
77

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

رویکردی تحلیلی به بررسی جنسیت و تفاوت های آن در ادراک فضای کالبدی

شامره صفحه مقاله: 77-86
13

96
ن
ستا

زم
.2
ه1

مار
ش


رویکردی تحلیلی به بررسی جنسیت و تفاوت های آن در ادراک فضای
 کالبدی، نمونه موردی: فرهنگسراهای شهر تهران*

اخالص قمری**- غالمرضا طلیسچی***- امید دژدار****

چکیده
هدف تحقیق حاضر، رسیدن به آیتم های ضروری در طراحی فضایی معماریست، که برای هر دو گروه جنسی کاربر فضا 
طراحی شده باشد. چنین فضایی، محصول توجه به تفاوت های ادراکی دو جنس استفاده کننده از فضا می باشد. ادراک فضا، 
از مهم ترین و پیچیده ترین ابعاد شناخت و سنجش فضا می باشد. یکی از ابعاد مهم تفاوت های فردی انسان ها، جنسیت 
نتیجه  چنین  در  باشد.  داشته  رابطه  پدیده ها  از  آن ها  ادراک  و  افراد  نگرش های  با  که جنسیت  به نظر می رسد  و  است 
تفاوت هایی، ممکن است افراد مختلف در رویارویی با فضا ادراک متفاوتی نسبت به یکدیگر داشته  باشند. چنین موضوعی 
مستقاًل کمتر بررسي شده  است و نتایج چنین آزمایش هایي مي تواند تأثیر قابل توجهي در ارتقاء کیفیت محیط های انساني 
آیا بین جنسیت و ادراک فضای کالبدی رابطه ای  این مقاله درصدد پاسخگویی به پرسش های زیر است:  باشد.  داشته 
وجود دارد؟ و در ادراک فضای کالبدی توسط جامعه آزمودني، بین دو جنسیت، تفاوت معناداري در توجه به ویژگی های 
فضا وجود دارد؟ فرهنگسراهایی در تهران انتخاب شده اند و گروه های پاسخ دهنده مؤنث و مذکر به منظور سنجش مفاهیم 
ادراکی فضا مورد استفاده قرار گرفته اند. روش پژوهش، آزمون افتراق معناییست. براساس نتایج حاصله، افراد در رویارویي 
با محیط، به تمام جنبه های فضای معماری، مقوالت بصری، روانی، ادراکی و عملکردی توجه دارند. بنابراین باید در طراحی 
به تمام جنبه های ادراکی کاربران و تفاوت های آنان توجه نمود. این امر باعث ادراک کامل تر و خاطره انگیزي آن فضا شده 
و کاربران بهتر و با کیفیتی باالتر با آن ارتباط برقرار کرده و زمان بیشتری را با رضایت خاطر در آن سپری می نمایند. از 
یافته هاي این پژوهش مي توان به تفاوت های ادراک زنان و مردان از فضای کالبدی دست یافت و با رعایت آن ها در طراحی 

فضاهای عمومی، به ارتقاء کیفیت حضور هر دو جنس در فضا کمک کرد. 

واژگان کلیدی: ادراک محیط، جنسیت، فضای ساخته شده، فضای عمومی.
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مقدمه
ادراک فضا، از مهم ترین و پیچیده ترین ابعاد شناخت و سنجش آن می باشد. طی چند دهه اخیر، مطالعات بسیاری درباره 
این مطالعات، منظر رشدیافته ای درباره  انجام  گرفته و در مرکز  وجوه مختلف و روانشناسی ادراک در عرصه پژوهشی 
تفاوت های ادراک شکل  گرفته است. تفاوت های ادراک انسان ها معلول تفاوت های نگرشی، سنی، فرهنگی، شغلی، جنسی 
و غیره می باشد. آنچه را که در بحث ادراک باید مورد توجه قرار داد، این است که به رغم تشابه دستگاه احساس و ادراک 
در همه انسان ها، هر یک ادراک متفاوتی از پیرامون خود دارند. از این رو، ادراک متفاوت از محرک های مشابه، می تواند 
نتیجه ترکیب عوامل متعددی باشد و تنها یک عامل تأثیرگذار به تنهایی نمی تواند تعیین کننده آنچه ادراک می شود، باشد

ابعاد تفاوت ها، یعنی تفاوت های جنسی و جنسیتی مورد توجه قرار   از  )Giffird, 1997, p. 24(. در مقاله پیش رو، یکی 
گرفته  است. 

جنسیت1 به عنوان مقوله ای اجتماعی و متأثر از فرهنگ حاکم بر جامعه، با مفهوم جنس2 که عموماً برای بیان همان مقوله 
از دیدگاه زیست شناختی به کار می رود، متفاوت است. یکی از ابعاد مهم تفاوت های فردی بین انسان ها، جنسیت است. 
به نظر می رسد که جنسیت مانند جنس، با بینش ها و نگرش های افراد و ادراک آن ها از پدیده ها رابطه داشته باشد. درنتیجه 

چنین تفاوت هایی ممکن است افراد مختلف در رویارویی با فضا، ادراک متفاوتی نسبت به یکدیگر داشته باشند.
بنابراین، این سؤال به وجود می آید که آیا بین جنسیت و ادراک فضای کالبدی رابطه ای وجود دارد؟ آیا جنسیت متغیر 
مهمی در فهم معماریست؟ و جنس های متفاوت از فضاهای معماری معانی مختلفی دریافت می کنند؟ و یا آن ها را متفاوت 

معنا می کنند؟ 
آیا در ادراک فضای کالبدی )فرهنگسرا( توسط جامعه آزمودني )کاربران دختر و پسر(، بین دو جنسیت، تفاوت معناداري 

در توجه به ویژگی های موجود در فضا وجود دارد؟
ذیل  موارد  شامل  می پردازند،  کالبدی  فضای  ادراک  و  میان جنسیت  معنادار  رابطه  یا  استقالل  وجود  به  که  فرضیاتی 

می باشند )نمودار 1(.
• درک زنان و مردان از فضای ساخته شده می تواند متفاوت باشد.

• به مکان های خاصی ممکن است براساس جنس زیست شناختی کاربران خصوصیات جنسی داده شود. 
متغیرهاي مربوط به پرسش هاي تحقیق: ادراک فضای کالبدی متغیر وابسته و متغیر مستقل جنسیت است.

پدیده جنسیتی شدن فضای عمومی سبب افت کیفیت و مطلوبیت فضا شده و نمایانگر ناکارآمدی آن فضای معماری برای 
هر دو جنس، و تبدیل یک فضای عام به یک فضای خاص است. از این رو هدف این پژوهش بر اهمیت عدم  جنسیتی شدن 

یک فضا تأکید دارد.
جنسیتی شدن فضای معماری معضلی است ناشی از عدم درک و فهم صحیح از تفاوت های جنسیتی و رابطه آن با ادراک 

فضای معماری که جوامع امروزی با آن روبه رو هستند.
جنس، تفاوت بیولوژیکی میان زن و مرد است. در حالی که جنسیت رفتارها، نقش ها، نگرش ها و مسئولیت های منسوب به 

 .)Jazany, 2001, p. 13( زن یا مرد در یک جامعه می باشد
ویژگی های  آن  دربرگیرنده  )Giddens, 1994, p. 780( و  است  مناسب هر جنس  رفتار  از  اجتماعی  انتظارات  جنسیت، 
اکتسابی  تفاوت های  را  این رو می توان جنسیت  از  تعریف می کند.  را در جامعه  یا مردانه  زنانه  اجتماعی است که رفتار 
فرهنگی بین مردان و زنان تعریف کرد )Robertson, 1989, p. 275(. انجام رفتار، فرآیندی است که در جریان آن مقاصد 
ذهنی و بالقوه، به فعل در می آید. بنابراین رفتار جدای از فعالیت درنظر گرفته  می شود. رفتار، انجام یک فعالیت در عمل 
 Pakzad &( است. اگر فعالیت شکل انتزاعی و بالقوه ای از یک عمل دارد، رفتار فرم بالفعل و نحوه اجرای فعالیت می باشد
Bozorg, 2012, p. 229(. جنسیت، مشمول رفتارها، کنش ها و اندیشه های اجتماعی است که فرهنگ حاکم در هر جامعه 
به عهده دو جنس زن و مرد می گذارد. در ارتباط با نقش های جنسیتی، افکار قالبی در مورد هر دو جنس در جامعه 
مشاهده می شود که دامنه انتظارات را از هر دو جنس تعیین می کند )Nersisias, 2004, p. 38( از این رو، جنسیت به عنوان 
یک عامل اجتماعی و متأثر از فرهنگ مطرح می شود. بنابراین تفاوت های جنسیتی ثابت نبوده و در فرهنگ های مختلف 

.)Colomnia, 1992, p. 35( و در طول زمان تغییرپذیر است
میزان کارایی فضا از معیارهای کیفی سنجش فضاست. انسان پاسخ نیازهای خود را در فضا جستجو می کند و برای هر 
نیاز خاص، ذهن انسان فضایی را می طلبد که بتواند بهترین بستر را برای ارضاء نیازهایش فراهم کند. نحوه پاسخ گرفتن 
از فضا و میزان رضایت شخص از محیط در رفتار و واکنش وی نسبت به محیط بروز می نماید. بنابراین رابطه ای نزدیک و 
متقابل بین فضا و رفتار وجود دارد )Mortazavi, 2001, p. 35(. هر شخص به محض حضور در یک فضا به ارزیابی محیط 
می پردازد. زمانی که محیط شرایط مناسب تری را فراهم می کند و شخص با زحمت کمتری به هدف خود می رسد، شخص 

.)Kazemi, 2006, p. 53( احساس مطلوبیت کرده و تمایل دارد مدت طوالنی تری در آن محیط توقف نماید
ادراک انسان ها در محیط های متفاوت به صورت متفاوتی شکل می گیرد )Gifford, 1997, p. 26(. از این رو، در پژوهش 
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پیش رو فضای موردنظر، فضایی عمومی در نظر گرفته شده است. چراکه فضاهای عمومی برای استفاده هر دو گروه جنسی 
می باشند. اما گاهی به دالیلی مانند عدم انطباق وضع موجود این فضاها با نیازهای خاص بخشی از کاربران فضا )زنان یا 

مردان( حضور بخشی از کاربران در این فضاها کمرنگ شده و یا از حضور در این فضاها اجتناب می کنند. 
موضوع جنسیت و معماری مبحثی پیچیده است و در حال حاضر کسانی که در معماری به مقوله جنسیت توجه دارند 
از پیروان جنبش برابری طلبی زنان الهام می گیرند، زیرا مطالعات پایه در رابطه با جنسیت متعلق به آنان بوده و اشاره 
به مطالعاتشان اجتناب ناپذیر است. اما بر اساس تعریف جنسیت و توجه به این مهم که رفتارها و نقش های جنسیتی 
گرایش  داشتن  به  الزامی  معماری  و  بین جنسیت  رابطه  بررسی  برای  دارند،  تفاوت  یکدیگر  با  فرهنگ های مختلف  در 
قالب فضای  باید در  بومی دارد که  برای بررسی و حل مشکالت، پاسخی  فمینیستی نیست. بدین معنی که هر جامعه 

 .)Kazemi, 2006, p. 48( فرهنگی و اعتقادی خود به آن پرداخته و قضاوت شود
آگاهی از ویژگی های زن و مرد برای طراحی محیطی مطلوب برای هر دو جنس، امری ضروری است. بنابراین پژوهش 
حاضر با بهره گیری از روش افتراق معنایی، اقدام به مطالعه خصوصیات هر دو جنس کرده و ویژگی های متفاوت آن ها در 
ادراک و ارزیابی محیط و دیگر ویژگی های رفتاری ناشی از آن ها را شناسایی و تفاوت های میان آن ها در نحوه انجام این 
فرآیندها را بیان کرده است. سپس با آشنایی با تفاوت های ادراکی دو جنس مختلف به ارائه راه حلی برای طراحی فضاهای 

کالبدی پرداخته است که مورد پسند هر دو گروه باشد. 

1. روش پژوهش
این بخش، به گزارش یک پژوهش تجربی برای سنجش و بررسی تفاوت های جنسیت بر ادراک فضا می پردازد و روش شناسی 

آن، آزمون افتراق معنایی3 است.
این روش، پیمایشی میدانی است که پس از بررسی مفاهیم پایه در روانشناسی احساس و ادراک، روانشناسي محیطي 
و جنسیت؛ فرضیه هایي را مطرح و با صفات دوقطبی و پرسشنامه به آزمون فرضیه ها می پردازد. داده هاي به دست آمده 
جمع آوري و از طریق تحلیل استنتاجي بررسي شده و نتایج با فرضیات پژوهش تطبیق داده شده است. در انتها خالصه 

نتایج حاصل از آزمون فرضیه هاي مطرح شده در پژوهش ارائه شده است.
بحث نه در خصوص جنسیتی شدن فضا و فضای جنسیتی شده، بلکه در بررسی و شناخت تفاوت های ادراک فضای کالبدی 
توسط دو جنس مختلف کاربر فضا می باشد. بنابراین پژوهشی تجربی انجام گرفته که در آن موارد و نکات ادراک شده و 
موردتوجه کاربران فرهنگسراها، اساس تجزیه و تحلیل قرارگرفته و میزان این تفاوت در ادراک بررسی شده است. چهار 
فرهنگسرا در تهران، ابن سینا در غرب، اشراق شرق، سرو و ارسباران در مرکز و شمال انتخاب و دوگروه پاسخ دهنده مؤنث 
با پرسش مستقیم از  انتقالی و ادراک فضای کالبدی استفاده شدند. نخست  و مذکر به منظور سنجش تفاوت مفاهیم 
کاربران، به شناسایی صفات و مفاهیم القایی معماری و فضا پرداخته شد. به این صورت که به 35 نفر زن و 35 نفر مرد 
و در مجموع 70 نفر از کاربران پرسشنامه ای ارائه و خواسته شد که نقاط ضعف و قوت فضاها را بیان و نیز ویژگی های 
معماری یک فرهنگسرای آرمانی را بیان کنند و مشخص شد که کاربران به چه ویژگی هایی در یک فضا توجه دارند و از 
این طریق صفاتی که این معانی و مفاهیم توسط آن ها بیان می شوند، شناسایی شدند. نتایج این آزمون برای تدوین صفات 
دوقطبی برای مرحله دوم آزمون استفاده شدند. همچنین تالش بر این بوده که فضاهایی انتخاب شوند که زنان و مردان 

هم زمان وقت خود را به اشتراک می گذارند4. 

1-1- روش افتراق معنایی
این روش از روش های تحقیقی موفق است و در آن از کلمات برای درک و شناخت معانی تداعی شده استفاده می شود. 
اساس شکل گیری این روش نگرش به زبان به عنوان وسیله ای برای انتقال معنا می باشد. زبان به عنوان ابزاری ارتباطیست 

که معانی مختلف از طریق آن انتقال یافته و ارتباط برقرار می شود. 
از آنجاکه زبان خود یک ابزار انتقال معناست، می توان با بیان یک کلمه معانی صریح و ضمنی آن را به صورت تجربی 
استخراج نمود. به عالوه می توان از کلمات برای سنجش حاالت و تجربیات فردی استفاده کرد. تجربه ها نشان داده اند که 
در چنین مواردی میزان دانش و وسعت فرهنگ لغات شخص پاسخ دهنده در پاسخ ها مؤثر است. روش افتراق معنایی برای 
رفع این معضل ابداع شد. در این تفکیک به جای ادراک و احساس از طرف پاسخ دهنده، از وی خواسته می شود که ادراک 
و احساس خود را بر اساس کلماتی از پیش تعیین شده بیان نماید. این کلمات صفاتی دوقطبی بوده و دو حالت مقابل هم 
را بیان می کنند. پاسخ دهنده می تواند یکی از دو حالت و یا وضعیتی بین دو حالت را که به بهترین شکل تجربه وی را بیان 
می کند، انتخاب کند. به این صورت که تعدادی گزینه بین دو حالت انتهایی یا دو کلمه مقابل قرار می گیرد. هنگامی که 
یک مفهوم بر اساس چندین صفت دوقطبی داوری شود، امکان یافتن روابط داخلی فراهم خواهد شد؛ به عبارتی همبستگی 

 .)Rezazadeh, 2004, p. 41( بین صفات مختلف را می توان روشن کرد
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2-1- صفات دوقطبی 
گزینش صفات دوقطبی مناسب برای سنجش ادراک در دو جنس مختلف مهم ترین مرحله به کارگیری تکنیک افتراق 
برد که  به کار  آزمون  باید در  را  باشند. صفاتی  با هر مفهوم متفاوت  معنایی است. ممکن است صفات متناسب مرتبط 

.)Rezazadeh, 2004, p. 42( بیشترین ابعاد معنایی یک مفهوم را دربرگرفته تا نتیجه گیری از آزمون بهینه باشد
در این پژوهش با پرسش از کاربران و پرسشنامه تشریحی برای شناخت صفات دوقطبی مرتبط با مفاهیم محیطی استفاده 
شده است. مصاحبه ها منفرد بوده و جهت کنترل شرایط محیطی و کاهش عوامل مزاحم و جلوگیری از تداخل نظریات 
دیگران بر دیدگاه های فرد پاسخ دهنده، ضمن انجام مصاحبه تنها مصاحبه کننده و مصاحبه شونده حضور داشته اند. هر 
یک از ویژگی هایی که از طریق مصاحبه شوندگان مطرح شد، عکس آن نیز پرسیده شد تا نقطه مقابل آن ویژگی در صفات 
دوقطبی مشخص شود. نتایج آزمون ها به تفکیک ثبت شده و براساس فراوانی ویژگی ها، صفات دوقطبی شکل داده شده اند 

)جدول1(.

جدول 1: بخشی از فرم صفات دو قطبی مورد استفاده در آزمون افتراق معنایی

3-1- گروه های پاسخ دهنده
با تعداد پاسخ دهنده خوبی را در زمانی  انجام آزمون  انجام می گیرد که امکان  افتراق معنایی به صورت گروهی  آزمون 
مناسب فراهم می کند. طبق برنامه تدوین شده دو گروه پاسخ دهنده زن و مرد به تعداد برابر هر کدام 30 نفر در هر یک 

از فرهنگسراها و در مجموع 240 نفر برای انجام این آزمون درنظر گرفته شده اند. 

2. مرور ادبیات پژوهش
ادراک محیط می تواند در افراد مختلف متفاوت باشد. چه عواملی باعث این اختالف می شوند؟ بعضی از این تفاوت ها مربوط 
به تفاوت های فردی اشخاص، داشتن تجربه های متفاوت، جنسیت، فرهنگ و غیره و بعضی مربوط به جلوه های متفاوت 

محیط هستند )Pakzad & Bozorg, 2012, p. 126( )نمودار 1(.

نمودار 1: مراحل ادراک

به نظر "مارگارت مید"، در بیشتر جوامع میان زن و مرد تفاوت های روانی وجود دارد، ولی نوع و میزان این تفاوت ها 
برحسب نوع فرهنگ ها متفاوت است، و نقش های جنسیتی تغییر می کنند )نمودار 2(. بنابراین در طراحی حساس به 
 Pakzad( جنسیت، هم باید بر ایجاد شرایط عینی مناسب برای زن و مرد، و هم بر نیازهای خاص آنان در جامعه تأکید شود

.)& Bozorg, 2012, p. 337
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نمودار 2: انواع تفاوت های زن و مرد

)Pakzad & Bozorg, 2012(

براتي و سلیمان نژاد در مقاله  "ادراک محرک ها در محیط کنترل شده و تأثیر جنسیت بر آن" در قالب فعالیتی تجربي، از 
تعدادي دانشجوي دختر و پسر خواستند از یک نمایشگاه عکس، دیدن کرده و به سؤاالتي در مورد عکس ها پاسخ دهند. 
هدف، تشخیص چگونگي ادراک محیط این دانشجویان بوده است. سؤال این بوده که آیا بین دو جنس مرد و زن در این 
مورد اختالف قابل توجهي وجود دارد؟ این مقاله حاصل فعالیتی پژوهشي است که ضمن مرور ادبیات موضوع، به تحلیل 

.)i2011, p. 19( نتایج به دست آمده پرداخته است
مقاله "طبیعت جنسیت: محل کار، جنسیت و محیط زیست" به دنبال این سؤال است که چگونه جنسیت در رابطه با 
محیط معنادار می شود؟ و به بررسی مطالعاتی که در مورد جنسیت و محیط پرداخته و پیشنهاد کرده که جنسیت به 

.)Nightingale, 2006, p. 35( تنهایی در کارهای محیطی تحت تئوریزه شدن5 است
مقاله "کیفیت زندگی و جنسیت: روشی برای تحقیقات شهری" در مورد مفهوم کیفیت زندگی )که به حس مردم از رفاه 
اهمیت می دهد( که از کیفیت محیطی متفاوت است، و اینکه چگونه هر دو قابل اندازه گیری هستند، می باشد و در مورد 
روشی پایه برای انجام تحقیقات روی کیفیت زندگی با تأکیدی خاص بر جستجوی فهمی واضح از تفاوت های ادراک زنان 

 .)Fadda & Jiron, 1999, p. 35( و مردان سخن می گوید

1-2- تأثیر جنسیت در ادراک فضا
جنسیت به عنوان مؤلفه پنهان در ارتباط با فضاي معماری، مورد کم توجهي قرار گرفته است. جامعه شناسان بین جنس و 
جنسیت تفاوت قائل اند. جنس براساس تفاوت ویژگی هاي جسمي به وجود مي آید، در صورتی که جنسیت معرف باورها 
و رفتارهایي است که مرد یا زن بودن را نشان مي دهند و مفهوم آن در فرهنگ ها و طبقات مختلف اجتماعي تغییرپذیر 
اجتماعي  مناسبات  با  بلکه  نمي شود  تعریف  افراد  بدن  با حدود  و جنسیت  )Holmes, 2005, pp. 26-37(. جنس  است 
)Tonkiss, 2006, p. 147(. جنس، یک واقعیت جسمي و  از طریق فضا شکل گرفته و بسط پیدا مي کند  ارتباط دارد و 
زیست شناختي بوده و جنسیت یک مفهوم اجتماعي است که در ساختار اجتماعی6 شامل مفاهیم مردانگي و زنانگي در 
فرایند اجتماعي شدن افراد است )Cuthbert, 2006, p. 128(. ساختار اجتماعي در کنار باورها و تصورات افراد در مورد مرد 
و زن بودن نقش مهمي در شکل گیري رفتار جنسیتي آن ها ایفا مي کند. مفهوم جنسیت در فرهنگ هاي گوناگون و طبقات 
مختلف اجتماعي تغییر کرده است؛ آن ها به شیوه هاي مختلفي مرد و زن بودن را نشان مي دهند و به طرق گوناگون در 
 Holmes,( زندگي افراد به کار مي گیرند، به طوري که در تمامي فرهنگ ها انتظارات خاصي بر زنان و مردان تحمیل مي شود

.)2005, pp. 36-63
بیانگر  نیازهاي متفاوتي دارند. جنسیت  از نظر جنسي و جنسیتي، زنان و مردان  به دلیل وجود تفاوت بین زن و مرد، 
 .)Khani, 2006, p. 2( نوعي رابطه است که بر مبناي این واقعیت زنان و مردان تجارب متفاوتي در مسیر زندگي دارند
تحقیقات به عمل آمده حاکي از آن است که به رغم هم زیستي مسالمت آمیز فضایي، مردان و زنان، نه تنها به شیوه هاي 
متفاوتي از فضا استفاده مي کنند، بلکه تجربه آن ها در رابطه با فضا نیز تا حدودي متفاوت است. زنان فضاهاي شهري را 
به فضاهاي "امن" و"ناامن" تقسیم مي کنند. این امر باعث مي شود، زنان در برخي از فضاهاي شهري به تنهایي حرکت 

کنند، درحالي که ترجیح مي دهند در برخی از فضاهاي شهري تنها به همراه دیگران و یا توسط خودرو عبور کنند 
)Stevenson, 2014, pp. 75-77(. درباره شاخص امنیت مي توان گفت که جنسیت مؤثرترین عامل شخصیتي در احساس 
ناامني مطرح شده است. مردان در مورد امنیت محیطشان در قیاس با زنان، احساس مثبت تري دارند. هم مردان در تاریکي 

.)Bemanian et al., 2009, p. 52( احساس ناامني مي کنند و هم زنان، اما میزان آن در زنان باالتر است
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2-2- تفاوت های زنان و مردان در ادراک فضا
عمده ترین تفاوت زنان و مردان این است که زنان ادراک جزءگرا و مردان ادراک کل گرا دارند. هنگام قرارگیری در فضایی 
شهری، زنان به جزئیات ویترین ها، پنجره ها، تزئینات نما و غیره توجه می کنند و مردان در تشخیص کلیت فضا و جداره ها 
قدرتمندتر هستند. بنابراین در طراحی یک فضای عمومی، الزم است جزئیات عناصر، در کنار کلیت فضا تعریف شده باشد

)Bemanian et al., 2009, p. 340(. زنان در محیطی با جزئیات بیش از حد، بیشتر احساس سردرگمی می کنند. از این رو، 
به راحتی دید  به سوی عناصر محدودی جلب می شود، مردان  باالست و توجه  اتوبان ها که سرعت  در فضاهایی مانند 
خود را متمرکز می کنند. برای هموار کردن شرایط برای زنان نیز الزم است محیط پیرامون را کم جزئیات نگه داشت تا 
توجه به سوی نقطه روبه رو جلب شود و زیادی اطالعات موجب سردرگمی نشود )Bemanian et al., 2009, p. 341(. زنان 
در محیط های شلوغ بیش از مردان انرژی مصرف نموده و زودتر خسته و عصبی می شوند )Majd, 2006, p. 51(. تجسم 
فضایی یکی از قوی ترین توانایی های مردان است. خانم ها در تشخیص اشکال دو بعدی و مردان در تجسم احجام سه 
بعدی بهتر عمل می کنند. حس جهت یابی مردان، قوی تر از زنان است. مردان به دلیل تجسم فضایی بهتر، قادرند به خوبی 
نقشه شناختی، موقعیت خود و عناصر مهم را نسبت به هم بیابند. از آنجاکه در چنین نقشه ای عناصر تصورشده، تنها عناصر 
مهم شهر بوده و مجموعه ای خالصه و کلی از واقعیت است، جزئیاتی ندارد که مردان در به خاطرسپاری آن  ها دچار مشکل 
شوند. برای کاهش ضعف خانم ها، باید برای جهت یابی خانم ها از نشانه های شاخص استفاده نمود و برای تقویت جهت یابی 
آقایان در شهر، تعبیه نشانه های بزرگ و کلی کافی خواهدبود )Pakzad & Bozorg, 2012, p. 347(. البته این تفاوت ها بر 
یکدیگر تأثیر متقابل دارند. ازآنجایی که تفاوت های جنسیتی خاص هر فرهنگ است، برای آگاهی از آن ها بررسی فرهنگی 
.)Pakzad & Bozorg, 2012, p. 339( که قصد طراحی برای آن ها را داریم ضروری و طراحی مقوله ای موقعیت محور است

3. یافته های پژوهش
از عوامل مطرح شده مشخص می شود که عوامل شخصیتي، فرهنگي و شرایط محیطي همگي در فرآیند ادراک تأثیرگذار 
هستند. پیش فرض هاي محیطي مرتبط با جنسیت نیز از عوامل مهم در فرآیند مذکور می باشد که در آن نقش به سزایي 

داشته و باعث تفاوت در میزان و نحوه ادراک و تجربه افراد از مکان مي شود. 
نتایج پژوهش روشن خواهند کرد که آیا متغیر جنسیت بر ادراک فضا تأثیرگذار است؟ و اگر این عامل مؤثر می باشد، 
تفاوتی بین ادراک زنان و مردان از فضای عمومی به خصوص در نوع فرهنگی وجود دارد؟ و به طور جزئی تر، این ویژگی های 

تفاوت در ادراک چه چیزهایی هستند؟ 
در این پژوهش، متغیرها دو سطح دارند، مردان و زنان. در چهار فرهنگسرای مورد مطالعه، تفاوت های بین ادراک زنان و 
مردان مشخص خواهند شد. در اینجا به ارزیابی پس از اجرای پروژه ها پرداخته شده است. با پرسش از کاربران راجع به 
نقاط ضعف و قوت فضاهای فرهنگسراها و نیز علل آن ها، نیازهای کاربران شناسایی شده است. هدف این است که دخالت 
طراح را به حداقل برسانیم. در روش های مشارکتی7 در برنامه ریزی و طراحی از روش نخبه گرایانه، نقش طراح مبدل به 

نقش میانجی گر می شود و طراح، با بررسی و جمع بندی نظرات کاربران طراحی خواهدکرد.

1-3- یافته های اولیه
در اولین مرحله تحلیل برای پژوهشگر، بررسی ویژگی های فضاهای معماری از دید استفاده کنندگان مطرح بود. پژوهشگر 

برآن بود تا ویژگی های کالبدی فضای معماری را از خالل تعاریف کاربران استخراج کند.
در پرسشنامه نخست، ویژگی های فرهنگسرایی آرمانی از دیدگاه کاربران سؤال شد و ایشان نقاط ضعف و قوت فرهنگسرای 
مورد استفاده را از نظر کالبدی بیان داشتند. نتایج حاصل از پرسشنامه، شاخص هایی را ارائه نمود که به عنوان ویژگی های 
فضای کالبدی موردتوجه کاربران طبقه بندی شدند و تدوین صفات دوقطبی را ممکن ساختند. سپس لیست پرسشنامه 

صفات دوقطبی از طریق نتایج پرسشنامه تدوین شد. موارد به دست آمده از آزمون اول به شرح زیر می باشند.
ابعاد داخلی فضاها، در  دسترس بودن تسهیالت رفاهی، محوطه سبز و محل مناسب لذت بردن از آن، دسترسی های مناسب 
معلوالن و سالمندان، فضای مکث مناسب، در برخی موارد برای هر ریز فضا، ویژگی های جداگانه ای مطرح شد؛ ازجمله 
برای آمفی تئاتر، دید مناسب به سن و برای کتابخانه، صندلی های ارگونومی و آکوستیک و نورپردازی و تهویه مناسب. 
شایان ذکر است که در نود درصد پرسشنامه ها سنتی بودن و رعایت اصول معماری بومی و ایرانی مورد توجه کاربران بود. 
در مرحله بعد صفات دوقطبی از پرسشنامه استخراج و با روش افتراق معنایی به تفاوت های ادراک دو جنس پرداخته 

شده است. میانگین سنی گروه های پاسخ دهنده 22 تا 35 سال است. 
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2-3- آزمون فرضیات
اشاره  داده،  تشکیل  را  آزمون  اساس  مطالبی که  به  فضا،  ویژگی های  فرضیات، در خصوص  آزمون  به  پرداختن  از  قبل 
می شود. ویژگی های کالبدی فضا یکی از معیارهای کیفی سنجش فضاست. انسان پاسخ نیازهای خود را در فضا جستجو 
می کند و برای هر نیاز خاص، ذهن انسان توقع فضایی خاصی را می طلبد که بتواند بهترین بستر را برای ارضاء نیازهای 
وی فراهم کند. نحوه پاسخ گرفتن از فضا و میزان رضایت شخص از محیط در رفتار و واکنش وی نسبت به محیط بروز 

.)Kazemi, 2006, p. 53( می نماید. رابطه نزدیک و متقابل بین فضا و رفتار وجود دارد
استخراج  نداشت،  وجود  عمومی  فضاهای  در  زنان  رفتاری  و  روانی  نیازهای  مورد  در  جامعی  مطالعات  به  اینکه  نظر 
ویژگی های فضای کالبدی مورد توجه زنان و مؤثر در مطلوبیت و نامطلوبیت فضا ضرورت یافت تا معیارهایی برای آزمون 
فرضیه در نمونه های مورد مطالعه، به دست آید. بدین منظور پرسشنامه مناسب تهیه و به گردآوری اطالعات به صورت 
میدانی و انجام مصاحبه با کاربران در محل فرهنگسراهای مورد مطالعه اقدام شد. این بخش از تحقیق از نظر زمانی بررسی 

مقطعی8 است )جدول2(.

جدول 2: مشخصات فرهنگسراهای انتخابی به عنوان جامعه آماری

مقیاس فرهنگسرامساحت )متر مربع(نام فرهنگسراردیف

شهر2000                                                                                                                                                 ارسباران1
منطقه5000اشراق2
همسایگی1600ابن سینا3
ناحیه3500سرو4

پس از پایان عملیات فوق، پرسشنامه ها بررسی و اطالعات آنان استخراج و مورد تحلیل قرار گرفتند. با بررسی ویژگی های 
موردتوجه کاربران، صفات دو قطبی تدوین شدند. البته، جهت سنجش میزان دقت و نحوه برگزاری آزمون، ابتدا گروهی 
10 نفره )5 نفر خانم و 5 نفر آقا( به صورت آزمایشی مورد آزمون قرار گرفتند و صحت پرسشنامه جهت اطمینان از درک 
کلی صفات توسط آزمودنی ها، تأیید شد. سپس پرسشنامه صفات دو قطبی در چند روز متوالی در چهار فرهنگسرای مورد 
مطالعه بین کاربران توزیع شد. میانگین صفات دوقطبی برای هر کدام از فرهنگسراها از دید دو گروه محاسبه و به صورت 
نمودار تدوین شد. آزمون یافته های پژوهش در نمونه های مورد مطالعه مشخص کرد که فضاهای معماری و کالبدی از دید 
بانوان و آقایان متفاوت ادراک می شوند. به این ترتیب فرضیه پژوهش که به تفاوت های ادارک فضای کالبدی در جنس های 

مختلف می پردازد، اثبات شد )نمودار 3(.

نمودار 3: درک کل جامعه  آزمودنی از ویژگی های سه گانه کالبدی فضا

به طورکلی عوامل صفات دو قطبی را به صورت زیر دسته بندی می کنیم )جدول3(.
• ویژگی های بصری و زیبایی شناسانه بناها: نورپردازی، رنگ نما و فضاهای داخلی، کالسیک یا مدرن، و کهنه یا نو بودن 

بنا. 
• ویژگی های حسی و روانی: آرامش و هیجان، ایرانی یا غیرایرانی بودن بنا، ساده یا پیچیده بودن بنا، افسرده یا دلباز 

بودن، پویا یا راکد، بازدارنده یا دعوت کننده، دسترسی گنگ یا گویا.
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• ویژگی های عملکردی: طراحی طبق استانداردهای سالمندان و معلوالن، تهویه مناسب، تک عملکردی یا چندعملکردی 
بودن بنا، ارتباط یا عدم ارتباط کاربری با عملکرد، دسترسی به خدمات رفاهی و فضای سبز.

جدول3: میزان ادراک کل جامعه آزمودنی در مورد هر یک از ویژگی های کالبدی فضا

درصد ادراکویژگی های فضای کالبدیردیف

42%بصری و زیبایی شناسانه1
38%حسی و روانی2
20%عملکردی3

نمودار 4: مقایسه سطح ادراک انجام شده توسط دو گروه آزمودنی زنان و مردان در هر چهار فرهنگسرا

نتیجه گیری
و  داخلی  رنگ فضاهای  فضاها و خصوصاً  نمای  رنگ  و  نورپردازی  به  بانوان  بصری می توان گفت،  ویژگی های  مورد  در 
با  نورپردازی و رنگ  تناسب  و  به کلیت آن  بیشتر  آقایان  بیشتری نشان داده، درحالی که  توجه  دکوراسیون و جزئیات 
عملکرد توجه داشته اند )نمودار 4(. تأمین روشنایی مناسب برای سطوح، باعث اجتناب از تفاوت های بیش از حد روشنی 
سطوح وسیع می شود که در میدان دید قرار دارند؛ تفاوت های زیاد در روشنی سطوح همانند و درخشندگی بیش از حد 
منابع نوری باعث خستگی زنان می شود. در صورت روشنی یکنواخت، محیط خسته کننده ایجاد می شود. بنابراین باید در 
طراحی فضاهای معماری عمومی، به نورپردازی و تونالیته های رنگی فضاها، متناسب با کاربری آنان توجه کرد. چراکه این 
امر سبب رضایتمندی بانوان کاربران آن فضا شده و ایشان مدت زمان بیشتری را در آن فضا سپری خواهند کرد. عالوه بر 
نورپردازی، رنگ نمای فضاها بیشتر مورد توجه بانوان است؛ به طورکلی رنگ ها نباید قوی یا ضعیف باشند. رنگ های قوی 

می توانند باعث خستگی زنان شوند، درحالی که آقایان به این موضوع توجهی ندارند. 
از ویژگی های روانی، نتیجه گیری می شود که در امنیت و فضای قابل دفاع بانوان، فضایی که شفافیت و تداوم بصری دارد، 
بیشتر احساس امنیت می کنند. فضاهایی که تاریک و خلوت نبوده و نورپردازی قابل قبولی دارند، از نظر بانوان امن تر و 
حضور در چنین فضاهایی برایشان ارجح است. هر دو گروه آزمودنی بناهایی را که با توجه به اصول معماری بومی و ایرانی 
طراحی شده اند، برای فرهنگسرا که نمادی از فرهنگ بومی می باشد، مناسب تر تلقی می کنند. با توجه به اینکه بانوان 
در فضاهای پیچیده سردرگم می شوند، فضاهایی که ساده نیستند و هیجان باالیی دارند، جهت حضور و فعالیت آن ها 
برای ساعات طوالنی نامناسب هستند. برای مناسب کردن شرایط برای زنان، باید فضا را ساده و یکنواخت و کم جزئیات 
نگه داشت تا زیادی اطالعات، موجب سردرگمی نشود. از آنجایی که ادارک زنان جزءگرا و مردان کل گراست، در طراحی 
)محصوریت،  فضا  کلیت  کنار  در  غیره(  و  مصالح  و  رنگ  در  تنوع  )تزئینات،  عناصر  جزئیات  است  الزم  عمومی  فضایی 
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پیوستگی جداره و غیره( تعریف شده باشند. بدین ترتیب هم خانم ها از حضور در فضا لذت می برند و هم آقایان ویژگی های 
فضا را با ادراک خود تطبیق می دهند.

نمودار 5: مقایسه میانگین سطح ادراک ویژگی های کالبدی در هر چهار فرهنگسرا

در بحث مقوالت عملکردی تفاوت معناداری بین دو گروه آزمودنی دیده نمی شود و هر دو ترجیح می دهند تا دسترسی ها 
ساده و گویا، فضاهای سبز وسیع تر و ظرفیت پارکینگ ها باالتر باشند. تنها این نکته حائز اهمیت می باشد که عدم  ارتباط 

کاربری با عملکرد آن فضا سبب عدم  ارتباط کاربران با آن فضا شده و به طور رضایت بخش از آن استفاده نخواهدشد. 
برخالف تصورات طراحان، اولویت با مواردی است که مدنظر طراحان نمی باشد. از قبیل: برخورد مناسب کارکنان و پیچیده 
نبودن پروسه عضویت و استفاده از امکانات فرهنگسراها، احساس امنیت و راحتی و تعلق خاطر به فضا، ارتباط با طبیعت و 
دوری از هیاهوی زندگی شهری. چنین مسائلی، جلوی نگرش صحیح کاربران به معماری یک فضا را می گیرند و ابتدا باید 

چنین مسائلی حل شوند تا کاربران بتوانند بدون دغدغه فضای کالبدی را به درستی ارزیابی کنند )نمودار 5(.
براساس نتایج حاصله، افراد در برخورد با محیط نسبت به تمامي جنبه ها حساس بوده و تمامي حواس آنان در فرآیند 
ادراک محیط فعال است. آنان به تمام جنبه های فضا و مقوالت بصری و روانی و ادراکی و عملکردی توجه داشته و حتی 
به بویی که در فضا به مشام می رسد و موسیقی ای که پخش می شود توجه دارند. بنابراین باید در طراحي فضاهای معماری 
رویکردي اتخاذ شود تا تمامي حواس کاربران فضا به صورت مطلوب تحریک شوند و به تمام جنبه های ادراکی کاربران 
و تفاوت های آنان توجه نمود. این مسأله مي تواند باعث ادراک کامل تر و خاطره انگیزی آن فضا شود و کاربران بهتر و با 
کیفیتی باالتر با آن ارتباط برقرار کرده و زمان بیشتری را با رضایت خاطر در آن سپری  نمایند و کیفیت حضور هر دو 

جنس در فضا ارتقاء پیدا خواهد کرد. 

پی نوشت
1. Gender
2. Sex
3. Semantic Differential
4. Time Sharing
5.  Under-theorised

ایجاد  در  و  شکل گرفته  جامعه  آن  طریق  از  که  است  روابطي  مجموعه   )Social Construct( اجتماعي  ساختار   .6
اجتماعي شدن  عمده  عوامل  جمله  از  رسانه ها  و  آموزشي  نهادهاي  خانواده،  دارد.  مهمي  نقش  ما  اجتماعي  کنش هاي 

.)Holmes, 2005, p. 63( محسوب مي شود که در وادار ساختن مردم به فراگیري رفتارهاي جنسیتي نقش اساسي دارد
7. Participatory Method
8. Cross Sectional
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