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Extended Abstract
Introduction
The emergence of the virtual world has led to the creation of spaces and new patterns of
behavior in the life of modern human being. In this regard, "Cyber Park" through the cocreation of public open spaces and the use of new information and communication technologies,
provide many opportunities for stakeholders in the field of technological interactions
(information exchange, transfer of experiences, knowledge sharing, etc.). In fact, "Cyber Park"
is a smart social ecosystem that can meet the needs and desires of individuals, especially in the
field of education and learning, by using of technological equipment and in the context of
nature, in order to achieve the goals of sustainable development. Given the characteristics of
"Cyber Park", spaces such as parks, squares, historical areas, riversides, resorts and public open
spaces are known to create suitable Cyber Parks. These spaces allow people to develop their
social and cultural contributions, and in addition to taking advantage of the surrounding space,
they will be able to improve the quality of various aspects of their lives. In these public open
spaces, the proper implementation of information and communication technologies (as one of
the main bases of Cyber Park formation) is essential and consist of the technological
optimizations, improving the infrastructures and superstructures, developing the hardware and
the software, as well as equipping of the facilities. As the main base of Cyber Parks through
participation and social interactions, innovative actions and the development of discourse and
relationships between spaces, stakeholders also play a key role in the process of its formation.
Methodology
The main purpose of this study is to evaluate the feasibility of implementing Cyber Parks
through the technological interactions of stakeholders (students) in the university public open
spaces. In order to achieve the goals of the research, main question is proposed as follow: “How
does university public open spaces affect technological interactions (students' activities and
relationships with each other) in terms of the quality of the spaces and facilities available?”.
Thus, during the research process, how to adapt the basic concepts of Cyber Park with a public
open educational space in the university environment has been analyzed in order to explain the
requirements of implementing Cyber Park, especially in academic context. For this purpose,
Bagh-e Melli campus of the University of Art in Tehran has been selected as the case study and
data were collected in the field through an online questionnaire survey that explored students’
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views and behaviors towards university public open spaces. Then, using quantitative analysis
method and SPSS statistical software and also with the help of case study strategy, data analysis
was performed. In order to improve the validity of the research, first a pilot study (30
questionnaires) is conducted and then the main questionnaire is prepared.
Results and discussion
During the research, various dimensions such as the quality of the university public open spaces,
the qualities and facilities available in the university public open spaces of the university,
student social life and the social interactions taking place in relation to information and
communication technologies, the degree of willingness to cooperate in the design and
maintenance of public open spaces of the university, daily use of information and
communication technologies and the kind of them in the public university spaces and the quality
of information and communication technologies has been explored. In the statistical analysis,
with the help of t-test and according to Pearson coefficient (correlation test), correlation levels,
the forming dimensions of "Cyber Park" with each other and the indicators of each dimension
have been tested separately. The findings emphasize the enthusiasm and high willingness of
stakeholders (university student) to participate in matters related to the university public space.
In addition, the quality of the public open space of Bagh-e Melli campus in the University of Art
is strongly related to its facilities and has a strong correlation with the social life of students
(related to the use of information and communication technologies). On the other hand, students'
need for the development of information and communication technologies in the open space is
positively assessed and reflects the preferences of stakeholders for the application of
technologies, which is important in the formation of "Cyber Park" in the university public space.
Conclusion
The research findings show that the success of "Cyber park" requires the development and
strengthening of technological infrastructure in this place and the provision of appropriate space
(especially natural environment) to allow people to use information and communication
technologies and share experiences of them. This can be achieved through the optimization of
technology cores, infrastructure and superstructures, hardware and software, as well as the
development of facilities.
Keywords: Cyber Park, University Public Open Spaces, Information and Communication
Technologies, Stakeholders, Technological Interactions.
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چکیده
ظهور دنیای مجازی منجر به خلق فضاها و ایجاد الگوهای رفتاری نوینی در زندگی انسـان مـدرن امـروزی شـده
است .در همین راستا ،سایبر پارك ،از طریق هم آفرینی فضاهای باز عمومی و بهرهگیـری از فناوریهـای جدیـد
اطالعاتی و ارتباطاتی ،فرصتهای فراوانی را برای ذیاثران در حوزه تعامالت دیجیتالی (تبادل اطالعـات ،انتقـال
تجارب ،به اشتراكگذاری دانش و )...فراهم کرده است .درواقع ،سایبر پارك زیستبوم اجتماعی هوشمندی اسـت
که در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار ،میتواند با استفاده از افزارهای فناورانه و در بستر طبیعـت ،نیازهـا و
خواستههای افراد را بهویژه در زمینه آموزش و یادگیری برآورده کند .هـدف اصـلی ایـن پـژوهش ،امکانسـنجی
پیادهسازی سایبر پاركها از طریق برهمکنشهای فناورانه کاربران در فضاهای بـاز عمـومی دانشـگاهی اسـت و
پردیس باغ ملی دانشگاه هنر بهعنوان نمونه موردمطالعه انتخابشده است .بدین منظور ،دادهها بهصورت میدانی و
از طریق پرسشنامه جمعآوریشده و سپس بـا بهرهگیـری از روش تحلیـل کمـی و بـهکارگیری نرمافـزار آمـاری
 SPSSو نیز به کمک راهبرد پژوهشی مطالعه موردی ،تحلیل دادهها انجامشده است .برای ارتقـای اعتبـار ایـن
پژوهش ،مطالعه آزمایشی ( 30عدد پرسشنامه) اجرا شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهـد کـه موفقیـت در
استقرار سایبر پارك درون فضاهای باز عمومی دانشگاهی نیازمند توسعه و تقویت زیرساختهای فناورانـه در ایـن
مکان و تأمین فضای مناسب (بهخصوص محی طبیعی) برای فراهم شدن امکان حضـور افـراد بـرای اسـتفاده از
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی و به اشتراكگذاری تجارب حاصل از آنها است .یافتهها بـه اشـتیاق و تمایـل
باالی ذیاثران (دانشجویان یا کاربران اصلی) به مشارکت در امور مربو به فضای باز عمومی آموزشی نیز اشـاره
دارند .همچنین ،کیفیت فضای باز عمومی پردیس باغ ملی دانشگاه هنر بهشدت مرتب با امکانـات موجـود در آن
بوده و با زندگی اجتماعی دانشجویان (مرتب با کاربرد فناوریهای اطالعات و ارتباطات) همبستگی قوی دارد.
واژگان کلیدی :سایبر پارك ،فضاهای باز عمومی دانشگاهی ،فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،ذیاثران،
برهمکنشهای فناورانه.
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مقدمه
با پیشرفت سریع علم و اختراع فناوریهای جدید در عصر مجازی مدرن ،فضاهای نوینی در زندگی انسان امروزی بروز و
ظهور کرده است مانند سایبر پارك ( .)Smaniotto et al,2018:165; Cresswell,2014این فناوریهـا بـهعنوان
محركهای مبنایی هوشمند سازی ،در راستای اهداف توسعه پایدار و بر اساس داراییهای ملموس (مانند روبناها ،زیربناها
و )..و غیرملموس (مانند ظرفیتهای خالقانه و ذهنی نیروهای متخصص انسانی و ،)Sajid Khan et al,2017( )...بـا
وجود ایجاد تهدیدهای متعدد در وجوه مختلف حیات بشر ،فرصتهای فراوانی را نیـز در مسـیر تعـالی زنـدگی در اختیـار
انسانها قـرار میدهنـد (.)Klichowski et al,2015:3; Menezes & Mateus,2018; Mora et al, 2019
سایبر پارك منظر زیستبوم جدیدی است که در آن محی طبیعی و محی سـایبر درهمآمیختـه میشـود تـا در راسـتای
ارتقای کیفیت زندگی ،همگان امکان بهرهبرداری و تبادلنظرها و عملکردهـا را در قالـب دنیـای مجـازی داشـته باشـند
( .)Agora,2017بهعبارتدیگر ،سایبر پارك ساحتی میان دنیای واقعی و دنیای مجازی در قالب رسانه فرهنگـی اسـت
که در آن ،طبیعت و جامعه ماننـد تـاروپود درهمتنیـده میشـوند ( ;Cresswell,2014; Klichowski et al,2016

 .)Smaniotto et al,2018:165نظر به پیچیده بودن مفهوم سایبر پارك و نوپا بـودن پروژههـای آن در دنیـا ،بـرای
پیادهسازی آن بهویژه در محی های دانشگاهی ضرورت دارد ابتدا چگونگی شکلگیری آن امکانسـنجی شـود .ازآنجاکـه
بستر اصلی سایبر پارك درنتیجه برهمکنش بین فضاهای باز عمومی ،فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی و ذی اثـران بـه
وجود میآید (کوکبی و برمایهور ،)1398،بنابراین الزمه پیادهسازی مفهوم سایبر پارك ،وجود ابعاد سهگانه فوق بـه همـراه
ویژگیهای مناسب در هر بعد است .درصورتیکه برخی اجزای آن وجود نداشته باشد و یا دارای ضعفهایی باشد ،اهـداف
سایبر پارك که هم آفرینی از طریق برهمکنشهای فضاها و تعامالت دیجیتالی ،طبیعت و مردم است محقق نخواهد شد.
بنابراین ،در این پژوهش سعی شده است چگونگی انطباق مفاهیم پایه سایبر پارك با یک فضای باز عمومی آموزشـی در
محی دانشگاه بهعنوان نمونه مطالعاتی واکاوی شود ،تا از این طریق بتوان الزامات پیادهسازی سایبر پاركها ،بـهویژه در
بافت دانشگاهی ،تبیین و گامی برای توسعه آنها برداشت.
هدف اصلی پژوهش بررسی برهمکنشهای فناورانه کاربران در فضاهای باز عمومی دانشگاهی بهمنظور پیادهسازی سایبر
پاركهای آموزشی است و پردیس باغ ملی دانشگاه هنر بهعنوان نمونه موردمطالعه انتخابشـده اسـت .بـه ایـن منظـور
ضمن گردآوری دادهها و تحلیل آنها ضروری است میزان تناسب فضاهای باز عمومی این پـردیس دانشـگاهی بـا ابعـاد
سهگانه سایبر پاركها (فضاهای باز عمومی دانشگاهی؛ ذیاثران؛ و فناوریهای نـوین اطالعـاتی و ارتباطـاتی بررسـی و
واکاوی گردد .بهاینترتیب هدف فرعی پژوهش عبارت است از بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری سه عامل اصلی فوق بـر
یکدیگر؛ و سؤاالت پژوهش نیز همسوی با آن به بررسی اینکه :کیفیـت فضـاهای بـاز عمـومی دانشـگاهی چگونـه بـر
تعامالت (فعالیتها و ارتباطات کاربران با یکدیگر) تأثیر میگذارد؛ میزان تمایل دانشـجویان بـه مشـارکت در طراحـی یـا
نگهداری فضاهای باز عمومی دانشگاهی چقدراست؛ و دانشجویان به کمک چـه نـوع ابزارهـا و خـدماتی از فناوریهـای
اطالعاتی و ارتباطاتی استفاده میکنند؟ پرداخته است.
امروزه پژوهش در پروژههای سایبر پارك با اهداف مختلف و در بسترهای گوناگون ازجملـه آموزشـی ماننـد دانشـگاهها،
مدارس و ،...بیشتر موردتوجه قرارگرفته است .برخـی از مشـهورترین و مهمتـرین پروژههـای سـایبر پـارك در دنیـا کـه
پیادهسازی شدهاند (برمایهور و کوکبی )855 :1398،عبارتاند از:
پروژه مکانهای سهگانه شامل آزمایشگاه زندگی در لیسبون در پرتغال با انتخـاب نوجوانـان  13تـا  17سـاله ایـن شـهر
به عنوان جامعه هدف؛ آزمایشگاه زندگی ولنیوس واقع در لیتـوانی بـا تأکیـد شـهروندان مسـن بـهعنوان گـروه هـدف؛ و
آزمایشگاه زندگی واقع در گنت بلژیک با در نظر گرفتن کـاربران سـبز شـهری ،میباشـد (.)Almeida et al,2018:1
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پروژه تعامالت دیجیتالی در محوطه دانشگاه1پروژه دیگری است که در سـال  2019توسـ آروانتیـدیس و همکـاران ،در
کورك ایرلند ،تسالی یونان و وارساو لهستان اجرا شد .هـدف آنهـا شـناخت سـازوکارهای بهرهبـرداری از فضـاهای بـاز
عمومی آموزشی بر مبنای اولویتهای دانشـجویان اسـت ( .)Arvanitidis et al,2019:87سـومین پـژوهش ،پـروژه
«محتوای تولیدشده توس کاربر »2است که باهدف تمرکز بر محتوای رسانههای مجازی اجتمـاعی تولیـد و پخششـده از
سوی ذیاثران ،بهویژه کاربران در فضاهای باز عمومی شهر بارسلونای اسپانیا انجامشده است و به دنبال معرفی رفتارهای
جدید اجتماعی و کاربردهای چندمنظوره آنها از طریق جمعآوری دادهها و اطالعات تولیدشده در قالب فایلهای مختلـف
صوتی ،تصویری ،نوشتاری ،ویدئویی و ...است که کاربران داوطلب برای بهرهبـرداری دیگـران بـا اسـتفاده از شـبکههای
اجتماعی (توییتر ،فیسبوك ،فلیکر ،اینستاگرام و )...به اشتراك میگذارند (.)Montserrat et al,2019:120
مبانی نظری
سایبر پارکهای شهری

در راستای دستیابی به شهرهای هوشمند پایدار محور ،سایبر پارك بهعنوان رهیافتی نوین در امر هوشمند سـازی فضـاها
حین تأکید بر امور انسانی و طبیعی ،گامی اساسی در جهت رفع چالشهای زنـدگی مـدرن انسـان امـروزی کـه متـأثر از
تعامالت دیجیتالی میباشد ،تلقی میگردد (شکل .)Report of Lab,2019( )1
کلمه سایبر پارك که ترکیبی از دو کلمه سایبر و پارك میباشد اولین بار در پروژهای به همین نام مطرح شد .سایبر پارك
مکانی است که از ترکیب ساحت دیجیتالی و فیزیکی شکل میگیرد و در آن محی هـای فنـاور محـور بـه زیسـتگاههای
اجتمـاعی هوشـمند ارتقـا مییابنـد ( .)Klichowski et al,2015:3; Smaniotto et al,2018:165ایـن مکـان
بستری است که در آن با استفاده از هم آفرینی فضاها و تعامالت دیجیتالی ،طبیعت ،سایبر و مردم درهمآمیختـه میشـود
( .)Klichowski et al,2016; Smaniotto et al,2018:180بهبیاندیگر ،سایبر پارك شهری یک بافت شبکهای
اجتماعی است که ذیاثران در فضاهای باز عمومی با بهکارگیری فناوریهـای نـوین اطالعـات و ارتباطـات و از طریـق
مشارکتها و برهمکنشهای فناورانه ،دانش و تجربیات خود را به اشتراك میگذارند ( ;Klichowski et al,2015:10

.)Smaniotto et al,2018:165; Klichowski,2018:20

شکل شماره  .1مفهوم شهر هوشمند ()Klichowski, 2018:126

)1 . University Public Spaces (UPS
)2 . User-Generated Content (UGC
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فضاهای باز عمومی دانشگاهی در بستر سایبر پارک

فضاهای باز عمومی این امکان را به مردم میدهد تا عالوه بر توسعه مشارکتهای اجتماعی و فرهنگی ،کیفیت وجههای
مختلف زندگی خود را نیـز ارتقـا دهنـد ( .)Klichowski et al,2016یکـی از قابلیتهـای فضـاهای بـاز آموزشـی و
دانشگاهی ایجاد تعامالت اجتماعی در این فضاهای اجتماعی است و وضعیت دانشگاهها حاکی از نیاز مبـرم بـه فضـاهای
مطلوب و اجتماعی بهعنوان فضای عمومی است (عظمتی و همکاران .)180 :1396،بافت هر مجموعه دانشـگاهی شـامل
ساختمانها و فضاهای باز و نوع ترکیب آنهاست .کیفیت ترکیب این فضاها و بافت به وجود آمـده ،منعکسکننـده آمـال
علمی ،هویت ،خاطرات جمعی و حس تعلق مکانی است .دانشگاهی که در پی بهکارگیری مهارت ،آزمایش یا دانش جدید
است پذیرای این اهداف و وضعیت محی ساختهشده است .مفاهیم جدید در آموزشوپرورش منجر به ایجـاد محیطـی از
نوآوری و ابتکار میشود (ضرغامی و عظمتی .)288 :1392،ایجاد سایبر پارك بهعنوان یک راهکار استراتژیک برای تبدیل
فضاها به مکانهای دیجیتـال محـور مردمدوسـت ،گـامی بـرای دسـتیابی بـه اهـداف اساسـی توسـعه پایـدار میباشـد
(.)SDGs UNHabitat,2018; Batagan,2011:80; Cresswell,2014; Smaniotto et al,2018:165
مقصود اصلی سایبر پارك این است که به کمک رویکرد هم آفرینی و تعامالت دیجیتالی با استفاده از افزارهـای نوظهـور
اطالعاتی و ارتباطاتی بستر آسایش محیطی (ابزار و زیرساختهای فناورانه) و آرامش محیطی (فضـای آسـودگی خـاطر و
طمأنینـه و دلبسـتگی بــه مکـان) را توأمـان فــراهم نمایـد ( Smaniotto et al,2015:199; Smaniotto et

 .)al,2018:165; Cresswell,2014درواقع ،سایبر پارك فضای باز عمومی هوشمندی است کـه از طریـق رهیافـت
هم آفرینی بهمنظور ارتقا همافزایی وجوه زیست اجتماعی و نیز شکوفایی ظرفیتهای نوآورانه افراد برای برهمکنشهـای
فناورانه با بهرهگیری از افزارها و زیرساختهای نرم و سخت ،شکل میگیرد ( Mayer & Cukier,2013; Molin et

 .)al,2016; Smaniotto et al,2018:166; Frantzeskaki,2016این پارك سایبری بهعنوان تلفیقی از فضـای
طبیعی و انسانساخت ،ضمن پاسداشت مقیاسهای انسانی و نگهداشت پیوندهای اصیل افراد با طبیعت ،امکان استفاده از
انواع فناوریهای نوین ارتباطات مجازی را فـراهم میکنـد ( .)Smaniotto et al,2008:199; Thomas,2014بـا
توجه به خصوصیات سایبر پاركها ،فضاهای باز عمومی ،پاركها ،میدانها ،مناطق تاریخی ،سواحل رودخانه و تفرجگاهها
مناسبترین فضاها برای ساخت سایبر پاركها معرفیشدهاند (.)Arvanitidis et al,2019:87
یادگیری مبتنی بر فناوریهای اطالعات و ارتباطات در فضای باز

فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،بهویژه افزارهای نرم و سخت مرتب با فضای مجازی ،بهعنوان یکـی از ارکـان اصـلی
شکلگیری سایبر پاركها ،از طریق تولید دانش ،تبادل اطالعات و به اشتراكگذاری تجارب ،نقش بسیار پررنگی در خلق
رفتارهــای جدیــد فرهنگــی ،توســعه شــبکههای اجتمــاعی و ایجــاد همافزایــی ،بــازی میکننــد ( SDGS
& UNHABITAT,2018; Smaniotto & Erjavec,2019:3; Castells,2001; Castells
;Smaniotto et al,2018:167 Cardoso,2005; Femenia Serra & Neuhofer,2018:129
 .)Castells,2001,2005پیادهسازی مناسب فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی در فضاهای بـاز عمـومی (بهینـه یـابی

هستهها ،بهینهسازی روبناها و زیربناها ،بهسازی زیرساختها و سختافزارها ،نوسازی تجهیزات و امکانات و )...امر بسـیار
مهمی است ،بهویژه در بافت آموزشـی کـه «یـادگیری پیشـرفته فناورانـه در فضـای بـاز» (( )TEOL1ترکیـب «مفهـوم
یادگیری پیشرفته فناورانه» [ ]TEL2با «مفهوم یادگیری در فضای باز» ( ))OL3ضروری مینماید (شکل )2
1 . Technology-Enhanced Outdoor Learning
2 . Technology-Enhanced Outdoor Learning
3 . Outdoor Learning Concept
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( Kramers et al,2014; Kim & Oh, 2014:137; Klichowski,2018,2017,2015:1; Smaniotto et

.)al, 2015; Thomas, 2014; Smaniotto et al,2018:173

شکل شماره .2یادگیری در سایبر پارکها ،منبع)Klichowski,2018:24( :

یکی از اهداف اصلی پیادهسازی پروژههای سایبر پارك ،برآوردن نیازها و خواستههای مردم در زمینه آموزش و یـادگیری
با کمک افزارهای فناورانه میباشد .در سایبر پارك ،افراد بهویژه دانشآموزان و دانشجویان بـه دلیـل ارتبـا مسـتقیم بـا
فضاهای باز عمومی طبیعی و نحوه عملکرد مغز یادگیری بهتـری دارنـد ( .)Klichowski,2018:23بنـابراین ،مفهـوم
آموزش در سایبر پارك عبارت است از یادگیری در حین فعالیت و لذت از طبیعت ،با بهرهگیـری از فناوریهـای روز دنیـا
(اپلیکیشنها؛ جیپیاسها؛ واقعیتهای مجازی ،افزوده و ترکیبی و سایر)
تعامالت ذی اثران (دانشجویان) در فضای باز دانشگاهی

بر اساس استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه ،هر فرد ،گروه یا سازمانی که بر روی پروژه تأثیر مثبت یا منفی میگـذارد
و یا میپذیرد ذیاثر نامیده میشود ( .)PMBOK Guide,2017بر این مبنا ،ذیاثران یک پروژه سایبر پارك از طریق
مشارکت ،کنشهای خالقانه ،پویایی و درگیریهای نوآورانـه نقشـی کلیـدی در فرآینـد شـکلگیری آن بـازی میکننـد
( .)Smaniotto et al,2018:165; Erjavec & Ruchinskaya,2019:209رضایت کاربران از فضای آموزشـی
باع رشد و شکوفایی استعدادهای آنان و همچنین بازدهی هر چه بیشتر آموزش میشود .چگونگی طراحی این فضاها در
کنار سایر عوامل آموزشی و پژوهشی اثرات قابلتوجهی بر فراگیران و کاربران آن محی آموزشی باقی میگذارد (عظمتی
و همکاران )32 :1391 ،ذیاثران ،بهویژه دانشجویان بهعنوان کاربران کلیدی در بافت فضاهای باز عمومی دانشگاهی ،در
انتخاب مکانها ،تعامالت اجتماعی ،گفتمانها و رواب میان فضاها جهت خلق مناظر و ادراك محـی زنـدگی ،تجربیـات
بسیار متفاوت ،مختلف و متنوعی دارند (رضایی و همکاران183 :1395 ،؛ ضـرغامی و عظمتـی287 :1392،؛ Menezes

.)et al,2019: 78
جمعبندی مبانی نظری پژوهش نشان میدهد که پروژههای سایبر پارك اهداف متفاوتی را دنبال کرده و ساختار آنها بـر
مبنای گروههای مختلف بوده اسـت .ازجملـه هـدف پژوهشهـای مـذکور ،تجزیـهوتحلیل اسـناد و اطالعـات ،مشـاهده
رسانههای اجتماعی و واکاوی ویژگیهای مکانهای باز سایبری از جنبههای مختلف به کمک ابزارهای پژوهشی کمـی و
کیفی ،بهویژه مصاحبه با ذیاثران است ( .)Almeida et al,2018:1آنها عالوه بر توسـعه دانـش سـایبر پاركهـا ،از
نتایج پژوهشها برای برنامهریزی ،سیاسـتگذاری و تصـمیمگیریهای بهتـر بهـره جسـتهاند .همچنـین سـاختار سـایبر
پاركهای شهری (فضاهای باز عمومی ،فناوریهای اطالعات و ارتباطات و ذی اثران) بر مبنای گروههای پنجگانه شامل
روشهای فناورانه ،مردم نگاری شهری ،بازتاب مفهـومی (سـایبر پـارك) ،طراحـی سـایبر پـارك و شـبکهبندی و انتشـار
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( .)Klichowski,2018:34شکل گرفته است .در ادامه مـدل مفهـومی پـژوهش جهـت پیادهسـازی سـایبر پـارك در
بافتهای آموزشی و محی های دانشگاهی توسعهیافته است (شکل .)4

شکل شماره  .4ابعاد و ارکان پیادهسازی سایبر پارک در محیط دانشگاهی بر اساس ادبیات پژوهش

روش پژوهش
در این پژوهش برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش و تحلیل ابعاد سایبر پارك -ازجملـه تعـامالت کـاربران -در محـی
دانشگاهی ،از روش تحقیق کمی استفادهشده است .ابتدا با استفاده از واکـاوی موشـکافانه و نظاممنـد تحقیقـات پیشـین
بهصورت کتابخانهای و اسنادی ،ابعاد تشکیلدهنده سایبر پاركها و گویـههای هـر بعـد مشـخص و چـارچوب پـژوهش
تدوینشده است .در همین راستا ،نظر به جدید بودن مفهوم سایبر پارك و نوپا بودن پروژههای در حال انجام سایبر پارك
در نقا مختلف جهان و نیز با عنایت به اینکه موضوع پژوهش حاضر برای اولین بـار در سـطح کشـور مطـرح میشـود،
گویههای پژوهش طی چندین مرحله پاالیششده و از خبرگـانی کـه بـه حوزههـای موضـوعی تحقیـق اشـراف داشـتند
نظرسنجی شده و به این صورت ،جهت اجرای پیمایشهای مقدماتی و اصلی تحقیق ،سرانجام آیتمهای سؤاالت پژوهش
جمعبندی و نهایی شدهاند (جداول  2تا .)7
گردآوری دادهها ،به کمک راهبرد پژوهشی مطالعه موردی و در قالب پرسشـنامه بهصـورت میـدانی و آنالیـن انجامشـده
است .در راستای اهداف اصلی و فرعی و در تناسب با سـؤاالت پـژوهش ،بـا بهرهگیـری از ادبیـات پـژوهش و مطالعـات
پیشین ،پرسشهایی طرح و در قالب پرسشنامه ساختاریافته -شامل مجموعهای از گزینهها در طیف لیکرت  -طراحیشده
است .در ادامه روند پژوهش برای ارتقا اعتبار پژوهش و افزایش دقت سـؤاالت ،روایـی و پایـایی پرسشـنامه بـه کمـک
مطالعه آزمایشی (پایلوت) ( 30عدد پرسشنامه) سنجیده شده و طبق نتایج آماری ،سؤاالتی که ارتبا کمتـری بـا اهـداف
پژوهش و سایر سؤاالت داشتند ،حذفشده است .سپس پرسشنامه اصلی تهیه و در اختیار دانشجویان قرارگرفته است.
در بخش تحلیل ،با بهرهگیری از روش تحلیل کمی و بهکارگیری نرمافزار آماری  SPSSتحلیل دادهها انجامشده اسـت.
در راستای اهداف و سؤاالت پژوهش ،در بخش تحلیل آماری ،به کمک محاسبه آماره ( tآزمون  )tو با توجـه بـه ضـریب
پیرسون (آزمون همبستگی) ،سطوح همبستگی ابعاد شکلدهنده سایبر پـارك بـا یکـدیگر موردسـنجش قرارگرفتهانـد تـا
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تأثیرات ابعاد بر یکدیگر مشخص گردد .همچنین گویههای هر بعد نیز به تفکیک مورد آزمـون قرارگرفتـه اسـت .جامعـه
آماری و حجم نمونه -در این پژوهش ،جامعه آماری شامل ذیاثران حاضر در فضاهای باز عمـومی دانشـگاهی (پـردیس
باغ ملی تهران) است .هرچند کاربران محی های دانشـگاهی شـامل دانشـجویان ،اعضـای هیئـتعلمی و کـادر اداری و
خدماتی می باشند ،اما به دلیل استفاده بیشتر و مداوم دانشجویان از فضاهای باز عمومی ،جامعه آماری پژوهش حاضـر بـه
دانشجویان بهعنوان جامعه آماری هدف محدودشده است.
برای افزایش دقت پژوهش ،جامعه آماری واقعی از طریق لحا نمودن ترمهای ارائه درس و حضور مستمر دانشـجویان و
محاسبه سنوات تحصیلی متعارف در هر مقطع تحصیلی محاسبه و از بین دانشجویانی که بهطور مستمر در محی پردیس
حضور دارند تعیینشده است .سپس با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه پـژوهش بهدسـتآمده و بـهاینترتیب تعـداد
 205پرسشنامه تکمیلشده است .در هر دانشکده به نسبت دانشجویان ،تعداد پرسشنامهها محاسبه و تالش شـده جامعـه
آماری از توزیع الزم برای رشته و مقطع تحصیلی برخوردار باشد (جدول .)1

جدول شماره  .1توزیع جامعه آماری دانشجویان به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی
مجموع
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
دانشکده
ردیف
62
15
47
هنرهای تجسمی
1
7
2
5
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
2
15
1
14
حفاظت و مرمت
3
111
6
44
61
معماری و شهرسازی
4
10
10
سینما و تئاتر
5
205
9
78
118
مجموع

محدوده مورد مطالعه
دانشگاه هنر در تهران ،مهمترین دانشگاه جامع و تخصصی هنر در ایران است کـه دارای پردیسهـای مختلفـی ازجملـه
پردیس باغ ملی ،پردیس ولیعصر (هنرهای کاربردی) ،پردیس سینما و تئاتر و پردیس (فارابی) کـرج میباشـد (وبسـایت
دانشگاه هنر) .در این پژوهش ،پردیس اصلی دانشگاه به نام پردیس باغ ملی بهعنوان نمونه موردمطالعه انتخابشده است.
این پردیس عالوه بر نقش آکادمیک فعلی آن ،مجموعهای تاریخی -فرهنگی است که مشتمل بر عمارت قزاق خانه بوده
(اکبری و همکاران )6 :1396،و در محوطه میدان مشق (بافت میراثی-تاریخی در قلب شـهر تهـران (منطقـه  12شـهر))
واقع است (پارســی و ولیزاده( )1384،شکل .)5
میدان مشق تهران (باغ ملی) با وسعت زیاد که یادگار دوره قاجار است از موقعیت مناسبی برای مرکزیت دولتی برخـوردار
بوده است (کیانی .)249 :1393،علت انتخاب این میدان بهمنظور مشق سربازان ،نزدیکی به میدان توپخانه و عمارت ارگ
بود .سالهای بعد ساختمانی به شیوه معماری روسی در این میدان احداث شد که در حال حاضـر قـدیمیترین سـاختمان
پردیس باغ ملی دانشگاه هنر محسوب شده و در ضلع جنوبی آن و مشرفبه میدان مشق واقـع اسـت .متعاقـب از رونـق
افتادن ارگ سلطنتی قاجار در دوره پهلوی اول ،تغییراتی در محوطه میدان مشق ایجاد شد و پادگانها به خارج از تهـران
انتقال یافت .از آن زمان به بعد میدان مشق از رونق افتاده و به زمینی بایر تبدیل شد .پسازآن دولت تصمیم بـه سـاخت
ساختمانهای اداری و نظامی در این سایت گرفت (بانی مسعود .)108 :1388،در سالیان اخیر عمارت قـزاق خانـه توسـ
دانشگاه هنر خریداری و ضمن تبدیلشدن به فضای آموزشی زیرمجموعه دانشگاه ،مورد مطالعات احیا و مرمت بـهمنظور
بهرهبرداری آموزشی قرارگرفته است (وبسایت دانشگاه هنر).
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شکل  .5موقعیت قرارگیری پردیس باغ ملی دانشگاه هنر در منطقه  12شهرداری تهران

پردیس باغ ملی  ،چهار دانشکده کامل (هنرهـای تجسـمی ،معمـاری و شهرسـازی ،حفاظـت و مرمـت و علـوم نظـری و
مطالعات عالی هنر) و بخش هنرهای نمایشی از دانشکده سینما و تئاتر را در خود جایداده است و دانشجویانی از رشتهها
و مقاطع تحصیلی مختلف در آن مشغول به تحصیل هستند .عالوه بر آن بخشهای اداری و خـدماتی اصـلی و مرکـزی
دانشگاه نیز در این مجموعه قرار دارند (شکل .)6

شکل شماره  .6موقعیت فعلی قرارگیری بناها و فضاهای باز عمومی درمجموعه پردیس باغ ملی دانشگاه هنر

بحث و یافتهها
سؤاالت پرسشنامه ابعاد مختلفی ازجمله :کیفیت فضاهای باز عمومی دانشگاه؛ امکانات موجود در فضااهای بااز
عمومی دانشگاه؛ زندگی اجتماعی دانشجویان در ارتباط با فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی؛ میااان تمایال باه
همکاری در امور (طراحی ،نگهداری و  )...فضااهای بااز عماومی دانشاگاه؛ میااان اساتفاده روزاناه از i ICTدر
فضاهای باز عمومی دانشگاه و کیفیت  ICTدر فضاهای باز عمومی دانشگاه را شامل میشاود .هریاا از ابعااد
فوق از گویههایی تشکیلشده تا اندازهگیریها را امکانپذیر سازد.
در راستای اهداف پژوهش و برای یافتن پاسخ سؤاالت پژوهش ،در بخش تحلیال ممااری ،باه کماا محاسابه
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مماره ( tمزمون  )tو با توجه به ضریب پیرسون (مزمون همبستگی) ،سطوح همبستگی ابعاد شکلدهنده ساایبر
پارک با یکدیگر موردسنجش و گویههای هر بعد نیا به تفکیا مورد مزمون قرارگرفته است (جدول .)2
سطوح معناداری در این جدول نشان میدهد که میا هر یا از عوامل فوق با دیگر عوامل در ارتباط هستند یاا
خیر .عالوه بر این ،نتایج مزمون همبستگی نشاندهنده شدت تأثیرات عوامل بر یکدیگر و گویای همجهت و یاا
معکوس بودن ارتباط بین مؤلفههای پژوهش میباشد.
جدول شماره  .2آزمون همبستگی بین ابعاد پژوهش
زندگی
امکانات
کیفیت
اجتماعی
موجود
فضاها
**0/652** 0/728
0/000
0/000

تمایل به
همکاری
0/044
0/527

استفاده از
ICT
-0/025
0/722

کیفیت
ICT
**0/328
0/00

**0/587
0/000

0/026
0/713

-0/072
0/299

**0/352
0/000

-0/003
0/970

*0/159
0/021

**0/498
0/000

0/032
0/610

0/003
0/961

کیفیت فضاهای باز عمومی دانشگاه
ضریب پیرسون
سطح معناداری
امکانات موجود در فضاهای باز عمومی دانشگاه
ضریب پیرسون
سطح معناداری
زندگی اجتماعی دانشجویان در ارتبا با ICT
ضریب پیرسون
سطح معناداری
تمایل به همکاری در طراحی و نگهداری فضای باز
ضریب پیرسون
سطح معناداری
استفاده روزانه از  ICTدر فضاهای باز عمومی
ضریب پیرسون
سطح معناداری
کیفیت  ICTدر فضاهای باز عمومی دانشگاه
ضریب پیرسون
سطح معناداری

**0/728
0/000
**0/652
0/000

**0/587
0/000

0/044
0/527

0/026
0/713

-0/003
0/970

-0/025
0/722

-0/072
0/299

*0/159
0/021

0/032
0/610

**0/328
0/00

**0/352
0/000

**0/498
0/000

0/003
0/961

*0/169
0/014
*0/169
0/014

 -توضیحات ** :در سطح  0/01و * در سطح 0/05

برای امکانسنجی فضاهای باز عمومی این پردیس دانشگاهی جهت پیادهسازی سایبر پـارك ،بررسـی دو بعـد "کیفیـت
فضاها" و "امکانات موجود در آن" ،تحلیل تأثیرات این دو بعد بر یکدیگر ،و تأثیرات آنها بر تعامالت کـاربران ضـروری
است .نتایج جدول  2نشان میدهد که کیفیت فضای باز عمومی پردیس باغ ملی دانشگاه هنر بهشدت مرتب با امکانـات
موجود در آن بوده ( )0/728و با زندگی اجتماعی دانشجویان (مرتب با کاربرد فناوریهای اطالعات و ارتباطات) وابستگی
زیادی دارد (.)0/652
در بعد "کیفیت فضاهای باز عمومی" (جدول  )3در این پردیس دانشگاهی ،نتایج گویای این واقعیت است که درمجمـوع
کیفیت فضاهای باز عمومی ازلحا امکان پیادهسازی سایبر پارك دانشگاهی در سطح کامالً مطلوبی قرار ندارد و ایـن در
حالی است که وضعیت فضاهای باز عمومی آن ازنظر "داشتن ویژگیهای منحصربهفرد و جـذابیت بصـری" (بـا آمـاره t
برابر با  )3/640و ازنظر تأمین "آرامش و حس تعلق به مکان" (با آماره  tبرابر با  )3/882مناسب است .همچنـین "ابعـاد
فضا با تعداد استفادهکنندگان" در این فضای باز نسبتاً متناسب (آماره  tبرابر با  )./379بوده و با مفاهیم سـایبر پـارك کـه
پاسداشت مقیاسهای انسانی را مهم میداند ،همسو است.
اما تحلیلهای جدول  3نشان میدهد که گویه "عدم وجود فضای باز مناسب برای نشستن ،فعالیت و دورهم جمع شدن"
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(با آماره  tبرابر با  )-9/129و همچنین گویه "کیفیت مصالح بکار رفته در پوشش کف و فضاهای نشسـتن" (بـا آمـاره t
برابر با  )-6/280بهطور کامل و گویههای "تناسب توزیع فضا" و "وضعیت محی طبیعی این فضـای آموزشـی" نیـز تـا
حدودی در ارزیابی نامطلوب کیفیت فضاهای باز عمومی فوق نقش داشتهاند و ازلحا تأمین مکان مناسب برای دسترسی
کاربران و شکل گرفتن برهمکنشهای فناورانه آنان ،تناسب کافی با الزامات سایبر پارك را نداشتهاند.
جدول شماره  .3کیفیت فضاهای باز عمومی دانشگاه
کیفیت فضاهای باز عمومی دانشگاه

میانگین

تناسب ابعاد فضاها با تعداد استفادهکنندگان
تناسب توزیع فضاها
وضعیت محی زیست طبیعی (فضاهای سبز ،درختان ،گلها ،پرندگان و )...
کیفیت مصالح بکار رفته در فضاهای باز عمومی دانشگاه (پوشش کف ،مکانهای نشستن)
وجود فضای باز مناسب برای نشستن ،فعالیت ،دورهم جمع شدن و...
داشتن ویژگیهای منحصربهفرد و جذابیت بصری
وضعیت فضاهای باز عمومی ازنظر داشتن آرامش و حس تعلق به مکان

3/028
2/714
2/857
2/523
2/271
3/300
3/304

آماره t

انحراف
استاندارد
1/093
0/950
1/209
1/098
1/156
1/194
1/137

0/379
-4/356
-1/712
-6/280
-9/129
3/640
3/882

سطح
معناداری
0/705
0/000
0/088
0/000
0/000
0/000
0/000

تفاوت
میانگین
0/028
-0/285
-0/142
-0/476
-0/728
0/3
0/304

نتایج جدول  4نشان میدهد امکانات و تسهیالت این فضای باز آموزشی با الزامـات پیادهسـازی سـایبر پاركهـا فاصـله
زیادی دارد .در همین خصوص اختصاص "تسهیالت و فضاهای ورزشی" و "سرگرمی و فوقبرنامه در فضای باز" بهطور
ویژه؛ و همچنین توسعه "امکانات تأمین آسایش محیطی در فصول سرد و گرم سال"؛ و بهبـود "تسـهیالت خـدماتی در
فضای باز" ضروری خواهد بود؛ تا از این راه بتوان به نیازهای کاربران در تعامل با محی پاسخ داده و بستر الزم برای هم
آفرینی جهت ایجاد سایبر پارك در محی دانشگاهی را فراهم نمود.
جدول شماره  .4امکانات موجود در فضاهای باز عمومی دانشگاه
امکانات موجود در فضاهای باز عمومی دانشگاه

میانگین

تسهیالت و فضاهای ورزشی در فضاهای باز عمومی دانشگاه
تسهیالت سرگرمی ،بازی و فعالیتهای فوقبرنامه در فضاهای باز عمومی دانشگاه
قابلیت فضاهای باز عمومی دانشگاه برای تأمین آسایش محیطی در فصلهای سال
وضعیت تجهیزات خدماتی موردنیاز استفادهکنندگان در فضاهای باز عمومی دانشگاه
میزان رضایتمندی شما از فضاهای باز عمومی دانشگاه (محوطه پردیس باغ ملی)

1/642
1/723
2/157
2/342
2/623

انحراف
استاندارد
0/777
0/824
1/048
1/042
1/024

آماره t
-25/30
-22/43
-11/64
-9/131
-5/322

سطح
معناداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

تفاوت
میانگین
-1/357
-1/276
-0/842
-0/657
-0/376

بخشی از الزامات پیادهسازی سایبر پارك طبق مدل مفهومی پژوهش (تصـویر  ،)4بخـش مردمنگـاری اسـت کـه در آن
عواملی مانند نگرشهای ذیاثران به فضاهای باز عمومی و ترجیحات آنهـا بـرای کـاربرد فناوریهـا در امـور مختلـف
بیانشده و حائز اهمیت است .استفاده از فناوریهای ارتباطی مجازی نوین و توسعه شبکههای اجتماعی ازجملـه مفـاهیم
مهم در این مدل مفهومی سایبر پارك است.
نتایج آزمون همبستگی در (جدول  )2نشان می دهد که امکانات موجود در فضاهای باز عمـومی دانشـگاه تـا حـدودی بـا
زندگی اجتماعی دانشجویان (مرتب با کاربرد فناوریهای اطالعـاتی و ارتباطـاتی) همبسـتگی دارد ( )0/587و همچنـین
کیفیت  ICTدر این فضا نیز تا حدودی در ارتبا با زندگی اجتماعی دانشجویان (از جنبه کاربرد فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطاتی) قرار میگیرد (.)0/498
اگرچه همبستگی دو مورد فوق مورد تائید قرار میگیرد ،اما نتایج (جدول  )5نشان میدهد کـه ایـن فضـای بـاز عمـومی
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دانشگاهی در وضعیت فعلی کمتر میتواند بستر فیزیکی موردنیاز یک سایبر پارك برای اسـتفاده از فناوریهـای ارتبـاطی
نوین را فراهم کند (آماره  tبرابر با )-6/454؛ و ازلحا تأمین زیرساختها برای توسعه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی
نوین که الزمه یک سایبر پارك آموزشی است ( )-11/45نیاز به توجه بیشتر دارد تا بتواند پاسـخگوی نیازهـای فناورانـه
تعاملی ذیاثران باشد .در همین خصوص ،نتایج جدول  5در موردنیـاز دانشـجویان بـه توسـعه فناوریهـای اطالعـاتی و
ارتباطاتی در فضای باز مثبت ارزیابیشده (آماره  tبرابر با  )22/04و گویای ترجیحات ذیاثـران بـرای کـاربرد فناوریهـا
میباشد که در شکلگیری سایبر پارك در فضای باز عمومی دانشگاهی حائز اهمیت است.
جدول شماره  .5زندگی اجتماعی دانشجویان در ارتباط با فناوریهای اطالعات و ارتباطات
زندگی اجتماعی دانشجویان در ارتبا با فناوریهای اطالعات و ارتباطات

میانگین

انحراف
استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

تفاوت میانگین

تناسب فضاهای باز عمومی (محوطه پردیس باغ ملی) با نیاز گروههای مختلف دانشجویی

2/576
2/271
4/309

0/951
0/921
0/860

-6/454
-11/45
22/04

0/000
0/000
0/000

-0/423
-0/728
1/309

تناسب وضعیت  ICTدر محوطه پردیس باغ ملی با نیاز گروههای مختلف دانشجویی
نیاز دانشجویان به توسعه  ICTدر فضاهای باز عمومی دانشگاه

نتایج پژوهش در جدول  6نشاندهنده اشتیاق و تمایل باالی ذیاثران (دانشجویان) به مشارکت در امور مربو به
فضاهای باز عمومی دانشگاهی موردمطالعه است .بهطوریکه میزان تمایل به همکاری در طراحی فضای باز (آماره  tبرابر
با  )5/137و تمایل به همکاری در حفظ و نگهداری فضای باز (آماره  tبرابر با  )13/34بهدستآمده است .این نتایج
ازلحا امکان پیادهسازی سایبر پارك آموزشی بسیار حائز اهمیت است و نکته مثبتی در دستیابی به هدف به شمار
میرود.
جدول شماره  .6میزان تمایل به همکاری در امور (طراحی ،نگهداری و  )...فضاهای باز عمومی
میزان تمایل به همکاری در امور (طراحی ،نگهداری و  )...فضاهای باز عمومی

میانگین

تمایل و اشتیاق به مشارکت در طراحی فضاهای باز عمومی دانشگاه
تمایل و اشتیاق به مشارکت در نگهداری و حفظ فضاهای باز عمومی دانشگاه

3/428
3/952

انحراف
استاندارد
1/208
1/034

آماره t
5/137
13/34

سطح
معناداری
0/000
0/000

تفاوت
میانگین
0/428
0/952

یافتههای پژوهش نشان میدهد که استفاده روزانه از  ICTدر فضاهای باز عمومی دانشگاه عموماً از طریق بستر
مخابرات راه دور و اپراتورهای تلفن همراه بوده و دانشجویان بیشتر از تلفن همراه هوشمند و لپتاپ برای کار با انواع
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی استفاده میکنند .ابزارهای دیگری مانند تبلت و کامپیوتر رومیزی در اولویتهای بعدی
استفاده قرار داشته و بسیاری از کاربران ،خیلی کم از این ابزارها برای تعامالت فناورانه استفاده میکنند .نتایج حاصل از
میزان استفاده از دستگاهها برای فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی در فضاهای باز عمومی پردیس دانشگاهی در جدول
 7ارائهشده است.
جدول شماره  .7میزان استفاده از ابزارها برای تعامالت فناورانه در فضاهای باز عمومی دانشگاه
ابزار فناورانه
تلفن همراه هوشمند
لپتاپ
کامپیوتر رومیزی
تبلت

خیلی زیاد
14
19
2
2

زیاد
30
27
5
3

متوس
66
48
14
10

کم
49
51
34
25

خیلی کم
51
65
155
167
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نتیجهگیری
در پاسخ به این موضوع که کیفیت فضاهای باز عمومی دانشگاهی چگونه بر تعامالت (فعالیتها و ارتباطـات کـاربران بـا
یکدیگر) تأثیر میگذارد ،نتایج پژوهش نشان میدهد که امکانات موجود در فضاهای باز عمومی دانشـگاه تـا حـدودی بـا
زندگی اجتماعی دانشجویان در ارتبا است و این ارتبا تحت تأثیر کیفیت زیرساختها ،ابزارها و فناوریهای مختلـف و
نوین اطالعاتی و ارتباطاتی قرار دارد .این در حالی است که فضای مذکور در وضعیت فعلـی کمتـر توانسـته اسـت بسـتر
فیزیکی موردنیاز برای استفاده از فناوریهای ارتباطی مجازی نوین را فراهم کند و پاسخگوی نیاز ذیاثران ازلحا تأمین
زیرساختهای موردنیاز برای توسعه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطـاتی یـک سـایبر پـارك در محـی دانشـگاهی باشـد.
ازآنجاکه یکی از روشهای فناورانه اصلی موردنیاز سایبر پارك (شکل  )4کاربرد فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی جهـت
به اشتراكگذاری تجارب است میتوان نتیجه گرفت که موفقیت در اسـتقرار سـایبر پـارك درون فضـاهای بـاز عمـومی
دانشگاهی نیازمند توسعه و تقویت زیرساختهای فناورانه در این مکان و تأمین فضای مناسب (بهخصوص محی طبیعی)
برای فراهم شدن امکان حضور افراد برای استفاده از فناوریهـای اطالعـاتی و ارتباطـاتی و بـه اشـتراكگذاری تجـارب
حاصل از آنها است .در همین خصوص پیادهسازی مناسب فناوری (شکل  )4از طریق :بهینهسـازی هسـتههای فنـاوری،
زیربناها و روبناها ،زیرساختها و (سخت و نرم) افزارها و نیز توسعه امکانات قابلدستیابی است.
در تعیین این موضوع که میزان تمایل دانشجویان به مشارکت در طراحی یا نگهداری فضـاهای بـاز عمـومی دانشـگاهی
چقدراست ،نتایج پژوهش تمایل باالی ذیاثران (دانشجویان) بـه مشـارکت در امـور مربـو بـه فضـاهای بـاز عمـومی
دانشگاهی موردمطالعه را نشان میدهد که طبق یافتههای پژوهشهای قبلی با توجه بـه تنـوع و تفـاوت دانشـجویان در
انتخاب فضاها برای تعامالت اجتماعی ،نکتهای مهم محسوب شده و از این پتانسـیل میتـوان بـرای پیادهسـازی سـایبر
پارك در محی دانشگاهی بهره جست .بهاینترتیب با خلق مناظر و ارتقای ادراك محیطـی میتـوان تجربیـات فناورانـه
نوینی را برای ذیاثران (دانشجویان) در بافت آموزشی فراهم نمود و شبکه اجتمـاعی مـوردنظر سـایبر پـارك در محـی
دانشگاهی که در آن از طریق مشارکتها و برهمکنشهای فناورانه اشتراك دانش و تجربیـات شـکل میگیـرد را ایجـاد
کرد.
در تعیین اینکه دانشجویان به کمک چه نوع ابزارها و خدماتی از فناوریهـای اطالعـاتی و ارتباطـاتی اسـتفاده میکننـد،
یافتههای پژوهش گویای این است که دانشجویان بیشتر از لپتاپ و تلفن همراه بـرای کـار بـا فناوریهـای اطالعـاتی
ارتباطاتی استفاده میکنند و بستر این فناوریها از طریق مخابرات راه دور و اپراتورهای تلفن همراه فراهم میشود.
درمجموع در پاسخ به اینکه فضاهای باز عمومی دانشگاهی ازلحا کیفیت فضاها و امکانـات موجـود در آن ،چگونـه بـر
تعامالت فناورانه (فعالیتها و رواب دانشجویان با یکدیگر) تأثیر میگذارد ،نتایج گویای این است که کیفیت فضاهای بـاز
عمومی پردیس باغ ملی دانشگاه هنر به شدت مرتب با امکانات موجـود در آن بـوده و بـا زنـدگی اجتمـاعی دانشـجویان
(مرتب با کاربرد فناوریهای اطالعات و ارتباطات) همبستگی قوی دارد .در این محی دانشـگاهی ابعـاد فضـا بـا تعـداد
استفادهکنندگان و در تطابق با مفاهیم سایبر پارك ،نسبتاً متناسب است .همچنین وضعیت فضاهای باز عمومی آن ازنظـر
داشتن ویژگیهای منحصربه فرد و جذابیت بصری و ازنظـر داشـتن آرامـش و حـس تعلـق بـه مکـان مناسـب میباشـد.
درعینحال محی طبیعی این محوطه آموزشی ازلحا تأمین مکان مناسب دسترسی کاربران و ایفای نقش بهعنوان بستر
شکل گرفتن تعامالت اجتماعی و کاربرد فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی در فضـای بـاز چنـدان محیـا نیسـت .بـهطور
خاص ،عدم وجود فضای باز مناسب برای نشستن ،فعالیت و دورهم جمع شدن کاربران ،عاملی است که برای شکلگیری
بستر سایبر پارك در محی دانشگاهی نیازمند توجه بیشتر و اختصاص امکانات و تسهیالت بهتری خواهد بود .همچنـین،
برای امکانپذیر شدن پیادهسازی سایبر پارك در محی دانشگاهی ،توجه ویـژه بـه توسـعه زیرسـاختهای فناوریهـای
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اطالعاتی و ارتباطاتی ضروری است .ازاینرو ،فضاهای باز عمومی این پردیس دانشگاهی نیازمند اختصـاص تجهیـزات و
ساختارهای بهتری برای شکلگیری بستر سایبر پارك خواهد بود.
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