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مقدمه

معماران بهعنــوان طراح و خالق معماری ،مســئولیتهای زیادی بر

شاخصهای مرکزیت مطرح در شــبکههای اجتماعی استفاده خواهد

ابزار جهت طراحی فضا اســت که توســط معماران مورداستفاده قرار

میگردد .گرههای موجود در گــراف همان فضاها و حوزههای موجود

عهده دارند .یکی از این مسئولیتها ،طراحی فضا است .پالن مهمترین

شد .با اســتفاده ازنظریۀ نحوفضا امکان تبدیل پالنها به گراف فراهم

میگیرد ،یکی از مهمترین وظایف معماران در مراحل ابتدایی طراحی
پالن ،برنامهریزی ســازماندهی فضایی است که خصوصاً در نمونههای

گراف از شــاخصهای مرکزیت مطرح در تئوری شبکههای اجتماعی

کمپهای نظامی) ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .در چنین بناهایی

روابط عملکردی موجود در پالنهای معماری را به گراف تبدیل کرده

با حساســیت عملکــردی باال (برای مثــال بیمارســتان ،کتابخانهها،
سازماندهی فضایی بهعنوان بخشی از برنامهریزی معماری باید مطابق

با کاربری تعریفشده و ضوابط آن کاربری صورت پذیرد تا پالن بتواند

پاســخگوی نیازهای عملکردی باشــد .در طراحی پالنهای درمانی و
بهخصوص پالن بخش اورژانس بیمارستانها ،با توجه به اهمیت روابط
کارکردی باید مسائلی چون توالی فضاها و مدتزمان دسترسی به آنها
موردتوجه قرار گیرند .برای مثال «جانمایی مناســب تریاژ» در مراحل

ابتدایی ورود بــه این بخش جهت ارزیابی وضعیــت بیماران میتواند
در بهبــود گردش بیماران 1و عملکرد این بخش مؤثر باشــد (Jarvis,

.)2016

در پالن میباشــند؛ بنابراین میتوان جهت تحلیل گرههای موجود در
کــه زیرمجموعۀ نظریۀ گرافاند ،بهره برد تا با بهکارگیری آنها ،بتوان
و از شــاخصهای مرکزیت مطرح در شــبکهها جهت تحلیل جانمایی

حوزههای اصلی بخش اورژانس استفاده نمود.

پیشینۀ پژوهش

پیشینۀ تحقیق این پژوهش در دو بخش قابلبررسی است .بخش اول

مقاالت مربوط به طراحی مبتنی بر ســوابق میباشند .ایلوتی ()2009
3

بیان میکند که هرگاه طراحیهای معماران پیشین بهعنوان منبعی از
دانش طراحی برای بهرهگیری در طراحیهای آتی مورداســتفاده قرار
گیرد ،اصطالحاً به آن «ســوابق طراحی» اطالق میشــود .به تعبیری

برای دستیابی به این هدف میتوان استانداردهای طراحی را موردتوجه

دیگر «ســوابق طراحی» به معنای طراحی یا راهحل پیشینی بر مسئلۀ

طراحی مطرح اســت ،محدود بودن و گاهی قدیمی بودن آنها است.

ترکیب ،معنا و یا اجزای سیســتماتیک معماری یا مهندســی بوده و

قرار داد؛ اما یکی از اشکاالتی که در خصوص استفاده از استانداردهای
منبــع دیگری که معمــاران همواره در طول فرآینــد طراحی خود از

مرحله برنامهریزی تا مرحله طراحــی به آن توجه کردهاند ،پروژههای
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شود .برای رســیدن به الگوی محاسباتی موردنظر ،ازنظریۀ نحو فضا و

انجامشده مشــابه قبلی یا بهاصطالح «سوابق طراحی »2است .استفاده

از سوابق طراحی محبوبیت و سابقه زیادی در بین طراحان دارد .فرض

اصلی این پژوهش مبتنی بر این موضوع اســت که میتوان از ســوابق

طراحی ،شــاخصهای الزم برای ارزیابی و بهبود روابط فضایی پالن را
در مرحله برنامهریزی معماری استخراج نمود؛ بنابراین هدف اصلی این
پژوهش بهکارگیری شــاخصهای مرکزیت شبکههای اجتماعی جهت
دریافــت چگونگی ســازماندهی حوزههای اصلی بخــش اورژانس در

پیکرهبندی فضایی با اســتفاده از سوابق طراحی جهت ارزیابی پیش از

اجرا است .سؤال اصلی پژوهش نیز اینگونه مطرح میشود که مفاهیم
ت موجود در نظریه شــبکههای اجتماعــی چگونه میتوانند در
مرکزی 

جهت سازماندهی عملکردی حوزهها استفاده شوند؟ برای این منظور

در ابتــدا باید به بررســی نمونهها و جمــعآوری اطالعات پیرامون هر
کاربــری پرداخته شــود .با ایــن کار هم میتوان به دانــش نهفته در

پالنهای موجود دســتیافت و هم با جمعبندی دانش بهدستآمده،
کاســتیهای آنها را برطــرف نمود .درنتیجه در مرحلۀ نخســت نیاز
اســت تا به تحلیل ســازماندهی فضایی در پالنهای موجود پرداخته

موردنظــر خواهد بود کــه دارای نکات مهمی از قبیل فرم ،ســاختار،

قابلاســتفاده در طراحی جدید اســت .از طرفی دانش طراحی که بر

پایۀ مطالعات انتقادی طرحهای پیشــین شکلگرفته باشد را «طراحی

مبتنی بر ســوابق » مینامنــد ( .)Eilouti, 2009طراحی مبتنی بر
4

ســوابق با فرض وجود گروهی از نمونههای مطالعاتی که به بهترین و

کاملترین نحو دستهبندی شدهاند ،پایهریزی میشود .این اطالعات به
طراح ،در طراحیهای جدید کمک میکنند (محمودی ،ذاکری،1390،

 .)40برخی« ،مرور نمونههای پیشین » را یک نوع تحقیق غیرمستقیم
میدانند که معمــوالً قبل از طراحی انجام میگیرد و شــامل ارزیابی
5

موضوعــی آنها با موضوع در
نمونههای موجود با توجه به مشــابهت
ِ

دســت طراحی اســت (Milburn & Brown, 2003, 59; Jamil,

 .)2009, 385شــواهد گســتردهای در عرصه معماری ثبتشده است

کــه در آن معماران از نمونههای پیشــین ،قبل از طراحی و همچنین
در طراحی تولیدات جدید ،یاری جستهاند (& Heath,1984; Clark
.)Pause,1985; Akin, 1986

برایــان الوســون ( )2004در کتــاب خود با عنــوان «طراحان چه
6

میدانند؟ » ذکــر میکند که در عرصۀ معمــاری ،توجه به طرحها و
7

آثا ِر پیشــینیان ،پدیدهای نوظهور نیست و در ادامه توضیح میدهد که

پیدایش جنبش مدرن
تاریخ معماری و بهخصوص پیــش از
در طــول
ِ
ِ
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و حتی پس از دورۀ مدرن ،شــاهد آن هســتیم که بارها بســیاری از

سبکهای تاریخی نظیر یونانی ،رومی ،مصری ،گوتیک و غیره در قالب

عناوینی چون نئوکالســیک ،نئوگوتیک و ســبکهایی از این جنس،
احیاء گردیدهاند و بعضاً مورد تقلید قرارگرفتهاند .وی معتقد اســت که
با ظهور جنبش مدرن همراه با شــعار عملکردگرایی ،این روند تا حدی

کمرنــگ گردید و تنها در انتهای این دوره ،توجه به ســوابق معماری
تحت عناوینی چون «گونه شناســی »8موردتوجــه دوباره قرار گرفت

( .)Lawson, 2004در فرآیند طراحی معماری طرحهای ساختهشده
منابع ارزشمندی هســتند که به شکلگیری طرح کمک میکنند .در

هنگامیکه که طــراح با پیچیدگی در طراحی معماری روبهرو اســت
ســوابق طراحی میتوانند بهعنوان ابزاری ارزشــمند در خدمت طراح

باشند .باوجود استفادۀ گسترده از سوابق در طراحی معماری استخراج
دانــش از آنها خصوصاً میــان طراحان تازهکار اغلب ســطحی اتفاق
میافتد ( .)Grover et al., 2018اســتفاده از سوابق طراحی میتواند
در ســه مرحله طراحی ،تحلیــل و ارزیابی صورت پذیــرد (Eilouti,

انواع مختلفی دارند .این پژوهش بر شــاخصهای مرکزیت خرد درجه،

بینیت ،نزدیکی و بردار ویژه متمرکز است.

چهارچوب نظری پژوهش

سازماندهی فضاهای کارکردی

فضـــا ،عنصـری اسـت کـه از دیربـــاز در محوریـت رشـته معماری

قـرار داشـته اسـت .اگرچـه در دورههای مختلفـی از تاریـخ معمـاری

برحسـب مسـائل پیش روی انسـان و توسـعه فکـری وی ،مؤلفههای

گوناگونـی نظیـــر کارکـرد ،فـرم ،اقتصاد ،تکنولوژی ،زیباییشناسی و

غیره خودنمایی بسـیار داشتهاند ،امـــا فضـا بهعنوان اصـل محـوری
معمـاری کمـاکان بـه حیات خـود ادامه داده اسـت (اکسنر و پرسل،

 .)1395آگوست پره معماری را هنر سازماندهی فضا میداند .درنتیجه
میتــوان گفت یکی از عواملی که بر معمــاری تأثیر میگذارد یا از آن
تأثیر میپذیرد و یا اصوالً اســاس معمــاری را پدید میآوردند نظم و
سازماندهی فضایی است .معماری بهحکم ماهیت خود در فضا تحقق

 .)2009در این پژوهش هدف اســتخراج دانــش کاربردی موجود در

مییابد و چون چنین اســت به ســازماندهی فضایی نیاز دارد .شومی

جهت بهکارگیری آن در طرحهای آتی و ارزیابی و تحلیل ســاماندهی

همکاران .)1393 ،بنابراین سازماندهی فضایی بر درک و تجربۀ افراد

سوابق طراحی با استفاده از شاخصهای مرکزیت شبکههای اجتماعی

فضایی عملکردی حوزههای اصلی در پالنهای موجود است.

معمــاری را مفهوم ،تجربه ،فضا و کارکرد و ســاختار میداند (پناهی و

از فضاهــا تأثیر میگــذارد درنتیجه باید مناســب و خالقانه در جهت

بــا پیدایش نحوفضا در معماری ،امــکان تبدیل روابط فضایی موجود

پاســخ به کارکرد مورد انتظار باشــد .همانطور که در مقدمه نیز بیان

مدلهایی جهت نمایش شــبکهها میباشــند .گراف منتــج از روابط

و توالی کارکردهای مختلف در آن توســط کاربــر فضا تجربه و درک

در پالنها به شــبکههای فضایــی و گرافها به وجــود آمد .گرافها

معرف ارتباط بین فضاها هســتند .درنتیجه میتوان از شــاخصهای

مطرح در شــبکههای اجتماعی جهت ارزیابــی و تحلیل گراف منتج

از روابط فضایی اســتفاده نمود .درنتیجه دســته دوم منابع مرتبط با
تحت هدایت باوالس 9در آزمایشگاه شبکۀ گروه ام.آی.تی در اواخر دهۀ

 1940صورت گرفت .اولین مطالعات توســط هارولد لیویت 10در سال
 1949و سیدنی اســمیت 11در سال  1950انجام شد و توسط باوالس
و بارت )1951( 12ادامه یافت و برای اولین بار با ذکر جزئیات توســط

لیویت ( )1951شــرح داده شد .پیتز )1965( 13پیامدهای مرکزیت در
مسیرهای ارتباطی را جهت توسعۀ شهری بررسی کرد (.)Pitts, 1965

شکل میدهد .ویژگیهای ســازماندهی فضایی صورت گرفته توسط
معمار در مقابل ویژگیهای فیزیکی فضا ،نقش پررنگ و پراهمیتتری

در شکلدهی به فعالیتهای انسانی دارند (.)Vaghaun, 2007, 208

در پالنها و بهویــژه پالن بناهای عملکردی همچون بیمارســتانها،

کتابخانههــا ،مــدارس و غیره ســازماندهی فضایی بایــد در جهت
تحقق کارکرد مورد انتظار باشد .مدتهاست کـــه «کارکرد» یکـــی

از پرکاربردتریـن اصطالحـــات و واژگان در نظریهپـردازی ،طراحـی،

نقـــد ،تاریخ و آموزش معماری شـده اسـت .بـه همیـن سـبب اسـت
کـــه غالباً کارکرد را ســـادهترین و بدیهیتریـن مفهـوم در معمـاری
و نقطۀ شـــروع فراینـد طراحـــی معمـــاری دانستهاند .غالباً تصور

بوچامپ )1965( 14و ماکنزی )1966( 15هر دو به جســتجوی مفاهیم

میشــود که کارکرد معماری تنها به عمل و رفتار انســانها در فضای

کارایی یک سازمان جدید را میتوان با جانمایی درست واحدهای آن با

برنامۀ کارکردی یک بنا (مجموعــهای از فضاها و مکانهای موردنیاز)

مرکزیت جهت طراحی سازمانها پرداختند .بوچامپ پیشنهاد کرد که

بهکارگیری شاخصهای مرکزیتارتقاءء داد .این کار روابط عملکردی
را بهبود میبخشــید ( .)Beauchamp, 1965شاخصهای مرکزیت

معماری اشــاره دارد و بر این اساس ،کارکرد یک بنا (مانند مدرسه) یا
تعریف میشود .کارکرد بـــه ایـــن معنـا ،تنهـا بـــه وجـه کاربـردی

یـا «ابـزاری» معمـاری در نســـبت بـا رفـع نیازهـای انسـان در بنـا
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مرکزیت در شبکهها است .اولین پژوهش کاربردی مربوط به مرکزیت

میشــود .تغییر روابط و چیدمان فضایــی تجربیات فضایی متفاوتی را
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شــد .پالن از ابزارهای طراحی معماری اســت که سازماندهی فضایی
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میپـردازد (غریبپور .)1392 ،در این پژوهش به وجۀ کارکردی فضاها
توجه شده است.

طراحی مبتنی بر سوابق

این چرخه در شکل  1نشان دادهشده است ( .)Eilouti, 2009سوابق
طراحی گونهای انتقادی از دانش طراحی است که بهصورت مستقیم و

غیرمســتقیم تجربه و شناخت طراح را در طرحهای موجود قبلی مورد

اســتفاده از سوابق طراحی در فرآیند طراحی دارای پیشینۀ کهنی در

مقایسه و ارزیابی قرار میدهد (.)Boling & Gray, 2018

و راهحلهای طراحی در آثار گذشــته ذخیرهشــده کــه میتواند در

طراحان ســاختمان در تمامی حوزهها در هنــگام مواجه با یک پروژۀ

میان طراحان است .آکســمن ،معتقد است که مجموعهای از تجربهها

طرحهای جدید بازیابی و مورداستفاده قرار بگیرند (.)Oxman, 1994

مطالعه در خصوص سوابق طراحی منحصر به طراحی معماری نیست.

جدید بهطــور غریزی به دنبال ســوابق طراحی هســتند (Loyola,

طراحان عالوه بر اســتفاده از تجربۀ خود از ژورنالها و وب سایتهای

 .)2018از ســوابق طراحی به گونههــای مختلفی همچون پیدا کردن

هستند ،استفاده میکنند ( .)Mauricio, 2018بهعنوان مثال میتوان

از ســوابق طراحی در مراحل نخســتین طراحی و در فاز برنامهریزی و

تخصصی بهعنوان منبع اصلی اطالعات که درواقع همان سوابق طراحی

به وبســایت آرک دی لی 16بزرگترین بانک اطالعات معماری آنالین
دارای بیش از ســیصد هزار عکس از حدود بیست هزار ساختمان است
و روزانــه بیش از ده میلیون بازدیدکننــده دارد (.)Morales, 2014

راهحلها ،اقتباس فرمی و  ...در فرآیند طراحی استفادهشــده اســت.

سازماندهی فضایی آنچنانکه باید بهره گرفته نشده است .بااینحال

به نظر میرســد که روشهای اصلی تفکر طراحان بهگونهای است که

در آن موضوعات را به بحث میکشند و بهجای متمرکز شدن و تحلیل،

هرگاه طرحهای معماران پیشین بهعنوان منبعی از دانش طراحی برای
بهرهگیری در طرحهای آتی مورداســتفاده قرار گیرد ،اصطالحاً به آن

موجب میشــود تا طراحــان در طراحی پالنهــای کارکردی اهمیت

بهعنوان راهحلی است که در گذشته جهت حل مسئلۀ موردنظر به کار

اما در طراحی اینگونه پالنها سازماندهی فضایی مهمترین مسئله در

«سابقۀ طراحی» اطالق میشــود .به تعبیری دیگر« ،سابقۀ طراحی»

گرفتهشــده و دارای نکات مهمی از قبیل فرم ،ســاختار ،ترکیب ،معنا

و یا اجزای سیســتماتیک معماری یا مهندسی بوده و قابلاستفاده در
طراحی جدید است ( .)Eilouti, 2009رسیدن به طرح با بهکارگیری

ســوابق بهعنوان یک استراتژیِ طراحی ریشه در بسیاری از زمینههای

هویت شهر
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و دانــش کاربردی را میتوان برای تولیــد طرحهای جدید به کار برد.

مختلــف دانش دارد ایــن زمینهها عبارتاند از :تئــوری حافظۀ پویا؛
مطالعات اولیۀ روشهای طراحی سیستماتیک؛ گونه شناسی معماری؛

بهکارگیری ســوابق جهت تنظیم تفصیلی اصــول ترکیب و درنهایت
مطالعات تصمیمگیــری (.)Schank, 1983; Bhatta et al., 1994

دامنۀ موضوع را گســترش میدهند (الوسون .)71 ،1395 ،این روند
چیدمان فضایی را بهاندازۀ اهمیت دیگر مسائل طراحی در نظر بگیرند،
روند طراحی است .در نتیجۀ سازماندهی نادرست ،پالن کارایی مورد
انتظار را نخواهد داشت .طراحان بهیکباره دربارۀ همهچیز میاندیشند.
این مســئله منجــر به در ذهن نگهداشــتن عوامل پراکندۀ بســیاری

میشــود و در بسیاری از مواقع ذهن بســیاری از اطالعات ورودی که
اتفاقاً در ترکیب با مســائل دیگر راهگشا هســتند را نادیده میگیرد.
در هنگام طراحی و بهخصوص طراحی پالنهای کارکردی ســکانسها

و سلســلهمراتب فضایی ازجملۀ اولین مسائلی هستند که معماران به
آن میاندیشــند .در پالنهای کارکردی و مخصوصاً پالنهای درمانی،

ازنظر اشــبی و جانسون ( )2009ســوابق (طراحی) معموالً در فرآیند

چیدمان درســت فضا میتوان منجر بــه جلوگیری از اتالف وقت و در

در ســوابق طراحی ،میتوان به پیامدهــای تصمیمات طراحی ،روابط

است که پزشــکان (بهخصوص متخصصین طب اورژانس) به چگونگی

طراحی مورداســتفاده قرار میگیرند .با ارجــاع به راهحلهای موجود

بین عناصر یک محصول ،تفاوت در شــکل یا معنــی و غیره پی برد.
طرحهــای موجود بهعنــوان الگوهایی در طراحی مورداســتفاده قرار
میگیرند .درنتیجه ،طراحان با مجموعهای بزرگ از راهحلهای طراحی

ممکن مواجه میشوند و ســوابق طراحی جهت آزمودن فضای راهحل

فعلی موردبررســی قرار میگیرند ( .)Ashby & Johnson, 2002در
معماری ،طراحی هســتۀ اصلی و هدف نهایی چرخۀ دانش است .این

چرخه از دادۀ موجود در ســوابق طراحی شروع میشود .پس از تفسیر
دادههــای خام و تبدیل آنها به اطالعات معنــادار ،میتوان به مفهوم

دانش رســید و با مدلسازی مناسب آن به دانش کاربردی دستیافت

برخی مواقع حتی منجر به نجات جان یک انسان شود .به همین دلیل
حرکت بیماران در فضای اورژانس تأکیددارند.

حــال اگر بتوان اطالعــات موجود در طرحهایی که توســط معماران

باتجربه ایجادشدهاند را کدگذاری و تحلیل کرد ،میتوان با بهکارگیری

دانش موجود در ســوابق طراحی و جمعبندی آن به چیدمان فضایی
مطلوب دســتیافت .در این پژوهش جهت تحلیــل ارتباطات فضایی

از تئوری گراف و شــبکههای اجتماعی بهره گرفتهشــده است .تئوری

شــبکههای اجتماعــی زیرمجموعۀ تئــوری گراف هســتند و در آن
شــاخصهایی تعریف میشــوند که با بهکارگیری آنها میتوان گراف

منتج از روابط کارکردی پالنها (دیاگرام ارتباطات کارکردی) را مورد

...1390
مبتنی بر
دهی وفضایی
سالدر سازما
اجتماعی
شمارههای
شهرصهای مرکزیت شبکه
نقش شاخ
تابستان
پنجم/نبهار
هشتم/
هویت

شکل  .1چرخۀ پنجگانۀ دانش ()Source:Eilouti, 2009

تحلیل قرار داد.

یک از گرههای موجود در شــبکه موردبررســی قرار گیرند .ازآنجاکه

تئوری شبکههای اجتماعی جهت تحلیل روابط کارکردی

عملکردشــان مدنظر است از شــاخصهای خرد جهت تحلیل عملکرد

در این پژوهش بررسی ســازماندهی حوزهها در جهت پاسخگویی به

زیرمجموعههای مطــرح در نظریۀ گراف ،تئوری و روش شــبکههای

برخی از شاخصهای مرکزیت (خرد) در شبکههای اجتماعی

آن جهــت تحلیل چیدمان فضایی در معماری بــه وجود آمد .یکی از

اجتماعــی اســت .در شــبکههای اجتماعی ،اهمیت گرهها بهوســیلۀ
شاخصهای مرکزیت محاسبه میشود .برخی از شاخصهای مرکزیت
معمــاری مورداســتفاده قرارگرفتهانــد (.)Nourian, 2016, 76

مرکزیت نزدیکی ،مرکزیت بینابینی و مرکزیت بردار ویژه .در ادامه این
شاخصها تعریف میشوند.
مرکزیت درجه

اولیــن پژوهش کاربردی مربوط به مرکزیــت تحت هدایت باوالس در

مرکزیت درجه تعداد اتصاالتی است که بر روی یک گره اتفاق میافتد.

( .)Freeman, 1978اندازهگیریهــای متنوعی از مرکزیت یک رأس

گرههای موجود در شبکه است.

آزمایشــگاه شــبکۀ گروه ام.آی.تی در اواخر دهۀ  1940صورت گرفت

در یــک گراف وجود دارد که اهمیت نســبی یــک رأس را در گراف
تعیین میکند ( .)Kosourukoff, 2011, 78-77شاخصهای تحلیل

شــبکههای اجتماعی را میتوان به دودستۀ خرد و کالن تقسیمبندی

کرد .شــاخصهای کالن در بررســی ســاختار و پیکربندی شبکهها
مورداســتفاده قرار میگیرند .برخی از شاخصهای کالن عبارتاند از:
چگالی ،ضریب خوشــهبندی ،میانگین فاصله ،تمرکز شــبکه ،اتصال،
انسجام .شــاخصهای خرد نیز میتوانند در تحلیل عملکرد فردی هر

مرکزیت درجه نشاندهندۀ میزان فعالیت یا ارتباطات یک گره با سایر

مرکزیت بردار ویژه

مرکزیت بردار ویژه بر این اصل بنانهاده شــده است که همۀ یالهای

گراف دارای ارزش یکسان نیستند بلکه یالهایی که با رئوس تأثیرگذار
شــبکه پیوند دارند به نسبت سایر یالها از ارزش باالتری برخوردارند؛

بنابراین رئوس با مقادیر باالتر ،رئوســی هستند که با رئوس تأثیرگذار

پیوند برقرار کردهاند (.) Borgatti, 2005; Newman, 2010
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در نظریۀ گراف بهعنوان شــاخصهایی کارا در مســائل ریختشناسی

مهمترین شاخصهای خرد تحلیل شبکه عبارتاند از :مرکزیت درجه،
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مرکزیت بینیت

معیــار مرکزیت بینابینی ،تعداد دفعاتی را که یک گره بهعنوان پل در

طول کوتاهترین مســیر بین دو گرۀ دیگر قرار میگیرد ،مشخص کرده
و بهعنــوان معیاری برای تعیین کمیت کنترل یــک فرد روی ارتباط

موجود بین دیگر افراد در یک شــبکه معرفــی میگردد (Liu et al.,
.)2012

ماهیت پژوهشی کمی است .روش گردآوری اطالعات مبتنی بر روش

اســنادی بوده و روش انجام کار به روش شبیهسازی رایانهای؛ ارزیابی

پیــش از اجرا و ارزیابــی پس از بهرهبــرداری خواهد بود .جامعۀ
17

آماری در این پژوهش  60پالن بخش اورژانس بیمارستان میباشند که

از دفاتر مشــاورین متخصص در طراحی بیمارستان جمعآوری شدند.
متغیرهای مســتقل این پژوهش کارکرد فضا (عملکرد فضا) ،حوزهها و
ریز فضاها بوده و متغیر وابسته سازماندهی فضایی هستند.

مرکزیت نزدیکی

هدف اصلی این پژوهش بهکارگیری شاخصهای مرکزیت شبکههای

مرکزیــت نزدیکی شــاخصی جهت تعیین اهمیــت ارتباطی هر گره

اجتماعــی جهت درک چگونگی ســازماندهی حوزههای اصلی بخش

درواقع ،اگر گره در مرکزیترین مکان شبکه قرارگرفته باشد ،اطالعات

ارزیابی پیش از اجرا اســت .ســازماندهی فضایی در مراحل ابتدایی

در ارتباط با ســایر گرهها بر اســاس تئوری شبکههای اجتماعی است.
از طریق آن در کوتاهترین زمان در کل شبکه منتشر خواهند شد (Yu

اورژانــس در پیکرهبندی فضایی با اســتفاده از ســوابق طراحی جهت
طراحی صورت میپذیرد ،در این مرحله طراح هنوز با ابعاد ،اندازهها و

 .)et al., 2015درواقــع گرهی بهعنوان گرۀ مرکــزی در نظر گرفته

مســافتها درگیر نشده است .درنتیجه پژوهش به دنبال شاخصهایی

باشــد ( .)Sabidussi, 1966بهعبارتدیگر این شاخص نشاندهنده

سوابق طراحی دســت یابد .همانطور که گفته شد گراف مدلی است

میشود که برای ارتباط با دیگر گرهها به تعداد کمی واسط نیاز داشته

این اســت که یک فضا در گراف چقدر سریع و آسان میتواند به سایر
فضاهای موجود در شبکه اتصال یابد.

روش پژوهش

بــود تا با اســتفاده از آنها به دانش ســازماندهی فضایی موجود در
کــه میتوان ازآنجهت نمایش ســازماندهی فضایی اســتفاده نمود.
شــبکههای اجتماعی زیرمجموعۀ تئوری گراف هســتند .شاخصهای
مرکزیت متنوعی در شــبکههای اجتماعی مطرح اســت که به کمک

روش تحقیق این پژوهش ازنظر هدف پژوهشی کاربردی و ازنظر

آنها میتوان گراف حاصل از ســازماندهی فضایی را تحلیل و بررسی

کرد .بخــش اورژانــس دارای فضاها و حوزههایی اســت که در آنها
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عملیات مربوط به احیاء صورت میپذیرد .درنتیجه دسترســی ســریع

هســتند در این پژوهش تحلیل عملکرد این دو حوزه موردتوجه قرار

واردشدهاند و وضعیت اورژانسی (حاد) دارند و هم آنهایی که در دیگر

ارزیابی ارتباطات فضایی قبل از اجرا و پس از بهرهبرداری با بهکارگیری

بــه این فضاها و حوزهها باید هم بــرای بیمارانی که تازه به این بخش
حوزههای این بخش بهصورت موقت بستری و یا تحت درمان هستند،
امکانپذیر باشــد .به همین دلیل است که پزشکان از اصطالحی به نام

گردش بیماران استفاده میکنند.

گرفت .در راستای انجام پژوهش  60پالن بررسی شدند .هدف پژوهش

دانش موجود در سوابق طراحی است .برای انجام پژوهش ابتدا فضاهای
موجــود در هر پالن کدگذاری شــدند .در این کدگــذاری برای حوزۀ
تحــت نظر و فوریــت ،کد  83و  39تخصیص داده شــدند .در مرحلۀ

درمانی توســط بیماران
گــردش بیماران چگونگــی دریافت خدمات
ِ

بعدی ،گراف منتج از روابط فضایی برای ســوابق طراحی ایجاد شدند.

برمیگیــرد و این خدمات باید به نحوی باشــد که رضایت آنها را در

نزدیکی و مرکزیــت بینیت برای حوزههای (تحــت نظر و فوریت) به

از لحظــۀ ورود آنها به واحدهای درمانی تا لحظۀ خروجشــان را در

برداشــته و خدمات درمانی مطلوب و باکیفیت به آنها ارائهشده باشد.
این موضوع اهمیت این قبیل فضاها را میرساند .برای اینکه دسترسی

به این قبیل فضاها و حوزهها توسط دیگر فضاها و حوزههای این بخش
عملی باشد این فضاها باید به نحوی جانمایی و سازماندهی شوند که

مرکزیت بینیت و نزدیکی باالیی داشــته باشند؛ زیرا در هنگام تحلیل

گرههای موجود در یک گــراف نیز گرهای که دارای باالترین مرکزیت
بینیت اســت در میان کوتاهترین مسیرهای بین سایر فضاها و حوزهها
قرارگرفته (درنتیجه این فضا شــاخص مرکزیت بینیت باالیی دارد) و

در زمانی که میزان دسترســی به فضاهای حیاتی موجود در این بخش
از تمامی فضاها به یک میزان باشد (بنابراین این فضا شاخص مرکزیت

نزدیکی باالیــی دارد) .درنتیجه این پژوهش بر دو شــاخص مرکزیت
بینیــت و نزدیکی جهت تحلیل ســازماندهی فضاها و حوزههای این
بخش متمرکز اســت .روند انجام پژوهش در شــکل  2نشان دادهشده

پژوهش ابتدا پالن سوابق طراحی از دفاتر مشاورین متخصص استخراج
شــدند .ســپس فضاها و حوزههای موجود در آنها کدگذاری شده و

گراف منتج از ســازماندهی عملکردی فضاها و حوزهها جهت تحلیل
مرکزیت بینیت و نزدیکی بــرای تمامی حوزهها و فضاهای موجود در

بخش اورژانس محاســبه شــدند .ازآنجاکه حوزههــای اصلی اورژانس

دو حوزۀ فوریت و تحتنظر هســتند ،شــاخصهای مرکزیت بینیت و
نزدیکی این دو حوزه از سوابق طراحی استخراجشده و در جدول  1به
نمایش درآمدهاند.

یافتههای پژوهش

نزدیکی و مرکزیت بینیت این دو حوزه برای هر  60پالن اســتخراج و
در جدول  1به نمایش درآمده است .جهت درک چگونگی حوزهبندی
و کدگذاری فضاها و حوزهها در جدول  2یک پالن نمونه آورده شــده

اســت .در این پالن ،ســه حوزۀ تحت نظر ،فوریت ،سرپایی قرار دارند.

البته باید توجه داشــت که در این پالن درمانگاه نقش حوزۀ ســرپایی
در اورژانــس را ایفاء میکند .پس از کدگذاری گــراف منتج از روابط
فضایی ،این پالن به نرمافزار  CytoScapeجهت محاسبۀ شاخصهای

مرکزیت بینیت و نزدیکی برای دو حوزۀ اصلی این بخش (حوزۀ تحت

نظر و فوریت) وارد شــد .مرکزیت نزدیکی و بینیت برای این دو حوزه
در جدول  2قابلمشاهده است .این پالن نمونهای از پالنهای اورژانس
معمول طراحیشــده در ایران است که به دلیل مسائل امنیتی ،مکان،
ِ
سال ساخت و دیگر اطالعات مربوط به این اورژانس در پژوهش آورده

نشده است.

با توجه به آنچه در خصوص شاخصهای مرکزیت بینیت و نزدیکی بیان

شد اگر حوزهای دارای شاخص مرکزیت بینیت باالتری نسبت به حوزۀ

دیگر باشد ،بدین معناست که در مسیر سایر فضاها یا حوزههای موجود

در یک گراف قرار داشته و مانند یک رابط بین فضاها عمل میکند .در

خصوص مرکزیت نزدیکی میتوان گفت که اگر حوزهای دارای شاخص
مرکزیت نزدیکی باالتری نسبت به حوزۀ دیگر باشد ،بدین معناست که

نســبت به حوزهای که با آن مورد مقایسه قرار میگیرد فاصلۀ کمتری
با سایر گرههای موجود در شبکه داشته و دسترسی سریعتری از سایر

گرههای موجود در شبکه به آن امکانپذیر است .با توجه به بررسیهای
پالن
انجامشــده بر روی جدول  1مشخص شــد که در  7پالن از ِ 60
موردبررســی حوزۀ  83دارای مرکزیت بینیت و نزدیکی باالتری نسبت

با بررســی ســوابق طراحی مشــخص گردید کــه در طراحی بخش

به حوزۀ  39است .این در حالی است که در سایر پالنها ،حوزۀ فوریت

مدنظر طراحان قرار میگیرد .در این پژوهش با توجه به اینکه دو حوزۀ

است .پالن نشان دادهشده در جدول  2یکی از این  7پالن است که در

اورژانس ســازماندهی سه حوزۀ درمان ســرپایی ،فوریت و تحت نظر
فوریت و تحت نظــر از مهمترین حوزههای موجود در بخش اورژانس

ت نزدیکی و بینیت باالتری نســبت به حوزۀ تحت نظر
دارای مرکزیــ 

آن حوزۀ فوریت دارای مرکزیت بینیت و نزدیکی پایینتری نســبت به
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حوزۀ تحت نظر است .با توجه به محاسبات انجامشده بر سوابق طراحی

حوزۀ تحت نظر باشــد .با توجه به مفهوم مرکزیت نزدیکی ،در صورت

به حوزۀ تحت نظر است .با توجه به سوابق طراحی به نظر میرسد که

نظر با ســرعت بیشــتری انجام میپذیرد .در اینجا مرکزیت بینابینی

در  53پالن این حوزه دارای مرکزیت بینیت و نزدیکی باالتری نسبت

حوزۀ فوریت باید دارای مرکزیت بینیت و نزدیکی باالتری نســبت به

باالتر بودن این شــاخص دسترسی به این حوزه نسبت به حوزۀ تحت
تعداد دفعاتی است که حوزۀ فوریت بهعنوان واسط (پل) در کوتاهترین

جدول  .1اندازۀ شاخصهای مرکزیت برای دو حوزۀ فوریت و تحت نظر برای گرافهای منتج از هر پالن
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مرکزیت
نزدیکی

مرکزیت
بینیت

کد

شمارۀ
پالن

مرکزیت نزدیکی

مرکزیت بینیت

کد

شمارۀ
پالن

مرکزیت نزدیکی

مرکزیت
بینیت

کد

شمارۀ
پالن

0.4262295

4436.0

39

3

0.35424355

4148.0

39

2

0.5576923

664.0

39

1

0.32231405

1300.0

83

0.28070176

1992.0

83

0.4027778

177.0

83

0.38251367

3968.0

39

0.31843576

728.0

39

0.3402778

243.0

39

0.29411766

916.0

83

0.36774194

1746.0

83

0.40495867

1195.0

83

0.525

1440.0

39

0.46938777

945.0

39

0.39716312

2168.0

39

0.375

238.0

83

0.37704918

580.0

83

0.29787233

426.0

83

0.44117647

1358.0

39

0.44285715

774.0

39

0.5064935

1204.0

39

0.4090909

1222.0

83

0.34444445

276.0

83

0.37142858

352.0

83

0.5068493

803.0

39

0.4848485

1860.0

39

0.5409836

836.0

39

0.41573033

536.0

83

0.4

1048.0

83

0.4177215

396.0

83

0.44144145

1292.0

39

0.45679012

978.0

39

0.4878049

1118.0

39

0.4224138

1072.0

83

0.34579438

332.0

83

0.3809524

554.0

83

0.42647058

2240.0

39

0.3073593

615.0

39

0.44444445

3569.0

39

0.3169399

544.0

83

0.3364929

1112.0

83

0.38

2760.0

83

0.46153846

988.0

39

0.5

2062.0

39

0.51666665

624.0

39

0.34285715

262.0

83

0.39694658

1072.0

83

0.37804878

226.0

83

0.46

1620.0

39

0.44117647

604.0

39

0.6666667

544.0

39

0.33093524

262.0

83

0.33707866

214.0

83

0.43333334

98.0

83

0.4673913

1373.0

39

0.48958334

1722.0

39

0.52747256

1838.0

39

0.352459

670.0

83

0.34558824

268.0

83

0.4

760.0

83

0.49122807

448.0

39

0.31627908

11369.333

39

0.5081967

748.0

39

0.35

106.0

83

0.21484992

2043.3334

83

0.3647059

174.0

83

0.45833334

1270.0

39

0.45454547

976.0

39

0.537037

654.0

39

0.41904762

1148.0

83

0.33333334

192.0

83

0.37662336

110.0

83

0.30555555

416.0

39

0.40229884

3560.0

39

0.3605442

7500.0

39

0.2763819

798.0

83

0.25270757

408.0

83

0.33650795

4832.0

83

0.38613862

222.0

39

0.5

949.0

39

0.40807176

6315.0

39

0.4875

1030.6666

83

0.371134

324.0

83

0.3159722

1651.0

83

0.36764705

1615.0

39

0.33333334

4980.0

39

0.5063291

1248.0

39

6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45

5
8
11
14
17
20
23
26
29
32
35
38
41
44

4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
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ادامه جدول  .1اندازۀ شاخصهای مرکزیت برای دو حوزۀ فوریت و تحت نظر برای گرافهای منتج از هر پالن
مرکزیت
نزدیکی

مرکزیت
بینیت

0.33783785

1510.0

83

0.4935065

1128.0

39

0.38

468.0

83

0.4716981

1704.7333

39

0.42735043

1494.0

83

0.3255814

1142.0

39

0.27184466

237.0

83

0.4631579

1316.0

39

0.33333334

250.0

83

0.35403726

1381.5

39

0.40425533

2024.0

83

کد

شمارۀ
پالن
48
51
54
57
60

مرکزیت نزدیکی

مرکزیت بینیت

کد

0.2752613

1980.0

83

0.5

398.0

39

0.39655173

194.0

83

0.33566433

1176.0

39

0.3966942

1478.0

83

0.33737865

12564.333

39

0.23519458

4150.0

83

0.4864865

190.0

39

0.4

94.0

83

0.4028436

4894.0

39

0.27331188

1284.0

83

شمارۀ
پالن

مرکزیت نزدیکی

مرکزیت
بینیت

کد

0.3846154

496.0

83

0.4224138

1838.0

39

0.35507247

1054.0

83

0.50793654

425.0

39

0.4923077

318.0

83

0.43846154

2316.0

39

0.29081634

328.0

83

0.43283582

584.0

39

0.3580247

160.0
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جدول  .3پالن پس از اعمال تغییرات
پالن پس از تغییرات

مرکز نزدیکی

مرکز بینیت

کد حوزه

0.3220339

1746.0

حوزه تحت نظر
()83

0.35849056

1928.0

حوزه فوریت ()39

مســیر موجود بین حوزههای دیگر شرکت کرده است ،زیرا همانطور

همانطور که دیده میشود با اعمال این تغییرات شاخصهای مرکزیت

بیماران و نیاز به دسترســی یکسان از تمامی حوزهها به حوزۀ فوریت

پالن موردبررسی که
پالن بهدرســتی سازماندهی شدهاند .در این ِ 60

که بیان شــد در بخش اورژانس در هر زمان امکان وخیم شــدن حال
وجود دارد .با توجه به این تعاریف مشــخص میشود که حوزۀ فوریت
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باید دارای مرکزیت نزدیکی و مرکزیت بینیت باالتری نســبت به حوزۀ
تحت نظر باشد ،چون عملکرد اصلی اورژانس در حوزۀ فوریت آن معنا

مییابد .جهت اطمینان از این مطلب استاندارد طراحی بخش اورژانس

نیز در این خصوص بررسی شد .در استاندارد تأکید شده است که حوزۀ
تحت نظــر تنها از طریق حوزۀ فوریت میتواند پذیرش بیمار داشــته

باشــد و همین مطلب نشان میدهد که این حوزه باید دارای مرکزیت
بینیت و نزدیکی پایینتری نسبت به حوزۀ فوریت باشد .همانطور که
در جدول  2آمده اســت حوزۀ تحــت نظر در این پالن دارای مرکزیت

نزدیکی و بینیت باالتری نسبت به حوزۀ فوریت است .این مطلب نشان
میدهد که این حوزه عملکرد مطلوب خود را ایفاء نمیکند و طراح باید
ارتباطات موجود در آن را تغییر دهد .ازآنجاکه حوزۀ تحت نظر بهعنوان

پشــتیبان حوزۀ فوریت مطرح اســت ،باید ارتباط مستقیم آن با حوزۀ

مشترک قطعشده و ارتباط مستقیم آن با حوزۀ فوریت برقرار شود .این
تغییرات در جدول 3نشــان دادهشده است و گراف حاصل از آن دوباره
توســط نرمافزار  CytoScapeمحاسبهشده است .نتایج حاصل از این

تغییرات در جدول  3قابلمشاهده است.

بینیت و نزدیکی حوزۀ  39افزایش یافت و اکنون حوزههای اصلی این

در آنها هر دو حوزۀ تحت نظر و فوریت وجود دارند ،در  50پالن حوزۀ
فوریت باالترین شاخصهای مرکزیت بینیت و نزدیکی در میان تمامی
فضاها و حوزههای کارکردی دارد .در  11پالن حوزۀ مشــترک دارای
باالترین شاخصهای مرکزیت بینیت و نزدیکی است و تنها در  5پالن

حوزههای تصویربرداری ،تحت نظر و ســرپایی دارای باالترین مرکزیت

بینیت و نزدیکی میباشند.

نتیجهگیری

این پژوهش با محاســبۀ شــاخصهای مرکزیت بینیت و نزدیکی به

ارزیابی ارتباطات عملکردی دو حوزۀ درمانی فوریت و تحت نظر موجود

در بخش اورژانس پرداخت و در این راســتا  60پالن را موردبررســی
قرار گرفت .بر اســاس یافتههای پژوهش حوزهای که دارای شــاخص

مرکزیت بینیت باالیی است ،مانند یک رابط بین سایر فضاها و حوزهها
عمل کرده و این شاخص بیانگر تعـــداد بارهایی اسـت کـه آن حوزه

در کوتاهترین مســـیر میـان هـــر دو حوزه و فضای دیگـر در شـبکۀ
ارتباطات فضایی قـرار میگیـرد .شاخص مرکزیت نزدیکی یک حوزه،

بیانگــر میانگین طول کوتاهترین مســیرهای موجود میان آن حوزه و

...1390
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سایر حوزهها و فضاهای موجود در شبکه است.

با مقایسۀ میزان عددی این شاخصها برای این دو حوزه مشخص شد

که در  88درصد پالنها حوزۀ فوریت دارای مرکزیت بینیت و نزدیکی
باالتری نسبت به حوزۀ تحت نظر است .با توجه به مفاهیم شاخصهای
مرکزیــت و اهمیت عملکرد حوزۀ فوریت بهعنــوان اصلیترین بخش

اورژانــس این حوزه زمانی عملکرد مناســب خــود را ایفاء میکند که
دارای شاخص مرکزیت بینیت و نزدیکی باالتری نسبت به سایر حوزهها

و فضاهای موجود در بخش اورژانس باشــد .شــاخص مرکزیت بینیت

باالی این حوزه مشخصکنندۀ میزان مشارکت این حوزه در کوتاهترین
مسیرهای ارتباطی بین سایر فضاها و حوزهها است و شاخص مرکزیت

نزدیکی باالی این حوزه معرف دسترســی سریع و آسان به این حوزه
است .درنتیجه میزان عددی شــاخصهای مرکزیت بینیت و نزدیکی

میتوانند معیار قابل اتکائی در تشــخیص و محاسبۀ ساختار ارتباطی

هر فضا با ســایر فضاهای موجود در پالن باشند؛ بنابراین این پژوهش

روشــی را ارائــه داد تا با اســتفاده از شــاخصهای مرکزیت بینیت و
نزدیکی و اعمال آنها بر سوابق طراحی روابط فضایی حوزههای اصلی

موردبررسی قرار گیرند و در صورت نیاز اصالح گردند.
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indexes in order to analyze the organization of spaces and areas of the department. It became clear by calculating
these indexes that the urgency area should be organized in such a way that it is of the highest betweenness and
proximity centrality indexes.
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Abstract
One of the most important obligations of architects in the early stages of designing a plan is spatial organization
planning in high functional sensitivity cases. In such buildings, a spatial organization as a part of architectural
planning should be defined in accordance with the use, and the criteria for the use should be taken into account so
that the plan can meet the functional needs. In order to achieve a proper functional organization of the spaces, the
spaces need to be properly located depending on their function.
The main hypothesis of this study is to apply the available knowledge in the design precedents to assess the spatial
functional organization before construction and after the operation.
With the emerge of space syntax theory in architecture, it has been possible to turn the plans into graphs. Therefore,
for analyzing the nodes in the graph, it can be used from the centrality indexes raised in the theory of networks and
social networks, which are subsets of the graph theory. One of the most important functional plans is the hospitals’
emergency department, which has two main therapeutic units consisting “under surveillance” and “urgency”. In
this unit, there are spaces in which the main and vital operations of the emergency department are carried out. As
a result, immediate access to these spaces and areas should be possible both for patients who have just entered this
department and have an emergency condition (acute), and those who are temporarily admitted or treated in other
areas of this department. This means the importance of locating such spaces and areas. Accordingly, the research
was looking for indexes to make it possible to know how to organize the main areas of this department by applying
them to the design data. The research methodology in this study is applied in terms of research purpose and is
quantitative in terms of research nature. The method of data collection is based on the documentary method and
the work doing method is by computer simulation, pre-implementation evaluation and post-operation evaluation.
Sixty hospital’s emergency plans were selected as the statistical population (design case histories) for the research.
Betweenness and proximity centrality indexes were calculated for all areas in the design data by CytoScape
software. The main focus of the research is on the functional organization of the main emergency’s urgency area.
It was found from the research based on the vital spaces and areas in the emergency department functioning, these
spaces or the area in which they are located should be among the shortest paths between other spaces and areas
(high betweenness centrality index) and the extent to which they are accessed from all the other spaces are equal
(the proximity centrality index). As a result, this research has focused on two betweenness and proximity centrality
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