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فضاهای فرهنگی بهعنوان بخشی از فضاهای عمومی ،افراد را درون سازمانهای فضایی گوناگون
بهصورت اختیاری و برای انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی گرد هم میآورند .این فضاها ،محل
مناسبی برای برقراری تعامالت اجتماعی محسوب میشوند و نقش مهمی در ایجاد و ارتقای تعامالت
و ارتباط افراد با یکدیگر و زندگی اجتماعی آنها دارند .با درک چگونگی ارتباط محیط انسان ساخت و
روابط اجتماعی میان افراد میتوان معماران و طراحان را در جهت طراحی مناسب چنین فضاهایی یاری
رساند .هدف پژوهش حاضر یافتن روابطی بین کیفیتهای فضایی و مفاهیم اجتماعی از جمله اجتماعپذیری
در معماری و طراحی شهری و بهکارگیری آنها در طراحی بناهای فرهنگی است .در ارزیابی مؤلفههای
اجتماعپذیری از روش مصاحبه و مشاهده و تحلیل نتایج آن از طریق نقشههای رفتار فضایی کاربران
در فرهنگسرای فرشچیان اصفهان بهعنوان نمونه مورد مطالعه استفاده شده است .نتایج پژوهش حاضر
حاکی از وجود رابطه مستقیم بین میزان اجتماعپذیری و مؤلفههای کالبدی و فعالیتی محیط ساخته شده
است .این مؤلفهها گاه بهتنهایی و گاه در ترکیب با یکدیگر میتوانند در کمیت و کیفیت اجتماعپذیری بناهای
عمومی اثرگذار باشند.
کلیدواژهها :فضاهای فرهنگی ،اجتماعپذیری ،محیط انسانساخت  ،فرهنگسرای فرشچیان.
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مقدمه

با گسترش جوامع انسانی و ارتقای نیازهای اجتماعی بشری برای زندگی بهتر و محدودیتهای
فضاهای مسکونی برای انجام برخی از آنها ،ضرورت حضور در فضاهایی جمعی جهت انجام
برخی از فعالیتهای انسان از اهمیت زیادی برخوردار شده است .تأمین نیاز انسان به ایجاد
ارتباط با دیگران و در کنار جمعبودن مستلزم وجود فضاهای جمعی معین است و فضاهای
عمومی قابلیتهای متنوعی در این زمینه دارند .در فضاهای شهری که بهعنوان بناهای عمومی
معرفی شدهاند و دارای کاربریهایی مشخص همچون فرهنگی ،تجاری ،خدماتی هستند ،کمبود
اینگونه فضاها که میزانی از نیازها و خواستههای اجتماعی افراد را فراهم کنند ،بهچشم میخورد.
اینگونه فضاها باید عالوه بر دارا بودن ویژگیهای یک فضای عمومی مطلوب ،بستر مناسبی را
برای فعالیتهای جمعی و اجتماعی فراهم آورند .چنین فضاهایی در صورت وجود ،اغلب فاقد
طراحی مناسب و از پیش تعیین شده بدین منظور هستند؛ همچنین فضاهای اجتماعپذیری که بستر
مناسبی را برای فعالیتهای جمعی و اجتماعی فراهم آورند ،نیستند تا بتوانند عالوه بر حضور و
مانایی افراد گوناگون در بنا ،باعث ترغیب به ایجاد تعامالت اجتماعی در این مکانها شوند.
پژوهشهای گوناگونی در مورد چگونگی ارتباط بین محیط انسان ساخت و روابط اجتماعی از
سوی افراد مختلف انجام گردیده است که با مطالعه پیکربندی فضا و انتظام فضایی به چگونگی
تعامل آن با ساختارهای اجتماعی و رفتارها و فعالیتهای کاربران فضا دست یافتهاند (Hillier
 .)& Hanson, 1984همچنین بر درک تعامل میان مردم و محیط ساخته شده و تبیین رابطۀ فرم
و کارکرد تأکید شده است و بیان میدارند که بناها ،فضا را سازماندهی میکنند و روابط و
فعالیتهای اجتماعی را در بیرون و درون خود شکل میدهند .محیط فیزیکی بهعنوان انعکاس
دهنده و حاصل ساختار و کنشهای اجتماعی است ( .)Hillier, 1999بر مبنای این نتایج ،پژوهشهای
متعددی در حوزه فضاهای عمومی انجام شده است (Holland et al. 2007; Mitchell, 2003; Montero
.)Avila, 2001; Zieleniec, 2007
مطالعاتی نیز که در حوزۀ حیات جمعی و نقش و جایگاه تعامالت اجتماعی در فضاهای
عمومی کشور به بررسی این موضوع پرداختهاند ،گاه بهصورت نظری و گاه بهصورت میدانی
در نمونههایی همچون فضاهای ایستگاهی مترو و فضاهای باز تحلیل روابط اجتماعی موجود
در فضاها از دیدگاه اجتماعپذیری را انجام دادهاند (دانشپور و چرخچیان1386 ،؛ صالحی نیا و
معماریان1388 ،؛ مردمی و همکاران1390 ،؛  .)Modiri et al, 2012در ادامه این مطالعات ،پژوهش
حاضر با بررسی تعامالت اجتماعی در نمونه مورد مطالعه ،بهدنبال بسط نظریههای مطرح شده
در این دسته از فضاهای عمومی است .در این پژوهش بررسی بناهای فرهنگی بهصورت خاص
مورد توجه قرار گرفته است .عملکردهای فرهنگی بهدلیل دارا بودن فضاها و برنامههای غیررسمی
بههمراه سایر عملکردها ،زمینۀ مناسبی را برای برقراری تعامالت اجتماعی ایجاد میکنند .از سویی
دیگر دارای نظامهای فعالیتی متفاوتی نسبت به سایر فضاهای عمومی شهری( .میدانها ،پارکها،
فضاهای ایستگاهی و  )...هستند .این تفاوتها در مقیاس فضاها ،جنس و نحوه برقراری تعامالت
اجتماعی هستند .از سویی دیگر بخش عمده فضاهای فرهنگی را فضاهای عمومی داخلی تشکیل
دادهاند؛ اما اکثر پژوهشهای پیشین معطوف به فضاهای عمومی بیرونی در مقیاسهای شهری
بوده و کمتر فضاهای معماری در مقیاس بنا مورد توجه قرار گرفته است .در نتیجه لزوم دقت نظر
بیشتر در تبیین احکام طراحی در این مقیاس از فضاهای عمومی احساس میگردد.
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قلمروی فضای عمومی به تمامی فضاهایی اطالق میشود که توسط مردم قابل دسترسی و
استفاده باشد .با توجه به تقسیمبندی ارائهشده توسط کارمونا و دیگران از قلمرو فیزیکی،
اجتماعی و فرهنگی فضاهای عمومی شامل )1 :فضاهای عمومی خارجی )2 ،فضاهای عمومی
داخلی )3 ،فضاهای داخلی و خارجی نیمهعمومی است که فضاهای فرهنگی در دستۀ فضاهای
عمومی داخلی قرار میگیرند .در تعریف آنها از فضاهای عمومی داخلی چنین نوشته شده است:
«فضاهای عمومی داخلی شامل کتابخانهها ،موزهها ،تئاتر شهرها و غیره و تسهیالت رفتوآمد
عمومی چون ایستگاههای اتوبوس ،قطار ،فرودگاهها و غیره را شامل میشود» (کارمونا و دیگران،
 .)223 ،1391با توجه به تعریف فوق و قرار گرفتن مجموعههای فرهنگی در دستهبندی فضاهای
عمومی ،میتوان به شناخت ابعاد اجتماعی این فضاها از طریق تعمیم و بازنگری مبانی نظری
مطرح شده در حوزه فضاهای عمومی ،دست یافت.
فضاهای عمومی بهعنوان فضاهای باز فکری هم تعریف میشوند؛ چراکه این فضاها برای
استفادههای مختلف غیرقابل پیشبینی و انجام فعالیتهای متنوع ،طراحی و برنامهریزی شدهاند تا
تمایالت شهروندان را برای برآوردهکردن خواستههایشان هموار کرده و آنها را از این امر منتفع
نماید ( .)Walzer, 1986, 470همچنین کارمونا فضاهای عمومی امروز را بهعنوان قلمروهای عمومی
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بناهای فرهنگی باید بتوانند پذیرای گسترۀ زیادی از افراد با خصوصیات مختلف اجتماعی
بهویژه گروههای مختلف سنی ،جنسیتی ،اجتماعی و ....در خود باشند .این دسته از فضاهای
عمومی به نسبت فضاهای عمومی دیگر مانند فضاهای تجاری و تفریحی ،کمتر مورد استقبال
مردم قرار میگیرند و همین امر باعث میشود که بسیاری از آنها تحقق نیازهای اجتماعی خود
را در دیگر فضاهای عمومی جستجو کنند .اما باید به این نکته توجه داشت صرف حضور در
دیگر فضاهای عمومی تعامالت اجتماعی اتفاق نمیافتد و فرد فقط به بخش کوچکی از نیازهای
اجتماعی خود یعنی در جمع بودن پاسخ میدهد .در نتیجه توجه به ابعاد اجتماعی فضا در طراحی
بناهای فرهنگی و یافتن ارتباط بین کیفیتهای فضایی و مفاهیم اجتماعی از جمله اجتماعپذیری در
موفقیت این فضاها از اهمیت زیادی برخوردار است .اجتماعپذیری یکی از مفاهیم بهکار رفته در
حوزه روانشناسی محیطی است که به فضاهایی گفته میشود که چند منظورهاند و تأمینکننده
بسیاری از فعالیتها روزمره و مورد استفاده کاربران هستند و هماهنگی اجتماعی کاربران را
تأمین میکنند (لنارد.)35 ،1377 ،
با بیان مفاهیمی کیفی همچون «اجتماعپذیری» در طراحی یک بنای فرهنگی ،سؤاالتی از این
دست به ذهن متبادر میشود :مؤلفههای مؤثر بر ایجاد کیفیت اجتماعپذیری در فضاهای فرهنگی
کداماند؟ محیط انسان ساخت چگونه بر میزان اجتماعپذیری تأثیرگذار است؟
این تحقیق ،پژوهشی توصیفی-تحلیلی بوده و از شاخه موردپژوهی است چراکه شامل
روشهایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است (سرمد و
حجازی )82 ،1381 ،و تحلیلی است زیرا از روش پژوهش موردی به بررسی تطبیقی مؤلفهای
اجتماعپذیری و مقایسه آن با وضع موجود میپردازد .مطالعه موردی این تحقیق از نوع مطالعه
خطی-تحلیلی است که شکل سنتی ترتیب مقاله علمی شامل تشخیص سؤال اصلی تحقیق ،مرور
سابقه موضوع ،روشها ،یافتهها ،تحلیل یافتهها و نتیجهگیری نهایی ،را دنبال کرده است (گروت
و وانگ.)350 ،1386 ،
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میداند که این قلمروها به «مکانها و محیط زندگی اجتماعی» اطالق میشوند .این قلمروها بهعنوان
میدانی برای رفتار و نمایش ،زمینهای مشترک و خنثی برای تعامل اجتماعی ،اختالط و ارتباط و
بهعنوان مرحلهای برای «معرفت اجتماعی»« ،پیشرفت شخصی» و «تبادل اطالعات» عمل میکند
(کارمونا و دیگران .)223 ،1391 ،بناها و فضاهای عمومی در نقش بستری در جهت بهبود ارتباطات
و رشد تعامالت اجتماعی افراد باید از منظر اجتماعپذیری مورد مالحظه قرار گیرند .مطالعات نشان
میدهد فضاهای عمومی زمانی میتوانند بهخوبی پاسخگوی نیازهای مردم باشند که آنالیزهای
اجتماعی در جهت تکمیل فرآیند طراحی آنها انجام شده باشد (.)Marcus & Francis, 1998
در قلمروهای عمومی شهری الگوهای تعامل اجتماعی و قابلیتهای فضای معماری ساختهشده
دارای اهمیت ویژهای هستند .دلیل اصلی این مسئله این است که میان تعامل اجتماعی و دلبستگی
مردم به محیطهای اجتماعی ساخته شده رابطهای تنگاتنگ وجود دارد .در فضاهای عمومی
اجتماعپذیر توفیق مالقات دست میدهد و این فضاها مورد استفاده گروههای مختلفاند و بهطور
مستقیم در دسترس استفادهکنندگان اطرافاند و از همین رو مقرهاییاند که به حیات و هویت
جمعی تعلق دارند (لنگ .)1381 ،حیات جمعی فرصتی برای رها شدن از تنشهای زندگی روزمره،
گذراندن اوقات فراغت ،تعامالت اجتماعی و گردهمایی افراد در جامعه و همچنین بستری برای
حضور و بیان آزادانه خود در فضا است .ویژگیهای ایجاد و تداوم حیات جمعی در فضاهای
عمومی مطلوب شامل تعامالت اجتماعی ( ،)Sennett, 1974جذب افراد در گروههای مختلف (Whyte,
 ،)1980امنیت اجتماعی و ترغیب به افزایش تحمل گروههای مختلف در فضا ،جامعهپذیری بیشتر
( )Markus, 1987و فضایی فعال و سرزنده است .اجتماعپذیری در فضاهای عمومی بر پایه نیاز
مردم به حس تعلق اجتماعی و تعامل با یکدیگر قرار دارد و این امر حمایتکننده یک فضای
اجتماعی موفق است (دانشپور و چرخچیان.)22 ،1386 ،

مفهوم اجتماعپذیری

هال ( )1376بهمنظور مطالعه تعامالت جمعی در فضا مفاهیمی همچون اجتماعپذیری را مورد
مطالعه قرار داده است .در مطالعه وی محیط به دو دسته محیطهای اجتماعپذیر 1و محیطهای
اجتماعگریز 2دستهبندی شدهاند (لنگ .)1381 ،محیطهای اجتماعپذیر موجب تشویق و ترغیب
رفتارهای اجتماعی و جمعی میگردند و محیطهای اجتماعگریز تعامالت جمعی را کم مینمایند.
استفاده از واژههای «فضاهای اجتماعپذیر»« ،فضاهای اجتماعدوست»« ،فضاهای گردهمآورنده»
یا «اجتماعگریز یا فضاهای پراکندهکننده» ،بیانگر کیفیات فضایی است که مردم را دور هم جمع
میآورد یا از هم دور میکنند ( .)Osmand, 1957, 26در سازماندهی فضایی اجتماعپذیر امکان
تماس چهره به چهره وجود دارد و فاصله فضاهای تعاملی در فضاهای حرکتی و یا مکث ،در
حد فاصلههای اجتماعی-مشورتی تقلیل پیدا میکند .سازماندهی اجتماعگریز موجب خودداری
از تعامل اجتماعی میشوند؛ نیمکتهای پشت به پشت مثالی از سازماندهی اجتماعگریز هستند.
نباید اینگونه فرض کرد که روابط چهره به چهره در مکانهای اجتماعپذیر ،حضور مردم را تقلیل
میدهد .برای بروز چنین رفتارهایی باید حضور در فضاها تمایل قبلی نیز وجود داشته باشد.
قرارگاهها و مکانهای رفتاری باید در حد فضاهای مورد قبول مردم قرار گیرد (لنگ.)46 ،1381 ،
فرآیند اجتماعپذیری ،با برقراری تعامل و ارتباطات اجتماعی بین بهرهبرداران و قابلیت شرکت
مؤثر در تعامل با دیگران ،چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی عمومی و حرفهای انسانها،
از اهمیت حیاتی برخوردار است (فرگاس.)12 ،1379 ،
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بر اساس دیدگاه الرس لرآپ ( )1972ایجاد فضای عمومی که پذیرای افراد مختلف باشد باید
دارای عوامل زیر باشد:
1 .1تأمین قلمرو ،امنیت ،ساختار منسجم ،تداوم ،خوانایی و قابل پیشبینی بودن فضاها
2 .2وجود تسهیالت مناسب در فضا ،پاسخگویی ،راحتی و آسایش محیطی
3 .3میزان اطالعات ،شور و هیجان محیطی که مستلزم وجود ابعادی چون پیچیدگی و رمز
آلودگی ،آموزش ،گوناگونی و تضاد ،انتخاب ،خلوت و دلبستگی در فضاست.
4 .4تعامالت اجتماعی (.)Montero Avila, 2001
بر اساس پژوهشهای انجام شده ،عوامل فوق در دو دسته کلی عوامل «کالبدی» و «فعالیتی»
قرار میگیرند .عواملی که بر بعد کالبدی تأکید میکنند چون تأمین خلوت ،قلمرو ،خوانایی ،آسایش
و امنیت هستند و عواملی همچون تجارب محیطی ،حضور و تعامالت اجتماعی بر بعد فعالیتی فضا
اشاره دارند (دانشپور و چرخچیان.)23 ،1386 ،
الف) مؤلفههای کالبدی :بسیاری از پژوهشهای اخیر رابطه مشخصههای کالبدی فضا و
تعامالت جمعی را محور خود قرار دادهاند .محور این پژوهشها بر این است که در هر محیطی،
فضای کالبدی به مثابه سامانهای فضایی عمل میکند و مشخصههای این سامانه فضایی بر
تعامالت جمعی کاربران مؤثر است ( .)Pasalar, 2003در این مطالعات رابطه میان سازماندهی
اجتماعی و ساختار محیط انسان ساخت مورد مطالعه قرار میگیرد .بر این اساس مکان فیزیکی در
حالت ایدهآل به سه صورت از رفتار و رویدادهای رفتاری در فضا پشتیبانی مینماید .نخست اینکه
مکان فیزیکی عناصر فیزیکی و مشخصههای الزم برای تداوم و پایایی آسایش افراد در محیط را
فراهم میآورد .بهعنوان مثال نور ،ویژگی مهمی در محیط فیزیکی است که مکان فیزیکی چگونگی
آن را مشخص میکند .دوم اینکه محیط فیزیکی فراهمکننده امکانات و سازماندهی فضایی است
که نظامها و الگوهای ویژه فعالیت در فضا را قوام میبخشد و دیگر فعالیتها را کمرنگ مینماید؛
بهعبارت دیگر محیط فیزیکی شکلگیری روابط جمعی را تسهیل نموده ،سطح مطلوبی از خلوت را
در فضای فعالیت فراهم میآورد .این امر شامل ابعاد ،هندسه فضا و روابط و ارتباطات فضایی
در فضاهای فعالیت است .در نهایت محیط انسان ساخت مولد و تضمینکننده احساسات ،تجارب
و ادراکات نمادین و زیباییشناسانه است که به مثابه کیفیاتی در محیط ،ادراکات کاربران را تحت
تأثیر قرار میدهند .این سه سطح همواره بهصورتی تعاملی و متغیر رابطه بین تعامالت اجتماعی
و نظامهای رفتاری در فضا را کنترل مینمایند (.)Moleski & Lang, 1986
فضا دارای منطقی اجتماعیـجمعی بوده که از طریق تحلیل ساختار فضایی و فعالیتهای کاربران،
چگونگی سازماندهی فضا توسط معماران قابل درک است .در محیط انسان ساخت از یک طرف
الگوهای جمعی در محیط برخوردار از نظامهای فضایی هستند و از طرف دیگر محتوای فضایی
محیط دارای الگوهای جمعی است ( .)Hillier and Hanson, 1984سازمان فضایی میتواند تعامالت
اجتماعی مطلوب را تقویت نماید و همچنین میتواند بر ایجاد خلوت مطلوب نیز تأثیر مستقیم داشته
باشد .در واقع میتوان از طریق سازماندهی مناسب فضاها و چیدمان فضایی به سطح مناسبی از
ارتباطات و خلوت مطلوب متناسب با فعالیتهای فضاهای مورد نظر دست یافت (.)Archea, 1999
مؤلفههای کالبدی اجتماعپذیری فضای عمومی با عواملی همچون نحوه دسترسی ،موقعیت
قرارگیری ،آسایش در شرایط مختلف اقلیمی و امنیت در رابطه است .از ابعاد کالبدی فضای
عمومی و قابلیتهای آن در رابطه با اجتماعپذیری فضا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

عوامل مؤثر در ارتقای اجتماعپذیری بناهای فرهنگی ...

مؤلفههای اجتماعپذیری
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• •موقعیت قرارگیری و دسترسیهای سواره و پیاده
• •چگونگی شکلگیری و ساماندهی فضاهای عمومی
• •فرم ،هندسه ،نظم ،هماهنگی ،تشخص ،هارمونی ،تنوع ابعاد و تناسبات و سایر ابعاد
زیباشناسانه (دانشپور و چرخچیان.)25 ،1386 ،
عالوه بر این وجود عناصر طبیعی در این فضاها موجب افزایش هیجان و سرزندگی و
دعوتکنندگی و ایجاد تجربههای خوشایند برای افراد میشود که باعث افزایش حیات جمعی در
فضا میگردد (دانشگر مقدم و دیگران.)1391 ،
ب) مؤلفههای فعالیتی :ادبیات حاکم بر مطالعات انسان و محیط نشان میدهد که مطالعه فضای
کالبدی مستلزم مالحظه فعالیتها در آن است .بارکر بر ماهیت جمعی-رفتاری فضاهای فعالیتی
تأکید داشته است و تعامالت جمعی در فضاهای فعالیتی را به مثابه قابلیتی برای فضا مورد تأکید
قرار داده است ( .)Barker, 1968بر طبق این نظرات دلبستگی به مکان نهتنها توسط وجوه فیزیکی
تقویت میشود بلکه کیفیت رفتارها و تعامالت اجتماعی در فضا نیز بر دلبستگی به آن مؤثر هستند
( .)Poll, 2002بنابراین مشخصات کارکردی فضاهای عمومی میتواند بر کیفیت و کمیت جذب مردم
برای توقف و تعامل در این فضاها ،تأثیرگذار باشد (دانشپور و چرخچیان.)23 ،1386 ،
وقوع رویدادهای خاص در فضا از قبیل نمایشهای خیابانی ،هنرهای عمومی و رخدادهایی
از این دست که مردم را با یکدیگر پیوند میدهند ،به جذابیت فضاها میافزایند و در فرآیند چنین
رخدادهایی ،موقعیتهایی جهت برقراری ارتباط بین مردم و تمایل به گفتگو بین آنها ایجاد
میگردد ( .(Whyte, 1980از سویی دیگر بعد فعالیتی فضاها با فعالیتها و کاربریهای پیرامون
خود نیز مرتبط است .اینگونه فعالیتها و بسیاری از خصوصیات فعالیتی و کالبدی دیگر به
فضاهای عمومی تشخص بخشیده ،بر تأمین آسایش و امکان لذت بردن مردم از حضور در فضا
تأثیرگذار است .همچنین فضاهایی در برقراری تعامالت اجتماعی موفق هستند که از تعامل پویا،
آموزش محیطی ،تبادل آزاد اطالعات در قالب فعالیتهایی چون نمایش و آموزش مهارت ،کسب
تجارب محیطی و امکان بیان خالق افراد و گروهها حمایت نمایند؛ این امر منجر به افزایش حس
همبستگی اجتماعی و در نتیجه رضایتمندی بیشتر میگردد .در این راستا شناخت ابعاد مؤثر
در مؤلفه فعالیتی اجتماعپذیری و تأمین ما به ازای کالبدی آنها منجر به افزایش حیات جمعی
میگردد ،از جمله:
• •ارزیابی عملکرد فضاها در فصول مختلف
• •نحوه استفاده کاربران از فضاهای عمومی
• •شرایط و ویژگیهای گذران فراغت
• •مشکالت و موانع تحرکات پیاده
بر مبنای مطالب اشاره شده در مورد اجتماعپذیری فضا و ابعاد مختلف کالبدی و فعالیتی
فضاهای عمومی ،فرآیند اجتماعپذیری در درون فضاهای عمومی را مبتنی بر چهار مرحله پذیرا
بودن فضا جهت حضور افراد ،تأمین آسایش روانی و فیزیکی ،لذت بردن از حضور در فضا و
تداوم حضور اجتماعی فعال در فضا میدانند (دانشپور و چرخچیان.)1386 ،
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عوامل مؤثر در ارتقای اجتماعپذیری بناهای فرهنگی ...

جدول  .1مؤلفهها و ابعاد مؤثر بر اجتماعپذیری فضا
ﻣﺆﻟﻔﻪ

اﺟﺘﻤﺎعﭘﺬﻳﺮي

اﺑﻌﺎد


ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي و دﺳﺘﺮﺳﻲﻫﺎ



ﻓﺮم ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﻧﻈﻢ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ،ﻫﺎرﻣﻮﻧﻲ ،ﺗﻨﻮع اﺑﻌﺎد



ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي و ﺳﺎﻣﺎندﻫﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎ



ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن



ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻓﻀﺎﻫﺎ

ﻛﺎﻟﺒﺪي

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ

و ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت و ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ




ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﺑﺮان از ﻓﻀﺎ

ﺷﺮاﻳﻂ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

مرکز فرهنگی اصفهان یا مجموعه فرهنگی و آموزشی فرشچیان بهدلیل دارا بودن ویژگیهای یک
فضای عمومی مطلوب بهعنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید .این بنا به لحاظ موقعیت شهری
در مجاور رودخانه زایندهرود در محلهای با بافت جدید قرار گرفته است .جدارهها و لبههای
بنا دارای تخلخل فضایی و شفافیت بصری مناسبی است تا آنجا که در بخش مجاور خیابان،
ساختمان از طریق دروازه ورودی با پیادهروی شهری ترکیب شده است .این مجموعه از طریق
هفت ورودی ،دسترسی و نفوذپذیری مناسبی را جهت ورود افراد فراهم کرده و بنا را به نحوی
مناسب به بافت شهری خود متصل کرده است.
فضاهای داخلی بنا نیز دارای نقاط کانونی جهت تجمع افراد هستند این فضاها در کنار سایر
عملکردهای اصلی مجموعه شکلگرفته و با آنها در ارتباط هستند .اندازه و مقیاس این فضاها
متناسب با فضاهای عملکردی پیرامون خود است تا افراد در گروههای کوچکتر و در سازمانهای
مرتبط با فعالیتهای درونی بنا را در خود جای دهد.

شکل  .1معرفی ورودیها و میزان نفوذپذیری بنا
منبع :نگارندگان
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شناخت نمونه مورد مطالعه
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بناهای فرهنگی با توجه به نقش مهم آنها در جامعه باید بتوانند پذیرای گسترۀ زیادی از افراد در
خود باشند که این امر در طراحی فرهنگسرای فرشچیان نیز مدنظر بوده است .کاربران فرهنگسرا
را میتوان در دستههای مختلف بررسی کرد اما با توجه به هدف این پژوهش ،استفادهکنندگان
متناسب با حالتهای مختلف جهت تشکیل گروههای اجتماعی مختلف دستهبندی شدهاند .بر این
اساس استفادهکنندگان مجموعه به سه دسته کلی تقسیم میشوند؛
• •کسانی که بهصورت مداوم با بنا در ارتباط هستند (کارکنان).
• •افرادی که فقط در بازههای زمانی خاص در بنا حضور پیدا میکنند.
• •افرادی که جهت گذراندن وقت آزاد و پرسهزدن فضاهای درونی مجموعه را مناسب
دیدهاند .حضور آنها اغلب بهصورت بدون برنامه جهت انجام برخی فعالیتهای فردی
مانند بازدید از ویترین فروشگاهها ،غذا دادن به پرندگان و ...است؛ بنابراین این افراد در
فضاهایی امکان حضور مییابند که دارای عملکردی خاص نبوده و برای عموم آزاد است.

نامۀ معماری و شهرسازی

معرفی استفادهکنندگان

جدول  .2دستهبندی نحوه ارتباط مخاطبان با بنا ،بر اساس گونههای عملکردی مختلف
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دﺳﺘﻪ اول

دﺳﺘﻪ دوم

دﺳﺘﻪ ﺳﻮم

)ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺴﺘﻪ(

)ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎز(

)ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻜﺮد(

اداري-آﻣﻮزﺷﻲ-

ﺗﺠﺎري-ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ-

ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ و

ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻓﻀﺎﻫﺎي
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ-اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ

ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺶ

ﻣﺤﻮﻃﻪ

منبع :نگارندگان

این سه دسته عملکرد را میتوان متناظر با سه نوع فعالیت اجباری ،اختیاری و اجتماعی دانست.
فعالیتهای اجباری فعالیتهایی تکراری هستند که بدون توجه به کیفیت فضا رخ میدهند مثل
حضور در محیط کار و رفتن به کالس آموزشی؛ اما فعالیتهای اختیاری در صورت دعوتکنندگی
فضا ،امنیت و آسایش رخ میدهند و وابسته به کیفیت فضا هستند و فعالیتهای اجتماعی که در
هنگام حضور مردم رخ میدهند از جمله تماشا نشستن ،گوش سپردن ،تجربه کردن در کنار سایر
افراد و مشارکت فعال و غیرفعال در محیط که موجب سرزندگی فضا میگردند (گل.)1387 ،
جدول  .3بررسی عملکردهای مختلف فرهنگسرای فرشچیان براساس فعالیت مخاطبان آنها در دورههای
زمانی مختلف

منبع :نگارندگان
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جدول  .4عوامل مؤثر در تحلیل اطالعات
اﺑﻌﺎد


ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي و



ﻓﺮم ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﻧﻈﻢ،



دﺳﺘﺮﺳﻲﻫﺎي
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻛﺎﻟﺒﺪي

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ،ﻫﺎرﻣﻮﻧﻲ،

ﺗﻨﻮع اﺑﻌﺎد و ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت
و ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد

زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ


ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي و



ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ

ﻧﻘﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎﻟﺒﺪي در ﻫﻨﮕﺎم

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و

 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻓﻀﺎ در

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد.

 آﺳﺎﻳﺶ اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎ

ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻀﺎ از
وروديﻫﺎي ﻓﻌﺎل

ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﻣﻴﺰان آﺳﺎﻳﺶ اﻓﺮاد از ﺣﻀﻮر

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد.





ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي و

ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻘﺎط ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ از



اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫﺎي

اﺟﺘﻤﺎع ﭘﺬﻳﺮي

ﻧﻘﺎط ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد

ﻣﺸﺎﻫﺪه

ارﺗﺒﺎط ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺼﻮع و ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي

ﻫﻤﺠﻮار

اﻃﻼﻋﺎت

در ﻓﻀﺎ.

ﻣﻜﺎن ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻧﻘﺎط ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ

اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ



دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺼﺮي و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻣﻲرﺳﻨﺪ

ﻣﺸﺎﻫﺪه

 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد

ﺗﺤﺮﻛﺎت

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدي

ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

ﻓﻀﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد

ﺳﺎﻣﺎندﻫﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎ

روش ﺟﻤﻊآوري

ﺗﻌﺎﻣﻼت

ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي

ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد از ﮔﺮوهﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﻣﺸﺎﻫﺪه

درﺻﺪ ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺴﻴﺮ

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﺎ ﻓﻀﺎ )وﺟﻮد ﭘﻠﻪ ،در،


ﻓﻀﺎﻫﺎ

ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد را

ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎ

ﻣﻲﻛﻨﺪ.



ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ

ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎ

ﻧﮕﻬﺒﺎن و(...

اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻣﺸﻐﻮل
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه و
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ در ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ)ﻓﺮدي
ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ( رخ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

http://Journal.art.ac.ir
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بررسی میدانی از طریق مصاحبه با کاربران بنا شامل کارمندان ،کارکنان ،مراجعهکنندگان
دائمی و موقت ،به منظور شناخت فضاهای مطلوب جهت برقراری تعامالت اجتماعی از دیدگاه
استفادهکنندگان انجام شده است .با مصاحبه مجموع ًا  30نفر از گروههای مختلف کاربران،
فضاهایی که از دیدگاه آنها جهت برقراری تعامالت اجتماعی مطلوب بود شناسایی و جهت تحلیل
فضایی از روش مشاهده استفاده شد.
ترکیب مشاهده و مصاحبه یکی از شیوههای اصلی برای اینگونه مطالعات محسوب میشود
زیرا در این روش به پژوهشگر فرصت دریافت مناسبی از رفتار و گرایشهای افراد در میان
سایر گروهها و همچنین مشاهده نحوه حضور افراد مختلف در کنار یکدیگر و چگونگی ارتباط
مؤلفههای محیطی و رفتار استفادهکنندگان داده میشود ( .)Montero Avila, 2001برداشتهای
دستی 4ابتداییترین روش برای ثبت مشاهدات است ،اما همراهشدن مشاهده با ضبط اطالعات از
طریق دوربین 5امکان همراه شدن رفتارها در ثبت اطالعات را فراهم میکند .از سویی دیگر بهدلیل
محدودیتهای موجود و امکان بروز خطا در برداشتهای میدانی بهوسیله انسان و مطرحشدن
شخص برداشتکننده بهعنوان عامل مداخلهگر در نتایج تحقیق ،عالوه بر مشاهده مستقیم ،برداشت
اطالعات بهوسیله دوربینهای مداربسته موجود در بنا انجام شده است.
اطالعات حاصل از برداشتهای میدانی در قالب جدولها و نقشههای مختلف مورد بررسی
قرار گرفت .در بررسی اطالعات نکاتی همچون رفتار فضایی استفادهکنندگان ،رفتارهای متداول و
رفتارهای انتخابی ،نقشه حرکتی و مکث ،نقاط کانونی تجمع ،حضور مکرر در فضا ،کمیت و کیفیت
تجمع افراد ،جنس و بازه سنی استفادهکنندگان حائز اهمیت بوده است.

عوامل مؤثر در ارتقای اجتماعپذیری بناهای فرهنگی ...

نحوه جمعآوری اطالعات
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اﺑﻌﺎد

ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع



ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده



ﺷﺮاﻳﻂ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي



ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد در

ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪ



ﻣﻴﺰان و ﺗﻌﺪاد ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد



ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت



ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد درﮔﻴﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ



ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻏﺮﻳﺒﻪ و

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ.

ﻓﻀﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺠﺎم

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

آﺷﻨﺎ

اﻃﻼﻋﺎت

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ در ﭼﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ رخ

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺪاﺧﻞ

ﻛﺎرﺑﺮان از ﻓﻀﺎ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي
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ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد

روش ﺟﻤﻊآوري

ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ

زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎ

ﺷﺮاﻳﻂ وﻗﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ )ﻓﺮدي ﻳﺎ
ﮔﺮوﻫﻲ(

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺠﻤﻊﻫﺎي
ﮔﺮوﻫﻲ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه

واﻛﻨﺶ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ و
ﺟﻤﻌﻴﺖ.

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻀﻮر ﻓﺮد )ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل
و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل(.

منبع :نگارندگان

یافتههای حاصل از مصاحبه

ارزیابی در این مرحله از روش مصاحبه باز انجام گرفته است .در مصاحبه با افراد  3گروه سؤال
متناسب با سه نوع فعالیت (اجباری ،اختیاری و اجتماعی) مدنظر بوده که هر یک بهدنبال بررسی
بخشی از جنبههای اجتماعپذیری فضا هستند .مجموعه سؤاالت اول جهت شناسایی فضاهایی
است که مخاطبان برای انجام فعالیتهای فردی بر میگزینند .مجموعه سؤاالت دوم ناظر بر
فضاهایی است که مخاطبان برای گذراندن وقت و انجام فعالیتهای اختیاری انتخاب میکنند؛ و
در نهایت گروه سوم سؤاالت بهدنبال فضاهایی بوده که افراد ترجیح میدهند با دوستان و در
گروههای اجتماعی مختلف در آنها حضور یابند.
بر اساس نتایج حاصله از مصاحبه  8فضا دارای فراوانی بیشتری در پاسخهای بوده که 4
فضا از میان آنها بهعنوان محلهای مطلوبی که استفادهکنندگان ترجیح به انجام فعالیتهای
اجتماعی میدهند ،مشخص گردید.

http://Journal.art.ac.ir
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شکل  .2نمودار درصد پاسخهای مصاحبه کنندگان به مجموعه سؤاالت مختلف
منبع :نگارندگان

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎﻫﺪه

89

شکل  .3نمایش فضاهای اجتماعپذیر از دیدگاه مصاحبه شوندگان
منبع :نگارندگان

38
ﻣﺭﺩ

62

ﺯﻥ
شکل  .4نمودار درصد جنسی کاربران

ﻧﻤﻮدار  :2درﺻﺪ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺎرﺑﺮان

منبع :نگارندگان

ﺗﺼﻮﻳﺮ  :3ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻘﺸﻪ رﻓﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟ
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شکل  .5نمایش نقشه رفتار فضایی براساس جنسیت کاربران
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منبع :نگارندگان

90

شکل  .6نمونه نقشه رفتار فضایی کاربران
منبع :نگارندگان

بحث و تحلیل یافتهها
بررسی عوامل معماری تأثیرگذار در اجتماعپذیری

با بهکارگیری نتایج حاصله از روش مشاهده و تحلیل مؤلفههای اجتماعپذیری در نقاط کانونی
فضاهای جمعی ،عوامل تأثیرگذار بر موفقیت این فضاها در شکلگیری تعامالت اجتماعی استخراج
گردید .نتایج مطالعات میدانی و تحلیلهای کالبدی انجامشده نشان میدهد که اجتماعپذیری فضای
عمومی با همنشینی مناسب مؤلفههای کالبدی معماری و مؤلفههای فعالیتی استفادهکنندگان،
حاصل میشود .کمیت و کیفیت اجتماعپذیری با هماهنگی و سازگاری بین کالبد فضا و رفتارهای
استفاده کنندگان ،افزایش مییابد.
یکی از نکات حائز اهمیت در تحلیلهای انجام شده ،شناسایی فضاهای نامطلوب و دستیابی به
دالیل عدم موفقیت آنها در مقایسه با فضاهای موفق است .فرهنگسرای فرشچیان دارای فضاهای
طراحی شدۀ متعددی بهعنوان فضاهای جمعی است اما بخشی از آنها مورد استفاده مخاطبان
قرار نمیگیرند .از جمله این فضاها میتوان به ورودی اصلی ،گالریها ،بخشی از فضاهای تجاری
http://Journal.art.ac.ir
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تأثیر عوامل کالبدی -فضایی در میزان اجتماعپذیری در دو حالت رخ میدهد .یکی با «قابلیت مستقیم»
که امکان وقوع فیزیکی رفتارهای تعاملی میان فردی را در فضا ممکن میسازد و دیگری با «قابلیت
غیرمستقیم» که بهعنوان عاملی ادراکی و معنایی ،با ایجاد تصاویر روابط اجتماعی بین استفادهکنندگان
را تعریف و تسهیل میکند یا افزایش و تغییر میدهد .همانگونه که اشاره گردید ،یکی از این عاملهای
کالبدی ارتقای اجتماعپذیری وجود عناصر طبیعی در محیط است که در فرهنگسرای فرشچیان نیز
وجود عناصر طبیعی همچون آب و گیاهان و حتی موجودات زنده باعث ارتقای کیفیت فضای کالبدی
برای شکلگیری تعامالت اجتماعی است .بهنحوی که بیشترین میزان تعامالت اجتماعی در اطراف
حوض آب محوطه اصلی مجموعه رخ میدهد که در آن چند پرنده آبی نیز حضور دارد .حضور
پرندگان در آب باعث جلب توجه استفادهکنندگان و موجب توقف بیشتر افراد در آن فضا گردیده
است .از سویی دیگر موقعیت قرارگیری و سازماندهی مناسب فضاهای اطراف جهت حضور ،مکث
و امکان توقف و نشستن در اطراف حوض آب این امر را تقویت کرده است.

عوامل مؤثر در ارتقای اجتماعپذیری بناهای فرهنگی ...

و کافیشاپ مجموعه اشاره کرد .علل موفقیت و عدم موفقیت فضاهای جمعی از طریق بررسی
مؤلفههای کالبدی و فعالیتی در این فضاها قابل فهم است.

91

شکل  7و  .8ایجاد قابلیتهای کالبدی و امکان بروز رفتار تعاملی در اطراف عناصر طبیعی
منبع :نگارندگان

شکل  .9مقایسه موقعیت فضاهای اجتماعپذیر نسبت به ورودیهای بنا و مسیرهای دسترسی

منبع :نگارندگان
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با تحلیل فضاهایی از بنا که دارای ویژگیهای کالبدی و فعالیتی یکسان است ،در بازههای
زمانی مشخص از روز و یا سال مورد استفاده کاربران قرار نمیگیرند اما در بعضی از بازههای
زمانی پویا و فعالاند ،این نتیجه استنباط گردید که یکی از دالیل مهم پویایی اجتماعی این فضاها
در آن بازههای زمانی تغییر آسایش اقلیمی فضا است.
همچنین عوامل کالبدی دیگری جهت تجمع افراد در فضا موجب افزایش اجتماعپذیری فضاها
گردیده است از جمله:
• •دسترسی و خوانایی مسیر رسیدن به فضاها
• •میزان فاصله از ورودیها
• •وجود فضاهایی با امکان مکث ،توقف و نقاط کانونی
• •تناسب بزرگی و اندازه نقاط کانونی تجمع با حوزههای فعالیتی
• •وجود قابلیتهای کالبدی و مبلمان جهت نشستن
• •امکان تعامل و ارتباط با محیط طبیعی

ب) مؤلفههای فعالیتی

با مشاهده مستقیم رفتارهای موجود در بنا میتوان گفت نقاط کانونی مورد مطالعه عم ً
ال به سه ناحیه
رفتاری «فعال»« ،نیمهفعال» و «کمفعالیت» ،از لحاظ میزان وقوع تعامالت اجتماعی تقسیم میشوند.
بعضی از مشخصات تعاملی مثل جمعیت ،جنسیت ،نوع و طول تعامالت اجتماعی رویداده در فضا،
بر کمیت تعامالت اجتماعی تأثیرگذار هستند که این مسئله نشان میدهد نوع برنامه زمانبندی
فعالیتهای درون فرهنگسرا ،بیشتر آنها را تعریف ،تسهیل و در کل ،متأثر میسازد .بهعنوان مثال
فعالیتهای مقطعی در مقایسه با فعالیتهای دورهای دارای میزان حضور افراد بیشتری بوده اما
میزان مانایی افراد کم و در نتیجه تعامالت اجتماعی کوتاهمدت است؛ اما تعامالت اجتماعی که در
خالل فعالیتهای دورهای رخ میدهد در گروههای مشخصتر و دارای مدت زمان بیشتری است
(شکل  .)6همچنین نوع برنامهریزی که برای فعالیتهای گروههای سنی و حتی گروههای جنسی
مختلف تدوین میشود بر کمیت و کیفیت تعامالت مؤثر است .بهنحوی که در بررسی تعامالت
صورت گرفته بر روی افراد حاضر در کالسهای آموزشی دورهای فرهنگسرا ،میزان تعامالت در
فعالیتهای دارای تفکیک جنسی بیشتر از فعالیتهای مختلط است و همچنین گروههای مردان از
تعداد و طول تعامالت بیشتری نسبت به گروه زنان برخوردار هستند (شکل .)5
عرضه خدمات و عملکردهای جانبی و تفریحی در کنار عملکردها و فعالیتهای اصلی فضا،
به تنوع فعالیتی آن افزوده و باعث افزایش حضور افراد مختلف در بنا میگردد .این موضوع در
صورت کنترل مناسب بر میزان اجتماعپذیری فضا مؤثر است .عناصر طبیعی عالوه بر مؤلفههای
کالبدی بر مؤلفههای فعالیتی نیز تأثیرگذارند .بهعنوان مثال وجود پرندگان در اطراف حوض آب
باعث شکلگیری فعالیتهای مشترک در بین افراد و درگیری فعاالنه با محیط از جمله غذا دادن به
پرندگان و درگیری غیرفعال مانند به تماشا نشستن گردیده است .این امر را میتوان یکی از دالیل
تبدیلشدن فضاهای اطراف حوض بهعنوان کانون تجمع و گردهم آمدن افراد دانست.
در شناسایی کانونهای تجمعی افراد با توجه به نقشههای رفتار فضایی کاربران ،مشاهده
میشود که افراد اغلب در نزدیکترین محل به فعالیت در حال انجام خود توقف ،مکث میکنند و
به تعامل با دیگران و محیط میپردازند .در بررسی کاربران کالسهای آموزشی در فعالیتهای
دورهای و کاربران آمفیتئاتر در فعالیتهای مقطعی این نکته به وضوح قابل مشاهده است .از
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سویی دیگر کاربران آزاد و بدون برنامه اغلب در فضاهای مجاور یک عملکرد فعال توقف و مکث
میکنند .پویای یکی از دو رواق در جدارههای حیاط اصلی با خصوصیات کالبدی یکسان دلیلی
بر این امر است .بیشترین میزان حضور و مکث افراد در رواقی رخ میدهد که دارای کاربریهای
تجاری فعالتری نسبت به دیگری است.

شکل  .10مقایسه موقعیت فضاهای اجتماعپذیر نسبت به فضاهای فعالیتی فعال
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بهصورت خالصه میتوان عوامل مؤثر بر مؤلفه فعالیتی را بهصورت زیر بیان کرد:
• •مطلوبیت و تنوع عملکردهای بنا
• •وجود عملکردهای جانبی در کنار عملکردهای اصلی مجموعه
• •وقوع رویدادهای جمعی در فضاهای با عملکرد باز که امکان فعالیت مشترک را برای
مخاطبان فراهم کند.
• •ارتباط فعال با محیط و عناصر طبیعی در مجاور فضاهای فعالیتی
• •تعریف نقاط کانونی به دستههای مختلف متناسب با حوزههای فعالیتی
• •پاسخگویی فعالیتی در ساعات مختلف شبانه روز.

نتیجهگیری

زندگی روزمره اجتماعی افراد عمدت ًا از کنشهای متقابل و تعامالت آنها با یکدیگر تشکیل میشود.
این واقعیت که چنین برخوردهایی در فضاهایی معینی رخ میدهند حائز اهمیت است .در این زمینه
شناخت مفهوم اجتماعپذیری و تحلیل ابعاد آن و مطالعات میدانی نشان میدهد که محیط انسان
ساخت در قالب دو مؤلفه کالبدی و فعالیتی بر تعامالت اجتماعی کاربران تأثیر دارد .بهطور
خالصه نتایج تحقیق بیان میدارد:
• •بیشترین میزان اجتماعپذیری در فضاهای بدون عملکرد و یا غیررسمی رخ میدهد.
• •کاربران حوزههای فعالیتی مختلف اغلب در نزدیکترین فضای ممکن به حوزه فعالیتی خود
به تعامل با افراد و محیط میپردازند.
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• •مؤلفههای کالبدی و فعالیتی اجتماعپذیری تأثیر یکسانی در فضاهای جمعی یک بنای
فرهنگی ندارند و هریک از کاربریهای بنا یکی از مؤلفههای اجتماعپذیری را طلب میکند؛
در کاربریهای دارای مخاطب روزانه و دورهای مؤلفههای کالبدی دارای نقش پررنگتری
است در صورتی که در کاربریهایی با مخاطب مقطعی و یا مخاطب آزاد مؤلفههای فعالیتی
از تأثیر بیشتری بر اجتماعپذیری فضا برخوردار است.

شکل  .11تأثیر مؤلفههای کالبدی و فعالیتی بر میزان اجتماعپذیری متناسب با عملکرد فضاهای فعالیتی
منبع :نگارندگان

• •افزایش قابلیت فضایی برای انجام فعالیت مشترک بهصورت فعال و غیرفعال از طریق
ایجاد احساس رضایت از ماندن در فضا بر کیفیت اجتماعپذیری فضا مؤثر است.
نتایج این تحقیق داللتهایی مهمی در پی داشته است که میتواند مبنای تحقیقات آتی در این
حوزه گردد .این نتایج بر اهمیت تأثیر مؤلفههای فعالیتی در اجتماعپذیری محیط ساخته شده
تأکید دارد و این امر ضرورت مطالعه فعالیتها و رفتار در فضا عالوه بر مطالعه کالبدی بدون
مطالعه کاربران را نشان میدهد .چنین تحلیلها و مطالعاتی که در این پژوهش نمونهای از آن
ارائه شد ،میتواند راهنمایی برای طراحان و معماران در نحوه برنامهریزی و طراحی بناهای
فرهنگی و همچنین سایر بناهای عمومی و توجه به کیفیتهای اجتماعی این فضاها باشد .در این
صورت پرسشهایی به ذهن متبادر میشود از جمله آیا نوع کاربری فضاهای عمومی بر میزان
اجتماعپذیری و همبستگی مؤلفههای آن تأثیرگذار است؟ و آیا میتوان نتایج حاصل از فضاهای
فرهنگی را مستقیم ًا به سایر فضاهای عمومی تعمیم داد؟ که این پرسشها میتوانند مبنای مطالعات
بعدی در این زمینه باشند.
در نهایت باید به این نکته مهم اشاره کرد که مسئله اصلی در مواجهه با فضاهای اجتماعی،
آگاهی از الگوهای زندگی اجتماعی و نیاز محیطهای ساخته شده به تغییر متناسب با آنها در
طول زمان است .بناهای فرهنگی نیز نمایانگر بخش مهمی از زندگی جامعه هستند که باید در طول
زمان قابلیت این گونه تغییرات را داشته باشند.
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