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نگرش روانشناختی به نقش جنسیت در قابلیت های ادراک فضای 
معماری

رفیعه للحج*- میرسعید موسوی**

چکیده
زنان و مردان ویژگی های شخصیتی متفاوتی دارند که بررسی این تفاوت ها به  جهت آماری و تفسیری معنا دار است. در 
جامعه نیز، تفاوت های نسبتاً بارزی از نظر روانشناختی در ادراک فضای معماری وجود دارد که توجه به این امور برای 
دستیابی به شناخت علمی از نحوه ادراک زنان و مردان از فضاهای معماری و چگونگی نگرش آن ها بر عوامل تأثیرگذار در 
کیفیت بصری فضا حائز اهمیت است. مسأله اصلی در این تحقیق نادیده انگاردن جنبه روانشناختی جنسیت در فرآیند 
طراحی فضای معماری است که این امر مشکالت روحی و جسمی را به مرور زمان بر روی کاربر فضا به جا می گذارد. 
بنابراین، در این نوشتار، بررسی نحوه ادراک زنان و مردان از محیط مصنوع و فضای معماری با توجه به عامل جنسیت و با 
تأکید بر عناصر بصری بوجود آورنده فضا در معماری می باشد. در این پژوهش، مبانی نظری موجود در رابطه با ویژگی های 
روانشناختی جنسیت و ادراک فضا به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده و سپس براساس مبانی نظری موجود، نحوه 
ادراک محیط براساس چهار مؤلفه الف( تجسم ذهنی و ادراک سه بعدی فضا، ب( ادراک عناصر بصری فضا، ج( تجسم و 
ادراک شنیداری و د( ادراک فضای اجتماعی، به صورت یک پرسشنامه تنظیم و بین تعدادی از زنان و مردان شهر تبریز که 
با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند، مورد سنجش قرارگرفت. نتایج حاصل در نرم افزار SPSS مورد تجزیه 

و تحلیل آماری قرار گرفتند که حاکی از وجود رابطه ای معنادار بین جنسیت و میزان ادراک عناصر بصری فضا هستند.
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مقدمه
انسان موجودی پیچیده است که دارای انگیزش های مادی، روحی و معنوی گوناگون و متفاوت می باشد. بر این اساس 
معماران و طراحان امروزه توجه ویژه ای به شناخت روانشناسانه رفتارهای انسان و ادراک وی از فضای معماری دارند. زنان 
و مردان، افرادی خاص اند و با ترکیب منحصر به فردی ساخته شده اند که آنان را متمایز ساخته و شیوه نگرش آن ها را به 

.)Harding, 1986, p. 18; Safiri & Imanian, 2009, p. 17( دنیا شکل داده است
به دلیل وجود تفاوت، هم در امور جنسی و هم در جنسیت، زنان و مردان نیازهای متفاوتی دارند. از طریق مفاهیم مرتبط 
با حقوق انسانی، توسعه و پیشرفت، که در آن ها تفاوت های مبتنی بر جنسیت تصدیق می شوند، باید به نحوی به این 
نیازهای مختلف پرداخت که مشارکت کامل زنان و مردان در زندگی اجتماعی و سیاسی تأمین شود. در همه جا جنسیت 
 Safiri & Imanian,( با تغییرات در طبقه، نژاد، قومیت، مذهب و سن ترکیب شده است و تنوعات فراوانی را ایجاد می کند
pp. 2-3 ,2009(. در طراحي معماری و فضاهای وابسته الزم است با شناختي صحیح از مسائل ادراکي در زنان و مردان، 
ادراک و تجسم محیط، تفکر صحیح طراحي را در فرآیند معماری تبیین نمود. این مقاله، بررسی عوامل روانشناختی 
با توجه به عامل جنسیت را در رابطه با قابلیت ها و تفاوت های ادراک فضای معماری در زنان و مردان مورد مطالعه قرارداده 

است. 

1. روش تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش، جامعه آماری مورد نظر شامل 400 نفر از زنان و مردان شهر تبریز در زمستان سال 1392 بود. 
نمونه گیری برای انتخاب آزمودنی ها در مناطق مختلف شهر و از تمامی اقشار، سنین مختلف و با مقاطع تحصیلی متفاوت، 
به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. تعداد آزمودنی ها به روش رگرسیون محاسبه شد و مطالعات در خصوص پژوهش به 
روش پایلوت انجام شد تا امکان این که فرآیند اجرای طرح در ابعاد کوچکتر با دقت رصد گشته و پس از آشنایی با موانع 
و نارسایی های تحقیق و اصالح و تکمیل آن، با آمادگی بیشتر تحقیق اصلی در ابعاد وسیع به اجرا گذاشته شود. در این 
راستا، برای بررسی نقش جنسیت در ادراک فضای معماری پرسشنامه ای تهیه شدکه شامل20 سؤال با ابعاد چهارگانه؛ 
الف( تجسم ذهنی، ادراک سه بعدی فضا ب( ادراک عناصر بصری فضا ج( تجسم و ادراک شنیداری د( ادراک فضای 
اجتماعی، که به طور مرتب و پشت سر هم تهیه شده است. پرسشنامه از لحاظ روایی صوری توسط گروهی از متخصصان 
و استادان رشته های معماری و روانشناسی مورد تأیید و از لحاظ ضریب همسانی درونی سؤاالت با محاسبه ضریب آلفای 
کرونباخ اعتبار کل پرسشنامه با 0/967 اطمینان مورد تأیید قرار گرفته است. پرسشنامه بین شهروندان در شهر تبریز که 
 SPSS با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند، توزیع شد. سپس با استفاده از تحلیل آماری توسط نرم افزار

نتایج معنا داری به دست آمد. از نظرتحلیل داده ها، پژوهش حاضر، از نوع علّي پس از وقوع است.

2. فرضیه های تحقیق
• ادراک انسان از فضای معماری با جنسیت رابطه مستقیم دارد.

• میزان ادراک انسان از فضا با سن، جنس و میزان تحصیالت مرتبط است.
• جنسیت عامل بوجود آورنده تفاوت ها در طراحی فضای معماری است.

3. پیشینه توجه به تمایزات جنسیتی
ویلهلم وونت که از پایه گذاران روانشناسی جدید است بدون توجه به تفاوت های فردی به مطالعه ساختار ذهن و شناخت 
 Khosravi, 2003, p.( پرداخت. وی معتقد بود فعالیت های ذهنی تحت تأثیر تفاوت های فردی از جمله جنسیت نیست
17(. براساس تحقیقات به عمل آمده، اولین آزمایش های علمی ثبت شده درباره تفاوت بین زن و مرد، توسط فرانسیس 
گالتون در سال 1882 انجام شده و در موزه لندن نگهداری می شود )Pease, 2001, p. 65(. فروید معتقد بود که غرایض، 
و  بین پسرها  آناتومیک  تفاوت های  از  ادراک کودک  اعتقاد وی  به  فراهم می آورد.  برای رشد شخصیت  را  اصلی  انرژی 
دخترها رویدادی محوری در شکل گیری شخصیت آن ها است. فروید در تفسیر تفاوت های جنسیتی به جای تأکید بر 
تبیین های ژنتیکی و هورمونی، بر تجارب اولیه کودک در خانواده تأکید داشت )Khosravi, 2003, pp. 19-20(. الکسیس 
کارل، فیزیولوژیست و پزشک مشهور می گوید؛ اختالف زن و مرد تنها به شکل ظاهری آن ها نیست، بلکه عمیق تر است و 
از تأثیر مواد مترشحه غدد تناسلی در خون ناشی می شود، به طوری که تک تک سلول های بدن، به ویژه سلول های سیستم 

.)Moazeni & Moazeni, 2012, pp. 26-28( عصبی زن  و مرد، نشانه جنسی بر روی خود دارند
یک دانشمند آمریکایی به نام چسلر برای از بین بردن تعصب بیجای جنسیتی در برابر زنان و مردان، ادراک سه بعدی این 
دو جنسیت را آزمایش کرد. این پژوهشگر دریافت که علی رغم حجم کوچک تر مغز زن نسبت به مرد، هوش عمومی او 3 
درصد بیشتر از مرد بود. وقتی مرحله حل جدول مارپیچ آزمون فرا رسید، مردان بدون توجه به خاستگاه فرهنگی شان، 
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به صورت چشمگیری و با برتری 92 درصد به 8 درصد زنان را پشت سر گذاشتند که در حقیقت چنین نتیجه ای ادراک 
سه بعدی مردان را به اثبات می رساند )Pease, 2001, p. 138(. برخی از نظریه های مرتبط با ادراک جنسیتی در جدول 

زیر طبقه بندی شده است:

جدول 1: دیدگاه ها و نظریه های مربوط به ادراک جنسیتی
نظریه / دیدگاهتاریختخصصنظریه پرداز

مخترع و پیشگام فرانسیس گالتون
تصاویر ذهنی در زنان و کودکان عینی تر و با جزئیات بیشتری هستند. 1882درعلم ژنتیک

تصویرسازی ذهنی، همانند بسیاری خصوصیات دیگر، به صورت بهنجار در 1920روان شناسویلهلم وونت
جمعیت پراکنده است، جنبه ارثی دارد.

فعالیت های ذهنی تحت تأثیر تفاوت های فردی از جمله جنسیت نیست.1939روانشناسزیگموند فروید
ادراک تفاوت آناتومیک بین دختر و پسر اساس تفاوت های جنسیتی است.1982روانشناسکارول گیلیگان

بررسی الگوهای رفتاری، شخصیتی و اخالقی زنان و مردان، زنان و مردان 1974روانشناسمک کابی
راه هاي تحولي متفاوتي مي پیمایند، رفتارها و اخالق های متمایزی دارند.

اثبات وجود تفاوت بین دو جنس در توانایی های کالمی و عملی، هوش کلی 1974روانشناسجک لینز
زنان و مردان هیچ گونه تفاوت پایداری را در سنین مختلف نشان نمی دهد.

دختران توانایی های کالمی را با سرعت بیشتر و کیفیت بهتری در مقایسه با 1993روانشناسجس هاید
پسران کسب می کنند.

زنان در قضاوت درباره هیجان ها و نحوه استنباط آن ها، از مردان بسیار 1984انسان شناسادوارد تی هال
توانمند تر هستند.

ادراک تفاوت های جنسیتی به جای تنفر باعث بها دادن زن و مرد به یکدیگر 1999پزشکسوزان کوییلیام
می شود.

وجود جنسیت مردانه و زنانه را واقعی نمی داند و آن را معلول یک رشته عوامل 1998پزشکالیزابت بادانتر
روانی، اجتماعی و فرهنگی معرفی می کند.

کنوانسیون منع اشکال تبعیض علیه 
1979زنان

برقراری تساوی محض بین زن و مرد از لحاظ جنسیتی؛ به عبارتی تفاوت های 
جنسی زن و مرد را می پذیرد؛ ولی هیچ گونه تفاوت جنسیتی برای آنان قائل 

نیست.
متغییر دانستن جنسیت، نابرابری زن و مرد =  نابرابری پایگاه اجتماعی. 1997فمینیست ها

امروزه، جنسیت نظامی چند سطحی از رویه های اجتماعی است که تمایزات بین زنان و مردان را ایجاد کرده و نابرابری 
را براساس آن تمایزات، سازماندهی می کند. اگر چه پژوهشگران درباره فرآیندهای دقیقی که این امر از طریق آن ها رخ 
می دهد، و نیز با دوام و بقای تمایزاتی که ایجاد می شود، مخالفند، اما تأیید می کنند که افراد، موجوداتی جنسیتی شده 

هستند. 
در روانشناسي بحث تفاوت هاي جنسي در دو بخش تعریف مي شود؛ بخش اول شامل تمایزات جنسي با ریشه زیست شناختي 
است که در تمایزات بیولوژیک ریشه دارد و بخش دوم تمایزات جنسیتی نام دارد و در واقع به تفاوت هایي اشاره مي کند 
که ریشه هاي فرهنگي و اجتماعي دارد و به عبارتي متأثر از عوامل فرهنگي و اجتماعي شکل گرفته، ولي اساساً دلیلي بر 

.)Mazaheri, 2004, p. 5( وجودش نبوده است

4. نقش جنسیت در ادراک و کارایی فضای معماری
مطالعات مربوط به جنسیت در دهه هاي اخیر وارد مقوله فضا، به طور عام، و فضاهاي معماري و شهري، به طور خاص، 
شده و مبحث دیگري از دانش اجتماعي فضا را گشوده است .به طور کلی، شناسایی تفاوت های میان زن و مرد می تواند 
نقش تأثیرگذاری بر رفتار هر یک از طرفین ایفا کند. این تفاوت ها را می توان در زمینه مسایل مختلف مورد بررسی قرار 
داد. آشنایی با تفاوت ها برای سازگاری، نشاط، سالمت و آرامش زندگی شخصی و اجتماعی امری ضروری است. همچنین 
می توان ابعاد دیگر آشنایی را در محیط اجتماعی و طراحی فضاها مشاهده و یک نوع موازنه در این زمینه را با در نظر 

.)Hosseinzadeh, 2012, p. 71( گرفتن روان هر دو جنس مد نظر قرار داد
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در ارتباط متقابل میان فضا و ساختار جنسیت، درحالي که ساختار جنسیت در فضا مادیت مي یابد، فضا نیز در نحوه 
تحقق ارتباطات جنسیتي و بازتولید آن نقش مؤثر دارد. تفکیک آگاهانه و اختیاري فضاها بر مبناي جنسیت در شهر 
باعث افزایش دسترسي زنان به فضاهاي عمومي مي شود. جین رندل در مقدمه اي بر جنسیت و فضا به برخي از عوامل در 
شکل گیري فضاهاي جنسیتي اشاره داشته است که عبارتند از 1-  به واسطه طراحي و معماري فضا مطابق با نوع جنسیت 
طراح؛ 2- برمبناي دیدگاه انتقادي، تاریخي، و ایدئولوژي طراح؛ 3- به دلیل استفاده تصرف و تغییرات روزانه فعالیت هاي 
آن )Kiavar, 2011, p. 28(. شرلي آدنر نیز در مطالعات خود به بررسي فضاهاي اختصاصي مردان و زنان از نظر فرهنگي، 
نقش خاص فضا، نمادسازي، حفظ، و تقویت روابط جنسیتي پرداخته است. موضوعي که مطرح مي شود، نحوه تولید فضایي 
 Rendell, 2000, p.( است که به وسیله روابط جنسیتي قدرت حاکم به صورت اجتماعي، فرهنگي و فضایي شکل مي گیرد
14(. دانیل کاپن معتقد است که افراد برونگرا تماس با محیط را دوست دارند افراد درونگرا خانه های حیاط دار را ترجیح 
افراد اهل  را ترجیح می دهند.  بیرونی روشن  قلمرو  با روابط درونی پیچیده و  انسان گریز ساختمان های  افراد  می دهند. 

.)Lang, 1987, p. 176( معاشرت به خانه ای با نقشه مرکزی قوی عالقمند هستند

5. مؤلفه های چهارگانه موضوع تحقیق در خصوص تأثیر جنسیت بر ادراک
در مورد ادراک جنسیت سه چارچوب وجود دارد که شامل رهیافت های فردگرایانه، کنش متقابلی و نهادی می باشند؛ در 
حالی که هر چارچوب در برگیرنده گستره ای از نقطه نظرات است. تفاوت بین چارچوب ها از تفاوت بین دیدگاه ها در هر 
چارچوب چشمگیرترند )Safiri & Imanian, 2009, p. 21(. چهار مؤلفه مرتبط با ادراک؛ الف( تجسم ذهنی؛ ادراک سه 
بعدی فضا؛ ب( ادراک عناصر بصری فضا؛ ج( تجسم و ادراک شنیداری؛ د( ادراک فضای اجتماعی که موضوع پژوهش این 

مقاله است در زیر توصیف شده است:

1-5- تجسم ذهنی، ادراک سه بعدی فضا
دانشمندان در تحلیل تفاوت های جنسیتی، به نقش تجربه های فضایی اشاره می کنند و معتقدند که پسران در مقایسه با 
دختران در محیط های پیچیده تر فضایی رشد می کنند و در محیط های باز، بازی می کنند. به پسران آزادی های بیشتری 
برای کشف فضاهای بزرگ داده می شود و پسرها با اسباب بازی های پیچیده تر فضایی بازی می کنند. همچنین محققان در 
یک فراتحلیل نشان دادند که مشارکت در فعالیت های فضایی با بهبود عملکرد افراد در آزمون های توانایی فضایی ارتباطی 
 .)Khosravi, 2003, p. 58( تنگاتنگ دارد، یعنی می توان گفت که عملکرد افراد در این زمینه از راه آموزش ارتقا می یابد
آزمون ها نشان داده اند که مردان می توانند نقشه دو بعدی را در مغزشان تبدیل به نقشه سه بعدی کنند ولی به نظر می رسد 
بیشتر زنان نمی توانند چنین کاری انجام دهند )Pease, 2001, p. 140(. زنان از مردان تحرک کمتری دارند، در نتیجه زنان 
متأهل نسبت به شوهرانشان نقشه های شناختی با وسعت کمتر ولی با جزئیات بیشتر و غنی تری دارند؛ نقشه های شناختی 

.)Lang, 1987, p. 161( زنان به جای این که نقشه های استاندارد باشند، بیشتر متکی به شناخت درونی اند

2-5- ادراک عناصر بصری فضا  
مردان و زنان یک دنیای واحد را از زاویه دید متفاوتی نگاه می کنند. این امر به خاطر این است که زنان ادراک جزئی دارند 
و مردها ادراک کلی. خانم ها تمام جزئیات را می بینند و آقایان فقط کلیات را می بینند. از این لحاظ سرعت ادراک در زن ها 
بیشتر است یعنی فرد با سرعت و دقت متوجه جزئیات امری شود و سپس توجه خویش را معطوف به مرحله دیگری از 
درک کند. می توان گفت زن ها در تشخیص رنگ ها و ادراک اندازه ها برتری قابل مالحظه ای نسبت به مردها دارند. امروزه 
جای تردید باقی نمانده است که کور رنگی جنبه ارثی دارد و از صفات وابسته به جنس است، زیرا تعداد مردان کور رنگ 
شانزده برابر تعداد زنان کور رنگ است. حتی اگر افراد کور رنگ را کنار بگذاریم باز هم برتری زن ها بر مردها از نظر ادراک 
رنگ به راحتی تأیید می شود. برای مثال زن ها بین رنگ صورتی تا بنفش طیف گسترده ای از رنگ ها از قبیل صورتی، 
سرخابی، یاسی، بادمجانی، پوست پیازی و نهایتاً بنفش را شناسایی می کنند و اختالف بسیار ظریف رنگ ها را بهتر درک 

.)Raeisi, 2001, p. 172( می کنند، در صورتی که این تنوع رنگ با جزئیات در مردها نیست

3-5- تجسم و ادراک شنیداری 
شنوایی در زنان بهتر از مردان است و زنان در تشخیص صدا فوق العاده هستند. اگر بچه ای در فاصله دور گریه کند، زن 

.)Ibid, 41( صدای او را می شنود و مرد با ادراک فضایی و جهت یابی خود می تواند محل او را تشخیص دهد
)همان،41(. تحقیقات نشان داده، زنان از هر صد محرک صوتی تقریباً تمامی آنها را می شنوند.  مردان به علت داشتن 
سرهای بزرگتر، می توانند تون های بم را بهتر بشنوند. به آن دلیل، مردان غالباً آن دستگاه های بلندگو را دوست دارند 
که تون های بم واضح و روشن تولید می کنند. زنان که غالباً صداهای بسیار بم را ضعیف می شنوند )اگر نگوییم هرگز 
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نمی شنوند(، معموالً آن دستگاه های های- فی را ترجیح می دهند که تون های زیر تحریف نشده می دهند. یعنی گوش زن 
 .)Pease, 2001, p. 292( حساس است و موسیقی مناسب می طلبد

4-5-  ادراک فضای اجتماعی 
راتانن   .)Lang, 1987, p. 135( شود  درک  آنها  رفتاری  قرارگاه های  و  مردم  نقش های  طریق  از  می تواند  زیست  شیوه 
نهادهای  در  را  شکایت  می گفت  وی  کرد.  مشخص  را  آنها  تفاوت های  مردان،  و  زنان  صحبت های  تحلیل  با   )1990(
نهادهایی که وظایف کاری مشابهی دارند ممکن است در شخصیت و  تفاوت های بسیاری وجود دارند. حتی  اجتماعی 
در پایگاه اجتماعی و فرهنگ متفاوت باشند. حتی در چارچوب  های فرهنگی مشترک نیز این سلسله مراتب ها تفاوت های 
قابل توجهی دارند )Lang, 1987, p. 203(. به نظر می رسد پژوهش های دیگر اشاره دارد به این که مردان فضای شخصی 
بزرگتری نسبت به زنان برای خود ایجاد می کنند و این که مردم معموالً فاصله بیشتری را با مردان می گیرند تا با زنان. 
فاصله  ارتباط دو سویه می پردازند و جفت های زن- زن  برقراری  به  افراد مشابه،  با  نزدیک تری  فاصله  زنان در  به عالوه 
نزدیک تری نسبت به جفت های مرد-مرد برقرارمی کنند )Madanipour, 2003, p. 28(. نحوه تأثیر جنسیت بر چهار مؤلفه 

اصلی ادراک در نمودار زیر خالصه شده است: 

جدول2: تأثیر جنسیت بر چهار مؤلفه اصلی ادراک

ک
درا

ر ا
ت ب

سی
جن

یر 
تأث

تجسم ذهنی؛ 
ادراک سه 
بعدی فضا

ادراک دو بعدی، زیباشناسی، توانایی های کالمی، مهارت های یدی، عکس العمل سریعزن

ادراک سه بعدی )فضایی(، استعداد مکانیکی، استدالل های ریاضی و منطقیمرد

ادراک عناصر 
بصری فضا 

ادراک جزئی، سرعت ادراک بصری باال، آمار کورنگی پایین، دامنه دید وسیع، ادراک رنگ باال، زن
حساس به نور

ادراک کلی، چهره شناسی و بازشناسی چهره ها، هماهنگی کامل چشم و دست و توانا در اجرای مرد
ساختمان، آمار کورنگی باال، ادراک رنگ ضعیف

تجسم و ادراک 
شنیداری

ادراک شنوایی باال، تون های زیر تحریف نشده، شنیدن صدا بدون توانایی در جهت یابی دقیقزن
ادراک شنوایی پایین، تون های بم واضح و روشن، جهت یابی دقیق با استفاده از ادراک شنوایی مرد

ادراک فضای 
اجتماعی

روابط اجتماعی حساس و ظریف و دلسوزانه، صحبت تفاهمی، متمرکز بر چند کار در آن واحد، زن
کلمات آزمایشی و تأییدجویی

روابط اجتماعی فردگرا و خودمدار، صحبت گزارشی، متمرکز بر یک کار در آن واحد، کلمات مرد
قاطع، آمرانه و قدرت نمایانه 

6. یافته های تحقیق و آزمون فرضیات
در این تحقیق، اولین مؤلفه مربوط به ادراک عناصر بصری فضا می باشد که سؤال اول از این مؤلفه، در خصوص میزان 
توجه زنان و مردان به عناصر بصری در بدو ورود به فضای معماری بود که شامل زیر گزینه های 1- رنگ و ترکیب رنگ ها؛ 
2- اشکال هندسی، ترکیب فرم ها و شکل ها؛ 3- چیدمان و مبلمان فضا؛ 4- ابعاد و وسعت فضا؛ 5- نور و روشنایی بود. 
نتایج حاصله در خصوص گزینه 1 نشان داد که 73 درصد زنان و64 درصد مردان مورد پژوهش در سطح خیلی زیاد، 63 
درصد زنان و 90 درصد مردان در سطح زیاد، 30 درصد زنان و 43 درصد مردان در سطح متوسط هنگام ورود به یک فضا 
یا محیط، ویژگی های بصری رنگ و ترکیب رنگ ها، توجه آنها را جلب می کند )شکل1(. این موضوع نشانگر این است که 
عناصر بصری تأثیرگذار در ساختار کالبدی فضا اهمیت بسیار باالیی هم برای زنان و هم برای مردان دارد. با توجه با این که 
درصد توجه زنان در سطح خیلی زیاد نسبت به موضوع بیشتر از مردان می باشد و این امر ناشی از جزیی نگری در زنان 
می باشد، می توان نتیجه گرفت که میزان توجه زنان به نقش رنگ در شکل دهی به فضای معماری بیشتر از مردان است.

از دیگر عناصر بصری؛ اشکال هندسی، ترکیب فرم ها و شکل ها می باشند )گزینه 1(. نتایج حاصل از افراد مورد پژوهش 
نشان دادند که در بدو ورود به محیط و فضای معماری، 54 درصد زنان و 59 درصد مردان در سطح خیلی زیاد، 57 درصد 
زنان و 87 درصد مردان در سطح زیاد، 38 درصد زنان و 41 درصد مردان در سطح متوسط اشکال هندسی، ترکیب فرم ها 
و شکل ها را ادراک می کنند، نتایج فوق نشانگر ادراک بیشتر مردان از این موضوع می باشد و این ناشی از ادراک کلی مردان 

و درک سه بعدی باالی مردان نسبت به زنان است )شکل 2(. 
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       شکل 1: میزان توجه به رنگ و ترکیب رنگ ها      شکل 2: میزان ادراک اشکال هندسی، ترکیب فرم ها

              

مورد بعدی مربوط به چیدمان و مبلمان فضای معماری بود که نتایج نشان داد 96 درصد زنان و 55 درصد مردان در سطح 
خیلی زیاد، 48 درصد زنان و 85 درصد مردان در سطح زیاد، 28 درصد زنان و 55 درصد مردان در سطح متوسط این 
نکات را مورد توجه قرار دادند )شکل3(. با بررسی نتایج در می یابیم که زنان در سطح خیلی زیاد و اختالف قابل توجه به 
چیدمان و مبلمان فضای معماری توجه دارند و این امر ناشی از توجه به جزئیات در زنان است و زنان بیشتر از مردان به 

تزئینات و دکوراسیون فضای معماری توجه دارند.
مورد چهارم در رابطه با چگونگی ادراک زنان و مردان از ابعاد و وسعت فضای معماری، نشان داد که؛ 72 درصد زنان و 54 
درصد مردان در سطح خیلی زیاد، 55 درصد زنان و 95 درصد مردان در سطح زیاد، 39 درصد زنان و 43 درصد مردان 
در سطح متوسط به این موارد توجه دارند. بررسی نتایج فوق حاکی از ادراک باالی مردان نسبت به زنان در سطح خیلی 

زیاد از این موضوع است. چون مردان به دلیل بیولوژیکی ادرک فضایی و کلی باالتری را دارا هستند )شکل4(.

  شکل 3: میزان ادراک چیدمان و مبلمان معماری           شکل 4: میزان ادراک ابعاد و وسعت فضای معماری

     

نور و روشنایی یکی دیگر از مؤلفه های مهم عناصر بصری فضای معماری است که مورد پرسش آزمودنی ها قرار گرفت؛ 
نتایج بررسی ها نشان داد که 82 درصد زنان و 72 درصد مردان در سطح خیلی زیاد، 53 درصد زنان و 77 درصد مردان 
در سطح زیاد، 32 درصد در سطح زنان و 54 درصد مردان در سطح متوسط، به میزان نور و روشنایی توجه می کنند 
)شکل 5(. از آنجایی که زنان به علت وجود هورمون استروژن نسبت به نور مناسب حساس هستند، بنابراین بیشتر از 
مردان به نور و روشنایی توجه نشان می دهند و می توانند طیف وسیعی از ترکیب رنگی و نوری را احساس کرده و بشمارند. 
سؤال بعدی در خصوص ادراک زنان و مردان از کلیات و جزئیات محیط و فضای معماری بود، هدف این بود که وقتی 
اشخاص وارد محیط و یا فضای معماری می شوند تا چه حد به این مسائل توجه می کنند، و به خاطر می سپارند که نتایج 
حاصله نشان داد 36 درصد زنان و 52 درصد مردان در سطح خیلی زیاد، 62 درصد زنان و 67 درصد مردان در سطح 
زیاد، 58 درصد زنان و 62 درصد مردان در سطح متوسط به کلیات و جزئیات فضای معماری توجه می کنند و آن ها را به 
خاطر می سپارند )شکل 6(. این نتایج نشان می دهد که مردان به علت این که کلیات و جزئیات را به طور کلی در کنار هم 
ادراک می کنند در تمامی سطوح سنجش به زنان برتری دارند در واقع زنان جزئیات را بیشتر مورد توجه قرار می دهند و 

آن ها را به خاطر می سپارند. 
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           شکل 5: میزان ادراک نور و روشنایی         شکل 6: میزان توجه به کلیات وجزئیات فضای معماری 

                

که  بود  معماری  فضای  دکوراسیون  و  طراحی  ایرادهای  از  مردان  و  زنان  ادراک  میزان  بررسی  پژوهش،  دیگر  پرسش 
آزمودنی ها به آن پاسخ دادند، نتایج نشان داد 36 درصد زنان و 32 درصد مردان در سطح خیلی زیاد، 51 درصد زنان و 
71 درصد مردان در سطح زیاد، 69 درصد زنان و مردان در سطح متوسط، توانایی درک این مسائل را دارند )شکل 7(. 
بررسی این نتایج حاکی از آن است که زنان و مردان تقریبا هر دو به یک میزان می توانند ایرادهای طراحی و دکوراسیون 
را تشخیص دهند، دلیل این امر نیز جزئی نگری و سرعت ادراک باال در زنان و کلی نگری و ادراک سه بعدی باال در مردان 

از فضای معماری می باشد که هر یک به نوعی به مسأله نگاه کرده و آن را در می یابند.
مؤلفه دوم پژوهش در خصوص تجسم ذهنی و ادراک سه بعدی فضا، شامل چند پرسش بود که یکی از سؤاالت به بررسی 
توانایی زنان و مردان برای خواندن یک مسیر یا پیدا کردن یک مکان از روی نقشه اختصاص داشت. نتایج نشان داد که؛ 
46 درصد زنان و 68 درصد مردان در سطح خیلی زیاد، 59 درصد زنان و 80 درصد مردان در سطح زیاد، 46 درصد زنان 
و 52 درصد مردان در سطح متوسط، این توانایی را دارا بودند )شکل 8(. بررسی نتایج نشانگر برتری مردان در تمامی 
سطوح سنجش نسبت به زنان می باشد و دلیل این امر، قابلیت باالی مردان در ادراک سه بعدی فضا به دلیل وجود هورمون 
تستوسترون در آن ها می باشد. اما زنان برعکس در این مورد دچار مشکل می شوند و ممکن است برای پیدا کردن مسیر، 
نقشه را برعکس یا مدام چرخش دهند زیرا هورمون استروژن موجود در زنان باعث کاهش این قابلیت در آنان شده است 

و علت بیولوژیکی دارد.

           شکل 7: میزان توجه به ایرادهای طراحی                             شکل 8: توانایی درخواندن و پیدا کردن یک مکان
                              و دکوراسیون                                                                                 ازروی نقشه
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  شکل 9: میزان تجسم سه بعدی فضا از روی نقشه                   شکل 10: میزان درک و تجسم فضای معماری از طریق 
                                دو بعدی                                                                   توصیف خاطرات )ادراک شنیداری(

               

در سؤال مربوط به بررسی میزان تجسم سه بعدی فضای معماری از روی نقشه دو بعدی در زنان و مردان، نتایج نشان داد 
که 43 درصد زنان و 59 درصد مردان در سطح خیلی زیاد، 53 درصد زنان و 62 درصد در سطح زیاد، 47 درصد زنان و 
68 درصد مردان در سطح متوسط، قادر به تجسم سه بعدی فضای معماری از روی نقشه دو بعدی بودند. بررسی نتایج 
فوق نشان داد که به دالیل بیولوژیکی و همچنین چون مرکز اصلی فعالیت در مغز مردان در نیمکره راست می باشد و 
این ناحیه از مغز، مرکز بیشتر توانایی های درک اشکال فضایی در انسان است، میزان این ادراک در مردان قوی تر از زنان 

است )شکل 9(. 
مؤلفه سوم این پژوهش مربوط به تجسم و ادراک شنیداری است که در سؤال مبتنی بر میزان تجسم زنان و مردان از 
فضای معماری که از طریق بیان یا توصیف خاطرات می باشد، نتایج نشان داد که 50 درصد زنان و 39 درصد مردان در 
سطح خیلی زیاد، 72 درصد زنان و 87 درصد مردان در سطح زیاد، 41 درصد زنان و 67 درصد مردان در سطح متوسط، 
قادر به تجسم فضای معماری از طریق توصیف و شنیدن بودند. که با توجه به پیشینه تحقیقات که بر پایه بیولوژیک استوار 
است و زنان را در ادراک شنیداری برتر از مرد گزارش داده است، زنان بیشتر از مردان قادر به درک فضا از طریق شنیدن 

ویژگی های بصری را دارا هستند ولی از جهت آن که فضا را تجسم کنند مشکل وجود دارد )شکل 10(.
سؤال بعدی، مربوط به توانایی زنان و مردان در یافتن مسیر یا یک مکان از طریق توضیحات ارائه شده بود، نتایج نشان 
داد که 40 درصد زنان و 38 درصد مردان در سطح خیلی زیاد، 62 درصد زنان و 98 درصد مردان در سطح زیاد، 52 
درصد زنان و 61 درصد مردان در سطح متوسط، این توانایی را دارند )شکل 11(. بررسی نتایج حاکی از آن است مردان 
در این گزینه از توانایی بیشتری نسبت به زنان برخوردارند زیرا مردان، در جهت یابی دقیق که با استفاده از ادراک شنوایی 
می باشد قوی تر از زنان هستند. مؤلفه آخر تحقیق در خصوص ادراک فضای اجتماعی است. سؤال اول در مورد حضور در 
فضای اجتماعی و تأثیر عوامل نام برده در ادراک فضای معماری بود و شامل گزینه هایی می باشد که یکی از آن ها مربوط 
به تأثیر رفتار و فعالیت دیگران بر ادراک فضای معماری می باشد، که طبق نتایج به دست آمده )شکل12(، 47 درصد زنان 
و 42 درصد مردان در سطح خیلی زیاد، 66 درصد زنان و 84 درصد مردان در سطح زیاد، 43 درصد زنان و 67 درصد 
مردان در سطح متوسط، رفتار دیگران را در ادراک محیط و فضای معماری تأثیر گذار می دانند. شاید بتوان دلیل این امر 
را حضور بیشتر مردان از زنان در فضای اجتماعی دانست و این که زنان سازگاری بیشتری بر محیط اجتماعی دارند نیز 

می تواند دلیل این مدعا شود )شکل 12(.

      شکل 11: توانایی یافتن مسیر یا یک مکان                               شکل 12: تأثیر رفتار و فعالیت دیگران
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گزینه دیگر، تأثیر خلوت و شلوغ بودن فضا بر ادراک فضای معماری بود. نتایج حاصل از این پرسش نشان داد که 59 
درصد زنان و مردان در سطح خیلی زیاد، 78 درصد زنان و 73 درصد مردان در سطح زیاد، 29 درصد زنان و 56 درصد 
مردان در سطح متوسط، شلوغ و خلوت بودن فضا را در ادراک آن مؤثر می دانستند )شکل13(. بررسی نتایج نشان داد که 
این موضوع هر دو جنس را تقریباً به یک میزان تحت تأثیر قرار می دهد و زنان و مردان به یک میزان تحت تأثیر شلوغی 
و خلوتی فضا قرار می گیرند و این امر در ادراک آنان مؤثر است. گزینه بعدی، تأثیر حفظ فاصله با افراد دیگر بر نحوه 
ادراک فضای معماری را مورد سنجش قرار داده است، نتایج حاصل نشان داد که 60 درصد زنان و 49 درصد مردان در 
سطح خیلی زیاد، 60 درصد زنان و 74 درصد مردان در سطح زیاد، 45 درصد زنان و 66 درصد مردان در سطح متوسط، 
این موضوع را در ادراک فضا مؤثر می دانند. بنابراین، نمی توان تفاوت معناداری را از نظر ادراک بین دو جنس عنوان کرد 
و تقریباً هر دو به یک میزان به این موضوع اهمیت می دهند با این که زنان در رابطه اجتماعی نزدیک تر و صمیمی تر از 

مردان هستند ولی این امر در درک فضا نمی تواند نقش مهمی داشته باشد )شکل 14(.

شکل13: تأثیر خلوت و شلوغ بودن فضا بر ادراک فضا             شکل 14: تأثیر رعایت فاصله با دیگران بر نحوه ادرک

               

توجه به مطالب مذکور از تحلیل آماری پرسشنامه ها، به وضوح تفاوت ادراکی موجود بین زنان و مردان در سنین و سطوح 
تحصیلی مختلف را نشان می دهد. این تفاوت که در برخی مؤلفه های سنجش کاماًل معنادار نیست با مباحث علمی و 
نظری موجود نیز مطابقت دارد؛ در نتیجه جهت فرضیه اول و دوم مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین ادراک فضایی انسان 
و جنسیت، سن و میزان تحصیالت افراد را تأیید می کند. در رابطه با آزمون فرضیه سوم، وجود ارتباط معنادار بین ادراک 
بصری فضا، تفاوت و رتبه بندی میزان توجه به هر یک از عناصر بصری و تأثیر معنادار حضور و رفتار دیگران در ادراک 
ماهیت فضای معماری و وجود همبستگی باال بین این عناصر حاکی از آن است که تغییر هر یک از این عناصر و معیارها 

در طراحی فضاهای معماری می تواند تأثیر بسزایی در کیفیت و میزان مقبولیت فضا برای کاربران آن داشته باشد. 

7. نتیجه گیری
یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه ای معنادار بین جنسیت و میزان ادراک عناصر بصری فضای معماری می باشد. تمام 
نتایج ذکر شده در یافته های تحقیق با مباحث علمی و نظری موجود در زمینه میزان و نحوه ادراک عناصر بصری فضا 
توسط زنان و مردان و عوامل تأثیرگذار در این ادراک انطباق و همخوانی دارد. تفکیک فضایي بین جنس ها، یعني جنسي 
کردن فضا، توسط معمار گاه امري منطقي است؛ به خصوص در جوامعي که تفکیک بین زنان و مردان در اکثر شئونات 
رعایت مي شود. حتي جنسیتي شدن فضا براساس فرهنگ حاکم بر جوامع امري دور از ذهن نیست.  از این رو، جنسیتي 
شدن یک فضا زماني به عنوان مشکل مطرح مي شود که بنا به دالیلي یکي از دو جنس مجبور به ترک یک فضاي عمومي 
شده و از حق بهره برداري از آن فضا محروم شود؛ درحالي که، امکان بهره مندي مطلوب از فضاي شهري و عمومي از 
حقوق اولیه شهروندان محسوب مي شود. مي توان گفت مکان هاي خاص ممکن است براساس جنس افرادي که آن ها را 
اشغال مي کنند یا براساس فعالیت هاي مختلف جنسیتي که در آن ها انجام مي شوند خصوصیات جنسیتي داده شوند؛ از 
آنجایی که در سال های اخیر توجه به انتظارات و رفتار کاربران فضاهای معماری در طراحی اهمیت بیشتری پیدا کرده در 
این میان نقش معمار در جامعه شاخص تر شده است و انتظار می رود با توجه بیشتر به خصوصیات ادراکی زنان و مردان 
در محیط ها و فضاهای طراحی شده، باعث افزایش کارآیی و مقبولیت فضا شد. فرآیند تطبیق محیط با الگوهای رفتاری، 
شامل تغییر محیط کالبدی در راستای پاسخ به خواسته  ها و رفتارها و فعالیت های کاربران با در نظر گرفتن شرایط خاص 
از قبیل جنسیت، سن، تحصیالت و سلیقه های زیبایی شناختی و یا برای ایجاد سازگاری بین این موارد و محیط کالبدی 
در حرفه معماری مورد توجه قرار گرفته است. در این فرآیند نتیجه گیری کلی این است که نحوه ادراک، واکنش و رفتار 

افراد )زنان و مردان( در محیط مهم ترین عامل تعیین کننده در روش های طراحی توسط معماران است.
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