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چکیده
تالش بســیارى از دانشگاه هاى موجود در ایران در راستاى تبیین سطوح نیازمندى هاى پایدارى الزم  براى آینده است تا 
موجبات ارتقاى مفاهیم توســعه پایدار را فراهم آورند. از ســوى دیگر، بیشترین تمرکز آموزش عالى بر روى فضاهاى رسمى 
آموزشى دانشگاه ها مى باشد که این امر کم توجهى به فضاهاى باز دانشگاه، به عنوان بستر آموزش غیر رسمى مفاهیم توسعه 
پایدار را به دنبال خواهد داشــت. از این رو، این مطالعه که از نوع توصیفى- تحلیلى اســت با هدف طراحى مجموعه مبلمان، 
با رویکرد پایدارى و روش طراحى کاربر محور انجام شــده اســت تا گامى متناسب با نیاز دانشجویان به تعامل و مشارکت در 
محیط دانشگاه برداشته شود. در ابتدا الزم بود تا مشکالت مبلمان موجود استخراج و شرایط استفاده از فضاى باز دانشگاه علم 
و صنعت ایران شناســایى شود. بر این اساس، وضعیت قرارگیرى و استفاده ى کاربران از مبلمان موجود و فضاهاى اطراف آن  
مورد بررســى قرار گرفت. نیازهاى کاربران از طریق مصاحبه هاى نیازسنجى تعیین شد و پس از تدوین معیار هاى طراحى، به 
ایده پردازى پرداخته شد. سپس ایده نهایى توسط کارشناسان ارزیابى شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که مجموعه مبلمان 
پیشــنهادى توانسته اســت در حد قابل توجهى انتظارات کاربران را برآورده سازد و نهاد دانشگاه را به سمت توسعه اى پایدار 

سوق دهد. 
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امروزه دانشــگاه ها مى توانند به علت جمعیت، مقیاس و فعالیت هاى 
مختلفى که در آنها صورت مى گیرد، به عنوان "شهرى کوچک" قلمداد 
شــوند که تأثیرى مستقیم بر روى جامعه مى گذارند. آنچه که امروزه در 
طراحى دانشگاه ها بسیار مورد توجه قرار مى گیرد، ساختمان دانشکده ها، 
آزمایشــگاه ها، کتابخانه ها و به عبارتى کلى تر، فضاهاى آموزش رسمى و 
تجهیزات مورد نیاز این فضاها است. در این میان نباید محوطه هاى بین 
این ساختمان ها و فضاى باز را فراموش کرد چرا که عالوه بر وجود کلیه 
دسترسى ها و مسیرهاى عبورى در آنها، بخش اعظم آموزش دانشجویان 
در ایــن فضاها صورت مى گیرد. طراحى مناســب فضاى باز دانشــگاه 
ایــن امکان را فراهم مى آورد تا عالوه بر اســتفاده بهینه از فضا و حضور 
دانشجویان در فضایى منعطف، کاهش تجمع دانشجویان در دانشکده ها 
در ســاعات خارج از درس را موجب  شود. از طرفى دیگر با مطرح شدن 

مشکالت زیست محیطى در قرن بیست و یکم و نقش مؤثر دانشگاه ها در 
تحقیق و یادگیرى توسعه پایدار، ضرورت توجه به فضاى باز دانشگاه ها در 

کنار برنامه هاى رسمى آموزش عالى را ایجاد کرده است. 
فضــاى باز دانشــگاه ها همانند ســایر محیط هــاى فیزیکى دیگر، 
نیازمند تجهیزات مورد نیاز خود مى باشــد. بخشى از این تجهیزات را 
مبلمان فضاى باز تأمین مى کند. از این رو با طراحى مبلمانى مناســب 
مى تــوان عالوه بر پاســخگویى به نیازهاى دانشــجویان در فضاى باز، 
مفاهیم پایدارى را در سطح دانشــگاه از طریق ایجاد محیطى تعاملى 
و مشــارکتى توسعه داد. به اســتناد این اهمیت، هدف اصلى پژوهش 
حاضر، بررســى مؤلفه هاى توسعه پایدار در ارتباط با دانشگاه و طراحى 
مبلمانى متناســب با نیاز دانشجویان به تعامل و مشارکت در فضاى باز 

دانشگاه بر اساس مؤلفه هاى بدست آمده است. 

1. پیشینه ی تحقیق

بررســى هاى صورت گرفته توســط زاهدى و نجفى (1384)، بر این 
مسئله تأکید مى کند که اصطالح توســعه  پایدار به صورت وسیع، بعد از 
گزارش کمیسیون برانتلند تحت عنوان آینده ى مشترك ما و اجالس ریو 
(1992م.) مطرح شــد. از آن موقع تا کنون افــراد زیادى در مطالعات و 
تحقیقات گوناگونى این عنوان را مطرح و سعى در اجراى آن نموده اند. صرف 
نظر از تفاوت هاى عنوانى در این مطالعات، همه ى آنها بر روى تمام یا برخى 
از مؤلفه هاى توسعه پایدار تمرکز کرده اند. در باب مفهوم توسعه، مطالعات 
زیادى صورت گرفته اســت. نوابخش و ارجمند ســیاه پوش (1388) در 
کتاب مبانى توسعه پایدار شهرى، کلمه توسعه را نشانگر فرایندى مى دانند 
که طى آن پایــدارى اتفاق مى افتد. به اعتقاد آنها، پایدارى مجموعه اى از 
وضعیت هاست که در طول زمان دوام دارد. همچنین توسعه  پایدار را وراى 
مرزهاى علم و تجارت، داد و ســتد و توسعه بشرى، ارزش ها و تفاوت در 
فرهنگ ها مى دانند. بر اساس پژوهش حبیب (1386)، ظهور اصلى به نام 
پایدارى، به دلیل رشد سریع و بى سابقه ى جمعیت و در نتیجه گسترش و 
توسعه بى رویه ى شهرها، بروز انواع آلودگى هاى محیطى، تخریب چرخه هاى 
زیســت محیطى، استفاده نادرســت از زمین و انرژى و ایجاد ساختارهاى 
نامناسب شهرى است. وى فرایند پایدارى را یک جریان چند بعدى مى داند 
کــه ضمن بهبود وضعیت اقتصادى و ایجاد رفــاه همگانى، توأم با عدالت 
اجتماعــى، از آثار مخرب زیســت محیطى و اکولوژیکى و ناهنجارى هاى 
اجتماعى به دور است، در حالى که نیازهاى نسل حاضر را برآورده مى سازد.

بر اســاس تحقیقــات انجام شــده، یکى از عوامل عمــده ى تخریب 
محیط زیســت ناشى از عدم آگاهى، بى توجهى به محیط اطراف و کمبود 
آموزش هاى علمى بوده اســت. محرم نژاد و حیدرى (1385) در راستاى 
این یافته ها متوجه شــدند که آموزش محیط زیست را مى توان یک نظام 
فکرى جدید تعریف کرد که بر اساس آن مى بایست اصول ارزشى، عواطف 
و مســئولیت هاى فردى و حرفه اى و حتى عادات رفتارى هر فرد و نهایتاً 
جامعه در جهت حفظ و پایدارى محیط زیست متحول گردد که نظام هاى 

آموزشى رسمى و غیر رسمى، از جمله راه هاى دستیابى به این کوشش هاى 
آگاهانه هستند. پژوهش کاهوئه1  (2011) در زمینه ى دستیابى به پردیس 
پایدار در دانشگاه هاى مالزى، این ادعا را تقویت مى کند که دانشگاه به عنوان 
یک مرکز آموزشى، سهم قابل توجهى در توسعه ى جامعه دارد، در نتیجه از 
مسئولیت ویژه اى در زمینه آموزش به جوانان و آگاهى عمومى مفاهیم پایدار 
برخوردار است. از این رو، دانشگاه باید زمینه ساز محیطى امن بوده و تعادل 
زیست محیطى و عدالت بین نسلى ســازگار با توسعه پایدار را رواج دهد.

طاســکوه و لیاقتدار (1387)، براى دانشــگاه چندین وظیفه ى مهم 
یادگیرى و آموزشى را بیان مى کنند که شامل یادگیرى براى "دانستن"، 
"انجام دادن" و "بودن" است. در نتیجه دانشگاه ها عالوه بر محیطى براى 
آموزش و طرح پرسش هایى درباره موضوعات، پدیده ها، مفاهیم و مفروضات 
پیرامون انسان، داراى کارکرد عملى نیز مى باشد. بر همین اساس الزم است 
تا فضاهاى مختلف دانشــگاه ها از جمله فضاهاى باز و عمومى، زمینه ساز 

تغییرات و تحوالت جارى در جامعه جهانى باشد.
به عبارتى دیگر اگر شــهر را یکى از محورهاى توســعه پایدار بدانیم، 
دانشگاه مقیاس کوچک شده شهر است که بستر توسعه اى پایدار و رشد 
همــه جانبه افراد را فراهم مى آورد و این پتانســیل تنها در صورت وجود 
امکانات مناسب و توجه همه جانبه به فضاهاى رسمى و غیر رسمى آموزش 

در دانشگاه ها به مرحله ى ظهور مى رسد.

2. روش تحقیق

ماهیت ســاختارى این پژوهش توصیفى- تحلیلى اســت که بخش 
توصیفى آن بــا جمع آورى اطالعات مربوط به مؤلفه هاى توســعه پایدار 
تکمیل شــده است. در این راســتا با مرور منابع مکتوب مانند کتاب هاى 
تخصصى، پایان نامه هاى کارشناسى ارشد در رشته هاى طراحى و معمارى 
پایدار و مقاالت مرتبط با توسعه پایدار مربوط به سال هاى 2001 تا 2011، 

مقدمه
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پشتوانه ى نظرى الزم براى انجام پژوهش مورد نظر بررسى گردید. با توجه 
به اینکه در ارتباط با موضوع مطالعه ى حاضر، پژوهشى یافت نشد، بدین 
منظور از منابع فارسى و التینى که بیشترین ارتباط را با محور مورد بررسى 
داشته اند استفاده و مؤلفه هاى توسعه پایدار مربوط به دانشگاه تبیین شد.

بخشــى از مراحل جمع آورى اطالعات و ارزیابــى بازخورد محصول 
طراحى شده، بر اســاس اصول طراحى کاربرمحور صورت گرفت که یک 
روش مداخله اى است و از طریق درگیر کردن کاربران و استفاده از نظرات 
آنان در مراحل مختلف پروژه و در نهایت ارزیابى آنان از عملکرد محصول 
انجام مى گیرد. بر اســاس استاندارد ایزو به شــماره ى 13407، هر پروژه 
:(Maguire, 2001, 589) کاربرمحور شامل چهار مرحله ى اساسى است

1. درك و مشخص کردن شرایط استفاده
2. تبیین نیازهاى گروه استفاده کنندگان

3. طراحى (تولید و ارائه ایده ها)
4. ارزیابى بر مبناى بازخورد استفاده گر

مرحلــه ى برنامه ریزى در هنگام انتخاب موضــوع پژوهش و پیش از 
چهار مرحله ى دیگر انجام گرفته اســت به همین دلیل در توضیح فرایند 
طراحى کاربرمحور در این نوشــتار، بخشى مجزا به این مرحله اختصاص 
داده نشده اســت. در مرحله ى اول پس از شناســایى استفاده کنندگان و 
محیط استفاده، مبلمان موجود در دانشــگاه علم و صنعت ایران بررسى 
شد و مشکالت آن  استخراج گردید. در مرحله ى دوم از طریق مصاحبه ى 
نیازســنجى با کاربران، نیازها و خواســته هاى کاربران شناسایى شد و با 
بررسى و مقایسه ى محصوالت موجود برخى از پارامترهاى طراحى بدست 
آمد. در مرحله ى ســوم، به ایده پردازى پرداخته شد و در مرحله ى چهارم 

مجموعه- مبلمان طراحى شده مورد ارزیابى قرار گرفت. 

3. چارچوب نظری پژوهش

این بخش به بیان گرایش نظرى پژوهش مى پردازد. ســعى شــده 
اســت تا اطالعات اساســى مورد نیاز پژوهش تا حد ممکن به صورت 

خالصه و جامع ارائه گردد.
مفهوم توسعه ى پایدار به عنوان پارادایمى جدید در طول دو دهه ى 
اخیر پدید آمده است (Scoones, 2007,589) که به عنوان یک مفهوم 
هنجــارى، در برگیرنده ى ابعاد اجتماعى، اقتصادى، زیســت محیطى و 
نهادى است. به طور کلى توسعه پایدار خواهان یک زندگى پایدار براى 
همه ى انســان ها اســت و مخالف مصرف بیش از اندازه، اتالف منابع و 
بى توجهى به نســل هاى آینده و قطع رابطه با گذشته است. این اصل 
اساســى در مفهوم پایدارى، بیانگر تعامل بین ابعاد چهارگانه ى توسعه 
پایدار اســت. به عبارتى دیگر یک نهاد مشــخص نظیر دانشگاه براى 
حرکت به سوى توسعه اى پایدار مى بایست از ابعاد اجتماعى، اقتصادى 
و زیســت محیطى حمایت کند و بدین وســیله به پایدارى نهادى و در 
  .(Pfahl,2005,84) بعدى وسیع تر به توسعه پایدار دست خواهد یافت
شواهد موجود در جامعه جهانى، حاکى از ناپایدارى وضعیت پیشروى 
زندگى اســت که چالش هاى بزرگ ترى را در آینده براى تمامى کشورها 
نوید مى دهد؛ از این رو، تغییر مسیر جوامع، امرى ضرورى و جدایى ناپذیر 
در راستاى سیاست هاى خرد و کالن دولت ها محسوب مى شود (نوابخش 

و ارجمند ســیاه پوش، 1388، 42).  لذا ضرورت اســتفاده از مؤلفه هاى 
توســعه پایدار، امرى انکار ناپذیر در تبیین الزامات و معیارهاى طراحى 
مبلمان فضاى باز دانشگاه ها بشمار مى رود تا بدین وسیله گامى مؤثر در 

جهت تحقق و آموزش مفاهیم پایدارى در جامعه برداشته شود. 

3 .1. مؤلفه های توسعه پایدار2 در ارتباط با دانشگاه 
طراحى پایــدار مبلمــان فضاى باز دانشــگاه، نیازمند شــناخت 
مؤلفه هاى توســعه پایدار اســت که عبارتند از: انسان، محیط زیست، 
فرهنگ، آموزش، امنیت و مشارکت. الزم به ذکر است که این مؤلفه ها 
از ابعاد اجتماعى، اقتصادى، زیســت محیطى و نهادى استخراج شده اند 
و گزینش آنها بر اساس بیشــترین ارتباط با فضاى دانشگاه هاى ایران 

صورت پذیرفته است.   
انسان: انسان، محور اصلى توسعه پایدار است. این مؤلفه در ارتباط 
با دانشــگاه در برگیرنده ى دانشــجویان به عنوان کاربران اصلى فضاى 
دانشــگاه مى باشد. داشتن محیطى ســالم و تجهیزات هماهنگ با نیاز 
فیزیکى و روانى دانشجویان، کیفیتى مناسب را براى دانشجویان فراهم 
مى کند. در این تعامل دو ســویه الزم اســت تعامــالت، تقابل تجارب 
انســانى و کنش هاى افراد بــا جنبه هاى مختلف محیــط اجتماعى- 
فیزیکى دانشگاه، مطالعه و تحلیل گردد. الزم به ذکر است که محیط به 
طور عام و عوامل محیطى به طور خاص به دلیل نقش و تأثیرى که بر 
رفتار و روان انسان دارند، حائز اهمیت مى باشند. از این رو، تأثیر شرایط 
محیطى بر روى انســان اجتناب پذیر اســت، چنان که شرایط محیطى 
نامناســب یکى از عوامل ایجاد اســترس و اضطراب در بین افراد است 
(انصــارى و مومنى، 1389، 105). عمده تریــن عوامل محیطى که بر 

رفتار دانشجویان در دانشگاه تأثیر مى گذارد عبارتند از:
1. میزان روشــنایى: در نظر گرفتن روشنایى در مبلمان فضاى باز 

دانشگاه، پاسخى مؤثر به این نیاز مى باشد.
2. صدا: اســتفاده از پوشش گیاهى عامل مؤثرى در کاهش آلودگى 
صوتــى و نقش عنصرى آکوســتیک در فضا را ایفــا مى کند (تقوایى، 
1389، 23). بر خالف ســر و صدا، ایجاد صدایى دل انگیز و آرام بخش 
مى تواند بر کارایى فضا بیافزاید. اســتفاده از عنصر آب در فضا مى تواند 

به ایجاد این آرامش کمک کند.
3. تأثیر آب و هوا و شــرایط اقلیمى: طراحى جهت نصب در فضاى 
باز در برگیرنده ى شــرایط آب و هوایى گوناگون است که توجه به آنها 

از ضروریات طرح مى باشد. 
4. رنگ: واکنش انســان در مقابل رنگ به عواملى چون فرهنگ و 
منطقه ى جغرافیایى نیز وابسته است (مظفر و همکاران، 1389، 120). 
عــالوه بر این، رنگ مناســب براى مبلمان، رنگى اســت که با محیط 

هماهنگ باشد و جزئى از کل فرض شود (مرتضایى، 1384، 28). 
محیط زیست: در این میان، طبیعت و انسان در یک فرایند هم ساختى 
قرار مى گیرند و مى بایست از روش هاى گوناگون با طبیعت ارتباط برقرار کرد 
(گرجى مهلبانى، 1389، 96). در فرهنگ ایرانى، ارتباط نزدیکى بین انسان و 
طبیعت وجود دارد و نمونه این ارتباط نزدیک را مى توان در باغ هاى ایرانى دید 
که با استفاده از عناصر طبیعى نظیر آب و حرکت آن در فضا به طور فزاینده ى 
بر روى ادارك افراد تأثیر مى گذارد (مهدى زاده ســراج و نیکوگفتار، 1390، 

طراحى مجموعه- مبلمان فضاى باز دانشگاه علم وصنعت 
ایران بر اساس مؤلفه هاى توسعه پایدار
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35). عالوه بر این، استفاده از فواید گیاهان در طراحى و انتقال آنها به دانشگاه، 
قابلیت ذخیره انرژى، زیبایى و آکوستیک را براى این محیط فراهم مى آورد.

فرهنگ: فرهنگ اصلى ترین عنصر زندگى انســان است که از طرق 
گوناگون انتقال پذیر است و به تدریج در حال خارج شدن از قلمرو پایدارى 
اجتماعى و پذیرفتن نقش جداگانه و متمایز در توسعه پایدار است. فرهنگ 
در یک تعریف گســترده، شامل مجموعه اى از ویژگى هاى مادى، معنوى، 
فکرى و عاطفى اســت که شاخصه ى یک جامعه یا گروه اجتماعى بشمار 
مى آیــد. به عبارتى دیگر، پایدارى فرهنگى، توانایى حفظ هویت فرهنگى 
است و اجازه مى دهد تا تغییرات مورد نظر هم جهت با ارزش هاى فرهنگى 
یک ملت اعمال شوند. ازاین رو در این مطالعه، ارتباط بین انسان و طبیعت 
در فرهنگ ایرانى بررســى گردید و این ارتباط نزدیک در باغ هاى ایرانى 
مشاهده شد. مجموعه اى هماهنگ و زیبا از آب و گیاه، سایه روشن، رنگ 
و فضا بر پایه هندســه متین و آرام همگى در باغ ایرانى گرد هم آمده اند. 
از این رو، با انطباق فضاى دانشــگاه با طراحى و عناصر موجود در باغ هاى 
ایرانى، مى توان چنین مطلوبیت فضایى هماهنگ با اقلیم و فرهنگ ایران را 
به دانشگاه انتقال داد. عالوه بر این،  با توجه به اینکه دانشگاه محل برخورد 
و مواجهه خرده فرهنگ هاى گوناگون اســت و هر کدام داراى ارزش ها و 
هنجارهاى متفاوت با سایرین مى باشــند، لذا دانشگاه  مى تواند با رعایت 
چارچوب هاى فرهنگى و ایجاد فضاى مناســب براى تعامل بین فرهنگى 

دانشجویان، زمینه ساز آموزش الگوهاى فرهنگى مختلف باشد. 
آموزش: دانشــگاه ها موتورهاى بزرگ اقتصادى هســتند که تأثیر 
بســزایى در مناطق اطراف خود مى گذارند. از آنجایى که دانشــگاه ها 
زمینه ى نوآورى و آموزش هســتند، محل ایده آلى براى آزمایش کردن 
مفاهیــم توســعه پایدار در مقیاس کوچک بشــمار مى رونــد. در این 
زمینه، دانشگاه ها مى توانند از طریق آموزش هاى رسمى و غیر رسمى، 
برنامه هاى زیست محیطى را به دانشــجویان ارائه دهند. براى نهادینه 
شــدن آموزش هاى ارائه شــده در زمینه ى توســعه پایدار، الزم است 
فضاهاى عمومى دانشــگاه، مبلغ و زمینه ســاز این جریان فکرى باشد 
که در برگیرنده ى آموزش غیررســمى خواهد بــود. در بخش آموزش 
رســمى مفاهیم زیست محیطى در دانشگاه، مى توان طیف گسترده اى 
از طرح هــا و برنامه هاى درســى را مورد توجه قــرار داد. به طور کلى 
دانشگاه ها به سه روش مى توانند در دستور کار خود برنامه هاى زیست 

محیطى را وارد کنند:
- قــرار دادن آمــوزش محیطــى در برنامه هــاى درســى دوره ى 

کارشناسى(آموزش رسمى).
- پیشنهاد دوره هاى تخصصى محیط زیست در تحصیالت تکمیلى 

(آموزش رسمى).
- القــاى مفهوم پایدارى بــه عنوان دســتور کار عملى در حیات 
سازمانى دانشگاه شامل ســاخت و ساز، حمل و نقل، طراحى ( منظر، 
مبلمان فضاى باز و تجهیزات دانشــگاهى و غیره) و استفاده از مواد و 
مصالح مصرفى (آموزش غیر رسمى) (عظمتى و باقرى، 1387، 289). 
امنیت: نقش دانشگاه در این زمینه،  ایجاد یک امنیت روحى است 
که در اثر حضور فعال انســان در فضا به وجود مى آید. انسان از طریق 
تسلط، دیدن فضا، دیده شدن توسط دیگران و تجمع گروهى، احساس 
امنیت مى کند. از آنجایى که احساس انسان در فضا وابسته به قلمرویى 

است که در آن قرار مى گیرد، در نتیجه براى ایجاد حس امنیت در فضا 
مى بایســت به قلمرو قرارگیرى انسان توجه شــود. این قلمرو به چهار 
منطقه فضایى تقسیم مى شود که همان فضاى شخصى یا محیط اطراف 
بدن شخص مى باشد که فرد را همراهى و بسته به موقعیت تغییر مى کند. 
این چهار منطقه فضایى مطرح شــده در تعامــل اجتماعى عبارتند از: 
1. فاصله ى صمیمى: این فاصله بین 0 تا 46 ســانتى متر است. این 

فاصله براى تعامالت بسیار صمیمى در نظر گرفته شده است.
2. فاصله ى شــخصى:  این فاصله بین 46 تا 122 سانتى متر است و 

فاصله اى رایج در گفتگوهاى دوستانه است.
3. فاصله ى اجتماعى: این فاصله بین 122 تا 366 سانتى متر است و 
توسط افرادى که با هم کار مى کنند و آنهایى که تجارت غیررسمى دارند 
استفاده مى شود. این فاصله، مناسب تعامالت اجتماعى رسمى تر است.

4. فاصله ى عمومى: این فاصله بین 266 تا 762 ســانتى متر است. 
این فاصله در ارتباط با افراد ناآشنا به کار مى رود که تمایل به تعامل با 

آنها وجود ندارد (مک اندرو، 1391، 150).
به طــور کلى فضاهاى کوچک تر باعث امنیت و صمیمیت بیشــتر 
و میــل به تعامل اجتماعى قوى تر و فضاهاى وســیع، احســاس بدون 
حفاظ بــودن و ناامنى را القا مى کنند. با توجه به این که نیاز به خلوت و 
ساز و کارهاى آن در افراد و گروه هاى مختلف، متفاوت است؛ باید فضاى 
دانشگاه به سمت حق انتخاب تعامل اجتماعى دلخواه سوق داده شود. 
مشارکت: با توجه به اینکه یادگیرى الکترونیکى در قرن 21 بیش 
از پیش ســطوح مختلف آموزشى از جمله آموزش عالى را در برگرفته 
اســت، لذا ارتبــاط رو در رو و چهره به چهــره در مکانى واحد صورت 
نمى گیــرد و این امر موجب کاهش حضور افــراد در فضاهاى فیزیکى 
و حس اجتماعى در بین افراد شــده اســت. عالوه بر این، عدم وجود 
فضاهاى مناســب براى ایجاد روابط گروهى، منجر به کاهش ســطح 
آگاهى و دانش افراد مى شود. در نتیجه، کاهش حس اجتماعى در بین 
جوانان و فردى شدن جوامع از مشکالت پیش رو خواهد بود. از این رو 

اهداف اصلى مشارکت در این پروژه عبارتند از:
- ارتقــاى حس اجتماعــى از طریق گرد هم آوردن آن دســته از 

دانشجویانى که اهداف عمومى و مشترك دارند.
- تقویــت کار جمعى و جلوگیرى از فرد گرایى و تا حد امکان صرف 

نظر از فواید فردى به نفع فواید جمع  
با توجه به ابعاد توسعه پایدار، دانشگاه هاى ایران در برخى موارد از 
نارسایى هایى برخوردارند که بر اســاس نقش و تعریف دانشگاه پایدار 

تبیین شده اند. دانشگاه هاى ایران:
1. محل مناسبى براى رشد تفکر و رفتار پایدار نیستند؛
2. آموزش هاى آن با نیاز جامعه پایدار متناسب نیست؛

3. رفتــار گروهى را پــرورش نمى دهند و افســردگى اجتماعى را 
تشدید مى کنند؛

4. به حد کافى به مؤلفه هاى فرهنگى توجه نمى کنند.
بر اساس مطالبى که ذکر آن گذشت، دانشگاه هاى ایران مى بایست 
محل مناسبى براى رشــد تفکر و رفتار پایدار باشند و رفتار گروهى و 
مشــارکت را تقویت کرده و به مؤلفه هــاى فرهنگى و خرده فرهنگ ها 

توجه بیشترى مبذول دارند.
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4. فرایند طراحی کاربرمحور

انجام مراحل مختلف طراحى کاربر محور، به یافته ها و نتایج عمده اى 
منجر شد که در رسیدن به طرح نهایى نقش عمده اى داشتند. در ادامه ى 
این بخش،  نتایج حاصل از هر یک از مراحل فرایند کاربر محور ارائه مى شوند.

4. 1. مرحله اول: شناسایی استفاده کنندگان، محیط استفاده و 
استخراج مشکالت مبلمان موجود

در این مرحله به منظور اســتخراج مشکالت مبلمان موجود، ابتدا به 
شناسایى کاربران و محیط استفاده پرداخته شد. دانشگاه علم و صنعت 
ایران با دارا بودن 43 هکتار، از نظر جغرافیایى در کشور ایران، استان تهران 
و در شمال شرقى شهرستان تهران و در ناحیه ى نارمک واقع شده است 
که جزو شهردارى منطقه  4 مى باشد. این دانشگاه شامل 13 دانشکده در 
رشته هاى فنى- مهندسى و علوم پایه مى باشد (وکیل باشى، 1389، 66). 
به منظور شناسایى مشکالت مبلمان موجود، ابتدا گروه هاى هدف3 و 
درگیر4 با مبلمان فضاى باز دانشــگاه شناسایى شدند. گروه درگیر به طور 
غیرمستقیم با محصول در ارتباط اســت و به واسطه شدت و نوع ارتباط 
 Maguire, 2001,) با محصــول از اولویت پایین ترى برخوردار مى باشــد
594). گروه هدف یا همان استفاده کنندگان اصلى، دانشجویان 18 تا 25 

سال هستند که بیشتر، دانشجویان مقطع لیسانس و فوق لیسانس را در بر 
مى گیرند. گروه هاى درگیر با مبلمان فضاى باز در دانشــگاه علم و صنعت 
ایران، کارمندان و رفتگران و در برخى موارد اساتید مى باشند که ارتباط آنها 
با محصول به صورت مقطعى و در مواقعى به ارتباط بصرى ختم مى شود. 

پس از شناسایى استفاده کنندگان، به منظور درك چگونگى استفاده از 
مبلمان فضاى باز، نحوه تعامل کاربران با مبلمان موجود مورد مشاهده قرار 
گرفــت. از آنجایى که تأکید این پژوهش بر روى ایجاد یک فضاى تعاملى 
و مشــارکتى براى دانشجویان است، بیشترین تمرکز این مطالعه بر روى 
وضعیت قرارگیرى و استفاده ى کاربران از مبلمان موجود و فضاهاى اطراف 
آنهاست. بررسى هاى انجام شده در وضعیت آب  و هوایى آفتابى و بارانى و 
در بــازه  زمانى صبح تا عصر صورت پذیرفت. همچنین در طى مدت یک 
هفته، از 30 نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران خواسته شد تا 

فعالیت هاى خود را در زمان حضور در فضاى باز دانشگاه ثبت کنند.

 بدین ترتیب این گزارش نگارى منجر به استخراج فعالیت هاى دانشجویان 
در فضاى باز دانشگاه شد که به ترتیب اهمیت شامل موارد بحث و گفتگو، 
مالقات با دوستان، استراحت و آرامش، آموزش، مطالعه و خوردن مى باشد. 
فعالیت هاى ذکر شــده معموالً در زمان بین کالس ها و در حال انتقال از 
یــک کالس به کالس دیگر در دانشــکده هاى مختلف صورت مى گیرد. 
بیشترین زمان اســتفاده از فضاى باز دانشگاه مربوط به فاصله ى بین 
آخرین نوبت کالس صبح و شروع کالس هاى ظهر مى باشد که زمان ناهار و 
استراحت دانشجویان را تشکیل مى  دهد و این زمان در دانشگاه علم و صنعت 
ایران از ساعت 11:30 تا 13:30 مى باشد. طبق مشاهدات صورت گرفته از 
دانشجویان در فضاى باز دانشگاه علم و صنعت ایران، این نتیجه بدست آمد 
که دانشجویان در زمان حضورشان در فضاى باز به دو شکل ُعمده ى گروهى 
یا فردى از این فضا اســتفاده مى کنند. شــاید مبلمان موجود در دانشگاه، 
پاسخ گوى نیاز به تنها بودن و خلوت را برآورده سازد ولى براى فعالیت هاى 
جمعى و گروه هاى دوستى نامناسب است (تصویر1). در برخى موارد مشاهده 
شد که گروه هاى دانشجویى به علت دور هم بودن و انجام فعالیت هاى خود، 
بنا به ضرورت از فضاى سبز موجود در محوطه ى دانشگاه استفاده مى کردند. 
همچنین در مــواردى که امکان جابجایى نیمکت ها وجود داشــت، 
دانشجویان براى ایجاد فضاى مورد نظر خود و به منظور بحث و گفتگو و 
فعالیت هاى گروهى، به جابجایى آنها اقدام مى کردند. از آنجایى که حداکثر 
زمان حضور دانشجویان در فضاى باز دانشگاه در بازه ى زمانى 11:30-13:30 
است، بیشترین تجمع دانشجویان مربوط به سایت مرکزى دانشگاه و اطراف 
سلف غذاخورى و تریا است که ضرورت توجه به این نقاط را ایجاد مى کند. 

4. 2. مرحله دوم: تبیین نیازها و الزامات طراحی
در این مرحله به منظور شناســایى نیازهــاى کاربران، مصاحبه هاى 
نیازسنجى صورت پذیرفت. مصاحبه با دانشجویان ابتدا به صورت گروهى 
و ســپس فردى انجام شد. ســؤاالت در دو بخش مشکالت و خواسته ها 
دســته بندى شدند. در طى مصاحبه از دانشجویان خواسته شد تا نیازها 
و خواســته هاى خــود را در ارتباط با مبلمان فضاى باز دانشــگاه علم و 
صنعت ایران بیان کنند. نتایج مصاحبه در بخش بیان مشکالت حاکى از 
نامناسب بودن مبلمان فعلى فضاى باز دانشگاه جهت تعامل و مشارکت 
دانشجویان با یکدیگر اســت که این امر منجر به کاهش انعطاف پذیرى 

تصویر1- مناسب نبودن مبلمان موجود برای ایجاد فضای تعاملی و مشارکتی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

طراحى مجموعه- مبلمان فضاى باز دانشگاه علم وصنعت 
ایران بر اساس مؤلفه هاى توسعه پایدار
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فضاى عمومى دانشــگاه مى شــود. همچنین نبود روشنایى کافى براى 
حضور و کار در ساعات شب در دانشگاه از دیگر مشکالت ذکر شده بود. 
عمده ترین نیاز دانشجویان در فضاى باز دانشگاه در این مصاحبه، امکان 

شارژ کردن دستگاه موبایل و قابلیت کار با لپ تاپ بود.
پس از استخراج نیازهاى کاربران، نمونه هاى مبلمان  فضاى باز سایر 
دانشگاه ها بررسى شــدند. در این بررسى، رنگ، شکل، مواد و نحوه ى 
اســتقرار آنها مورد توجه قرار گرفت. جستجو براى نمونه هاى خارج از 
کشور از طریق اینترنت صورت گرفت. نتایج حاصل از این بررسى نشان 
مى دهد که استفاده از مواد هماهنگ با فضاى طبیعى و بناهاى موجود 
در دانشــگاه، محیطى متعادل را فراهم مــى آورد (تصویر2). برخى از 
مبلمان هاى بررسى شده به گونه اى بودند که از طریق نحوه ى استقرار 
خود در فضا و همچنین شیوه ى طراحى، پاسخگوى نیاز دانشجویان به 

داشتن محیطى تعاملى و کار در فضاى باز دانشگاه بودند.
بر مبناى مطالعات، مشاهدات و مصاحبه هاى صورت گرفته، برخى 

از ویژگى ها و الزامات مورد نیاز براى طراحى عبارتند از:
1. ایجاد بســترى مناسب براى حضور دانشجویان در کنار یکدیگر، 

تبادل نظر، بحث و گفتگو و تقویت کار جمعى
2. در نظر گرفتن گیاهان و فضاى سبز در طراحى مبلمان

3. تبدیل مبلمان به یک الگوى فرهنگى
4. ایجاد یک فضاى منحصر به فرد و متفاوت از فضاهاى تجربه شده موجود

5. هماهنگى با محیط 
6. در نظــر گرفتن نورپردازى و اســتفاده از انرژى خورشــیدى به 

منظور تأمین برق مورد نیاز
7. ایجاد حس امنیت

8. در نظر گرفتن مبلمان چند منظوره با چندین عملکرد بجاى در 
نظر گرفتن عملکرد هاى متفاوت به صورت مجزا

9. جمع آورى آب باران

4. 3. مرحله سوم: طراحی (تولید و ارائه ی ایده ها)
در این مرحله، بر اســاس مؤلفه هاى توســعه پایــدار، ویژگى ها و 
الزامات طراحــى، فرایند ایده پردازى مبلمان فضاى باز دانشــگاه علم 

و صنعــت ایران انجام شــد؛ در نهایت با توجه به نتایج بدســت آمده 
از نظرسنجى کاربران، شرایط محیط اســتفاده، ویژگى هاى کاربران و 
ویژگى هاى فنى، یک ایده از میان ایده هاى موجود انتخاب گردید. پس 
از بررســى گروه هاى ســاختمانى و روش هاى ساخت، مدل سه بعدى 

نهایى مجموعه پیشنهادى در کامپیوتر ساخته شد (تصویر 4).
مجموعــه- مبلمان نزدیک به 12 متر طول و به ترتیب در کمترین 
و بیشــترین ارتفاع داراى 2/5 و 5/5 متر ارتفاع، حدود 3/5 متر عرض 
در قســمت انتهایى مجموعه و حدود 1/5 متر عرض در قســمت جلو 
مى باشد. از آنجایى که یکى از ویژگى هاى مورد نظر در طرح، جمع آورى 
آب باران بود، شیب مناسب جهت این امر با قرارگیرى ستون مجموعه 

تحت زاویه ى 70 درجه نسبت به سطح افق فراهم شد.
این مجموعه با الهام از فرم چلیپایى باغ هاى ایرانى و  با ایجاد کردن 
یک حلقه ى بســته، فرصت مناســبى را براى تعامل هرچه بیشتر در 
محیط دانشگاهى  فراهم مى آورد. طراحى انجام شده به صورت ترکیبى 
با فضاى ســبز (بوتــه هاى کوتاه) هم باعث آرامش روحى مى شــود و 
هــم مانع صوتى مناســبى را ایجاد مى کند بــدون آنکه ارتباط بصرى 
محیــط اطراف محصول را محدود کند. گونه هاى مختلف آسایشــى از 
نظر عملکرد در محصول پیاده ســازى شده اســت به نحوى که فرایند 
انواع نشستن را ممکن مى سازد و حتى حالت حرکتى محدودى را نیز 

بدون خروج از محصول در مرکز سبز مجموعه ایجاد مى کند.
عدم طراحى نیمکت، باعث آزادى و انعطاف پذیرى محصول از نظر 
عملکردى شــده است. نحوه ى چیدمان پنل هاى خورشیدى به صورت 
کرکره اى در ســقف محصول، عالوه بر تأمین برق مورد نیاز مجموعه و 
سایه اندازى بر روى نشــیمنگاه در هر محصول، بازى مناسبى از نور و 
سایه را در مجموعه فراهم مى آورد. در نظر گرفتن یک صفحه پلکسى 
شفاف در زیر مجموعه پنل هاى خورشیدى عالوه بر هدایت آب باران به 
سمت فضاى سبز انتهاى مجموعه، از ریزش آب باران به درون محصول 
نیز جلوگیرى مى کند (تصویر 5). از جمله فرصت هایى که طراحى این 
محصول ایجاد کرده است، مى توان به امکانى مانند پریزهاى برق اشاره 
کــرد که این مجموعه را از فضایى صرفاً تعاملى به ســوى کارگاه هاى 
کوچک علمى ســوق مى دهد به نوعى که مى توان در آن حضور یافت 

تصویر 2- مبلمان هماهنگ با فضای دانشگاه.
ماخذ: (دانشگاه کیوشو5، 2007)
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و موضوع خاصى را با اســتفاده از امکانات صوتى و تصویرى بررســى 
کرد. همچنین این محصول مى تواند وابســته به شکل سایت مورد نظر 
در انواع تکى، دو تایى، ســه تایى و غیره به کار گرفته شود. وجود چهار 
ورودى به داخل فضا، مجموعه را از ازدحام ورود و خروج مبرا مى سازد.

4. 4. مرحله چهارم: ارزیابی
ارزیابى در طــول این پژوهش طى چندین مرحله و به شــیوه هاى 
مختلف انجام شــد. در هر مرحله میزان برآورده شــدن نیازها و الزامات 
طراحى بررسى شد و مورد ارزیابى مجدد کارشناسان و کاربران قرار گرفت. 

به دلیل محدودیت هاى ســاخت پروتایپ در این پروژه، مدل سه بعدى 
محصول به منظور ازریابى نهایى در پوســترى به شرکت کنندگان ارائه 
شد که بازگو کننده ى چگونگى تعامل کاربران با مجموعه بود (تصویر6). 
طرح پیشنهادى توسط 50 نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت 
ایران، شامل 25 نفر زن و 25 نفر مرد، ارزیابى شد. از شرکت کنندگان 
در مصاحبه اى خواسته شد تا میزان برآروده شدن تعامل و کار جمعى 
را ارزیابى کنند. از نقطه نظر شرکت کنندگان، مجموعه مورد نظر تا حد 
بسیار زیادى نسبت به مبلمان موجود در فضاى باز دانشگاه، پاسخگوى 

نیاز به تعامل و کار جمعى مى باشد (تصویر 7).

تصویر3-  ایده ی پیشنهادی برای مبلمان 
فضای باز دانشگاه.

تصویر4- ویژگی های طرح نهایی.

تصویر5- پوستر نحوه ی تعامل کاربران با مجموعه- مبلمان.

تصویر6- نتایج ارزیابی نهایی مجموعه- مبلمان طراحی شده توسط دانشجویان.

طراحى مجموعه- مبلمان فضاى باز دانشگاه علم وصنعت 
ایران بر اساس مؤلفه هاى توسعه پایدار
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در عصر حاضر تمامى دانشگاه ها در برنامه ى توسعه ى خود به سمت 
ایجاد پردیس ســبز حرکت مى کنند. از این  رو، بســیارى از دانشگاه ها 
به برنامه ریزى، طراحى و ســاخت پروژه هایى با هدف ارتقاى پایدارى 
مى پردازنــد. با توجه به اینکه فضاى باز دانشــگاه، بخش اعظم تعامل 
دانشــجویان در ســاعات خارج از آموزش رســمى را بــه عهده دارد، 
مى بایســت از طریق طراحى متناسب با این نیاز، پاسخگویى اجتماعى 
را ارتقا داده و فضاى باز دانشگاه را براى حضور دانشجویان در گروه هاى 

دوستى، کار جمعى و تعامل با یکدیگر فراهم کرد. 
در مبلمــان موجود دانشــگاه علم و صنعت ایــران، ارتباط تعاملى 
دانشجویان، مناسب نبودن زمینه براى کار گروهى و نبود قابلیت شارژ 
وســایلى چون موبایل و لپ تاپ همگى موجــب نارضایتى کاربران در 

زمان حضورشان در فضاى باز دانشگاه را فراهم آورده است.
 در طراحى مجموعــه- مبلمان جدید، مؤلفه هاى توســعه پایدار، 
نیازها و خواســته هاى کاربران لحاظ شدند. ادب طراحى ایجاب کرد تا 
فرم محصول به ســمت انضباط موجود در ساختمان هاى دانشگاه، فرم 

مکعبى شکل آنها و همچنین خطوط عمودى درختان محوطه دانشگاه 
علــم و صنعت ایران، حرکت کند. در طرح جدید، تعامل دانشــجویان 
نســبت به مبلمان موجود، ارتقا پیدا کرده است. شیبى که در قسمت 
فوقانى محصول در نظر گرفته شــده است، قابلیت جمع آورى و هدایت 
آب باران را فراهم کرده اســت. همچنین این محصول با اســتفاده از 
سیســتم ســلول هاى خورشــیدى به تأمین برق مورد نیاز مجموعه 
مى پردازد. این برق به مصرف روشــنایى مجموعه و قابلیت شارژ و کار 
با لپ تاپ مى رسد. مجموعه ى مورد نظر در برگیرنده ى الگوى فرهنگى 
چلیپا و باغ ایرانى و بر اســاس فضاى باغ مانند دانشــگاه علم و صنعت 

ایران مى باشد. 
نتایج بدست آمده از ارزیابى توسط کاربران، نشان مى دهد که تعامل 
و کار جمعى تا حد بســیار زیادى در محصول طراحى شده لحاظ شده 
است. این مجموعه مبلمان مى تواند کاربران خود را به حضور در فضاى 
باز دانشــگاه تشویق کند و در توســعه پایدار دانشگاه از طریق فراهم 
کردن فضاى آموزشى غیر رسمى و منعطف نقش بسزایى داشته باشد.
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