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بهبود کالبد سکونتگاههای دانشجویی در جهت افزایش اجتماعپذیری
با تکیه بر روش نحو فضا ،نمونهموردی :خوابگاه دانشگاه حکیم
سبزواری ،سبزوار
محمدتقی نظرپور* -پوریا سعادتیوقار** -احمد حیدری

***

تاریخ دریافت94/07/04 :
تاریخ پذیرش نهایی94/11/11 :

چکیده

در طراحی فضاهای خوابگاهی اجتماعپذیر عوامل کالبدی ،کارکردی و ویژگیهای اجتماعی -روانی کاربران فضا نقش
دارند .پژوهش حاضر با تمرکز بر اصالح کالبد از طریق نحو فضا و ارتقاء عوامل کالبدی و بهبود فاکتورهایی نظیر راهیابی،
جهتگیری ،دید مورد نیاز کاربر و خوانایی فضا ،درصدد ارائه راهکارهایی بهمنظور ایجاد سکونتگاههای دانشجویی
اجتماعپذیرتر میباشد .بههمین منظور دو مورد از خوابگاههای دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار که از چیدمان خطی و
حیاط مرکزی برخوردارند ،با فرض بر این که پیکرهبندی کالبدی -فضایی مناسب خوابگاه دانشجویی نقش بهسزایی در
ارتقاء اجتماعپذیری این اماکن دارد ،مورد کنکاش قرار گرفتند .با استناد به پیشینه تجربی موجود ،پیکرهبندی فضایی از
طریق سه شاخص اتصال ،همپیوندی ،عمق فضا و شاخص ترکیبی خوانایی در قالب سه رویکرد محوری ،محدب و میدان
دید مورد سنجش قرار گرفت ،بهعالوه رویکرد عامل اساس در روش چیدمان فضا بهعنوان رویکردی کمکی بهمنظور
جامعیت بیشتر به نتایج پژوهش بهکار رفت .شاخصهای نامبرده ،در راستای نظریه حرکت طبیعی ،روش چیدمان
فضا (تحلیل روابط بین فضاها) را به الگوهای رفتاری و اجتماعی کاربران ربط میدهد که نشان از فصل مشترک هر
دو مقوله اجتماعپذیری و پیکرهبندی فضایی میباشد ،همانطور که در پیشینه تجربی موجود نیز از این روش و نظریه
بهمنظور پیشبینی و تحلیل رفتارهای اجتماعی کاربران بهره گرفته شده است .در واقع رویکرد پژوهش حاضر ،شناسایی
کم هزینهترین اقدامات کالبدی -فضایی مؤثر بر اجتماعپذیری در خوابگاههای دانشجویی ،پیش از هر اقدام عملی و
سرمایهگذاری میباشد.

واژگان کلیدی :اجتماعپذیری ،بهبود کالبد ،خوابگاه دانشجویی ،نحو فضا.
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مقدمه

اجتماع پذیری فضای معماری ارتباطات و تعامالت اجتماعی بین کاربران فضا را مد نظر دارد .انسان طی اجتماعی شدن
در رابطه با ارزشهای محیط خود ،به برخی فضاها ،محرکها و رویدادها معنی میبخشد و متناسب با آنها رفتار میکند
( .)Ali Abadi et al., 2010در خوابگاههای دانشجویی نیز دیده شده که اکثر کاربران آنها از کمبود فضاهای دنجی که
محفل گپ و گفتهای آنها بوده و عالوه بر تأمین دید و منظر کاربر ،از خوانایی و دسترسی خوبی نیز برخوردار باشند،
رضایت کافی ندارند .در پژوهشهای صورتگرفته این عرصه نیز کمتر به عوامل کالبدی -فضایی رونقدهنده حیات جمعی
در این سکونتگاهها پرداخته شده است .مسیریابی ،جهتیابی ،دید مورد نیاز کاربر و خوانایی فضایی ،در طراحی و ساخت
کالبد فضاهای خوابگاهی اجتماعپذیر مؤثر میباشد ،عواملی که در سالهای اخیر از طریق روش چیدمان فضا سنجش
میشوند .بنابر روش چیدمان فضا ،امکان پیشبینی فعالیتهای اجتماعی کاربران در فضاهای معماری و شهری ،با اتکاء
به نظریه حرکت طبیعی فراهم میآید؛ بهعبارت دیگر هدف این نظریه تحلیل نحوه چیدمان فضاهای موجود در حوزههای
معماری و شهری است تا از این طریق بتوان رفتار و فعالیتهای اجتماعی کاربران را تحلیل نمود و از این منظر ،دو مفهوم
اجتماعپذیری و روش چیدمان فضا را به هم مربوط می نماید ( .)Dawson, 2003بنابراین در مقاله پیش رو فرض بر آن
است که پیکرهبندی کالبدی نامناسب سکونتگاههای دانشجویی تاحدودی سبب از بین رفتن تعامالت اجتماعی در این
فضاها شده است و در فرضیهای دقیقتر بیان نمود که نحو فضا میتواند ارائهدهنده الگوی اصالحات کالبدی– فضایی
سکونتگاههای دانشجویی در راستای اجتماعپذیری باشد ،با این فرضیات در تحقیق پیشرو بهدنبال پاسخ به این سؤال
هستیم که چگونه راهحلهای کم هزینه ،در ارتقاء کالبد محیطهای خوابگاهی با هدف بهبود حیات جمعی پیش از هرگونه
اقدام عملی ،شناسایی میشوند؟ از اینرو مقاله پیشرو درصدد است تا با استفاده از تحلیل شاخصها در روش چیدمان
فضا ،اصالحات کالبدی– فضایی تأثیرگذار در بهبود حیات جمعی سکونتگاههای دانشجویی را شناسایی و سپس در محیط
شبیهسازی شده اصالحات غیرسازهای مورد نظر را اعمال نموده و سپس ساختار کالبدی -فضایی هر دو گونه خوابگاه را
قبل و بعد از اعمال تغییرات از لحاظ رفتارهای اجتماعی احتمالی افراد مورد مقایسه تطبیقی قرار دهد و بدین صورت در
بهینهسازی طراحی اجتماعپذیر از طریق نحوفضا گامی مؤثر برداشته باشد.

 .1پیشینه پژوهش

  شماره  .21زمستان 1396

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

نظریه (چیدمان فضا) ،که از دهه  1980با تالشهای پروفسور بیل هیلیر 1مطرح شده ،شهرسازان و معماران را قادر میسازد
که رفتار و فعالیتهای اجتماعی کاربرانی که در فضاها فعالیت میکنند را پیشبینی و تحلیل نمایند (Mollazadeh et
 ،)al., 2011بهدنبال این جریان ،پژوهشهایی در هر دو عرصه معماری و شهرسازی صورت گرفت (;Montello, 2007
 .)Tahersima et al., 2015با توجه به هدف پژوهش ،استفاده از شاخصهای مختلف این نگرش در پژوهشهای متنوعی
مد نظر قرارگرفته است .در نمونههای خارجی میتوان به سنجش میزان همپیوندی در محلههای مسکونی (Hillier,
 ،)1987بررسی تطبیقی شهرها ( ،)Hillier, 1999تأثیر فعالیتهای انسانی در شکلگیری شهرها با استفاده از روش نحو
فضا ( ،)Hillier & Vaughan, 2007حرکت پیاده و همپیوندی ( ،)Bafna, 2003تأثیر بافت تاریخی بر خوانش شهری
( ،)Önder & Gigi, 2010تأثیر طرح میدان در بافت شهری ( )Dursun, 2007و همچنین در نمونههای ایرانی ،میتوان
به بررسی تأثیر طرحهای جامع بر رفتارشناسی شهری ( ،)Jafari bahman & Khanian, 2013بررسی تأثیر شکلی بر
فضاهای مسکن بومی ( ،)Kamali Pur et al., 2012بررسی بافتهای فرسوده در شهرها (،)Rismanchian & Bell, 2011
شناخت الگوهای شهری و تأثیر بر پایداری ( )Mokhtarzadeh et al., 2012و غیره اشاره نمود .پژوهش حاضر مبتنی
بر بهبود ساختاری -فضایی محیط ،جهت تأثیر بر رفتار و نیازهای انسانی شکل گرفته است .مقولهای جدید و با مزایای
فراوان در فراهم آوردن الگوی اصالحات عملی و اجرایی در بستر محیطهای معماری ،که بهشدت در حال رشد و توجه
است .همانطور که بیان شد یکی از موارد استفاده این نرمافزار بهمنظور ارزیابی طرحهای پیشنهادی میباشد (موزه Tate
 Britainدر لندن) (( )Dursun, 2007شکل.)1
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شکل  :1استفاده از نحو فضای در مورد Tate Britain

()Dursun, 2007

از دیگر پروژههایی که برای بهبود طراحی معماری استفاده شده میتوان به بهبود طراحی فضاهای زیرزمینی شهری
موجود در ایستگاههای مترو با استفاده از روش نحو فضا اشاره نمود ( ،)Van der Hoeven & Van Nes, 2014که در آن
پژوهش ،وندرهوون و وننس مقوله نحو فضا را بهمنظور ارزیابی و بهبود طراحی فضاهای زیرزمینی شهری بهکار گرفته
و از یک روش مؤثر و ساده برای بهینهسازی ایستگاه مترو بروکسل استفاده نمودند (شکل.)2
شکل)I :2نیم اشکوب  )II ،Bockstaelنیم اشکوب . Anneessensطرح طبقه اصلی ( ،)aنقاط ضعف ( )bو طرح طبقه
بهینه شده ( )cاست.
3

I

I
I

()Van der Hoeven & Van Nes، 2014
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پژوهش حاضر در روشی ترکیبی به بررسی نمونهموردی پرداخته است .بدین ترتیب که ابتدا در روشهای توصیفی-
تحلیلی و در نهایت از طریق استدالل منطقی به بیان نتایج اقدام شد .تحقیق حاضر در نظر دارد به انجام اصالحات
جزیی و بهبود ساختار فضایی در دو گونه خوابگاه دانشجویی خطی و حیاط مرکزی بپردازد که در نتیجه با انجام چنین
اصالحات ساده و کم هزینهای بتوان خوابگاههای دانشجویی اجتماعپذیرتری نسبت به قبل داشت .جامعه آماری پژوهش
بناهای آموزشی -فرهنگی و بهنوعی کاربران آنها میباشند و از بین آنها معماری خوابگاههای دانشجویی مدنظر است.
براساس موضوع و هدف تحقیق ،فضاهای عمومی دو خوابگاه دانشجویی در دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار و بهنوعی
ساکنان آنها ،بهعنوان جامعه نمونه برگزیده شدند .ابزار گردآوری دادهها در حین انجام پژوهش مطالعات کتابخانهای،
مشاهده ،برداشت محورها و مدلسازی رایانهای در نرمافزار نحو فضا بوده است .بدین ترتیب که نقشههای هر دو خوابگاه
در نرمافزار  Ucl Depth Mapتحلیل شد و در ادامه در راستای نظریه حرکت طبیعی و روش چیدمان فضا از تحلیل
پارامترهای نحو فضا نظیر اتصال ،2همپیوندی ،3عمق 4و از طریق رویکردهای تحلیلی در این روش نظیر محدوده دید قابل
رؤیت ،محوری ،محدب و عامل اساس (بهرهگیری توأمان چهار رویکرد بهمنظور جامعیت بیشتر) بهمنظور سنجش پارامتر
کیفی اجتماعپذیری اقدام شد .ابتدا ساختارکالبدی -فضایی هر دو خوابگاه در مرحله قبل از انجام اصالحات کالبدی با
استفاده از رویکردهای نامبرده در نرمافزار تخصصی نحو فضا تحلیل ،سپس اصالحات کالبدی ساده در آنها اعمال شد.
اصالحات کالبدی پس از تحلیل پارامترهای روش چیدمان در بستر هر دو خوابگاه در مرحله اول ،شناسایی و سپس اعمال
شد و پس از انجام این اصالحات پیکره بندی فضایی هر دو خوابگاه از طریق روش چیدمان فضا مجدد مورد بازنگری قرار
گرفت و در نهایت بهمنظور پایایی بیشتر نتایج پژوهش نتایج حاصله در هر چهار رویکرد مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفت.
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 .3مبانی نظری و چارچوب مفهومی پژوهش
-3-1حیات جمعی در سکونتگاههای دانشجویی

حیات جمعی ،فرصتی جهت رها شدن از تنشهای زندگی روزمره ،گذران اوقات فراغت ،تعامالت اجتماعی ،گردهمآیی
افراد و گروههای مختلف و بستری برای حضور ،آزادی بیان و ابراز آنها در فضاست .حیات جمعی فضاهای عمومی در گرو
ترویج تعامالت اجتماعی ( ،)Sennett, 1974, p. 215جذب افراد و گروههای مختلف ( ،)Whyte, 1980امنیت اجتماعی و
در نتیجه ترغیب به افزایش تحمل گروههای مختلف در فضا ،ایجاد فضایی فعال و سرزنده و جامعهپذیری بیشتر (Marcus
 )& francis, 1998است .همفری اسموند ،اجتماعپذیری را کیفیت فضایی تعریف میکند که افراد را دور هم جمع میکند
( .)Osmond, 1957, p. 26محیطهای اجتماعپذیر موجب تشویق و ترغیب افراد به تعامالت جمعی میشوند (.)Hall, 1982
در سازماندهی فضایی اجتماعپذیر ،امکان تماس چهرهبهچهره وجود دارد و فاصله فضاهای تعامل و ارتباطی یا نشستن در
حد فاصلههای اجتماعی -مشورتی تقلیل پیدا میکند ( .)Mardomi & Ghamari, 2011براساس آنچه در باال گفته شد،
ویژگیهای انسانی ،محیطی و فعالیتی یا عملکردی ،موجب ارتقاء تعامل اجتماعی در فضا ،و درنتیجه اجتماعپذیری فضا
میشوند .خوابگاه دانشجویی نیز مکانی است که دانشجویان بهصورت فردی و یا گروهی قسمتی از اوقات خود را در آن
مکان میگذرانند .خوابگاه باید مطالعه ،تعامل و معاشرت را در بین دانشجویان آسان نماید ( .)Mac Andrew, 2008در
نتیجه کالبد این سکونتگاهها باید از پتانسیلهای الزم جهت جذب و تعامالت اجتماعی دانشجویان برخوردار باشد .در این
پژوهش آن دسته از مؤلفههای کالبدی محیط که از طریق نحو فضا قابل سنجش است و اجتماعپذیری آنها را تحتتأثیر
قرار میدهد ،موضوع بحث است.

 -3-2نظریه حرکت طبیعی

5

بیل هیلیر پژوهشگر انگلیسی در نظریه خود باعنوان "حرکت طبیعی" به تأثير پيكرهبندي فضايي در شكلگيري الگوهاي
رفتاري و اجتماعي میپردازد .اين تئوري بر اين عقيده است كه در درك پيچيدگي شهر ،ارتباط بين اجزاء و عوامل سازنده
شهر نقش مهمتري را نسبت به تك تك اجزا ایفا میکند ( )Hillier et al., 1993اين نظريه معتقد است كه فضاهاي شهري
محصول روابط اجتماعي بوده و ارتباط بين فضاهاي شهري اهداف اجتماعي را دنبال ميكند (.)Hillier, 2007

 -3-3پیکرهبندی فضایی
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چیدمان فضا تنها یک ابزار مدلسازی ساده نیست بلکه روشی است برای درک پیچیدگیهای شهر ،منطق ریختشناسی
و الگوی توسعه آن و درک الگوهای رفتاری موجود در آنها ( .)Hillier et al., 1993, p. 32این روش ،به محققان حوزه
معماری و شهرسازی این امکان را میدهد که رابطه میان پيکرهبنديهاي فضايي و ساختار اجتماعی فضا را تحلیل نمایند
( .)Steadman, 1983نحوفضا تالشی است در رابطه با این موضوع که وضعیت پیکرهبندی فضایی ،چگونه یک معنی
اجتماعی یا فرهنگی را بیان میکند ( .)Dursun, 2007از متغیرهای روش چیدمان فضا که پژوهشگر را در تحلیل مفاهیم
فوق یاری رساندند ،میتوان به اتصال ،همپیوندی و عمق اشاره نمود .مطالعات نشان داده است كه چگونگي پراكندگي
ارزش همپيوندي در سطح شهر با چگونگي حركت عابران ،مکث آنها در فضا و در نتیجه برقراری تعامل اجتماعی بین
آنها همبستگي قوي دارد ( )Turner, 2007, p. 145در روش چیدمان فضا ،باید از مفهوم عمق برای توصیف فاصله فضاها
از یکدیگر بهره برد .متغیر دیگر روش نحو فضا ،مفهوم اتصال است و بهعنوان تعداد نقاطی تعریف میشود که یک نقطه
بهطور مستقیم با نقاط دیگر ارتباط پیدا میکند (.)Jafari bahman & Khanian, 2013

 -3-4سیستمهای تحلیل در نرمافزار نحو فضا

• تجزیهوتحلیل محوری
• تجزیهوتحلیل میدان دید
8
• تجزیه و تحلیل فضای محدب
9
• مدلسازی عامل اساس
6

7

نحوفضا در ارزیابی و آرایش مجدد ساختار فضایی داخلی ساختمانها استفاده میشود که در این مقاله سعی در بهکارگیری
آن در فضای خوابگاه دانشجویی میباشد .نحو فضای را میتوان به سه مفهوم ،فضای محدب ،حوزهی دید و خط محوری
تقسیم نمود (شکل.)3

بهبود کالبد سکونتگاههای دانشجویی در جهت افزایش اجتامعپذیری
شامره صفحه مقاله247-265 :
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شکل  :3خطوط محوری ،فضای محدب ،دید محوری

()Van nes, 2012
تعاریف و حوزههای کاربرد هریک از موارد مذکور در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1مفاهیم نحو فضا ،تعاریف و حوزههای کاربرد آن
مفاهیم نحو فضا

نمایه

تعریف و دامنه کاربرد

حوز ه دید و
تحلیل گراف
نمایانی
()Isovist

تعریف :حوزه قابل رؤیت نشاندهنده مشخصات تصاویر کامل یک
فرد از نقطهنظر داده شده در فضای شهری و معماری است که برای
جهتگیری یا یافتن راه در بافت شهری و معماری مورد استفاده قرار
میگیرد.
چندضلعی  :Isovistترکیب قابل مشاهده منطقه از یک محل تولید
و یا محل همگرایی پرتوهای بینایی).

فضای محدب
()Convex

نقشههای محدب برای تجزی هوتحلیل ساختمانها و فضاهای عمومی
بین ساختمانها استفاده میشود (" .)Hillier, 1988فضای محدب''
فضایی است که هیچ خطی بین دو نقطه از آن ،محیط پیرامونی فضا
را قطع نکند .از اینرو یک فضای مقعر باید به حداقل تعداد ممکن از
فضاهای محدب تقسیم شود (.)Kamalipur et al., 2012

خط محوری
()Axial

خط محوری نشاندهنده طوالنیترین خط دید در یک فضای شهری
و یا ساختمان میباشد .این مؤلفه نشاندهنده راهی است که انسان و
موجودات در آن خطوط از طریق خیابانها و جادهها ،و یا اتاق و راهرو
حرکت میکنند.
()Adopted from Hillier & Vaughan, 2007

مقاله حاضر سعی نموده تا بهطور کاربردی از این ابزار برای بهینهسازی طرحهای معماری فضاهای خوابگاهی در جهت
افزایش اجتماعپذیری استفاده نماید .این بهینهسازی بهگونهای که کمترین مداخله در سازهی اصلی طرح شامل دیوارهای
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فرض اصلی در پشت این سه عنصر اساسی ،فضایی است که انسان در آن حرکت میکند ،اما بهطور دقیقتر میتوان بیان
نمود که حرکت در فضای خطی و تعامالت اجتماعی در فضاهای محدب رخ میدهد .بهعالوه بهمنظور بررسی الگوهای
رفتاری پیچیده محدوده قابل رؤیت بهکار میرود ( .)Hillier, 2004هدف این مطالعه ترویج استفاده از نحو فضا در بهبود
طراحی فضاهای خوابگاهی میباشد که بدین منظور ابتدا ساختار فضایی کلی هر دو خوابگاه در رویکرد توجیه گراف
نمایانی (میدان دید) و محوری مورد تحلیل قرار گرفت و سپس نتایج حاصله در رویکرد تحلیلی فضای محدب و با بررسی
تکتک فضاها مورد بازبینی قرار گرفت .پیکرهبندی فضایی هر دو گونه خوابگاه در رویکردهای نامبرده تحلیل شدند؛
بدین صورت که در رویکرد محوری از طریق تجزیهوتحلیل محوری و در رویکرد حوزه دید و محدب از طریق شاخصهای
مجزایی نظیر اتصال ،همپیوندی ،عمق ،دید محوری و همچنین شاخص ترکیبی خوانایی به بیان نتایج پرداخته شد.
همچنین در پژوهش حاضر از یافتههای خروجی عامل اساس درنرمافزار ( )Ucl depth mapنیز بهمنظور دستیابی به
نتایج جامعتر بهره گرفته شد.

252
باربر ،بادبندها ،ستون ها و سایر اعضای سازهای صورت گیرد ،انجام میشود .لذا برای رسیدن به این مهم ،پالن طبقات
طرح موجود با چهار رویکرد دید محوری ( ،)Isovistتجزیهوتحلیل محوری ،محدب و مدلسازی عامل اساس (Agent-
 )basedمورد بررسی قرار میگیرد.
شکل ( :4پایین)پالن اصلی( .وسط) نقاط ضعیف طرح( .باال) پالن بهینه سازی شده ،در خوابگاه حیاط مرکزی

شکل ( :5راست) پالن اصلی( .وسط) نقاط ضعیف طرح( .چپ) پالن بهینهسازی شده ،در خوابگاه خطی شکل
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بعد از ارزیابی موارد ذکر شده در پالن ساختمان خوابگاه ،در صورت نیاز به بهینهسازی ،دست به تغییرات (بدون تغییر
در ساختار سازهای ساختمان) زده شده و سپس در این راستا پالن طبقه اصلی را با با پالن بهینهسازی شده مقایسه
نموده تا ضعفهای موجود در پالن اصلی را کاهش داده و یا برطرف نماییم و از این طریق بتوان خوابگاههای دانشجویی
اجتماعپذیرتری داشت .در نمودار زیر فرآیند بهینهسازی طرحهای معماری نمایش داده شده است (نمودار.)1

بهبود کالبد سکونتگاههای دانشجویی در جهت افزایش اجتامعپذیری
شامره صفحه مقاله247-265 :
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نمودار  :1روش بهینهسازی طرحهای معماری توسط نحو فضا

در شکل  4و  5پالن طبقات اصلی به همراه نقاط ضعیفی که قابلیت تغییر بدون اعمال تغییرات در سازه اصلی را داشته،
همراه با پالن بهینهسازی ارائه شده است (شکل 4و  .)5از مجموع موارد یاد شده در چارچوب نظری پژوهش میتوان به
مدل مفهومی به شرح شکل  4دست یافت .بعد از انجام مراحل فوق پالن طبقه همکف و تیپ طبقات در هر دو خوابگاه
دانشجویی ،هم در حالت "اصلی" خود و هم حالت "بهینهسازی" آن مورد تجزی هوتحلیل قرار گرفت.
در نظریه چیدمان فضا نقش اجتماعی فضاها سنجیده میشود و شاخصهایی نظیر عمق و همپیوندی و غیره حضور بالقوه
افراد را در فضا مشخص میکنند .در فلسفه مربوط به اجتماعپذیری فضاها نیز توانایی فضاها در جذب افراد و عابران مطرح
است .در نتیجه هر دو نظریه دارای فصل مشترکی هستند که شاخصهای نظریه چیدمان فضا را به نظریه اجتماعپذیری
طی مدل مفهومی زیر مرتبط میسازد (شکل.)6
شکل  :6مدل مفهومی پژوهش
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خوابگاه دانشگاه حکیم سبزواری دارای سه نوع فرم بوده که شامل خوابگاه حیاط مرکزی ،خوابگاه خطی و خوابگاه
آپارتمانی میباشد .در شکل  7نحوه قرارگیری هر یک از این خوابگاهها در سایت دانشگاه نمایش داده شده است .در این
مقاله سعی بر آن است تا دو نمونهموردی (یک بلوک خطی و یک بلوک حیاط مرکزی) از این مجموعه خوابگاهی را مورد
کنکاش قرار دهیم (شکل( )7جدول.)2

معماری و شهرسازی آرمانشهر

 .4معرفی زمینه پژوهش

254
شکل  :7سایت خوابگاه دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری  -سبزوار

جدول  :2خوابگاههای دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری
نوع بلوک

موقعیت در سایت

پالن

تصویری از بلوک

خوابگاه حیاط مرکزی
خوابگاه خطی
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 .5یافتههای پژوهش

بهمنظور بررسی دادهها از تجزیه و تحلیلهای محوری ،جهتیابی ،دید محوری ،عامل اساس و خوانایی بر روی هر دو نمونه
خوابگاه (هم در حالت بهینه و هم حالت اصلی) بهره گرفته شد .نتایج بهدست آمده از این نرمافزار با رنگهای نارنجی و
قرمز برای نشان دادن باالترین ارزش هر مؤلفه ارائه شده است ،در حالی که رنگ آبی روشن و آبی تیره پایینترین ارزش
هر مؤلفه را نشان میدهند.

 -5-1تجزیهوتحلیل و بحث یافتهها در رویکرد محوری ()Axial

این تجزیهوتحلیل براساس امکان راه رفتن مستقیم در تمام خطوط داخل فضای خوابگاه میباشد.

بهبود کالبد سکونتگاههای دانشجویی در جهت افزایش اجتامعپذیری
شامره صفحه مقاله247-265 :
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جدول  :3دادههای حاصل از تجزیهوتحلیل محوری
تجزیهوتحلیل محوری
خوابگاه حیاط مرکزی حکیم سبزواری قبل از بهینهسازی طرح خوابگاه حیاط مرکزی حکیم سبزواری بعد از بهینهسازی طرح
کمترین

میانگین

بیشترین

کمترین

میانگین

بیشترین

3

90/75

228

3

104/794

417

تجزیهوتحلیل محوری
خوابگاه خطی حکیم سبزواری قبل از بهینهسازی طرح

خوابگاه خطی حکیم سبزواری بعد از بهینهسازی طرح

کمترین

میانگین

بیشترین

کمترین

میانگین

بیشترین

6

153/4

760

6

177/46

977

شکل  :8الف( .سمت راست) ،پالن اصلی طبقه همکف خوابگاه .ب( .سمت چپ) پالن بهینهسازی شده طبقه همکف
خوابگاه حیاط مرکزی

شکل  :9الف( .باال) پالن اصلی طبقه اول خوابگاه خطی .ب( .پایین) پالن بهینهسازی شده طبقه اول

شکل  8نتایج تجزیهوتحلیل محوری ،برای خوابگاه حیاط مرکزی در حالت اصلی و بهینه را به نمایش میگذارد .همانطور
که از طیف رنگی مشخص است ،در حالت بهینه ،راهیابی داخل راهروها بهبود یافته و با کمترین تغییر جهت درک میشود
(شکل .)8

 -5-1-2تجزیهوتحلیل محوری خوابگاه خطی

طبق شکل  ،9کوچکتر کردن فضای خدماتی انبار و اضافه نمودن این فضا به محل اتصال دو راهرو باعث افزایش دسترسی
و دید بهتر شده است که خود سبب شده مسیر بهراحتی یافت شده و با کمترین تغییر جهت درک شود .هنگامی که
دانشجویان به چنین درک از فضاها برسند ،فضاهای محل سکونت آنها قابل درکتر شده که به نوبه خود در شکلگیری
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تجزیهوتحلیل تمام خطوط ،نشاندهنده ویژگی دسترسی میباشد .یکپارچگی بیشتر در هر محور به رنگ قرمز بوده که
کمترین میزان تغییر جهت نسبت به تمامی محورهای دیگر را نشان داده و پایینترین یکپارچگی مربوط به رنگ آبی
میباشد (جدول  3و شکل  8و .)9

256
تصویر ذهنی آنها مؤثرتر بوده و این تصویر ذهنی سبب میشود چنین فضاهایی بیش از پیش از سوی دانشجویان جهت
برقراری تعامالت اجتماعی انتخاب شود (شکل .)9

 -5-2تجزیهوتحلیل و بحث یافتهها در رویکرد میدان دید  )Isovist(:در سه بخش دید محوری،
قابلیت جهتیابی و خوانایی

یافتههای رویکرد میدان دید در سه بخش دید محوری ،قابلیت جهتیابی و خوانایی ،در دو حالت اولیه و بهینهسازی شده
مرور میشود.

 -5-2-1تجزیهوتحلیل دید محوری

مفهوم حوزه قابل رؤیت (دید محوری) سابقهای طوالنی در معماری ،جغرافیا و همچنین ریاضیات دارد .بهنظر میرسد
تندی ( )1967پدیدآورنده اصطالح حوزه قابل رؤیت بوده است .او حوزه قابل رؤیت را بهعنوان یک روش در معماری و
معماری منظر جهت ثبت میدان دید در سایت در نظر میگیرد که به حافظه و تصاویر ذهنی دریافت شده از محیط وابسته
می باشد ( .)Tandy, 1967دید محوری به مجموعه نقاطی از فضا که از نقطهای خاص قابل مشاهده است ،گفته میشود
( .)Benedikt, 1979هدف دید محوری ،تجزیهوتحلیل سطح قابلیت دید و چگونگی دیدن و دیده شدن میباشد .شکل و
اندازه دید محوری در هنگام حرکت در محیطهای معماری تغییر میکند (جدول  4و شکل10و.)11
جدول  :4دادههای حاصل از تجزیهوتحلیل دید محوری تمام نقاط
تجزیهوتحلیل (دید محوری) تمام نقاط
خوابگاه حیاط مرکزی حکیم سبزواری قبل از بهینهسازی طرح خوابگاه حیاط مرکزی حکیم سبزواری بعد از بهینهسازی طرح
کمترین

میانگین

بیشترین

کمترین

میانگین

بیشترین

1/405

2/277

3/380

1/76

3/35

4/93

تجزیهوتحلیل (دید محوری) تمام نقاط
خوابگاه خطی حکیم سبزواری قبل از بهینهسازی طرح

خوابگاه خطی حکیم سبزواری بعد از بهینهسازی طرح

کمترین

میانگین

بیشترین

کمترین

میانگین

بیشترین

2/801

4/258

8/08

2/87

5/32

9/71
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شکل  :10الف (سمت راست) پالن اصلی طبقه همکف خوابگاه .ب( .سمت چپ) پالن بهینهسازی شده طبقه همکف
خوابگاه حیاط مرکزی

بهبود کالبد سکونتگاههای دانشجویی در جهت افزایش اجتامعپذیری
شامره صفحه مقاله247-265 :
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شکل  :11الف (باال) پالن اصلی طبقه اول خوابگاه خطی .ب( .پایین) .پالن بهینهسازی شده طبقه اول خوابگاه خطی

 -5-2-1-1تجزیهوتحلیل دید محوری خوابگاه مرکزگرا

طبق شماره  ،10بازنمودن فضای راهرو و بزرگتر کردن فضای روبهروی راهپله باعث افزایش درجه دید در داخل فضاها
و بهخصوص راهروی داخلی شده که در مسیریابی بسیار مؤثر می باشد .همانطور که مشهود است اعمال این تغییرات،
همپیوندی فضایی را از حیاط مرکزی به سمت راهروها کشانده که خود در درجه دید اتاقها نیز بسیار مؤثر میباشد و
در تحلیل این موضوع میتوان بیان نمود که بعد از اعمال تغییرات مختصر شاهد هستیم که حیاط مرکزی از حالت اول
که نقش عبوری و راهرو مانند داشت ،به فضایی دنج و با تردد عبوری متعادلتر تغییر یافته و همچنین راهروها کمتر
برای دانشجویان غریبه است و میتواند بیش از پیش کانون شکلگیری عبور و مرور و تعامالت اجتماعی دانشجویان باشد
(شکل .)10بهعبارت دیگر عبور و مرور بین راهروها و حیاط مرکزی تقسیم شده است (که البته راهرو سهم بیشتری از این
بوجوشتری
عبور و مرور دارد) که نتیجه این امر را اینگونه میتوان بیان نمود که با اعمال تغییرات شاهد فضاهای پر جن 
نسبت به قبل هستیم که بنا بر تعریف کنش متقابل اجتماعی در محیط هنگامی که حضور افراد در فضا افزایش یابد،
امکان تماس چهره ب ه چهره افزایش مییابد که این امر ،احتمال برقراری تعامل اجتماعی را بین آنها افزایش میدهد
(شکل.)10

 -5-2-1-2تجزی هوتحلیل دید محوری خوابگاه خطی

طبق شکل  ،11کوچکتر کردن فضای خدماتی انبار و اضافه نمودن این فضا به محل اتصال دو راهرو باعث افزایش درجه
دید نسبت به سایر فضاها میشوند .همچنین طبق شکل ،اتاقهای سمت راست راهرو از رنگ آبی تیره (که نشاندهنده
کمترین مقدار دید میباشد) به آبی کمرنگ در آمده است که نشانگر بهبود ادراک فضاهای دو سمت راهرو در نتیجه
افزایش وسعت دید است و بهعبارتی مفصل ارتباطی دو بال راهرو عالوه بر نقش عبوری نقش کانونی بهمنظور برقراری
تعامالت اجتماعی پیدا کرده است که بهدلیل وسعت دید بیشتر از این فضای مفصلی ،فضای راهروها نیز بیش از پیش
برای دانشجویان قابل درک بوده و مورد استفاده قرار میگیرد که میتواند بستری برای شکلگیری کنشهای متقابل
اجتماعی باشد (شکل.)11

 -5-2-2تجزی هوتحلیل قابلیت جهتیابی (نقطه عمق)
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تجزیهوتحلیل نقطه عمق درجه تغییر جهت از هر نقطه در فضای مورد تحلیل را به همه نقاط دیگر نشان میدهد .موانع،
مانند ستون یا نردهها ،عمق توپولوژیک بین سلولهای مختلف را افزایش میدهد ( .)Turner, 2007نقطه عمق کمتر نیز
سبب افزایش جهتیابی میشود (جدول  5و شکل 12و .)13
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جدول  :5دادههای حاصل از تجزیهوتحلیل قابلیت جهتیابی (عمق نقطه)
تجزیهوتحلیل قابلیت جهتیابی (نقطه عمق)
خوابگاه حیاط مرکزی حکیم سبزواری قبل از بهینهسازی طرح خوابگاه حیاط مرکزی حکیم سبزواری بعد از بهینهسازی طرح
کمترین

میانگین

بیشترین

کمترین

میانگین

بیشترین

4/28

6/166

8/901

3/248

4/389

7/290

تجزیهوتحلیل قابلیت جهتیابی (نقطه عمق)
خوابگاه خطی حکیم سبزواری قبل از بهینهسازی طرح

خوابگاه خطی حکیم سبزواری بعد از بهینهسازی طرح

کمترین

میانگین

بیشترین

کمترین

میانگین

بیشترین

2/227

3/630

4/833

2/10

3/150

4/73

شکل  :12الف (سمت راست) پالن اصلی طبقه همکف .ب( .سمت چپ) پالن بهینهسازی شده طبقه همکف خوابگاه
حیاط مرکزی

شکل  :13الف ( باال) پالن اصلی طبقه اول خوابگاه خطی .ب( .پایین) پالن بهینهسازی شده طبقه اول خوابگاه خطی
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 -5-2-2-1تجزیهوتحلیل قابلیت جهتیابی خوابگاه مرکزگرا

طبق شکل  ،12اصالحات کالبدی باعث افزایش جهتیابی و کمتر شدن نقطه عمق شده است .همچنین در طرح
بهینهسازی شده ،نقاط قرمز و زرد رنگ که نشاندهنده بیشترین مقدار عمق میباشد به حداقل مقدار ممکن رسیده است
که در تحلیل این موضوع میتوان بیان نمود که در طرح اولیه ،حیاط مرکزی کمترین میزان نقطه عمق را دارد که به نوبه
خود فضایی مطلوب بهمنظور برقراری تعامالت اجتماعی میباشد .اما بعد از اعمال تغییرات میزان عمق راهروها و حیاط
مرکزی به میزانی مطلوب در حدی پایین قرار میگیرد ،یعنی این دو فضا کمتر از کلیت مجموعه جدا افتادهاند و بیش از
پیش میتواند از سوی دانشجویان مورد استفاده قرار بگیرند ،یعنی به کانون برقراری حیات جمعی در این سکونتگاهها
تبدیل میشوند (شکل.)12

 -5-2-2-2تجزیهوتحلیل قابلیت جهتیابی خوابگاه خطی

طبق شکل  ،13اصالحات کالبدی باعث افزایش جهتیابی ،کمتر شدن نقطه عمق و دید بهتر شده است که عالوه بر
این ،در جهتیابی اتاقهای سمت راست پالن اصلی (که در بعضی از قسمتها به رنگ قرمز میباشد) نیز مؤثر بوده است.
همانطور که در شکل 13دیده میشود ،بیشتر اتاقهای پالن اصلی از رنگ سبز به آبی روشن (در پالن بهینهسازی شده)

بهبود کالبد سکونتگاههای دانشجویی در جهت افزایش اجتامعپذیری
شامره صفحه مقاله247-265 :
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درآمده است با توجه به مطالب ذکر شده میتوان بیان نمود که مفصل جدیدی که بین دو بال راهرو ایجاد شده از کمترین
میزان عمق برخوردار است و همانطور که بیان شد با کمترین میزان تغییر جهت از سوی دانشجویان قابل درک است
که خود عاملی در ارتقاء انگیزه برقراری تعامل اجتماعی در این مفصل است (شکل.)13

 -5-2-3خوانایی

خوانایی ،کیفیتی از محیط مصنوع است که توسعه و دقت نقشههای شناختی را تحتتأثیر قرار داده و بر مسیریابی و رفتار
فضایی متعاقب آن تأثیر خواهد گذاشت ( .)Lynch, 1960از همنشستی دو شاخص اتصال و همپیوندی در نظریه چیدمان
فضا میتوان مفهوم خوانایی را نتیجه گرفت .یکی از تالشهای صورت گرفته برای بهینهسازی طرح مذکور ،باال بردن
میزان خوانایی طرح میباشد که موجب میشود دانشجویان کمتر در آن فضا احساس سردرگمی نموده و رغبت بیشتری
11
برای حضور در آن پیدا کنند که به نوبه خود در اجتماعپذیری فضا مؤثر است .در جدول  6مقدار افزایش خوانایی
طرح در هر دو بلوک و در طبقات مختلف نشان داده شده است .در مجموع نتایج بهدست آمده حاکی از افزایش خوانایی
در طرح بهینهسازی شده میباشد .خوانایی فضایی در خوابگاه حیاط مرکزی از  R^2)t( = 0/5388به R^2)t( = 0/67
افزایش یافته است و در خوابگاه خطی شکل نیز از  R^2)t( = 0/695به  R^2)t( = 0/7837ارتقاء یافته است (جدول.)6
جدول  :6مقدار خوانایی طرح بهینهسازی شده و طرح اصلی در هر دو بلوک خوابگاه دانشجویی
بلوک

بهینه سازی شده
پالن اصلی

بلوک حیاط مرکزی

نوع طرح

طبقه

طبقهی همکف

R2 = 0/7857

طبقهی اول و دوم

Y= 53/462 X+ 17/3999

R2= 0/417456

R2 (t) = 0/5388

پالن اصلی

بلوک خطی شکل

بهینه سازی شده

طبقهی همکف
طبقهی همکف

R2 = 0/7857

طبقهی اول تاسوم

Y= 218/575 X- 502/297

R2= 0/666204

Y= 221/385 X- 17/3999

R2 = 0/7857

طبقهی اول تاسوم

Y= 234/33 X+ 746/35

R2= 0/7943

R2 (t) = 0/7837
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R2 (t) = 0/6951

Y= 221/385 X- 667/681 Y= 431/237 X- 583/664 Y= 306/273 X- 563/67

R2 = 0/7857

طبقهی اول تاسوم

Y= 53/462 X+ 17/3999

R2 = 0/7857

R2 (t) = 0/677

طبقهی همکف

خوانایی

طبقه

خوانایی

نمودار خوانایی فضایی

نمودار خوانایی فضایی

خوانایی
کل
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 -5-3تجزیهوتحلیل یافتهها در رویکرد فضای محدب ()Convex

همانطور که در مبانی نظری ذکر شد ،اجتماعپذیری و تعامالت اجتماعی در فضای محدب شکل میگیرد ،بهعبارت
دیگر در نتیجه حرکت شخص در فضا (رویکرد محوری) و شکلگیری میدان دید (رویکرد میدان دید) او ،حال نوبت به
شکلگیری تعامالت اجتماعی در فضای محدب (رویکرد محدب) میرسد که در ادامه یافتههای حاصل از رویکرد محدب
از طریق دو شاخص همپیوندی و عمق در دو مرحله قبل و بعد از انجام اصالحات بهینهسازی مورد بحث واقع میشود.
به عبارت دیگر در دو رویکرد پیشین شاخصهای پیکرهبندی فضا (نشانگر روابط بین فضاها) بهطور کلی در محیط مورد
تحلیل قرار گرفت و عدد و یافتهای که داللت بر کلیت محیط داشت حاصل آمد ولی در رویکرد محدب اعداد و تحلیلهای
بهدست آمده متعلق به تکتک فضاها بهطور مجزاست (جدول 7و .)8

 -5-3-1تجزیهوتحلیل یافتههای رویکرد فضای محدب در خوابگاه مرکزگرا

طبق جدول  ،7اصالحات کالبدی در قسمت همپیوندی باعث افزایش قسمتهای متمایل به رنگ نارنجی و قرمز راهرو
شده است (همپیوندی راهرو از  0/795به  0/94ارتقاء پیدا کرده و عمق راهرو از  7/69به  5/62نزول پیدا کرده است) و در
قسمت عمق نیز همانطور که انتظار میرفت ،فضای راهرو و حیاط مرکزی (کانونهای اصلی شکلگیری اجتماعپذیری)
پس از اصالحات بسیار کمعمق شدهاند .به عبارتی طبق نظریه چیدمان فضا کمتر جدا افتادهاند ،یعنی بیش از پیش در
دسترس کاربران هستند و با حداقل تغییر جهت و سردرگمی قابل بازشناسی هستند .به عبارت دیگر ،اینگونه میتوان
بیان نمود که قسمتهای طولی راهرو نیز پس از انجام بهینهسازی در حیطه فضاهای با همپیوندی باال قرار گرفته است.
در تحلیل این موضوع ،میتوان بیان نمود که با اعمال تغییرات کالبدی مختصر و شکلگیری همپیوندی باالتر و عمق
کمتر در راهرو و حیاط مرکزی ،طبق نظریه چیدمان فضا و در راستای نظریه حرکت طبیعی ،احتمال وقوع حرکت کاربران
در فضا و شکلگیری فعالیتهای اجتماعی بیشازپیش خواهد شد و این فضاها میتواند بیشازپیش کانون شکلگیری
عبور و مرور و تعامالت اجتماعی دانشجویان شود( ،جدول )7که نتیجه این امر را اینگونه میتوان بیان نمود که با اعمال
تغییرات طبق پیشبینیهای روش چیدمان فضا( ،همانطور که پیش از این در رویکرد محوری و میدان دید نیز بهطور
کلی بیان شده بود) شاهد فضاهای راهرو و حیاط مرکزی پر جنبوجوشتری نسبت به قبل هستیم که این موضوع روش
چیدمان فضا را به کنش متقابل اجتماعی در محیط که با حضور افراد در فضا و امکان تماس چهرهبهچهره تعریف میشود،
مرتبط میسازد (جدول.)7

 -5-3-2تجزیهوتحلیل یافتههای رویکرد فضای محدب در خوابگاه خطی

جدول  :7یافتههای حاصل از رویکرد تحلیل محدب طرح بهینهسازی شده و طرح اصلی در خوابگاه دانشجویی حیاط
مرکزی
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طبق جدول شماره  ،8اصالحات کالبدی باعث افزایش فضاهای تحت پوشش همپیوندی باال شده و مفصل ارتباطی دو
راهرو همپیوندترین فضا را شکل داده است .در قسمت مؤلفه عمق هم پس از اعمال تغییرات (هرچند بهطور خیلی
جزئی) شاهد هستیم که عمق کلیه فضاهای راهرو به مقداری اندک ،کم شده است و کانون اصالحات کالبدی بهخصوص
مفصل ارتباطی دو راهرو به کمعمقترین فضا مبدل شده است که به نوبه خود موجب ارتقاء حضور ،حرکت و فعالیتهای
اجتماعی کاربران خواهد شد (جدول.)8

حالت غیر بهینه

مقایسه نموداری بین حالت بهینه و غیربهینه

بهبود کالبد سکونتگاههای دانشجویی در جهت افزایش اجتامعپذیری
شامره صفحه مقاله247-265 :
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عمق (قابلیت جهتیابی(
جدول  :8یافتههای حاصل از رویکرد تحلیل محدب طرح بهینهسازی شده و طرح اصلی در خوابگاه دانشجویی خطی
شکل
همپیوندی(دید محوری(
عمق (قابلیت جهتیابی(

حالت بهینه شده حالت غیر بهینه حالت بهینه شده حالت غیر بهینه

 -5-4تجزیهوتحلیل عامل اساس

مقدار نظری عامل باید برای برآورد الگوی حرکتی پیشنهاد شده استفاده شود .این ابزار توسط ترنر توسعه داده شد
( )Turner, 2003و در پیشبینی حرکت نظری مفید است (.)Hillier & Iida, 2005; Bada & Guney, 2009

تجزیهوتحلیل عامل اساس
کمترین

میانگین

بیشترین

کمترین

میانگین

بیشترین

1

10/519

67

1

12/139

87

تجزیهوتحلیل عامل اساس
خوابگاه خطی حکیم سبزواری قبل از بهینهسازی طرح

خوابگاه خطی حکیم سبزواری بعد از بهینهسازی طرح

کمترین

میانگین

بیشترین

کمترین

میانگین

بیشترین

1

13/82

117

1

14/139

151
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جدول  :9دادههای حاصل از تجزیهوتحلیل عامل اساس

262
این بخش نرمافزار ،نحوه جهتیابی و انتخاب مسیر مردم در فضای شهری و معماری را مدلسازی مینماید .بهنحوی که
خاکستری ،نبود عامل حرکتی در فضا (دانشجویان) ،آبی ،نشاندهنده کم بودن عامل و نارنجی و قرمز نیز زیاد بودن عوامل
را به نمایش میگذارد که در بهینهسازی طراحی مبادرت به افزایش نقاط نارنجی و قرمز نمودهایم .به عبارت دیگر با انجام
بهینهسازی میزان حضور دانشجویان در فضا (بهخصوص راهروها و حیاط مرکزی) به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرده
است .با توجه به ادبیات موجود در زمینه تعامالت اجتماعی که تعامل اجتماعی میتواند یک موضوع فیزیکی ،یک نگاه،
یک مکالمه و ارتباط بین افراد باشد که خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیتهای متناسب و در نتیجه نقشپذیری مردم
در فضا و عضویت آنها در گروهها و شبکههای اجتماعی است؛ در نتیجه از افزایش حضور دانشجویان در فضا میتوان
افزایش حیات جمعی در این سکونتگاهها را نتیجه گرفت (جدول  9و شکل 14و .)15
شکل  :14الف (سمت راست) پالن اصلی طبقه همکف .ب(.سمت چپ) پالن بهینهسازی شده طبقه همکف خوابگاه
حیاط مرکزی مریم

شکل  :15الف (باال) پالن اصلی طبقه اول خوابگاه خطی .ب( .پایین) پالن بهینهسازی شده طبقه اول خوابگاه خطی
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 -5-4-1تجزیهوتحلیل عامل اساس خوابگاه مرکزگرا

همانطور که در شکل 14مشخص است ،در شکل بهینهسازی شده حضور و حرکت دانشجویان بهدلیل باز شدن راهروها
و بزرگتر شدن فضای روبه روی راهپلهها با توجه به آسانتر شدن جهتیابی ،بیشتر شده است که نتیجه آن استفاده
حداکثری از فضای معماری میباشد ،به عبارتی فضاهایی که (دانشجویان) را جذب میکند ،گسترش یافته است (شکل.)14

 -5-4-2تجزیهوتحلیل عامل اساس خوابگاه خطی

در نمونه خطی شکل نیز (با توجه به شکل  )15با کوچکتر نمودن فضای خدماتی که بهعنوان انباری استفاده شده و در
مرکز طرح و محل تالقی دو راهرو واقع شده است و اضافه نمودن این فضا به محل اتصال دو راهرو جهتیابی دانشجویان
سهلتر شده است .عالوه بر این فضای مذکور میتواند بهعنوان محل تجمع و نشستهای دانشجویی استفاده شود
(شکل.)15

نتیجهگیری

در اکثر خوابگاهها ،نبود بستر کالبدی مناسبی که روحیه اجتماعپذیری را در بین دانشجویان تقویت کند ،همواره حس
میشود .حیات جمعی و اجتماعپذیری نیز به نوبه خود در رشد علمی و اخالقی این دانشجویان تأثیرگذار است .مسیریابی،
جهتیابی ،دسترسی ،دید مورد نیاز کاربر و خوانایی محیط که متأثر از کالبد این مکانها بوده و بر اجتماعپذیری این
محیطها تأثیرگذار است در طراحی و ساختوساز فضاهای خوابگاههای دانشجویی نقش دارند .از اینرو در این پژوهش،
هدف ارتقاء اجتماعپذیری دانشجویان ساکن در این خوابگاهها از طریق تغییرات مختصر در مؤلفههای کالبدی است،
موضوعی که به تازگی و با استفاده نظریه و روش چیدمان فضا مورد توجه قرار گرفته است .این مقوله ،دستاندرکاران
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محیطها را قادر میسازد تا پیش از اجرایی کردن تغییرات کالبدی گسترده در بستر محیطهای خوابگاهی بهمنظور
افزایش فعالیتهای اجتماعی ساکنان ،بتوانند پیشبینیهایی در مورد حاصل و نتیجه چنین اصالحاتی از طریق نظریههای
چیدمان فضا داشته باشند و در صورت مطلوب بودن تغییرات در نظر گرفته شده طبق نظریه چیدمان فضا ،اقدام به اجرا
نمایند .بدین منظور ،دو تیپ از خوابگاههای دانشگاه حکیم سبزواری مورد بررسی قرار گرفت .پارامترهای پیکرهبندی
فضایی که با تأثیر بر الگوهای اجتماعی -رفتاری کاربران ،رابطه نزدیکی با مفهوم اجتماعپذیری فضاهای آموزشی دارند،
بهمنظور سنجش اجتماعپذیری دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشجویی بهکار رفتند .در این راستا ابتدا نقاط
ضعف طرح اصلی را پس از تحلیلهای ابتدایی پالنها در روش چیدمان فضا ،مشخص نموده و سپس با ایجاد تغییرات
غیرسازهای در آنها موارد ذکر شده را مورد تجزیهوتحلیل قرار داده و نتایج آن با نتایج حاصل از پالن اصلی مقایسه شد.
طی فرآیند مذکور میتوان با استفاده از نحو فضا به طرح بهینهای که حیات جمعی این اماکن را تقویت میکند ،پیش
از اقدامات اجرایی و تحمل هزینه ،دست پیدا کرد .نتایج یافتهها نشان داد که با تغییرات غیرسازهای در خوابگاه مرگزگرا
و خوابگاه خطی شکل ،مؤلفههایی نظیر وسعت دید کاربر ،سهولت حرکت در مسیر ،وضوح مسیر حرکتی و همپیوندی
(بیانگر جذب کاربران به فضاست) ارتقاء پیدا کرده و عمق نقاط (جهتیابی برای کاربران) کاهش یافت .مواردی که همگی
در جذب کاربران به محیط فیزیکی و پیشبینی حرکت کاربران در فضا مؤثر است و طبق نظریه حرکت طبیعی ،روش
چیدمان فضا و پیکرهبندی فضایی را به مفهوم اجتماعپذیری مرتبط میسازد .بنابراین با استفاده از روش نحو فضا و بدون
مداخله در سیستم سازهای میتوان موجبات ارتقاء حضور و حرکت کاربران در فضا را فراهم آورد که از شروط اساسی
و اولیه شکلگیری کنش متقابل اجتماعی بین کاربران است ،در نتیجه بهبود این عوامل بستری مناسب جهت ارتقاء
تعامالت اجتماعی در خوابگاههای دانشجویی را فراهم میآورد.

پینوشت
3 .3همپیوندی ()Integration؛ رجوع شود به (.)Kamalipur et al., 2012
4 .4عمق ()Depth؛ رجوع شود به (.)Jiang et al., 2000; Klarqvist, 1993; Lima, 2001

1. Hillier
2. Connectivity

5. Natural Movement
6. Axial Analysis
7. Isovist Analysis
8. Convex Analysis
9. Agent- based Modeling
10. Isovist
1111در نمودارهای ارائه شده ،بهمنظور معرفی مفهوم خوانایی محور عمودی بیانگر شاخص اتصال و محور افقی بیانگر
شاخص همپیوندی است.
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