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چكيده
زمينه و هدف :مطالعات و بررسیهای صورت گرفته بیانگر مشكالتی چون عدم تعریف مناسب از فضاهای شخصی ،فقدان محرمیت و
امنیت ،نبود حس تعلق یا حس مكان و ازدحام ،در فضاهای دانشگاهی است .این مسئله باعث عدم کارایی و کاهش حضور مؤثر دانشجویان
در فضاهای آموزشی میگردد .هدف از پژوهش حاضر مرور نظریهها و رویكردهای روانشناسی محیطی و معماری در رابطه با مفاهیم حریم
خصوصی و فضای شخصی است و سپس تحت نظر متخصصان ،عوامل کالبدی و روانی مؤثر بر مطلوبیت فضاهای شخصی استخراج شده
است.
روش بررسی :این مطالعه برحسب نوع هدف،کاربردی است و به روش تحقیق پیمایشی انجام گردیده است .پیمایش اولیه بین تعدادی از
متخصصین متشكل از اساتید معماری و روانشناسی که به روش خوشهای تصادفی انتخاب شدند صورت گرفت .سپس پرسشنامه اولیه
حاص ل گشته و بعد از تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل ،پرسشنامه اصلی تهیه و توسط کاربران مورد پیمایش قرار گرفت .تحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSصورت پذیرفت.
يافتهها :مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فضاهای شخصی در دو حوزه مؤلفههای کالبدی و مؤلفههای روانی استخراج گردید .در حوزه
مؤلفههای کالبدی عواملی مانند :فردی سازی فضا ،استفاده از مرزها برای تفكیک فضا و ایجاد فضاهای نیمه شخصی و خلوت به دست آمد
و در حوزه مؤلفههای روانی مهمترین مؤلفهها شامل :امنیت ،تراکم جمعیتی و در نظر گرفتن نیازهای متفاوت افراد حاصل شد.
نتيجهگيری :در نظر گرفتن عوامل مؤثر حاصل شده از پژوهش حاضر در طراحی محیطی موجب مطلوبیت فضاهای شخصی در محیط-
های آموزشی دانشگاهی خواهد شد.
واژه های کليدی :معماری ،فضای آموزشی دانشگاهی ،مطلوبیت فضای شخصی ،حریم خصوصی ،خلوت ،مرزها.
 -1دانشیار دانشكد ه مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران *(مسوول مكاتبات).
 -2دانشجوی دکتری معماری ،دانشكده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران
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Abstract
Background and Objective: After accomplishment of a survey on universities the results showed that
there are many specific problem such as lack of private space and sense of belonging. The aim of this
article is studying the theories and concepts in the area of private space.
Method: This study is practical, based on its purpose will give design solutions to improve the quality
of private spaces. This research is a mixed study (quality and quantity). For data collection is used
literature review and interviews with Experts in this field. These data are firstly analyzed and
classified, then measurements were done to find out the importance of the parameters. Questionnaire
was made and distributed among a group of specialist including architecture professors and
psychologists and then the main questionnaire was conducted and then studied by 48 architecture
students. Data analyzing was done by using the Delphi technique and the SPSS software.
Findings: At the end, the main influential factors in private spaces were extracted as: the
individualization of the area, figuring out how to break down these areas, create semiprivate and quiet
spaces.
Discussion and Conclusion: Applying these extracted factors will have positive effects on utility of
private spaces and improvement quality of learning environments.
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مقدمه
محیط کالبدی و تأثیرات آن در زندگی روزمره مردم از مسائلی

استخراج راهبردهای این رویكرد کمک گرفت .عواملی چون

است که در سالهای اخیر از طرف متخصصین بسیاری مورد

عدم تعریف مناسب از فضاهای شخصی و همچنین نبود حس

تحلیل و بررسی قرارگرفته است( .)1طراحان و معماران با

تعلق یا حس مكان نسبت به این فضاها که حضور مؤثر

شناسایی خأل موجود در رشتههای طراحی محیطی به روشهای

دانشجویان را در دانشگاه کمرنگ مینماید و باعث حضور موقت

بینرشتهای در جهت شناسایی این معانی و احساسات محیطی

دانشجویان در آنجا میشود،کمبود عوامل دعوتکننده به

روی آوردند ( .)2در حال حاضر شناخت روانشناسانه رفتارهای

فضاهای گروهی و نبود جذابیت فضایی که ناشی از عدم توجه

انسان و تعامل انسان با محیط ،از مقولههای مورد توجه معماران

کافی به حریمهای شخصی و همچنین دید و منظر نامناسب

و شهر سازان به شمار میرود .طراحی بر اساس الگوهای

ازجمله مشكالت فضاهای دانشگاهی است که باعث عدم کارایی

روانشناختی این امكان را به طراحان میدهد که محیطهایی

اینگونه فضاها میشود.

انعطافپذیر به وجود آورده و پاسخگوی گرایشهای متغیر

فقدان فضاهای دنج و کنج گونه ،محرمیت ،امنیت ،فضاهای

افراد باشد .محیطی که به گفته التمن هم تأثیرپذیر است و هم

نیمه شخصی و خلوت ،حریمهای گروهی مناسب ،کمدهای

نظارت بر تعامل اجتماعی را ممكن میسازد ( .)3ازاینرو

شخصی ،مشارکت دانشجویان در گسترش و طراحی فضاها و

معماران ،طراحان و پژوهشگران در یک روش مشارکتی به دنبال

همچنین وجود عواملی چون ازدحام ،قرارگیری دررفت و آمد،

شناخت تفاوتهای معنایی خود و استفادهکنندگان بوده تا

انعطافناپذیری فضا و عدم استفاده مناسب از جدارهها ،دیوارهها

بدینوسیله فاصله و شكاف بین طراح و استفادهکننده را به

و مصالح برای تقسیم فضا باعث ناکارآمدی فضاهای مختلف

حداقل رسانده و به محیطهای باکیفیت دست یابند ( )4توجــه

دانشگاهی شده و بهرهمندی صحیح را از آنها گرفته است و

بــه نیازهــای فیزیكــی و روانــی کاربــران موجــب فراهــم

محیط دانشگاهی را صرفاً جهت نیازهای کوتاهمدت دانشجویان

آوردن فضایــی می شــود کــه افــراد در آن احســاس

قرار داده است .جان لنگ محقق برنامهریزی و طراحی محیطی

راحتــی دارنــد ( .)5بر همین اساس این تحقیق بر آن است

تأکید میکند که عدم توجه به نیازهای استفادهکنندگان فضا

مفهوم" فضاهای شخصی" که یكی از معانی موردتوجه در

میتواند صدمات زیاد فیزیولوژیكی و روانی به انسان وارد نماید.

حیطه روانشناسی محیطی است را مدنظر قرار داده و عوامل

( )6با توسعهی جوامع انسانی و تغییر شیوهی زندگی و سكونت

مؤثر بر آن را در "فضاهای آموزشی" (دانشكده معماری و

مردم،توجه معماران و طراحان و برنامه ریزان به کیفیت فضاها و

شهرسازی) موردمطالعه قرار دهد.با توجه به ارزیابی بهعملآمده

محیطهای ساختهشده افزایشیافته و نقش طراحی بهعنوان

از دانشگاهها دیده میشود بخش اعظم آن را دانشكدهها و

ابزاری برای شكل دادن به محیط زندگی و پاسخگویی به

کالسهای درسی و سایر فضاهای بسته تشكیل میدهند و در

نیازهای انسان اهمیت بیشتری یافته است ( .)7گیفورد 1در

کاملترین صورت این فضاها با سالنهای اجتماعات،

پژوهش خود یكی از مهمترین عوامل موجود در محیط را عدم

آزمایشگاهها و ورزشگاهها تلفیقشده است ( )6آنچه دراینبین

توجه اجتماعی محیط از سوی طراحان و توجه صرف به عناصر

مغفول مانده مقولهی معنی در معماری این فضاها و شناخت آن

کالبدی و شاخصههای فردی فارغ از عوامل معنایی اشاره و یا

است .لذا با توجه به خأل دانشی و حرفهای موجود ،در این راستا

شفاف نمودن این اختالف ،بر ضرورت تجدیدنظر شناسایی

میتوان از حرفه و دانش روانشناسی محیطی با توجه

تفاوت معنایی بین طراحان و استفادهکنندگان در محیطهای

همهجانبهاش به ابعاد روانی ،محیطی ،اجتماعی و زیباشناختی

شهری تأکید میکند ( .)2فضای داخلی زیبا و نقوش دلنشین و

در امر ارتقاء کیفیت محیطی فضاهای دانشگاهی ،در تبیین و
1- Gifford
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عظمتی و همكاران

فضای شخصی توأمان راهی برای توسعه حس تعلق به محیط

 ;1991هریس4و همكاران، )11()1978،سطوح مختلف احترام

یادگیری در جوانان در حال رشد است ( .)8فضای شخصی بیش

و اعتقاد به نفس(استراتون 5و همكاران ، )1973،سطوح مختلف

از حد بزرگ یا خیلی کوچک (یعنی هنگامیکه مجبور باشیم با

تطابق فرهنگی (راجر و جولی )1976،6و شرایط مختلف ازنظر

شخص دیگر بافاصله «نامناسب» ارتباط برقرار کنیم) تأثیر

تراکم و ازدحام جمعیت (هنیس 7و همكاران )1976،صورت

منفی بر افراد و ارتباطات دوسویه دارد .این حاالت ممكن است

گرفته است ( .)11پیش از این ،فضای شخصی تقریباً بهطور

به افزایش حس نا آرامی ،استرس ،تحرک و تشویش ،از دست

انحصاری توسط روانشناسان مطرح میشد اما یک نسل بعد به

دادن خلوت و حریم خصوصی ،برداشتهای منفی در گفتگوهای

نظر میرسد که مفهوم فضای شخصی مفهوم استانداردشده

دو طرفهو ترس و ناراحتی منجر شود و در روابط دوسویه

باشد که در فرهنگ لغات و کتب درسی روانشناسی اجتماعی

مستمر ممكن است عكسالعملهایی مانند جاذبه کمتر نسبت

( )12و همینطور در روانشناسی محیط ( )13یافته میشود.

به اطراف ،برداشتهای منفی ،رفتارهای انطباقی مانند فاصله

شناخت و ادراک فرد از یک مكان از شروط اولیه برای ایجاد

گرفتن ،برقراری تماس چشمی با تغییرات حالت و جهت

حس تعلق به مكان است میباشد ،بدین منظور محیطهای با

قرارگیری بدن به همراه داشته باشد.هنگامیکه فضای شخصی

خوانایی و تمایز کالبدی برای استفادهکنندگان جزء محیطهای

یک فرد توسط غریبهای مورد تعرض واقع میشود ،ممكن است

مطلوب بوده و ادراک و شناخت بهتری از سوی افراد در آن

تالش کند مكان را ترک کند یا حداقل واکنشهایی برای

صورت میگیرد .حس تعلق از سوی جغرافیدانان پدیدارشناس

تطبیق خود با شرایط به وجود آمده صورت دهد .بدین ترتیب

به نام مكان دوستی تعبیر میشود و در معماری و طراحی از

،فضای شخصی نشانهای از کنترل و نشانهای از سلطه فرد بر

قلمرو کالبدی با تمایز از نواحی و فضاهای اطراف یا جداسازی

محیط خود میباشد و بخشی از حس عمومی تندرستی روان

کالبدی بیان میشود .عوامل کالبدی همچون مشخص نمودن

فرد را به همراه دارد.فضای شخصی مكانی را در عالم هستی

حرایم ،حدود مالكیت و همسایگیها از مهمترین عوامل ادراک

برای فرد فراهم کرده و مرز و مانعی است که فرد را از جهان

مناسب انسانی از محیط میباشد که فرد بر اساس شایستگیها

بیرون متمایز و محافظت میکند .فضای شخصی شامل اقدامات

و انگیزشهای خود به کنكاش و تجربه از محیط میپردازد.

الزم برای حفظ و حراست او از جهان بیرون و ارتباط برقرار

آنچه که رلف 8از آن بهعنوان ماهیت مكان و بعدی نا آگاهانه

کردن با دیگران از طریق ژست بدن ،لباس و سخن گفتن

اعالم میدارد ،نوعی تجربه و ادراک مكانی از گفتمان قلمرو

میشود.لذا در تحلیل ما از روابط فضایی بین خصوصی و

کالبدی داخل و بیرون را بیان مینماید ،عالوه بر وی افراد

عمومی ،فضای شخصی الیهای دیگر از حریم خصوصی است

دیگری نظیر تویگرامس و اوزن )14(9با تأکید بر تمایز مكانی

ورای آنچه در حوزه عمومی یا حتی «کمتر خصوصی»میگنجد

بهعنوان یكی از مشخصههای هویت مكانی در شكلگیری هویت

( .)9مطالعات صورت گرفته برداشت گروههای مختلف مردم را

فردی نظریهی رلف را تائید میکند .فضای خصوصی بخشی

از فضای شخصی یا حس آنها را درحالیکه فضای شخصی آنان

انفرادی درون فضای اجتماعی است .بخشی که فرد برای کنترل

توسط دیگران مورد تجاوز قرار میگرفت مورد آزمون و بررسی

استفاده انحصاری خود محصورمی کند .این فضا سرپناهی

قرارداده است .مطالعات مذکور برای نژادهای مختلف

کالبدی برای بدن فراهم میکند و با فضاهای ذهنی و شخصی

(باور ،)1973،1جنسیتهای مختلف (کروو ،2شینها و موکرجی،3

(که همراه فرد قابلحمل هستند) همتراز است .این نوع کنترل

1- Baver
2- Crowe
3- Sinha and Mukerjee

4- Harris
5- Stratton
6- Roger and Mjoli
7- Hanis
8- Relph
9- Twigger Ross & Uzzell
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به انسانها سالمت اجتماعی و روانی میبخشد زیرا امكان

جهت تقویت نقش این فضاها در افزایش حضور ،مشارکت مؤثر،

تحصیل اراده فرد برجهان بیرونی را فراهم کرده و بروز غضب و

هویت و حس تعلق دانشجویان میپردازد.

رام کردن آن را ممكن ساخته و جایگاهی برای فرد در اجتماع

حیطه خصوصی و خلوت اصطالحی است که بهصورت مكرر در

ایجاد میکند .کنترل و فضای بسته خصوصی به فرد توان

محاورات عامیانه و همچنین در مباحثات حقوقی ،سیاسی و

برقراری ارتباط با دیگران را از طریق مجرایی برای بیان

فلسفی مورد استفاده قرار میگیرد .نگاهی تاریخی به این

خواستهها ،هویت و قدرت خود اعطا میکند .در عینحال به فرد

اصطالح در مباحثات انسانشناسی و جامعهشناسی نشان

امكان میدهد تابهحال خود بوده و از تجاوز و دخالت دیگران در

میدهد که در فرهنگها و جوامع گوناگون همواره ارزشمند

آمورش درامان بماند .عرصه خصوصی با ایجاد تعادل بین آنچه

بوده و موردحمایت واقع میشده است .ولی بااینحال ،تعریف،

باید در خفا باشد و آنچه میتواند آشكار شود تعادلی برای درک

برداشت ،توصیف و مفهومی واحد و یکشكل از این اصطالح

فرد از خودش و ایجاد ارتباط با دیگران ،فراهم میکند ( .)9در

هنوز به دست نیامده است و این به خاطر تفاوت در فرهنگها،

نتیجه تعریف عرصه و فضاهای عمومی وابسته به عرصه احیاگر

تغییرات سیاسی ،اجتماعی در جوامع در طی تاریخ؛ و نیز تفاوت

خصوصی است و نمیتوان آن را موجودیتی مستقل از عرصه

در نوع نگاه و نگرش به این اصطالح و نقش و جایگاه آن در

خصوصی دانست و مفهوم مرز و نوع برخورد با آن برای تجسم

جوامع بوده است بهطوریکه مصادیق و قلمرو خلوت و حیطة

کالبدی این دو عرصه نقش اساسی ایفا میکند .درنهایت نقش

خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعهای به جامعه

مرزی انعطافپذیر بین عرصه عمومی و خصوصی در عدم تزلزل

دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق میکند ( .)16بعد از

موجودیت فرد در عین جلوگیری از گسست تعامالت اجتماعی

بررسیها و تمرکز بر مطالعات مشخص میشود که درک روابط

بسیار مهم است .از طرفی دانشگاهها مكانهایی کالبدی

انسان و فضا مستلزم تجسم کردن زمینههای فیزیكی ،اجتماعی،

محسوب میشوند که دارای فضاهای عمومی جهت تعامالت

فرهنگی و روانی است و فضای مطلوب ،جایی است که

دانشجویان هستند که نوع فضا و عناصر طراحی این فضاها بر

احساسات میتواند ابراز شود و این احساس با برقراری پیوند

میزان و کیفیت تعامالت اجتماعی افراد اثر دارد و میتواند به

بین انسان و فضا ،زمینههای برای تفاوت ،جهتیابی و درک

توسعه تعامالت ،ارتباطات عمیق و کیفی ،ارتقاء حس تعلق

فضایی پدید میآورد (.)17

اجتماعی و تأمین نیازهای عاطفی دانشجویان کمک کند(. )15

لذا با توجه به نقش و اهمیت فضاهای شخصی در محیطهای

اختصاص دانشگاه به تحصیالت عالی ویژگی منحصربهفردی

آموزشی مخصوصاً دانشگاهی ،مطالعه و بررسی عوامل تأثیرگذار

است و از این نظر محیط دانشگاه دارای اهمیت ویژه بوده و

بر فضاهای شخصی دو حوزه مؤلفههای کالبدی و روانی شامل

مكانی معمولی نیست  ،لذا با توجه به مشكالتی که در رابطه با

عواملی مانند تفكیک فضایی ،تعریف فضاهای خاص افراد ،نیاز

این فضاها در عرصه فضای خصوصی ذکر شد ،این مطالعه در

سنجی افراد و ایجاد حس امنیت و سایر مواردی از این دست

حوزه تئوری ضمن مرور نظریهها و رویكردهای روانشناسی و

دارای اهمیت است.

معماری مفاهیم حریم خصوصی و فضای شخصی و عملكردهای

سؤاالت پژوهش :عوامل تأثیرگذار بر فضاهای شخصی کدماند؟

آن ،مفهوم مرز ،موقعیتیابی فرد و لزوم خلوت ،کمبودها و

مهمترین عوامل کالبدی تأثیرگذار در مطلوبیت فضاهای

نواقص در رابطه با موضوع فضاهای شخصی را ذکر نموده و

شخصی دانشجویان کدام است؟ مهمترین عوامل روانی تأثیرگذار

سپس با تحلیل دیدگاههای نظری و تحت نظر متخصصان به

در مطلوبیت فضاهای شخصی دانشجویان کدام است؟

استخراج عوامل کالبدی ،روانی ،فردی و اجتماعی مؤثر در
مطلوبیت فضاهای شخصی و بررسی اهمیت این عوامل ،در
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جامعه آماری این پژوهش شامل  17نفر متخصص که متشكل

روش بررسی

از  11متخصص حوزه معماری از دانشكدههای معماری ( 2نفر

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق

از میان اساتید دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 3 ،نفر از

پیمایشی میباشد.در ابتدا برای گردآوری دادهها از منابع مكتوب

اساتید دانشكده معماری و شهرسازی علم و صنعت 1 ،نفر از

و مصاحبه باز پاسخ از متخصصین این حوزه استفاده شده است.

اساتید دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید

متخصصین متشكل از اساتید معماری و روانشناسی محیط،

رجایی 2 ،نفر از اساتید دانشگاه تربیت مدرس و  2نفر از اساتید

اساتید روانشناسی بوده و اطالعات بهدستآمده از این مرحله

دانشگاه شهید بهشتی) و  7متخصص حوزه روانشناسی و علوم

طبق انتظار بسیار گسترده بود لذا از متن مصاحبهها جدول

تربیتی ( 4نفر از اساتید دانشكده مدیریت و روانشناسی دانشگاه

هدف محتوا تدوینشده و حاصل دادههای مرحله اول به روش

تهران و  3نفر از اساتید دانشكده روانشناسی دانشگاه الزهرا)

تحلیل محتوا طبقهبندی گردید .سپس برای تعیین میزان

میباشد .نمونه دانشجویان شامل  48دانشجوی مقطع

اهمیت مؤلفهها پرسشنامهی دارای ساختار توسط محققین،

کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید رجایی و روش

ساخته شد و بین متخصصین توزیع گردید .بعد از جمعآوری

نمونهگیری بهصورت خوشهای تصادفی بوده است.

پرسشنامهها دادههای این بخش توسط نرمافزار  spssتحلیل
گشت و خالصه آماری از قبیل چارک و میانه و رتبهبندی تهیه

يافتهها

گردید ،خالصهی آماری پاسخها تهیه گردید و جدولبندی شد.

مطالعه و بررسی پرسشنامه متخصصين:

ازآنجاییکه پرسشنامه این مرحله آزمایشی بوده ،از دادههای

در جداول  1و  2مؤلفههای بهدستآمده بر اساس میانگین

مرحله دوم برای تهیه پرسشنامه ساختاریافته نهایی استفاده

مرتبشده است و درواقع برای تهیه پرسشنامه اصلی مطابق نظر

گردید و مرحله بعدی اجرا گشت (مرحله سوم) .در این مرحله

متخصصین اهمیت بندی شده است .بر همین اساس مؤلفههایی

پرسشنامه نهایی بین دانشجویان معماری توزیع گشت .دادههای

که میانگین بیشتری را کسب کردهاند مبنای طراحی پرسشنامه

حاصل از این پیمایش نیز توسط نرمافزار  spssتحلیل شد

کاربران قرارگرفته و مؤلفههایی که میانگین پایینتری به دست

و با توجه به ماهیت سؤالهای پژوهش از آزمون آماری  tتک

آوردند از سؤاالت حذف گشتند.

گروهی استفاده شد .درنهایت خالصهی آماری پاسخها تهیه
گردید و جدولبندی شد و نتایج تحقیق حاصل گشت.
جدول  -2مؤلفههای کالبدی حاصل از پرسشنامه متخصصان(منبع  :نگارندگان)
)Table 1. Physical factors extracted of expertise' questionnaires (Reference: Authors
خیلی زیاد

متغيرهای کالبدی

فراوانی

درصد

زیاد
فراوانی

فراوانی

کم

درصد

فراوانی

فراوانی

خیلی کم
درصد

فراوانی

فراوانی

انحراف

درصد

میانگین

معیار

فراوانی

ایجاد فضاهای نیمه شخصی و خلوت

6

31/1

11

55/1

3

15/1

1

1

4/11

1/973

محرمیت

6

31/1

9

45/1

3

15/1

1

1

4/11

1/129

تقسیم فضا به قلمروهای کوچک

5

25/1

11

55/1

4

21/1

1

1

3/85

1/141

مرزها

2

11/1

15

75/1

3

15/1

1

1

3/81

1/834

دور بودن از رفت و آمد

4

21/1

12

61/1

4

21/1

1

1

3/81

1/115

انعطافپذیری فضا

5

25/1

9

45/1

5

25/1

1

1

3/74

1/147

فردی سازی فضا

4

21/1

11

55/1

5

25/1

1

1

3/71

1/181

حریم گروهی

7

35/1

11

51/1

2

11/1

1

1

3/37

1/116

)(strong,intermediate,weak
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جدول -2مؤلفههای روانی حاصل از پرسشنامه متخصصان(منبع  :نگارندگان)
)Table 2. Psychological factors extracted of expertise' questionnaires (Reference: Authors
زیاد

خیلی زیاد

خیلی کم

کم

میانگین

انحراف
معیار

1

4/31

1/733

4/25

1/716
1/424

متغيرهای روانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

امنیت

8

41/1

11

55/1

1

5/1

1

فاصله با افراد

7

35/1

12

61/1

1

5/1

1

1

تراکم جمعیتی پایین

3

15/1

2

11/1

9

45/1

6

31/1

2/35

تراکم جمعیتی باال

4

21/1

15

75/1

1

5/1

1

1

4/11

1/641

احساس تعلق و دلبستگی به فضا

7

35/1

9

45/1

4

21/1

1

1

3/95

1/199

در نظر گرفتن نیازهای متفاوت
افراد

4

21/1

12

61/1

3

15/1

1

1

3/89

1/937

عاملیت و خودکارامدی

5

25/1

11

55/1

4

21/1

1

1

3/85

1/141

صمیمیت

4

21/1

8

41/1

5

25/1

2

11/1

3/37

1/383

فعالیت گروهی و گروهگرایی

1

1

9

45/1

11

51/1

1

5/1

2/85

1/189

ازدحام یا
خلوتی

درصد
فراوانی

فراوانی

مطالعه و بررسی پرسشنامه کاربران:
جداول که در ادامه آورده میشود )جدول 3و  )4حاصل از

نرمافزاری دادهها ،میانگینها نیز به ترتیب اهمیت از کم به زیاد

تحلیل پرسشنامهی کاربران میباشد که بر اساس میانگین

اولویتبندی شدهاند)

مرتبشده است (به علت ارزشگذاری از کم به زیاد در تحلیل
جدول -2مؤلفههای کالبدی حاصل از پرسشنامه کاربران(منبع  :نگارندگان)
)Table 3. Psychological factors extracted of users' questionnaires (Reference: Authors
متغيرهای کالبدی و
فيزيكی

کامالً موافق

مخالف

موافق

ميانگين

کامالً
مخالف

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

انحراف

t-test

معيار

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

sig

فردی سازی فضا

29

72/5

8

21/1

3

7/5

1

1

1/43

1/8439

1/111

مرزها

19

47/5

21

51/1

1

2/5

1

1

1/58

1/6359

1/111

ایجاد فضاهای نیمه
شخصی و خلوت

21

51/1

18

45/1

2

5/1

1

1

1/61

1/7442

1/111

دور بودن از رفت و آمد

19

47/5

19

47/5

2

5/1

1

1

1/63

1/7413

1/111

محرمیت

17

42/5

21

51/1

2

5/1

1

1

1/67

1/7374

1/111

حریم گروهی

21

52/5

11

27/5

5

12/5

1

1

1/71

1/11237

1/111

انعطافپذیری فضا

16

41/1

18

45/1

3

7/5

1

1

1/73

1/8382

1/111

تقسیم فضا به
قلمروهای کوچک

9

22/5

19

47/5

1

2/5

1

1

2/41

1/1941

1/111
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جدول -4مؤلفههای روانی حاصل از پرسشنامه کاربران(منبع  :نگارندگان)

)Table 4.Psychological factors extracted of users' questionnaires (Reference: Authors
میانگین

انحراف
معیار

t-test

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

Sig

امنیت

25

62/5

13

32/5

1

2/5

1

1

1/4112

1/6373

1/111

تراکم جمعیتی پایین

15

37/5

24

61/1

1

2/5

1

1

1/6751

1/6155

1/111

در نظر گرفتن نیازهای
متفاوت افراد

21

52/5

15

37/5

4

11/1

1

1

1/6751

1/9167.

1/111

احساس تعلق و
دلبستگی به فضا

17

42/5

21

51/1

3

7/5

1

1

1/7251

1/8161

1/111

فاصله با افراد

12

31/1

25

62/5

2

5/1

1

1

1/7948

1/6951.

1/111

فعالیت گروهی و گروه-
گرایی

12

31/1

23

57/5

3

7/5

1

2/5

1/9231

1/9286

1/111

عاملیت و خودکارامدی

11

27/5

18

45/1

5

12/5

1

1

1/9715

1/9687.

1/111

متغيرهای روانی و

موافق

کامالً موافق

کامالً مخالف

مخالف

ذهنی

بررسی سواالت پژوهش و ارايه نتايج
 -2سوال اول :عوامل تأثيرگذار بر فضاهای شخصی

سیگما ارتباط معناداری بین مؤلفههای کالبدی مطرحشده در
سؤاالت با فضای شخصی وجود دارد ،اما به ترتیب مؤلفههای:
 -1فردی سازی فضا

کدماند؟
با توجه به تحلیل پرسشنامههای کاربران ،مقادیر بهدستآمده

 -2مرزها

برای  sigدر آزمون  t-testبرای تمامی مؤلفههای مورد پرسش

 -3ایجاد فضاهای نیمه شخصی و خلوت

همگی معنیدار بوده ( )sig=0.00و تمامی مؤلفههای به دست

 -4دور بودن از رفتوآمد

آمده از منابع و مصاحبهی متخصصین از نظر کاربران فضای

 -5محرمیت

دانشگاهی با فضای شخصی مرتبط بوده است .همچنین با

کم ترین میانگین را کسب کردهاند و به همین دلیل ازنظر

میانگین بهدستآمده از تحلیل پرسشنامه کاربران این مؤلفهها

کاربران از اهمیت باالتری نسبت به سایر مؤلفهها برخوردار

ازنظر کاربران اولویتبندی شدهاند.

میباشند.
 -2سوال سوم  :مهمترين عوامل روانی تأثيرگذار

 -2سوال دوم :مهمترين عوامل کالبدی تأثيرگذار
در مطلوبيت فضاهای شخصی دانشجويان
کدام است؟

در مطلوبيت فضاهای شخصی دانشجويان
کدام است؟
همانگونه که در جداول متغیرهای روانی و ذهنی (جداول 2و)4

همانگونه که در جداول متغیرهای کالبدی و فیزیكی(جداول 1

دیده میشود ،تمامی مؤلفههای روانی که مورد سؤال واقع

و )3دیده میشود ،تمامی مؤلفههای کالبدی که مورد سؤال

شدهاند با فضای شخصی در ارتباط بودهاند و با توجه به عدد

واقعشدهاند با فضای شخصی در ارتباط بودهاند و با توجه به عدد

سیگما ارتباط معناداری بین مؤلفههای روانی مطرحشده در
سؤاالت با فضای شخصی وجود دارد ،اما به ترتیب مؤلفههای:
 -1امنیت
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 -2تراکم جمعیتی پایین

پیوستگی بصری ،محصوریت بصری ،خروجی و ورودی،

 -3در نظر گرفتن نیازهای متفاوت افراد

منظرسازی ،دسترسی بین فضاهای معماری،کنترل رفتوآمد،

 -4احساس تعلق و دلبستگی به فضا

فضاهایی برای گفتگو و مطالعه آزاد بر روی مبلمان های

کم ترین میانگین را کسب کردهاند و به همین دلیل ازنظر

تعبیهشده ،نسبت کمّی و کیفی مناسب بین وسعت و حجم

کاربران از اهمیت باالتری نسبت به سایر مؤلفهها برخوردار

فضاها ،ازدحام و تراکم متناسب ،تعداد افراد ،نحوة استفاده از

میباشند.

فضا و  ...موضوعاتی ازایندست است .درنتیجه اثرات کالبدی این

نتيجهگيری
مطالعات صورت گرفته در ارتباط با عوامل مطلوبیت فضای
شخصی در محیط دانشگاهی با توجه به دستهبندی کلی
انجامشده در تحقیق بیانگر این مطلب است که این فضا با دیگر
فضاها ،از تفاوتهای قابلتوجهی برخوردار میباشد .زیرا که در
این زمینه خاص مطلوبیت عالوه بر عناصر کالبدی یک عنصر
فرهنگی  -اجتماعی ،روانی و فردی نیز قلمداد میگردد ،در
واقع عوامل وابسته به مطلوبیت فضای شخصی از نگاه
استفادهکنندگان آن (دانشجویان و اساتید) دارای دو بعد است؛
یكی ریشه در باورها و اعمال فرهنگی و روانی دارد که شامل
عناصر غیر فیزیكی و دارای کیفیت ذهنی است و دیگری متأثر
از زمینههای بیرونی و کالبدی است که بیتردید بر جنبههای
فیزیكی تأکید دارد و طراح میتواند بر آن تأثیر داشته باشد .از
طرفی برای ایجاد مطلوبیت فضای شخصی ،محیط باید دارای
ساختاری ویژه باشد و تمام محیط باید بهصورت یک کل
یكپارچه در طراحی مدنظر قرار گیرد  .لذا میتوان فاکتورهایی
که بر مطلوبیت مؤثرند اعم از کالبدی و غیر کالبدی را برشمرده
و تأثیر هرکدام را بر دیگری بررسی کرده و درنهایت ارتباط
آنها را مشخص نمود" .مشخصات کالبدی" عناصر عینی
هستند که کیفیت فضا را افزایش داده و باعث ایجاد مطلوبیت
شده و محصول آن ارزیابی مثبت کاربران خواهد بود .طرّاحی
کالبدی مناسب فضاها ،ارتباطات فضایی مناسب فضاهای
همجوار و تناسب عناصر کالبدی بافرهنگ جاری در محیط
برافزایش تعامالت اجتماعی بین کاربران اثر مطلوب خواهد
داشت ،درک مطلوبیّت فضا را میتوان در آرامش ناشی از حضور
در آن فضا جستوجو و کیفیت این آرامش را در بعد اجتماعی و
باهم بودن تعریف نمود .عواملی مرتبط با مؤلفههایی چون

مسئله تنوعهایی را نشان میدهد که اگرچه در مبانی ،وحدت و
اشتراک دارند ،مصادیق متعدّدی را صورت میبندند .ازاینرو در
تحقیق حاضر از میان این عوامل متعدد که هر یک بهگونهای بر
مطلوبیت فضا مؤثرند ،بر مبنای معیارهای تعیینشده از منابع و
از جانب اساتید و کاربران ،به بررسی تأثیر ویژگیهای کالبدی و
روانی فضا برافزایش مطلوبیت فضای شخصی پرداخته شد و
مهمترین مؤلفههای مؤثر در حوزه مؤلفههای کالبدی عواملی
مانند  :فردی سازی فضا ،استفاده از مرزها برای تفكیک فضا و
ایجاد فضاهای نیمه شخصی و خلوت به دست آمد و در حوزه
مؤلفههای روانی مهمترین مؤلفهها شامل :امنیت ،تراکم
جمعیتی و در نظر گرفتن نیازهای متفاوت افراد حاصل شد .در
این رهگذر ،میتوان با بررسی جزئیتر این مؤلفهها بهعنوان
مؤلفههای تأثیرگذار برای طراحی فضاهای جدید که کیفیات
خاصی را عرضه میدارند ،استفاده نمود .
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