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 چکیده

ر در موثهاي ورت دارد تا مولفهبا توجه به تاثیر محیط کالبدي آموزش معماري بر یادگیري دانشجویان مربوطه، ضر
این رابطه شـناخته شـود. درخصـوص آموزش معماري، نقش تعامالت و روابط میان دانشجو و استاد حائز اهمیت است.    

تواند امکان تعامالت اجتماعی بین دانشــجویان معماري با پذیري به عنوان قابلیتی کیفی از محیط آموزشــی میاجتماع
ــاتیـد و نیز بـا یکدیگر   که رو با فرض اینرا افزایش داده و موجب ارتقاء فرآیند یادگیري معماري گردد. تحقیق پیش اسـ

یري در پذپذیري محیط بر یادگیري دانشـجویان تاثیرگذار اســت، به بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر اجتماع اجتماع
سوال تحقیق، پس از شناخت مفاهیم اولیه  پردازد. براي پاسخ بهها میمحیط آموزش معماري و ارزیابی روابط میان آن

ــتدالل  در بـاب اجتمـاع   پـذیري و تعامالت اجتماعی و نیز محیط آموزش معماري، از طریق روش تحلیل منطقی و اسـ
پذیري پرداخته شده است. سپس از طریق روش دلفی فازي(نظرسنجی قیاسی، مدل پیشنهادي از عوامل موثر بر اجتماع

ها در محیط آموزش معماري ها در مدل پیشــنهادي با درنظرگرفتن نقش آنعماري)، شــاخصــهاز خبرگان و اســاتید م
غربالگري گردید. در مرحله بعدي، به منظور سـنجش روابط میان این عوامل از روش دیماتل فازي اسـتفاده شده است.   

شش دسته کلی نشان داد که  پذیري در محیط آموزش معماري را به صورتنتایج به دست آمده عوامل موثر بر اجتماع
-ادراکی و عملکردي-معماري، معانی زیباشناختی، احساس امنیت، معنایی-عبارتند از: عناصـر فیزیکی، عوامل فضـایی  

ــلی  ــر "فعالیتی. در بین عوامل اصـ ــاخ "فعالیتی-عملکردي"تأثیرگذارترین و  "فیزیکی عناصـ ص و تأثیرپذیرترین شـ
 ري است.مهمترین عامل در هنگام طراحی معما

 :هاي کلیديواژه
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 مقدمه -1

هاي ســاخته شده رسـد که بسـیاري از محیط  به نظر می
هاي شخصی طراحان و ها و برداشتو ارزش براسـاس سالیق 

ــبک معماري به انجام یـا متـاثر از آموزه   هاي یک نحله و سـ
ــرفنظر از جنبـه  می ــد. بنـابراین صـ هـاي کمی، توجه و  رسـ

تواند از منظر بکـارگیري معـانی قـابـل ادراك محیط که می    
کاربر خوشــایند و یا ناخوشــایند باشــد، نیازمند توجه اســت. 

میان انســان و محیط ســاخته شده به عنوان  قراردادن رابطه
ویژه خصوصیات هاي محیطی و بهمبنا و محور تعیین ویژگی

محتواي کالبدي در مطالعات معماري کشـورمان امري تازه و  
هاي آموزش معماري، جدید است. در رابطه با طراحی محیط

تواند تعامالت اجتماعی بین دانشجویان با یکدیگر و استاد می
دل تجربیات و معلومات کمک کرده و زمینه مطلوبی را به تبا

براي آموزش معمــاري و طراحی معمــاري فراهم نمود. از 
پـذیر کـه قابلیت برقراري   هـاي اجتمـاع  طریق ایجـاد محیط 

توان به این هدف آورند، میتعـامالت اجتمـاعی را فراهم می  
 دست یافت.

هــاي محیطی موثر بر رو مولفــهدر مـطــالـعــه پـیـش    
گردد. لــذا ایتــدا بــا مروري بر پــذیري کنکــاش میعاجتمــا

 هايپذیري در محیطمطالعات پیشین، عوامل موثر بر اجتماع

بندي شــده و صحت نتایج بدست آمد. آموزش معماري جمع
ســـپس هریک از عوامل به دســـت آمده و زیرعوامل موثر بر 

ــد تا چگونگی اثرگذاري و نقش    آن هـا تحلیـل و ارزیـابی شـ
هـا بر ایجاد تعامالت اجتماعی در محیط را  لفـه هریـک از مو 

ا هســنجیده شــود. به این ترتیب با شــناخت موثرترین مولفه
هاي آموزشــی مقدور دســتیابی به راهکارهاي طراحی محیط

هــاي گردد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تکنیــکمی
گیري چندمعیاره اســت. کاربرد این روش تحلیل در تصــمیم

باشــد که باتوجه به توانایی ي امري جدید میمطالعات معمار
ــائـل پیچیده می   تواند گامی نو در مطالعات آن در حـل مسـ

 معماري محسوب گردد.

 روش تحقیق -2

 گردآوري حسب تحقیق از لحاظ هدف، کاربردي، بر این

تحلیلی و از نظر حل مســئله از نوع  -توصــیفی نوع ازها داده
به این ترتیب، پس از  سـازي ریاضــی از نوع فازي است. مدل

 بنديبررسی مفاهیم اولیه در مورد متغیرهاي تحقیق و جمع

ــایر محققین در مورد عوامل موثر بر اجتماع پذیري نظرات س
ــتدالل عقلی)، عوامل موثر بر  (به کمک تحلیل منطقی و اسـ

شــود. پذیري در محیط آموزش معماري پیشــنهاد میاجتماع
 از طریق تهیه پرســشو  1ســپس به کمک روش دلفی فازي

نامه و نظرســنجی از خبرگان، عوامل حاصــله غربال شــده و  

گردد. در مرحله بعدي به کمک ها ســـنجش میصـــحت آن
ها روش دیماتل فازي، روابط بین معیارها و شـــدت اثرات آن

گردد. بنابراین روش اصــلی مورد استفاده در این بررسـی می 
ــمیمپـژوهش، از نوع روش   2عیــارهگیري چنــدمهــاي تصـ

)MCDM مهم در ارزیابی روابط علت هاي ) که یکی از روش
ــت  و با  al, 2018) Lin, et ((Tseng, Chiu, 2013)و اثر اس

ــتفاده از نظریه  توجه به مبهم و غیرقطعی ــئله با اس بودن مس
 فازي به حل مسئله پرداخته شد.

ــاتید معماري (داراي  جامعه تحقیق در این پژوهش را اس
ــابقـه تـدریس    ــور در محیط معماري)  به عنوان سـ و حضـ

در مرحله  .دهندخبرگان آگاه به موضوع پژوهش تشکیل می
نفر تعیین  20اول(روش دلفی فـازي) جامعه آماري به تعداد  

 ها باشـدند که براي بومی سـازي مدل و بررسی روایی مولفه  

ــی دلفی فازي غربالگري می  ــتفـاده از مدل ریاضـ گردد. اسـ
ــوع معیارهاي انتخاب خ ــنایی به موضـ برگان عبارتند از: آشـ

آموزش معماري، سـطح تحصیالت آکادمیک، دانش و سوابق  
(سابقه تدریس)، تجربه و مهارت،  کاري و مشـاغل آموزشـی  

ــتن انگیزه و تمایل به مشــارکت در   دردســترس بودن و داش
در روش دیماتل نیز،  Esmaeil Pour et al ,2014) تحقیق.

ــنجی از خبرگـان بـا وی   هـاي فوق، انجـام گرفت.   ژگینظرسـ
 )  1393(مدیري و همکاران، 

ــنامه  ــر، پرســش هاي براي اطمینان از روایی تحقیق حاض
ــده که گویه آنها از طریق مطالعه کتب، پایان هاي تنظیم شـ

ــینهو بهرهها نامه مرتبط با آن و هاي گیري از مقاالت و پیشـ
 روشنیز بهره گیري از نظرات خبرگان بدست آمده است، از 

نفر از اســـاتیــد و   8تحلیــل محتوا و بــا مراجعــه بــه نظر 
 2نظران استفاده شد. بدین صورت که پرسشنامه به صــاحب

ــاتید و همچنین به  ــاحب 6نفر از اس نظران معماري نفر از ص
هاي مکرر اساتید و ها و بازبینیارائه گردید و پس از بررســی

ف و هاي الزم در خصــوص اصالح، حذصـاحبنظران، توصــیه 
ــورت پذیرفت تا نهایتاً   ــواالت ص ــافه نمودن تعدادي از س اض

 ي مورد نظر این تحقیق تهیه گردید. پرسشنامه

ــیوهبراي تعیین پـایـایی ابزار اندازه    هاي مختلفیگیري شـ

. بدین منظور آلفاي از جملـه روش آلفـاي کرونباخ   ،وجود دارد
به حاس(دلفی فازي) م کرونباخ براي پایایی سواالت مرحله اول

 7/0بـه دســـت آمد و از آنجایی که باالتر از   789/0و برابر بـا  

 باشد بنابراین پایایی خوبی بین سواالت وجود دارد.  می

ــی و هــاي از طرفی دیگر  در این تحقیق از روش ریــاضـ
ــتفادهها تحقیق در عملیات براي حل داده ــود در می اسـ شـ

اما سعی محاسبه پایایی وجود ندارد،  )(دیماتل روش ریاضـی 
 بر آن شد تا پراکندگی پاسخ خبرگان کنترل شود.
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 مرور ادبیات -3

 پیشینه پژوهش -3-1

به منظور مطالعه تعامالت جمعی در فضاي  5"ادوارد هال"
پذیري را مورد مطالعه معمـاري، مفـاهیمی همچون اجتمـاع   

ــگر و همکــاران   ــت. (دانشـ ) در زمینــه 1390قرار داده اسـ
توان به سه فضاهاي معماري را می پذیري در معمارياجتماع

ــیم نمود. بر این    نـاحیـه فعال، نیمه فعال و کم فعالیت تقسـ
هاي عمومی با همنشـــســـتی پذیري محیطاســـاس، اجتماع

ــب عـامـل    ــایی معماري و روانی -هاي کالبديمنـاسـ  -فضـ

ــل می  ــود. این اجتماعاجتمـاعی کاربران حاصـ پذیري با شـ
فضا و رفتارهاي فردي  همسـاختی و سازگاري باال بین کالبد 

 ,Salehinia) (1388 ،نیایابد. (صالحیو فرافردي افزایش می

Memarian 2012( ــبی بر اهمیــت نقش ، 1391 طهمــاسـ
در ارتقاي تعامالت  شدههاي ســاختهمحیطهاي کیفی مولفه

ــاره میاجتمـاعی   ــان می اشـ دهـد که  کنـد و همچنین نشـ
ــترداراي هـاي کارایی و نفوذپذیري  مولفـه   درین نقش بیشـ

ــعـه تعامالت اجتماعی و مولفه  خوانایی و امنیت از هاي توسـ
البته در این میان باید  .تري برخوردار بوده اندنقش گمرنـگ 
اي به عنوان عوامل مداخله فردي و زمینههاي به نقش مولفه

ــاره نمود  ــط تعامالت دارند، اش ــزایی در بس  .گر که تأثیر بس

 )1392اسبی، ) (بهزادفر، طهم1391(طهماسبی، 

پــذیري در بــه مطــالعــه اجتمــاع 2016لو و فالحــت نقی
اند. این تحقیق یک مدل مفهومی را هاي شهري پرداختهمحیط

 کند که بر مبناي سهپذیري پیشـنهاد می براي توصـیف اجتماع 

ادراکی اســت. سپس عوامل  -جنبه انســانی، محیطی و معنایی
مورد بررسی قرار  محیطی به عنوان ابزار اصلی در دست طراحان

یري پذگرفـت. بـه این ترتیب تاثیرات عوامل محیطی بر اجتماع  
در فضــاهاي شــهري به دو دســته فیزیکی و اجتماعی تقســیم  

علل و عوامل موثر بر  )Naghiloo, Falahat 2016شـــوند. (می
 هايحفظ و تداوم حیات جمعی و کیفیت اجتماع پذیري محیط

است. بررسی شده 1386یان عمومی در مقاله دانشپور و چرخچ
بـه این صـــورت که بعد اجتماعی فضـــاهاي عمومی مبتنی بر  
شناخت نیازهاي انسان، شناخت ابعاد کالبدي فضاهاي عمومی 
و شـــناخت ابعاد موثر در حیات جمعی در نظر گرفته شـــده و 

کنندگی، امنیت، مطلوبیت و خصــوصــیات فضــایی چون دعوت
شـــرایط مناســـب براي  پاســـخگویی فعالیتی به منظور تامین

پذیري از آن منتج گردیده اســت. (دانشپور، چرخچیان، اجتماع
) شجاعی و پرتوي نیز به شناسایی معیارهاي ایجادکننده 1386

پـذیري در فضـــاي عمومی پرداختند  و ارتقـاءدهنـده اجتمـاع   
 .)1394 ،(شجاعی، پرتوي

ــی عوامل  1395 همچنین علیتاجر و همکاران به بررسـ
هاي آموزشی پرداخته و نشان دادند ي در محیطپذیراجتماع

که خصوصیات روانی و اجتماعی کاربران بیشترین تاثیر را بر 
فیزیکی محیط عمومی، از هاي پذیري داشته و ویژگیاجتماع

) (Alitajer, et al, 2016 .حـداقـل میزان تـاثیر برخوردارند   

ــکونی و  همچنین در زمینـه اجتمـاع   پـذیري در بناهاي مسـ
اســت. (ســجادزاده و   گی نیز تحقیقاتی صــورت گرفتهفرهن

) تحقیقات مذکور 1392(یزدانی، تیموري،  )1395همکاران،
ــاهده موردي    اکثرا بـه کمـک روش تحلیل منطقی و یا مشـ

 گیريهاي تصمیماند. در این پژوهش با استفاده از روشبوده

ــنجش   چندمعیاره ــی متفاوت به س (دلفی و دیماتل) با روش
ــمن اینکـه روابط میان   عوامـل و ر  ــد. ضـ وابط پرداختـه شـ

 زیرعوامل و عوامل اصلی نیز مورد تحلیل قرار گرفت. 

 تعامالت اجتماعی -3-2

تعامل اجتماعی (کنش متقابل اجتماعی) فرآیندي است 
ــگران آغاز می    ــود و کـه بـا برقراري ارتبـاط  میان کنشـ شـ

ــکـل  گیري رابطه اجتماعی میان آنان و جریان یافتن این شـ
ســـازد. این فراینــد بــا  ابطــه را در گــذر زمــان ممکن میر

ــگران پدید      تـأثیرگـذاري و تـأثیرپـذیري متقابل میان کنشـ
هاي اوست آید و در آن کنش هر کنشگر، برآمده از تجربهمی

ــاس فرآیند تجربه آموزي تغییرپذیر که در گذر زمان و براسـ
و د است. بنابراین تعامل اجتماعی به معناي ایجاد رابطه بین

 ها شود ونفر یا بیشـتر اســت که منجر به واکنشــی میان آن 

باشد. (رهامی شدهاین نوع واکنش براي هر دو طرف شناخته
 )1386، ) (دانشپور، چرخچیان1393،39

یکی  )1972(“ 6الرس لرآپ ”تعامالت اجتماعی به گفته
ــت که بتواند    از عوامـل الزم براي ایجـاد قابلیت محیطی اسـ

هاي مختلف باشــد. (دانشپور، چرخچیان  و گروهپذیراي افراد 
هاي ذهنی و ) تعامل اجتماعی، نگرش افراد با پیشــینه1386
کنــد. لــذا دیگر نزدیــک میهــاي متفــاوت را بــه یــکویژگی

ــاهده فعالیتفعـالیت  هاي هایی چون تعامل با دیگران و مشـ
ــدن و مردم، بــا بــه وجود آوردن زمینــه هــاي اجتمــاعی شـ

کنند. (لنگ  به رشــد فردي انســان کمک می پذیري اجتماع
پذیر اســت ) تعامل اجتماعی در گروي فضــایی اجتماع1388

 )Alitajer, et al. 2016(تا بتواند این نیاز را پوشش دهد. 

 پذیرياجتماع -3-3

ــتفاده از واژه7براســاس تعریف همفري اســموند هاي ، اس
ــاهـاي اجتمـاع   ــتپـذیر یـا اجتمـاع   فضـ ــاهاي 8دوسـ ، فضـ

ــاهاي پراکنده کننده،  9گریزآورنـده و اجتمـاع  مگرده یا فضـ
رند آوبیانگر کیفیت فضایی است که مردم را دور هم جمع می
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 می معماري و شهرسازي ایراننشریه عل

 8 1398 پاییز و زمستان، 18شماره ، 10دوره 
 

 

 Alitajer, et() 1390کنند. (مردمی، قمري،یا از هم دور می

al. 2016(   کیفیت تعامالت (رسـمی و غیر رسمی) در محیط
برد و  تواند احســاس تعلق به مکان را باالآموزش معماري می

از  کنندگانمندي بیشتر استفادهاز این طریق موجب رضایت
ــده، آن ــا ش ــتري فض ــا براي زمان بیش ها را به ماندن در فض

هاي تشــویق کند. تعامالت اجتماعی دانشــجویان در محیط 
ها و ها، بحثآموزشـی، یافتن مکانی مناسب براي گردهمایی 

ی و کارهاي گروهی اســت که خارج از محیط رســمی آموزش
می نشده و غیررسبینییافته، پیشاغلب به صورت غیرسازمان

 ) 1395افتند. (علیتاجر، زارعی، اتفاق می

ــاي از میـان عوامـل موثر در ایجـاد اجتماع    پذیري، فضـ
هــاي فیزیکی بــه عنوان موثرترین عــامــل در ایجــاد محیط

ــده   ــب براي تعامالت اجتماعی کاربران درنظرگرفته ش مناس
، محیط 10به نظر مولســـکی و لنگ  )2003pasalar(اســـت. 

فیزیکی در سه سطح زمینه را براي رویدادهاي رفتاري فراهم 
ــاختار فیزیکی را 1کند. می ــر فیزیکی مانند نور که س . عناص

ند. کنتعیین و تســهیالت الزم براي کاربرد فضــا را فراهم می
. محیط فیزیکی بـا ایجاد قلمروهایی امکان تحقق الگوهاي  2

کند. (مواردي نظیر ابعاد، شــکل، هندسه ي را ایجاد میرفتار
. محیط فیزیکی در ارتباط با احســاسات، 3و روابط فضــایی) 

ــی عمل کرده و به ادراك کاربر  ــناسـ تجارب و ادراك زیباشـ
 )Moleski & Lang 1986کند. (کمک می

 پذیريابعاد و معیارهاي موثر بر اجتماع -4

 ققین، مدل پیشنهاديپس از مطالعه و تحلیل نظرات مح

پذیري در محیط ) از عوامل محیطی موثر بر اجتماع1 (جدول
گردد. به این ترتیب با توجه به آموزش معماري پیشــنهاد می

بندي مولســکی و لنگ، چنانکه شرح داده شد دو بعد دســته
ــایی -معماري و بعد معنایی-عناصـــر فیزیکی، عناصـــر فضـ

، ارزیابی و تجویزي) ادراکی(معانی احساسی، عاطفی، ارجاعی
ایی هشناختی نیز که به شاخصهانتخاب شدند. معانی زیبایی

ه توجه ب کند بانظیر هارمونی، هماهنگی و تناسبات اشاره می
اهمیت آن به  عنوان بعد چهارم درنظر گرفته شــده اســت.  

 قلمروهاي فضــایی و تاثیر بر رفتار احســاس امنیت نیز که به

وانشـــناختی فرد از محیط کمک احســـاس ر انجامد و بهمی
ــد. همچنین بعد عملکردي می -کنـد، عامل دیگر تعیین شـ

ــا   ــوص ارتبــاط محیط فیزیکی ب فعــالیتی نیز کــه درخصـ
 )Alitajer, etal, 2016( توســط هاي کاربران اســت وفعالیت

اشاره  )1394اللهی،آیت، (محمدي )1394، پرتوي شجاعی،(
 ر نظر گرفته شد. شده است، به عنوان عامل محیطی دیگر د

زیر عامل موثر بر  22بنابراین شش عامل اصلی و 
پذیري در محیط آموزش معماري شناسایی شدند. اجتماع

 عوامل اصلی عبارتند از: 

 عناصر فیزیکی: .1

عناصــر فیزیکی، ســاختار فیزیکی را تعیین و تســهیالت 
کند. همانطور که مولسکی الزم را براي کاربرد فضا فراهم می

آن را به عنوان عامل موثر ) Moleski & Lang, 1986( نگو ل
ــنایی (علیتاجر،پذیري ذکر میبراجتماع ــامل روشـ  کند. شـ

ــپور، چرخچیــان1395، زارعـی  ) (مردمی، 1386، ) (دانشـ
 ,Alitajer, et al, 2016) (Bigdeli Rad( )1390، قــمــري

2013) (Salehinia, Memarian, 2012 ( ــوتی ــرایط صـ شـ
) Salehinia, Memarian, 2012) (1390(مـردمـی، قمري،   

 ,Salehinia( ) و دمــاي مطلوب1395، زارعی (عـلیتــاجر، 

Memarian, 2012 (   ــت. این موارد، جزء نیـازهـاي اولیه اسـ
ــایش و راحتی در یک مکان بوده و امکان  ــان براي آسـ انسـ

ــتفاده از محیط و تمایالت اجتماعی را افزایش می دهند. اسـ
نور، صدا و دما در محیط آموزش بنابراین ضـروري اسـت که   

ــجو و  ــور کاربر (دانشـ معماري موجب آزار  و بازدارنده حضـ
 استاد) در محیط نباشد.

 معماري-عناصر فضایی .2

معماري، عناصـــري از محیط -منظور از عناصـــر فضـــایی
فیزیکی اســـت کـه بـا ایجـاد قلمروهـایی امکان تحقق الگوي     

ــا و کند. مواردي نظیر ابرفتـاري را ایجـاد می   عاد و اندازه فضـ
 ,Salehinia( )1390(مردمی، قمري،  هندسه که در تحقیقات

Memarian, 2012) (Alitajer,et al, 2016 ،ــدي ــم ــح  )، (م

ــپور،1394، اللهیآیـت  ) نیز بدان 1386، چرخچیـان  ) (دانشـ
اشاره شده است. همچنین روابط فضایی با ایجاد ارتباط بصري 

ــایی مطابق نظر   ,Salehinia, Memarian( و یکپـارچگی فضـ

2012( ) Naghiloo, Falahat, 2016(  و وجود عناصر طبیعی و
توانند افراد را تشویق به ها، پله یا آب، میعناصـري مانند المان 

 ماندن و نشـــســـتن در کنار هم و شـــروع یک تعامل نمایند.

)Lennard, 1993( )Naghiloo, Falahat, 2016) ( Alitajer,et 

al, 2016) (Bigdeli Rad, 2013( ،محمدي) 1394اللهی،آیت(   

 معانی زیباشناختی .3

 هایی نظیر بداعت، تنوع،شـناختی به شاخصه معانی زیبایی

ــاره می   ــایی اشـ ــبات فضـ کند که در هـارمونی و وجود تناسـ
ــبی،      ) (محمــدي،1392تـحـقـیـقــات (بــهــزادفر، طهمــاسـ

بـه عنوان عامل  ) Alitajer, et al, 2016( ) و1394اللهی،آیـت 
ــدند. تناســـب میان معانی   ثر بر اجتمـاع مو پـذیري اثبـات شـ

ــنـاختی) بـا فعـالیت     محتوایی هاي جاري در محیط (زیبـاشـ
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آموزش معماري بر یادگیري تاثیرگذار اســت. در نتایج حاصــله 
 (نظرسنجی از اساتید و دانشجویان معماري)   از پژوهش حاضر

 احساس امنیت .4

ــت عامنیت از جمله فاکتورهاي موثر بر اجتما پذیري اسـ
ــده اســت. (بهزادفر،    ــاره ش ــیاري اش که توســط محققان بس

ــبی، ــجــاعی،1392طهمــاسـ ) (قنبران، 1394پرتوي، ) (شـ
 ,Naghiloo, Falahat)(  لو و فالحــت) نقی1393جعفري،

عامل امنیت را به عنوان یک فاکتور اجتماعی موثر بر  2016
ــور افرادپذیري میاجتماع را  دانند که زمینه الزم براي حضـ

ــب و امکان   فراهم می کنـد. بـه اعتقاد آنان تامین نور مناسـ
ــی گروه  ــترس ــتند که به دس هاي خاص از جمله عواملی هس

) Bigdeli Rad, 2013( کند.ایجـاد حس امنیـت کمـک می   

حس امنیــت مطلوب  از طریق فراهم آوردن خلوت، قلمرو و 
فضـاي شخصی براي دانشجویان معماري، وجود جو دوستانه  

نشـجویان (و نیز دانشـجو و استاد) و ایجاد حس تعلق   بین دا
ــان، ایجــاد می  ــود. (قنبران، جعفري،بـراي آن و  )1393شـ

ــاره    1395زارعی، (علیتـاجر،  ) همـانطور کـه جـان لنگ اشـ
ــتقالل می ــاس اسـ کند، اگر نیازهاي اجتماعی مردم با احسـ

فردي حاصــل از خلوت در تعادل قرار گیرد، روابط اجتماعی 
 ) 1388ود. (لنگ، شتر میآسان

 ادراکی -معنایی .5

معناي محیط در ســطوح مختلف احســاســی، عاطفی،   
تواند بر کاربر فضا تاثیر گذارد. ارجاعی، ارزیابی و تجویزي می

ــات، تجارب  ــاسـ همچنین محیط فیزیکی در ارتباط با احسـ
 & Moleski. (کندعمـل کرده و بـه ادراك کاربر کمک می  

Lang, 1986 ( پذیري کننـدگی، انعطـاف  وتمعـانی نظیر دع
محیط، دانشــجویان را به حضــور در محیط آموزش تشــویق  

هاي کرده و از طریق فراهم آوردن امکـان تغییرات در قابلیت 
محیطی (نظیر مبلمـان) مطـابق با نیازهاي آنان، به تعامالت   

ــجویـان کمک می     . کنداجتمـاعی و فراینـد یـادگیري دانشـ

)Bigdeli Rad, 2013 (،دانشپور) ،شجاعی،1386چرخچیان) ( 

 ,Bigdeli Rad, 2013( ) Naghiloo, Falahat) (1394پرتوي،

ــاثیرگــذار بر     ) 2016 مـوارد فـوق را بــه عـنـوان عوامــل ت
اند. مطلوبیت و وجود مکانی شاداب پذیري بیان کردهاجتماع

ــور در محیط    ــجویان معماري را به حض ــرزنده نیز دانش و س
الت بین فردي را افزایش آموزش ترغیـب کرده و امکان تعام 

ــبی،    دهــد.مـی  ــپور، 1392(بـهـزادفـر، طــهمــاسـ ) (دانشـ

 ,Alitajer,et al, 2016) (Bigdeli Rad( )1386چرخچیان،

2013) (Naghiloo, Falahat, 2016( 

 فعالیتی. -عملکردي .6

ــاي عمومی را الهی اجتمـاع محمـدي و آیـت   پذیري فضـ
و  هاي کالبدي معمارينشـــینی مناســـب مولفهحاصـــل هم

ــتفـاده   مولفـه  ــان میهـاي فعـالیتی اسـ دهند. کنندگان نشـ
ــازگاري الگوهاي   ) در1394اللهی،(محمدي، آیت ــورت س ص

هاي رفتاري، حضور در محیط و فعالیت جاري رفتار با قرارگاه
توانـد افزایش یـابد و با ایجاد حس تعلق به مکان،   در آن می

جویان هاي مشـترك را براي رفتارهاي گروهی در دانش زمینه
ــپور،  کنــد. همچنین مطــابق تحقیقــاتایجــاد می (دانشـ

ــان،  ــران، () Bigdeli Rad, 2013( )1386چــرخــچــی ــب ــن ق
ــبی،1393جعفري، ــخگویی 1392) (بهزادفر، طهماسـ ) پاسـ

هاي مختلف در مکان) (امکان فعایت فعالیتی و اشتغال فعال
و نیز وجود فضــاي تعامل و گفتگو به تعامالت دانشــجویان و 

کند. تســـهیالت و خدمات ادگیري آنان کمک میدر نتیجه ی
ــتن) که در تحقیقات   ــسـ ــب براي نشـ (نظیر  مبلمان مناسـ

ــده بســیاري به عنوان عامل موثر بر اجتماع ــاره ش پذیري اش
 ) (محمدي،105، 99 .، صص 1394اسـت، (شجاعی، پرتوي، 

ــپور،92 ص ،1394اللهی،آیت  ، ص1386چرخچیان، ) (دانش

27( )Salehinia, Memarian, 2012, p 13 (  ،ــر ــزادف ــه (ب
ــبی،  (مردمی،  )1394اللهی،آیت ) (محمدي،1392طهمـاسـ

 ,Alitajer, et al, 2016, p 12) (Bigdeli( )1390قمري، 

2013) (Salehinia, Memarian, 2012, p 13 (. ،علیتــاجر)
) نیز در این تحقیق به عنوان زیرعامل 81 ، ص1395زارعی، 

ري پذیرابطه آن با اجتماعفعالیتی شناخته شد و  -عملکردي
 در محیط آموزش معماري اثبات شد.

 

Table 1: Environmental components affecting sociopetality  

Aspect 
Criterion 

(indicator) 

Sub-criterion (sub-

indicator) 
Reference 

Environmental 

components 

affecting 

sociopetality 

Physical elements 
Adequate light (favorable 

lighting) 

(Alitajer, Zareei, 2016) (Daneshpour, Charkhchian, 

2007) (Mardomi, Ghamari, 2011) (Alitajer et al., 

2016) (Bigdeli Rad, 2013) (Salehinia, Memarian, 

2012) 

  
Noise condition (silence and 

peace) 

(Alitajer, Zareei, 2016) (Mardomi, Ghamari, 2011) 

(Salehinia, Memarian, 2012) 

  Favorable temperature (Salehinia, Memarian,2012) 

  odor (Salehinia, Memarian,2012) 
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Spatial-architectural 

elements 

Space dimensions and size 

(vastness of space) 

Mardomi, Ghamari, 2011) (Salehinia, Memarian, 

2012) 

  Shape 
(Mardomi, Ghamari, 2011) (Alitajer et al., 2016) 

(Salehinia, Memarian, 2012) 

  
Geometry (and geometric 

centricity) 

(Mohammadi, ayatollahi, 2015) (Daneshpour, 

Charkhchian, 2007) (Alitajer et al., 2016) 

(Salehinia, Memarian, 2012) 

  

Spatial relationship (visual 

connection and spatial 

integration) 

(Salehinia, Memarian,2012) 

(Naghiloo,Falahat,2016) 

  
Presence of natural and 

architectural elements 

(Mohammadi, ayatollahi, 2015) (Alitajer et al., 

2016) (Bigdeli Rad, 2013) 

 Aesthetic meanings 
novelty and diversity (unity, 

continuity, complexity) 
(Behzadfar, Tahmasbi, 2013) 

  Coordination (harmony) (Mohammadi, Ayatollahi, 2015) 

  
Color and texture 

(construction material) 

(Mardomi, Ghamari, 2011) (Alitajer et al., 2016) 

(Salehinia, Memarian, 2012) 

  Advertisement and motifs (Mardomi, Ghamari, 2011) 

  
Spatial proportions (form, 

order) 

(Behzadfar, Tahmasbi, 2013) (Mohammadi, 

ayatollahi, 2015) (Alitajer et al., 2016) 

 Sense of security Privacy (and congestion) (Ghanbaran, Jafari, 2014) 

  Personal territory and space (Ghanbaran, Jafari, 2014) 

  Friendly atmosphere (Alitajer, Zareei, 2016) 

  Sense of belonging (Alitajer, Zareei, 2016) (Ghanbaran, Jafari, 2014) 

  Legibility 
(Behzadfar, Tahmasbi, 2013) (Mohammadi, 

Ayatollahi, 2015) 

 Semantic-perceptual Invitingness 
(Daneshpour, Charkhchian, 2007) (Bigdeli Rad, 

2013) (Naghiloo,Falahat,2016) 

  Flexibility (Shojaei, Partovi, 2015) 

  Permeability (Behzadfar, Tahmasbi, 2013) 

  Utility 
(Daneshpour, Charkhchian, 2007) (Bigdeli Rad, 

2013) 

  Vitality 

(Behzadfar, Tahmasbi, 2013) (Daneshpour, 

Charkhchian, 2007) (Bigdeli Rad, 2013) 

(Naghiloo,Falahat,2016) 

 Functional-activity Convenient seating facilities 

(Alitajer, Zareei, 2016) (Shojaei, Partovi, 2015) 

(Naghiloo,Falahat,2016) (Mardomi, Ghamari, 

2011) (Behzadfar, Tahmasbi, 2013) (Alitajer et al., 

2016) (Bigdeli Rad, 2013) (Salehinia, Memarian, 

2012) (Mohammadi, Ayatollahi, 2015) 

  Accountability activity (Daneshpour, Charkhchian, 2007) 

  
Active employment (different 

activities at different times) 

(Daneshpour, Charkhchian, 2007) (Alitajer, Zareei, 

2016) (Bigdeli Rad, 2013) (Behzadfar, Tahmasbi, 

2013) 

  Passive employment 
(Daneshpour, Charkhchian, 2007) (Alitajer, Zareei, 

2016) (Bigdeli Rad, 2013) 

  

Participatory and Public 

Space (space for interaction 

and conversation) 

(Behzadfar, Tahmasbi, 2013) (Daneshpour, 

Charkhchian, 2007)  (Bigdeli Rad, 2013) 

(Ghanbaran, Jafari, 2014) 

 

ــنجش و غربالگري عوامل موثر بر اجتماع -5 پذیري س
 در محیط آموزش معماري

در این مرحله، به دلیل این که تعداد متغیرها شناسایی 
باشد و به منظور شناسایی متغیرها و کاهش می شـده زیاد 

نسبت به هم ها و هم چنین تعیین اهمیت وروديها ورودي
ــازي متغیرهـا، محدودیت وزنی در مد  ل اعمال و بومی سـ
سوال  29شده است. براي انجام این کار پرسش نامه اي با 

باشد) طراحی گردید و می (که هر ســوال بیانگر یک متغیر
ــاتید معماري)  20 پرســـش نامه که به تعداد خبرگان (اسـ

قرار هـا  در اختیــار آن Esmaeil Pour et al, 2014)(بود،. 

ت آمد. جامع و کامل به دسها که تمام پرسـش نامه  گرفت
ــش نامه ــاس طیف ها این پرسـ ــورت کیفی و بر اسـ به صـ

اي لیکرت از فوق العاده بااهمیت تا بی اهمیت قید گزینـه 5
 آوري پرســش نامه، جهتشــده اســت. بعد از پخش و جمع

ــتفاده  از ها مولفـه  ترینمهم تعیین روش دلفی فازي اسـ
هایی که گردید. مطابق نتایج حاصــله در ســه مرحله، مولفه

ــده نظرات خبرگان آنمیا  8تر از ها پاییننگین غیرفازي ش

مولفه  7مولفه،  29 از ) بنابراین1بود، حذف شدند. (تصویر 
نهایی  مدل و گردیده حذف تحقیق نهایی مفهومی از مدل
 )1گردید. (تصویر  مولفه 22 داراي
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Fig. 1 Environmental components affecting sociopetality in the educational environment of architecture with grid 

structure 

 

 پذیريشناسایی روابط میان عوامل موثر بر اجتماع -6

ــدت    ــایی روابط و شـ ــناسـ در این مرحلـه به منظور شـ
از روش قدرتمند دیماتل فازي اثرگـذاري و اثرپذیري عوامل  

گیري چندمعیاره به هاي تصــمیماســت.روشاســتفاده شــده
ــایر روش  برتريخـاطر   ــبـت به سـ ــان نسـ ها در ارزیابی شـ
 گیريهاي تصـــمیمهاي متفاوت از پرکاربردترین روشگزینه

ــند. این روشمی ها همپ چنین قابلیت ارزیابی کمی و باشـ
، پذیر نیستهاي سنتی امکانکیفی معیارها را که براي روش

ــاوت ها و عدم دارند. به خاطر وجود مقیاس نامتوازن در قضـ
ــه قطعیت ها از منطق فازي براي حل و نادقیق بودن مقایسـ

کنند. (مدیري و همکاران، گیري استفاده میمسـائل تصـمیم  
گیري هاي متنوعی در مواجهه با مسائل تصمیم) روش1393

از پرکاربردترین  11چنـدمعیـاره وجود دارد کـه روش دیماتل   
ــت. آن این ) Lin, et al, 2018)((Tseng,  )Chiu, 2013هاس
ــله مراتبی از اجزاء  شرو ــلس ــئله پیچیده را به س ها، یک مس

ــیم می ــمیم در پایینکند که در آن گزینهتقس ین ترهاي تص
ــطوح   ــطح قرار دارد. س ــلی در باالترین س ســطح و هدف اص
میانی نیز مربوط به معیارهاي اصــلی و فرعی اســت. تکنیک 

ارائه شـــده اســـت،  13و گابوس 12دیماتل که توســـط فونتال
درونی معیارها را بررسی نموده، سعی بر حل مسئله سـاختار  

و بهبود آن دارد. تعامل پیچیده میان اجزاي یک ســـیســـتم 
 (Lee et al, 2013) مدل شود.  دیماتل تواند توسطمی

بـه منظور هدایت روش دیماتل، پس از گردآوري عوامل،  
 بایستی نظر خبرگان در مورد این عوامل به کار گرفته شود. 

ــی معیــارهــا از نظر در این ت خبره  6حقیق، براي بررسـ
ــتفــاده شــــده اســــت. (مــدیري و همکــاران،  ) 1393اسـ

بندي بر اســاس اعداد هاي حاصــله پس از جمعپرســشــنامه
ــاس هایی تبدیل میفازي مثلثی به ماتریس ــوند. براین اس ش

) و زیر 3ماتریس مسـتقیم فازي عوامل اصلی (مطابق جدول  
 آید.عوامل بدست می

 

 
Fig. 2 The levels of effectiveness and susceptibility of main factors affecting sociopetality 
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Table 2: Fuzzy direct matrix of main factors 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

 L M U L M U L M U L M U L M U L M U 

C1 0 0 0 0.35 0.6 0.85 0.6 0.85 0.95 0.5 0.75 0.95 0.5 0.75 0.95 0.6 0.85 1 

C2 0.3 0.55 0.8 0 0 0 0.6 0.85 1 0.55 0.8 0.95 0.5 0.75 0.9 0.55 0.8 0.95 

C3 0.3 0.55 0.75 0.3 0.55 0.8 0 0 0 0.35 0.6 0.85 0.4 0.65 0.85 0.45 0.7 0.9 

C4 0.15 0.4 0.65 0.1 0.35 0.6 0.25 0.5 0.75 0 0 0 0.25 0.5 0.75 0.65 0.9 1 

C5 0.15 0.4 0.65 0.25 0.5 0.75 0.4 0.65 0.9 0.25 0.5 0.75 0 0 0 0.5 0.75 0.9 

C6 0.25 0.5 0.7 0.15 0.4 0.65 0.15 0.4 0.6 0.25 0.5 0.75 0.4 0.65 0.85 0 0 0 

 

آمدن ماتریس نرمالیزه و در مراحل بعدي پس از بدست
 Dهاي ها دادهکامل، مجموع سطر و ستون ارتباط ماتریس

)کننــد. (اثرپــذیري) را ایجــاد می  Rو  (اثرگــذاري)

) اهمیت معیار و اثرگذاري و( اثرپذیري خالص  (
پس از نظرسنجی و تحلیل این منظور  به  دهد.را نشان می

هـا چگونگی اثرگذاري و اثر پذیري هر یک از عوامل و  داده
پذیري در محیط آموزش معماري زیرعوامل موثر بر اجتماع

 شاخص یک بدست آمد. اگر براي 3و شکل 4جدولمطابق 

 مقدار اگر و اثرگذار شــاخص، آن شــود، مثبت - مقدار

 بنابراین درباشد. می اثرپذیر شاخص، آن شود، منفی -

با مقدار اثرگذاري  "فیزیکی عناصـــر "بین عوامل اصـــلی 
مقــدار بــا  "فعــالیتی-عملکردي"تــأثیرگــذارترین و  87/0

ــاخص - 94/0الص برابر با اثرپـذیري خ   تأثیرپذیرترین شـ

-اییفض عناصر"، و "فیزیکی عناصر"این اساس باشد. بر می

 متغیرهاي علی محســوبکم)  (با اختالف بســیار "معماري

 وابستگی ضعیف ولی قوي هدایت داراي قدرت شوند کهمی

 معمــاري آموزش محیط در اجتمــاع پــذیريدر طراحی 

 در اجتماع پذیرير طراحی دشـــروع  باشـــند. لذا برايمی

 تاکید هاآن روي اول وهله در  بایدمعماري  آموزش محیط

ــناختی معانی"وامل . عکرد ــاس"، "زیباشـ ، "امنیت احسـ
متغیرهــایی   "فعــالیتی-عملکردي"، "ادراکی-مـعنــایی "

در  شدید وابستگیولی  کم هدایت قدرت هستند که داراي
باشند. می معماري آموزش محیط در اجتماع پذیريطراحی 

متغیرهــاي علی در طراحی نتــایج  عمــدتــا متغیرهــا  این
 برايکه  هســتندمعماري  آموزش محیط در اجتماع پذیري

 دخالت معماري آموزش محیط در اجتماع پذیري ایجـاد 

 دارند.

 

Table 3: Effectiveness and susceptibility of factors affecting sociopetality 

Factors     Result 

Physical elements 3.29 2.42 5.72 0.871 Most effective 

Spatial-architectural elements 3.24 2.46 5.69 0.78 effective 

Aesthetic meanings 2.86 2.9 5.76 -0.04 affected 

Sense of security 2.55 2.91 5.46 -0.37 Affected 

Semantic-perceptual 2.7 2.99 5.69 -0.3 affected 

Functional- activity 2.43 3.37 5.81 -0.94 Most affected 

 

 5 چگونگی اثرگذاري و اثرپذیري زیر عوامل نیز در جدول

ــاهده مطابق الگوي فوق نشـــان داده شـــد.  همانطور که مشـ
ــب براي   می ــهیالت مناس ــود. باتوجه به نظر خبرگان، تس ش

یشترین میزان تاثیرگذاري است و مشارکتی نشـستن داراي ب 
ــترین میزان اثرپــذیري   ــا داراي بیشـ و همگــانی بودن فضـ

باشــند. به این ترتیب نشــان داده شــده که اهمیت وجود می
امکان نشــستن و مبلمان مناسب در محیط آموزش معماري 

هاي دانشـجویان و حتی درك معانی محیط توسط  بر فعالیت
ــارکت در فعالیتگذارآنان نیز تاثیر می  ها و درد و امکان مش

ــایر زیرعوامل  ــجویان از س  (فیزیکی، نتیجه تعامل میان دانش

 گیرد.فضایی، معانی) تاثیر می

 معلولی و نقشه شبکه روابط بین -نمودار علی 3 شکل

ــان می  ــلی را نش ــکل محور افقی عوامل اص دهد. در این ش
ــارهــا  ) نـمودار اهمیــت معی ور عمودي و مح  (
ــان ) ( تـأثیرگـذاري یا تأثیرپذیري   عوامل را نشـ

ــلی و چگونگی  می دهــد. نحوه تعــامالت بین عوامــل اصـ
ــت.  اثرگذاري آن ــده اس ــخص ش ها نیز از طریق پیکان مش

نحوه اثرگذاري معیارها برهم نیز از طریق نمودار مشــخص 
بر  "فیزیکی عناصــر"شــده اســت. در بین عوامل اصــلی ،  

، "زیباشــناختی معانی"، "معماري-فضــایی عناصــر"عوامل 
-عملکردي"، و "ادراکی-معنــایی"، "امنیــت احســــاس"

 آموزش محیط در پــذیرياجتمــاع ایجــاد براي "فعــالیتی

پذیرد. گذارد ولی از هیچ یک عوامل اثر نمیاثر می معماري
رد و پذیمعماري از عناصر فیزیکی تاثیر می-فضایی عناصـر 
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، "امنیت احساس"، "زیباشـناختی  معانی"مل بر سـایر عوا 
ارد. گذتاثیر می "فعالیتی-عملکردي"، و "ادراکی-معنایی"

ــایی  ــر فیزیکی و فض ــناختی از عناص  معماري-معانی زیباش

ــاس"(ابعـاد و انـدازه) تـاثیر پـذیرفته و بر      ، "امنیت احسـ
. تاثیرگذار است "فعالیتی-عملکردي"، و "ادراکی-معنایی"

ــر اد-عامل معنایی ــمن تاثیرپذیرفتن از عناصـ راکی نیز ضـ

معماري و معانی زیباشناختی بر احساس -فیزیکی، فضــایی
گذارد. احساس امنیت خود، متاثر امنیت و عملکرد تاثیر می

ــتی  (معماري و معانی) بوده و بر فعالیت  از عوامـل باالدسـ
نهایت عملکرد و فعالیت کاربران  افراد تاثیرگذار اســت و در

معمــاري از همــه عوامــل دیگر موثر برا محیط آموزش 
 پذیرد.پذیري تاثیر میاجتماع

 

Table 4: The levels of effectiveness and susceptibility of sub-factors affecting sociopetality 

Factor Sub-factor     Result 

Physical elements Adequate light (favorable lighting) 0.207 0.178 0.385 0.0281 Effective 

 Noise condition (silence and peace) 0.165 0.174 0.339 -0.009 Effected 

 Favorable temperature 0.162 0.182 0.344 -0.019 Effected 

Spatial-architectural 

elements 

Space dimensions and size (vastness of 

space) 
0.355 0.355 0.709 -0.0002 Effected 

 Geometry (and geometric centricity) 0.327 0.358 0.685 -0.031 Effected 

 
Spatial relationship (visual connection 

and spatial integration) 
0.369 0.365 0.734 0.0035 Effective 

 
Presence of natural and architectural 

elements 
0.35 0.322 0.672 0.028 Effective 

Aesthetic meanings 
novelty and diversity (unity, continuity, 

complexity) 
0.287 0.276 0.563 0.0113 Effective 

 Coordination (harmony) 0.252 0.274 0.526 -0.022 Effected 

 Spatial proportions (form, order) 0.315 0.304 0.619 0.0105 Effective 

Sense of security Privacy (and congestion) 0.472 0.503 0.975 -0.031 Effected 

 Personal territory and space 0.51 0.504 1.014 0.0057 Effective 

 Friendly atmosphere 0.492 0.489 0.981 0.0036 Effective 

 Sense of belonging 0.475 0.454 0.929 0.0214 Effective 

Semantic-perceptual Invitingness 0.379 0.435 0.814 -0.057 Effected 

 Flexibility 0.441 0.403 0.845 0.0382 effective 

 Utility 0.462 0.496 0.958 -0.035 Effected 

 Vitality 0.472 0.419 0.891 0.053 Effective 

Functional-activity Convenient seating facilities 0.417 0.325 0.742 0.0916 Effective 

 Accountability activity 0.387 0.397 0.784 -0.01 Effected 

 
Active employment (different activities 

at different times) 
0.356 0.43 0.786 -0.074 Effected 

 
Participatory and Public Space (space 

for interaction and conversation) 
0.41 0.417 0.828 -0.007 Effected 

 

 
Fig. 3 Cause-effect chart and grid map of relationship between main factors 
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 گیرينتیجه -7

ــه یافته ــایر هاي تحقیق پیشدر مورد مقایسـ رو با سـ
 هتوان اشـاره نمود که این پژوهش با اســتفاد تحقیقات، می

ــده بر اجتماعاز اغلـب مولفـه   پذیري در هاي موثر ارائه شـ
)، سعی بر 1(مطابق جدول  تحقیقات ذکر شده در پژوهش

توان گفت که این ها داشته است. پس میتوسعه این مدل
تحقیق همسو با تحقیقات پیشین، گامی در جهت شناخت 

پذیري بوده و ســـپس آن را در بهتر عوامل موثر بر اجتماع
آموزش معماري بررسی کرده است. بنابراین در این محیط 

ي که ابنديبندي کلیه نظرات و ارائه دستهتحقیق، با جمع
همه موارد را شامل شود، عوامل اصلی به شش عامل کلی 

اند که تایید آن نیز توسط روش دلفی صورت تقسـیم شده 
ــت.  از طرفی تحلیل تعامل و چگونگی رابطه  14گرفتـه اسـ

پذیري، رویکردي زیرعوامـل موثر بر اجتماع  بین عوامـل و 
ــت  که می تواند در ارائه راهکارهاي طراحی جدید بوده اس

ــد.. به این منظور از روش دیماتل فازي (از   ــا باشـ راهگشـ
معیاره) اســتفاده شــده که  گیري چندهاي تصـمیم تکنیک

کاربرد روش تحقیق مذکور در معماري، امري بدیع اســت 
د توانهاي این نوع روش تحقیق  مییکـه با توجه به ویژگ 
ــوب گردد. بدین گـامی نو در پژوهش  هاي معماري محسـ

تـرتـیــب در ایــن تــحــقــیــق، عوامــل محیطی موثر بر   
پذیري در محیط آموزش معماري را به شش دسته اجتماع

ــر فیزیکی، عوامل   ــد، که عبارتند از: عناص کلی تقســیم ش
ــایی ــاس ام -فض ــناختی، احس نیت، معماري، معانی زیباش
در بین عوامل اصلی فعالیتی. -ادراکی و عملکردي-معنایی

تأثیرگذارترین  87/0با مقدار اثرگذاري  "فیزیکی عناصر "
مقدار اثرپذیري خالص برابر با بـا   "فعـالیتی -عملکردي"و 

ــاخص - 94/0 ــاس  می تأثیرپذیرترین ش ــد. بر این اس باش
ــر"عوامل  ــر"، و "فیزیکی عناص ــایی عناص   "معماري-فض

 هدایت قدرت داراي شوند کهغیرهاي علی محسـوب می مت

ــعیف ولی قوي ــتگی ض  در اجتماع پذیريدر طراحی  وابس

باشـند. به این ترتیب روشنایی  می معماري آموزش محیط
ــایی و  ــه، روابط فض و نور، بو  و دما و ابعاد و اندازه، هندس
وجود عناصـر طبیعی و معماري به عنوان زیر عوامل اصلی  

ــند.   پـذیر می اثرگـذاري محیط اجتمـاع   در ایجـاد و  بـاشـ
که شــامل تسهیالت  "فعالیتی-عملکردي"همچنین عامل 

مناســب نشــســتن، پاســخگویی فعالیتی، اشــتغال فعال و  
ــا می  ــارکتی بودن فض ــد، بدلیل تاثیرپذیري زیاد، مش باش

یشترین اهمیت را در فراهم کردن شرایط الزم براي ایجاد 
 رد.تعامالت اجتماعی در محیط دا

ــوص تحلیــل تعــامــل بین مولفــه در هــاي موثر بر خصـ
 توان به موارد زیر اشاره کرد:پذیري میاجتماع

بـا مقدار اثرپذیري خالص   "فعـالیتی -عملکردي"عـامـل   
ري پذیبر اجتماع اثرگذار تاثیرپذیرترین عامل - 94/0برابر با 

ــد. به عبارتی این عامل، می در محیط آموزش معمـاري  باشـ
توســط عوامل تأثیرگذار  مورد توجه اســت که مســئله اصــلی

ــودمی حـل  پذیري در محیط در حقیقت، تحقق اجتماع .شـ
ــتگی دارد. بنابراین  توانمی آموزش معماري به این عامل بس

ــب براي   ــهیالت مناسـ نتیجـه گرفت که با فراهم بودن تسـ
نشـستن، سازگاري مقرهاي رفتاري با الگ.هاي جاري رفتار،  

مختلف و مشـــارکتی بودن فضـــا، قابلیت هاي امکان فعالیت
 شود.پذیري در محیط آموزش معماري فراهم میاجتماع

ــر" ــاصـ ــا مقــدار اثرگــذاري  "فــیــزیکی عــن  87/0ب

پذیري در محیط بر اجتماع اثرگذار تـأثیرگـذارترین عـامل   
ــت که  می آموزش معمـاري  ــد. به عبارتی، عاملی اسـ باشـ

ــترین اهمیت در بین عوامل پذیري را عموثر بر اجتما بیشـ
در هنگام طراحی محیط باید در اولویت قرار گیرد.  که دارد

عامل  09/0با اختالف  "معماري-عناصـر فضایی "همچنین 
ــت. به طوري که ، بر عوامل معنایی    تـاثیرگـذار بعدي اسـ

ی فعالیت-ادراکی، زیباشـناختی، احساس امنیت و عملکردي 
م ا فراههاي مختلف رتاثیر گذاشـــته و امکان تحقق فعالیت

توان نتیجـه گرفت که از طریق مهیا  کنـد. بنـابراین می  می
کردن شــرایط فیزیکی نظیر صــدا، دما و روشــنایی درکنار 
طراحی مناسب روابط فضایی، هندسه، ابعاد و اندازه و وجود 

هاي محیطی الزم توان قابلیتعناصر طبیعی و معماري می
(براي را بـراي افزایش تعــامالت اجتمــاعی ایجــاد کرد.  

مثـال:امکان ایجاد قلمرو، خلوت، حس تعلق را فراهم کرده  
و به ایجاد جو دوســتانه کمک کرد.) توجه به این عوامل در 
هنگام طراحی، شــرایط الزم را براي پاســخگو بودن محیط، 
اشتغال فعال، مشارکتی بودن فضا فراهم کرده و زمینه الزم 

ــجویان و هاي جمعی و تبادل نظر بین درا براي فعالیت انش
کند. امید است اسـتاد در محیط آموزش معماري ایجاد می 

از این طریق بتوان به تســهیل فرآیند یادگیري دانشجویان 
 .15معماري کمک کرد

 توانـد به بنـابراین نحوه اثرگـذاري عوامـل بریکـدیگر می    

ــود. به این  ــتفاده شـ عنوان راهکاري در طراحی معماري اسـ
توجــه بــه عوامــل اثرگــذار  ترتیــب کــه در طراحی از طریق

ــتیابی به معانی و فعالیت (عوامل  ــایی)، دسـ (فیزیکی و فضـ
 اثرپذیر) تسهیل شود.
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It seems that many environments are built on the tastes, personal values and perceptions 

of designers, or under the influence of the teachings of an architectural style. Therefore, 

regardless of the quantitative aspects, it is required to pay attention and apply the 

perceptible meanings of the environment that can be pleasant or unpleasant from the 

user's point of view. Considering the relationship between man and the built 

environment as the basis for determining the environmental characteristics and 

especially, the physical characteristics in architectural studies in Iran is new. About the 

design of educational environments of architecture, social interactions between the 

students themselves and between them and the professor can help to exchange 

experiences and information and provide a favorable context for the education of 

architecture and architectural design. Sociopetality, as a qualitative feature of the 

educational environment can increase the possibility of social interactions between 

architecture students themselves and between them and the professors and promote the 

learning process of architecture. This study assumes that this goal can be achieved 

through the creation of sociopetal environments that enable social interaction. 

Therefore, environmental factors affecting sociopetality in the educational environment 

of architecture are investigated and the relationships between them are evaluated. 

This research is an applied, descriptive-analytical study that is carried out using fuzzy 

mathematical modeling. After identifying the basic concepts of sociopetality, social 

interactions as well as the educational environment of architecture, the proposed model 

of factors influencing sociopetality was obtained through logical analysis and deductive 

reasoning. Then, the obtained factors were screened using Fuzzy Delphi method, and 

to evaluate their accuracy, a questionnaire was developed and some experts were asked 

to fill it. The main method used in this study is of Multi Criteria Decision Making 

(MCDM) methods, which is one of the most important methods in evaluating cause-

effect relationships (Lin, et al, 2018) (Tseng, Chiu, 2013), and because of the ambiguity 

and uncertainty of the problem, it was decided to solve it using fuzzy theory. Therefore, 

the relationships between factors and their effects were investigated using fuzzy 

dematel method. In this study, the population included all architecture professors (with 
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a history of teaching and attending in the architectural environment) as experts aware 

of the research topic. 

Finally, by summarizing all the comments and presenting the categorization including 

all the items, the main factors were divided into six general categories, which were 

confirmed using Delphi method, as follows: 

1. Physical elements: They determine the physical structure and provide the facilities 

required for the use of space. They are one of the basic human needs for comfort 

and convenience in a place and increase the possibility of using the environment 

and social interactions. Therefore, it is necessary that light, sound and temperature 

in the educational environment of architecture do not disturb the user (student and 

professor) and dissuade him/her from attending in the environment. 

2. Spatial-architectural elements: These are the elements of the physical environment, 

that enable the realization of a behavioral pattern by creating territories. Things like 

the dimensions, size and geometry of space, spatial relationships creating visual 

connection and spatial integration, the presence of natural elements as well as 

artificial elements, such as urban elements, stairs or water, can encourage people to 

stay and sit together and start an interaction. 

3. Aesthetic meaning: This category indicates characteristics such as novelty, 

diversity, harmony and spatial proportions. The proportion between content 

(aesthetic) meanings and current activities in educational environment of 

architecture influences learning. 

4. Sense of security: Security is seen as a social factor affecting sociopetality that 

provides the ground required for the presence of individuals. Providing adequate 

light and accessibility for specific groups are of factors helping to create the sense 

of security. 

5. Semantic-perceptual elements: The meaning of the environment at different 

emotional, sensational, referential, evaluative, and prescriptive levels can affect the 

user of space. The physical environment also acts in relation to emotions and 

experiences, and aids the user's perception. Concepts such as invitingness, 

flexibility of the environment, etc. encourage students to be present in the learning 

environment, and enhance the students’ social interactions and learning process by 

enabling changes in environmental capabilities (such as furniture) according to their 

needs.  

6. Functional-activity: By adapting current behavioral patterns to behavior 

settlements, presence and activity in the environment can be enhanced and common 

contexts for group behaviors in students can be created by creating a sense of 

belonging. Accountability activity and active employment (the possibility of 

various activities in place) as well as the presence of a space for interaction and 

conversation help the students' interactions and thus their learning. 

Also, based on the interaction analysis and the relationship between the factors and sub-

factors influencing sociopetality, the following notes can be mentioned: 

� “Functional-activity” factor with a net susceptibility value of 0.94 is the most 

affected factor on sociopetality in an educational environment of architecture. In 

other words, this factor is the main issue to be solved by the affecting factors. In 

fact, the realization of sociopetality in the educational environment of architecture 

depends on this factor. 

� "Physical elements" with an effectiveness value of 0.87 is the most effective factor 

on sociopetality in educational environment of architecture. In other words, it is the 

most important factor among those influencing sociopetality and should be 

prioritized when designing the environment. Also, "Spatial-architectural elements" 

with a difference of 0.09 is the 2nd most effective factor that affects perceptual-

semantic, aesthetic, sense of security and functional-activity factors, and enables 

different activities to be realized. Thus, light and lighting, odor and temperature, 

dimensions and size, geometry, spatial relationships, and the presence of natural 

and architectural elements were the main sub-factors affecting the sociopetal 

environment and playing a role in the creation of such an environment. 

Key words: 

Sociopetality, Environmental factors, Educational environment of architecture, Social-

interactions, Fuzzy delphi, Fuzzy demetel.   
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