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1. مقدمه
هدف2اصلی2از2آموزش2معماری،2رشد2و2ارتقاء2استعدادهای2
خالقه2دانشجویان2معماری2است.2این2امر2مستلزم2برقراری2
به2 مربوط2 یک2سو2 از2 که2 است2 ویژگی2هایی2 و2 شرایط2
برنامه2ریزی2آموزشی2و2شرایط2اجتماعی2و2فرهنگی2است2و2
از2سوی2دیگر2مرتبط2با2ویژگی2های2مکانی2است2که2آموزش2
معماری2در2آن2رخ2می2دهد.2با2توجه2به2تأثیر2محیط2کالبدی2
آموزش2معماری2بر2یادگیری2دانشجویان2مربوطه،2ضرورت2
زیرا2 شود.2 شناخته2 رابطه2 این2 در2 مؤثر2 مؤلفه2های2 تا2 دارد2
در2صورتی2که2محیط2کالبدی2نتواند2قابلیت2محیطی2الزم2
فرآیند2 آورد،2 فراهم2 دانشجویان2 نیازهای2 برآوردن2 برای2 را2

یادگیری2با2مشکل2مواجه2می2شود.
به2عنوان2 آموزش2 محیط2 اجتماع2پذیری2 تحقیق2 این2 در2
ویژگی2کالبدی2مؤثر2بر2یادگیری2در2محیط2آموزش2معماری2
بررسی2می2شود.2لذا2عوامل2مؤثر2بر2اجتماع2پذیری2در2محیط2
اهمیت2هریک2شناسایی2می2شود.2 و2 آن2ها2 روابط2 آموزش،2
تقسیم2 کلی2 بخش2 چهار2 به2 مقاله2 ساختار2 منظور2 این2 به2
تبیین2 تحقیق2 نظری2 چارچوب2 و2 مفاهیم2 ابتدا2 می2شود.2
می2شود.2»ادوارد2هال«25به2منظور2مطالعه2تعامالت2جمعی2
را2 اجتماع2پذیری2 همچون2 مفاهیمی2 معماری،2 فضای2 در2
 Daneshgar Moghadam,( است2 داده22 قرار2 مطالعه2 مورد2
اجتماع2پذیری2محیط2های2 2.)Bahreini, & Einifar, 2011
عمومی2با2همنشستی2مناسب2عامل2های2کالبدی-2فضایی2
این2 کاربران2حاصل2می2شود.2 اجتماعی2 روانی-2 و2 معماری2
اجتماع2پذیری2با2همساختی2و2سازگاری2باال2بین2کالبد2فضا2
Salehin- افزایش2می2یابد2 فرافردی2 و2 فردی2 رفتارهای2 )و2
ia, 2009; Salehinia & Memarian, 2012(.2طهماسبی2
محیط2های2 کیفی2 مؤلفه2های2 نقش2 اهمیت2 بر2 2)1391(
می2کند2 اشاره2 اجتماعی2 تعامالت2 ارتقای2 در2 ساخته2شده2
.)Tahmasebi, 2012; Behzadfar & Tahmasbi, 2013(

محیط2های2 در2 اجتماع2پذیری2 مطالعه2 به2 فالحت2 و2 نقی2لو2
شهری2پرداخته2اند.2این2تحقیق2یک2مدل2مفهومی2را2برای2
توصیف2اجتماع2پذیری2پیشنهاد2می2کند2که2بر2مبنای2سه2
 Naghiloo(2جنبه2انسانی،2محیطی2و2معنایی-2ادراکی2است
Falahat, 2016 &(.2علل2و2عوامل2مؤثر2بر2حفظ2و2تداوم2
حیات2جمعی2و2کیفیت2اجتماع2پذیری2محیط2های2عمومی2
Dansh- )در2مقاله2دانشپور2و2چرخچیان2بررسی2شده2است2
pour & Charkhchian, 2007(.2شجاعی2و2پرتوی2نیز2به2
شناسایی2معیارهای2ایجادکننده2و2ارتقادهنده2اجتماع2پذیری2
 Shojaie & Pertovi, 2015,(2در2فضای2عمومی2پرداختند
عوامل2 همکاران،2 و2 علیتاجر2 همچنین2 2.)pp. 99, 105
کرده2 مطالعه2 را2 آموزشی2 محیط2های2 در2 اجتماع2پذیری2
کاربران2 اجتماعی2 و2 روانی2 خصوصیات2 که2 دادند2 نشان2 و2
ویژگی2های2 و2 داشته2 اجتماع2پذیری2 بر2 را2 تأثیر2 بیشترین2
فیزیکی2محیط2عمومی،2از2حداقل2میزان2تأثیر2برخوردارند2
2.)Alitajer, Sajadzadeh, & Saadati vaghar, 2016(
و2 مسکونی2 بناهای2 در2 اجتماع2پذیری2 زمینه2 در2 همچنین2

 Yazdani &( گرفته2است2 صورت2 تحقیقاتی2 نیز2 فرهنگی2
Teymuri, 2013; Sajjadzadeh, Yousefi, & Youse-
پیشین،2 مطالعات2 به2 استناد2 با2 ترتیب2 این2 به2 2.)fi, 2016
به2 معماری2 آموزش2 محیط2 در2 اجتماع2پذیری2 ویژگی2های2
صورتی2جامع2بررسی2خواهد2شد2و2مدل2مفهومی2پژوهش2
پیشنهاد2می2شود.2در2بخش2دوم2مقاله،2مدل2فوق2به2کمک2
از2خبرگان2غربالگری2می2شود.2سپس2روابط2و2 نظرسنجی2
تأثیر2عوامل2و2زیرعوامل2حاصله2بر2یکدیگر2سنجش2شده2
می2آید.2 به2دست2 مذکور2 مؤلفه2های2 از2 هرکدام2 اهمیت2 و2
در2نهایت2به2بحث2و2نتیجه2گیری2نتایج2حاصله2پرداخته2و2

راهکارهای2طراحی2معماری2پیشنهاد2خواهد2شد.
هدف2تحقیق2حاضر2این2است2که2از2طریق2توجه2به2رابطه2
محیط2و2انسان،22اجتماع2پذیری2را2به2عنوان2ویژگی2کالبدی2
محیط2آموزش2معماری2ایجاد2کرده2و2از2این2طریق2بر2رفتار2
آنان2 یادگیری2 فرآیند2 نتیجه2 در2 و2 معماری2 دانشجویان2
تأثیرگذار2باشد.2الزم2به2ذکر2است،2روش2تجزیه2و2تحلیل2
تحقیق2حاضر2از2جمله2روش2های2تصمیم2گیری2چندمعیاره2
تحلیل2 فرآیند2 و2 فازی2 دیماتل2 فازی،2 دلفی2 )شامل:2
 Lin, Tseng, & Pai,(2،2مطابق2نظر2تزنگ2است)شبکه2ای
2018(،2کاربرد2این2روش2در2مطالعات2معماری2نیز،2امری2
جدید2است2که2باتوجه2به2توانایی2آن2در2حل2مسائل2پیچیده2

می2تواند2گامی2نو2در2این2زمینه2محسوب2شود.

2. روش تحقیق 
لحاظ2 به2 و2 بوده2 کاربردی2 هدف،2 لحاظ2 از2 تحقیق2 این2
مسائل2 و2حل2 تحلیلی2 توصیفی-2 نوع2 از2 داده2ها2 گردآوری2
از2نوع2مدل2سازی2ریاضی2از2نوع2فازی2است.2ابزار2گردآوری2
مطالعات2 فیش2برداری2 کمک2 به2 نخست2 اطالعات،2
این2 به2 است.2 پرسشنامه2 بعدی2 مرحله2 در2 و2 کتابخانه2ای2
در2 است.2 بخش2 مرحله2شامل2سه2 این2 در2 تحقیق2 ترتیب2
از2خبرگان2 فازی2 از2روش2دلفی2 استفاده2 با2 بخش2نخست2
بر2 مؤثر2 عوامل2 خصوص2 در2 معماری(2 آموزش2 )اساتید2
اجتماع2پذیری2در2محیط2آموزش2معماری2نظرسنجی2شده2
است.2جامعه2آماری2در2این2مرحله2به2تعداد2202نفر2اساتید2
معماری2)دارای2سابقه2تدریس2و2حضور2در2محیط2معماری(22
از:2 عبارت2اند2 خبرگان2 انتخاب2 معیارهای2 شدند.2 تعیین2
تحصیالت2 سطح2 معماری،2 آموزش2 موضوع2 به2 آشنایی2
آکادمیک،2دانش2و2سوابق2کاری2و2مشاغل2آموزشی2)سابقه2
تدریس(،2تجربه2و2مهارت،2دردسترس2بودن2و2داشتن2انگیزه2
Modiri, Mirzaie Kha- )و2تمایل2به2مشارکت2در2تحقیق2
ki, & Karimi Shirazi, 2014(.2در2بخش2دوم2نظرسنجی2
و2 عوامل2 روابط2 درخصوص2 فوق2 خبرگان2 از2 نفر2 شش2 از2
زیرعوامل2اجتماع2پذیری2به2دست2آمده2از2روش2قبلی2انجام2
گرفت.2روش2تجزیه2و2تحلیل2در2این2مرحله،2دیماتل2فازی2
از2 یکی2 که2 است2 2 چندمعیاره2 تصمیم2گیری2 روش2های2 از2
 Tseng &(2روش2های2مهم2در2ارزیابی2روابط2علت2و2اثر2است
Chiu, 2013; Lin, Tseng, & Pai, 2018(.2در2بخش2سوم2
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براساس2 شبکه2ای2 تحلیل2 فرآیند2 ترکیبی2 جدید2 روش2 با2
عوامل2 از2 هرکدام2 اهمیت2 و2 معیارها2 مؤثر2 وزن2 دیماتل،2
مؤثر2بر2اجتماع2پذیری2در2محیط2آموزش2معماری2بررسی2
 Modiri, Mirzaie Khaki, & Karimi Shirazi,(2می2شود

2.)2014

3. تبیین مفاهیم و چارچوب نظری 
با2توجه2به2بیان2مسئله2تحقیق،2الزم2است2نخست2به2درک2
مفاهیم2تعامالت2اجتماعی2و2اجتماع2پذیری2پرداخته2شود.2
سپس2به2شناسایی2عوامل2محیطی2مؤثر2بر2آن2ها2پرداخت.22

3-1- تعامالت اجتماعی
تعامل2اجتماعی2)کنش2متقابل2اجتماعی(2فرآیندی2است2
و2 می2شود2 آغاز2 کنش2گران2 میان2 ارتباط2 برقراری2 با2 که2
یافتن2 جریان2 و2 آنان2 میان2 اجتماعی2 رابطه2 شکل2گیری2
فرآیند2 این2 می2سازد.2 ممکن2 زمان2 گذر2 در2 را2 رابطه2 این2
با2تأثیرگذاری2و2تأثیرپذیری2متقابل2میان2کنشگران2پدید2
می2آید2و2در2آن2کنش2هر2کنشگر،2برآمده2از2تجربه2های2اوست2
که2در2گذر2زمان2و2براساس2فرآیند2تجربه2آموزی2تغییرپذیر2
است.2بنابراین2تعامل2اجتماعی2به2معنای2ایجاد2رابطه2بین2
دو2نفر2یا2بیشتر2است2که2منجر2به2واکنشی2میان2آن2ها2شود2
برای2هر2دو2طرف2شناخته22شده22باشد2 واکنش2 نوع2 این2 و2
 Danshpour & Charkhchian, 2007; Rohami, 2014,(
p. 39(2تعامالت2اجتماعی2به2گفته»الرس2لرآپ6«2)1972(2
قابلیت2محیطی2است2که2 ایجاد2 برای2 از2عوامل2الزم2 یکی2
Dansh- باشد2 مختلف2 گروه2های2 و2 افراد2 پذیرای2 )بتواند2
تعامل2اجتماعی،2 2.)pour & Charkhchian, 2007, p. 23
نگرش2افراد2با2پیشینه2های2ذهنی2و2ویژگی2های2متفاوت2را2
به2یک2دیگر2نزدیک2می2کند.2لذا2فعالیت2هایی2چون2تعامل2
با2دیگران2و2مشاهده2فعالیت2های2مردم،2با2به2وجود2آوردن2
زمینه2های2اجتماعی2شدن2و2اجتماع2پذیری2به2رشد2فردی2

.)Lang, 2004, pp.186-187(2انسان2کمک2می2کنند

3-2- اجتماع پذیری
تعامل2اجتماعی2در2گروی2فضایی2اجتماع2پذیر2است2تا2بتواند2
این2نیاز2را2پوشش2دهد.2براساس2تعریف2همفری2اسموند2،7
استفاده2از2واژه2های2فضاهای2اجتماع2پذیر2یا2اجتماع2دوست2،8
فضاهای2گردهم2آورنده2و2اجتماع2گریز29یا2فضاهای2پراکنده2
کننده،2بیانگر2کیفیت2فضایی2است2که2مردم2را2دور2هم2جمع2
 Alitajer, Sajadzadeh, &(2می2آورند2یا2از2هم2دور2می2کنند
2.)Saadati vaghar. 2016; Mardomi, Qamari, 2011
کیفیت2تعامالت2)رسمی2و2غیررسمی(2در2محیط2آموزش2
معماری2می2تواند2احساس2تعلق2به2مکان2را2باال2برد2و2از2این2
طریق2موجب2رضایت2مندی2بیشتر2استفاده2کنندگان2از2فضا2
شده،2آن2ها2را2به2ماندن2در2فضا2برای2زمان2بیشتری2تشویق2
کند.2تعامالت2اجتماعی2دانشجویان2در2محیط2های2آموزشی،2
یافتن2مکانی2مناسب2برای2گردهمایی2ها،2بحث2ها2و2کارهای2

گروهی2است2که2خارج2از2محیط2رسمی2آموزشی2و2اغلب2به2
صورت2غیرسازمان2یافته،2پیش2بینی2نشده2و2غیررسمی2اتفاق2

222.)Alitajer & Hajiabadi, 2016(2می2افتند
2از2میان2عوامل2مؤثر2در2ایجاد2اجتماع2پذیری،2فضای2فیزیکی2
به2عنوان2مؤثرترین2عامل2در2ایجاد2محیط2های2مناسب2برای2
pasal- )تعامالت2اجتماعی2کاربران2درنظرگرفته2شده2است2
ar, 2003(.2به2نظر2مولسکی2و2لنگ2،10محیط2فیزیکی2در2
سه2سطح2زمینه2را2برای2رویدادهای2رفتاری2فراهم2می2کند:2
2.1عناصر2فیزیکی2مانند2نور2که2ساختار2فیزیکی2را2تعیین2
2.2 می2کنند؛2 فراهم2 را2 فضا2 کاربرد2 برای2 تسهیالت2الزم2 و2
محیط2فیزیکی2با2ایجاد2قلمروهایی2امکان2تحقق2الگوهای2
رفتاری2را2ایجاد2می2کند2)مواردی2نظیر2ابعاد،2شکل،2هندسه2
و2روابط2فضایی(2و2.32محیط2فیزیکی2در2ارتباط2با2احساسات،2
تجارب2و2ادراک2زیباشناسی2عمل2کرده2و2به2ادراک2کاربر2

.)Moleski & Lang, 1986(2کمک2می2کند
اجتماع2پذیری،2 بر2 مؤثر2 عوامل2 مطالعه2 در2 محققین2
دسته2بندی2هایی2را2ارائه2داده2اند.2در2این2خصوص،2علی2تاجر2
مکانی2 ترجیح2 در2 تأثیرگذار2 مکانی2 کیفیت2های2 زارعی2 و2
معنایی2 و2 فعالیتی2 کالبدی،2 بعد2 دارای2سه2 را2 دانشجویان2
کالبدی،2 ابعاد2 نیز2 پرتوی2 و2 شجاعی2 درنظرگرفته2اند.2
اجتماعی2و2فعالیتی2را2مؤثر2بر2اجتماع2پذیری2ذکر2کرده2اند2
چرخچیان2 و2 دانشپور2 2.)Shojaie & Pertovi, 2015(
اجتماع2پذیری2 بر2 مؤثر2 عوامل2 از2 دیگری2 دسته2بندی2
داشته2اند.2آن2ها2در2نتیجه2گیری2مطالعات2خود،2ابعاد2مؤثر2بر2
اجتماع2پذیری2را2به2چهار2بعد2کلی2دعوت2کنندگی،2امنیت،2
Dansh- )مطلوبیت2و2پاسخگویی2فعالیتی2تقسیم2کرده2اند2

.)pour & Charkhchian, 2007
پس2از2تحلیل2منطقی2و2استدالل2قیاسی2نظرات2محققین،2
مدل2پیشنهادی2از2عوامل2محیطی2مؤثر2بر2اجتماع2پذیری2
در2محیط2آموزش2معماری2پیشنهاد2می2شود.2به2این2ترتیب2
با2توجه2به2دسته2بندی2مولسکی2و2لنگ،2چنان2که2شرح2داده2
شد2دو2بعد2عناصر2فیزیکی،2عناصر2فضایی-2معماری2و2بعد2
معنایی-2ادراکی2)معانی2احساسی،2عاطفی،2ارجاعی،2ارزیابی2
و2تجویزی(2انتخاب2شدند.2معانی2زیبایی2شناختی2نیز2که2به2
اشاره2 تناسبات2 و2 هماهنگی2 هارمونی،2 نظیر2 شاخصه2هایی2
بعد2چهارم2درنظر2 به2عنوان2 آن2 اهمیت2 به2 باتوجه2 می2کند2
قلمروهای2 به2 که2 نیز2 امنیت2 احساس2 است.2 شده2 گرفته2
فضایی2و2تأثیر2بر2رفتار2می2انجامد2و2به2احساس2روانشناختی2
شد.2 تعیین2 دیگر2 عامل2 می2کند،2 کمک2 محیط2 از2 فرد2
درخصوص2 که2 نیز2 فعالیتی2 عملکردی-2 بعد2 همچنین2
ارتباط2محیط2فیزیکی2با2فعالیت2های2کاربران2است2و2توسط2
 Ahmadi, Farhadi, 2016; Shojaie & Pertovi, 2015;(
Alitajer, Sajadzadeh, & Saadati vaghar, 2016(22اشاره2
گرفته2 نظر2 در2 دیگر2 محیطی2 عامل2 به2عنوان2 است،2 شده2
بر2 مؤثر2 عوامل2 دربرگیرنده2 مفهومی2 مدل2 بنابراین2 شد.2
اجتماع2پذیری2و2زیرمعیارهای2آن2مطابق2جدول212ارائه2شد.
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جدول 1: مؤلفه های محیطی مؤثر بر اجتماع پذیری 
زیرمعیارمعیاربعد

روشنایی1مناسب1و1نورپردازی1مطلوبعناصر1فیزیکی

مؤلفه1های1محیطی1
مؤثر1بر1اجتماع1پذیری

شرایط1صوتی1)سکوت1و1آرامش(
دمای1مطلوب

بو
ابعاد1و1اندازه1فضا1)بزرگی1و1دلبازی1فضا(1عناصر1فضایی-1معماری

شکل1
هندسه1)مرکزیت1هندسی(1

روابط1فضایی1)ارتباط1بصری1و1یکپارچگی1فضایی(
وجود1عناصر1طبیعی1و1معماری

بداعت2و2تنوع2)وحدت،2تداوم،2پیچیدگی(2معانی2زیباشناختی

هماهنگی2)هارمونی(
رنگ2و2بافت2)مصالح(2ساختمانی

تبلیغات2و2نقوش
تناسبات2فضایی2)فرم2و2نظم(

خلوت2)ازدحام(احساس2امنیت
قلمرو2و2فضای2شخصی2

وجود2جو2دوستانه2
حس2تعلق2

خوانایی
دعوت2کنندگی2معنایی-2ادراکی

انعطاف2پذیری2
نفوذپذیری2
مطلوبیت2
سرزندگی2

تسهیالت2مناسب2برای2نشستن2عملکردی-2فعالیتی
پاسخگویی2فعالیتی

اشتغال2فعال2)فعالیت2های2مختلف2در2زمان2های2مختلف(
اشتغال2غیرفعال

مشارکتی2و2همگانی2بودن2فضا2)فضای2تعامل2و2گفتگو(

بر  مؤثر  عوامل  غربالگری  و  سنجش   .4
اجتماع پذیری در محیط آموزش معماری 

در2این2مرحله،22به2دلیل2این2که2تعداد2متغیرها2شناسایی2
شده2زیاد2می2باشد2و2به2منظور2شناسایی2متغیرها2و2کاهش2
ورودی2ها2و2هم2چنین2تعیین2اهمیت2ورودی2ها2نسبت2به2
هم2و2بومی2سازی2متغیرها،2محدودیت2وزنی2در2مدل2اعمال2

شده2است.2برای2انجام2این2کار2پرسش2نامه2ای2با2292سؤال2
و2 می2باشد(2طراحی2شد2 متغیر2 یک2 بیانگر2 هر2سؤال2 )که2
در2 می2باشد،2 پاسخ2دهندگان2 تعداد2 به2 که2 پرسش2نامه2 220
و2 جامع2 پرسش2نامه2ها2 تمام2 که2 گرفت2 قرار2 آن2ها2 اختیار2
کامل2به2دست2آمد.2این2پرسش2نامه2ها2به2صورت2کیفی2و2بر2
اساس2طیف2پنج2گزینه2ای2لیکرت2از2فوق2العاده2با2اهمیت2
جمع2آوری2 و2 پخش2 از2 بعد2 است.2 شده2 قید2 بی2اهمیت2 تا2
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پرسش2نامه،2جهت2تعیین2مهم2ترین2مؤلفه2ها2از2روش2دلفی2
مرحله،2 سه2 در2 حاصله2 نتایج2 مطابق2 شد.2 استفاده2 فازی2
خبرگان2 نظرات2 شده2 غیرفازی2 میانگین2 که2 مؤلفه2هایی2

آن2ها2پایین2تر2از2هشت2بود،2حذف2شدند2)شکل1(.2بنابراین2
از2292مؤلفه،2هفت2مؤلفه2از2مدل2مفهومي2نهایي2تحقیق2
حذف2شده2و2مدل2نهایي2داراي2222مؤلفه2شد2)شکل2(.22

شکل 1: میانگین غیرفازی شده نظرات خبرگان و اختالف آن ها

 

شکل 2: عوامل محیطی مؤثر بر اجتماع پذیری در محیط آموزش معماری با ساختار شبکه ای

 

بر  مؤثر  عوامل  میان  روابط  شناسایی   .5
اجتماع پذیری

برتری2شان2 روش2های2تصمیم2گیری2چندمعیاره211به2خاطر2
از2 متفاوت2 گزینه2های2 ارزیابی2 در2 روش2ها2 سایر2 به2 نسبت2
این2 می2باشند.2 تصمیم2گیری2 روش2های2 پرکاربردترین2
معیارها2 کیفی2 و2 کمی2 ارزیابی2 قابلیت2 هم2چنین2 روش2ها2
به2 دارند.2 نیست،2 امکان2پذیر2 برای2روش2های2سنتی2 را2که2
خاطر2وجود2مقیاس2نامتوازن2در2قضاوت2ها2و2عدم2قطعیت2
و2نادقیق2بودن2مقایسه2ها2از2منطق2فازی2برای2حل2مسائل2
 Modiri, Mirzaie Khaki,(2تصمیم2گیری2استفاده2می2کنند
Karimi Shirazi, 2014 &(.2روش2های2متنوعی2در2مواجهه2

روش2 که2 دارد2 وجود2 چندمعیاره2 تصمیم2گیری2 مسائل2 با2
دیماتل2و2فرآیند2تحلیل2شبکه2از2پرکاربردترین2آن2هاست2
مسئله2 یک2 روش2ها،2 این2 2.)Lin, Tseng, & Pai, 2018(
پیچیده2را2به2سلسله2مراتبی2از2اجزاء2تقسیم2می2کند2که2در2
آن2گزینه2های2تصمیم2در2پایین2ترین2سطح2و2هدف2اصلی2
به2 مربوط2 نیز2 میانی2 دارد.2سطوح2 قرار2 باالترین2سطح2 در2
معیارهای2اصلی2و2فرعی2است.2تکنیک2دیماتل2که2توسط2
فونتال2و2گابوس2ارائه2شد،2ساختار2درونی2معیارها2را2بررسی2
 Gabus &(2نموده،2سعی2بر2حل2مسئله2و2بهبود2آن2دارد
Fontela, 1972(.2تعامل2پیچیده2میان2اجزای2یک2سیستم2
 Lee, Tzeng,( شود2 مدل2 2DEMATEL توسط2 می2تواند2

22.)Yeih, Wang, & Yang, 2013
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2ANPتوسط2ساعتی2ارائه2شدSaaty, 1999(2(2و2هدف2آن2
معیارها2 میان2 بازخورد2 و2 متقابل2 وابستگی2 از2 مسائل2 حل2
روابط2 به2منظور2شناسایی2 این2مرحله2 در2 بود.2 و2گزینه2ها2
قدرتمند2 روش2 از2 عوامل2 اثرپذیری2 و2 اثرگذاری2 شدت2 و2

دیماتل2فازی2استفاده2شده2است.
به2این2منظور2پس2از2نظرسنجی2و2تحلیل2داده2ها2چگونگی2
اثرگذاری2و2اثرپذیری2هر2یک2از2عوامل2مؤثر2بر2اجتماع2پذیری2
23 شکل2 و2 22 جدول2 مطابق2 معماری2 آموزش2 محیط2 در2
به2دست2آمد.2به2این2ترتیب2مقادیر2مثبت،2میزان2اثرگذاری2
در2 بنابراین2 می2دهند.2 نشان2 را2 اثرپذیری2 میزان2 منفی،2 و2
اثرگذاری2 مقدار2 با2 فیزیکی«2 »عناصر2 اصلی2 عوامل2 بین2
مقدار2 با2 فعالیتی«2 »عملکردی-2 و2 تأثیرگذارترین2 20.87
شاخص2 تأثیرپذیرترین2 2- 20.94 با2 برابر2 خالص2 اثرپذیری2
می2باشد.2بر2این2اساس2عوامل2»عناصر2فیزیکی«2و2»عناصر2

فضایی-2معماری«22متغیرهای2علّی2محسوب2می2شوند2که2
دارای2قدرت2هدایت2قوی2ولی2وابستگی2ضعیف2در2طراحی2
لذا2 می2باشند.2 معماری2 آموزش2 محیط2 در2 اجتماع2پذیری2
برای2شروع2در2طراحی2اجتماع2پذیری2در2محیط2آموزش2
عوامل2 کرد.2 تأکید2 آن2ها2 روی2 اول2 وهله2 در2 باید2 معماری2
»معنایی-2 امنیت«،2 »احساس2 زیباشناختی«،2 »معانی2
که2 هستند2 متغیرهایی2 فعالیتی«2 »عملکردی-2 ادراکی«،2
دارای2قدرت2هدایت2کم2ولی2وابستگی2شدید2در2طراحی2
این2 می2باشند.2 معماری2 آموزش2 محیط2 در2 اجتماع2پذیری2
طراحی2 در2 علی2 متغیرهای2 نتایج2 عمده2 به2طور2 متغیرها2
اجتماع2پذیری2در2محیط2آموزش2معماری2هستند2که2برای2
دخالت2 معماری2 آموزش2 محیط2 در2 اجتماع2پذیری2 ایجاد2

دارند.22

جدول 2: چگونگی اثرگذاری و اثرپذیری عوامل مؤثر بر اجتماع پذیری
نتیجهDR D+R D-Rعوامل

اثرگذارترین3.292.422.720.871عناصر1فیزیکی
اثرگذار3.242.465.690.78عناصر1فضایی-1معماری
اثرپذیر0.04-2.862.95.76معانی1زیباشناختی
اثرپذیر0.37-2.552.915.46احساس1امنیت
اثرپذیر0.3-2.72.995.69معنایی-1ادراکی

اثرپذیرترین0.94-2.433.375.81عملکردی-2فعالیتی

  شکل 3: میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل اصلی مؤثر بر اجتماع پذیری

 
چگونگی2اثرگذاری2و2اثرپذیری2زیر2عوامل2نیز2در2شکل242
الگوی2فوق2نشان2داده2شد.2همان2طور2 و2جدول232مطابق2
که2مشاهده2می2شود.2تسهیالت2مناسب2برای2نشستن2دارای2

بیش2ترین2میزان2تأثیرگذاری2است2و2مشارکتی2و2همگانی2
بودن2فضا2داری2بیشترین2میزان2اثرپذیری2می2باشند.
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  شکل 4: میزان اثرگذاری و اثرپذیری زیرعوامل مؤثر بر اجتماع پذیری

 
جدول 3: چگونگی اثرگذاری و اثرپذیری عوامل مؤثر بر اجتماع پذیری

نتیجه اثرگذاری میزان زیرعوامل

اثرگذار0.0281روشنایی1مناسب1و1نورپردازی1مطلوبعناصر1فیزیکی
اثرپذیر0.009-شرایط1صوتی1)سکوت1و1آرامش(

اثرپذیر0.019-دمای1مطلوب
اثرپذیر0.0002-ابعاد1و1اندازه1فضا1)بزرگی1و1دلبازی1فضا(1عناصر1فضایی-1معماری

اثرپذیر0.031-هندسه1)مرکزیت1هندسی(1

اثرگذار0.0035روابط1فضایی1)ارتباط1بصری1و1یکپارچگی1فضایی(

اثرگذار0.028وجود1عناصر1طبیعی1و1معماری
اثرگذار0.013بداعت،1وحدت،1تداوم،1پیچیدگی1و1تنوع1معانی1زیباشناختی

اثرپذیر0.022-هماهنگی1)هارمونی(

اثرگذار0.0105تناسبات1فضایی1)فرم1و1نظم(
اثرپذیر0.031-خلوت1)ازدحام(احساس1امنیت

اثرگذار0.0057قلمرو1و1فضای1شخصی1

اثرگذار0.0036وجود1جو1دوستانه1

اثرگذار0.0214حس1تعلق1
اثرپذیر0.057-دعوت1کنندگی1معنایی-1ادراکی

اثرگذار0.0382انعطاف1پذیری1

اثرپذیر0.035-مطلوبیت1

اثرگذار0.053سرزندگی1
اثرگذار0.0916تسهیالت1مناسب1برای1نشستن1عملکردی-1فعالیتی

اثرپذیر0.01-پاسخگویی1فعالیتی
زمان1های1 در1 مختلف1 )فعالیت1های1 فعال1 اشتغال1

اثرپذیر0.074-مختلف،1اختالط1کاربری(

و2 تعامل2 )فضای2 فضا2 بودن2 همگانی2 و2 مشارکتی2
اثرپذیر0.007-گفتگو(
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بین2 روابط2 شبکه2 نقشه2 و2 معلولی2 علّی-2 نمودار2 25 شکل2
افقی2 محور2 این2شکل2 در2 می2دهد.2 نشان2 را2 اصلی2 عوامل2
یا2 تأثیرگذاری2 عمودی2 محور2 و2 معیارها2 اهمیت2 نمودار2
بین2 تعامالت2 نحوه2 می2دهد.2 نشان2 را2 عوامل2 تأثیرپذیری2
طریق2 از2 نیز2 آن2ها2 اثرگذاری2 چگونگی2 و2 اصلی2 عوامل2
پیکان2مشخص2شده2است.2در2بین2عوامل2اصلی،2»عناصر2

»معانی2 معماری«،2 فضایی-2 »عناصر2 عوامل2 بر2 فیزیکی«2
و2 ادراکی«2 »معنایی-2 امنیت«،2 »احساس2 زیباشناختی«،2
»عملکردی-فعالیتی«2برای2ایجاد2اجتماع2پذیری2در2محیط2
آموزش2معماری2اثر2می2گذارد2ولی2از2هیچ2یک2عوامل2اثر2

نمی2پذیرد.2

 شکل 5: نمودار عّلی و معلولی و نقشه شبکه روابط بین عوامل اصلی

 

6. سنجش میزان اهمیت هریک از عوامل مؤثر 
بر اجتماع پذیری

به2منظور2دستیابی2به2میزان2اهمیت2و2وزن2هر2یک2از2عوامل2

از2روش2فرآیند2تحلیل2شبکه2فازی2استفاده2می2شود.2به2این2
ترتیب2براساس2مدل2ساختار2شبکه2ای2تحقیق2مطابق2شکل2

2،6وزن2و2اهمیت2عوامل2و2زیرمعیارها2به2دست2می2آید.2

شکل 6: مدل با ساختار شبکه ای پژوهش

 

از2 2ANP روش2 حل2 کمک2 به2 که2 حاصله2 نتایج2 براساس2
به2دست2 )دیماتل(2 قبلی2 مرحله2 از2 حاصل2 ماتریس2های2

از2 هریک2 اولویت2 میزان2 و2 وزن2 2،8 مطابق2شکل72و2 آمد.2
عوامل2و2زیرعوامل2نشان2داده2شده2است.2براین2اساس2عامل2
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»عملکردی-2فعالیتی«2بیشترین2وزن2را2در2بین2عوامل2اصلی2
وزن2 ترین2 بیش2 زیرعوامل2 بین2 در2 همچنین2 کرد.2 کسب2
مربوط2به2عامل2»تناسبات2فضایی2)فرم،2هندسه2و2نظم(«2
می2باشد2که2اولویت2اول2را2کسب2کرد.2عامل2»مشارکتی2و2
همگانی2بودن2فضا2)فضای2تعامل2و2گفتگو(«2اولویت2دوم،2
»اشتغال2فعال2)فعالیت2های2مختلف2در2زمان2های2مختلف،2

اولویت2 اولویت2سوم،2»بداعت2و2تنوع«2 اختالط2کاربری(«2
نهایت2 در2 و2 پنجم2 اولویت2 فعالیتی«2 »پاسخگویی2 چهارم،2
را2کسب2 زیرعامل2 بین2222 اولویت2ششم2در2 »مطلوبیت«2
خود2 به2 را2 زیرعوامل2 کل2 وزن2 از2 درصد2 234 که2 کردند2
اختصاص2دادند2و2این2نشان2از2اهمیت2بسیار2این2زیرعوامل2

است.2

 شکل 7: نمودار اولویت نسبی عوامل اصلی

 

شکل 8: نمودار اولویت نهایی زیر عوامل

 

7. بحث و نتیجه گیری
آموزش2معماری2 اجتماع2پذیری2در2محیط2 بر2 عوامل2مؤثر2
براساس2نتایج2به2شش2دسته2کلی2تقسیم2شده2اند.2جدول2
24به2مقایسه2این2عوامل2با2نتایج2تحقیقات2پیشین2پرداخته2
است.2همان2طور2که2مشاهده2می2شود2و2از2آنجا2که2مؤلفه2های2

تحلیل2 و2 جمع2بندی2 حاصل2 تحقیق2 این2 در2 به2دست2آمده2
نتایج2تحقیقات2دیگر2بوده22است،2می2توان2پژوهش2پیش2رو2را2
همسو2با2سوابق2خود2دانست.2همچنین2نتایج2حاصله2توسط2
محیط2های2 برای2 موردی2 صورت2 به2 فازی،2 دلفی2 روش2
از2طرفی2 تأیید2خبرگان2رسیده2است.2 آموزش2معماری،2به2
زیرعوامل2 و2 عوامل2 بین2 رابطه2 چگونگی2 و2 تعامل2 تحلیل2
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نو2در2پژوهش2های2معماری2 بر2اجتماع2پذیری،2گامی2 مؤثر2
است.2 تصمیم2گیری2چندمعیاره2 تکنیک2های2 از2 استفاده2 با2

بررسی2رابطه2بین2مؤلفه2ها2و2چگونگی2اثرگذاری2آن2ها2برهم2
در2ارائه2راهکارهای2طراحی2می2تواند2راهگشا2یاشد.2

جدول 4: مقایسه نتایج عوامل مؤثر بر اجتماع پذیری با سایر تحقیقات

عوامل اصلی
تحقیقات پیشین

 که عوامل مربوطه را به عنوان عامل 
اجتماع پذیری تأیید کرده اند.

نتیجه تحقیق حاضر

1علیتاجر1و1زارعی،1395عناصر1فیزیکی-1فضایی
1دانشپور1و1چرخچیان،11386

مردمی1و1قمری،1390
صالحی1نیا1و1معماریان،13911
علیتاجر1و1دیگران،13951

بیگدلی1راد،13921
مولسکی1و1لنگ،13651

این1عامل1از1اولویت1پایینی1)پنجم(1برخوردار1است.1ولی1این1
به1 نیست.1 مؤثر1 عوامل1 سایر1 بر1 عامل1 کم1 تأثیر1 معنای1 به1

گونه1ای1که1تأثیرگذارترین1عامل1محسوب1می1شود.

علیتاجر1و1زارعی،13951عناصر1فضایی-1معماری
شجاعی1و1پرتوی،1394
مولسکی1و1لنگ،13651

صالحی1نیا1و1معماریان،13911

تأثیر1 معنای1 به1 این1 ولی1 دارد.1 را1 ششم1 اولویت1 عامل1 این1
کم1عامل1مذکور1بر1سایر1عوامل1مؤثر1نیست.1به1گونه1ای1که1

دومین1عامل1تأثیرگذار1در1اجتماع1پذیری1است.

علیتاجر1و1زارعی،13951معانی1زیباشناختی
مولسکی1و1لنگ،13651

این1عامل1دارای1اولویت1سوم1در1بین1عوامل1اصلی1می1باشد.1
معانی1 معنایی1 و1 عملکردی1 عوامل1 از1 بعد1 ترتیب1 این1 به1
آموزش1 محیط1 طراحی1 در1 اهمیت1 دارای1 زیباشناختی1
اجتماع1پذیر1است.1که1تحت1تأثیر1عناصر1فیزیکی1و1فضایی-1
معماری1ایجاد1می1شود1و1بر1احساس1امنیت،1عوامل1معنایی-1

ادراکی1و1عملکردی-1فعالیتی1تأثیر1گذار1است.1

دانشپور1و1چرخچیان،13861احساس1امنیت
بهزادفر1و1طهماسبی،111392

شجاعی1و1پرتوی،1394
1قنبران1و1جعفری،1393
نقی1لو1و1فالحت،1113951

به1عنوان1چهارمین1عامل1مهم1در1ایجاد1اجتماع1پذیری1محیط1
فضایی-1 و1 فیزیکی1 عناصر1 از1 که1 است1 معماری1 آموزش1

معماری1تأثیر1می1پذیرد.1

علیتاجر1و1زارعی،13951معنایی-1ادراکی
مولسکی1و1لنگ،13651

نقی1لو1و1فالحت،1113951

به1عنوان1دومین1عامل1مهم1در1اجتماع1پذیری1است.1لذا1باید1
در1طراحی1معماری1به1عنوان1عامل1مهم1در1نظر1گرفته1شود.1

علیتاجر2و2زارعی،13952عملکردی-2فعالیتی
شجاعی2و2پرتوی،1394
مردمی2و22قمری،213902

بیگدلی2راد،213922
علیتاجر2و2دیگران،13952

محیط2 اجتماع2پذیری2 ایجاد2 در2 عامل2 مهم2ترین2 به2عنوان2
آموزش2معماری2شناخته2شد.2بنابراین2می2توان2اظهار2داشت2
که2تأمین2قابلیت2های2محیطی2الزم2برای2تسهیل2فعالیت2ها2
در2محیط2نخستین2عاملی2است2که2در2طراحی2معماری2باید2

مدنظر2قرار2گیرد.2

به2طور2کلی2نتایج2حاصله2نشان2می2دهد2که2مهم2ترین2عامل2
فعالیت2ها2 چگونگی2 اجتماع2پذیر،2 محیط2 شکل2گیری2 در2

از2 معانی2که2 آن2 از2 بعد2 و2 بوده2 افراد2 و2کیفیت2عملکردی2
و2 عناصر2 نهایت2 در2 و2 دارد2 قرار2 دریافت2می2شوند،2 محیط2
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عوامل2فیزیکی2و2فضایی.2البته2با2توجه2به2روابط2و2میزان2
فضایی-2 و2 فیزیکی2 عناصر2 باهم،2 عوامل2 این2 تاثیرگذاری2
نیز2 عوامل2 سایر2 بر2 که2 بوده2 عامل2 اثرگذارترین2 معماری،2
تأثیرگذار2است.2به2طوری2که2این2عوامل،2معانی2ادراکی2و2
زیباشناختی2و2احساس2امنیت2را2شکل2داده2و2امکان2تحقق2

فعالیت2های2مختلف2را2فراهم2می2کنند.2
محیط2 تدارک2 برای2 تحقیق،2 از2 حاصل2 نتایج2 به2 توجه2 با2
خصوص2 در2 مناسبی2 قابلیت2های2 از2 که2 معماری2 آموزش2
شرح2 به2 مواردی2 می2توان2 باشد،2 برخوردار2 اجتماع2پذیری2

ذیل2را2در2طراحی2مورد2توجه2قرار2داد:
-2رعایت2تناسب2میان2الگوهای2جاری2رفتار2با2هندسه2و2فرم2

محیط2آموزشی2که2در2آن2فعالیت2اتفاق2می2افتد.
به2 مربوط2 فعالیت2های2 ویژگی2های2 میان2 تناسب2 رعایت2 2-
یادگیری2)نیازهای2استاد2و2دانشجویان2معماری(2با2ابعاد2و2

اندازه2محیط2کالبدی2آموزش.
دانشجویان2 نیازهای2 با2 متناسب2 مبلمان2 کردن2 فراهم2 2-
با2 آنان2 برای2 تعامل2و2گفتگو2 ایجاد2فضای2 به2 معماری2که2
یکدیگر2و2با2استاد2کمک2کرده2و2امکان2وقوع2فعالیت2های2
مربوط2به2یادگیری2)از2طریق2مشاهده(2و2مشارکتی2بودن2
برای2دانشجویان2 را2 )یادگیری2مشارکتی(2 فعالیت2ها2 انجام2

فراهم2کند.2
-2فراهم2آوردن2محیط2به2گونه2ای2که2امکان2لذت2بردن2در2
شرایط2مختلف،2توجه2به2مقیاس2مناسب2فعالیت2ها2در2مکان2
)به2لحاظ2تأثیرات2رفتاری2و2حسی2در2فضا(2و2وجود2جاذبه2

بصری2)مطلوبیت(2را2ممکن2کند.
متحرک2 و2 ثابت2 نیمه2 عناصر2 جابجایی2 و2 تغییر2 قابلیت2 2-
حس2 ایجاد2 در2 که2 دانشجویان2 توسط2 محیط،2 )مبلمان(2

تعلق2و2انجام2فعالیت2های2آنان2تأثیرگذار2باشد.
-2درنظر2گرفتن2دعوت2کنندگی2شامل2جنبه2های2مختلف2از2

جمله2دسترسی2فیزیکی2و2بصری،2موقعیت2عملکردی،2تنوع2
فعالیت2ها2و2دسترسی2برای2گروه2های2مختلف2اجتماعی2در2

محیط2آموزش2معماری.
ارجاعی(2 و2 )زیباشناختی2 معانی2محتوایی2 میان2 تناسب2 2-
محیط2با2فعالیت2هایی2که2در2آن2جاری2می2شود،2از2طریق2
به2کارگیری2عناصر2زیباشناختی2و2همخواني2و2هماهنگي2

مطلوب2بین2اجزاء2موجود2در2محیط2کالبدی.
تنظیم2 و2 کنترل2 امکان2 طریق2 از2 مطلوب2 خلوت2 ایجاد2 2-
که2 آنان2 دلخواه2 تعامل2 و2 معماری2 دانشجویان2 بین2 رابطه2
احساس2 بر2 رفتاری2 قلمروهای2 و2 فضای2شخصی2 ایجاد2 با2
بر2 درنتیجه2 و2 آموزش2 کالبدی2 محیط2 از2 آنان2 امنیت2

رفتارشان2تأثیرگذار2است.
نظیر2 فوق2 موارد2 طریق2 )از2 محیطی2 قابلیت2 ایجاد2 2-
تقویت2 منظور2 به2 دوستانه(2 جو2 و2 خلوت2 انعطاف2پذیری،2
آموزش2 محیط2 به2 استاد2 و2 دانشجو2 مالکیت2 و2 حس2تعلق2
که2باعث2افزایش2حضور2دانشجویان2در2محیط2های2کالبدی2
افزایش2تعامالت2 آنان2و2 ایجاد2جو2دوستانه2بین2 آموزشی،2

می2شود.
در2طراحی2محیط2 فضایی2 و2 عناصر2طبیعی2 از2 استفاده2 2-
که2 سبز2 فضای2 و2 آب2نما2 پلکان،2 نظیر2 معماری2 آموزش2

دانشجویان2را2به2جمع2شدن2و2گفتگو2ترغیب2کند.
کردن2 مهیا2 طریق2 از2 که2 گرفت2 نتیجه2 می2توان2 بنابراین2
فضایی،2 روابط2 مناسب2 طراحی2 کنار2 در2 فیزیکی2 شرایط2
معماری2 و2 عناصر2طبیعی2 وجود2 و2 اندازه2 و2 ابعاد2 هندسه،2
می2توان2قابلیت2های2محیطی2الزم2برای2فعالیت2های2جمعی2
و2تبادل2نظر2را2بین2دانشجویان2و2استاد2در2محیط2آموزش2
را2 یادگیری2دانشجویان2 فرآیند2 ایجاد2و2درنتیجه2 معماری2

تسهیل2نمود2.12

 

پی نوشت
1. Delphi
2. Fuzzy
3. Dematel
4. Analytical Network Process )ANP)
5. Edward Hall
6. Lars Lerup
7. Osmond
8. Sociopetal Space
9. Sociofugal Space
10. Moleski & Lang
11. Multiple Criteria Decision Making )MCDM) 
2.12چگونگی2تأثیر2اجتماع2پذیری2محیط2آموزش2معماری2بر2یادگیری2دانشجویان2در2رساله2دکتری2نویسنده2اول2بررسی2شده2که2در2

مقاله2ای2جداگانه2به2آن2پرداخته2شده2است.
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