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چكيده:

ایجاد محرمیت فضایی، ش�رایط مناس�بی را برای رش�د و تحول اخالقی، اجتماعی و جسمانی دختران 
فراهم مي کند و در نتیجه منجر به شکل گیری نظامی کارامد و پویا مي گردد. 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 تجزیه وتحلیل اطالعات پرداخته ش�د، س�پس برای سنجش شاخص های 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 محرمّیت اس�تخراج گردید. با فرض وجود رابطة مثبت بین متغیرهای 
مس�تقل و وابس�ته، با طرح، توزیع و جمع آوری پرس�ش نامه، آرا و عقاید جامعة پژوهش مورد بررسی 
قرار گرفت. به این منظور، 40 پرسش نامه در میان جمعی از اساتید دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، 
عل�م و صنع�ت ایران و تربیت مدرس توزیع گردید و میزان تأثی�ر و اولویت مؤلفه های روانی و کالبدی 
به دس�ت آمده، با طیف لیکرتی سنجیده ش�د. با حذف پرسش نامه های ناقص، در نهایت 17 پرسش نامه 
م�ورد تحلیل قرار گرف�ت. به منظور تعدیل مؤلفه ها، با اس�تفاده از تکنیک دلفی و ش�انون مؤلفه های 
کم اهمیت از نظر متخصصان حذف ش�د. نتایج نش�ان می دهد میزان اثرگذاری متغیرهای مس�تقل بر 
متغیر وابس�ته متفاوت اس�ت. در می�ان مؤلفه های روان�ی، مؤلفه های امنیت و حس تعل�ق و در میان 
مؤلفه های کالبدی، مؤلفه های سلسله مراتب، مرز، رابطة درون و بیرون و درون گرایی به عنوان مهم ترین 
مؤلفه های کالبدی مؤثر بر ارتقای محرمیت فضای آموزشی شناسایی و راهکارهای طراحی ارائه گردید.
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مقدمه
حريم عبارت  از محدودة ويژه ای از زمان و مکان است که شخص می تواند در آن، نيازهای روانی 
خويش را به گونه ای مناسللب برآورده سللازد )علی آبادی، 1380، ص. 21(. تعاليم اسللام نيز با محترم 
شمردن اين حق و تشريح الگوهای متفاوت رفتاری رعايت حريم، رفتار مناسب مسلمانان را توصيف 
می کند. اين الگوهای رفتاری تأثير عمده ای بر معماری ايرانی دارد )معماريان، هاشللمی طغرالجردی و 
کمالللی پللور، 1389، ص. 6(، همچنان که جهان بينی حاکم بر فرهنگ اين سللرزمين به بهترين وجه در 

معماری سنتی آن منعکس گرديده است )سيفيان و محمودی، 1386، ص.14(.
حرفللة معماری به دليل ماهيت بين رشللته ای خود از مباحثی همچون علللوم رفتاری در بطن خود 
بهللره می برد، لذا در ايجاد يک اثر معماری ضرورت شللناخت صحيللح کاربر و نيازهای وی اهميت 
بسللزايی دارد )رازجويان، 1376( و طراح را در شناخت بهتر و عميق تر موضوع توانمند می سازد. از 
پيامدها و نتايج اين شللناخت می تواند طراحی يک معماری کارامد و دارای ارزش باشد )محمودی، 

1382، ص. 39(.
بحث محيط فيزيکی همواره از ديدگاه روان شناسللان محيط مورد توجه بوده است و از آن به عنوان 
ظرفی ياد می شود که رفتارها و تعامات انسانی در آن رخ می دهد )لنگ1، 1390(. در طراحی و ارزيابی 
محيط مصنوع همواره نيازهای اولية افراد مورد توجه اسللت )پروشانسللکی2، 1978( و محيط به عنوان 
يکللی از عوامللل برانگيزنده، بايد به تفاوت های افراد و نيازهای آن ها پاسللخگو باشللد )ريو3، 1387(. 
پاسللخ به نيازهای روانی و جسماني، آسايش روانی ل جسماني استفاده کنندگان را در پی دارد )ووگل4، 
2008(. بدون توجه به اين مسئله، فضا می تواند صدمات زياد فيزيولوژيکی و روانی به انسان وارد کند 

)لنگ،1390(.
در اين ميان مدرسلله به عنوان مکانی که فرصتی بی همتا و جايگاهی اساسی برای بهبود زندگی و 
ارتقای سللامت روان نوجوانان به وجود می آورد )بينش، کشتی آرای، يوسفی و يارمحمديان، 1393، 
ص .45(، حائللز اهميت اسللت. فضاي کالبدي مللدارس به دليل اينکه دانش آمللوزان وقت زيادی در 
آن صرف می کنند، بر کيفيت آموزش تأثير مسللتقيم دارد و قادر اسللت فرآيند يادگيری را متأثر نمايد 
)د گريگوري5، 2007(، بر اين اسللاس فعاليت های آموزشللی و پرورشللی بايسللتی در فضای مناسب 
و براسللاس نيازهللا و عايق دانش آموزان انجللام پذيرد )طبائيان،حبيب و عابللدی،1390، ص. 94(. 
همچنين با توجه به اينکه نظام آموزش وپرورش هر کشللور به دنبال عوامل مؤثر در يادگيری اسللت و 
در جهت رشد و تعالی اهداف مورد نظر و راهکارهای رسيدن به آن ها گام برمی دارد )برخوردارپور 

و سرمد، 1379، ص. 65(، اهميت اين فضای کالبدی نمايان تر می شود.
علی رغللم وجود برخی تشللابهات در فضاهای موردنياز دانش آموزان دختر و پسللر، به علت وجود 
تفاوت هايی در خصوصيات جسمانی و روانی آن ها، نياز به شکل گيری فضاهايی با خصوصيات متمايز در 
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مدرسه احساس می گردد )جهاد دانشگاهی، 1384، ص. 2(. از آنجا که محرمّيت يکی از ويژگی هايی 
است که خاص دانش آموزان دختر بوده و تأثير بسزايی در آزادی رفتارهای آن ها دارد، توجه به تنظيم 
عرصه ها، حريم های عملکردی و فرهنگی در مدارس، آرامش دانش آموزان را در پی خواهد داشللت 
)زينعلللی، 1389، ص. 42(. مسللئله حريللم و محرمّيت در معماری و جايللگاه آن در نظام اجتماعی، 
فرهنگی و زندگی ايرانيان، همواره امری ريشلله دار در خلق فضاهای معماری بوده است همچنان که 
در بسللياري از آيات قرآن6 بلله مفهوم عينی، مورد احترام قرار دادن حريللم ديگران و عدم تجاوز به 
آن، حتی به واسطة ديد مستقيم تأکيد و رعايت آن بر هر فرد مسلمان فرض شده است. اين در حالی 
اسللت که در معماری امروز ايران، کم رنگ شللدن حريم ها و حوزه ها، کاهش احسللاس تعلق و بروز 
مشکات را همراه آورده است )سيفيان و محمودی، 1386، ص. 14( و به بروز عواقبي منجر شده که 
نه تنها در ميان جامعة معماران، بلکه در بين عامة مردم نيز جايگاهی نداشته است و عاوه بر از دست 
رفتن سرمايه های کشور باعث فراموش شدن و بی ارزش شدن هنری چون معماری می شود )نقره کار، 
حمزه نژاد و فروزنده،  1388، ص. 31(. لذا بررسی عوامل مؤثر بر ايجاد محرمّيت در مدارس دختران 
که شللرايط مادی و معنوی را برای اسللتفاده کننده در تمامی ابعاد فراهم آورد، از اين جهت ضروری 

می نمايد و در اين نوشتار به آن پرداخته می شود.

مؤلفههایروانی
ـ امنیت

محيللط فيزيکللی در تقويت امنيت ذهنی فرد نقش مهمی دارد و زمينة ذهنی مثبت و يا منفی از فضا 
می تواند در احساس کلی درک شده نسبت به فضا تأثيرگذار باشد )ضابطيان، بمانيان و رفيعيان، 1389، 
ص.140(. در اين ميان، توجه به حريم در حوزة کالبدی تمرکز بر اصولی است که امنيت فضا را شکل 

دهد و آرامش و آسايش فرد را تأمين نمايد )موالنايی و فيضی، 1391، ص. 2(.
ـ حس تعلق

حيات جامعة انساني در گرو احساس تعلق و وابستگی و پيوند ميان اعضای آن است. به طور كلي هدف 
اصلی هر جامعه محافظت و نگهداری از پيوستگی و احساس تعلقی است که اعضای آن را کنار يکديگر 
نگه می دارد )نويدنيا، 1385(. آنجا که بحث از محرمّيت فضاها پيش می آيد، واژة قلمرو در ذهن تداعی 
می شود. قلمرو حريمی است که فرد به منظور ايجاد حس تعلق به مکان برای خود ايجاد می کند )دانايی نيا، 
1385، ص. 8(. تحقيقات نشان می دهد كه بين حريم و احساس تعلق ارتباط وجود دارد بطوری که با ايجاد 
حريم خصوصی، عملکرد گروه بهبود يافته و احساس تعلق افزايش می يابد )هريس، 1996، ص. 287(.

ـ استقالل، کنترل و رضایت از محیط
تنظيم حريم، پايه و اسللاس احساس استقال است. چنانچه سطح حريم خصوصی بيشتر از سطح 
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مطلوب باشد، فرد احساس جدايی می کند )کايا و وبر8، 2003، ص. 302( و عملکرد و احساس کنترل 
افزايش می يابد )هريس، 1996، ص.  288( درحالی که با کاهش درجة محدودة شللخصی، کاربران فضا 
احسللاس از دست دادن حريم و کنترل بر فضای کاری خود را تجربه می کنند )کيم و دير9، 2006، ص. 
19(. در واقع حريم خصوصی به عنوان يک فرآيند کنترل، هم شامل محدوديت و هم شامل جست وجوی 
تعامللل برای دسللت يابی به درجه مطلوبی از دسترسللی به خود يا گروه در يللک زمان خاص و در يک 
مجموعه شللرايط داده شده است )پدرسللن10، 1987، ص. 147(. با توجه به اينکه درک ميزان رضايت 
از سللوی هر شخص و در شللرايط مختلف اجتماعی، فرهنگی و محيطی متفاوت است )خاتون آبادی، 
صابری و ابراهيمی، 1390، ص. 85(، مکانيسم های روان شناسی محيط و حريم خصوصی بايستی مورد 
تجزيه وتحليل قرار گيرد، چراکه فراهم کردن سطوح تعاملی کنترل شده تر می تواند در نهايت رضايت از 
محيللط را در بين کاربران فضا فراهم آورد )دميرباس و دميللرکان11، 2000، ص. 54(. از آنجا که مقدار 
تماس به دسللت آمده با ديگران و کنترل آن تابع عوامل انسللانی و موقعيتی است و ابعاد مختلف فردی 
شامل ويژگی های مختلف سنی، جنسی و اجتماعی را می توان در تنظيم روابط محرمّيت مؤثر دانست، 
اسللتفاده، تأثير و سهولت اجرای مکانيسللم تنظيم حريم به طور قابل ماحظه ای در سطح افراد متفاوت 
می گردد )جانسون12، 1974(. با اين بيان، به جهت ايجاد عرصه های محرم در فضاهای آموزشی دخترانه، 
کنترل مؤلفه های انسللانی نيز حائز اهميت است که به جهت تحديد دامنة پژوهش، در اين نوشتار تأثير 

آن مورد بررسی قرار نگرفته است.
ـ ازدحام

احسللاس ازدحام تحت تأثير تراکم جمعيت و اطاعات محيطی قرار دارد اما پديده ای ذهنی است 
که آن را عوامل روان شللناختی از يکسللو و عوامل محيطی و فرهنگی از سللوی ديگر تحت تأثير قرار 
می دهد. احساس ازدحام زمانی رخ می دهد که سازوکارهای حريم کارکرد موفقی نداشته باشد، بنابراين 
اساسی ترين ضرورت حريم را می توان پرهيز از ازدحام ناخواسته در محيط بيان  کرد )کوپريتز13، 1998(.

مؤلفههایكالبدی
ـ محیط

محيط بر احساسات و چگونگی ارتباط با ديگران تأثير دارد )ايزدی، هاشمی و برزمينی، 1390، ص. 
93(. هر نوع عمل و رفتار انسانی، محيط کالبدی مناسب خود را می طلبد. انسان و محيط هر دو به شکلی 
پويا، در قالب کلی واحد، موجب تعريف و تکامل يکديگر می شوند )معماريان، هاشمی طغرالجردی و 
کمالی پور، 1389، ص. 2(. از ديدگاه متخصصان، محيطی که فرد در آن وجود دارد با مفهوم حريم مرتبط 
اسللت )چرمايف و الکساندر14، 1963(، بر اين اسللاس سطح حريم عاوه بر عوامل فردی، فرهنگی و 

اجتماعی به عوامل محيطی نيز وابسته است )کايا و وبر، 2003، ص. 301(.
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ـ سلسله مراتب و مکان یابی
اصل سلسللله مراتب، به عنوان يکی از اصول اساسللی حاکم بر هسللتی، بيشللترين تأثيللرات را در 
شللکل گيری محرميت در کالبد معماری و شهرسللازی سللنتی ايران داراسللت و قلمروهای فضايی با 
کارکردها و حريم بندی های فضايی را شکل می دهد )سيفيان و محمودی، 1386، ص. 7(. در اين راستا 
انواع فضای باز، بسللته و سرپوشلليده )حائری، 1388( در جايگاه های مختلف سازمان فضايی با ابعاد، 
مضامين و حالت های مختلف، از جمله فضای عمومی، نيمه عمومی، نيمه خصوصی و خصوصی، نشان 
از سلسله مراتب دسترسی و محصوريت فضا دارد )نظيف، 1392، ص. 65(. در ديدگاه کلی تر مکان يابی 

مناسب و متناسب به عنوان ويژگی اين سلسله مراتب معرفی می شود )دانايی نيا، 1385، ص. 8(.
ـ حصار و جداره

مفهوم حريم در حوزة معماری اشاره به  وجود مکان محترمی است که حصن هايی براي آن تعريف 
شده تا از هرگونه خدشه در امان باشد. اين حصن ها می تواند از صلب ترين حصارها يا ديوارها آغاز شده 
و تا شفاف ترين آن ها امتداد يابد )اديب زاده، 1388، ص. 105(. تحقيقات صورت گرفته فضاهای محصور 
را دارای نقللش مؤثللری در افزايش سللطح حريم می داند )کيم و ديللر، 2006، ص. 24( و وجود رابطة 
مثبت بين درجه فيزيکی حصار و درک حريم خصوصی را نشان می دهد )انيل و کارايون15، 1993(. در 
واقع ساختاِر جداره مجّوز دسترسی يا عدم دسترسی به برخی مکان ها و فعاليت ها را صادر می نمايد و 
به عنوان يک ضرورت مکمل برای شناسايی کميت و کيفيت ارتباط عناصر، عاوه بر تفکيک و تحديد، 

قابليت های پويا و متنوع اجزا و فضا را در جهت انسجام تقويت می کند )بديعی، 1381، ص. 96(.
ـ رابطه درون و بیرون، مرز

به عقيدة شللولتز16 )1980، ص. 63( جوهر اصلی معماری را رابطة درون و بيرون تشکيل می دهد. 
آلدون تأکيد می کند که گذار بين درون و بيرون بايستی از طريق مکان های بينابين تعريف شده ای صورت 
مي گيرد که آگاهی همزمان از آنچه در ديگر سو قرار دارد را ممکن سازد )سيدکال، 1391، ص. 126(. 
وجللود مفاصل بين عرصه های متوالی يا مجللاور، در ميزان جدايی آن ها، ارتباط دقيق آن ها با يکديگر، 
تحول و جابه جايی که بين آن ها صورت می پذيرد، اهميت حياتی داشللته و مفاهيمی چون محرميت را 
فراهم می آورد )توسلی، 1376، ص. 32(. در اين راستا مور17 )1993، ص. 33( معتقد است برای تميز 
دادن يک مکان ممتاز درونی از جهان بيرونی، مرز اهميت خاصی دارد. ايجاد تفاوت بين درون و بيرون 
نيازمند مرزی قابل نفوذ بين اين دو اسللت و اين تفاوت گذاری بين حيطه ها عامل اصلی سللاختن مکان 

است )سيدکال، 1391، ص. 123(.
ـ درون گرایی

وجود انسان از اين جهت معنادار می شود که او صاحب درون است. با اين منطق، مکانی که انسان 
در آن قرار می گيرد بايد لياقت حضور درون را داشته باشد )اديب زاده، 1388، ص. 115(. درون گرايی پس 
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از اسللام، با به وجود آمدن جهان بينی جديد و شکل گيری ارزش هايی همچون محرميت، رنگی دوباره 
به خود گرفت )سيفيان و محمودی، 1386، ص10( و منظور از آن، بسته بودن فضای خصوصی نسبت 
به فضای شللهری و بازشدگی آن به سللوی فضای باز خصوصی و عمدتًا حياط ميانی است )ناری قمی، 

1389، ص. 70(.
ـ مقیاس، تقسیم بندی فضایی

هايدر تماميِت شللکلی را از اصول طراحی محيط های اسللامی می داند که به حساسيت در اندازه، 
مقياس و ارزش دادن به مقياس انسللانی، هم در سيسللتم اجتماعی و هم در فرم فيزيکی، اشللاره دارد 
)ميرمرادی، 1391، ص. 12(. با ايجاد شبکه ای از فضاهای هماهنگ و در عين حال متباين، زمينة عينيت 
يافتن مفاهيمی چون محرميت و مقياس فراهم می آيد )توسلللی، 1376، ص. 32(. به عبارتی، تغييرات 
مقيللاس می تواند به يادآوری حريم در معماری کمک کند )اديب زاده، 1388، ص. 105(، زيرا فضاهای 
بزرگ يا فضاهای کوچک متعدد، دارای قابليت بروز انواع نيازهای فردی هسللتند و پاسللخ گويی به اين 
نيازها از طريق توزيع و تقسيم بندی به وقوع می پيوندد که افزايش فعاليت های عملی و الزامات خاص 
مربوط به جداسللازی و حريم را به همراه دارد )اسللكاولند و گارلينگ18، 1977، ص. 183(، به گونه ای که 
تقسلليم عرصه ها در فضا، در اسللتفادة مؤثر از فضا و احسللاس کنترل نيز بر حريم خصوصی تأثيرگذار 

خواهد بود )دميرباس و دميرکان، 2000، ص. 61(.
ـ دسترسی و ورودی

بين عواملی چون توالی نظام دسترسی، درجة تقدس و احترام به مرکز همبستگی مستقيم وجود دارد. 
يکی از داليل حفظ حريم، ارتباِط تحت انقياد اسللت، به حدی که در حوزة مجاز، در جهت حفاظت از 
منافع و ملکيت، حد دسترسی ها تحت کنترل باشد )بديعی، 1381، ص. 65(. در واقع تفکيک حريم های 
عمومی از خصوصی و ايجاد مرتبه بندی در دسترسللی ها نقش پررنگی در تقويت محرميت در ساختار 
فضايی دارد )موالنايی و فيضی، 1391، ص. 3(. از سوی ديگر، مسائلی از قبيل نحوة دسترسی و حريم، 
در مفهوم ورودی تأثيرگذار و تأثيرپذير است، همچنان که با ظهور اسام و تأکيد آن بر محرميت، ورودی  
بناها با رعايت حريم طراحی شده است )دوستی مطلق، 1388، ص. 99( و خصلت حرمت آفرينی آستانة 
ورودی، به عنللوان يکی از مهم ترين وجوه سلسللله مراتب در حد فاصل ميان فضای خصوصی درون و 

جهان بيرون، همواره مورد توجه و تکريم بوده است )بديعی، 1381، ص. 167(.
ـ کف سازی، اختالف سطح

از اوليللن موارد برآورده شللدن حريم ها می توان به وجود يک عنصر معماری شللبيه به کف سللازی 
متفاوت يا اختاف ارتفاع کف اشللاره کرد. همان طور که در ورودی شبسللتان های مساجد و يا حتی در 
خانه های سنتی ايران ديده می شود، اين شيوه به منزلة نوعی پاسخ کالبدی به رعايت حريم هاست و ورود 

به درون را تعريف می کند )اديب زاده، 1388، ص. 106(.
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ـ عناصر بازشو و مشبک
به منظور ارتباط مناسللب بين داخل و خارج، از طريق بازشوها و کنترل حريم، اتخاذ تدابيري مانند 
شکسللتگی در فرم ساختمان، پشللت کردن بر عوامل مشرف و افزودن عناصر الحاقی، می تواند موجب 
محدود شدن ديد به داخل فضا گردد و ساية بصری حاصل از اين شکستگی ها، فضايی محرم پديد آورد 

)جهاد دانشگاهی، 1384، ص. 43(.
جمع بندی بررسللی ها، عوامل متعددی را در ايجاد کيفيت های کالبدی و حدود و حريم، با توجه به 
نظريه های انديشمندان حوزه های مختلف، مورد تأکيد قرار می دهد. در اين ميان پژوهش حاضر، بنا بر 
ديدگاه روان شناسی محيط که مناسبات مشترک بين محيط فيزيکی و رفتار و تجربة انسان را مورد بررسی 
قرار می دهد )هوالهان19، 1982(، تاش نموده با مدنظر قرار دادن مؤلفه های روانی و کالبدی، پلی ميان 

مفاهيم مرتبط با حريم و قلمرو و ابعاد کالبدی در معماری فضای آموزشی برقرار سازد.

 جدول 1.   مؤلفه هاي مؤثر بر محرميت فضاي آموزشي                                                                                                                 

 مؤلفه ها

متغیرها

مؤلفه هاي
 رواني

ل امنيت
ل حس تعلق

ل استقال
ل كنترل

ل رضايت از محيط
ل ازدحام

مؤلفه هاي 
كالبدي

ل محيط
ل سلسله مراتب

ل مكان يابي
ل حصار
ل جداره

ل رابطه درون و بيرون
ل مرز

ل درون گرايي
ل مقياس

ل تقسيم بندي فضايي
ل دسترسي
ل ورودي

ل كف سازي و اختاف سطح
ل عناصر بازشو و مشبك
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با توجه به جدول 1، فرضية اصلی اين پژوهش براساس تأثير مؤلفه های روانی و کالبدی پايه گذاری 
شده و به جست وجوی آن دسته از عناصر موجود در معماری ايران )شامل سلسله مراتب، ارتباط درون 
و بيرون، فضای بينابين و...(، مي پردازد که نقش مهم تری در احساس حريم و به تبع آن امنيت، آرامش و 

حس تعلق دارد. برای پاسخ به اين فرضيه سؤاالت زير مورد بررسی قرار گرفته است:
ـکدامعناصردرارتقايسطحمحرمیتفضاهایآموزشینقشمهمتریایفامیکنند؟

ـچگونهمیتوان،باایجادمتغیرهایمحیطی،محرمّیترادرفضاهایآموزشیافزایشداد؟

روشتحقيق
به منظللور ارزيابی ديدگاه متخصصان در حيطة معماری فضاهای آموزشللی، روان شناسللی محيط و 
طراحی شللهری، در مورد عوامل استخراج شللده حاصل از مرور ادبيات موضوع، نخست با استفاده از 
تکنيک دلفی20 پرسللش نامه ای محقق سللاخته تنظيم شد و پيش از توزيع نهايی، با 5 تن از اساتيد مورد 
مطالعة آزمايشی قرار گرفت. پس از تعيين روايی آن، 40 پرسش نامه از طريق ارسال آناين يا مراجعة 
حضوری، در بين اساتيد دانشگاه های تهران، شهيد بهشتی، علم و صنعت ايران و تربيت مدرس توزيع 
شد که در آن، ميزان تأثير و اولويت مؤلفه های روانی و کالبدی به دست آمده در بخش موضوع تحقيق، با 
طيف ليکرتی و در بازه خيلی زياد، زياد، کم و خيلی کم، توسط متخصصان سنجيده شد. در انتهای هر 
بخش از سؤاالت، جدولی برای اولويت بندی مؤلفه های مورد سؤال از ديدگاه متخصصان تنظيم شد که 
هدف آن تعيين ميزان روايی پاسخ ها و دست يابی به مؤلفه های مؤثرتر بود. از اين ميان 23 پرسش نامه 
جمع آوری و در نهايت 17 پرسش نامه مورد ارزيابی قرار گرفت. به جهت تعديل مؤلفه ها، مطابق با نظر 
متخصصان در سه مرحله به بررسی داده ها پرداخته شد. در سنجش طيف ليکرتی برای گزينه خيلی زياد 
ضريب 5، برای گزينه زياد ضريب 4، برای گزينه کم ضريب 2 و برای گزينه خيلی کم ضريب 1 منظور 
گرديد. به منظور وزن دهی هر يک از مؤلفه های اولويت بندی شللده توسللط متخصصين، وزن هر مؤلفه 
بللا توجلله به تعداد دفعات قرارگيری در هر يک از اولويت هللا و با اعمال ضريب مربوط به آن اولويت 
محاسللبه گرديد. در نهايت با جمع تعداد پاسللخ های مربوط به هر اولويت و اختصاص ضريب متناظر، 

وزن هر مؤلفه به دست آمد.
با توجه به اينکه روش های پردازش داده ها به صورت غيرجبرانی و براسللاس فراوانی هر مقوله بنا 
شده و از اعتبار الزم برخوردار نيست، در تحليل اطاعات، از روش های جبرانی که از دقت های رياضی 
خوبي برخوردار بوده و می تواند اطاعات بيشللتری را در تفسللير پيام ارائه دهد )آذر، 1380، ص. 15( 
استفاده شد. به اين منظور، با استفاده از روش آنتروپی شانون، تجزيه وتحليل داده ها صورت پذيرفت. در 
ابتدا هر مؤلفه به صورت مجزا در هر پرسش نامه ارزيابی شد و براساس گزينة نسبت داده شده، ضريبی 
از طيف ليکرت را به خود اختصاص داد و در نهايت اين ضرايب با يکديگر جمع شد. پس از بهنجار 
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کردن داده ها از رابطة )1(، با اين فرض که محتوای يک پيام از نقطه نظر i تعداد پاسللخگو در j مقوله 
طبقه بندی شده است )آذر، 1380، ص. 8(، بار اطاعاتی هر يک از مؤلفه ها از رابطة )2( محاسبه گرديد.
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)رابطة1(                                                
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)رابطة2(                                      

در نهايت، ضريب اهميت هر يک از مقوله ها با اسللتفاده از رابطة )3( به دسللت آمد. Wj شاخصی 
است که ضريب اهميت هر مقولة j ام را در يک پيام با توجه به کل پاسخ دهندگان مشخص می کند )آذر، 

]1380، ص.10(. ]
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)رابطة3(                                                                    

در نهايت نتايج به دست آمده از سه مرحله با يکديگر مقايسه و مؤلفه های ناهمخوان حذف گرديد.

یافتههایتحقيق
 تجزیه وتحلیل داده ها با روش دلفی

بللا اعمال روش های آماری ميزان تأثير هر يک از مؤلفه ها مشللخص گرديللد و نتايج حاصل برای 
ارزيابی فرضيه های پژوهش به کار رفت. ابتدا به منظور تجزيه وتحليل داده های حاصل از پرسش نامه، با 
استفاده از تکنيک دلفی و براساس گزينه های موجود، برای هر مؤلفه وزن کّمی و کيفی مطابق نمودار1 

به دست آمد.

رضایت از محیط           امنیت                  کنترل                  ازدحام               استقالل               حس تعلق

5

0

 نمودار1.   وزن مؤلفه هاي رواني براساس طيف ليكرتي                                                                                                                 

تحليل فراوانی ها به روش جاری نشللان می دهد که مهم ترين مؤلفه های روانی، مؤلفه امنيت با وزن 
کّمللی 4/1766 و مؤلفلله حس تعلق با وزن کّمی 3/7649 بوده و مؤلفلله ازدحام با وزن کّمی 2/1761 و 
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مؤلفه رضايت از محيط با وزن کّمی 3/4117، کمترين اهميت را دارا است. همچنين از نظر وزن کيفی، 
تمامی مؤلفه ها به جز مؤلفه ازدحام، در بازة زياد تا بسيار زياد تأثيرگذارند.
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 نمودار2.   وزن مؤلفه هاي كالبدي براساس طيف ليكرتي                                                                                                                 

در ميللان مؤلفه های کالبدی نيز، مؤلفه سلسللله مراتب با وزن کمللی 4/8819 و مؤلفه رابطه درون و 
بيرون، با وزن کمی 3/5294، بيشللترين و مؤلفه کف سللازی با وزن کمی 2/2353 و مؤلفه مقياس با وزن 
کمی 3/2943، کمترين اهميت را به خود اختصاص داده است و تأثير کمی تمامی مؤلفه های کالبدی به 

جز مؤلفه کف سازی در بازه زياد تا بسيار زياد قرار دارد )نمودار 2(.

 تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از میانگین اولویت بندی
براسللاس وزن دهی هر يک از مؤلفه های اولويت بندی شللده توسط متخصصين، وزن هر مؤلفه در 

طبقه بندی روانی و کالبدی محاسبه گرديد.

 جدول 2.   وزن مؤلفه هاي رواني براساس ميانگين اولويت ها                                                                                                                 

رضايت از محيط امنيت كنترل ازدحام استقال حس تعلق مؤلفه هاي رواني

3 4/35 3/76 2/18 3/18 4/53 میانگین اولویت

يافته ها نشان می دهد كه مؤلفة حس تعلق با ميانگين 4/53 و مؤلفة امنيت با ميانگين 4/35، بيشترين 
اهميت و مؤلفه ازدحام با ميانگين 2/18 و سپس مؤلفة رضايت از محيط با ميانگين 3، کمترين اهميت 

را در ميان مؤلفه های روانی به دست آورده اند )جدول 2(.
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 جدول 3.   وزن مؤلفه هاي كالبدي براساس ميانگين اولويت ها                                                                                                                 

بازشو

ف سازي
ك

تقسيم بندي

درون گراي

جداره

ورودي

دسترسي

س
مقيا

رابطه درون و بيرون

صار
ح

ب
سلسله مرات

مكان يابي

ط
محي

مرز

 مؤلفه هاي

كالبدي

2/41 0/29 4/41 6/06 2 3/35 2/82 2/65 5/94 2/53 6/59 4/70 3/47 3/35
 میانگین
اولویت

از مجموع مؤلفه های کالبدی، مؤلفة سلسللله مراتب با ميانگين 6/59 و مؤلفة درون گرايی با ميانگين 
6/06، به بيشللترين اولويت و مؤلفة کف سللازی با ميانگين 29/ 0 و سپس مؤلفة جداره با ميانگين 2، به 

کمترين اولويت در ميان جامعه آماری مورد پژوهش دست يافت )جدول 3(.

 تجزیه وتحلیل داده ها با آنتروپی شانون21
تحليل محتوی براساس تکنيک آنتروپی شانون، برای هر مؤلفه ضريب اهميتی به دست می دهد. بر 

مبنای بردار W، مقوله های حاصل از پيام مطابق جدول 4 رتبه بندی گرديد.

 جدول 4.   وزن مؤلفه هاي رواني براساس ضريب اهميت                                                                                                                 

رضايت از محيط امنيت كنترل ازدحام استقال حس تعلق مؤلفه هاي رواني

0/1665 0/1689 0/1671 0/1624 0/1673 0/1677 w

اين تحليل نشللان می دهد كه از ميللان مهم ترين مؤلفه های روانی، مؤلفللة امنيت با ضريب اهميت 
0/1689 و مؤلفه حس تعلق با ضريب اهميت 0/1677 است و مؤلفه ازدحام با ضريب اهميت 0/1624 
و سللپس مؤلفه رضايت از محيط با ضريب اهميت 0/1665، در پايين ترين رده بندی مؤلفه های روانی 

قرار دارد.

 جدول 5.   وزن مؤلفه هاي كالبدي براساس ضريب اهميت                                                                                                                 

بازشو

ف سازي
ك

تقسيم بندي

درون گراي

جداره

ورودي

دسترسي

س
مقيا

رابطه درون و بيرون

صار
ح

ب
سلسله مرات

مكان يابي

ط
محي

مرز

 مؤلفه هاي

كالبدي

0/0368

0/0360

0/0369

0/0371

0/0370

0/0370

0/0371

0/0364

0/0374

0/0369

0/0374

0/0373

0/0369

0/0760

w
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براسللاس اين متد، از ميان مؤلفه هللای کالبدی، به ترتيب مؤلفة مرز با ضريللب اهميت 0/0760 و 
مؤلفه های سلسللله مراتب و رابطة درون و بيرون با ضريب اهميت 0/0374، در باالترين ردة اهميت و 
مؤلفة کف سللازی با ضريللب اهميت 0/0360 و پس از آن مؤلفة مقياس بللا ضريب اهميت 0/0364 و 
سللپس مؤلفة بازشللو با ضريب اهميت 0/0368، در پايين ترين ردة اهميت جای گرفتند )جدول 5(. در 
نهايت به منظور تعديل داده ها و بر مبنای مقايسة صورت گرفته مطابق جداول ذيل، همگونی و ناهمگونی 

نظرات متخصصان در خصوص تأثير مؤلفه های روانی و کالبدی به دست آمد.

 جدول 6.   اولويت بندي مؤلفه هاي رواني                                                                                                                                

s براساس میانگین اولویتبراساسwبراساس
امنيتحس تعلقامنيت

حس تعلقامنيتحس تعلق
استقالكنترلكنترل

كنترلاستقالاستقال
رضايت از محيطرضايت از محيطرضايت از محيط

ازدحامازدحامازدحام

 جدول 7.   اولويت بندي مؤلفه هاي كالبدی                                                                                                                                

s براساس میانگین اولویتبراساسwبراساس
مرزسلسله مراتبسلسله مراتب

رابطه درون و بيرون، سلسله مراتبدرون گراييرابطه درون و بيرون

مكان يابيرابطه درون و بيروندرون گرايي

درون گرايي، دسترسيمكان يابيمرز

ورودي، جدارهتقسيم بنديمكان يابي

محيط، حصار، تقسيم بنديمحيطحصار

بازشوورودي، مرزدسترسي

مقياسدسترسيتقسيم بندي

كف سازيمقياسورودي

حصاربازشو، جداره

بازشومحيط

جدارهمقياس

كف سازيكف سازي
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مطالعة تطبيقی داده ها نشان می دهد كه ترتيب قرارگيری مؤلفه ها جز در موارد معدود، مشابه يکديگر 
است. می توان گفت از ديدگاه متخصصان، مؤلفه های امينت و حس تعلق از مهم ترين مؤلفه های روانی 
و مؤلفه های سلسله مراتب، مرز، رابطة درون و بيرون و درون گرايی از مهم ترين مؤلفه های کالبدی مؤثر 

بر محرميت فضای آموزشی به شمار می روند.

نتيجهگيری
در هر فضايی که به وسلليلة انسللان مورد اسللتفاده قللرار می گيرد، نيللاز به وجود 
عرصه هللای محرم، مصون و ايمن وجود دارد و فضای آموزشللی نيللز از اين قاعده 
مسللتثنا نيسللت. حريم، به عنوان عاقة بنيادين انسان در همه فرهنگ ها، مکانی است 
کلله حدود دارد و نبايد بدون دليل به آن تعرض شللود. اين اصل که به عنوان يکی از 
اصول مهم معماری ايرانی ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسللانی دارد، تأثير به سللزايی 
در سللازمان دهی و شللکل گيری عملکردهای فضايی داشته اسللت و می تواند آثار و 
نتايج عميقی در خلق فضاهای آموزشی، متناسب با نياز استفاده کنندگان، داشته باشد. 
يافته هللای اين پژوهش از ميللان عوامل تأثيرگذار، عناصر روانللی و کالبدی متعددی 
را، بللا درجللات متفاوتللی از اهميت، در ايجللاد حريم مؤثر می داند کلله می تواند در 
برنامه ريزی و طراحی فضاهای آموزشی به کار گرفته شود. با در نظر گرفتن مهم ترين 
عوامل تأثيرگذار از ديدگاه جامعة پژوهش، برای ارتقاي سطح محرميت در فضاهای 

آموزشی، می توان اقدام های ذيل را مدنظر قرار داد:

 در مکان يابی، دسترسللی ها و عرصه بندی فضاها، رعايت سلسللله مراتب عمومی تا 
خصوصی مورد توجه قرار گيرد به شکلی که تأثير عامل اشراف کاهش يابد. تحقق 

اين امر با شرايط ذيل امکان پذير است:
ل توجه به هم جواری ها متناسب با مدرسه و ارتفاع آن ها؛

ل رعايت فاصلة مناسب با هم جواری ها؛
ل تعريف دسترسی های جداگانه؛
ل تعريف ورودی های جداگانه.

 بللا منعطللف کردن مرز ميان فضای عمومی و فضللاي خصوصی از طريق چند اليه 
کردن آن ها و همپوشللانی و ارتباط ميان فضاهای مختلف به شلليوه های ذکرشللده، 

سطوح مختلفی از محرميت با حفظ تداوم فضايی ايجاد گردد:
ل تعريف فضای نيمه عمومی در حدفاصل فضای خصوصی و فضاي عمومی؛
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ل تقسيم بندی فضا با استفاده از اختاف سطح و گياه؛
ل تعريف سلسله مراتب فضايی؛

ل ايجاد فضای دنج با استفاده از شکستگی های پان.

 ارتبللاط بيللن درون و بيرون از طريللق مکان های بينابينی تعريف شللده و رعايت 
مفصل بندی با تدابير ارائه شده در ادامه، صورت پذيرد:

ل تعريف فضاهای متنوع باز، نيمه بسته و بسته؛
ل شکست ديد در فضاهای ورودی؛

ل  کنترل ديدهای مشرف با استفاده از گياهان و يا ديواره های غير صلب؛
ل استفاده از جداره های مشبک و منعطف؛

ل ايجاد شکستگی در پان برای کنترل ديد.

 موضوع درون و درونی سللازی از طريق بازشدگی فضای خصوصی به سوی فضای 
بللاز خصوصی، که باعث آرامش درونللی می گردد، به صورت ذيل مورد تمرکز قرار 

گيرد:
ل سازمان دهی حول حياط مرکزی؛

ل تعريف فضاهای نيمه بسته در حياط برای کنترل ديد؛
ل فضای باز فرورفته و ايجاد اختاف ارتفاع در کف.
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