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چكيده:
ایجاد محرمیت فضایی ،ش�رایط مناس�بی را برای رش�د و تحول اخالقی ،اجتماعی و جسمانی دختران
فراهم ميكند و در نتیجه منجر به شکلگیری نظامی کارامد و پویا ميگردد .در این پژوهش تالش شده
است با بررسی و درک صحیح و آگاهانه از عوامل تأثیرگذار بر موضوع حریم و با تکیه بر تأمین نیازهای
فضاهای آموزش�ی ،آسایش و آرامش در محیط آموزشی برای دختران فراهم آید .متناسب با پژوهش،
با روش تحلیل محتوا به تجزیهوتحلیل اطالعات پرداخته ش�د ،س�پس برای سنجش شاخصهای مورد
بررس�ی از روش پیمایشی جهت پاس�خ دادن به فرضیات پژوهش استفاده شد .در این راستا با مطالعة
مناب�ع موجود 20 ،مؤلفه مؤثر بر محرم ّیت اس�تخراج گردید .با فرض وجود رابطة مثبت بین متغیرهای
مس�تقل و وابس�ته ،با طرح ،توزیع و جمعآوری پرس�شنامه ،آرا و عقاید جامعة پژوهش مورد بررسی
قرار گرفت .به این منظور 40 ،پرسشنامه در میان جمعی از اساتید دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی،
عل�م و صنع�ت ایران و تربیت مدرس توزیع گردید و میزان تأثی�ر و اولویت مؤلفههای روانی و کالبدی
بهدس�تآمده ،با طیف لیکرتی سنجیده ش�د .با حذف پرسشنامههای ناقص ،در نهایت  17پرسشنامه
م�ورد تحلیل قرار گرف�ت .بهمنظور تعدیل مؤلفهها ،با اس�تفاده از تکنیک دلفی و ش�انون مؤلفههای
کماهمیت از نظر متخصصان حذف ش�د .نتایج نش�ان میدهد میزان اثرگذاری متغیرهای مس�تقل بر
متغیر وابس�ته متفاوت اس�ت .در می�ان مؤلفههای روان�ی ،مؤلفههای امنیت و حس تعل�ق و در میان
مؤلفههای کالبدی ،مؤلفههای سلسلهمراتب ،مرز ،رابطة درون و بیرون و درونگرایی بهعنوان مهمترین
مؤلفههای کالبدی مؤثر بر ارتقای محرمیت فضای آموزشی شناسایی و راهکارهای طراحی ارائه گردید.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله93/6/16 :

محرمیّت ،فضای آموزشی ،تکنیک دلفی ،آنتروپی شانون.
 ïتاريخ شروع بررسي93/7/27 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله93/12/25 :

٭ كارشناسي ارشد معماري ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ha.eftekhari@yahoo.com ..................................................................................
٭٭ دكتراي مهندسي معماري ،دانشیار گروه معماري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي azemati@srttu.edu ........................................................
٭٭ ٭ دكتراي مهندسي معماري ،مهندسی و معماری وشهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران s.norouzian@iust.ac.ir .......................
 ëاین مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد است که با حمایت سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور اجرا شده است.
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مقدمه

ت از محدودة ویژهای از زمان و مکان است که شخص میتواند در آن ،نیازهای روانی
حریم عبار 
خویش را بهگونهای مناس��ب برآورده س��ازد (علیآبادی ،1380 ،ص .)21 .تعالیم اس�لام نیز با محترم
شمردن این حق و تشریح الگوهای متفاوت رفتاری رعایت حریم ،رفتار مناسب مسلمانان را توصیف
میکند .این الگوهای رفتاری تأثیر عمدهای بر معماری ایرانی دارد (معماریان ،هاش��میطغرالجردی و
کمال��ی پ��ور ،1389 ،ص ،)6 .همچنان که جهانبینی حاکم بر فرهنگ این س��رزمین به بهترین وجه در
معماری سنتی آن منعکس گردیده است (سیفیان و محمودی ،1386 ،ص.)14.
حرف��ة معماری بهدلیل ماهیت بینرش��تهای خود از مباحثی همچون عل��وم رفتاری در بطن خود
به��ره میبرد ،لذا در ایجاد یک اثر معماری ضرورت ش��ناخت صحی��ح کاربر و نیازهای وی اهمیت
بس��زایی دارد (رازجویان )1376 ،و طراح را در شناخت بهتر و عمیقتر موضوع توانمند میسازد .از
پیامدها و نتایج این ش��ناخت میتواند طراحی یک معماری کارامد و دارای ارزش باشد (محمودی،
 ،1382ص.)39 .
بحث محیط فیزیکی همواره از دیدگاه روانشناس��ان محیط مورد توجه بوده است و از آن بهعنوان
ظرفی یاد میشود که رفتارها و تعامالت انسانی در آن رخ میدهد (لنگ .)1390 ،1در طراحی و ارزیابی
محیط مصنوع همواره نیازهای اولیة افراد مورد توجه اس��ت (پروشانس��کی )1978 ،2و محیط بهعنوان
یک��ی از عوام��ل برانگیزنده ،باید به تفاوتهای افراد و نیازهای آنها پاس��خگو باش��د (ریو.)1387 ،3
پاس��خ به نیازهای روانی و جسماني ،آسایش روانی ـ جسماني استفادهکنندگان را در پی دارد (ووگل،4
 .)2008بدون توجه به این مسئله ،فضا میتواند صدمات زیاد فیزیولوژیکی و روانی به انسان وارد کند
(لنگ.)1390،
در این میان مدرس��ه بهعنوان مکانی که فرصتی بیهمتا و جایگاهی اساسی برای بهبود زندگی و
ارتقای س�لامت روان نوجوانان بهوجود میآورد (بینش ،کشتیآرای ،یوسفی و یارمحمدیان،1393 ،
ص  ،)45.حائ��ز اهمیت اس��ت .فضاي کالبدي م��دارس بهدلیل اینکه دانشآم��وزان وقت زیادی در
آن صرف میکنند ،بر کیفیت آموزش تأثیر مس��تقیم دارد و قادر اس��ت فرآیند یادگیری را متأثر نماید
(د گريگوري ،)2007 ،5بر این اس��اس فعالیتهای آموزش��ی و پرورش��ی بایس��تی در فضای مناسب
و براس��اس نیازه��ا و عالیق دانشآموزان انج��ام پذیرد (طبائیان،حبیب و عاب��دی ،1390،ص.)94 .
همچنین با توجه به اینکه نظام آموزشوپرورش هر کش��ور بهدنبال عوامل مؤثر در یادگیری اس��ت و
در جهت رشد و تعالی اهداف مورد نظر و راهکارهای رسیدن به آنها گام برمیدارد (برخوردارپور
و سرمد ،1379 ،ص ،)65 .اهمیت این فضای کالبدی نمایانتر میشود.
علیرغ��م وجود برخی تش��ابهات در فضاهای موردنیاز دانشآموزان دختر و پس��ر ،بهعلت وجود
تفاوتهایی در خصوصیات جسمانی و روانی آنها ،نیاز به شکلگیری فضاهایی با خصوصیات متمایز در
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مدرسه احساس میگردد (جهاد دانشگاهی ،1384 ،ص .)2 .از آنجا که محرمیّت یکی از ویژگیهایی
است که خاص دانشآموزان دختر بوده و تأثیر بسزایی در آزادی رفتارهای آنها دارد ،توجه به تنظیم
عرصهها ،حریمهای عملکردی و فرهنگی در مدارس ،آرامش دانشآموزان را در پی خواهد داش��ت
(زینعل��ی ،1389 ،ص .)42 .مس��ئله حری��م و محرمیّت در معماری و جای��گاه آن در نظام اجتماعی،
فرهنگی و زندگی ایرانیان ،همواره امری ریش��هدار در خلق فضاهای معماری بوده است همچنان که
در بس��ياري از آیات قرآن 6ب��ه مفهوم عینی ،مورد احترام قرار دادن حری��م دیگران و عدم تجاوز به
آن ،حتی بهواسطة دید مستقیم تأکید و رعایت آن بر هر فرد مسلمان فرض شده است .این در حالی
اس��ت که در معماری امروز ایران ،کمرنگ ش��دن حریمها و حوزهها ،کاهش احس��اس تعلق و بروز
مشکالت را همراه آورده است (سیفیان و محمودی ،1386 ،ص )14 .و به بروز عواقبي منجر شده که
نهتنها در میان جامعة معماران ،بلکه در بین عامة مردم نيز جایگاهی نداشته است و عالوه بر از دست
رفتن سرمایههای کشور باعث فراموششدن و بیارزش شدن هنری چون معماری میشود (نقرهکار،
حمزهنژاد و فروزنده ،1388 ،ص .)31 .لذا بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد محرمیّت در مدارس دختران
که ش��رایط مادی و معنوی را برای اس��تفادهکننده در تمامی ابعاد فراهم آورد ،از این جهت ضروری
مینماید و در این نوشتار به آن پرداخته میشود.
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مؤلفههای روانی

ـ امنیت
محی��ط فیزیک��ی در تقویت امنیت ذهنی فرد نقش مهمی دارد و زمینة ذهنی مثبت و یا منفی از فضا
میتواند در احساس کلی درک شده نسبت به فضا تأثیرگذار باشد (ضابطیان ،بمانیان و رفیعیان،1389 ،
ص .)140.در این میان ،توجه به حریم در حوزة کالبدی تمرکز بر اصولی است که امنیت فضا را شکل
دهد و آرامش و آسایش فرد را تأمین نماید (موالنایی و فیضی ،1391 ،ص.)2 .
ـ حس تعلق
حیات جامعة انساني در گرو احساس تعلق و وابستگی و پیوند میان اعضای آن است .بهطور كلي هدف
اصلی هر جامعه محافظت و نگهداری از پیوستگی و احساستعلقی است که اعضای آن را کنار یکدیگر
نگه میدارد (نویدنیا .)1385 ،آنجا که بحث از محرمیّت فضاها پیشمیآید ،واژة قلمرو در ذهن تداعی
میشود .قلمرو حریمی است که فرد بهمنظور ایجاد حس تعلق به مکان برای خود ایجاد میکند (دانایینیا،
 ،1385ص .)8 .تحقیقات نشان میدهد كه بین حریم و احساس تعلق ارتباط وجود دارد بطوریکه با ایجاد
حریم خصوصی ،عملکرد گروه بهبود یافته و احساس تعلق افزایش مییابد (هریس ،1996 ،ص.)287 .
ـ استقالل ،کنترل و رضایت از محیط
تنظیم حریم ،پایه و اس��اس احساس استقالل است .چنانچه سطح حریم خصوصی بیشتر از سطح
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مطلوب باشد ،فرد احساس جدایی میکند (کایا و وبر ،2003 ،8ص )302 .و عملکرد و احساس کنترل
افزایش مییابد (هریس ،1996 ،ص )288 .درحالیکه با کاهش درجة محدودة ش��خصی ،کاربران فضا
احس��اس از دست دادن حریم و کنترل بر فضای کاری خود را تجربه میکنند (کیم و دیر ،2006 ،9ص.
 .)19در واقع حریم خصوصی بهعنوان یک فرآیند کنترل ،هم شامل محدودیت و هم شامل جستوجوی
تعام��ل برای دس��تیابی به درجه مطلوبی از دسترس��ی به خود یا گروه در ی��ک زمان خاص و در یک
مجموعه ش��رایط داده شده است (پدرس��ن ،1987 ،10ص .)147 .با توجه به اینکه درک میزان رضایت
از س��وی هر شخص و در ش��رایط مختلف اجتماعی ،فرهنگی و محیطی متفاوت است (خاتونآبادی،
صابری و ابراهیمی ،1390 ،ص ،)85 .مکانیسمهای روانشناسی محیط و حریم خصوصی بایستی مورد
تجزیهوتحلیل قرار گیرد ،چراکه فراهم کردن سطوح تعاملی کنترلشدهتر میتواند در نهایت رضایت از
محی��ط را در بین کاربران فضا فراهم آورد (دمیرباس و دمی��رکان ،2000 ،11ص .)54 .از آنجا که مقدار
تماس بهدس��تآمده با دیگران و کنترل آن تابع عوامل انس��انی و موقعیتی است و ابعاد مختلف فردی
شامل ویژگیهای مختلف سنی ،جنسی و اجتماعی را میتوان در تنظیم روابط محرمیّت مؤثر دانست،
اس��تفاده ،تأثیر و سهولت اجرای مکانیس��م تنظیم حریم بهطور قابلمالحظهای در سطح افراد متفاوت
میگردد (جانسون .)1974 ،12با این بیان ،به جهت ایجاد عرصههای محرم در فضاهای آموزشی دخترانه،
کنترل مؤلفههای انس��انی نیز حائز اهمیت است که به جهت تحدید دامنة پژوهش ،در این نوشتار تأثیر
آن مورد بررسی قرار نگرفته است.
ـ ازدحام
احس��اس ازدحام تحتتأثیر تراکم جمعیت و اطالعات محیطی قرار دارد اما پدیدهای ذهنی است
که آن را عوامل روانش��ناختی از یکس��و و عوامل محیطی و فرهنگی از س��وی دیگر تحتتأثیر قرار
میدهد .احساس ازدحام زمانی رخ میدهد که سازوکارهای حریم کارکرد موفقی نداشته باشد ،بنابراین
اساسیترین ضرورت حریم را میتوان پرهیز از ازدحام ناخواسته در محیط بیانکرد (کوپريتز.)1998 ،13

مؤلفههای کالبدی

ـ محیط
محیط بر احساسات و چگونگی ارتباط با دیگران تأثیر دارد (ایزدی ،هاشمی و برزمینی ،1390 ،ص.
 .)93هر نوع عمل و رفتار انسانی ،محیط کالبدی مناسب خود را میطلبد .انسان و محیط هر دو به شکلی
پویا ،در قالب کلی واحد ،موجب تعریف و تکامل یکدیگر میشوند (معماریان ،هاشمیطغرالجردی و
کمالی پور ،1389 ،ص .)2 .از دیدگاه متخصصان ،محیطی که فرد در آن وجود دارد با مفهوم حریم مرتبط
اس��ت (چرمایف و الکساندر ،)1963 ،14بر این اس��اس سطح حریم عالوه بر عوامل فردی ،فرهنگی و
اجتماعی به عوامل محیطی نیز وابسته است (کایا و وبر ،2003 ،ص.)301 .
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ـ سلسلهمراتب و مکانیابی
اصل سلس��لهمراتب ،بهعنوان یکی از اصول اساس��ی حاکم بر هس��تی ،بیش��ترین تأثی��رات را در
ش��کلگیری محرمیت در کالبد معماری و شهرس��ازی س��نتی ایران داراس��ت و قلمروهای فضایی با
کارکردها و حریمبندیهای فضایی را شکل میدهد (سیفیان و محمودی ،1386 ،ص .)7 .در این راستا
انواع فضای باز ،بس��ته و سرپوش��یده (حائری )1388 ،در جایگاههای مختلف سازمان فضایی با ابعاد،
مضامین و حالتهای مختلف ،از جمله فضای عمومی ،نیمهعمومی ،نیمهخصوصی و خصوصی ،نشان
از سلسلهمراتب دسترسی و محصوریت فضا دارد (نظیف ،1392 ،ص .)65 .در دیدگاه کلیتر مکانیابی
مناسب و متناسب بهعنوان ویژگی این سلسلهمراتب معرفی میشود (دانایینیا ،1385 ،ص.)8 .
ـ حصار و جداره
مفهوم حریم در حوزة معماری اشاره بهوجود مکان محترمی است که حصنهایی براي آن تعریف
شده تا از هرگونه خدشه در امان باشد .این حصنها میتواند از صلبترین حصارها یا دیوارها آغاز شده
و تا شفافترین آنها امتداد یابد (ادیبزاده ،1388 ،ص .)105 .تحقیقات صورت گرفته فضاهای محصور
را دارای نق��ش مؤث��ری در افزایش س��طح حریم میداند (کیم و دی��ر ،2006 ،ص )24 .و وجود رابطة
مثبت بین درجه فیزیکی حصار و درک حریم خصوصی را نشان میدهد (انیل و کارایون .)1993 ،15در
مجوز دسترسی یا عدم دسترسی به برخی مکانها و فعالیتها را صادر مینماید و
واقع ساختا ِر جداره ّ
بهعنوان یک ضرورت مکمل برای شناسایی کمیت و کیفیت ارتباط عناصر ،عالوه بر تفکیک و تحدید،
قابلیتهای پویا و متنوع اجزا و فضا را در جهت انسجام تقویت میکند (بدیعی ،1381 ،ص.)96 .
ـ رابطه درون و بیرون ،مرز
به عقیدة ش��ولتز ،1980( 16ص )63 .جوهر اصلی معماری را رابطة درون و بیرون تشکیل میدهد.
آلدون تأکید میکند که گذار بین درون و بیرون بایستی از طریق مکانهای بینابین تعریفشدهای صورت
ميگيرد که آگاهی همزمان از آنچه در دیگر سو قرار دارد را ممکن سازد (سیدکالل ،1391 ،ص.)126 .
وج��ود مفاصل بین عرصههای متوالی یا مج��اور ،در میزان جدایی آنها ،ارتباط دقیق آنها با یکدیگر،
تحول و جابهجایی که بین آنها صورت میپذیرد ،اهمیت حیاتی داش��ته و مفاهیمی چون محرمیت را
فراهم میآورد (توسلی ،1376 ،ص .)32 .در این راستا مور ،1993( 17ص )33 .معتقد است برای تمیز
دادن یک مکان ممتاز درونی از جهان بیرونی ،مرز اهمیت خاصی دارد .ایجاد تفاوت بین درون و بیرون
نیازمند مرزی قابلنفوذ بین این دو اس��ت و این تفاوتگذاری بین حیطهها عامل اصلی س��اختن مکان
است (سیدکالل ،1391 ،ص.)123 .
ـ درونگرایی
وجود انسان از این جهت معنادار میشود که او صاحب درون است .با این منطق ،مکانی که انسان
در آن قرار میگیرد باید لیاقت حضور درون را داشتهباشد (ادیبزاده ،1388 ،ص .)115 .درونگرایی پس
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از اس�لام ،با بهوجود آمدن جهانبینی جدید و شکلگیری ارزشهایی همچون محرمیت ،رنگی دوباره
به خود گرفت (سیفیان و محمودی ،1386 ،ص )10و منظور از آن ،بسته بودن فضای خصوصی نسبت
به فضای ش��هری و بازشدگی آن بهس��وی فضای باز خصوصی و عمدت ًا حیاط میانی است (ناریقمی،
 ،1389ص.)70 .
ـ مقیاس ،تقسیمبندی فضایی
ِ
تمامیت ش��کلی را از اصول طراحی محیطهای اس�لامی میداند که به حساسیت در اندازه،
هایدر
مقیاس و ارزشدادن به مقیاس انس��انی ،هم در سیس��تم اجتماعی و هم در فرم فیزیکی ،اش��اره دارد
(میرمرادی ،1391 ،ص .)12 .با ایجاد شبکهای از فضاهای هماهنگ و در عین حال متباین ،زمینة عینیت
یافتن مفاهیمی چون محرمیت و مقیاس فراهم میآید (توس��لی ،1376 ،ص .)32 .به عبارتی ،تغییرات
مقی��اس میتواند به یادآوری حریم در معماری کمک کند (ادیبزاده ،1388 ،ص ،)105 .زیرا فضاهای
بزرگ یا فضاهای کوچک متعدد ،دارای قابلیت بروز انواع نیازهای فردی هس��تند و پاس��خگویی به این
نیازها از طریق توزیع و تقسیمبندی به وقوع میپیوندد که افزایش فعالیتهای عملی و الزامات خاص
مربوط به جداس��ازی و حریم را به همراه دارد (اس��كاولند و گارلینگ ،1977 ،18ص ،)183 .بهگونهای که
تقس��یم عرصهها در فضا ،در اس��تفادة مؤثر از فضا و احس��اس کنترل نيز بر حریم خصوصی تأثیرگذار
خواهد بود (دمیرباس و دمیرکان ،2000 ،ص.)61 .
ـ دسترسی و ورودی
بین عواملی چون توالی نظام دسترسی ،درجة تقدس و احترام به مرکز همبستگی مستقیم وجود دارد.
ِ
ارتباط تحت انقیاد اس��ت ،بهحدیکه در حوزة مجاز ،در جهت حفاظت از
یکی از دالیل حفظ حریم،
منافع و ملکیت ،حد دسترسیها تحت کنترل باشد (بدیعی ،1381 ،ص .)65 .در واقع تفکیک حریمهای
عمومی از خصوصی و ایجاد مرتبهبندی در دسترس��یها نقش پررنگی در تقویت محرمیت در ساختار
فضایی دارد (موالنایی و فیضی ،1391 ،ص .)3 .از سوی دیگر ،مسائلی از قبیل نحوة دسترسی و حریم،
در مفهوم ورودی تأثیرگذار و تأثیرپذیر است ،همچنان که با ظهور اسالم و تأکید آن بر محرمیت ،ورودی
بناها با رعایت حریم طراحی شده است (دوستیمطلق ،1388 ،ص )99 .و خصلت حرمتآفرینی آستانة
ورودی ،بهعن��وان یکی از مهمترین وجوه سلس��لهمراتب در حد فاصل میان فضای خصوصی درون و
جهان بیرون ،همواره مورد توجه و تکریم بوده است (بدیعی ،1381 ،ص.)167 .
ـ کفسازی ،اختالف سطح
از اولی��ن موارد برآورده ش��دن حریمها میتوان بهوجود یک عنصر معماری ش��بیه به کفس��ازی
متفاوت یا اختالف ارتفاع کف اش��اره کرد .همانطور که در ورودی شبس��تانهای مساجد و یا حتی در
خانههای سنتی ایران دیده میشود ،این شیوه بهمنزلة نوعی پاسخ کالبدی به رعایت حریمهاست و ورود
به درون را تعریف میکند (ادیبزاده ،1388 ،ص.)106 .
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ـ عناصر بازشو و مشبک
بهمنظور ارتباط مناس��ب بين داخل و خارج ،از طریق بازشوها و کنترل حریم ،اتخاذ تدابیري مانند
شکس��تگی در فرم ساختمان ،پش��ت کردن بر عوامل مشرف و افزودن عناصر الحاقی ،میتواند موجب
محدود شدن دید به داخل فضا گردد و سایة بصری حاصل از این شکستگیها ،فضایی محرم پدید آورد
(جهاد دانشگاهی ،1384 ،ص.)43 .
جمعبندی بررس��یها ،عوامل متعددی را در ایجاد کیفیتهای کالبدی و حدود و حریم ،با توجه به
نظریههای اندیشمندان حوزههای مختلف ،مورد تأکید قرار میدهد .در این میان پژوهش حاضر ،بنا بر
دیدگاه روانشناسی محیط که مناسبات مشترک بین محیط فیزیکی و رفتار و تجربة انسان را مورد بررسی
قرار میدهد (هوالهان ،)1982 ،19تالش نموده با مدنظر قرار دادن مؤلفههای روانی و کالبدی ،پلی میان
مفاهیم مرتبط با حریم و قلمرو و ابعاد کالبدی در معماری فضای آموزشی برقرار سازد.
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جدول  .1مؤلفههاي مؤثر بر محرميت فضاي آموزشي

متغيرها

مؤلفههاي
رواني

مؤلفهها

مؤلفههاي
كالبدي

ـ امنيت
ـ حس تعلق
ـ استقالل
ـ كنترل
ـ رضايت از محيط
ـ ازدحام
ـ محيط
ـ سلسلهمراتب
ـ مكانيابي
ـ حصار
ـ جداره
ـ رابطه درون و بيرون
ـ مرز
ـ درونگرايي
ـ مقياس
ـ تقسيمبندي فضايي
ـ دسترسي
ـ ورودي
ـ كفسازي و اختالف سطح
ـ عناصر بازشو و مشبك
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با توجه به جدول  ،1فرضیة اصلی اين پژوهش براساس تأثیر مؤلفههای روانی و کالبدی پایهگذاری
شده و به جستوجوی آن دسته از عناصر موجود در معماری ایران (شامل سلسلهمراتب ،ارتباط درون
و بیرون ،فضای بینابین و ،)...ميپردازد که نقش مهمتری در احساس حریم و بهتبع آن امنیت ،آرامش و
حس تعلق دارد .برای پاسخ به اين فرضيه سؤاالت زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
ـ کدام عناصر در ارتقاي سطح محرمیت فضاهای آموزشی نقش مهمتری ایفا میکنند؟

محرمیت را در فضاهای آموزشی افزایش داد؟
ـ چگونه میتوان ،با ایجاد متغیرهای محیطی،
ّ

روش تحقیق

بهمنظ��ور ارزیابی دیدگاه متخصصان در حیطة معماری فضاهای آموزش��ی ،روانشناس��ی محیط و
طراحی ش��هری ،در مورد عوامل استخراجش��ده حاصل از مرور ادبیات موضوع ،نخست با استفاده از
تکنیک دلفی 20پرس��شنامهای محقق س��اخته تنظیم شد و پیش از توزیع نهایی ،با  5تن از اساتید مورد
مطالعة آزمایشی قرار گرفت .پس از تعیین روایی آن 40 ،پرسشنامه از طریق ارسال آنالین یا مراجعة
حضوری ،در بین اساتید دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی ،علم و صنعت ایران و تربیت مدرس توزیع
شد که در آن ،میزان تأثیر و اولویت مؤلفههای روانی و کالبدی بهدستآمده در بخش موضوع تحقیق ،با
طیف لیکرتی و در بازه خیلی زیاد ،زیاد ،کم و خیلی کم ،توسط متخصصان سنجیده شد .در انتهای هر
بخش از سؤاالت ،جدولی برای اولویتبندی مؤلفههای مورد سؤال از دیدگاه متخصصان تنظیم شد که
هدف آن تعیین میزان روایی پاسخها و دستیابی به مؤلفههای مؤثرتر بود .از این میان  23پرسشنامه
جمعآوری و در نهایت  17پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت .به جهت تعدیل مؤلفهها ،مطابق با نظر
متخصصان در سه مرحله به بررسی دادهها پرداخته شد .در سنجش طیف لیکرتی برای گزینه خیلیزیاد
ضریب  ،5برای گزینه زیاد ضریب  ،4برای گزینه کم ضریب  2و برای گزینه خیلیکم ضریب  1منظور
گردید .بهمنظور وزندهی هر یک از مؤلفههای اولویتبندی ش��ده توس��ط متخصصین ،وزن هر مؤلفه
ب��ا توج��ه به تعداد دفعات قرارگیری در هر یک از اولویته��ا و با اعمال ضریب مربوط به آن اولویت
محاس��به گردید .در نهایت با جمع تعداد پاس��خهای مربوط به هر اولویت و اختصاص ضریب متناظر،
وزن هر مؤلفه به دست آمد.
با توجه به اینکه روشهای پردازش دادهها بهصورت غیرجبرانی و براس��اس فراوانی هر مقوله بنا
شده و از اعتبار الزم برخوردار نیست ،در تحلیل اطالعات ،از روشهای جبرانی که از دقتهای ریاضی
خوبي برخوردار بوده و میتواند اطالعات بیش��تری را در تفس��یر پیام ارائه دهد (آذر ،1380 ،ص)15 .
استفاده شد .به این منظور ،با استفاده از روش آنتروپی شانون ،تجزیهوتحلیل دادهها صورت پذیرفت .در
ابتدا هر مؤلفه بهصورت مجزا در هر پرسشنامه ارزیابی شد و براساس گزینة نسبت داده شده ،ضریبی
از طیف لیکرت را به خود اختصاص داد و در نهایت این ضرایب با یکدیگر جمع شد .پس از بهنجار
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کردن دادهها از رابطة ( ،)1با این فرض که محتوای یک پیام از نقطه نظر  iتعداد پاس��خگو در  jمقوله
طبقهبندی شده است (آذر ،1380 ،ص ،)8 .بار اطالعاتی هر یک از مؤلفهها از رابطة ( )2محاسبه گردید.
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در نهایت نتایج بهدستآمده از سه مرحله با یکدیگر مقایسه و مؤلفههای ناهمخوان حذف گردید.

یافتههای تحقیق

 تجزیهوتحلیل دادهها با روش دلفی
ب��ا اعمال روشهای آماری میزان تأثیر هر یک از مؤلفهها مش��خص گردی��د و نتایج حاصل برای
ارزیابی فرضیههای پژوهش به کار رفت .ابتدا بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه ،با
کمی و کیفی مطابق نمودار1
استفاده از تکنیک دلفی و براساس گزینههای موجود ،برای هر مؤلفه وزن ّ
به دست آمد.
5

رضايت از محيط

امنيت

كنترل

ازدحام

استقالل

حس تعلق

0

نمودار .1وزن مؤلفههاي رواني براساس طيف ليكرتي

تحلیل فراوانیها به روش جاری نش��ان میدهد که مهمترین مؤلفههای روانی ،مؤلفه امنیت با وزن
کمی  2/1761و
کمی  3/7649بوده و مؤلف��ه ازدحام با وزن ّ
کم��ی  4/1766و مؤلف��ه حس تعلق با وزن ّ
ّ
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کمی  ،3/4117کمترین اهمیت را دارا است .همچنین از نظر وزن کیفی،
مؤلفه رضایت از محیط با وزن ّ
تمامی مؤلفهها به جز مؤلفه ازدحام ،در بازة زیاد تا بسیار زیاد تأثیرگذارند.
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نمودار .2وزن مؤلفههاي كالبدي براساس طيف ليكرتي

در می��ان مؤلفههای کالبدی نیز ،مؤلفه سلس��لهمراتب با وزن کم��ی  4/8819و مؤلفه رابطه درون و
بیرون ،با وزن کمی  ،3/5294بیش��ترین و مؤلفه کفس��ازی با وزن کمی  2/2353و مؤلفه مقیاس با وزن
کمی  ،3/2943کمترین اهمیت را به خود اختصاص دادهاست و تأثیر کمی تمامی مؤلفههای کالبدی به
جز مؤلفه کفسازی در بازه زیاد تا بسیار زیاد قرار دارد (نمودار .)2
 تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از میانگین اولویتبندی
براس��اس وزندهی هر یک از مؤلفههای اولویتبندی ش��ده توسط متخصصین ،وزن هر مؤلفه در
طبقهبندی روانی و کالبدی محاسبه گردید.
جدول  .2وزن مؤلفههاي رواني براساس ميانگين اولويتها

مؤلفههاي رواني

حس تعلق

استقالل

ازدحام

كنترل

امنيت

رضايت از محيط

ميانگين اولويت

4/53

3/18

2/18

3/76

4/35

3

یافتهها نشان میدهد كه مؤلفة حس تعلق با میانگین  4/53و مؤلفة امنیت با میانگین  ،4/35بیشترین
اهمیت و مؤلفه ازدحام با میانگین  2/18و سپس مؤلفة رضایت از محیط با میانگین  ،3کمترین اهمیت
را در میان مؤلفههای روانی به دست آوردهاند (جدول .)2
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ميانگين
اولويت

مرز

محيط

مكانيابي

سلسلهمراتب

حصار

رابطه درون و بيرون

مقياس

دسترسي

درونگراي

ورودي

3/35 2/82 2/65 5/94 2/53 6/59 4/70 3/47 3/35

جداره
2

تقسيمبندي

كالبدي

كفسازي

مؤلفههاي

بازشو

جدول  .3وزن مؤلفههاي كالبدي براساس ميانگين اولويتها
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2/41 0/29 4/41 6/06

از مجموع مؤلفههای کالبدی ،مؤلفة سلس��لهمراتب با میانگین  6/59و مؤلفة درونگرایی با میانگین
 ،6/06به بیش��ترین اولویت و مؤلفة کفس��ازی با میانگین  0 /29و سپس مؤلفة جداره با میانگین  ،2به
کمترین اولویت در میان جامعه آماری مورد پژوهش دست یافت (جدول .)3
 تجزیهوتحلیل دادهها با آنتروپی شانون
تحلیل محتوی براساس تکنیک آنتروپی شانون ،برای هر مؤلفه ضریب اهمیتی به دست میدهد .بر
مبنای بردار  ،Wمقولههای حاصل از پیام مطابق جدول  4رتبهبندی گردید.
21

جدول  .4وزن مؤلفههاي رواني براساس ضريب اهميت

مؤلفههاي رواني

حس تعلق

استقالل

ازدحام

كنترل

امنيت

رضايت از محيط

w

0/1677

0/1673

0/1624

0/1671

0/1689

0/1665

این تحلیل نش��ان میدهد كه از مي��ان مهمترین مؤلفههای روانی ،مؤلف��ة امنیت با ضریب اهمیت
 0/1689و مؤلفه حس تعلق با ضریب اهمیت  0/1677است و مؤلفه ازدحام با ضریب اهمیت 0/1624
و س��پس مؤلفه رضایت از محیط با ضریب اهمیت  ،0/1665در پایینترین ردهبندی مؤلفههای روانی
قرار دارد.

0/0760

مرز

0/0369

محيط

0/0373

مكانيابي

0/0374

سلسلهمراتب

0/0369

حصار

 0/0374رابطه درون و بيرون

0/0364

مقياس

0/0371

دسترسي

0/0370

ورودي

0/0370

جداره

0/0371

درونگراي

0/0369

تقسيمبندي

0/0360

w

كفسازي

كالبدي

0/0368

مؤلفههاي

بازشو

جدول  .5وزن مؤلفههاي كالبدي براساس ضريب اهميت
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براس��اس این متد ،از میان مؤلفهه��ای کالبدی ،به ترتیب مؤلفة مرز با ضری��ب اهمیت  0/0760و
مؤلفههای سلس��لهمراتب و رابطة درون و بیرون با ضریب اهمیت  ،0/0374در باالترین ردة اهمیت و
مؤلفة کفس��ازی با ضری��ب اهمیت  0/0360و پس از آن مؤلفة مقیاس ب��ا ضریب اهمیت  0/0364و
س��پس مؤلفة بازش��و با ضریب اهمیت  ،0/0368در پایینترین ردة اهمیت جای گرفتند (جدول  .)5در
نهایت بهمنظور تعدیل دادهها و بر مبنای مقایسة صورت گرفته مطابق جداول ذیل ،همگونی و ناهمگونی
نظرات متخصصان در خصوص تأثیر مؤلفههای روانی و کالبدی بهدست آمد.
جدول  .6اولويتبندي مؤلفههاي رواني

براساس s

براساس ميانگين اولويت

براساس w

حس تعلق

امنيت

حس تعلق

استقالل

استقالل

امنيت
كنترل

رضايت از محيط
ازدحام

حس تعلق
كنترل

رضايت از محيط
ازدحام

امنيت

استقالل
كنترل

رضايت از محيط
ازدحام

جدول  .7اولويتبندي مؤلفههاي کالبدی

براساس s

براساس ميانگين اولويت
سلسلهمراتب

براساس w
مرز

رابطه درون و بيرون

مكانيابي

مكانيابي

تقسيمبندي

ورودي ،جداره

دسترسي

ورودي ،مرز

بازشو

مقياس

كفسازي

سلسلهمراتب

رابطه درون و بيرون

درونگرايي

مرز

مكانيابي

درونگرايي

حصار

تقسيمبندي

دسترسي

بازشو ،جداره

حصار

مقياس

جداره

ورودي
محيط

كفسازي
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محيط

بازشو

كفسازي

رابطه درون و بيرون ،سلسلهمراتب
درونگرايي ،دسترسي
محيط ،حصار ،تقسيمبندي
مقياس

مؤلفههاي مؤثر بر ارتقاي محرم ّيت در فضاهاي آموزشي

مطالعة تطبیقی دادهها نشان میدهد كه ترتیب قرارگیری مؤلفهها جز در موارد معدود ،مشابه یکدیگر
است .میتوان گفت از دیدگاه متخصصان ،مؤلفههای امینت و حس تعلق از مهمترین مؤلفههای روانی
و مؤلفههای سلسلهمراتب ،مرز ،رابطة درون و بیرون و درونگرایی از مهمترین مؤلفههای کالبدی مؤثر
بر محرمیت فضای آموزشی بهشمار میروند.
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نتیجهگیری

در هر فضایی که بهوس��يلة انس��ان مورد اس��تفاده ق��رار میگیرد ،نی��از بهوجود
عرصهه��ای محرم ،مصون و ایمن وجود دارد و فضای آموزش��ی نی��ز از این قاعده
مس��تثنا نیس��ت .حریم ،بهعنوان عالقة بنیادین انسان در همه فرهنگها ،مکانی است
ک��ه حدود دارد و نباید بدون دلیل به آن تعرض ش��ود .این اصل که بهعنوان یکی از
اصول مهم معماری ایرانی ارتباط تنگاتنگی با کرامت انس��انی دارد ،تأثیر به س��زایی
در س��ازماندهی و ش��کلگیری عملکردهای فضایی داشته اس��ت و میتواند آثار و
نتایج عمیقی در خلق فضاهای آموزشی ،متناسب با نیاز استفادهکنندگان ،داشته باشد.
یافتهه��ای اين پژوهش از می��ان عوامل تأثیرگذار ،عناصر روان��ی و کالبدی متعددی
را ،ب��ا درج��ات متفاوت��ی از اهمیت ،در ایج��اد حریم مؤثر میداند ک��ه میتواند در
برنامهریزی و طراحی فضاهای آموزشی بهکار گرفته شود .با در نظر گرفتن مهمترین
عوامل تأثیرگذار از دیدگاه جامعة پژوهش ،برای ارتقاي سطح محرمیت در فضاهای
آموزشی ،میتوان اقدامهای ذیل را مدنظر قرار داد:
 در مکانیابی ،دسترس��یها و عرصهبندی فضاها ،رعایت سلس��لهمراتب عمومی تا
خصوصی مورد توجه قرار گیرد به شکلی که تأثیر عامل اشراف کاهش یابد .تحقق
این امر با شرایط ذیل امکانپذیر است:
ـ توجه به همجواریها متناسب با مدرسه و ارتفاع آنها؛
ـ رعایت فاصلة مناسب با همجواریها؛
ـ تعریف دسترسیهای جداگانه؛
ـ تعریف ورودیهای جداگانه.
 ب��ا منعط��ف کردن مرز میان فضای عمومی و فض��اي خصوصی از طریق چند الیه
کردن آنها و همپوش��انی و ارتباط میان فضاهای مختلف به ش��یوههای ذکرش��ده،
سطوح مختلفی از محرمیت با حفظ تداوم فضایی ایجاد گردد:
ـ تعریف فضای نیمه عمومی در حدفاصل فضای خصوصی و فضاي عمومی؛
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ـ تقسیمبندی فضا با استفاده از اختالف سطح و گیاه؛
ـ تعریف سلسلهمراتب فضایی؛
ـ ایجاد فضای دنج با استفاده از شکستگیهای پالن.
 ارتب��اط بی��ن درون و بیرون از طری��ق مکانهای بینابینی تعریف ش��ده و رعایت
مفصلبندی با تدابیر ارائهشده در ادامه ،صورت پذیرد:
ـ تعریف فضاهای متنوع باز ،نیمهبسته و بسته؛
ـ شکست دید در فضاهای ورودی؛
ـ کنترل دیدهای مشرف با استفاده از گیاهان و یا دیوارههای غیر صلب؛
ـ استفاده از جدارههای مشبک و منعطف؛
ـ ایجاد شکستگی در پالن برای کنترل دید.
 موضوع درون و درونیس��ازی از طریق بازشدگی فضای خصوصی بهسوی فضای
ب��از خصوصی ،که باعث آرامش درون��ی میگردد ،بهصورت ذیل مورد تمرکز قرار
گیرد:
ـ سازماندهی حول حیاط مرکزی؛
ـ تعریف فضاهای نیمه بسته در حیاط برای کنترل دید؛
ـ فضای باز فرورفته و ایجاد اختالف ارتفاع در کف.
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