تخصصی با حضور متخصصین برای یاافتن ساط دشاواری ،میازان عادم تناساب ،ابهاام
عبارات و یا وجود نارساایی در معاانی کلماات انجاام گرفات .بارای انادازهگیاری پایاایی

پرسشنامه مذکور نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد .در این روش به دلیل این که آزمون فقط
یکبار اجرا می شود ،اثرات فاصله زمانی بازآزماایی از قبیال حافظاه و تمارین باه حاداقل
میرسد .بررسی پایایی پرسشنامه با روش محاسبه آلفای کرونباخ انجام شد و مقدار آلفای
کرونباخ برای دادههای استانداردشده آن معاد  0.380به دست آمد .این میزان نشاندهندۀ
اعتبار پرسشنامه در حد مطلوب بوده است.
 .6یافتهها

در این بخش یافتههای حاصل از مصاحبهها و پرسشهای صورت گرفتاه از دانشاجویان و
اساتید و کارشناسان بیان شده است.
 .6-1ترسیم و توصیف فضاهای اموزشی ،اجتماعی و فرهنگی از منظر دانشجویان

در این بخش به تحلیل دادههای پرسشنامه که بهوسیله نرمافزار

استخراج شده است،

پرداخته میشود .دادههای فو شامل فراوانی و درصد آن باه پاساخهای داده شاده باه هار
پرسش که برای سنجش یک شاخص به تفکیک هر دانشگاه میباشد .باتوجه به حجم زیااد
دادهها ،در این بخش به تحلیل دادههایی که در طراحی فضاهای آموزش عالی با توجاه باه
عوامل فرهنگی و اجتماعی نقش مهمتری را ایفا میکنند پرداخته شده است.

نمودار شمارۀ ( .)1فراوانی جنسی دانشجویان دانشگاههای مورد مطالعه
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نمودار شمارۀ ( .)2مقطع تحصیلی دانشجویان به تفکیک دانشگاه

باتوجه به این امر که کالبد ساختمانهای دانشگاهی از جمله اولین فضاهایی هستند که
دانشجو به محض ورود به دانشگاه با آنها مواجه میشود ،مشخص شد که گزیناه «خیلای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ضعیف» ،بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاههای شهیدبهشتی و عالمهطباطبایی با
 85درصد و گزینه «ضعیف» ،بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه علموصنعت و باا
درصاد فراوانای  55.4درصاد شااهد باوده اسات ،در حالیکاه بیشاترین درصاد فراوانای
گزینههای «خوب» و «خیلی خوب» ،هر دو متعلق به دانشگاه تهران و بهترتیاب باا درصاد
فراوانیهای  54.4و  86.9درصد است.
معیار بعدی احساس ایمنی باود .باا سانجش ایان شااخص مشاخص شاد کاه گزیناه
«خیلیکم» ،بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشاگاه تهاران و گزیناه «کام» ،بیشاترین
درصد فراوانی خود را در دانشگاه بهشتی شاهد بوده اسات ،در حالیکاه بیشاترین درصاد
فراوانی گزینههای «زیاد» و «خیلی زیاد» ،هر دو متعلق به دانشگاه تربیت مدرس هساتند.
با بررسی وضعیت پیادهروها مشخص شد که در دانشگاه شهیدبهشتی درصد این شااخص
پایین و نامناسب بوده و در دانشگاه علم وصنعت با اختصاص دادن بیشترین درصد فراوانی
گزینههای خیلی زیاد و زیاد ،باال و مناسب میباشد .از سوی دیگر ،دانشگاه تهران به لحاظ
کسااب بیشااترین درصااد فراواناای گزینااههای «خیلاایزیاااد» و «زیاااد» ،بعااد از دانشااگاه
علموصنعت ،از وضعیت مناسب پیادهروها برخوردار است .بهلحاظ پلههای اضاطراری در

ساختمانها نیز گزینه احساس ایمنی «خیلای کام» ،بیشاترین درصاد فراوانای خاود را در
دانشگاه شهید بهشتی شاهد بوده است .بیشترین درصد فراوانی گزینههای «کم» و «زیاد»،
به دانشگاه علموصنعت متعلق بوده و گزینه «خیلی خوب» ،به دانشگاه تربیت مدرس تعلق
دارد .اختصاص یافتن بیشترین درصد فراوانی هار دو گزیناه «کام» و «زیااد» باه دانشاگاه
علموصنعت به این دلیل است کاه تعادادی از دانشاکدهها و سااختمانهای ایان دانشاگاه
تازهساخت و مجهز به پلههای اضطراری میباشند ،در حالیکه برخی دیگر از دانشکدهها و
ساختمانها قدیمی هستند .از سوی دیگر ،احساس ایمنی «خیلی کم» باه لحااظ سیساتم
اعالم خطر ،بیشترین درصد فراوانای خاود را در دانشاگاه شاهید بهشاتی و گزیناه «کام»،
بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه تهران شاهد باوده اسات ،در حالیکاه بیشاترین
درصد فراوانی گزینههای «زیاد» و «خیلی زیاد» ،به ترتیاب متعلاق باه دانشاگاههای علام
وصنعت و تربیت مدرس و با درصد فراوانیهای  91و  83درصد میباشد.
در مورد معیار انعطافپذیری کیفیت فضاهای پاتوقی دانشگاه درنظر گرفته و مشاخص
شد در دانشگاه تهران  94.1درصد معتقد بودند که کیفیت فضاهای پاتوقی دانشگاه خاوب
است و در درجه بعدی دانشاگاه علموصانعت و تربیاتمادرس از وضاعیت مطلاوبتری
برخوردار بودند.
شاخص بعدی «میزان عالقه دانشجویان به گذرانادن اوقاات فراغات در دانشاگاه» باود .در
دانشگاه تهران بیشترین فراوانی پاسخها در ابتدا به گزینه «زیاد» و سپس بهترتیاب باه گزیناههای
«کم»« ،خیلی زیاد» و «خیلی کم» اختصاص یافته اسات .در دانشاگاه تربیاتمادرس ،گزیناه
خیلی زیاد با کمترین میزان فراوانی رتبه آخر را به خود اختصااص داده اسات .ایان وضاعیت در
دانشگاههای عالمه طباطبایی و علموصنعت نیز مطابق روا دانشگاه تربیت مادرس پایش رفتاه
است .با این تفاوت که بیشترین مقدار فراوانی به گزینه «کم» تعلق گرفته است در حالی که ایان
وضعیت در دانشگاه مدرس به گزینه «خیلی کم» اختصاص یافته است.
معیار بعدی «تنوع» بوده که یکی از شاخصهای آن وجود فضای سبز ،درخاتکااری یاا
گلکاری شده در فضاها محسوب میشود .در نهایت مشخص شد که گزینه «خیلی ضعیف»،
بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه عالمه طباطبایی با  20درصد و گزینه «ضاعیف»،
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بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه تهران شاهد بوده است ،در حالیکه بیشترین درصد
فراوانی گزینه «خوب» ،متعلق به دانشگاه تربیت مدرس میباشد .از سوی دیگار ،باا بررسای
گزینه «خیلی خوب» مشخص شد که دانشگاه علموصنعت با اختالف بسیار زیاد نسابت باه
سایر دانشگاهها و با درصد فراوانی  55.4درصد ،این گزینه را از آن خود کرده است.
شاخص بعدی این معیار «برگزاری کالسهای درسی و مراسم در فضاای آزاد» باوده کاه
گزینه «خیلی کم» ،بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه علموصنعت با  61.8درصاد و
گزینه «کم» ،بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه تربیت مدرس شااهد باوده اسات .از
سوی دیگر ،با بررسی گزینه «خیلی زیاد» مشخص شد که دانشگاه تهران باا اخاتالف کمای
نسبت به سایر دانشگاهها و با درصد فراوانی  3.2درصد ،این گزینه را از آن خود کرده است.
سپس «وجود مراکز خرید و غرفهها در دانشگاه» مورد بررسی قرار گرفات .نتاایج نشاان داد
که گزینه «خیلی ضعیف» ،بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه تربیات مادرس باا 21.4
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درصد و گزینه «ضعیف» ،بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشاگاه عالماه طباطباایی شااهد
بوده است ،در حالیکه بیشترین درصد فراوانی گزینه «خوب» ،متعلق به دانشاگاه علموصانعت
میباشد .از سوی دیگر با بررسی گزینه «خیلی خوب» مشاخص شاد کاه دانشاگاههای شاهید
بهشتی و عالمه طباطبایی با درصد فراوانی  5درصد ،این گزینه را نیز از آن خود کرده است.
در بررسی معیاار «فضااهای ورزشای» ،در نموناههاای ماورد مطالعاه گزیناه «خیلای
ضعیف»  ،بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشاگاه عالماه طباطباایی باا  21.4درصاد
شاهد بوده است ،در حالیکه بیشترین درصد فراوانی گزینههای «خوب» و «خیلی خوب»
هر دو به دانشگاه علموصنعت تعلق یافته است .دانشگاه تربیتمدرس نیز بهلحاظ وضعیت
مناسب فضاهای ورزشی ،بعد از دانشگاه علموصنعت در رتبه دوم میتواند جای گیرد.
اجتماعپذیری نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار محساوب مایشاود .پاس از سانجش
شاخص میزان رضایت از مبلمان داخل دانشگاه که در گردهمآیی دانشاجویان ماؤثر اسات
مشااخص شااد کااه گزینااه «خیلاای کاام» ،بیش اترین درصااد فراواناای خااود را در دانشااگاه
علموصنعت با  99.9درصد شاهد بوده است ،در حالیکه دانشگاه علموصنعت با فراوانی
 1.6درصد ،گزینه «خیلی زیاد» را نیز از آن خود کرده است.

با سنجش معیار «تشکلها ،نهادها و یا شوراهای دانشاجویی» ،مشاخص شاد کاه در
دانشگاه علموصنعت دانشجویان کمتر اشتیا شرکت در این تشکلها را داشته در حالی که
دانشگاه عالمه طباطبایی نقطه مقابل آن بوده و وضعیت بهتری نسبت به سایر دانشگاهها در
عضویت دانشجویان در تشکلها ،نهادها و یا شوراهای دانشجویی را دارد.
شاخص سنجیده شده دیگار «برگازاری غرفاهها ،جشانوارههای دانشاجویی یاا مراسام
مختلف» در دانشگاهها بوده است .باا سانجش ایان امار در میاان دانشاگاههای مختلاف،
مشخص شد که گزینه «خیلی ضعیف» ،بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه تربیت
مدرس شاهد بوده است ،در حالیکه با بررسی گزینه «خیلای خاوب» مشاخص شاد کاه
دانشگاه عالمهطباطبایی ،این گزینه را متعلق به خود کرده است.
سؤا بعدی درباره «فضاهای مناسب موجود در دانشگاه برای جمعشدن دانشجویان»
در قالب سؤالی باز بیان شد .در این سؤا از دانشجویان خواسته شده که فضاهای مناسابی
که در دانشگاه برای جمع شدن آنها وجود دارد را ناام ببرناد .از میاان فضااهای ناام بارده
میتوان به مواردی همچون آالچیقها در دانشگاه شهید بهشتی ،فضاهای سبز (سرای نشاخ
و باغ روستایی) ،کافه و بوفه دانشگاه ،آبنما و حوض داخل دانشگاه اشاره نمود.
سنجش سؤالی درباره توجه به اصو معماری ایرانی ااساالمی ،در میاان دانشاگاههای
مختلف ،نشان داد که گزینه «خیلی کم» ،بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه عالمه
طباطبایی شاهد بوده است ،در حالیکه بیشترین درصد فراوانی گزینه «زیااد» ،متعلاق باه
دانشگاه تهران و گزینه «خیلی زیاد» به دانشگاه تربیت مدرس تعلق داشت.
با بررسی انجام شده درباره «میزان روشانایی داخال سااختمانها و محوطاه دانشاگاه»
گزینه «خیلی کم» ،بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه تهران با  86.5درصد و گزینه
«کم»  ،بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشاگاه عالماه طباطباایی و باا درصاد فراوانای
 61.5درصد شاهد بوده است .ایان در حاالی اسات کاه بیشاترین درصاد فراوانای گزیناه
«زیاد» ،متعلق به دانشگاه تربیت مدرس و گزینه «خیلی زیاد» به دانشاگاه علام وصانعت
تعلق داشت .پس شاید بتوان گفت که دانشگاه تربیات مادرس از نظار تاأمین روشانایی در
وضعیت بهتری نسبت به سایر دانشگاهها قرار دارد.
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مشخص شد که عامل فضاهای دنج و پرت در میان دانشگاههای به این قرار بوده اسات
که ،گزینه «خیلی کم» ،بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه عالمه طباطبایی و گزینه
«کم»  ،بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه تربیت مدرس شاهد بوده اسات .ایان در
حالی است که بیشترین درصد فراوانی گزینه «زیاد» ،متعلق باه دانشاگاه علام وصانعت و
گزینه «خیلی زیاد» به دانشگاه بهشتی تعلق داشت.
سنجش معیار «کیفیت فضاهای باز دانشگاهی و امکان شنیده شدن صدای باد ،آب و یا
صدای پرندگان» در میان دانشگاهها ،گزینه «خیلی کم» ،بیشترین درصد فراوانی خود را در
دانشگاه عالمه طباطبایی با  90درصد و گزینه «کم» ،بیشترین درصاد فراوانای خاود را در
دانشگاه تربیت مدرس و با درصد فراوانی  52.6درصد شااهد باوده اسات .ایان در حاالی
است که بیشترین درصد فراوانی گزینه «زیاد» و «خیلی زیاد» ،هار دو متعلاق باه دانشاگاه
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علموصنعت بودهاند.
در هر کدام از دانشگاهها برخی نشانهها برای دانشجویان ملموستر بوده است .بهطاور
مثا  ،در دانشگاه شهید بهشتی درختهای بلند و شیب زیاد دانشگاه مانند یک نشانه عمل
میکند و یا در دانشگاه تهران تندیسها و مجسمههایی که وجود دارد دارای اهمیت خاصی
بوده است .در دانشگاه علموصنعت گلزار شهدای گمنام که در وسط محوطه دانشگاه قارار
گرفته نشانهای خاص میباشد.
با سنجش سؤالی دربارۀ عالقهمندی دانشجویان به سپریکردن زمان خود در دانشاگاه،
مشخص شد که گزینه «خیلی ضعیف» ،بیشترین درصد فراوانای خاود را در دانشاگاههای
شهیدبهشتی شاهد بوده است ،در حالیکه بیشترین درصد فراوانای گزیناههای «خاوب» و
«خیلی خوب» ،متعلق به دانشگاه تهران میباشد.
مورد بعدی «امکان رفع نیازهای دانشجو از طریق دانشگاه محل تحصیل» بوده که پس
از بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که گزینه «خیلی کم» ،بیشترین درصاد فراوانای
خود را در دانشگاههای بهشتی و گزیناههای «زیااد» و «خیلای زیااد» ،هار دو متعلاق باه
دانشگاه علم وصنعت میباشد.
درباره «تأثیر عوامل حس بویایی ،المسه و بینایی» ،پس از سنجش مشاخص شاد کاه

گزینه «خیلی کم» و «کم» بیشترین درصد فراوانی خاود را در دانشاگاه عالماهطباطبایی و
گزینه «زیاد» به دانشگاه تربیت مدرس و گزینه «خیلی زیاد» ،باه دانشاگاه علام وصانعت
تعلق دارد .با سنجش چشماندازهای طبیعی اطراف دانشگاه ،در میان دانشگاههای مختلف،
مشخص شد دانشگاه شهیدبهشتی و دانشگاه علموصنعت بهترین وضاعیت را داشاتهاناد.
عالوه بر قابلیت دیدهشدن مناظر و چشماندازهای طبیعی و سبز دانشگاه از محوطه داخلای
دانشگاهها ،این مناظر باید از فضای داخلای سااختمانها مانناد راهروهاا و کالسهاا نیاز
قابلرؤ یت باشند .این امر در دانشگاه تهران از نظر دانشجویان مناسب نباوده ،در حالیکاه
در دانشگاه علموصنعت از وضعیت خوبی برخوردار بوده است.
پس از پرسشگری درباره «برخورداری دانشگاه از چشامانداز طبیعای» ،مشاخص شاد کاه
گزینه «خیلی ضعیف» ،بیشترین درصد فراوانی خود را در دانشگاه عالمه طباطباایی و بیشاترین
درصد فراوانی گزینههای «خوب» و «خیلی خوب» ،متعلق به دانشگاه تهران میباشد
 .6-2مصاحبه با دانشجویان در زمینه مزایا و معایب فضاهای اجتماعی و فرهنگی موجود در دانشگاه

یافتههای بهدست آمده از پژوهشگران و مصاحبههای با دانشجویان فعا فرهنگی ااا کاه باا
هدف بررسی وضع موجود فضاهای فرهنگی صاورت گرفتاه ااا نشاان مایدهاد برخای از
تشکلها دارای مشکالت متعددی هستند .از جمله :نیاز به اتاقی بزرگتر و با فضای بیشاتر،
نیاز به امکانات بیشتر ،نبود فضاا بارای گفتگاو و کاارگروهی و تخصصای دانشاجویان در
انجمن ،مناسب نبودن رنگها و سیستم گرمایشی و سرمایشای ،نباود فضاای کاافی بارای
طراحی وسایل مورد نیاز ،نبود نظارت مناسب در دانشگاه ،عدم امکان استفاده از تراسهای
موجود و غیره .همچنین اتا مربوخ به برخی تشکلهای دانشگاههاا ،ناهتنهاا از مبلماان و
تجهیزات مناسب برخوردار نیست ،بلکه با قرار گرفتن وسایل اضافه در آن ،فضا را به انباری
تبدیل کردهاند که این امر نهتنها از زیبایی فضا کاسته ،بلکه با کاهشدادن حجم فضای آزاد،
امکان فعالیت های آزادانه علمی و هنری را از اعضاا و دانشاجویان سالب کارده اسات .از
لحاظ نظافت نیز مناسب نیست .بهطور مثا  ،در دانشکده علوم اجتماعی دانشاگاه عالماه
طباطبایی تشکلهای دانشجویی در حیاخ دانشکده اا که از فضایی با وسعت کم برخاوردار
است اا مکانیابی شدهاناد و مناساب نیسات .همچناین از لحااظ وساعت ،کوچاک باوده
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بهطوریکه نمیتوان کار گروهی را بهخوبی انجام داد .به همین دلیل فعالیتهاای انجمان
بیشتر در داخل کالسهای خاالی دانشاگاه شاکل گرفتاه و جلساات نیاز در آنهاا برگازار
میشود .همچنین اتا مربوخ به این انجمن دارای تهویه و ناور مناساب نباوده و از لحااظ
اکوستیک صدا عایقبندی نشده و چون در حیاخ قرار گرفته ،شلوغی و سروصدا منجربه آزار
آنها میشود .از طرف دیگر ،به علت قرارگیری اتا انجمن در نزدیاک نمازخاناه آقایاان و
وجود پنجره بین این دو فضا ،نمیتوان باهخاوبی از فضاا اساتفاده کارد .از مطالاب دیگار
عنوانشده می توان به این امر اشاره نمود کاه امکاناات چنادانی در اختیاار تشاکلهاا قارار
نمیگیرد و بودجه مناسب برای انجام امور به آنها تخصیص داده نمیشاود کاه در نهایات
منجر به کاهش فعالیت دانشجویان شده است.
برخی از دانشگاهها هم مانند دانشگاه تربیت مدرس وضاعیت متفااوتی دارناد .پاس از
انجااام مصاااحبه بااا دانشااجویان مختلااف و اعضااای انجمنهااای گوناااگون در دانشااگاه
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تربیتمدرس ،مشخص شد که بهطورکلی ،تشکالت دانشجویی در این دانشگاه مانند قبال
فعالیت نداشته و تمایال دانشاجویان بارای شارکت نیاز بسایار کااهش یافتاه اسات .اکثار
دانشجویان با بیان اینکه در حا حاضر دغدغههای دیگری مانند دغدغههای مالی دارناد،
از شرکت در این انجمنها صرف نظر میکنند.

تصویر شماره ( .)1اتاق انجمن معماری در دانشکده معماری دانشگاه علموصنعت ایران

تصویر شماره ( .)2فضای کلی داخل اتاق آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

 .6-3یافتههای حاصل از روش دلفی

همانگونه که در بخش روش گفته شد معیارهای برآمده از سه رویکرد عملکردیافعاالیتی،
اجتماعیافرهنگی و فضاییابصری از روش دلفی و با مصاحبه عمیق نیماه ساازمان یافتاه
مورد ارزیابی متخصصین در زمیناه ماورد مطالعاه قارار گرفتاه اسات .جادو شاماره ()6
یافتههای حاصل از مصاحبه با خبرگان دانشگاهی است.
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جدول شماره ( .)2میانگین و رتبه معیارها از دیدگاه متخصصین
بعد

عملکردیـفعالیتی

اجتماعیافرهنگی

فضاییـبصری

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

معیار

رتبه بندی

جمع نمره

میانگین

کیفیت کالبدی

9

64

6.4

ایمنی

5

62

6.2

انعطافپذیری

5

62

6.2

تنوع

4

68

6.8

اجتماعپذیری

2

61

6.1

هویت

5

62

6.2

امنیت

6

66

6.6

خاطرهانگیزی

6

66

6.6

دسترسی مناسب

6

66

6.6

حس تعلق

8

63

6.3

حس ورود

1

91

9.1

سیما و منظر

5

62

6.2

از دیدگاه خبرگان دانشگاهی معیاار «ایجااد حاس تعلاق» در اولو یات او قارار دارد و
معیارهایی مانند «اجتمااعپاذیری»« ،کیفیات کالبادی»« ،امنیات»« ،خااطرهانگیازی» و
«دسترسی» به ترتیب از درجه اهمیت کمتری برخوردار بودهاند.
 .7نتیجهگیری

یافتااههااای باهدساات آمااده از مصاااحبه بااا دانشااجویان ،کااه بااا هاادف بررساای وضااعیت
اجتماعیافضایی فضاهای دانشگاهی انجام شده ،حاکی از عدم مطلوبیت ایان فضااها از
منظر آنان است .شاید آنها خود را نیازمند دیدهشدن و احترام جامعاه مایدانناد ،احتارام و
تحسینی را که پاداش زحماتشان در قبولی در کنکور میبینناد .در هار صاورت اختصااص
فضاهایی بیکیفیت برای فعالیتهای تجمعی دانشجویی اا از نظر ایشان اا پاسخگوی توقاع
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

711

دوره ،11شماره 2
بهار 1931
پیاپی 22

آنها نیست .از نگاه آنها ،فضاهای اختصاصیافته به فعالیتهای تجمعی و فرهنگی بایاد
دارای مطلوبیتی از نظر :اندازه و وسعت ،ناور طبیعای ،تهویاه مناساب ،مبلماان مناساب،
صدابندی و عایق صوتی ،جانمایی مناسب و عدم تداخل با سایر کاربریها باشد.
نتایج بررسی های صورت گرفته از پیمایش پرسشنامه دانشجویان نیز نشان میدهد کاه
احساس ایمنی در دانشجویان دارای اهمیت باالیی بوده که بهطور کلی به عوامل مختلفی از
لحاظ کالبدی در دانشگاه ،بستگی دارد .قابلیت حرکت اتومبیل از جمله عواملی است کاه
اگر تجهیزات مناسب و مسیرهای مجزا برای آن تعریف نشده باشد ،ممکن اسات احسااس
عدم وجود ایمنی را برای دانشجویان و سایر افراد پیاده ایجااد کناد .از ساویی پیادهروهاای
دانشگاه نیز نهتنها باید از کفپوش مناسب برخوردار باشند تا باا حرکات بار ساط آنهاا
احساس خوبی به دانشجو منتقل شود ،بلکه باید با اختالف سط مناسب و تجهیزات الزم
از مسیر ماشینرو جدا شود.
مااورد بعاادی «پلااههای اضااطراری» در ساااختمانهاساات کااه در احساااس ایمناای در
دانشجویان مؤثر میباشد .از طرفی کیفیت فضاهای پاتوقی دانشگاه نیز برای دانشجویان از
اهمیت باالیی برخوردار است و آنها ترجی میدهند در فضاهای باز و غیررسمی گرد هم
آیند و در نظر گرفتن فضاهایی با انعطافپذیری باال در طراحای کالبادی مایتواناد کماک

مؤثری در این امر نموده و عالقه دانشجویان را برای گذراندن اوقات فراغتشاان در دانشاگاه
افزایش دهد .زیرا زمانی که دانشجو مایل به گذراندن زمان آزاد خود در دانشگاه باشد تاا در
بیرون از دانشگاه ،به این معنی است که از فضاهای فو رضایت داشاته و فضاا از کیفیات
ً
نسبتا مناسبی برای دانشجویان برخوردار است.
معیار بعدی که از دیدگاه دانشجویان مهم تلقی شده «تنوع» بوده که از شاخصهای آن
وجود فضای سبز ،درختکاری یا گلکاری شده در فضاها محسوب میشود .زیرا نه تنها با
طراوت بخشیدن به دانشگاه ،رنگ و بوی زیبایی از خود در محوطه برجای میگذارند بلکه
در روحیهبخشی ،آرامش ،ارتقاء نشاخ و شادی دانشاجویان نیاز تاأثیر بسایار زیاادی دارد.
شاخص بعدی این معیار ،برگزاری کالسهای درسی و مراسم در فضای آزاد بوده که نه تنها
بیانگر قابلیت فضاهای دانشگاهی میباشاد بلکاه عااملی اسات کاه در روحیهبخشای باه
دانشجویان ،ایجاد تنوع و حتی ارتقا سط یادگیری آنان تأثیر مثبتی دارد.
شاخص سنجیده شده دیگار «برگازاری غرفاهها ،جشانوارههای دانشاجویی یاا مراسام
ً
مختلف» در دانشگاهها بوده است که معموال توسط دانشجویان شکل گرفته و برناماهریزی
می شود ،به همین دلیل باال بودن مشارکت در همکاری بارای برگازاری آنهاا عامال مثبتای
است که به نوعی میتواند نشاندهنده باالبودن تعامالت اجتماعی ،همبستگی اجتمااعی و
روحیه تعاون در میان دانشجویان باشد .از سوی دیگر ،وجود فضاهای ورزشای و تفریحای
نهتنها به لحاظ سالمت جسمانی به دانشجویان کمک میکند ،بلکه به عناوان فضاایی کاه
آنها می توانند فارغ از فضای آموزشی ،در کنار یکدیگر جمع شده و اجتماعات ساالمی را
به وجود آورند .برخورداری این فضاها از کیفیت باال و مناسب نیز منجر میشود که میازان
حضور دانشجویان در آنها دو چندان شود.
«اجتماعپذیری» به عنوان یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار ،که با نحوۀ چیدمان عناصار و

فضاهای داخل دانشگاه ارتباخ دارد و در نظریۀ چیدمان فضاایی بیال هیلیار 1باه اوج خاود
رسید ،بیان میدارد که نحوه پیکربندی و قرارگیری عناصر و فضاهای مختلف در کنار هام،
چه در سط شهر ،دانشگاه و خانه ،اگر به درستی انجام نگیرد ،نه تنهاا باهشادت از میازان

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

715
تدوین اصول و مبانی
طراحی ریزفضاهای...

کارایی فضاها خواهد کاست بلکه با کاهش حضور مشترک افراد ،زمینه باروز برخوردهاای
چهرهبهچهره و تعامالت اجتماعی را نیز از بین خواهد برد .این امر نیز از دیدگاه دانشجویان
از اهمیت باالیی برخوردار است .از سویی ،تشکلها ،نهادها و یا شوراهای دانشجویی ،از
ارکان مهم در هر دانشگاهی هستند ،زیرا دانشجویان با عضاویت و فعالیات در تشاکلها،
نهادها و یا شوراهای دانشجویی ،نه تنهاا خاود را عضاوی از دانشاگاه باه حسااب آورده و
احساس تعلقشان به دانشگاه فزونی مییابد ،بلکه منجر به افزایش تعامالت و بهبود روابط
اجتماعی و فرهنگی میان آنها نیز میشود .امنیت نیاز بسایار ماورد توجاه باوده و یکای از
عوامل مهم در تأمین امنیت دانشجویان بهویژه در شب ،میزان روشنایی داخل ساختمانها و
محوطه دانشگاه میباشد .به همین جهت نه تنها معابر و مسیرهای اصلی دانشاگاه بایاد از
روشنایی کافی برخوردار باشند؛ بلکه با تأمین نور کافی ،تا حد امکاان از ایجااد فضااهای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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غیرقابل رؤ یت و ناامن ،میتوان جلوگیری کرد .از طرفی فضااهای دناج و پارت در داخال
ساختمانها و محوطه دانشگاه که باعث بهوجود آمدن فضااهای غیرقابال دفااع و غیرقابال
رؤ یت می شوند از جمله عوامل دیگاری هساتند کاه منجرباه کااهش شادید امنیات بارای
دانشجویان و سایر افراد حاضر در دانشگاه میشاوند .کیفیات فضااهای بااز دانشاگاهی و
امکان شنیده شدن صدای باد ،آب و یا صدای پرندگان در آنها از جمله عواملی هستند کاه
نه تنها میزان خاطرهانگیزی دانشگاه از نظر دانشجویان را افزایش میدهاد ،بلکاه باا فاراهم
کردن محیطی مطبوع ،تمایل و عالقه دانشجویان در سپری کاردن مادت بیشاتری از زماان
خود در آن را نیز افزایش میدهند .مراکز خدماتی از جمله مراکز مهمی در دانشگاه به شمار
میروند که برای رفع نیازهای دانشجویان درنظر گرفته شدهاند ،به همین دلیل دسترسای باه
آن ها از نظر مسافتی ،از جمله عواملی است که بایاد ماورد توجاه قارار گیارد .عالقهمنادی
دانشجویان به سپری کردن زمان خود در دانشگاه عامل مثبتی است که باال باودن میازان آن
در دانشگاه بیانگر مناسب بودن عوامل مختلف اعم از عوامل کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی
است .هرچه امکان رفع نیازهای دانشجو از طریق دانشگاه محال تحصایل ،بیشاتر باشاد،
دلبستگی او به مکان بیشتر شده و باعث میشود کاه مادت زماان حضاور دانشاجو در آن،
افزایش پیدا کند .چشماندازهای طبیعی اطراف دانشگاه از جمله عاواملی اسات بیشاتر باه

محیط خارج دانشگاه بستگی دارد ،اما نحوه طراحی فضاهای داخلی دانشگاه ،به طوری که
از جهات مختلف به آن دید داشته باشد و زیباییهای آن را قابال رؤ یات ساازد ،از عوامال
مهمی است که نیاز به برنامهریزی دارد .برخورداری دانشگاه از چشمانداز طبیعای ،وجاود
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.
دیدگاه خبرگان که از مصاحبه با اساتید دانشگاه و متخصصین به دست آمده نشان میدهد
معیار «ایجاد حس تعلق» با شاخصهای ارزیابی :میزان مشارکت دانشجویان در امور مربوخ
به دانشگاه و خود ،مدت زمان حضور دانشجو در دانشاگاه ،میازان رفاع نیازهاای دانشاجو از
طریق دانشگاه باالترین اولویت را دارد .معیار اجتماعپذیری با شاخصهای ارزیاابی کااربری
های جاذب ،سازگاری اختالخ کاربریها ،مبلمان ماردمگارا ،فضاای طراحایشاده و امکاان
اجماع ،کیفیت نهادها و تشکلهای دانشجویی ،کیفیت سالنهای همایش ،غرفه یا جشانواره
های دانشجویی در اولویت دوم قرار دارد .کیفیت کالبدی فضا با شاخصهای ارزیابی :عمر و
کیفیت ساختمانها ،وضعیت و مصال نما ،مقاومت ساختمان ،روشنایی کالسهاا ،عارض
راهروها ،ابعاد کالس و کارگاهها ،وضعیت راهپله و آسانسور در اولویت ساوم و ایجااد حاس
امنیت با شااخصهاای :نحاوه برخاورد اسااتید و کارکناان دانشاگاه یاا دانشاجویان ،میازان
محصوریت ،میزان روشنایی ،تعداد فضاهای دنج و پرت و معیار خاطرهانگیزی باا شااخص
های :میزان خودکشای در میاان دانشاجویان ،نحاوه برخاورد اسااتید و کارکناان دانشاگاه یاا
دانشجویان ،میزان محصوریت ،میزان روشنایی ،تعداد فضاهای دنج و پرت .در مرحله بعدی
دارای اهمیت قرار است .در ادامه معیارهای دسترس مناسب ،ایمنی ،انعطافپذیری ،هویت،
سیما و منظر ،تنوع و حس ورود در اولویتهای بعدی قرار گرفتهاند.
 .8ارائه راهکارها و پیشنهادات

از جمعبندی و تحلیل کلیه یافتهها و با درنظر گرفتن مطالعات صاورتپذیرفتاه (جادو و
نمودار شماره ( )8در این زمینه ،پیشنهاداتی به صورت دستهبندی شده ،بر اسااس مساائلی
که در مضمونهایی مشترک هستند ،ارائه شده است.
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جدول شماره ( .)5پیشنهادات طراحی کالبدی فضاهای آموزش عالی با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشجویان
مسئله

راهکار کالبدی

توجه به فضاهای

 -جانمایی :توجه به مجاورتها ،قرارگیری در فضاهای با کیفیت محیطی باال و اختصاص فضایی مستقل

انجمنها ،کانونها و

 -توجه به مسائل فیزیکی و آسایش محیطی از جمله :نور ،گرمایش و سرمایش ،صدا ،تهویه

تشکلهای دانشجویی

 توجه به مسائل کیفی فضایی از جمله :رنگ و ویوی مناسب -تطابق عملکرد و فعالیت اینگونه فضاها

دانشگاه و

 -لزوم ارتباخ مناسب میان شهر و دانشگاه در عملکردها و فعالیتها

مجاورتهای آن

 لزوم به حداقل رساندن حصارها ،دیوارها و موانع فیزیکی میان شهر و دانشگاه -توجه به ظرفیتها و امکانات فرهنگی شهر؛ علی الخصوص مجاورتهای دانشگاه

افزایش تعامالت

 -توجه ویژه به فضاهای نیمه باز در ارتباخ دهی میان فضاهای بسته و بااز تأکیاد بار ایان فضااها باه عناوان

اجتماعی

ظرفیتی برای مکث ،گفتگو و استراحت دانشجویان
 توجه به فضاهایی که در مجاورت آنها تعامالت اجتماعی بیشتر شکل میگیرد مثل بوفه ،رستوران ،آبنما ومیادین داخل دانشگاه
 ایجاد فضاهای مکث در فضاهای باز ،نیمه باز و بسته -توجه ویژه به فضای سبز و اهمیت آن در افزایش تعامالت اجتماعی و تجربه زیستی دانشجویان
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 توجه به دعوت کنندگی فضاها جمعی توجه ویژه به مبلمان در ایجاد فضاهای پاتو و استراحت دانشجویانتوجه به فرم ،شکل و

 -لزوم توجه به اصو معماری ایرانی در طراحی فضاهای دانشگاهی بهویژه توجه به سیر کما در معماری ایرانی

عملکرد

 لزوم توجه به فرهنگ و معماری بومی منطقه در طراحی و ساخت فضاهای دانشگاهی توجه به خوانایی فضاهای دانشگاه و پرهیز از پیچیدگیهای فضایی توجه به رنگ ،بافت و جنس مصال استفاده شده در فضاهای آموزش عالی بهنحوی که روحیات و شارایطً
دانشجویی در نظر گرفته شود ،مثال استفاده کمتر فلز و استفاده کمتر از رنگهای تهییجکننده
 لزوم توجه بر مطابقت فرم و عملکرد احجام و فضاهای دانشگاهی توجه به تناسبات بصری و خط آسمان در طراحی احجام و فضاهای دانشگاهی -توجه به فضاهای ارتباطی مثل راهروها ،راه پلهها و آسانسورها

پیشبینی فضاهای

 -طراحی و پیشبینی فضاهای باز ،نیمه باز و بستۀ انعطافپذیر و چند عملکردی باا هادف امکاان برگازاری

جمعی

رخدادهای فرهنگی
 توجه ویژه به البیها به عنوان فضایی چندعملکردی در فعالیتهای فرهنگیً
 لزوم طراحی فضاهایی که صرفا جهت رخدادهای فرهنگی در نظر گرفته میشوند باا تأکیاد بار مجااورتهای آنها مثل آمفی تاترها و سالن های چندمنظوره روباز و بسته

مسئله

راهکار کالبدی

هویت مکان

 طراحی فضاهای نوستالژیک و خاطرهساز با استفاده از المانها و نمادهای مناسب در تقویت هویتبخشیبه فضا
 توجه به ورودی دانشگاه و دانشکدهها و سایر فضاهای دانشگاهی بهعنوان یک عنصار شخصایتبخاش وهویتبخش به فضا

توجه به زیست

 -طراحی و ایجاد فضاهایی که دانشجویان بتوانند اوقات بیشتری را در آنها ساپری کنناد؛ توجاه بار زیسات

دانشجویی و گذران

دانشجو در دانشگاه

وقت

 لزوم توجه به فضای دانشگاهی به عنوان فضایی که بایساتی بتواناد تماامی نیازهاای اجتمااعی و فرهنگایدانشجویان را در مدت حضور ایشان در دانشگاه فراهم کند.
 ایجاد فضاهای بانشاخ و مفرح در محوطه و البیها توجه ویژه به فضاهای ورزشی در داخل دانشگاه ضمن توجه بر مجاورتهای آن -لزوم توجه به روشنایی مصنوعی پس از غروب آفتاب

حضور طبیعت در فضا

 حضور و گردش آب در فضاهای باز و نیمهباز اهتمام بر ورود طبیعت به فضای دانشگاهی با صدای آب و پرندگان و بوی خوش با کاشت درختان و گلها توجه به چشماندازها اعم از طبیعی (کاوه ،رودخاناه ،دریاا و  )...و مصانوعی (شاهر و  )...از کاالسهاا ومحوطه دانشگاه

امنیت در فضا

 توجه به احساس امنیت در فضاهای جمعی -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

 -کاهش توجه به سلسله مراتب و ساختارهای اداری دانشگاه در طراحی

توسعه

 لزوم توجه به توسعه و طرحهای توسعهای دانشگاه لزوم توجه به نظرات دانشجویان بهعنوان مهمترین بهرهبردار در طرحهای عمرانی و توسعهای -سازگاری در اختالخ کاربریهای دانشگاه
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