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چکیده

در پژوهــش حاضــر، تطبیــق نقــش پیکره بنــدی فضایــی محیط و نقشــه های شــناختی حاصــل از آن بر 

رفتارهای اجتماع پذیر افراد سنجیده شد. در همین راستا، ساختار فضایی دو دانشکده ی هنر و معماری 

گرفته شــد.  کیفی بهره  کّمی و  گرفت. در این پژوهش، از روش های  در نرم افزار نحو فضا مورد بررســی قرار 

کّمــی، در روش چیدمان فضا  کیفی رفتارهــای اجتماعی افراد از طریــق مقادیر  که، متغیــر  بدیــن ترتیــب 

کیفی، مشــاهده و مصاحبه  گرفت. همچنین به منظور پیمایش محیط در رویکردی  مورد ســنجش قرار 

کنان از ساختار فضایی محیط است( و نقشه های  توامان با پرسش نامه )که حاصل شناخت فضایی سا

گرفت. در نهایت، با تطبیق نقشه های شناختی  رفتاری تهیه شــده توســط محققان، مورد استفاده قرار 

و نقشــه های روش نحو فضا، به شناســایی فضاهای عمومی اجتماع پذیر در بستر هر دو دانشکده اقدام 

شــد. به نظر می رســد تطبیق نقشه های شناختی زایشی- غیر زایشــی و نقشه های پیکره بندی فضایی، 

با دســتیابی به رویکردی جامع در بازشناســی محیط های اجتماع پذیر، رابطه معناداری دارد. به عالوه 

کم هزینه در راســتای  گویــای نقــش پیکره بندی فضایــی در تشــخیص راهکارهای  یافته هــای پژوهــش، 

بهبود ساختارهای فضایی محیط های آموزشی به لحاظ اجتماعی است.
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مقدمه

تامیــن  و  افــراد  اجتماعــی  و  روانــی  نیازهــای  بــه  پاســخگویی 
گروه های ســنی و  فرصت های الزم جهت برقراری تعامالت با دیگر 
کالبدی اســت. فضای عمومی با  اجتماعی، مســتلزم وجود مکانی 
توجه به پتانســیل هایش، مکان مناسبی برای پاسخ به این جنبه 
از نیازهای افراد در جوامع امروزی محســوب می شود؛ زیرا بستری 
که افراد در آن، نیازهای اجتماعی خود را پاســخگو  فراهــم می آورد 
باشــند. از ایــن رو پژوهش هــای متعــددی در ایــن زمینــه صــورت 
 Carmona et al., 2003; Altman, 1975; Barker,( اســت  گرفتــه 
1968 ؛ ســربندی و همــکاران،۱۳۹۳(. اهمیت ایــن موضوع زمانی 
کــه در آموزش و پــرورش نوین، بر ُبعــد آموزش، در  بیشــتر می شــود 
کید فراوانی شــده است.  خالل فعالیت های جمعی و اجتماعی، تا
بستر محیط در ترکیب با حضور افراد، از شروط شکل گیری سطوح 
 Tang et( مختلــف فعالیــت از جمله فعالیت هــای اجتماعی اســت
al., 2012, 204(. با توجه به افزایش ســاالنه ی تعداد دانشــجویان 
گسترش روزافزون ساخت  در ســال های اخیر و به تبع آن توسعه و 
و ســازها و فضاهــا در محیط هــای دانشــگاهی، همچنیــن با توجه 
بــه اینکــه فضاهــای آموزشــی )از جملــه دانشــگاه ها(، امــروزه بــه 
کاربــران خود، نقش و تأثیر شــایانی  علــت در تمــاس دائم بــودن با 
کیفیــت زندگــی و ســالمت روح و روان دانشــجویان دارنــد  بــر روی 
کیفیــت  )گلچیــن،۱۳6،۱۳۹۰(، از یــك ســو و ضــرورت فراهــم آوردن 
آمــوزش  و  زیســت  کیفیــت  ارتقــای  منظــور  بــه  اجتماع پذیــری 
دانشــجویان در آن از ســوی دیگر، محیط های دانشــگاهی را واجد 
کرده اســت.  پیش شــرط های الزم برای بررســی و پژوهش دقیق تر 
کــه به منظور بررســی تاثیــرات محیط آموزشــی  مســئله این اســت 
در شــکل گیری رفتارهــای اجتماعی و فضایی در بین دانشــجویان 

کاربران اصلی  کــه  محیط هــای آموزشــی، نمی توان دانشــجویان را 
کّمــی  گرفــت و بــا روش هــای  فضاهــای آموزشــی هســتند، نادیــده 
صرف، روابط بین اجزای محیط را سنجید و بر مبنای آن، در مورد 
گی هــای محیطی توامان با  کرد. ویژ رفتــار اجتماعی افــراد قضاوت 
ک شــده ی آنهــا از محیط، رفتار  انگیــزه ی افراد و تصاویر ذهنی ادرا
انســان را شــکل می دهــد )گلســتانی و همــکاران، ۲4۲،۱۳۹۳(. در 
ایــن رابطــه، دانشــجویان در فضاهــای آموزشــی، عالوه بــر آموزش 
اســتادمحور، نیازمنــد آمــوزش و پــرورش در خــالل حیــات جمعــی 
که  بــه هنــگام حضــور در محیــط عمومــی دانشــکده خود هســتند 
موجبات رشــد و تعالی آنها را نیــز فراهم می آورد. به همین منظور، 
در ســنجش ســاختار فضایی محیط، بایســتی عالوه بــر روابط بین 
کاربران از ســاختار فضایــی محیط را  ک فضایــی  اجــزای فضــا، ادرا
گرفت. در این راســتا، دانشــکده های معماری دانشگاه  نیز در نظر 
بوعلی ســینا و دانشــگاه شــهید بهشــتی، به منظور سنجش روابط 
بین چیدمان فضایی و رفتارهای اجتماعی و فضایی دانشــجویان 
گرفــت. در همین رابطه ســواالت و فرضیاتی به  کنــکاش قرار  مــورد 
ح می باشند: همپوشانی روش های چیدمان فضا و  ح زیر مطر شــر
ک هر دو روش در شناسایی  نقشــه های شناختی، نشــان از اشــترا
محیط هــای اجتماع پذیــر دارنــد. فضاهــای عمومــی اجتماع پذیر 
که نقش بســزایی در شــناخت فضایی دانشــجویان دانشکده های 
کدامند؟  هنــر و معمــاری دانشــگاه بوعلی ســینا و بهشــتی دارنــد، 
کــه با دســتکاری  بســترهایی از محیــط عمومــی هــر دو دانشــکده، 
محفــل  بــه  می تواننــد  فضایــی  کالبــدی-  ســاختار  در  مختصــر 
شکل گیری تعامالت اجتماعی در بین دانشجویان هر دو دانشکده 

کدامند؟   مبدل شوند، 

1. پیشینه پژوهش

گسســتی بیــن تعامــالت اجتماعــی مردم،  پیوســتگی غیرقابــل 
بــا دلبســتگی افــراد نســبت بــه محیط های جمعی ســاخته شــده، 
تعامــل  الگوهــای  اهمیــت  نشــانگر  موضــوع،  ایــن  دارد.  وجــود 
اجتماعــی و قابلیــت فضاهای معماری ســاخته شــده در فضاهای 
عمومی ابنیه معماری اســت )محمدی و آیــت اللهی، ۱۳۹۳، 8۲(. 
فضاهای عمومی، بســتر شــکل گیری تعامالت بین فردی هســتند. 
در همیــن رابطــه صالحی نیــا و معماریــان در پژوهشــی، فضاهــای 
عمومی محیط های آموزشــی را، »مکمل های آموزشــی غیررسمی« 
کرده اند. به عالوه، در پژوهش های داخلی، پژوهشگران  نام گذاری 
زیــادی محــوِر بحــث خــود را بــر مبنــای حــوزه تاثیــر محیط بــر رفتار 
انســان در فضاهــای آموزشــی قــرار داده انــد، از آن جملــه می تــوان 
که در  کــرد  بــه مطالعــه خبازبحری و رئیس ســمیعی )۱۳۹۳( اشــاره 
مقالــه ای بــا عنــوان: تاثیــر طراحــی فضاهــای آموزشــی در افزایــش 

تعامــالت اجتماعــی، بــا اســتفاده از نظریات اندیشــمندان حوزه ی 
روان شناسی محیط، به بیان تعاریفی در خصوص انسان، نیازهای 
انســانی، روابــط و تعامــالت اجتماعــی و ارتبــاط آن بــا محیط هــای 
تعامــالت  افزایــش  جهــت  راهکارهایــی  بــه  و  پرداختــه  آموزشــی 
اجتماعی در طراحی فضاهای آموزشــی دســت پیــدا نمودند )خباز 
بحــری و رئیــس ســمیعی، ۱۳۹۳(. یافته هــای مطالعــه مرتضــوی 
)۱۳۷6( با عنوان: فضاهای آموزشی از دیدگاه روان شناسی محیط، 
که الگوهای رفتاری ارائه شده در فعالیت ها و نقش های  نشان داد 
اجتماعــی متفاوت )مانند دانش آموز و معلم در مدرســه(، با توجه 
بــه فواصــل زمانــی، متاثــر از قوانیــن و قراردادهــای اجتماعــی نظام 
کالبدی- معماری  کــه از این رو با توجه به ویژگی هــای  یافتــه بوده 
و ســاختار فضایــی، رفتارهــای فــرا فــردی، قابــل پیشــبینی اســت 
)مرتضــوی، ۱۳۷6، ۲4۹(. صالحی نیــا و معماریــان نیز در پژوهشــی 
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کاوی ارتباط بین نقشــه های شناختی و مدل سازی های رایانه ای نرم افزار  وا

نحو فضا در شناخت محیط های اجتماع پذیر

که بر روی  کنکاشــی  بــا عنــوان: اجتماع پذیری فضای معماری، در 
دانشــکده های دانشــگاه علم صنعــت انجام دادند، بــه این نتیجه 
که تقابل رابطه ی شــخص با محیط و هم نشینی مطلوب  رســیدند 
کاربــران، اجتماع پذیری را فراهم  بیــن عوامل محیطــی و اجتماعی 
نمــوده و تعامــالت فــوق فــردی را، ارتقــا می بخشــد )صالحی نیــا و 
معماریان، ۱۳88(. چرخچیان و دانش پور )۱۳88( نیز در پژوهشی 
در حوزه تاثیر محیط بر رفتار انسان، بیان نمودند که اجتماع پذیری 
کالبد و حیات  فضاهای در دسترس عموم شامل سه عنصر انسان، 
کالبدی فضاهای  گی های  کاربر، ویژ گاهی از نیاز  جمعی اســت و با آ
عمومی و شــناخت ابعاد تاثیرگــذار بر ایجاد فعالیت های اجتماعی، 
گام موثری جهت افزایش فرآیند اجتماعی شــدن برداشت  می توان 
)چرخچیــان و دانش پــور، ۱۳88، ۱۹(. بــا تامــل دقیق تــر بر موضوع 
گرفتــن روابط بین اجــزای محیط  پژوهــش حاضــر، یعنی بــا در نظر 
)از طریــق روش چیدمــان فضــا(، در شــکل دهی بــه رفتــار افــراد و 
گرفتــه  صــورت  گونــی  گونا پژوهش هــای  اجتماعــی،  رویدادهــای 
اســت )راســت بین و همکاران، ۱۳۹۱(. از جملــه ی این پژوهش ها، 
کــه ترکیــب  کمالی پــور و همــکاران)۱۳۹۱(  می تــوان بــه مطالعــه ی 
شــکلی و پیکربنــدی فضایی در مســکن بومی را، از طریق مقایســه 
کرمان(،  تطبیقی عرصه بندی فضای مهمان )در خانه های ســنتی 
کرد )کمالی پور و همــکاران، ۱۳۹۱(. در  بــه انجام رســانده اند، اشــاره 
پژوهش هــای برون مرزی، پژوهش های فراوانی در زمینه تاثیر نحو 
گرفته اســت.  فضــا بــر توســعه دانــش روان شناســی محیط صــورت 
کــه مونتلو با عنوان: مشــارکت نحو فضــا در نظریه  جامع   پژوهشــی 
ح ریزی و به انجام رســانید، از این دســته  روان شناســی محیط، طر
کنکاش، راه هایی را برای بهبود ســهم نحو فضا  اســت. وی در این 
در شــکل گیری یک نظریه ی جامع روان شناسی محیطی پیشنهاد  
نمــوده اســت)Montello, 2007(. در این پژوهش هــا، از روابط بین 
اجــزای محیــط به منظــور پیش بینــی رویدادهــای اجتماعــی بهره 
گرفته شــده است اما به منظور پیش بینی رویدادهای اجتماعی در 
فضا، عالوه بر کنکاش فضا، نیازمند در نظر گرفتن کاربران و شناخت 
فضایی آنها در فضاها هستیم. در حقیقت لزوم توجه بیشتر به فکر 
و شناخت، اعتراضی به بی توجهی رفتارگرایی به فرایندهای داخلی 
ذهــن در تبییــن رفتار افراد بــوده اســت ),Lamberts 2005(. به طور 
کــه بین تشــخیص و درک مردم  کرد  کلــی می تــوان چنین برداشــت 
از فضــا و رفتارهــای آنها در محیط، رابطۀ تنگاتنگــی وجود دارد. در 
گاهی ها و  که قطعی به نظر می رسد، تأثیر تفاوت آ این میان، امری 
ک مردم درباره ی جنبه های مختلف محیط می باشد )ایمانی  ادرا
کــه مــردم بــه جســت و جــو در  و همــکاران، ۱۰5،۱۳۹۱(. هنگامــی 
که به فضای آن محیط ناآشــنا هســتند، رفتار  محیطــی می پردازند 
کــردن دانــش فضایی مورد نیــاز، تحت تأثیر  جهت یابــی آنهــا و پیدا
Evans, Smith & Pe-( عوامل محیطی مانند نشانه ها قرار می گیرد
 zdek, 1982; Garling, Book & Lindberg, 1984; Malinowski,
در  بنابرایــن   .)2001;  Jansen-Osmann & Wiedenbauer, 2004
گرفتــن روابط متقابــل بین انســان و محیط در توســعه دانش  نظــر 
روان شناسی محیط، نقشی غیرقابل انکار دارد، یکی از روش هایی 
کــه در ســال های اخیــر در زمینــه شــناخت فضایــی افــراد از محیط 

قدم برداشــته است، نقشه های شــناختی است. ِنیسر، نقشه های 
متــرادف  و  طلــب«  »اطالعــات  و  شــناختی  فعــال،  را  شــناختی 
 .)Neisser,1976,110( ح واره های جهت یافته« تعریف می کند »طر
که ماهیتی بی ثبات داشــته، توســط افــراد، در  اطالعــات محیطــی 
کســب می شــود. تعامل مداوم انسان با محیط و همچنین  محیط 
پویایی داده ها، ســبب شــده تــا بازنمایی های اطالعاتــی، دائمًا به 
گســترش نقشــه های شــناختی متکی هم  کلی  گردنــد. بــه طور  روز 
کتورهای محیطــی و هم بر فردی انجام می گــردد )دیده بان و  بــر فا
کمتر پژوهش هایی به  همکاران، ۱۳۹۲، ۳۹-4۰(. در همین رابطه، 
بررسی روابط متقابل ویژگی های پیکره بندی فضایی و نقشه های 
شــناختی بــه صــورت توامــان پرداخته انــد. در این زمینــه می توان 
که در محیط شــهری و توســط دیده بــان و همکاران  بــه مطالعاتــی 
)۱۳۹۲(، شکوهی )۱۳88(، النگ و همکاران)Long et al., 2007( و 
کرد.  تورل و همکاران )Turel et al., 2007( انجام شده است، اشاره 
که  کثــر این مقاالت، معطوف به محیط شــهری بوده در حالی  امــا ا
مطالعه ی حاضر، متمرکز بر تطبیق مطالعات پیکره بندی فضایی با 

مطالعات شناخت فضایی در محیط های معماری است. 

2. مبانی نظری

2-1. تعاریف
2-1-1. محیط ساخته شده و رفتار انسانی

ارتبــاط بیــن محیط و رفتارکاربــران، در چهار رویکــرد اختیاری، 
امکان گرا، احتمال گرا و جبری، قابل تمایز است )پورتئوس، ۱۳8۹(. 
در رویکرد اختیاری، محیط بر رفتار انسان بی تاثیر بوده و به دلیل 
محدودیت های رفتاری، غیر قابل دفاع می باشد)لنگ، ۱۱4،۱۳۹۰(.
در رویکــرد امکان گرا، محیط پتانســیل بالقوه ای را جهت برخی 
کاربر، تســلیم محض محیط نبوده و دارای  رفتارهــا ایجاد نموده و 
کــه شــرط الزم احقاق  انتخــاب نســبی اســت، ایــن در حالی اســت 
رفتارهــا، وجــود قابلیــت در محیــط اســت. در این دیــدگاه، الگوی 
گرفته و محیط، شــروط  رفتاری بر اســاس مســائل فرهنگی صورت 
امــکان و محدودیت هــا را ایجــاد می نماید )خطیبــی، ۱۳۹۲، 6۷(. 
که بستر و احتمال الزم  در رویکرد احتمال گرا نیز، این محیط است 
کی ویــژه ای ایجاد  را بــرای شــکل گیری رویدادهــای رفتــاری یــا ادرا
نمــوده، امــا تعییــن رفتــار قطعی از چارچــوب اختیــارات محیط به 
دور اســت و بــه همین علــت، آزادی انتخاب را در شــرایط محیطی 
کالبدی،  گی هــای  فراهــم مــی آورد. در ایــن رویکرد، بــا توجه به ویژ
محیــط شــرایطی را فراهــم نمــوده تــا احتمــال شــکل گیری برخــی 
رفتارها نسبت به سایر رفتارها بیشتر شده و به عبارتی، بحث تنوع 
رفتــاری و حــق انتخاب را ایجــاد می نماید )عبــاس زادگان، ۱۳84، 
کــه آزادی عمل مردم، در  8۱(. رویکــرد جبرگرایــی نیز معتقد اســت 
کنترل بوده و محیــط را تعیین کننده ی  واقع توســط محیــط تحت 

رفتار انسان برمی شمارد )لنگ، ۱۱4،۱۳۹۰(.

2-1-2. انواع رفتار در محیط
بیــن انســان و محیط پیرامونــی او، همــواره ارتبــاط دیالکتیک 
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محکمــی وجود دارد. به همین علت، او همواره تحت تاثیر محیط 
بوده و متقاباًل بر آن اثرگذار اســت. در این میان، الگوهای رفتاری، 
گی هــای محیطــی می گیرند. بــه منظور درک  تاثیــر شــگرفی را از ویژ
گی های محیط بر رفتار فــرد، انواع رفتارهای افراد در  بهتــر تاثیر ویژ

محیط در جدول ۱ مرور می شود )جدول۱(.

2-1-3. فضاهای آموزشی
فضاهــای دانشــگاهی، بــه مجموعــه ای از ســاختمان ها همراه 
کــه در ارتباطــی متعــادل بــا هــم بوده  گفتــه شــده  بــا فضــای ســبز 
کیفیــت زندگــی آنهــا، نقــش مهمــی را ایفــا  کاربــران و  و در ســالمت 
کلــی تاثیرپذیر  کیفیــت فضــای آموزشــی از ســه معیــار  می نماینــد. 
از:  عبارتنــد  کــه   )Garling, 1986; Abu-ghazzeh, 1999( اســت 
گی های عملکردی و رفتاری،  کولوژیکی و فیزیکی، ویژ گی های ا ویژ
گی هــای بصــری و زیبایی شناســی )گلچیــن، ۱۳۹۰، ۱۳6(. در  ویژ
کولوژیکی- فیزیکی و عملکردی- رفتاری  پژوهش حاضــر، دو بعد ا

کنکاش پژوهشگران واقع شده است. کنار هم، مورد  در 

2-2. چارچوب مفهومی پژوهش
2-2-1. نقش شناخت فضایی در شکل گیری رفتارهای اجتماعی 

دانشجویان  در بستر فضای عمومی دانشکده ها 
پیــاژه و همکارانــش، بــه مطالعات فراوانی جهت توســعه دادن 
کــه ماحصــل آن، ایــن  شــناخت فضایــی در انســان ها پرداختنــد 
کلــی از طریــق »ُکِنــش  کــه  بازنمایــی فضــا بــه طــور  حقیقــت بــود 
ک فضــا«، بــه عبارتــی،  در فضــا« بــه وجــود آمــده و نــه صرفــًا »ادرا
کــه ســبب ارتقای  کاربــران در محیــط اســت  فعالیت هــای حرکتــی 
نقشــه های شناختی آنها می شود )Long, 2007(. به طور منحصر، 
می توان از نقشــه های شناختی به عنوان منابع مستقل اطالعاتی 

.)Neisser, 1976( بهره جست

 2-2-1-1. راهبرد ترکیبی زایشــی- غیر زایشی:  اعتباربخشی در 
اخذ نقشه های شناختی از پرسش شوندگان

روش های تولید نقشه ی شناختی، در دو دسته مرور می شوند:  
دســته اول شــامل روش هــای تولیــد مدل هــای ترســیمی- طراحی 

گرفتن مخاطب مورد ســوال، او را  که با فعال در نظر  )زایشــی۱( بوده 
بــه بازنمایی شــناخت محیط خود بــا بهره گیری از انــواع روش های 
کــه داده های  ترســیمی و طراحــی، دعــوت می نماید. بــه این دلیل 
کسب شده در این مدل، از قبل وجود نداشته و نتیجه ی اقدامات 
فّعال پرسش شــونده است، »زایشــی« نام گذاری می شود )اسدپور و 
همکاران، ۱۷،۱۳۹4(. در این روش، محقق در تولید داده ها بی تاثیر 
است )لینچ، ۱۹6۰(. دسته دوم شامل مدل های بازشناسی-ارزیابی 
که پرسش شــوندگان، در معرض اطالعاتی قرار  )غیر زایشــی۲( اســت 
که قباًل توســط پژوهشــگر تهیه شده و تنها به دسته بندی  گرفته اند 
آنها مبادرت می ورزند )اسدپور و همکاران، ۱۷،۱۳۹4(. در این روش، 
مشــکالتی نظیــر توانایی ترســیم پرسش شــوندگان، ساده ســازی به 
هنگام ترسیم، صحت اطالعات جمع آوری شده از پرسش شوندگان 
که به  کاهش(  و دخــل و تصرف به هنگام ترســیم )شــامل افزایــش و 
هنگام ترسیم مدل های زایشی شایع است، کمتر دیده می شود. به 
منظــور دســتیابی به نتایج جامع تر، در این پژوهــش، از هر دو مدل 
که در بخش روش شناسی؛  زایشی و غیر زایشی توامان استفاده شد 

کار مفصل بحث شده است.  روند 

2-2-2. رابطــه دو ســویه چیدمــان فضایــی محیط و شــناخت 
فضایی در شــکل دهی به تعامالت اجتماعی در فضای عمومی 

محیط های آموزشی
چیدمــان فضــا، بــرای دســتیابی بــه چگونگــی اثر متقابــل بین 
پیکره بنــدی فضــا و رفتارهــای اجتماعــی، به مطالعــۀ پیکره بندی 
گماشته است  فضایی هم در مقیاس معماری و هم شهری همت 
)Hillier, 2004(. از ایــن رو، جهــت ارتبــاط بیــن فضــای معماری و 
تعامــل اجتماعــی )بــوم شناســی تعامــل اجتماعــی( و نظریه هــای 
»طراحــی بــرای تعامــالت اجتماعــی«، پژوهش هایــی انجام شــده 
کالبدی و معماری، در تعامل  است. فرگاس، به نقش مهم فضای 
کید می ورزد )فرگاس، ۱۳۷۹(. جان لنگ نیز  انســان ها با یکدیگر تا
از فضــای معماری به عنوان بازدارنده و تســهیل کننده ی الگوهای 
کــه البتــه هرگــز تعیین کننــده رفتــار نیســتند  یــاد نمــوده  رفتــاری 
که فضای معمــاری، فرصت های  گنــز معتقد اســت  )لنــگ،۱۳۹۰(. 
وســیعی را بــه اســتفاده کنندگان ارائــه داده تــا نیازهــای خــود را در 

مشخصه بارزانواع رفتار در محیط

۱. رفتار فردی 
خ می دهد)لطیفی و سجادزاده، ۷،۱۳۹۳( که به تنهایی در خلوت فرد یا در جمع ر رفتاری 

کزاد، ۱۳۹۱، ۲۳4(،  ۲. رفتار اجتماعی )پا
)شعاری نژاد، 55،۱۳64(، )شایان مهر، 

)۱۳۷۷

گروه،  که از فرد یا  که از دیگران متأثر شده یا به وسیله دیگران شرطی شده است. به عبارتی، رفتاری است  رفتار اجتماعی؛ رفتاری 
که مستلزم  کسی یا چیزی درچارچوب فرهنگ مادی و معنوی سر می زند. به عبارت دیگر، رفتار اجتماعی، رفتاری است  نسبت به 

وجود دو نفر یا بیشتر است.

)Wei et al., 2009,1(که در آن عالوه بر رفتار بین انسان ها و رفتار بین انسان و محیط,تاثیرات متقابل انسان و محیط نیز مد نظر است ۳. رفتار فضایی  رفتاری 

کزاد،۱۳۹۱، ۲5۳( غ از ظرف پیرامون است.4. رفتارغیرفضایی )پا که شامل ارتباط بیان انسان ها فار رفتاری 

جدول1- انواع رفتار افراد در محیط.



۲۱

بستر آن رفع نمایند، در نتیجه نحوه ی استفاده از فضای معماری 
بــا »فرصت هــا« و »کیفیت« در ارتباط اســت )مطلبی،۱۳8۰به نقل 
از Gans,1968(. در سیســتم آموزشــی جدید نیز، بر جســت و جو و 
کید شده تا صرفًا به انتقال مطالب درسی  کتشاف دانش آموزان تا ا
پرداخته شود. از همین رو، در محیط های آموزشی جدید، فضای 
کانــون تحــرکات اجتماعــی و ارتقادهنــده ی  آموزشــی تبدیــل بــه 
کــی و خودبــاوری دانش آموزان شــده  اعتمــاد بــه نفــس، خــود ادرا
اســت، نه محلی جهت سخنرانی معلمین. به عنوان مثال مفهوم 
کریــدور، دیگــر یــک فضــای ارتباطی صــرف نیســت، بلکه  راهــرو یــا 
که  محلــی عمومــی برای اجتماع افراد به شــمار مــی رود؛ اجتماعی 
بــه نوبه خود، بخشــی از آمــوزش دانش آمــوزان و دانشــجویان را بر 
که  گفته می شود  عهده دارد. فضاهای اجتماع پذیر، به فضاهایی 
چندمنظوره انــد و تامین کننــده ی بســیاری از فعالیت هــای روزمره 
کاربران را  کاربران هســتند و هماهنگــی اجتماعی  و مورد اســتفاده 
تامیــن می کننــد )لنارد، ۱۳۷۷، ۳5( )تصاویــر۱و۲(. روابط چهره به 
کاهش حضور افراد  چهره ی مردم در فضاهای اجتماع پذیر، سبب 
نمی شــود، به همین جهت الزم اســت تا تمایــالت فضایی در افراد 
به وجود آید؛ لذا محیط رفتاری می بایست مقبولیت فضایی مردم 

را در خود داشته باشد )لنگ،4۱،۱۳۹۰(.
در محیط ســاخته شــده توســط انســان هم الگوهــای جمعی 
محیطــی، دارای نظــام فضایــی منســجمی بــوده و هــم الگوهای 
 Hillier and( اجتماعی از محتوای فضایی محیط برخوردار است
Hanson,1984(. ســازمان فضایــی می توانــد تعامــالت اجتماعــی 

کنــد و همچنیــن مــی توانــد بــر ایجــاد خلــوت  مطلــوب را تقویــت 
مطلــوب نیــز تاثیــر مســتقیم داشــته باشــد. در واقــع می تــوان از 
طریق ســازماندهی مناســب فضاها و چیدمان فضایی، به سطح 
مناســبی از ارتباطــات و خلوت مطلوب متناســب بــا فعالیت های 
فضاهای مورد نظر دســت یافت )Archea,1999(. می توان تبیین 
کــه چیدمــان فضایــی، مســتقیمًا بــر رفتارمحیطــی پاســخگو  کــرد 
نبــوده؛ امــا ســاختار یافتــن ذهنــی چیدمــان فضایــی بــر مبنــای 
شــناخت فضایــی، بــر رفتــار محیطــی پاســخگو اســت. بــه همین 
رابطــه ای  بیــن شــناخت فضایــی و چیدمــان فضایــی،  منظــور، 
دو ســویه وجــود دارد. تبییــن و تشــکیل شــناخت فضــا از طریــق 
چیدمــان فضایــی حاصــل یافتــه و در مــدت زمانــی خــاص، ایــن 
که سبب شــکل یافتن چیدمان  ســاخته های شناختی فضا بوده 
نیــروی  کــه  آن  بــر  عــالوه  فضایــی می گــردد. چیدمــان فضایــی، 
انســان در محیــط مصنــوع  رفتــاری  محرکــه ای در فعالیت هــای 
بــوده، بلکــه مقدم تریــن وســیله جهــت تاثیرگــذاری بــر شــناخت 
که با حرکت انســان در فضای مصنوع حاصل شده  فضایی اســت 
اســت )Jiang, 1998(. تصمیم گیــری در حوزۀ رفتار، دربارۀ چیزی 
کجا، چه وقت  که در محیطی مصنوع انجام شــده اســت و اینکــه 
و چطــور اینجــا از آنجا متفاوت شــده، در مقوله شــناخت فضایی 
مــرور می شــود )Rapoport, 1977(. بــه عبارت دیگــر ،تاثیر عوامل 
کالبــدی و فضایــی در شــکل گیری روحیــه اجتماع پذیــری در بین 
قابلیــت  اول،  دســته ی  می شــود.  مــرور  دســته  دو  در  کاربــران، 
که شکل گیری فیزیکی رفتارهای تعاملی بین افراد  مستقیم است 
را در فضــا ممکــن ســاخته و دســته ی دوم، قابلیــت غیرمســتقیم 
کــی- معنایی بــا ایجاد تصاویــر ذهنی روابط  کــه عاملی ادرا بــوده 
کاربــران را تعریف و تســهیل نموده و یــا افزایش و تغییر  اجتماعــی 
می دهــد )محمــدی و آیــت اللهــی، ۹۱،۱۳۹۳(. در ایــن پژوهــش، 
قابلیت مســتقیم محیط در شــکل دهی به حیــات جمعی در بین 
دانشــجویان، از طریق روش چیدمان فضا و قابلیت غیرمســتقیم 
محیــط از طریــق ســنجش شــناخت فضایــی دانشــجویان، مــورد 
گرفت. از مجموع موارد یادشــده، می توان به مدل  کنــکاش قــرار 

ح تصویر ۳ دست یافت. مفهومی به شــر

تصویر 3- مدل مفهومی پژوهش.

گریز )جهت گیری به سمت بیرون از فضای تعامل(. تصویر1- محل نشستن اجتماع 
 ماخذ: )گلستانی و همکاران،253،1393(

تصویر2- محل نشستن اجتماع دوست )جهت گیری به سمت درون فضای تعامل(. 
ماخذ: )گلستانی و همکاران،253،1393(

کاوی ارتباط بین نقشــه های شناختی و مدل سازی های رایانه ای نرم افزار  وا
نحو فضا در شناخت محیط های اجتماع پذیر
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3. روش تحقیق

روش تحقیــق پژوهــش حاضــر، توصیفــی- تحلیلی بــا بهره گیری 
نــوع  از  ماهیــت،  بــه  بنــا  حاضــر  تحقیــق  اســت.  اســنادی  روش  از 
کاربــردی اســت و در نظــر دارد، بــه بازشناســی محیــط اجتماع پذیــر 
کیفــی بپــردازد. ابزار  کّمــی و  کنکاشــی  در فضاهــای آموزشــی در طــی 
کّمی و کیفی در حیــن انجام پژوهش، مطالعات  گــردآوری داده هــای 
کروکی پردازی، مدل ســازی  کتابخانه ای، مشــاهده، مصاحبــه توام با 
رایانــه ای در نرم افــزار نحو فضا و منابع التیــن و اینترنتی در این زمینه 
بوده اســت. از آنجایی که محیط، ماهیت اجتماعی-کالبدی داشته 
و از مردم به عنوان اســتفاده کنندگان فضا یاد می شــود، پرداختن به 
گرفتن نظرات و رفتار مردم، میســر  ویژگی هــای فضایی بدون در نظر 
نمی باشــد. از ایــن رو، در این پژوهش رویکــرد غالب، رویکردی کیفی 
کیــد دارد.  که بــر ماهیت اجتماعی محیــط در فرآیند تحقیق تا بــوده 
البته در بخش هایی از تحقیق، با توجه به نیاز و ضرورت، به مقایسه 
کّمی نیز اســتفاده  نتایــج و تحلیل نتایج چیدمان فضایی، از رویکرد 
شــده اســت. جامعه آمــاری پژوهــش، بناهــای آموزشــی- فرهنگی و 
کاربران آنها اســت و از بین آنها، معماری دانشــگاه ها مدنظر اســت. بر 
اساس موضوع و هدف تحقیق، فضاهای عمومی دانشکده های هنر 
و معمــاری -چــون تعامــالت اجتماعــی روی داده در فضــای عمومی 
دانشکده ها در مقایسه با فضاهای اداری، خدماتی، رفاهی، کارگاهی 
و پژوهشی، از درجه خلوص علمی- فرهنگی بیشتری برخوردار است 
)صالحــی نیــا و معماریــان، 8،۱۳88(- و دانشــجویان معمــاری ایــن 
دانشــکده ها، در دانشــگاه های شــهید بهشــتی تهران و بوعلی ســینا 
همــدان، به عنوان جامعه نمونه برگزیده شــدند. این دو دانشــکده، 
به دلیل تفاوت در ساختار معماری و دانشجویان معماری، به دلیل 
درک فضایی در ترســیم نقشــه های کروکی وار، برگزیده شــدند. یکی از 
ابعاد روش شناختی پژوهش حاضر در بخش کیفی، کنکاش مطالعات 
موردی با استفاده از نقشه های شناختی را مد نظر دارد. بدین منظور، 
گرفته شــد: روش زایشــی و  از دو روش برداشــت نقشه شــناختی بهره 
روش غیرزایشی. در بخش نقشه های شناختی زایشی، تعداد 5۰ نفر 

به عنوان جامعه نمونه در دانشــکده هنر و معماری دانشــگاه بوعلی 
سینا و تعداد5۰ نفر به عنوان جامعه نمونه در دانشکده هنر و معماری 
 A4 دانشگاه شهید بهشتی۳ انتخاب شدند . در ادامه، برگه ای در سایز
در اختیار آنها قرار داده و ضمن ارائه توضیحاتی در مورد هدف و نحوه 
کروکی از پالن  که  اجرای پژوهش، از پرسش شــوندگان خواســته شــد 
کروکی ترسیمی، فضاهایی  دانشــکده خود را ترســیم نمایند و برروی 
کــه در نــزد آنهــا، از مقبولیــت بیشــتری بــه منظــور  از دانشــکده خــود 
کننــد4  برقــراری تعامــالت اجتماعــی برخــوردار بــود را، عالمت گــذاری 
کروکی های تولیدی، به شناسایی  )تصویر8( و در پایان با هم پوشانی 
پرتعامل ترین فضاهای عمومی در محیط عمومی دو دانشکده اقدام 
شــد. امــا در اســتفاده از ایــن روش، نقص هایی نظیر تفــاوت توانایی 
ترســیم پرسش شــوندگان، تفــاوت مقیاس هــای ترســیمی و صحــت 
اطالعات تکمیلی توســط دانشجویان مطرح بود، به همین دلیل، از 
نقشه های شناختی غیرزایشی و مبتنی بر رصد رفتار پرسش شوندگان 
توسط محققان، استفاده شد )روش استفاده شده در این پژوهش، 
فقط به آن دلیل که پرسش شوندگان نقشی فعال در تولید آن ندارند، 
غیرزایشی نامیده شــده است(. در این نقشه ها، بدون نقش داشتن 
فعــال دانشــجویان در تولیــد مســتقیم داده هــا، پژوهشــگران، رفتــار 
که خود در ۳ بخش مشــاهده  دانشــجویان را مورد ارزیابی قرار دادند 
لحظه ای محیط، دنبال کردن و ردیابی کردن پرسش شوندگان صورت 
گرفت )تصویر ۷(. در روش مشــاهده ی لحظــه ای5، در فواصل معین 
زمانی )ســاعت 8/۳۰ تا ۹/۳۰ صبح،۱۲/۳۰ تا ۱۳/۳۰ ظهر، ۱5/۳۰ تا 
۱6/۳۰ عصــر، در تاریخ هــای ۱۱ و۱۲ مهرماه ۱۳۹4(، از فضاهای معین 
تصویربــرداری شــد و ســپس محیط هــای رفتــاری مورد شناســایی و 
گرفته اند6. جدول 4، مجموعه ی مشاهدات لحظه ای را  تحلیل قرار 
کردن۷  در بازه هــای زمانی ذکر شــده نشــان می دهــد. در روش دنبال 
 نیز، از طریق مشـــاهده و ثبت حـــرکات اســتفاده کنندگان، مشــخص 
نمــودن جنســیت عامل هــا و مســیریابی حرکــت افــراد در بــازه زمانی 
مشخص )معمواًل ۱۰ دقیقه مسیریابی و 5 دقیقه استراحت، که به طور 
متناوب انجام می گردد(، از فضاهای معین برداشت صورت گرفته است 

تصویر5- فضاهای عمومی دانشکده معماری دانشگاه بوعلی سینا. تصویر4- فضاهای عمومی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی.
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کردن یا تعقیب بازدیدکنندگان8  )جدول4(. همچنیــن روش ردیابی 
نیز، از طریق مشـاهده و ثبت حـرکات استفاده کنندگان و با اسـتفاده از 
پالن دانشگاه صورت می گیرد و مسـیر حرکـت آنها بـا مـداد، به صـورت 
خطـی ممتـد بـر روی پالن دانشگاه، منعکـس می شود. در این روش، 
نمونه گیری به صـــورت تصادفـــی و بـر اسـاس هـر چنـد دقیقـه یك نفـر 
انجام می شــود )گلســتانی و همکاران، ۱۳۹۳(۹. جدول 4، یافته های 
این ردیابی و دنبال کردن را نشان می دهد۱۰. در ادامه، در راستای نظریه 
پیکره بندی فضایی و روش چیدمان فضا، از تحلیل پارامترهای کّمی 
نحــو فضا، نظیر اتصــال، هم پیوندی، عمق و همچنین تحلیل هایی 
نظیــر محــدوده دیــد قابل رویــت و عامل اســاس به منظور ســنجش 
که نقشه ی هر  کیفی اجتماع پذیری اقدام شد۱۱. بدین ترتیب  پارامتر 
دو دانشــکده در محیط برنامۀ Auto Cad تهیه شد. فایل ایجادشده 
بــا پســوندDxf  ذخیــره و در نرم افــزار  Ucl Depth Map فراخوانــی و 
تحلیــل شــد )جــدول۲(. ســپس بــه بازشناســی فضاهــای عمومــی 
اجتماع پذیر در محیط هر دو دانشــکده با اســتفاده از رویکرد )تحلیل 
 گــراف نمایانی۱۲( در نرم افزار تخصصی نحو فضا، اقدام شــده اســت۱۳.
بــرای  مربوطــه  نمودارهــای  پژوهــش،  موضــوع  بــه  توجــه  بــا  لــذا   
دانشــکده های معماری هر دو دانشــگاه طبق جدول ۲ ترســیم شده 
اســت و در نهایت، به منظور پایایی بیشتر نتایج پژوهش، از مقایسه 
نقشــه های شــناختی زایشــی -  غیرزایشی و نقشــه های پیکره بندی 
فضایــی، بــه مقایســه ی وضعیــت اجتماع پذیــری محیــط در هــر دو 

دانشکده پرداخته شد.

4. معرفی زمینه پژوهش

دانشکده هنر ومعماری دانشگاه بوعلی سینا در میدان فلسطین، 
بلوار غبار همدانی واقع شــده اســت. این دانشکده در سال ۱۳8۱، 
و  مهندســی  دانشــکده  از  معمــاری  آموزشــی،  گــروه  دو  ادغــام  از 
باستان شناســی از دانشــکده ادبیات و علوم انسانی تاسیس شد و 
گرافیک  گروه معماری و شهرســازی، باستان شناسی و  دارای ســه 
کارشناسی ارشد و دکتری، مشغول  کارشناســی و  بوده و در مقاطع 
بــه فعالیــت اســت )تصویــر5(. دانشــکده هنــر و معماری دانشــگاه 
که تاریخ شــروع  شــهید بهشــتی نیز یکی از دو دانشــکده ای اســت 
فعالیتش، به زمان تأســیس دانشــگاه شــهید بهشتی )ملی سابق( 
می رســد و در رشته های معماری، برنامه ریزی شهری و منطقه ای 
و طراحــی شــهری دانشــجو می پذیرد. در حــال حاضــر، با داشــتن 
بیــش از پنجــاه ســال ســابقه، از نظــر قدمــت، دومیــن دانشــکده 

کشور به شمار می آید )تصویر4(. معماری 

5. تحلیل و  بحث در مورد یافته ها

کالبدی-  کــه بیــن ســاختار  فرضیــه پژوهــش بیانگــر ایــن اســت 
فضایــی فضای عمومی بناهــای آموزشــی و اجتماع پذیری محیط، 
کالبد و ساختار، در  رابطه ی معنی داری وجود دارد در همین رابطه، 
دوحالت تعامالت اجتماعی بین دانشجویان را تسهیل، افزایش و در 
کل تغییر می دهند. در حالت اول، محیط در قابلیتی مستقیم، رفتار 

تعاملی فردی و فرا فردی را در فضا مقدور می سازد و در حالت دوم، 
کی- معنایی،  محیط در قابلیتی غیرمستقیم و به عنوان عاملی ادرا
بــا ایجــاد تصاویــر ذهنی منطبق بــر ذهن بنه هــا، تعلقــات و تجارب 
که در  قبلی باشــندگان، روابط اجتماعی بین افــراد را تعریف می کند 
که در بخش روش شناســی  این پژوهش، بر هر دو قابلیت همانطور 
کید شده اســت. فرآیند اجتماع پذیری، از طریق  شــرح داده شد، تا
ســنجه هایی نظیــر میــزان مراجعــه بــه فضا، تکــرر اســتفاده و مدت 

توقف، سنجیده می شود )صالحی نیا و معماریان، ۱۳88، ۱۲(.
در ایــن پژوهــش، به منظــور ســنجش قابلیت مســتقیم فضا در 
شکل گیری تعامالت اجتماعی از روش چیدمان فضا استفاده شده 
است متغیرهای چیدمان فضا به تنهایی دارای ارزش نیستند و به 
کیفیت های اجتماعی در  واسطه برقراری ارتباط بین این متغیرها و 
بستر مورد مطالعه است که این تحلیل ارزش پیدا می کند و به منظور 
شــناخت ســاختار فضایــی محیــط در پیش بینــی وقــوع رفتارهــای 
کّمی کــردن معنی های  کاربرد دارد. ایــن روش، در  اجتماعــی افــراد، 
کاربرد دارد اما  کیفی، نظیر تعامالت اجتماعی  اجتماعــی و فرهنگی 
با اســتناد به مبانی نظری پژوهش پیکره بندی فضایی، مســتقیمًا 
بر رفتار پاســخگو نیســت به عبــارت دیگر پیکره بنــدی فضایی برای 
شــکل دادن به شــناخت تاثیرگذار اســت ولی برای بیش از یک دوره 
زمانی، این ساخت های شناختی هستند که به پیکره بندی فضایی 
شــکل می دهند )دیده بــان و همکاران،۱۳۹۲(. به منظور ســنجش 
بــه رفتــار اجتماعــی  قابلیــت غیرمســتقیم محیــط در شــکل دهی 
کی و معنایی محیط( در این پژوهش،  دانشجویان )یعنی قابلیت ادرا
که در شکل گیری تصاویر ذهنی آنها از فضا موثر  بسترهایی از محیط 
که حاصل  اســت، از طریق نقشه های شناختی زایشــی و غیرزایشی 
گرفت؛  کنش هایش در محیط اســت، مورد بررســی قرار  ک و آثار  ادرا
کاربران از فضاست.  که روشی سودمند در سنجش شناخت فضایی 
که »شناخت فضایی، فرآیندی  دوانز و ِاستی )۱۹۷۳( معتقدند 
و  پیرامونــی  محیــط  اطالعــات  آن،  محــدودۀ  در  فــرد  کــه  اســت 
کســب نموده،  گی های پدیده هاِی هر روزه ی محیط فضایی را  ویژ
ســپس رمزگذاری و ذخیره ســازی شــده و در پایان نیز آن اطالعات 
.)Downs and Stea, 1973( »را فراخوانی و آشکارسازی می نمایند
 در بخــش اول پژوهــش، یعنی در تحلیل ســاختار فضایی هر دو 
دانشــکده، پارامترهــا و ســنجش های تحلیل فضایی نظیــر اتصال، 
هم پیوندی، عمق، عامل اساس و فضای قابل رویت محاسبه شد. 
در جدول ۳، نقشه های مربوط به تحلیل هر یک از این پارامترها، در 
بستر هر دو دانشکده آورده شده است. از تحلیل نقشه ی هم پیوندی 
که  دانشــکده هنر و معماری دانشــگاه بوعلی ســینا نتیجه می شــود 
کتابخانه، قســمت مرکــزی حیاط، حد فاصــل ورودی  البــی جلوی 
نمازخانه آقایان و ورودی حیاط مرکزی، البی مقابل سالن کنفرانس 
اصلی، محل تقاطع راهروی دربرگیرنده آموزش دانشکده و راهروی 
کتابخانه و همچنین بخشی از راهروی عبوری به سمت  دربرگیرنده 
سالن های ورزشــی، از باالترین درجه ی هم پیوندی برخوردار است 
یعنــی طبق تئــوری چیدمان فضــا، احتمال وقوع حرکــت و فعالیت 
اجتماعــی در ایــن بخش هــا بیشــتر اســت. هم چنیــن از نظــر ارزش 
کــه فضاهــای هم پیوندتر را بــه هم مرتبط  هم پیونــدی مســیرهایی 

کاوی ارتباط بین نقشــه های شناختی و مدل سازی های رایانه ای نرم افزار  وا
نحو فضا در شناخت محیط های اجتماع پذیر
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می سازند، به همراه راهرو اتصالی کالس ها در طبقه همکف و راهروی 
همراستای آن یعنی راهروی منتهی به سالن های ورزشی، بخشی از 
ســالن مطالعه و ســلف دانشــکده، البی مقابل ســالن های ورزشی و 
مســیرهای عبــور از حیاط مرکزی، در درجــه دوم اهمیت قرار دارند.
همیــن پارامتــر در دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه 
که نتایج حاصله نشانگر  گرفت  شــهید بهشتی مورد محاســبه قرار 
اتاق هــای نظــری و بوفــه  راهــروی  اتصــال  کــه محــل  ایــن اســت 
بــا راهــروی آتلیه هــای معمــاری از بیشــترین مقــدار هم پیونــدی 
برخــوردار اســت و در درجــه بعدی، راهــروی آتلیه هــای معماری و 
انجمــن اســالمی، راهــروی اتاق هــای نظــری و بوفــه، بخش هایــی 
کواریــوم و بخش هایی از  از البــی مرکزی در مجاورت ســالن دفــاع آ
فضاهــای مقابــل آمفی تئاتــر را، می توان نام بــرد. در واقع می توان 

کمتر جدا افتاده اند. که بخش های نام برده،  بیان نمود 
در تحلیل پارامتر اتصال در دانشــگاه بوعلی سینا، شاهد هستیم 
کتابخانه، قســمت مرکزی حیاط، حد فاصل ورودی  که البی جلوی 
کنفرانس  نمازخانه آقایان و ورودی حیاط مرکزی، البی مقابل سالن 

اصلی، فضایی البی مانند در حد فاصل ورودی بوفه، سلف دانشکده 
و حیــاط، بخش هایــی از ســلف در راســتای محــور حیــاط مرکــزی و 
همچنین بخشــی از راهروی عبوری به ســمت ســالن های ورزشی، از 
باالترین درجه اتصال برخوردار است یعنی این مسیرها و توقفگاه ها، 
در زمــره ی در دســترس ترین فضاهــا و مســیرهای ارتباطی هســتند و 
ساختار فضایی اصلی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا 
همــدان را شــکل می دهنــد. همچنیــن از نظــر ارزش مولفــه اتصــال، 
راهــرو اتصالــی کالس هــا بــه همــراه امتــداد آن یعنی مســیر منتهی به 
ســالن های ورزشــی، بخش هایــی از البــی اصلــی در مجــاورت حیاط 
مرکــزی، بخش هایی از ســلف مرکــزی، بخش هــای خصوصی تِر البی 
کتابخانه(، مســیر حرکتی از البی به ســمت  کتابخانــه )هم جوار دیوار 
کالس ها در طبقه ی همکف، مســیر حرکتی از البی به ســمت آموزش 
و مسیرهای عبوری از حیاط مرکزی در درجه دوم اهمیت قرار دارند. 
بررســی مولفــه اتصــال در دانشــکده معماری و شهرســازی دانشــگاه 
که محل اتصال راهروی اتاق های  شــهید بهشــتی، بیانگر این اســت 
نظــری و بوفــه بــا راهــروی آتلیه هــای معمــاری و همچنیــن بخــش 

جدول 2- نقشه های چیدمان فضایی دانشکده های معماری دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه شهید بهشتی.
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که  کوچکــی از راهروی منتهــی به آتلیه ها، بخش هایــی از البی اصلی 
کواریوم قــرار دارد،  مجــاور با معاونت آموزشــی و همجوار ســالن دفاع آ
از بیشــترین مقدار اتصال برخوردار هســتند. هدف میدان دید قابل 
که، چگونه  رویت ۱4، تجزیه و تحلیل سطح قابلیت دید داخلی است 
مــردم می تواننــد یکدیگر را ببینیــد و چگونه دیگران می تواننــد آنها را 
که  که کسی دیده می شود، به این معنا نیست  ببینید. این حقیقت 
شــخص دیگری می تواند در خطی مســتقیم به سمت آن شخص راه 
برود. دانشــجویان می توانند در یک خط راست ببینید اما برای آنها، 
عبور از مســیرها )به طور مثال در بخش هایی با شیشــه های شــفاف 
پوشیده شده و ارتباط بصری را امکان پذیر و ارتباط فیزیکی را محدود 
می کند( و یا پرش در طول نرده ها امکان پذیر نیست. به نظر می رسد 
که با  دانشــجویان دانشــگاه بوعلی، در بخشــی از البــی ورودی اصلی 
دیوار شفاف مجاور به حیاط مرکزی است، همچنین در مسیر ارتباطی 
متصل کننده کالس ها در طبقه همکف به البی منتهی به سالن های 
که از حیاط مرکزی عبورکرده و البی اصلی را به بوفه  ورزشی و مسیری 
و سلف دانشکده متصل می کند، یک بررسی اجمالی کامل از محیط 
که از  گاهی باالیی از ســایر افرادی  اطــراف خود داشــته، و در نتیجه، آ
که افراد از  فضا اســتفاده می کنند، دارند۱5. چنین دید بصری وسیعی 
سایر افراد در فضای دانشگاه شهید بهشتی می توانند داشته باشند، 
که از مقابل معاونت آموزشــی شــروع شده و به آتلیه های  در راهرویی 
معماری ختم می شود، قرار دارد. همین وضعیت در راهرویی که حد 
کمتری مشاهده  فاصل سایت و کالس های نظری قرار دارد، با ارزش 
که ساختار اصلی  می شــود. به عبارتی در دو مســیر اصلی عمود برهم 
دانشــکده را شــکل داده، ســطح قابلیــت دیــد بصری داخلــی، بیش 
گونه  از ســایر نقــاط اســت. در مــورد خروجــی عامل اســاس بایــد این 
Agent-بر روی مدل ســازی Depthmap کــرد: به تازگــی نرم افــزار بیــان 
کــه چگونه مردم در واقع خود را در ســاختمان و  based  بــر اســاس آن 
مناطق شــهری جهت یابی می کنند، توسعه یافته اســت. این روش، 
از مجموعه روش های مشــاهده و برداشــت استفاده از محیط است. 
تجزیه و تحلیل عامل اساس در دانشگاه بوعلی سینا، بیانگر این است 
که بیشــترین مقدار عامل )در این پژوهش منظور دانشجویان است( 
که با توجه به نزدیک بودن به فضای  در البی اصلی ورودی قرار دارد 
کم   که ترا ورودی دانشــکده، نتیجه ای قابل انتظار اســت. فضاهایی 
عامل در آنها زیاد اســت، به سمت کالس ها در طبقه همکف و سلف 
مرکزی )از طریق مسیر عبوری از حیاط مرکزی( ادامه دارد. همچنین 
تجزیه و تحلیل عامل اســاس بیانگر این اســت که مســیر عبوری دوم 
کتابخانه را بــه راه روی منتهی به  کــه فضای مقابل  از حیــاط مرکزی، 
ســالن ورزشی متصل می کند نیز نشــان از حضور باالی عامل دارد. بر 
طبق نقشه ی عامل اساس دانشگاه شهید بهشتی می توان بیان کرد 
که در بخش مرکزی راهروهای ارتباطی اصلی و همچنین بخش های 
کواریوم و بخش هایی از البی مقابل  مرکزی البی هم جوار سالن دفاع آ
که نشــانه ی  آمفــی تئاتــر، نمودار بــه رنگ قرمــز، نارنجی و زرد اســت؛ 
کــه بــا توجــه به  بیشــتر بــودن الگــوی حرکتــی در ایــن بخش هاســت 
نقش این بخش ها در شــکل دهی به استخوان بندی اصلی معماری 
که از تحلیل  دانشــکده، نتیجه ای غیرقابل انکار است؛ اما مسئله ای 
پارامتر عامل اساس در این دانشکده مستخرج می شود، بخش هایی 

کــه در مجاورت ســایر فضاهــا )عملکردها( قــرار دارد و  از راهروهاســت 
که دانشــجویان را به  بســترهایی برای قرارگیری مبلمان هایی اســت 
کســتری  فضــا جــذب می کنــد. مثال هایــی از این نقــاط کم عامل خا
)نقاطa( در جدول۲ است )جدول۲(. تحلیل عامل اساس، به نوعی 
شیبه ســازی از رفتــار دانشــجویان در فضــای دانشــکده را بــه تصویــر 
که بخش های  کشــیده اســت، اما در این تجزیه و تحلیل دیده شــده 
کســتری اســت -که نشان از نبود یا  زیادی از نقشــه، به رنگ آبی و خا
که در  کن اســت- به عبارتی نشــان از این دارد  کمبود عامل در این اما
که در جذب عامل به فضا  این بخش ها، ســکوها و عواملی نظیر آنها 
تاثیر دارند، دیده نمی شود یعنی از تمام پتانسیل های فضا در جذب 
دانشــجویان بهره برده نمی شــود و الگــوی حرکتی توســط نرم افزار در 
بخش های زیادی دیده نمی شــود )جــدول۲(. در ادامه، نمودارهای 
توجیهی یا الگوی دسترسی نیز تهیه شد. نمودارهای توجیهی، نقش 
فضاها و عناصر ارتباط دهنده بین فضاهای مختلف را به وضوح نشان 
می دهند )معماریان، 4۰8،۱۳84(.۱6 نمودار توجیهی یا نمودار جی- 
گراِف۱۷ هر دو دانشــکده نیز از طریق روش چیدمان فضا بدســت آمد. 
گراف، به طور معمول برای یک فضای خاص تهیه می شود  این نوع 
گرفته  گراف قرار  گره مربوط به فضای مورد نظر در پایین  که  به شکلی 
گراف نشــان داده می شــود )سیادتان و  و ارتباط آن با ســایر فضاها در 
گراف ترسیم شده در بخش  پورجعفر، ۱۳۹۳، ۳۱(. نمودارهای جی- 
پایین از ورودی شروع شده و به ترتیب در سطوح باالتر، سایر فضاها 

را در برمی گیرد )تصویر 6(.
که  نمودار توجیهی  گرفت  گراف می توان نتیجه  از تحلیل این دو 
که تمام  در فضاهــای هر دو دانشــکده، مانند بوته اســت بــه صورتی 
گرفته و از  گره هــای مرتبــط با فضاهای عمومی، در مجاورت هــم قرار 
کاربری هــای دربرگیرنده برخوردار اســت و  ارتباط نســبتًا مطلوبــی با 
گراف،  گراف حجیم تر اســت. در اصطالح ایــن نوع  بــه عبارتــی پایین 
کــه بیانگــر ارتبــاط و دسترســی خــوب  گــراف ســطحی نامیــده شــده 
Hill-  ( فضاهای مورد نظر با دیگر فضاهای موجود در سیستم است
ier &Vaughan,2007,4( و فضاهــای عمومــی اصلــی، در دســترس و 
که در انتهای  کمتر جداافتاده و عمیق هســتند اما فضاهای عمومی 
کمتر توسط دانشجویان  گرفته، به دلیل جدا افتادگی،  مســیرها قرار 
مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. فضاهــای عمومــی عمیــق در پــالن 
دانشکده هنر و معماری بهشتی، بیشتر مشاهده می شود که به نظر 
می رسد ریشه در ساختار تقریبًا خطی این دانشکده دارد؛ به عبارتی 
چنیــن ترتیــب فضایــی، به نحوی میــزان و نحــوه فعالیــت در فضا را 
تحت تاثیر قرار می دهد. اما در پالن دانشکده هنر و معماری دانشگاه 
که در عمق  گره های عمومی  که  بوعلی ســینا عنصری دیده می شود 
قرار گرفته است را نیز از طریق فضایی الحاقی در دسترستر کرده و این 
مسئله عمیق بودن فضاها تنها در مورد راهروی در برگیرنده کالس ها 
کارگاه های طبقه همکف، قابل مشــاهده اســت. بــه عبارت دیگر،  و 
دانشگاه بوعلی سینا به دلیل پالن مرکزگرا، فضاهای ایزوله و در عمق 
کمتر توســط دانشــجویان به منظور برقــراری تعامالت  که  گرفته  قرار 
کمتر دیده می شــود و حیــاط مرکزی  اجتماعــی انتخــاب می شــوند، 
نقش بسزایی در سوق دادن دانشجویان به سمت فضاهای عمومی 
گرفته اند. یعنی حیاط  کــه در فاصلــه ای دور از البــی اصلی قــرار  دارد 

کاوی ارتباط بین نقشــه های شناختی و مدل سازی های رایانه ای نرم افزار  وا
نحو فضا در شناخت محیط های اجتماع پذیر
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کرده و  مرکزی ارتباط بصری و فیزیکی مطلوبی بین این فضاها برقرار 
کاسته است، اما در پالن دانشگاه بهشتی،  از میزان جداافتادگی آنها 
مقولــه ترتیــب فضایی و سلســله مراتب دسترســی بیشــتر مشــاهده 
می شــود و دلیلی بر جداافتادگی فضاهــای عمومی انتهای راهروها و 
کمتر در این بخش ها است. در بخش  به عبارتی تعامالت اجتماعی 
کروکی وار تهیه  دوم پژوهش پس از جمع آوری نقشــه های شــناختی 
که از مشــاهده  شــده توســط دانشــجویان و همچنیــن نقشــه هایی 
و عکس بــرداری رفتــار دانشــجویان در محیــط عمومــی دانشــکده 
توسط پژوهشگران تهیه شد)تصاویر۷ و 8(، به منظور پایایی بیشتر 
که در صحت آنها شــک و شــبهه  کروکی۱8 واری  پژوهش، نقشــه های 
وجود داشت، کنار گذاشته شد و به همپوشانی نقشه های پیمایشی 
که توســط پژوهشــگر با پای پیاده بدون جلب  محقق )نقشــه هایی 
کرده و در محیط  توجه دانشجویان، رفتارهای اجتماعی آنها را رصد 
کثریت دانشجویان۱۹، بسترهای  هر دو دانشکده مقصدهای حرکتی ا
حرکتی و توقف آنها را مشخص می کند همچنین نوع حالت جسمی 

که از  کروکــی واری  آنهــا را بــه هنــگام توقــف در محیــط( و نقشــه های 
شــناخت فضایــی دانشــجویان معمــاری حاصــل آمــد، اقــدام شــد. 
کــه در دانشــکده هنــر و  تحلیــل ایــن نقشــه ها، نشــانگر ایــن اســت 
که آموزش دانشــکده را به  معماری دانشــگاه بوعلی ســینا، راهرویی 
فضای آمفی متصل می کند، بیش از سایر مسیرها، الگوهای حرکتی 
دانشــجویان را دربرمی گیرد )مفصــل ارتباطی به طبقه دوم و مفصل 
که از البی اصلی  ورودی بــه حیــاط مرکزی را دربرمی گیــرد( و راهرویی 
کتابخانه دانشــکده حرکت می کند، بیش از سایر مسیرها  به ســمت 
توســط دانشــجویان مورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در همین راســتا، 
کالس ها در طبقه همکف  کتابخانه به بوفه، راهــروی  مســیر اتصالی 
و مســیر عبــوری از حیــاط مرکــزی بــه ســمت بوفــه، در رده ی بعدی 
جای دارد. به عالوه در این پژوهش، از مقایسه نقشه های پیمایشی 
کردن دانشــجویان(  محققان )مشــاهده لحظــه ای، تعقیب و دنبال 
که دانشــجویان، فضاهایی نظیر ســکوهای مرکزی  نتیجــه می شــود 
حیاط مرکزی، ســکوهای موجود در حیــاط مرکزی و مجاور به بوفه، 

گراف( هردو دانشکده. تصویر 6- نمودار توجیهی )جی 

کروکی وار دانشجویان )نقشه های شناختی زایشی در هر دو دانشکده(. تصویر7- مثال هایی از نقشه های 
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کتابخانه،  کتابخانه، ســکوهای مجاور  البــی اصلی دانشــکده و البی 
ســکوهایی موجــود در تقاطــع راهــرو دربرگیرنده نمازخانــه و راهروی 
دربرگیرنــده کالس هــای طبقه اول و همچنیــن صندلی های موجود 
در بخــش جلویــی بوفــه و ســکوهای مقابــل نمازخانــه آقایــان را، 
کرده  بیــش از ســایر فضاهــا بــه منظــور تعامالت اجتماعــی اســتفاده 
و فاصلــه ی افــراد در این فضاها، در حد فاصله اجتماعی- مشــورتی 
که ســکوهای مقابــل کالس ها  تقلیــل می یابــد. ایــن در حالی اســت 
کمتــر توســط دانشــجویان بــه منظــور برقــراری تعامــالت اجتماعــی 
کــه فضاهای نامبــرده، به  اســتفاده می شــود. الزم بــه توضیح اســت 
عالوهــی قســمتی از البــی اصلــی منتهــی بــه آمــوزش و بخش هایــی 
کــه امــروزه مســدود شــده   از البــی مقابــل ورودی فرعــی دانشــکده 
اســت، در حالت ایســتاده نیز بیشــتر توســط دانشــجویان به منظور 

برقراری تعامالت اجتماعی استفاده می شود. 
زایشــی دانشــجویان در دانشــکده  نتایــج تحلیــل نقشــه های 
گویای این است  معماری و شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی، 
کــه بخش هایــی از البــی در مجــاورت نمازخانه، انجمن و ســایت و 
بخش هــای ابتدایی راهروی منتهی به آتلیه هــای معماری، بیش 
از سایر فضاها به منظور برقراری تعامالت اجتماعی مورد استقبال 
دانشــجویان قــرار می گیــرد. بعــد از فضاهای نامبــرده، بخش هایی 
از البــی اصلی مجاور پلــه ارتباطی و بخش هایــی از راهروی منتهی 
کالس ها قرار دارند. در نقشــه های تولیدی توسط دانشجویان،  به 

فضاهــای مقابل ورودی اصلی و عرصه های موجود در بخش های 
آتلیه هــای  دربرگیرنــده ی  راهــرو،  انتهایــی  بخش هــای  و  اداری 
کواریــوم،  معمــاری و بخش هایــی از فضــای مجــاور ســالن دفــاع آ
کمتریــن درجــه ی اهمیت در شــکل دهی به تعامــالت اجتماعی  از 
آنهــا برخوردارنــد. همچنیــن نتایــج تحلیل نقشــه های غیرزایشــی 
شــهید  دانشــگاه  شهرســازی  و  معمــاری  دانشــکده  در  محققــان 
که دانشــجویان، بخش های  بهشــتی، نشــانگر این موضوع اســت 
کالس هــای نظــری و مســیر عبوری  ابتدایــی راهــروی در برگیرنــده 
از البــی اصلی به ســمت آتلیه هــای معماری و معاونت پژوهشــی و 
بخش هــای اداری را بیــش از ســایر بخش ها در طــول روز پیمایش 
کالس های  می کننــد. در ایــن حــوزه، انتهــای راهــروی منتهــی بــه 
نظری و بخشی از البی منتهی به سایت، در رده دوم اهمیت جای 
دارد. همچنین در بخش مشــاهدهی لحظه ای رفتار دانشــجویان 
کــه دانشــجویان، ســکوهای مجــاور دیــوار نمازخانه،  نتیجــه شــد 
کواریوم، ســکوهای مجــاور ورودی  ســکوهای مجاور ســالن دفاع آ
گفت زدن  گپ و  ســایت و آمفی تئاتر را بیشــتر به منظور نشســتن و 
بــا همنوعــان برمیگزیننــد. بــه عــالوه بخش هایی از البــی اصلی در 
مجــاور نمازخانــه و ورودی اصلی و بخش هــای ابتدایی ۳ راهرو در 
برگیرنــده آتلیه هــای معماری،کالس های نظــری و فضاهای اداری 
که در  کوتاه مدتی  را، بیشــتر به منظور  برقراری تعامالت اجتماعی 

حالت ایستاده صورت می گیرد، برمی گزینند )تصاویر۷ و 8(.

تصویر 8- نقشه های شناختی غیرزایشی  در دانشکده های معماری دانشگاه بوعلی سینا و بهشتی

کاوی ارتباط بین نقشــه های شناختی و مدل سازی های رایانه ای نرم افزار  وا
نحو فضا در شناخت محیط های اجتماع پذیر

 

 
 های معماری دانشگاه بوعلی سینا و بهشتیزایشی  در دانشکدههای شناختی غیرنقشه -8تصویر 

 معماری دانشگاه بوعلی سینا )همدان(هنر و دانشکده  دانشگاه شهید بهشتی)تهران( و شهرسازی دانشکده معماری
 (Following  ردیابی )

 

 

 (Snap shotبرداشت لحظه ای )

 

 

 (Traceدنبال کردن )
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کــه خروجی  مســدود شــده اســت(، همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت 
عامل اســاس در روش چیدمان فضا در شناســایی این مسیرهای 
کرده اما به مســیر عبوری  پرتعامــل، تــا حدود زیادی درســت عمل 
کــه  پرداختــه، نــه بــه محیط هــای شــکل گیری تعامــل اجتماعــی 
گرفته انــد و فضاهــای نســبتًا دنجی  در حاشــیه ایــن مســیرها قــرار 
کــه از طریق روش  هســتند. همچنیــن محــدوده دیــد قابل رویــت 
گرفــت، نشــانگر ضعف هایی به  چیدمــان فضا مورد ســنجش قــرار 
کتابخانــه و البــی مقابــل ســلف  خصــوص در بخــش البــی جلــوی 
مرکزی اســت. در همین رابطه، شــاهد این تناقض ها در دانشکده 
معماری و شهرســازی دانشگاه شهید بهشتی نیز هستیم. نقاط و 
کالس های نظری  مســیرهایی نظیر انتهای راهروهــای دربرگیرنده 
کــه توســط نرم افــزار بــه عنــوان حوزه هایی  و آتلیه هــای معمــاری، 
کــه از دسترســی باالتــر و درنتیجــه اقبــال باالتری به  معرفــی شــده 
منظــور اســتفاده و برقــراری تعامــل اجتماعی در بین دانشــجویان 
برخــوردار اســت، همچنیــن بخش هایــی نظیر محیط هــای مجاور 
که در شناخت  کواریوم، نمازخانه و البی مقابل بوفه،  سالن دفاع آ
دانشــجویان و بازدیدهای میدانی پژوهشــگران از پتانسیل باالیی 
بــه منظــور برقراری تعامــل اجتماعــی برخوردارند، اما از تشــخیص 
نرم افــزار نحــو فضــا جامانده انــد. همچنین بــه نظر می رســد متغیر 
عامل اساس در این دانشکده نیز، مسیرهای حرکتی دانشجویان را 
به درستی تشخیص داده است، اما به محیط های اجتماع پذیری 
کرده  کمتر توجه  گرفته،  که در حاشــیه این مســیرهای حرکتی قرار 
اســت. در نمــودار میــدان دیــد قابــل رویت در ایــن دانشــکده نیز، 
که در راهرو  کاســتی هایی  نقص هایی مشــاهده می شــود؛ از جمله 
کلی، از تطبیق  کالس های نظری دیده می شود. به طور  منتهی به 
نقشــه های شناختی زایشی و غیرزایشــی و نقشه های پیکره بندی 
نتیجــه  تهیــه شــده اند(،  نحــو فضــا  از طریــق روش  )کــه  فضایــی 
کــه پیش بینی هــای نرم افــزار در مورد رفتــار و حرکت های  می شــود 
دانشــجویان در فضاهــای عمومی هر دو دانشــکده، تــا حدودی با 
رفتارهای واقعی دانشجویان )که تحت تاثیر پتانسیل های فضایی 
کی و معنایــی محیط بر تصورات دانشــجویان  محیــط و نقــش ادرا
قــرار دارد(، انطبــاق دارد امــا تناقض  هایــی نیز از مقایســه ســاختار 
گرفتن  که لــزوم در نظر  فضایی و نقشــه های شــناختی حاصل آمد 
کاربران را، به هنگام مطالعه وضعیت ســاختاری  شــناخت فضایی 
مقایســه  از  همچنیــن  می دهــد.  نشــان  محیط هــا  اجتماعــی  و 
که در این پژوهش مورد بررســی  خروجی های روش چیدمان فضا 
که شــاخص هایی نظیر اتصال،  گرفته اســت، نتیجه می شــود  قــرار 
هم پیونــدی و عامــل اســاس، در پیش بینــی رفتارهــای اجتماعــی 
دانشــجویان )البتــه با وجود مقــداری تناقض بین ایــن خروجی ها 
و نقشــه های شــناختی حاصله(، عملکرد بهتری نسبت به تحلیل 
محدوده دید قابل رویت )که توسط روش چیدمان فضا سنجیده 

شده است( دارند. 

در  بخــش  دو  در  آموزشــی،  محیط هــای  فضایــی  ســاختار 
شــکل گیری تعامــالت اجتماعــی در بیــن دانشــجویان ایفای نقش 
می کنــد. در بخــش اول، محیــط آموزشــی بایــد از پتانســیل های 
الزم در شــکل دهی بــه رفتارهــای اجتماعــی برخــوردار باشــد و در 
که در  کــی و معنایی و با نقشــی  بخــش دوم، محیــط در مقولــه ادرا
شــکل دهی تصاویر ذهنی دانشجویان از فضاهای محیط آموزشی 
دارد، تعامــالت اجتماعــی افــراد را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. بــه 
که در سال های اخیر، فضاهای آموزشی به سمتی حرکت  خصوص 
کــه مثلــث اســتاد، محیــط و دانشــجو، اهمیــت فــراوان پیدا  کــرده 
کرده انــد. در آمــوزش و پــرورش نوین، محیــط و فضاهای جمعی و 
گرفته در این فضاها، نقشــی اساســی در  تعامالت اجتماعی شــکل 
رشــد فردی و شــکوفایی اســتعدادهای دانشــجویان ایفــا می کند، 
از ایــن رو در ایــن پژوهــش، ســاختار فضایی و چیدمانــی فضاهای 
ک دانشــجویان و  که ایــن فضاها در ادرا عمومی آموزشــی و نقشــی 
شــکل گیری تصاویــر ذهنــی و رفتاری دانشــجویان دارنــد، از طریق 
مقایســه ی دو دانشــکده ی هنر و معماری در دانشگاه های بوعلی 
گرفت.  کنکاش قرار  ســینای همدان و شهید بهشــتی تهران، مورد 
کــه در تشــخیص محیط هــای  کــی از آن اســت  نتایــج یافته هــا حا
کروکیوار  رفتاری اجتماع پذیر در بســتر هر دو دانشکده، نقشه های 
دانشجویان )که در آنها بســترهای شکل گیری تعامالت اجتماعی، 
که محققان از طریق  عالمت گذاری شــده اند( و نقشــه های دقیقی 
کردن  مشــاهده ی لحظــه ای رفتــار دانشــجویان و تعقیــب و دنبال 
بیشــتر قســمت ها همپوشــانی مناســبی  کرده انــد، در  تهیــه  آنهــا 
کروکــی وار دانشــجویان، بــه دلیــل  بــا هــم دارنــد ولــی نقشــه های 
کاهش هــا و افزایش هایــی  تفــاوت توانایــی ترســیم دانشــجویان و 
کــه بــه هنــگام ترســیم بــر نقشــه اعمــال می کننــد، در بخش هایــی 
دارای نقــص اســت و نقشــه های رده بنــدی و عالمت گــذاری شــده 
توســط محققــان، از وضعیــت مناســب تری برخوردار اســت. موارد 
تناقض نقشــه های شــناختی و نقشــه های پیکره بندی فضایی در 
دانشــکده هنــر و معماری دانشــگاه بوعلی ســینا عبارتند از: بخش 
مرکزی راهروی منتهی به ســالن های ورزشــی، روش چیدمان فضا 
در ایــن بخــش حکایــت از هم پیونــدی بــاال و در نتیجه دسترســی 
باالتر به سایر بخش ها و در نتیجه جذب دانشجوی بیشتر به این 
محدوده دارد؛ اما مشــاهدات و بازدیدهای میدانی پژوهشــگران، 
می دهــد،  بخــش  ایــن  در  اجتماعــی  تعامــالت  حداقــل  از  خبــر 
همچنیــن بخش هــای اصلی زیــادی از منظــر روش چیدمان فضا، 
گزینش نقاط پر تعامل، جــا مانده اند؛ نظیر بخش های  بــه منظــور 
کالس ها در طبقه همکف، ســکوهای  ابتدایــی راهــروی منتهی به 
اطــراف قســمت مرکــزی حیــاط، ســکوهای مقابــل نمازخانــه، ۳ 
بخــش ابتدایــی ورودی به حیاط مرکزی، ســکوهای مجــاور دیوار 
کتابخانــه و ســالن مطالعــه و قســمت های زیــادی از البــی مقابــل 
بوفــه و بخش هایی از البــی مقابل ورودی فرعی )البته این ورودی 

نتیجه



۲۹

پی نوشت ها

کروکــی وار« خوانده می شــوند، تصاویری  که »نقشــه های  ۱  این نقشــه ها 
کارتوگرافیــک از دیــد افقــی ماننــد پــالن  کــه ماننــد نقشــه های  دو بعدی انــد 
Oli-( ترســیم شــده و بازنمایی فیزیکی نقشه های شــناختی تلقی می شوند
ver, 2007(. نخســتین روش هــای ثبت تصاویر ذهنی، »ترســیم نقشــه های 
کنون نیز مورد اســتفاده بوده  که توســط لینچ ابداع شــده و تا ذهنی« اســت 
کروکــی از  اســت. در ایــن روش، از شــرکت کنندگان خواســته می شــود یــک 
کنند. این شیوه، مرسوم ترین روش ثبت و  منطقه شــناخته شده ای ترسیم 

بازنمایی فیزیکی نقشه های شناختی است )لینچ،۱۹6۰(.
۲  از جملــه ایــن روش هــا می تــوان بــه روش رده بنــدی مکان هــای آشــنا، 
و  )اســدپور  کــرد  اشــاره  بازشناســی  عملیــات  و  ذهنــی  مثلث بنــدی  روش 

همکاران، ۱۳۹4، ۱۷(.
که در برخی تحقیق های مشابه،  ۳  به این منظور، تست هایی وجود دارد 
گروه بندی می شوند. در  کسب شــده از آن،  پاســخ دهندگان براســاس امتیاز 
کثریت جامعۀ آماری، از توانایی  ضمن به دلیل تحصیل در رشتۀ معماری، ا
درک فضایی به طور نســبی برخوردار بودند و نیاز به اســتفاده از تســت های 

سنجش درک فضایی وجود نداشت.
کــه  عالمت مربــع، نشــانگر پرتعامل ترین فضــا و عالمت  4  بدیــن صــورت 
کم تعامل تریــن فضــا باشــد و از عالمــت دایــره نیــز بــه منظور  مثلــث، نشــانگر 
که در نظر آنها در درجه متوسط اهمیت قرار دارند،  مشخص کردن فضاهایی 

استفاده شد.
5  Snap-Shot Observation.

کننــده، در دو دســته ی دانشــجویان و  6  در ایــن حالــت، افــراد اســتفاده 
که مجموع ســه حالت آنها )به صورت  غیر دانشــجویان تقســیم بندی شــده 

گردیده است. نشسته، ایستاده و در حال حرکت( ثبت 
7  Following.
8 Trace.

گون شــامل  گونا کــردن حرکــت افــراد از مســیرهای  ۹  در ردیابــی و دنبــال 
ج بنا بــه داخل بنا و حرکــت از داخل بنا  حرکــت در داخــل بنــا، حرکــت از خار
ج بنا، رفتار دانشــجویان برداشــت می گرد. البته تعداد عامل ها بسیار  به خار
کــه بیشــترین عامل را داشــته، به  کــه در مجموع، مســیرهایی  بیشــتر بــوده 

نمایش درآمده است.
۱۰  با اســتناد به پیشــینه موجود در زمینه روش چیدمان فضا، این روش 
کیفی مناســب اســت. یکــی از روش های  کّمی پارامترهای  به منظور بررســی 
که  معمول در نحو فضا، نمایش مقادیر محاســبه شــده توســط رنگ هاســت 

گرفته شده است. کار  در این پژوهش به 
11   VGA.

۱۲   شــایان ذکر اســت نــرم افزارهای دیگــری نیز ماننــد A-Graph موجود 
کارمی کننــد و نحــوه ارتبــاط و  کــه براســاس روش هــای نحــو فضــا  هســتند 
چیدمــان فضاهــای یــک مجموعــه را مشــخص می کننــد و در نهایــت میزان 
کارگیــری در فضاهــای محدود،  عمــق هــر فضا را تعریــف می کنند. امــکان به 
یکــی از محدودیت هــای نــرم افزار , A-Graph اســت به همیــن دلیل در این 
روش، نمــودار جــی توســط پژوهشــگران تهیــه و عددگــذاری شــد. ســابقه و 
هــدف نظری این بخش از پژوهش، اساســًا به نظریه هــا، مفاهیم و ابزار نحو 
فضای مرتبط اســت. این روش می تواند به هر ســاختار معماری اعمال شود 
که در غیر این صورت،  گی های فضایی را دارد  کردن ویژ و پتانســیل برجسته 

کمتر آشکارشده و یا حتی پنهان باقی می ماند.
13 Downs.
14 Stea.
15 Isovist.

کــه محدودیــت بصــری و فیزیکــی از  ۱6   در ایــن نقشــه ها عملکردهایــی 
کمترین ارزش می باشند  الزامات آنهاست، همه به رنگ آبی و به نمایندگی از 
کاربری هایی  که البته نتیجهای دور از ذهن نیز نیست. زیرا فضاهای اداری و 
مثــل نمازخانــه و ...، در حــوزه بحــث ایــن پژوهش قــرار ندارنــد و هدف این 

پژوهش، شناسایی فضاهای عمومی عام اجتماع پذیر است.
17 Justified Graph. 

نقشــه های  تهیــه  در  پژوهــش،  نتایــج  بیشــتر  پایایــی  منظــور  بــه    ۱8
که شــناخت فضایی دانشــجویان از محیط را مورد ســنجش قرار  کروکی واری 
گرفتند  می داد، دانشــجویان ســال دومی، ســومی و باالتر مورد مصاحبه قرار 
زیرا دانشــجویان ســال اول ممکن اســت به شــناخت فضایــی الزم از محیط 

عمومی دانشکده خود دست پیدا نکرده باشند.
۱۹  مقصــد حرکــت دانشــجویان در فضــای عمومــی معماری دانشــکده ها 
ج  ج و خار که شــامل حرکت از داخل به داخل، داخل به خار مشــخص شــد 

به داخل است.
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