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Background and Objectives: Creating a sense of community provides desirable conditions for
students' moral, social and physical development. Understanding this sense of community has
received growing attention from researchers of various fields. Sociology stresses the sense of
people’s belonging to a place, mainly by exploring social and emotional ties between people in a
place, which deals with mental perceptions and feelings that people have about a given place. From
the perspective of anthropologists, it deals with subjects such as individual perception of place, the
meaning of place, as well as aesthetic and emotional issues. In this context, belonging chiefly refers
to the emotional connections between people and place. This issue is defined by anthropologists as
the sense of belonging to a place or a symbolic relationship with a place, which is forged by attaching
a symbolic meaning to a specific place. It further provides collective and individual perception and
relationship with the environment. Landscape architects also see the sense of community as a
concept closely associated with the sense of belonging to a place, contending that it is primarily
cognitive and emotional. That is, this concept is explained for individuals through various common
events, beliefs, experiences and cultural habits. In this regard, the present study was conducted with
the aim of identifying factors affecting students' sense of community. With respect to its goal, this
research is classified as an applied research.
Methods: In this research, attempts have been made to use the survey method to answer the
research questions and measure the studied indices. To do so, by studying the existing sources, 16
components affecting the sense of community were extracted. By designing, distributing and
collecting the questionnaire, the views of the research community were examined. Accordingly, 40
questionnaires were distributed among a group of university professors and the effect and priority
of the obtained psychological, physical and behavioral components were evaluated. After removing
incomplete questionnaires, 19 questionnaires were included in the final analysis. Hierarchical
analysis process was used for this purpose.
Findings: The factors of security and knowing individuals and places among psychological
components, the factor of spatial quality component among physical components, and the factor
of collective activity among behavioral components were identified as the most important
components affecting the sense of community in educational settings.
Conclusion: To promote the sense of community in educational settings, the following issues should
be taken into account: 1) The importance of the place of activity: encouraging students to engage
in various educational activities, such as sharing ideas with others, participating in class discussions,
connecting with the teacher and providing an environment for gathering (amphitheater in a
convenient place with ease of access). 2) The importance of security in a place: an external danger
or threat or common threats can damage a sense of community in the environment or the solidarity
of individuals. To overcome the problems and issues that may arise from danger, social norms are
required, especially when they provide security for individuals in the group. 3) The recognition of
individuals and places: when students know each other, it fosters a social feature that leads to an
improved sense of community. 4) Spatial quality: desirable and pleasant places that are visually
stimulating enhance aware and environmental knowledge of people. The richer the place, the more
people are encouraged to stay together.
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چکیده
پیشینه و اهداف :ایجاد احساس جمعی ،شرایط مناسبی را برای رشد و تحول اخالقی ،اجتماعی و جسمانی دانشآموزان
تاریخ دریافت 12 :خرداد 1397

فراهم میکند .فهم حس جمعی در حوزه های مختلفی مورد توجه محققان است .در علم جامعهشناسی تاکید بر آن است

تاریخ داوری 20 :مرداد 1397

که چگونه افراد به یک مکان تعلق دارند و بیشتر به پیوندهای اجتماعی و عاطفی بین افراد در یک مکان اشاره دارد که به

تاریخ اصالح 02 :آذر 1397

ادراک ذهنی و احساس افراد در یک مکان می پردازد .از دیدگاه محققین انسانشناسی به موضوعاتی از قبیل ادراک شخصی

تاریخ پذیرش 10 :آذر 1397

از مکان ،معنای مکان و بیشتر به موضوعات زیبایی شناسانه و عاطفی میپردازد و توان بیشتر به پیوندهای عاطفی بین مردم
و مکان اشاره دارد .این موضوع توسط مردمشناسان به عنوان تعلق به مکان یا رابطه نمادین با مکان که بهوسیله مردم از
طریق الصاق مع نای نمادین به یک مکان ویژه طرح می گردد که در ادامه فهم گروهی ،فردی و رابطه با محیط را فراهم می
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کند .معماران منظر هم حس جمعی را به عنوان یک مفهوم نزدیک به تعلق به مکان میدانند و آن را بیشتر تجربه شناختی
و عاطفی میدانند ،یعنی این مفهوم برای افراد از طریق اعتقادات ،تجارب و عادات فرهنگی ،رویدادهای مختلف مشترک
تبیین میگردد .در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر احساس جمعی دانشآموزان صورت گرفته
است .این پژوهش از حیث هدف ،جزء پژوهش های کاربردی است.
روشها :در این پژوهش تالش شده است برای سنجش شاخصهای مورد بررسی از روش پیمایشی جهت پاسخ دادن به
فرضیات پژوهش استفاده شود .در این راستا با مطالعة منابع موجود 16 ،مؤلفه مؤثر بر احساس جمعی استخراج گردید .با
طرح ،توزیع و جمعآوری پرسشنامه ،آرا و عقاید جامعة پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .به این منظور 40 ،پرسشنامه در
میان جمعی از اساتید دانشگاه توزیع گردید و میزان تاثیر و اولویت مؤلفههای روانی ،کالبدی و رفتاری به دست آمده ،سنجیده
شد .با حذف پرسش نامههای ناقص ،در نهایت  19پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت و از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی
استفاده شد.
یافتهها :در میان مؤلفههای روانی ،مؤلفههای امنیت و شناخت افراد و مکانها ،در میان مؤلفههای کالبدی ،مؤلفه کیفیت
فضایی و در میان مولفههای رفتاری ،فعالیت جمعی به عنوان مهمترین مؤلفههای مؤثر بر ارتقای احساس جمعی فضای
آموزشی شناسایی گردیدند.
نتیجهگیری :برای ارتقای سطح احساس جمعی در فضاهای آموزشی ،میتوان موضوعات زیر را مدنظر قرار داد :توجه به
مکانهای فعالیت  :ترغیب دانشآموز به انجام فعالیتهای مختلف آموزشی و پرورشی از قبیل گفتگو با سایرین ،شرکت در
بحثهای کالسی ،گفتگو با معلم و فراهم آوردن فضایی که قابلیت گردهمایی (آمفی تئاتری که در موقعیت مناسب باشد و
دسترسی راحت داشته باشد ،توجه به امنیت در فضا  :خطر موجود در یک مکان بیرونی یا تهدیدهای مشترک می تواند مانع
احساس جمعی در محیط درونی یا وحدت افراد باشد .به منظور اینکه افراد بتوانند بر مشکالت و مسائل پیشآمده از خطر
فائق آیند ،هنجارهای اجتماعی زمانی قوت کامل دارند که به افراد گروه امنیت بدهند ،شناخت افراد و مکانها  :شناخت
دانشآموزان نسبت به هم ،ویژگی اجتماعی را رقم می زند که در نهایت به احساس جمعی منجر می گردد و کیفیت فضایی :
مکانهای مطلوب و خوشایند که قادر به تحریک بصری هستند سبب میگردد افراد دارای آگاهی و شناخت محیطی بیشتری
گردد .در واقع هر چه مکانی از غنای بیشتری برخوردار باشد افراد به بودن با همدیگر ترغیب میگردند.

مقدّمه
فهم حس جمعی در حوزه های مختلفی مورد توجه محققان است .در
علم جامعهشناسی تاکید بر آن است که چگونه افراد به یک مکان تعلق
دارند و بیشتر به پیوندهای اجتماعی و عاطفی بین افراد در یک مکان
اشاره دارد که به ادراک ذهنی و احساس افراد در یک مکان می پردازد
[ .]1از دیدگاه محـققین انسـانشـناسی به موضـوعاتی از قبیـل ادراک

شخصی از مکان ،معنای مکان و بیشتر به موضوعات زیبایی شناسانه و
عاطفی میپردازد [ ]2و توان بیشتر به پیوندهای عاطفی بین مردم و
مکان اشاره دارد .این موضوع توسط مردمشناسان به عنوان تعلق به مکان
یا رابطه نمادین با مکان که بهوسیله مردم از طریق الصاق معنای نمادین
به یک مکان ویژه طرح می گردد که در ادامه فهم گروهی ،فردی و رابطه
با محیط را فراهم می کند [ .]3معماران منظر هم حس جمعی را به
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عنوان یک مفهوم نزدیک به تعلق به مکان میدانند و آن را بیشتر تجربه
شناختی و عاطفی میدانند ،یعنی این مفهوم برای افراد از طریق
اعتقادات ،تجارب و عادات فرهنگی ،رویدادهای مختلف مشترک تبیین
میگردد .در ادامه حس جمعی در علم روانشناسی محیط ،توسعه و
گسترش یافت .از دیدگاه محققین حس جمعی به عنوان تجربه افراد از
مکان میباشدکه درنهایت به عنوان احساس فردی (هیجان و لذت) که
نتیجه تعامل با مکان است مطرح گردید [ ]2و در نهایت در معماری و
شهرسازی طراحان به دنبال کشف ویژگیهای کالبدی هستند که
درحس جمعی موثر است.
بخشی دیگر از مطالعات انجام گرفته روی شبکه اجتماعی و تاثیر آنها بر
حس جمعی تمرکز دارند و حس جمعی در گروههای سنی مختلف و
نقش عوامل فرهنگی و یا تاثیر محیط کالبدی را مورد مطالعه قرار
میدهند .بخش دیگری از مطالعات به افزایش حس جمعی متمرکز شده
و معیارهای ایجاد ،ارتقا و پایداری حس جمعی همچون مشخصه
کالبدی ،رضایت از محیط به موضوع بستر طبیعی پرداختهاند .در
مطالعات اخیر حس جمعی در قالب مفاهیمی از قبیل تجربه محیطی،
تعلق یا با هم بودن در محیط گنجانده شده است ،بهطوری که به معنا،
ارزشها ،ادراکات مشترک ،شخصیت و هویت جمعی در محیط
برمیگردد [.]4
در ابتدای شکلگیری شهرها افراد یک شهر به منظور تامین احتیاجات
اولیه در کنار هم جمع میگردیدند که این فرایند آگاهانه نبود و اغلب
متکی به ویژگیهای از قبیل وابستگی درونی ،روابط متقابل ،اهداف
جمعی و مسئولیتپذیری بین افراد یک مکان بود [ .]5بر اساس الگوی
ساراسون ،تعاریف مربوط به حس جمعی وضوح نظری ندارد و مفهوم
سادهای نیست ،اما بر اساس دیدگاه وی این حس انطباق تجارب ،رفتار
و معنا میباشد و بین این عوامل مختلف ،ارتباط وجود دارد.
 معیارهای ارتباطات ،فعالیت ،با هم کار کردن ،امنیت و مجاورتفیزیکی عواملی است که بر ماهیت فرایند و رفتار تاثیرگذار است و سبب
تقویت احساس وابستگی بین افراد میگردد .بهطور کلی عملکرد گروهی
از قبیل رفتارهای مشارکتی در انجام یک فعالیت دارای تاثیرات فراوان
در این بعد است که در نهایت افراد تمایل به انجام فعالیت برای دیگران
دارند و به نوعی احساس جمعی منتهی میگردد [.]6
 تجارب و ادراکات تابع مشابهتهای فراوان بین افراد در زمینه پشینهاقتصادی ،اجتماعی است .بهطوریکه افراد خود را به عنوان یک جامعه
بزرگتر در تجربههای جمعی شرکت می کنند اما با توجه به وجود
تفاوتهایی که بین نیازهای فردی و جمعی در شبکههای اجتماعی
هست منجر به انزوا و تنهایی می شود .ساراسون همچنین معتقد است
که در این حس افراد ارزشها و اعتقادات را بهطور گروهی به اشتراک
می گذارند و بیشتر توانایی ها و زمان خود را در گروه صرف میکنند و
با هم مشغول کار کردن هستند.
 معنا و احساس به معیارهایی از قبیل میزان تعلق عاطفی افراد به مکانوابسته است [ .]7لذا بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد احساس جمعی در
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مدارس دبیرستان که شرایط مطلوب را برای استفاده کننده در تمامی
ابعاد فراهم آورد ،از این جهت ضروری مینماید و در این نوشتار به آن
پرداخته میشود.
فرضیه اصلی تحقیق آن است که محیط در ارتقا و بهبود حس جمعی
تاثیرگذار است .حوزههای اصلی تحقیق شامل معماری ،روانشناسی می-
باشند که با توجه به رویکرد بین رشتهای تحقیق ،زمینه روانشناسی
محیطی برای تبیین پرسش تحقیق و تحلیل ابعاد آن مناسب تشخیص
داده شد .بر این اساس سوال تحقیق به شرح زیر مطرح میشود:
 چه ویژگیها و قابلیتهای محیطی در مدرسه ،میزان حس جمعیدانشآموزان را ارتقا میبخشد؟
در مرحله مطالعات و تبیین موضوع از روش تحلیل محتوا و استدالل
منطقی بهرهگیری شد که نتایج کلی آن در این نوشتار عرضه شده است.

پیشینه پژوهش
در طی دو دهه گذشته روانشناسان اجتماعی به موضوع حس جمعی
عالقه فراوانی پیدا کردهاند [ .]8در این مفهوم تجربههای مشترک و با
هم بودن مدنظر است ]  .[9-10در دوران معاصر رویکردهای احساس
جمعی به موضوع پیوندهای اجتماعی توجه فراوانی داشتهاند که با
گزارههای زیر مورد پرسش واقع شده است -1 :هم محلهایهایم خیلی
کم من را میشناسند  -2دوست دارم در این مکان برای مدت طوالنی
زندگی کنم  -3من و هم محلهایهایم انتظارات یکسانی از این مکان
داریم  -4مشکلی در آنجا وجود دارد که من و هم محلهایهایم میتوانیم
آن را حل کنیم [ .]11بهطور کلی افزایش حس جمعی منجر به افزایش
در رضایتمندی از زندگی [ ،]12پیوندهای اجتماعی بیشتر [ ،]13تجربه
و سازگاری بیشتر [ ،]14حمایت عاطفی ] [15-16دسترسی بیشتر به
امکانات [ ،]17سالمت روانی [ ،]18حضور در رفتارهای اجتماعی
مطلوب [ ]19میگردد .ایدههای کالبدی از اجتماع بیشتر به مکانهای
مشخصی داللت دارند که این مکانها دارای مرزهای مشخص و واضحی
هستند .ایده های روانی از اجتماع بیشتر به احساس تعلق و ارتباط با
افراد در یک اجتماع بزرگتر تعریف میگردند [ ،]20مانینو در رساله
دکتری خود ساختار سه بعدی فعالیت ،هویت و تعلق و مولفه شناخت
دیگران و مکان را به عنوان ساختار سه بعدی برای ارزیابی حس جمعی
در نظر میگیرد .البته باید در نظر داشت که حس جمعی تحت تاثیر
مولفههای فرهنگی قرار دارد [.]20
بر اساس دیدگاه گلین ،حس جمعی ،انطباق سه الیه مختلف ،نگرشها،
احساسات و رفتارهای کاربران در یک محیط است ،زمانی که اجتماع با
انتظارات و نیازهای فرد منطبق باشد و رضایت از آن حاصل گردد به
تدریج حس جمعی پدید میآید ،در نتیجه فرد احساس راحتی میکند
و به حفظ و نگهداری از مکان ترغیب میگردد .آلتمن معتقد است که
حس جمعی در یک مکان بر اساس ویژگیهای روانی و فیزیکی محیط
است که تحت تاثیر فرایندهای اجتماعی– فرهنگی و فردی شکل می-
گیرد [.]5
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 نیاز به کاربرد روشهای آماری پیچیده به گونهای که پیچیدگیهایپویایی اجتماعی و اشتراکی را تحت نظر و
کنترل داشته باشد،
 نیاز بهکار بستن روشهای گوناگون جهت دستیابی به علتها وانگیزهها در سیستمهای اجتماعی،
 نیاز به استفاده از فرایندهای مکانی – فضایی که بر روی تجربههایمشترک و اجتماعی تاثیر میگذارند [.]22
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شکل  :1حس جمعی از دیدگاه ساراسون
Fig. 1: Sense of community, Sarason's perspective
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Feeling

M. Arghiani

Behavior

شکل  :2تعریف حس جمعی از دیدگاه گلین
Fig. 2: Sense of community, Glynn’s point of view

اکثر مطالعات صورت گرفته در زمینه حس جمعی نشان میدهد که
مدل حس جمعی مک میالن و چاوز هنوز به عنوان اصلیترین مدل در
زمینه بررسی حس جمعی بین کاربران در یک الگوی فضایی میباشد.
مطالعات آکادمیک در رابطه با حس جمعی در سالهای 1974و با
نظرات ساراسون آغاز گردید که نشان میداد روابط عاطفی و اجتماعی
بین افراد نقش مهمی در شکلگیری زندگی جمعی دارد .مهمترین
نظریه پردازان این مفهوم ،مک میالن ،چاوز ،گلین ،مک دونالد و
همکاران ،هوگو ،وندرسمن ،دیویدسون و کوتر و  ...میباشند که از
پرسشنامههای مختلف برای سنجش این مفهوم استفاده کردهاند .گلین
در تحقیقاتی به مقایسه بین حس جمعی واقعی و ایدهال در مکان
پرداخته است ،شش مولفه کلی از دیدگاه وی وجود دارد که عبارت است
از :امنیت ،روابط اجتماعی ،فعالیت و مشارکت در محیط ،کیفیت محیط
[ .]21بهطور کلی عوامل زیر به عنوان چالشهای اصلی برای مطالعه و
پژوهش در عرصه احساس جمعی مورد توجه قرار گرفتهاند.
 توجه به دیدگاههای اعضای اجتماع در زمینه سازماندهی مرزهایاجتماعی و مرز گروههای موجود در یک اجتماع،
 نیاز فراوان به تکرار در تصریح مداخالت جمعی ، نیاز به توسعه ابعاد جمعی یک مکان یا اجتماع به گونهای کهویژگیهای جمعی را نسبت به ویژگیهای فردی مورد توجه قرار
دهد،

مطالعات در این بخش از سالهای  1970شروع گردید [ ]23و در
حوزههای مختلفی مانند جامعهشناسی ،روانشناسی ،علوم سیاسی،
مطالعات علوم رفتاری و طراحی منظور گردید .بعد از  25سال مشاهده
و تحقیق در زمینه حس جمعی توسط ساراسون ،محققین بعدی
توانستند مدلهای مختلفی در زمینه این مفهوم را گسترش دهند .برخی
از محققین مفهوم حس جمعی را به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم
روانشناسی جمعی میدانند که تشریح شاخصه های آن یکی از
مهمترین چالشهای روانشناسی جمعی است .بهطور کلی احساس
جمعی یک مفهوم پویا است و توسعه و گسترش آن به زمینههای
اجتماعی و فیزیکی محیط بستگی دارد [.]24
دردوره مدرن مفهوم واژه جمعی دچار تغییراتی شد و از هنجارهای
مشترک به سمت قاعدههای رسمی پیش رفت ،به گونهای که تونیس
برای این مفهوم دو واژه کلی گمن شفت و گزل شفت را بهکار میبرد.
از ابتداییترین تعاریف حس جمعی دیدگاه تونیز است که به دو مفهوم
همکاری و وابستگی اجتماعی به عنوان مولفههای شکلدهنده حس
جمعی اشاره میکند .مفهوم همکاری مستلزم پیوندهای مشترک،
اعتقادات مشترک درباره رفتارها و رخدادهای مناسب و مسئولیتپذیری
نسبت به یکدیگر است که مفهوم خانواده و خویشاوندی بهعنوان بدیهی-
ترین ساختار بیرونی این تعریف قلمداد میگرد؛ مکان و اعتقاد مشترک
بین افراد ،روابط اجتماعی قوی ،پیوندهای قوی خانوادگی ،دوستی و
رفتارهای مطلوب اجتماعی و دوستانه کمک فراوانی برای تقویت این
موضوع خواهد بود [.]25
با توجه به تحقیقات صورت گرفته ،مدل نظری و شاخصههای چاوز و
مک میالن به عنوان اصلیترین مدل نظری در این عرصه میباشد که
در ادامه به عنوان پایه نظری رساله برای سنجش مستقیم احساس
جمعی استفاده میگردد .چاوز و مک میالن حدود  40مطالعه را در مورد
حس جمعی مورد بررسی قرار داد .این مفهوم در سال  1976بهوجود
آمد که توسط مک میالن و چاوز در سال 1986گسترش و توسعه پیدا
کرد .این محققین معیارهای عضویت ،تاثیرپذیری و تاثیرگذاری،
یکپارچگی و تامین نیازها و ارتباط حسی مشترک را به عنوان معیارهای
سنجش حس جمعی در نظر گرفتهاند .شولتز بر این اعتقاد است هنگامی
که جهانی را در اختیار داریم ،با احساس تملک هویتی فردی در بطن
عضویت اجتماعی سکونت میگزینیم .مک میالن و چاوز معتقدند
احساس جمعی بهعنوان یک احساسی هست که اعضا به هم تعلق دارند،
طوری که اعضا به یکدیگر و به گروه وابسته هستند و در این عقیده
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مشترک هستند که اعضا در تعهد متقابل نسبت به یکدیگر قرار دارند.
تحقیقات فراوان در این عرصه نشان میدهد که به مرور زمان این
مولفهها دچار تغییرات فراوانی شدهاند .تحقیقات و رسالههای دکتری در
سال های بعد با تغییرات صورت گرفته در زمینه این معیارها حاکی از
آن است که معیارهای ذکر شده به عنوان مبانی اصلی برای سنجش این
موضوع هستند و مولفههای خردی بر اساس شکل  3دارند .بیشتر این
مولفهها دارای همپوشانی فراوانی با یکدیگر هستند.
جمعبندی مطالعات صورت گرفته در این زمینه از قبیل الرود و ...در
قالب رسالههای دکتری و با رویکرد کیفی از طریق تحلیل محتوا و
روشهای مصاحبه و مشاهده به ارتباط بین احساس جمعی ،مشارکت و
حمایتهای اجتماعی در سه گونه از خانههای ویالیی با مقیاس کوچک
در روستا نشان میدهد که مولفههای اجتماعی و محیطی برای
شکلگیری احساس جمعی در سه گونه کوچک متفاوت است .بر اساس
یافتههای این رساله نشان داده میشود که مراجعهکنندگان مبلمان خود
را به خانه ویالیی در روستا می آوردند تا از این طریق ارتباط عاطفی با
فضا تقویت شود و عموما این مبلمانها دارای خاطره برای آنها بودهاند
[.]24
همچنین در بیشتر این مکانها الزم میشد افراد مبلمان کردن فضای
شخصی خانه خود را برعهده بگیرند و مراجعهکنندگان قادر بودند هویت
و معنای جدیدی به خانهشان ببخشند ،طوریکه این موضوع قابلیت
الزم برای تاثیرگذاری بر محیط را از طریق مکانگزینی و انتخاب مکان
جدید برای مبلمان ایجاد کرده بود .همچنین تسهیالت و امکاناتی که
در یک مکان جمع شده باشد عاملی برای گرد هم آمدن افراد است،
بهنحویکه احساس جمعی بهوجود میآید .در تحقیق آلرومد که با
رویکرد کیفی و با روش مصاحبه انجام گرفت عبارات زیر از
پاسخدهندگان استخراج گردید که به پارهای از آنها اشاره میشود.
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به جز تعداد اندکی بقیه پاسخدهندگان به نوعی عالقه خود را به محیط
و افراد موجود در محیط بیان کردند« .من اکثریت زمان خود را در خانه
صرف کرده ام و این مکان به عنوان بهترین مکان برای زندگی من بوده
است و به فعالیتهای خاص میپردازم» .بیشتر اوقات وعدههای غذای
مشترک حداقل چند شب در هفته بزرگترین نقش را در پیوند دادن
افراد و گروه ها ایجاد میکرد .غذاها و وقت گذاشتن برای آشپزی در یک
مکان مشترک نوعی زمان مالقات اتفاقی را فراهم میکرد که در این
زمان هر چیزی از قبیل حل مشکالت میتوانست مورد بحث واقع شود.
افراد در این محیط تمایل داشتند که محیطهایی شبیه خانه خود داشته
باشند ،بهطوریکه پیوندهای نزدیک در این محیطها برای آنها وجود
داشته باشد .نتایج تحقیق الرومد نشان میدهد که افراد در حال زندگی
در این محیطها به ارزشهای طبیعی موجود در آن توجه دارند و سعی
در حفظ آن خواهند داشت ،زیرا این ارزشهای طبیعی دیدگاه مشترکی
بین افراد در محیط ایجاد میکند و اشتراک نظر بین افراد افزایش
مییابد .همچنین از تبدیل آن به محیطهای صنعتی و مدرن جلوگیری
خواهد کرد.
با توج ه به مطالعات فراوان در این عرصه نتایج حاکی از آن است که
احساس اجتماعی سبب میگردد که ساکنان احساس غرور ،هویت و
احساس مالکیت و تعلق در مکان داشته باشند .به عنوان مثال یک
خیابان مملو از فعالیت و زندگی ،تشویقکننده احساس جمعی است
بهطوریکه سبب میگردد که ناحیه خوب مراقبت بشود و قابل احترام
برای افراد در گروههای سنی مختلف گردد و ساکنان احساس جمعی در
محیط داشته باشند .هانتر در پژوهشی معتقد است که هدف اولیه از
مفهوم جمعی پایدار ساختن حضور جمعی از افراد در یک مکان است.
وی مفهوم جمعی را دارای ابعاد سهگانهی کالبدی ،اجتماعی و نمادین
میداند که زیر مولفههایی برای خود دارد.

(ارتباطات عاطفی در بستر فعالیتهای روزانه افراد انجام میگیرد و
فعالیتها و رفتارهای مرتبط با این حس در این محیط از نوعی پویایی
برخوردار است بهطوریکه این ویژگی سبب میگردد افراد به دنبال

Physical dimensions
Identity and social dynamics
Defining Borders

تماسهای رودرو باشند ،در نهایت تعداد تماسها در محیط افزایش
خواهد یافت که این موضوع منجر به حمایت و مراقبت از افراد میگردد).
یافتهها حاکی از آن است که در این فضاها افراد احساس میکنند که

A collective place to get
together
Defining public spaces, semipublic and private spaces

در محیطهایی شبیه خانه هستند ،پیوندهای عاطفی بین افراد تشکیل
میگردد و احساس جمعی در این محیط بیشتر شبیه احساس در یک

Symbolic Dimensions

خانواده بودن ادراک می شود که به درگیری عاطفی افراد با محیط و با

Social dimensions

Common symbolic and
cultural meaning

دیگران خواهد انجامید و تسهیالت و امکانات مجتمع ضمن تامین

Networks and social
groups

Individual and collective
identity

نیازهای افراد زمینههای بروز این مفهوم را دو چندان میکند.

Social links and cultural
communities

افراد از تسهیالت و امکانات فضای خانه خود رضایت کافی دارند.
همچنین نتایج نشان میدهد که همه افراد همدیگر را میشناسند و
می دانند افراد دیگر به چه کاری مشغول هستند .من تا حاال در پنج
فضای دیگر زندگی کردهام ولی هیچکدام به خوبی اینجا نیستند.

شکل  :3ابعاد مفهوم جمعی از دیدگاه هانتر
Fig. 3: Dimensions of the community concept in Hunter's view
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مفهوم جمع بیشتر به ایجاد ارزشهای مشترک در یک مکان توجه
میکند طوریکه افراد از طریق حس تعلق و هویت ،شکلگیری دوستی
و حمایت بهصورت گروهی بههم مرتبط میگردند .اجتماع نوعی
دموکراسی ،احساس مشترک ،مشارکت جمعی و تعامل است که کیفیت
زندگی ما بستگی فراوان به کیفیت محیط و افراد در آن مکان دارد.
همچنین این مفهوم بیشتر به عالقه ها و دوستی -های مشترک بین
افراد وابسته است .بر اساس پژوهشهای فراوان بیشترین تاکید در مفهوم
اجتماع مبتنی بر اشتراکات بین افراد است [ .]29طبق تعریف جامعه
یعنی جایی که مردم آن نسبتا همگناند و خودها تمایز عمده و شدیدی
با هم ندارند [ .]30در بین سالهای  1960تا  1970محورهای مورد
بحث در اطراف مفهوم جمعی عبارت بودند از :
 بهکارگیری روشهایی که مردم از طریق آنها به گروهها بپیوندند. چطور مردم مشکالت را تشخیص دهند و آنها را حل نمایند. چطور مردم به سنتها تعهد داشته باشند. چطور مردم آیینها و سنتهای مشترک را وضع نمایند و اجرا کنند[.]31
در نهضت معماری تجدد ،افرادی چون رایت و گروه لندن ،محلی کردن
خدمات را راهی برای دست یافتن به کارایی بیشتر در مناطق مسکونی
میدانستند که این دیدگاه با هدف توسعه اجتماعی محلی از طریق ایجاد
شبکهای از دوستان و آشنایان در قلمرو مشترک محلی همراه بود [.]32

تجربههایی در این زمینه در کشور آمریکای شمالی مربوط به اجتماعات
امن است که این مفهوم به دلیل افزایش جرم ،جنایت و کاهش امنیت
در محیط شکل گرفته است .این مفهوم در جامعه آمریکا از سالهای
 1980به بعد ظهور پیدا کرد .بیشتر مردم آمریکا به دنبال ایجاد صلح،
آرامش و امنیت در محیط از طریق طراحی و برنامهریزی معماری همگن،
یک دست و مشابه بودند .بر اساس تعاریف مربوط به این موضوع،
دسترسی در این اماکن بسیار محدود است ،این مکانها ساکنین را از
طریق مجموعه قوانین مشترک به رفتارها و مدیریت مکان تشویق و
ترغیب میکرد .بهطور کلی تحقیـقات در ایـن زمینـه در کشـور آمریکا
نشـان میدهد که بیشتر از  40درصد برنامههای توسعه مسکن در پاسخ
به مشکالت اجتماعی ،شهروندی ،امنیت و مسائل مربوط به جرم است
که بر اساس این برنامههای هر مالک ساختمان ،مالکیت خود را در زمینه
تسهیالت مشترک به اشتراک میگذارد و از پیادهروهایی استفاده
می گردد که بر پیاده روها نظارت وجود دارد .همچنین یکی دیگر از
اهداف این برنامه ایجاد جوامع باز ،همگن و دوستانه است که از طریق
تقویت احساس تعلق ،امنیت و ایجاد مرزهایی دقیق و مشخص در اطراف
مکانها سعی در تامین نیاز کاربران و تقویت انسجام اجتماعی و احساس
جمعی در محله مورد نظرمیباشد [ .]29پالس ولویس درپژوهشی به
بررسی تاثیر گذاری مولفه های محیطی بر حس جمعی در شهر
پرداختهاند.
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شکل  :4حس جمعی از دیدگاه مک میالن و چاوز []24
]Fig. 4: Sense of community of McMillan and Chavez's view [24
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یک مطالعه کیفی و سه مرحله ای به بررسی دیدگاه افرادی که در کنار
ساحل زندگی و کار میکنند پرداخته است و در این تحقیق کشف رابطه
بین متغیرهای محیطی و متغیرهای چهار گانه حس جمعی است .هدف
این پژوهش تغییر در محیطهای سنتی و تبدیل آنها به محیطهای جدید
بوده است طوریکه اینگونه محیطهای اجتماعی راحت طراحی و
برنامه ریزی گردند تا بتوانند نیازهای فردی و اجتماعی ساکنان را تامین
نمایند .در اینگونه محیطها هدف بدینصورت است که مردم در
محیط های جمعی بتوانند همدیگر را مالقات کنند و مشاهده نمایند و
افرادی که طوالنی در این محیطها هستند قادر باشند یکدیگر را خوب
بشناسند .مالکان خانههای کنار ساحل عموما در این منطقه زندگی
نمیکنند و ساکنان به دالیل اقلیمی  3تا  4ماه در این منطقه نیستند.
در این تحقیق از روشهای متنوع مصاحبه و پرسشنامه و  ...برای
جمعآوری و تحلیل اطالعات استفاده گردیده است .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که معیار وفاداری به عنوان یکی از مولفههای تاثیرگذار بر
سنجش حس جمعی بین ساکنین این محالت میباشد طوریکه 45
درصد ساکنین در این سواحل بعد از مصاحبه اظهار میکنند که عالقه
دارند به محل قبلی خود برگردند و در این محل مشغول کار و فعالیت
شوند و اظهار میکنند که بهدلیل اینکه ساکنان تعلق باالیی به محیط
قبلی دارند دوست دارند به این محیط برگردند و در محیطهای کوچک
که احساس امنیت وارامش جمعی به مراتب حس می گردد.
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( )2001هم پس از بررسی  36مورد اثرگذار بر حس جمعی با روش
پرسشنامه ،الگوی ارزیابی  4بعدی هویت جمعی ،حس تعلق یا وابستگی،
تعامالت اجتماعی و فعالیت جمعی ،پیاده روی را به عنوان الگوی بهینه
برای ارزیابی معرفی کرده است که از دیدگاه وی امنیت دارای تاثیر
غیرمستقیم بر حس جمعی است .ساختار پیشنهادی وی مورد استفاده
بسیاری از محققین قرار گرفته است .اسمیت و همکاران هم در پژوهشی
معیارهای مشابه کیم را درنظر گرفتند با این تفاوت که پیوندهای
اجتماعی و دوستی را به این معیارها اضافه نمودند .ابست هم در رساله
دکتری خود معیار هویت را برای سنجش حس جمعی در نظر میگیرد.
جمعبندی بررسیها ،عوامل متعددی را در ایجاد کیفیتهای کالبدی و
احساس جمعی ،با توجه به نظریههای اندیشمندان حوزه های مختلف،
مورد تأکید قرار میدهد .در این میان پژوهش حاضر ،بنا بر دیدگاه
روانشناسی محیط که مناسبات مشترک بین محیط فیزیکی و رفتار و
تجربة انسان را مورد بررسی قرار میدهد تالش نموده با مدنظر قرار
دادن مؤلفههای روانی ،کالبدی و رفتاری ،پلی میان مفاهیم مرتبط با
احساس جمعی و ابعاد کالبدی در معماری فضای آموزشی برقرار سازد.
برای پاسخ به فرضیه سؤاالت زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
 کدام عناصر در ارتقای سطح احساس جمعی فضاهای آموزشی نقشمهمتری ایفا میکنند؟
 چگونه می توان ،با ایجاد متغیرهای محیطی ،احساس جمعی را درفضاهای آموزشی افزایش داد؟

جدول  :1مولفه های موثر بر احساس جمعی
Table 1: Effective factors in sense of community
Behavioral
component
Collective
activity

Physical components

Psychological
components

Flexibility

Sense of belonging

Spatial quality

Identity

Territory and
ownership

Security

Collective and shared
facilities

Social interaction

Collective space

Understanding people
and places

Definition of public and
semi-public arenas

Shared values between
individuals
The meaning of the
environment
Memory in the place
History and common
events

از محیطهای دیگر باالتر می باشد و  72درصد پاسخدهندگان معتقدند
که ساحل محیطی است که آنها احساس میکنند در خانه حضور دارند
و راحتی و آسایش فراوانی برای آنها درک خواهد شد و اینکه این محل
مناسب شخصیت ،اعتقادات و ارزشهای آنها است و در این مکان
کودکان نیاز دارند با دیگران بازی کنند و تحت نظارت آنها قرار بگیرند
تا اینکه حس جمعی در این عامل برای آنها تقویت گردد [ .]29هاربین
هم در رسا له دکتری خود ساختار دو بعدی تعامالت اجتماعی و هویت
جمعی را به عنوان الگوی بهینه برای ارزیابی معرفی کرده است .کیم

روش تحقیق
به منظور ارزیابی دیدگاه متخصصین در حیطه معماری فضاهای
آموزشی ،روان شناسی محیط و طراحی شهری در مورد عوامل استخراج
شده از مرور ادبیات موضوع ،نخست با استفاده از تکنیک دلفی پرسش
نامه ای محقق ساخته تنظیم شد و پیش از توزیع نهایی با  5تن از
اساتید مورد مطالعه آزمایشی قرار گرفت .پس از تعیین روایی آن40 ،
پرسشنامه از طریق ارسال یا مراجعه حضوری در بین اساتید توزیع شد
که در آن میزان تاثیر و اولویت مولفههای کالبدی ،رفتاری و روانی به
دست آمده در بخش موضوع تحقیق توسط متخصصان سنجیده شد .از
این میان  25پرسشنامه جمعآوری و در نهایت  19پرسشنامه مورد
ارزیابی قرار گرفت.

نتایج و بحث
برای انجـام فرآینـد ســـلســـلـه مراتبی گروهی ،ابتـدا بـایـد گروههـای
تصـمیمسـاز مشـخص شـوند و سـپس فرآیند تصـمیمگیری شـروع شـود.
میتوان برای ایجاد ســـلســـله مراتب و توافق بر ســـر آن ،از روشهای
متعددی نظیر طوفان مغزی ،روش دلفی و تکنیک گروه اسـمی اسـتفاده
کرد .بعد از تحلیل سـلسـله مراتبی باید ماتریسهای مقایسـات زوجی در
هر ســطح را بهدســت آورد .اگر همه افراد درباره هر عضــو ماتریس به
اتفـاق نظر برســـنـد ،آن را داخـل مـاتریس قرار میدهیم و فرآینـد

مصطفی ارغیانی

M. Arghiani

()160

تصـــمیمگیری را ادامـه میدهیم .ولی در عمـل عـدم توافق زیـادی بین
افراد در مورد نحوه انجام مقایســـات بروز خواهد کرد .در این صـــورت
(یعنی بروز اختالف اسـاسـی بین اعضـاء بر سـر یک عضـو ماتریس) فرایند
تحلیـل ســـلســـلـه مراتبی این امکـان را بـه مـا میدهـد کـه هر یـک از
تصـمیمسـازان مقدار دلخواه خود را برای این عضـو ،وارد ماتریس نموده
و ســپس قضــاوتها ی فردی را با اســتفاده از میانگین هندســی آنان به
قضـــاوت گروهی برای هر مقـایســـه زوجی تبـدیـل کنـد .مثال اگر N
تصمیمگیرنده داشته باشیم که هر کدام برای درایه  ijماتریس مقایسات
a1 , a 2 ,..., a N

ij
 ، ij ijآنگاه قضـاوت
زوجی یک مقدار را مد نظر داشـته باشـند:
جمعی که همان قضـاوت نهایی محسـوب میشـود به صـورت (میانگین
هندسی) زیر خواهد بود:



1
N

()1



گـام اول .مقـایســـه زوجی اهـداف و معیـارهـای انتخـاب :برای جمع آوری
این بخش از تحقیق ،پرسـشـنامه تجزیه و تحلیل سـلسـله مراتبی طراحی
گردیـد و از خبرگـان موضـــوع خواســـتـه کـه میزان اهمیـت اهـداف را بـه
صورت زوجی در قالب اعداد جدول شماره  3مشخص کنند.
جدول  :3مقیاس محاسبه اوزان
Table 3: Scales of weights
Fuzzy numbers

Linguistic words

1

The same

3

A little more important

5

More importantly

7

More importantly

9

Incredibly important

Aij = aij1 * aij2 *...* aijN

بعد از مشـخص شـدن ماتریس مقایسـات زوجی  ،Aوزن اهمیت معیارها
بردار ویژه متنـاظر بـا بزرگترین مقـدار ویژه مـاتریس  Aمی بـاشـــد .برای
بـهدســـت آورن مقـدار ویژه و بردار ویژه مـاتریس  Aبـایـد رابطـه زیر حـل
شود:
A .w = .w

()2

در این رابطـه  wبردار ویژه و  مقـدار ویژه مـاتریس  Aمی بـاشـــد.
همچنین باید سـازگاری ماتریس های مقایسـات زوجی نیز بررسـی شـود.
بدین منظور مراحل زیر را انجام میدهیم.

 )1بزرگترین مقـدار ویژه مـاتریس  Aرا در نظر بگیریـد و آن را max

مینامیم.
 )2مقدار شاخص ناسازگاری را از رابطه زیر محاسبه میکنیم.
max − n
n −1

()3

= I .I

 )3نرخ ناسازگاری را از فرمول زیر و با توجه به جدول  2بدست آورید:
()4

I .I .
I .I .R

= I .R.

گام دوم .تجمیع نظرات خبرگان :در این پژوهش از میانگین هندسـی
نظرات افراد برای بدسـت آوردن ترکیب نظرات افراد و بهدسـت آوردن
جداول نهایی مقایسه های زوجی استفاده شده است.
گام ســوم .محاســبه نرخ ســازگاری :پس از تجمیع نظر خبرگان با
اسـتفاده از روش میانگین هندسـی ،ماتریس نهایی نوبت به بررسـی
سازگاری پاسخهای تجمیع شده میرسد.
گام چهارم .محاسبه وزن های اجماع مقایسات زوجی خبرگان:
پس از اطمینان از سـازگاری اجماع پاسـخهای خبرگان ،ماتریس نهایی
مبنـای محـاســـبـه وزن اهـداف فرعی و معیـارهـای موثر بر ارتقـا حس
جمعی دانشآموزان در مدارس قرار می گیرد.
به منظور بهکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی ،از خبرگان با دانش و
تجربه کافی در زمینه معماری و طراحی مدارس اســتفاده کردیم .نتایج
موید سـابقه و دانش کافی خبرگان در اسـتخراج اولویت و اوزان اهمیت
معیارها به روش تجزیه و تحلیل سـلسـله مراتبی میباشـد.در نخسـتین
مرحلـه بـه مقـایســـه زوجی معیـارهـای اصـــلی میپردازیم .در جـدول 4
میانگین هندسـی مقایسـات زوجی خبرگان در معیارهای اصـلی نشـان
داده شده است.
جدول  :4ماتریس مقایسات زوجی معیارهای اصلی

جدول  :2شاخص تصادفی

Table 4: Matrix of paired comparison of the main criteria

Table 2: Random index
Numb
er of
criteria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.I.R

0

0

0.5
8

0.
9

1.1
2

1.1
2

1.2
4

1.3
2

1.4
1

1.4
5

بعد از انجام مقایســات زوجی نرخ ناســازگاری هر ماتریس را محاســبه
میکنیم ،اگر از  0/1کوچکتر باشــد قضــاوت قابل قبول اســت ،اما اگر
بزرگتر از  0/1باشــد قضــاوت قابل قبول نیســت و باید در آن تجدید
نظر کرد .بنابراین به عنوان جمعبندی روش تجزیه و تحلیل ســلســله
مراتبی گامهای این روش را به شرح زیر بیان می کنیم:

Psychological
components

Physical
components

Behavioral
components

Psychological
components

1

2.954

1.451

Physical
components

0.339

1

0.59

Behavioral
component

0.689

1.695

1

بزرگترین مقدار ویژه این ماتریس مقایسات زوجی برابر  3/0041می
باشد .از این رو مطابق با جدول  2شاخص سازگاری برابر  0/0025و نرخ
سازگاری برابر  0/0035میباشد .این شاخص با توجه به اینکه که کمتر
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از  0/1می باشد ،نشان می دهد که پاسخ های خبرگان سازگار است.
همچنین وزن اهمیت معیارهای اصلی در این حالت از نرمالسازی بردار
ویژه متناظر با بزرگترین مقدار ویژه به صورت جدول  5حاصل میشود،
که وزن اهمیت مولفه روانی  ،0/4979 ،وزن اهمیت مولفه کالبدی،
 0/1793و وزن اهمیت مولفه رفتاری  0/3228است که مولفه روانی
باالترین وزن اهمیت و مولفه کالبدی پایینترین وزن اهمیت را دارند.
ماتریس میانگین هندسی مقایسات زوجی خبرگان در معیار کالبدی در
جدول  6نشان داده شده است.

بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی فوق برابر  6/0785است
و از این رو شاخص سازگاری در این حالت برابر  0/015محاسبه میشود
و نرخ سازگاری برابر  0/014بدست میآید .با توجه به اینکه نرخ
سازگاری کوچکتر از 2/8138می باشد ،پاسخهای خبرگان سازگار است.
از این رو وزن اهمیت معیارهای کالبدی مطابق با جدول  7بدست میآید
که زیر معیار کیفیت فضایی با وزن اهمیت  0/3563دارای باالترین وزن
اهمیت و زیر معیار انعطافپذیری با وزن اهمیت  0/0700دارای کمترین
وزن اهمیت است .در آخرین مرحله به مقایسه زوجی زیرمعیارهای روانی
می پردازیم .میانگین هندسی ماتریس مقایسات زوجی خبرگان در
زیرمعیارهای روانی در جدول  8نشان داده شده است .الزم به ذکر است،
با توجه به اینکه معیارهای رفتاری تنها یک زیر معیار یعنی زیرمعیار
فعالیت را شامل می شود ،وزن اهمیت آن زیرمعیار برابر وزن اهمیت
معیار رفتاری قرار داده میشود و در این حالت ماتریس مقایسات زوجی
نداریم.
بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی فوق برابر  9/37است و

جدول  :5وزن اهمیت معیارهای اصلی
Table 5: Weight of the main criteria
Major Criteria



Psychological components

0.4979

Physical components

0.1793

Behavioral components

0.3228
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ازاینرو شاخص سازگاری در این حالت برابر  0/046و نرخ سازگاری
برابر  0/032بهدست میآید .با توجه به اینکه نرخ سازگاری کوچکتر از

جدول  :6ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای کالبدی

 0/1است ،نتیجه میگیریم که قضاوتهای خبرگان سازگار است.

Table 6: Paired comparison matrix below the physical criteria
Sub criteria



همچنین با نرمال سازی بردار ویژه متناظر با بزرگترین مقدار ویژه

Flexibility

0.0700

ماتریس مقایسات زوجی وزن اهمیت زیر معیارهای روانی به شرح جدول

Spatial quality

0.3563

 9حاصل میشود.

Territory and ownership

0.0816

در نهایت با تجمیع اوزان ،وزن اهمیت معیارها و رتبه آنها مطابق با نتایج

Collective and shared facilities

0.1821

جدول  10حاصل می شود.که مولفه رفتاری ،فعالیت با وزن 0/323

Collective space

0.2169

دارای باالترین رتبه بین این عاملها می باشد و مولفه کالبدی،

Definition of public and semi-public arenas

0.0931

انعطافپذیری با وزن  0/013و تعیین قلمرو و مالکیت با وزن 0/015
دارای پایینترین رتبه بین این عوامل است.

جدول  :7وزن اهمیت زیرمعیارهای کالبدی
Table 7: Weight of importance of physical criteria

Flexibility

Spatial
quality

Territory and
ownership

Collective and
shared facilities

Collective
space

Definition of public and
semi-public arenas

Flexibility

1

0.24

0.894

0.351

0.37

0.57

Spatial quality

4.169

1

3.245

2.702

1.783

4.02

Territory And Ownership

1.118

0.308

1

0.354

0.351

0.922

Collective and shared
facilities

2.853

0.37

2.825

1

0.699

2.268

Collective space

2.702

0.561

2.853

1.431

1

2.352

Definition of public and
semi-public arenas

1.755

0.249

1.084

0.441

0.425

1
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 ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای روانی:8 جدول
Table 8: Matrix of paired comparisons under psychological criteria

History
and
common
events

Memory
in the
place

The meaning
of the
environment

Shared
values
between
individuals

Understanding
people and
places

Social
interaction

Security

Identity

Sense of
belonging

2.221

1

1.351

0.871

0.517

0.684

0.478

0.744

1

1.285

1.149

1.191

1.838

1.315

1.006

1.037

1

1.292

Identity

3.245

2.551

2.751

2.491

1.125

1.149

1

0.964

2.091

Security

1.108

0.506

0.59

0.668

0.699

1

0.871

0.994

1.461

Social
interaction

2.221

1.974

1.516

1.864

1

1.431

0.889

0.76

1.933

Understanding
people and
places

0.871

0.557

0.5

1

0.536

1.496

0.401

0.544

1.149

Shared values
between
individuals

1.585

0.931

1

2

0.66

1.695

0.364

0.839

0.74

The meaning of
the
environment

1.888

1

1.074

1.796

0.506

1.974

0.392

0.871

1

Memory in the
place

1

0.53

0.631

1.149

0.45

0.903

0.308

0.778

0.45

History and
common events

Sense of
belonging

 وزن اهمیت معیارهای روانی:9 جدول
Table 9: Weight of importance of psychological criteria



Sub criteria

0.0940

Sense of belonging

0.1280

Identity

0.1856

Security

0.0918

Social interaction

0.1473

Understanding people and places

0.0762

Shared values between individuals

0.1022

The meaning of the environment

0.1082
0.0666

History and common events

Memory in the place

 وزن اهمیت نهایی و رتبه زیرمعیارهای مختلف:10 جدول
Table 10: Final weight and rank of different subcategories
Major Criteria

Sub criteria

Behavioral component

Collective activity
Flexibility
Spatial quality
Territory and ownership
Collective and shared facilities
Collective space
Definition of public and semi-public
arenas
Sense of belonging
Identity
Security
Social interaction
Understanding people and places
Shared values between individuals
The meaning of the environment
Memory in the place
History and common events

Physical components

Psychological components



Rating

0.323
0.013
0.064
0.015
0.033
0.039

1
16
4
15
12
10

0.017

14

0.047
0.064
0.092
0.046
0.073
0.038
0.051
0.054
0.033

8
5
2
9
3
11
7
6
13
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نتیجهگیری

تشکر و قدردانی

این پژوهش در صدد ارزیابی رابطه بین حس جمعی و فضاهای آموزشی
است .فضاهای بسته آموزشی بستر تعامالت اجتماعی بین کاربران
هستند ،بنابراین بازنگری و توجه ویژه به طراحی فضاهای بسته آموزشی
به عنوان فضای جمعی در بسیاری از گونههای آموزشی مورد توجه
فراوان است .یافتههای این پژوهش از میان عوامل تأثیرگذار ،عناصر
رفتاری ،روانی و کالبدی متعددی را با درجات متفاوتی از اهمیت در
ایجاد حس جمعی مؤثر میداند که می تواند در برنامهریزی و طراحی
فضاهای آموزشی به کارگرفته شود .با در نظر گرفتن مهمترین عوامل
تأثیرگذار از دیدگاه جامعة پژوهش برای ارتقای سطح احساس جمعی
در فضاهای آموزشی می توان اقدامات زیر را مدنظر قرار داد:
فعالیت :ترغیب دانشآموز به انجام فعالیتهای مختلف آموزشی و
پرورشی از قبیل گفتگو با سایرین ،شرکت در بحثهای کالسی ،گفتگو
با معلم و فراهم آوردن فضایی که قابلیت گردهمایی (آمفی تئاتری که
در موقعیت مناسب باشد و دسترسی راحت داشته باشد؛ نمایشگاهی که
امکان برگزاری نمایش داشته باشد) و انجام فعالیتهای هنری و
نمایشگاه نقاشی در آن فراهم باشد احساس جمعی در نهایت ارتقاء
خواهد یافت .به حضور فعال در ساختار آموزشی مدرسه منجر می شود
و احساس:
امنیت :خطر موجود در یک مکان بیرونی یا تهدیدهای مشترک می تواند
مانع احساس جمعی در محیط درونی یا وحدت افراد باشد .به منظور
اینکه افراد بتوانند بر مشکالت و مسائل پیشآمده از خطر فائق آیند،
هنجارهای اجتماعی زمانی قوت کامل دارند که به افراد گروه امنیت
بدهند .تحقق این امر با شرایط زیر امکانپذیر است:
 حذف گوشههای دنج در فضا حذف گوشههای تیز فضای داخلی امکان نظارت ای اجتماعی و ترجیحات آنها در ارتباط با دیگران،ارتقای تمایالت کادر آموزشی بر دانشآموزان با قابلیتهای کالبدی
شناخت افراد و مکان :شناخت دانشآموزان نسبت به هم ،ویژگی
اجتماعی را رقم می زند که در نهایت به احساس جمعی منجر می گردد.
تدابیر ارائه شده در ادامه باید مدنظر قرار بگیرد:
 استفاده از عناصر آشنا و خاطره انگیز بهرهگیری از عناصر معماری بومی و استفاده آنها در فضاکیفیت فضایی :مکانهای مطلوب و خوشایند که قادر به تحریک بصری
هستند سبب میگردد افراد دارای آگاهی و شناخت محیطی بیشتری
گردد .در واقع هر چه مکانی از غنای بیشتری برخوردار باشد افراد به
بودن با همدیگر ترغیب میگردند .کیفیت فضایی باید به صورت زیر
مورد تمرکز قرار گیرد:
 توجه به ابعاد و مقیاس فضاها از قبیل کالس ،هال و راهرو کهمتناسب عملکرد درونی فضاها باشد
 -توجه به تمیزی و نظافت فضاها

از همکاری مجموعه دانشجویان دانشگاه بجنورد که درتدوین مقاله نقش
داشتهاند تشکر مینمایم.

مشارکت نویسندگان
این پژوهش بطور کامل توسط آقای مصطفی ارغیانی انجام شده است.
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هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
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