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ترجیحات احساسی کاربران در فضاي جمعیارزیابی و مداخله

Assessment and intervention of emotional preferences of users in a
communal space

*سیده مهسا باقري

معماري
عباسعلی شاهرودي
دانشگاه مازندران

چکیده
پیشرفت علم موجب گسترش توجه به بعـد روانـی وجـود انسـان در کنـار      

امروزه توجه به ایـن مسـاله در   . استهاي فیزیکی او شدهپاسخگویی به نیاز
با وجود این کـه دانشـجویان نقـش    . استاي یافتهمعماري نیز جایگاه ویژه

کشـور دارنـد، امـا توجـه بـه نیازهـاي روانـی        مهمی در شکل دادن  آینده
آن هـاي دانشـجویی از مسـایلی اسـت کـه  کمتـر بـه       دانشجویان در خانه
هدف پژوهش حاضر استفاده از روش مهندسی کانسی . پرداخته شده است

سـاز در فضـاي   عوامـل دلبسـتگی  یـابی از  گرا براي الگـو ا طراحی احساسی
هاي دانشجویی جمعی خانه و استفاده از آن در طراحی فضاي جمعی خانه

نفـر از دانشـجویان دختـر سـاکن     50نمونه پژوهش . براي دانشجویان بود
تی دانشـگاه مازنـدران بودنـد کـه پرسشـنامه فهرسـت      یهاي سـوی خوابگاه
یج بـه صـورت   نتـا . را تکمیـل کردنـد  ) PANAS(منفی ومثبتعواطف

هـاي  هایی فیزیکی بـراي افـزایش دلبسـتگی در فضـاي جمعـی خانـه      الگو
دانشجویی مانند استفاده از مصـالح طبیعـی، ارتفـاع کـم سـقف، کـوچکی       
فضاي داخلی نشیمن، محصـور بـودن اطـراف فضـاي جمعـی، اسـتفاده از       

بـر  . ه شـد یـ هاي بزرگ و زیـاد ارا هاي سرد و خنثی، استفاده از بازشورنگ
هـاي فیزیکـی، فضـاي جمعـی خانـه دانشـجویی بـراي        اي این ویژگیمبن

هـا از طریـق   نفـر از آزمـودنی  25ابتـدا رضـایت   . دانشجویان طراحی  شـد 
نمایش تصویر فضاي جمعی طراحی شده در کنـار تصـاویري از  فضـاهاي    

نتـایج  . کـرد، بررسـی شـد   جمعی که احساسات  مثبتی را برانگیختـه مـی  
ه اکثر آنـان فضـاي جمعـی طراحـی شـده را بـه       حاکی از آن بوده است ک

سـپس تصـویر فضـاي    . عنوان فضاي جمعی دلخواه خود،  انتخـاب کردنـد  
جمعی طراحی شده در کنار تصاویري از  سایر فضاهاي جمعی بـراي ایـن   

ها فضـاي جمعـی طراحـی    بر اساس نتایج، آزمودنی. افراد نمایش داده شد
.ندشده را به سایر فضاهاي جمعی ترجیح داد

ساز، گرا، فضاي جمعی، عامل دلبستگیطراحی احساس: هاي کلیديواژه
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Abstract
Advancement in science has resulted in a shift of attention
towards the mental aspects of human existence in addition to
possible physical and material requirements. Today, this
point in architectural design seems to have found its rightful
place. Despite the fact that university students play a
significant role in shaping the future of their country, the
psychological needs of students in terms of designing
student housing has largely been ignored by architects. The
aim of the present study was to use the fundamental
principles of Kansei engineering to form a model of
communal housing for students’ residence. The sample
consisted of 50 female students residing in dormitory of
Mazandaran University. All students lived in suites with a
separate living room. A check list of Positive and Negative
Affect Schedule (PANAS) was completed by participants
and based on these scores, and using Kansei principles, a
communal space was designed. Features of the design
included the use of natural materials, low ceiling height,
small living space, enclosed living space, neutral colors and
a large number of wide openings and exits. First, satisfaction
of 25 students was compared by displaying images of the
designed communal space with images of communal spaces
which had raised positive emotions in them. Results showed
that 64% of them chose the designed communal space based
on Kansei principles as their desired communal space. Then
images of the designed communal space was presented
alongside images of other communal spaces. Results show
that 68% of them preferred the Kansei designed communal
space to other communal spaces.

Keywords: emotional design, communal space, attachment
factor, Kansei engineering
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مقدمه
روانشناسی در گذشته و در اوایل تکامل خـود بـه عنـوان    
یک علم، به بیمـاري بیشـتر از سـالمت، بـر تـرس بیشـتر از       
شهامت و بر پرخاشگري و خشم بیشتر از محبت و عشق تکیه 
داشت و روانشناسان تاکید چندانی بر کمـک بـه مـردم بـراي     

دوست بـودن، امیـدوارتر   تر بودن، نوعافتهیشادتر بودن، تکامل
چاري و محمدي، (ند تر بودن نداشتتر و خوشبینبودن، عاشق

اما آنچه امروزه در روانشناسی اهمیت بیشتري یافتـه  ). 1390
هایی است که احساسات مثبتـی ماننـد   است، توجه به ویژگی

ـ انگیزآرامش، محبت، عشق و دلبسـتگی را در افـراد برمـی    . دن
محصوالت حاوي پیام احساسی هستند که بـه صـورت   برخی

. دنشـو ناخودآگاه توسط مخاطبان درك و تشـخیص داده مـی  
گانـه  چنین محصوالتی با ارایه پیام یا اطالعاتی به حواس پنج

تـر بـا اسـتفاده   توانند ضمن برقـراري ارتبـاط قـوي   انسان، می
دریافـت .کنندگان، پاسخگوي نیازهاي حسی آنها نیز باشـند 

وجـود بـه انسـان درراادراكزمـان هـم طـور بههاپیامینا
حسایزیبایی وارزشمندي،راحتی،هیجان،حسوآوردمی

الزم1بازخوردادراك،. شودمیدركانسانتوسطآنهامتضاد
واحساسنهایتآورد و درمیوجودبهرارفتارهدایتبراي

بـاقري،  (دهند شکل میرااحساساتظرفیتوقابلیتادراك،
1391.(

تالش در جهت افزایش احساسات مثبت در اقشار جامعه 
هـا در شـکل   تـرین گـروه  ویژه قشر دانشجو که یکی از مهمبه

شوند، اهمیت این مسـاله را  دادن به آینده کشور محسوب می
براي بسیاري از دانشجویان، ورود بـه دانشـگاه   . کندبیشتر می

بوده و تجربه زندگی خوابگـاهی  آغاز مرحله جدیدي از زندگی
تغییراتـی کـه در محـیط زنـدگی     . بخشی از این تجربه اسـت 

وضعیت کنندهگیرد یکی از عوامل تعیینخوابگاهی صورت می
این موضوع به نوبه خود تـاثیراتی  . روحی و عاطفی افراد است

و رفتـاري دانشـجویان خواهـد داشـت     یبر عملکـرد تحصـیل  
).1390امانی و پور نادري، آبادي، سبهبهانی، علی(

هـاي  در قرن بیست و یکم بعد از مساله آموزش، خوابگـاه 
این . گیرندها در اولویت اهمیت قرار میدانشجویی در دانشگاه

دانشـجویان، تغییـر و تحـوالت    هـا بایـد بـه نیازهـاي     وابگاهخ
هاي دانشجویان و اولیاي دانشگاهی، زندگی اجتماعی، خواسته

توانـد یـک   نگرانه میطراحی با افکار آینده. اشندآنها پاسخگو ب

1. feedback

حل عملی و مناسب جهت حل مشکالت و وضعیت دشـوار  راه
). 2007ل، یه(هاي امروزي باشد خوابگاه
آورده ساختن نیازهـاي روانـی و بـرانگیختن احساسـات     بر

از يزمـانی، دور مثبت بـراي دانشـجویانی کـه در ایـن برهـه     
کنند، داراي اهمیت باالیی است و یمحیط خانواده را تجربه م

، پیونـد  2هویـت مکـانی  . شـود ادگیري مییموجب بهبود روند 
عمـده از 5و وابسـتگی محیطـی  4، دلبستگی محیطی3مکانی
عواملی هستند که منجر به دلبسـتگی مکـانی در افـراد    ترین

دلبسـتگی مکـانی بـه نـوعی احسـاس تعلـق و یـا        . شـوند می
و همکـاران،  بهبهانی(شاره دارد وابستگی به یک مکان خاص ا

تواند منجر بـه ایجـاد احساسـات    مییشرایط محیط). 1390
فضـاي جمعـی داراي   . شودمثبت و دلبستگی مکانی در افراد 

تواند امکان دلبستگی دانشجویان بـه  هایی است که میویژگی
توان بـه فضـاي   ها میاز جمله این مکان. مکان را محقق سازد

کرد که بخشـی از گفتگـو، تعامـل و ایجـاد     جمعی خانه اشاره
هاي آنان در این محیط ارتباط عاطفی بین این قشر و خانواده

هاي دانشـجویی  چنین فضاهاي جمعی در خانه. خوردرقم می
تـوجهی بـه   رسـد بـه دلیـل کـم    نیز وجود دارد اما به نظر می

ــاه  ــی دانشــجویان ســاکن خوابگ ــاي روان ــروز نیازه ــان ب ، امک
بت و دلبستگی به فضا براي آنـان محقـق نشـده    احساسات مث

زهـاي  هاي گذشـته، توجـه عمـده بـر نیـا     در طول دهه. است
جسمی انسان متمرکز بود، اما همـراه بـا توسـعه علـوم، ایـن      

هــاي روانــی انســان گســترش و از تمرکــز بــه حــوزه ویژگــی
شـناختی،  هـاي شـناختی، زیبـایی   فیزیکی به حوزههايجنبه

ــا(توســعه یافتــه اســت عــاطفی واحساســی  نی و ییصــادقی ن
).2011حیدرپور، 

توجه بـه احساسـات دانشـجویان، کمـک بـه بـرانگیختن       
احساسات مثبت در آنان و طراحی فضـاي زنـدگی بـر اسـاس     

توانـد  مـی 6گـرا آن، امري ضروري است که طراحـی احسـاس  
راي برخـی محصـوالت دا  . پاسخی مناسب براي این نیاز باشـد 

کـه بـه صـورت ناخودآگـاه توسـط      ستندهاي احساسی هپیام
چنـین محصـوالتی   . شـود مخاطب تشخیص داده و درك مـی 

کننـدگان،  تـر بـا اسـتفاده   توانند ضمن برقراري رابطه قويمی

2. place identity
3. place link
4. environmental attachment
5. environmental dependence
6. emotional design
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گـرا  طراحـی احسـاس  . هاي حسی آنهـا باشـند  پاسخگوي نیاز
هـاي حسـی کـاربران را محـور اصـلی طراحـی       پاسخ به نیـاز 

طراحی را بـه سـوي ایـن    عیارهاي و سعی دارد تا مشناسدمی
هـاي حسـی در حـال    اما شناسـایی نیـاز  . هدف متمایل سازد

کارگیري نیازها در فرایند طراحی بـه  رشد، تغییر کاربران و به
ــان  ــهولت امک ــت  س ــذیر نیس ــاقري، (پ ــاي روش). 1391ب ه

یکـی از  . گـرا موجـود اسـت   محدودي براي طراحـی احسـاس  
جهـت ایجـاد رابطـه بـین     اخیـر  هایی که در چند دهـه روش

احساسات کاربران و محصـوالت بـه کـار گرفتـه شـده، روش      
).1387خــداداده و طلــوعی،  (اســت 1مهندســی کانســی 

مهندسی کانسی به عنوان یک رشته تحقیقات مولد بـه طـور   
هـاي  عمیقی به جهان صنعتی متصل شده و موجـب نـوآوري  

).2013لوي، (متعدد و موفقیت در بازار شده است 
ژاپنـی بـه معنـاي احساسـات اسـت کـه       سی یک واژهکان

ایشـیهارا،  (توسعه داده شد ) 1970(توسط پروفسور ناگاماچی 
). 2010ایشیهارا، ناکاگاوا، ناگاماچی، هیروفـومی و همکـاران،   

بـین   هدف اصلی مهندسـی کانسـی، تجزیـه و تحلیـل رابطـه     
هاي کمی طراحی هاي کیفی احساسات انسان و ویژگیویژگی
ــه، (اســت ــگ و نی کانســی برداشــت شخصــی و  ). 2009هان

ک کار هنري، محیط یا موقعیـت، بـا اسـتفاده از    یمتفکرانه از 
انسان شامل بینایی، شـنوایی، المسـه،   گانهتمامی حواس پنج

هـر محـرك   ). 1387کلینـی و خـرم،   (بویایی و چشایی است 
گانه انسـان  ه پیام یا اطالعاتی به حواس پنجیخارجی باعث ارا

هـا، مـواد و   گرا از طریـق تکنولـوژي  طراحی احساس. شودمی
هاي جدید بر حواس و احساسات مخاطبـان محصـول   تکنیک

).1391باقري، (شود متمرکز می
روش مهندسی کانسی ابـزاري اسـت کـه بـه وسـیله  آن      

هاي فیزیکی محصـول  نیازهاي احساسی شناسایی و به ویژگی
بـه عبـارت دیگـر    ). 2011نی و حیـدري،  یینا(شود تبدیل می

هاي فیزیکی محصول و مفاهیم و مهندسی کانسی بین ویژگی
هـاي ریاضـی   ایجـاد مـدل  توصیفات روانی و ذهنی به وسـیله 

کانســی ). 2004اســکات و اکالنــد، (کنــد رابطــه برقــرار مــی
.کننده استقوي بین طراح، محصول و مصرفايرابطه
انسـی مطـرح   لی که در مهندسی کیترین مساکی از مهمی

توان احساس کـاربر را بـه طـور    است، این است که چطور می
). 1387کلینـی و خـرم،   (دسـت آورد  دقیق محاسبه کرد و به

1. Kansei engineering

مسـتقیم و بـه   تواند بـه طـور غیـر   کانسی یا احساس کاربر می
گیري شـود  اندازهیو روانشناختیهاي جسمانفعالیتوسیله

هــا، رفتارهــا و جســمانی، پاســخدر حــوزه). 2010الکمــن، (
هاي مختلف بدن انسان در مواجهه بـا  هاي قسمتالعملعکس

هـاي  یک محرك خارجی بـا اسـتفاده از تجهیـزات و دسـتگاه    
امواج تولید شـده در بـدن   . شودگیري میمرتبط ثبت و اندازه

هاي مختلف بـدن، نقـش   انسان متناسب با نوع و فعالیت اندام
توان به ها میه این سیگنالاز جمل. مهمی در این زمینه دارند

ــه ترتیــب امــواج 3و الکترومیــوگرافی2الکترونســفالوگرافی ،  ب
چنـین  ها و هـم معرف نمودار الکتریکی فعالیت مغز و ماهیچه

یعنی نمودار الکتریکی ضربان قلب، اشاره 4الکتروکاردیوگرافی
هـا  هر کدام از این سیگنال). 1387کلینی و خرم، (اشاره کرد 

در اثر ارایه . گیرندصی مورد استفاده قرار میبراي اهداف مشخ
هاي خارجی، تغییر رفتار و احساس انسان با تغییـرات  محرك

. هـا همـراه اسـت   میزان هورمون در بدن و تغییر این سیگنال
هاي ترشح شده در مغز هر کدام براي بیـان حـاالت و   هورمون

ــی  ــار م ــه ک ــداحساســات خاصــی ب ــر  . رون ــال تغیی ــراي مث ب
پـامین و  آدرنـالین موجـب    ومانند مالتـونین، د هایینهورمو

بروز احساسـاتی چـون افسـردگی، تـرس، اسـترس و شـادي       
ارزیابی احساس کاربران عالوه بر هورمـون، از طریـق   .شودمی

ــروز    ــا کــه موجــب ب ــا و تت ــا، بت ــواج آلف ــل ام ــه و تحلی تجزی
اسـاوي،  (پـذیرد  شـوند، صـورت مـی   احساسی میهايواکنش

گرا هاي طراحی احساساین ریشهبربنا). 2014امل و سمیر، ک
.وجو کردتوان به نوعی در علوم مغز و اعصاب جسترا می

مدرنیســم،مــیالدي و بــروز پســت1960روع دهــهبــا شــ
ــد و       ــود آم ــه وج ــنعتی ب ــی ص ــه طراح ــوالتی در عرص تح

که در طراحی غالب بود، مورد 6گراییو عینیت5عملکردگرایی
مـدرن،  محور طراحـی در دیـدگاه پسـت   . مورد انتقاد واقع شد

هـاي عملکـردي محصـوالت در    پاسخگویی به مشکالت و نیاز
هـاي  ه ویژگـی یـ بـر ارا در آن طراحی صـنعتی نیسـت، بلکـه    

آمیز، نمادین و نیز پرداختن به سطوح تاثیرگذار مجازي، کنایه
گـرایش  ).1391بـاقري،  (دشوتاکید میاحساسی محصوالت

ها زبان جدیدي را در طراحـی صـنعتی موجـب    به این ویژگی

2. Electroencephalography (EEG)
3. electromyography (EMG)
4. electrocardiography (ECG)
5. functionalism
6. objectivism
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شود که مزایاي پیشـرفته جامعـه صـنعتی را بـا احسـاس      می
کنـد کـه در آنهـا    ها می آمیزد و محصـوالتی ارایـه مـی   انسان

تکنولوژي برتر بـا احساسـاتی همچـون راحتـی، ارزشـمندي،      
بـاقري،  (شـوند  اه مـی رضایت، خوشایندي و جذاب بودن همر

1391.(
گرا و مهندسی کانسی در امروزه توجه به طراحی احساس

از . طراحی صنعتی رشد و گسترش فراوانی یافته اسـت زمینه
گـرا  طراحی صنعتی احساسهایی که  در زمینهجمله پژوهش

توان بـه طراحـی ماشـین لباسشـویی بـا      انجام شده است، می
اشاره کرد که به دنبال جلـب  توجه به اصول مهندسی کانسی 
کنندگان، از طریق پاسخگویی رضایت و راحتی بیشتر استفاده

به نیازهاي روانی آنان و تبدیل این نیازها به الگوهاي طراحـی  
در این پژوهش ماشین لباسشویی در سـه  . فیزیکی بوده است

هاي مختلف بدن هنگـام قـرار   ارتفاع مختلف طراحی، و حالت
مطالعـه روي نمونـه مـورد    . سازي شدشبیهدادن لباس درآن 

اي در زمینـه میـزان احسـاس    پژوهش، با تکمیـل پرسشـنامه  
هاي مختلف بدن به هنگام قـرار دادن لبـاس   خستگی در اندام

در ماشین لباسشـویی پیگیـري شـد و نتـایج حاصـل از ایـن       
ترین ارتفاع بـراي طراحـی ماشـین    پژوهش به انتخاب مناسب

ــ  ــی گردی ــاران، (د لباسشــویی منته ). 2010ایشــیهارا و همک
دیگر در زمینه طراحی وسیله کمـک حرکتـی بـراي    یپژوهش

سالمندان  انجام شده اسـت کـه بـه اسـتخراج عوامـل روانـی       
ســازي آنو مــدلکننــدگان از ایــن وســیلهرضــایت اســتفاده

).1387خداداده و طلوعی، (پردازدمی
کـاربران آن  با توجه به تاثیرات روانی کـه یـک فضـا روي    

گرا در معمـاري ادراك  دارد، لزوم پرداختن به طراحی احساس
معمــاريهــایی کــه در زمینــهاز جملــه پــژوهش. شــودمــی

هـایی در  تـوان بـه پـژوهش   انجام شده است، مـی گرااحساس
طراحی نماي ساختمان با توجه به احساسـات کـاربران   زمینه

؛ 2009یکوگلـو،  اکـالین، یالـدیریم، ویلسـون و کل   (اشاره کرد 
هــا ســعی بــر یــافتن در ایــن پــژوهش). 2009هانــگ و نیــه، 

الگوهایی فیزیکی براي جلـب رضـایت کـاربران از نمـاي یـک      
از نماهاي موردنظر  پژوهش در زمـان و  . ساختمان شده است

فاصله یکسان عکسبرداري و به منظـور شناسـایی احساسـات    
آنان توزیـع  اي در بینبت و منفی نمونه آماري، پرسشنامهمث

بر اساس نتایج حاصل، نماهاي برتر شناسایی و عناصر . گردید
.معماري موجود در آن مورد بررسی قرار گرفت

تـوان بـه   این زمینـه مـی  درشدهانجام از دیگر مطالعات
پژوهشی درباره بیان احساس نسبت به نماي ساختمان اشـاره  
ــاي      ــاهده نم ــس از مش ــراد پ ــاس اف ــه در آن، احس ــرد ک ک

از طریق ارزیـابی حـاالت مختلـف چهـره مـورد      ها،ساختمان
نفـر در  280در ایـن پـژوهش، از چهـره    . بررسی قرار گرفـت 

هنگام دیدن تصاویر نماي سـاختمان عکسـبرداري شـد و  بـا     
هـا براسـاس بیـان انـواع حـاالت و      استفاده از نرم افزار، چهره

نتایج . دشدند و مورد ارزیابی قرار گرفتنبندي احساسات طبقه
حاصل از این پژوهش نشان داد که مشاهده نمـاي سـاختمان   

تواند در بـرانگیختن احساسـاتی ماننـد تـرس، عصـبانیت،      می
).2010استوالد، (شادي و ناراحتی موثر باشد 

هـاي دانشـجویی نیـز از    بعد روانشـناختی طراحـی خانـه   
ها مورد توجه قـرار گرفتـه   جمله مواردي است که در پژوهش

هـاي جدیـد   به طور مثال، در پژوهشی طراحی خوابگـاه . است
براساس ترجیحات دانشجویان در ابعاد معماري و روانشناسـی  
ــجویان    ــات دانش ــه ترجیح ــد و در آن ب ــی ش ــی بررس محیط

ها و شرایط محیطی آنها از دو خوابگاهی درمورد انواع خوابگاه
نقطــه نظــر معمــاري و روانشناســی محیطــی پرداختــه شــد  

نتایج این پژوهش نشان داد کـه  ). 1390همکاران،بهبهانی و(
دانشــجویان صــرف نظــر از هزینــه، نــوع خوابگــاه را براســاس 
عواملی مانند کمترین ازدحام، شرایط مناسب براي مطالعـه و  

.کننداستراحت انتخاب می
هدف از پژوهش حاضـر، بررسـی فضـاي داخلـی نشـیمن      

موجـب  خانه و یافتن الگوهاي فیزیکـی ایـن فضـا اسـت کـه     
برانگیختن احساسات مثبت در دانشجویان و افزایش احسـاس  

با این هدف که با تبـدیل ایـن   . شوددلبستگی آنان به فضا می
هـاي روانـی بـه الگوهـاي فیزیکـی در فضـاي داخلـی        ویژگی

هاي دانشجویی از اثرات منفی زنـدگی بـه دور از   نشیمن خانه
. خانواده در آنان کاسته شود

روش
جامعــه:آمــاري، نمونــه و روش اجــراي پــژوهشجامعــه 

دانشـجویان دختـر سـاکن    آماري پژوهش حاضر شامل کلیـه 
1391-1392تی دانشگاه مازندران در سال ییهاي سوخوابگاه

نفر از این دانشجویان بودند که به روش 50نمونه پژوهش. بود
8000در ابتـدا  . گیـري تصـادفی سـاده انتخـاب شـدند     نمونه

تصـویر  100آوري و از میان این تصـاویر  من جمعتصویر نشی
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ویژگی و بیست. هاي فیزیکی آنها انتخاب شدبر اساس تفاوت
کـه عبـارت   ها در نظر گرفته شـد  تفاوت فیزیکی براي نشیمن

ند از داشتن مصالح طبیعی، بازشو بزرگ و زیاد، بازشوهاي بود
دار، سقف صاف، ارتفاع کـم سـقف،   کم و کوچک،  سقف شیب

تفاع زیاد سـقف، وجـود شـومینه در فضـا، کـف پارکـت یـا        ار
سرامیک، کـف موکـت یـا فـرش، بزرگـی نشـیمن، کـوچکی        

بــودن نشــیمن، محصــور نبــودن نشــیمن،نشــیمن، محصــور
هاي سرد و خنثی، وجود ستون در فضاي گرم، رنگهايرنگ

نشیمن، استفاده از لوستر براي تامین نور مصنوعی، استفاده از 
.ی کم، استفاده از عناصر تزیینی زیادعناصر تزیین

ک مقـادیر صـفر و یـ   2تصاویر انتخابی و جدول 1جدول 
وجود یـا عـدم وجـود   دهندهبراي ده تصویر انتخابی که نشان

ایـن ده  . کنـد را ارایه مـی هاي فیزیکی در تصویر استویژگی
هاي فیزیکی از هـر  تصویر به لحاظ دارا بودن بیشترین ویژگی

تصــویر منتخــب بــر اســاس ایــنصــد. ب شــدندگــروه انتخــا
بنـدي شـده و   گروه تقسیم10اي در به روش خوشههاویژگی
را دارا بـود بـه   هـا گروه تصویري کـه بیشـترین ویژگـی   از هر 

نامه و بررسـی  تنظـیم پرسشـ  آن گـروه بـراي  عنوان نماینـده 
. انتخاب شد

2جدول
جدول صفر و یک تعریف شده براي هر نشیمن

10تصویر 9تصویر 8تصویر 7تصویر 6تصویر 5تصویر 4تصویر3تصویر 2تصویر 1تصویر متغیر
0000101101داشتن مصالح طبیعی

0010000111بازشو هاي بزرگ وزیاد
1000011000سقف شیبدار

0101100111سقف صاف
0000001010ارتفاع کم سقف

1111110101ارتفاع زیاد سقف
0101110000شومینه

1010001111کف پارکت یا سرامیک
0101110000کف موکت یا فرش الیافی

0011010111بزرگی نشیمن
1100101000کوچکی نشیمن

1000101011محصور بودن نشیمن
0111010100محصور نبودن نشیمن

1011110000رنگ هاي گرم
0100001111رنگ هاي سرد و خنثی

0110000010وجود ستون در فضا

1جدول 
تصاویر نشیمن انتخابی براي تنظیم پرسشنامه

5تصویر4تصویر3تصویر2تصویر1تصویر

10تصویر9تصویر8تصویر7تصویر6تصویر
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آوري واژگان کانسی که پس از انتخاب تصاویر به جمع
مهندسی کانسی . شوند، اقدام شدصفات کانسی نیز نامیده می

احساسات و ذهنیات از طریق واژگان و تاثیرات واژگان روي 
گرچه تنها روش مورد استفاده از ا. شودفرد ارزیابی می

ترین مهندسی کانسی واژگان نیستند، اما واژگان یکی از رایج
هاي انتخاب شده از نظر واژه. شوندها محسوب میروش

).1388طلوعی و النچري، (هستند دستوري صفت یا اسم 
مرتبط با واژه100آوري روش مهندسی کانسی با جمع

آوري واژگان از جمع. ها پیگیري شداحساس کاربر در نشیمن
منابع دیداري، شنیداري و نوشتاري مختلفی مانند مجالت، 

ها، اینترنت و غیره آغاز شد و تا جایی ادامه پیدا کتب، روزنامه
در مرحله بعدي . جدیدي به دست نیامدواژهکرد که دیگر 

بندي و کلمات مترادف با نامی جدید در یکاین واژگان دسته
در میان این . دسته قرار گرفت و کلمات تکراري حذف شدند

. واژه براي استفاده در این پژوهش انتخاب شد20واژگان 
فرد بودن، بهواژگان انتخاب شده عبارت اند از راحتی، منحصر

احساس تعلق، مدرن بودن، خاطره انگیز، خواستنی بودن، 
ن، هیجان، سادگی، امنیت و محافظت نظم، تشویش نداشت

شدن، ارتباط و تعامل داشتن، اشرافیت، انقطاع از بیرون، 
هماهنگی مبلمان با فضا، صمیمیت، دلنشین بودن، زیبایی، 

در مرحله بعد، پرسشنامه به . امکان تفکر و سنتی بودن
تصویر منتخب 10ور نظر سنجی میزان این صفات در منظ

افزار اطالعات با استفاده از نرم. توسط دانشجویان تکمیل شد
بررسی و الگوهاي فیزیکی براي تقویت 16spssاکسل و 

براي . هاي دانشجویی استخراج گردیددلبستگی در خانه
هاي آماري شامل میانگین، ها و روشها از شاخصتحلیل داده

.حراف استاندارد و ضریب همبستگی کندال استفاده شدان

ابزار سنجش 
بعدمنظور بررسیبه:منفیومثبتعواطففهرست

و عواطف مثبتفهرستبراساسذهنی،بهزیستیعاطفی

هاي صفتاز)1988همکاران، و؛ واتسونPANAS(1منفی
عواطف فهرستهايگویه.شداستفادهتاییبیستخلقی
توصیف   رامختلفیاحساساتوهاهیجانمنفیومثبت

ک یایومثبتعواطفمقیاسکیدرکیهروکنندمی
کنندگان شرکت.شوندمیبنديگروهمنفیعواطفمقیاس

پاسخ لیکرتايدرجهپنجمقیاسکیرويراهاگویهتمام
تجربه هیجانعدمدهندهنشان1عددطیفایندر؛دهندمی

براي هر.استهیجانزیادبسیارتجربهبیانگر5عددو
هاي نمرهجمعطریقازمثبتعاطفهکلینمرهآزمودنی
ي  هاهیجانگرتوصیفصفتدهازکیهردرکنندهشرکت
سربلند، مشتاق،نیرومند،،2زدههیجانمند،عالقه(مثبت

نمرهو)7فعالو6متوجه،5مصمم،4خوش ذوق،3هوشیار
کنندهشرکتهاينمرهجمعطریقازمنفی،کلی عاطفهنمره

پریشان، (منفیهايهیجانگرتوصیفصفتدهازکیهر در
، 11پذیرتحریک،10متخاصم،9زدهوحشتگناهکار،،8ناراحت

در.شودمیمحاسبه)13ترسانوقراربی،12عصبیشرمسار،
) 1988(همکاران وو واتسون)1388(شکري هايپژوهش

ومثبتعواطفعاملی فهرستساختارآزمونهدفباکه
واکتشافیعاملیهاي  تحلیلروشازاستفادهباومنفی

فهرستعاملیدوشد، ساختارانجامتاییديعاملیتحلیل
سوئديوایرانیبین دانشجویاندر،منفیومثبتعواطف

آلفايضرایبایرانی،در دانشجویانمطالعهایندر.شدتایید
ترتیببهمنفیومثبتفهرست عواطفهايمقیاسکرونباخ

1. Possitive and Negative Affect Schedule (PANAS)
2. excited
3. alert
4. inspired
5. determined
6. attentive
7. active
8. upset
9. scared
10. hostile
11. irritable
12. nervous
13. afraid

2ادامه جدول 
0000010100لوستر داشتن

1011110000تزیینی زیادعناصر
0100001111عناصر تزیینی کم
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برابر ترتیببهسوئديدانشجویانو بین77/0و 8/0با برابر
).1393شکري و همکاران، (شدگزارش76/0و 76/0

عواطــف مثبــت و منفــی در ایــن :شــیوه افتــراق معنــایی
پژوهش، شامل صفات یا واژگان کانسی انتخابی بودنـد کـه بـا     

کـه یکـی از   ) 2008؛ هانگ و نیه، SD(1شیوه افتراق معنایی
ــات در روش    ــی کلم ــواي احساس ــري محت ــدازه گی ــانی ان مب

اي لیکـرت   هاي هفت درجهمهندسی کانسی است و  در اندازه
ده تصـویر  . سنجیده شدند) لی کمخی( 1تا ) خیلی زیاد(7از

انتخاب شده با زاویه دیـد مشـخص، فاصـله برابـر نسـبت بـه       
برابر که همگی از نظر بازه زمـانی در  نشیمن، کیفیت و اندازه

روشنایی روز و زمان یکسان عکـس بـرداري شـده بودنـد، در     
کننـدگان  شرایطی یکسان به نمایش گذاشته شد و از شـرکت 

دارا بودن واژگان کانسی تصویر در زمینهخواسته شد تا به هر 
فرد بودن، احساس تعلق و غیره امتیاز بهمانند راحتی، منحصر

براي بررسـی پایـایی پرسشـنامه، ضـریب     . یک تا هفت بدهند

به دست آمد و حاکی از 95/0آلفاي کرونباخ محاسبه شد که 
. پایایی مطلوب پرسشنامه است

هاافتهی
تاندارد براي هر کلیـد واژه کانسـی و   میانگین و انحراف اس

طبق . براي هرکدام از تصاویر نشیمن مورد بررسی قرار گرفت
2هـا همگـی کمتـر از    انحراف اسـتاندارد داده 3نتایج جدول 

کنندگان در هـر واژه  نزدیکی احساسات شرکتاست که نشانه
کانسی بـه  میـانگین آن واژه و قابـل قبـول بـودن توجـه بـه        

چنـین میـانگین هـر    هم3جدول . ها استبررسیمیانگین در 
دهـد کـه طبـق آن    واژه کانسی براي هر تصویر را نشـان مـی  

هاي باالتري را نسبت بـه سـایر   تصویر دو، هفت و نه میانگین
بـه  هایی مانند منحصرصفت.  تصاویر به خود اختصاص دادند

فرد بودن، نظم، زیبایی و هماهنگی مبلمان با فضـا نیـز داراي  
. هاي باالتري نسبت به سایر تصاویر بودندانگینمی

3جدول
میانگین و انحراف استاندارد براي واژگان کانسی در هر تصویر

و میانگین کل 1میانگین براي هر تصویر در نمودار 1مقدار
مقایسه بهتـر تصـاویر بـا    ترسیم شد تا امکان 2کل در نمودار 

1. Semantic Differential

نمـودار  براسـاس . یکدیگر و نسبت به میانگین کل فراهم شود
هایی مانند زیبـایی،  در ویژگی9توان دریافت که تصویر می2

فرد بودن و مدرن بودن بیشترین مقدار را دارا بوده و بهمنحصر

10تصویر9تصویر8تصویر7تصویر6تصویر5تصویر4تصویر3تصویر2تصویر1تصویرمتغیر
SD - MSD - MSD - MSD - MSD - MSD - MSD - MSD - MSD - MSD - M

34/1راحتی - 16/418/1 - 22/594/1 - 32/450/1 - 26/435/1 - 44/363/1 - 92/315/1 - 62/535/1 - 28/468/1 - 94/433/1 - 74/4
44/1خواستنی بودن - 20/414/1 - 46/502/2 - 74/467/1 - 66/369/1 - 72/383/1 - 02/460/1 - 60/553/1 - 82/453/1 - 38/566/1 - 70/4

48/1امنیت ومحافظت شدن - 40/424/1 - 62/573/1 - 74/330/1 - 34/451/1 - 72/455/1 - 90/332/1 - 44/525/1 - 06/575/1 - 78/335/1 - 42/4
22/1صمیمیت - 66/413/1 - 22/575/1 - 46/456/1 - 56/437/1 - 00/449/1 - 02/428/1 - 84/542/1 - 92/371/1 - 64/432/1 - 52/4

50/1منحصر به فرد - 66/435/1 - 80/431/1 - 50/575/1 - 16/448/1 - 48/463/1 - 56/449/1 - 34/568/1 - 88/409/1 - 56/532/1 - 08/5
39/1نظم  - 64/406/1 - 38/533/1 - 02/544/1 - 28/343/1 - 18/451/1 - 30/316/1 - 40/508/1 - 92/521/1 - 00/503/1 - 78/5

35/1داشتنارتباط و تعامل  - 36/415/1 - 26/563/1 - 70/433/1 - 12/448/1 - 36/436/1 - 04/424/1 - 64/521/1 - 68/446/1 - 48/527/1 - 72/4
50/1دلنشین بودن - 34/415/1 - 34/500/2 - 74/465/1 - 68/383/1 - 70/376/1 - 86/341/1 - 64/530/1 - 74/453/1 - 88/437/1 - 76/4
38/1احساس تعلق - 92/344/1 - 14/598/1 - 36/469/1 - 52/369/1 - 66/372/1 - 56/347/1 - 42/560/1 - 32/463/1 - 98/451/1 - 24/4

61/1تشویش نداشتن - 20/444/1 - 08/591/1 - 36/465/1 - 68/365/1 - 74/351/1 - 42/326/1 - 50/550/1 - 54/454/1 - 76/432/1 - 56/4
53/1اشرافیت - 94/396/0 - 74/454/1 - 74/422/1 - 74/243/1 - 22/564/1 - 32/448/1 - 28/342/1 - 04/512/1 - 80/529/1 - 52/4

31/1زیبایی - 52/400/1 - 36/581/1 - 88/461/1 - 74/346/1 - 30/458/1 - 36/414/1 - 70/531/1 - 30/597/0 - 84/535/1 - 30/5
38/1مدرن بودن - 14/407/1 - 10/559/1 - 96/436/1 - 74/366/1 - 90/367/1 - 86/337/1 - 66/417/1 - 74/558/1 - 24/507/1 - 70/5

39/1هیجان - 74/312/1 - 74/391/1 - 60/453/1 - 88/349/1 - 18/366/1 - 78/360/1 - 58/448/1 - 72/379/1 - 46/437/1 - 98/3
47/1انقطاع از بیرون - 10/443/1 - 10/597/1 - 06/460/1 - 06/463/1 - 88/340/1 - 72/338/1 - 14/548/1 - 38/446/1 - 08/538/1 - 04/4

64/1امکان تفکر - 88/311/1 - 32/578/1 - 68/467/1 - 60/359/1 - 58/345/1 - 60/334/1 - 32/560/1 - 50/460/1 - 26/529/1 - 44/4
69/1خاطره انگیز - 34/422/1 - 72/485/1 - 82/487/1 - 90/375/1 - 94/372/1 - 08/450/1 - 66/556/1 - 36/452/1 - 12/454/1 - 06/4

42/1سادگی - 38/329/1 - 80/340/1 - 56/348/1 - 40/321/1 - 68/239/1 - 98/238/1 - 86/455/1 - 80/336/1 - 24/523/1 - 94/3
33/1هماهنگی مبلمان با فضا - 62/517/1 - 42/596/1 - 90/361/1 - 44/449/1 - 88/462/1 - 42/407/1 - 70/519/1 - 62/505/1 - 06/211/1 - 66/5

54/1سنتی بودن - 32/325/1 - 62/258/1 - 90/259/1 - 28/382/1 - 08/470/1 - 88/359/1 - 48/330/1 - 34/268/1 - 94/424/1 - 14/2
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7رسـد، امـا تصـویر    تر به نظر مـی زیباکنندگاناز نظر شرکت
از جملـه  . بودن دارا استه را در صفت خواستنیبیشترین رتب

7هاي برتر تصـویر  ثیر سایر ویژگیتوان به تایمدالیل این امر
از جمله صمیمیت، ارتباط و تعامل داشـتن، دلنشـین بـودن،    
احساس تعلق، تشویش نداشتن، انقطاع از بیرون، امکان تفکر، 

ایـن  هـا بـه  کنندانگیزي، سادگی و توجه بیشتر شرکتخاطره
در اکثـر  7تصـویر  . ها در مقایسه با زیبایی اشـاره کـرد  ویژگی

واژگان کانسی بیشـترین مقـادیر را بـه خـود اختصـاص داده      
به طور مشترك با تصـویر 2امکان تفکر، تصویر در واژه.است

امنیـت نیـز   . بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است7
در واژه هاي هیجان، . بیشترین مقدار را دارا است7در تصویر 

بیشـترین  9فرد بودن تصـویر  مدرن بودن، زیبایی و منحصربه

5مقادیر را به خود اختصاص داده است و اشرافیت در تصـویر  
بـا انـدکی   10و 8نمودار تصاویر . بیشترین مقدار را دارا است

1چنین نمودار تصـاویر  هم. تغییرات تقریبا مشابه هم هستند
جـز واژگـانی ماننـد تشـویش     ان کانسـی بـه  در اکثر واژگـ 6و 

.نداشتن و نظم تقریبا مشابه هم هستند
، میانگین واژگان کانسی در تمام تصاویر قـرار  2در نمودار 
توان به این می1و نمودار 2نمودار با مقایسه. داده شده است

در اکثر واژگان داراي مقدار بیشتري 7نتیجه رسید که تصویر 
نشـان از ایـن اسـت کـه     نسبت به میانگین کـل بـوده و ایـن    

اي بـه ایـن تصـویر داشـتند و در     توجه ویـژه کنندگانشرکت
داراي کمتـرین  مقـدار در اکثـر واژگـان     6و 4مقابل تصـویر  
. انــدشــدهرزیــابیتــر اضــعیفو از نظــر آنهــاکانســی بودنــد

1نمودار 
ها به طور جداگانهن واژگان کانسی در تصاویر نشیمنیمقایسه میانگ

2نمودار
میانگین واژگان کانسی در تمام تصاویر
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داده بهترین روش محاسبه20صفات کیفی و حجم براي 
مهدوي و طاهر خانی، (اي کندال است ضریب همبستگی رتبه

ــه  . )1385 ــه مرتبـ ــت کـ ــدیهی اسـ ــق بـ ــفات از طریـ صـ
عددي که قبال براي آن صـفت انجـام شـده    هايگذاريارزش

ضریب همبستگی کندال براي 4جدول . آیداست به عمل می
هـاي فیزیکـی را   بطه بین واژگـان کانسـی و ویژگـی   ارزیابی را
دهد که با توجه به جدول مقادیر صـفر و یـک بـراي    نشان می

و 6/0مقادیر باالتر از  . هاي فیزیکی محاسبه شده استویژگی
تـوجهی  که نسبت به سایر اعداد به میزان قابـل -6/0کمتر از 

ی حــاکی از رابطــه بــاالتر بــین متغیرهــا بودنــد، بــراي بررســ
ــدند  ــایی ش ــه بر. شناس ــاس یافت ــدول  اس ــاي ج ــی 4ه ، برخ

فیزیکی مانند ارتفاع کم سقف، کـوچکی نشـیمن،   هايویژگی
هاي سرد و خنثـی و کـم داشـتن    محصور بودن نشیمن، رنگ

عناصر تزیینی در مقایسه با ارتفاع زیاد سقف، بزرگی نشیمن، 
هاي گرم و عناصر دکوراتیو زیـاد محصور نبودن نشیمن، رنگ

داشتن تعدادي بیشـتري از ضـرایب همبسـتگی مثبـت را در     
بـه ایـن   . انـد هاي کانسی به خود اختصاص دادهاکثر کلید واژه

هـاي فیزیکـی داراي   معنا که طبق نظر دانشجویان این ویژگی
هـاي  رابطه مستقیم با این صفات هستند و نسبت بـه ویژگـی  

.مقابل خود ترجیح داده می شوند
د و خنثـی و عناصـر تزیینـی کـم،     هاي سـر در سطر رنگ

شـود و  بیشترین تعداد مقادیر باالي همبستگی مشـاهده مـی  
هـاي خنثـی و سـرد و داشـتن عناصـر      این به تاثیر زیاد رنگ

دکوراتیو کـم و رابطـه فـراوان آن در افـزایش صـفاتی ماننـد       
راحتی، خواستنی بودن، نظم، ارتباط و تعامل، دلنشین بودن، 

ی، مدرن بودن، امکان تفکـر و سـادگی   تشویش نداشتن، زیبای

کوچکی فضـاي نشـیمن رابطـه مسـتقیم و قابـل      . اشاره دارد
کــف . تـوجهی بـا افــزایش احسـاس راحتــی در آن دارا اسـت    

فـردي فضـا در   بـه سرامیک یا پارکت موجب افـزایش منحصـر  
چنین از هم. شودهاي الیافی میمقایسه با کف موکت یا فرش

تـوجهی  نه در نشیمن تـاثیر قابـل  نظر دانشجویان وجود شومی
بازشوهاي بزرگ و زیاد . فرد بودن فضا داردبهدرکاهش منحصر

رابطه مستقیمی با احساس مدرن بـودن فضـا دارد کـه تـاثیر     
در . شــودســنتی بــودن مشــاهده مــی   عکــس آن در واژه

فیزیکی وجود ستون در فضا و اسـتفاده از مصـالح   هايویژگی
هـا مقـادیر بـاالیی را نشـان     که همبستگیطبیعی با وجود این

هـا داراي مقـدار همبسـتگی    نمی دهند، امـا در اکثـر ویژگـی   
مثبت هستند که نشان از برتري بودن آنها در فضا، نسبت بـه  

.نبودن آنها است
، از جمله دالیل برتـري تصـویر   4با توجه به نتایج جدول 

هــایی مثـل راحتــی، خواســتنی بــودن،  در شــاخص7شـماره  
میمیت، ارتباط و تعامل داشتن، دلنشـین بـودن، احسـاس    ص

تعلق، تشویش نداشتن، انقطاع از بیرون، امکان تفکر، خـاطره  
تـوان ارتفـاع کـم سـقف و اسـتفاده از مصـالح       انگیزي را مـی 

چنـین  هـم . طبیعی در کنار کوچکی فضاي داخلی ذکـر کـرد  
علت برتري تصویر دوم در فاکتورهایی مانند امنیـت و امکـان   

توان محصور بـودن اطـراف نشـیمن و اسـتفاده از     تفکر را می
.رنگ هاي  سرد و خنثی دانست

هاي در واژه9هایی که باعث برتري تصویر از جمله ویژگی
فرد بودن شده اسـت،  و منحصربههیجان، مدرن بودن، زیبایی

هـاي بـزرگ و سراسـري     توان به ارتفاع کم سقف و پنجـره می
. اشاره کرد

جدول 4
ضریب همبستگی کندال براي میانگین واژههاي کانسی و ویژگیهاي فیزیکی
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0/06 0/12 0/47 /24- 0/06 0/42 0/21 0/15 0/12 0/24 0/24 0/12 0/18 /24- 0/00 /03- /06- 0/21 0/52 0/06 مصالح طبیعی
0/24 0/24 -/30 -/30 0/60 0/60 0/24 0/30 0/24 0/24 0/40 0/36 0/66 0/36 0/03 0/24 0/24 0/40 0/03  /66- بازشوهاي بزرگ و زیاد
-/24 -/24 0/30 0/30 -/60 -/60 -/24 -/30 -/24 -/24 -/40 -/36  /66- /36- /03- -/24 -/24 -/40 -/03 0/66 بازشوهاي کم و کوچک
/09 0/30 0/30 0/29 /09- /22- /13- 0/30 /03- /09- /49- /03- /35- 0/00 0/30 /03- 0/16 /09- 0/19 0/48 سقف شیبدار

0/09 -/03 -/03 -/29 0/09 0/22 0/13 -/03 0/30 0/09 0/49 0/03 0/35 0/00 /03- 0/30 -/16 0/09 -/19 -/48 سقف صاف
0/52 0/52 0/00 0/44 0/52 0/29 0/52 0/60 0/52 0/52 -/07 0/60 0/29 0/52 0/52 0/49 0/59 0/60 0/30 -/14 ارتفاع کم سقف
/52 /52- 0/00 /44- /52- /29- /52- /60- /52- /52- 0/07 /60- /29- /52- /52- /49- /59- /60- /30- 0/14 ارتفاع زیاد سقف
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اي کـه بـین واژگـان    رابطـه چنین بـه منظـور بررسـی    هم
کانسی برقرار اسـت ضـریب همبسـتگی کنـدال بـین تمـامی       

مشــاهده 5در جــدول آن واژگــان محاســبه شــد کــه نتــایج 
) 85/0بیشـتر از  (هـاي مثبـت   بـاالترین همبسـتگی  .شودمی

استخراج شد و تمامی اعـدادي کـه داراي همبسـتگی منفـی     
انـد بـراي   بـوده -4/0بوده، شناسایی و مقادیر بارز آن که زیر 

در ایـن مرحلـه دلیـل    . گـذاري شـدند  بررسی بیشـتر عالمـت  
با وجود زیباتر تشخیص داده شـدن  7خواستنی بودن تصویر 

دار بیشترین مق.نیز از عواملی است که شناسایی شد9تصویر
تعامل فضـا بـا تشـویش    همبستگی در جدول مربوط به رابطه

است که نشان از رابطه مستقیم احساس )  r=94/0(نداشتن 
ــاکن     ــران س ــویش در دخت ــاهش تش ــا ک ــا ب ــل در فض تعام

از سـوي دیگـر، امکـان برقـراري     . تی داردییسـو هـاي خوابگاه
علـق  ارتباط و تعامل در فضا داراي همبستگی باال با احساس ت

.دانشجویان به فضا است

5جدول
ضریب همبستگی کندال براي میانگین واژگان کانسی 
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ترجیح احساسی کاربران در فضاي جمعی

ــر اســاس   ــی طراحــی شــده ب یکــی از تصــاویر فضــاي جمع
. شدفیزیکی حاصل از پژوهش را شامل میهايویژگی

میـان  ازاز دانشجویان خواسـته شـد کـه یـک تصـویر را      
اي فضــاي جمعــی خانــهتصــاویر بــه عنــوان اولویــت اول بــر

16دهد که نشان می6نتایج جدول . دانشجویی انتخاب کنند
شده را انتخـاب  از دانشجویان نشیمن طراحی)درصد64(نفر

هـاي  تصویر جدیـد از  فضـاي جمعـی خانـه    5سپس .کردند
نفر از دانشجویان قـرار داده شـد   25دانشجویی نیز در اختیار 

هاي فیزیکی استخراج ویژگیکه تصویر طراحی شده بر اساس 
در انتخـاب سـایر تصـاویر    . شده نیز در میان آنها موجود بـود 

هاي فیزیکـی اسـتخراج   سعی شد تا تصاویر تعدادي از ویژگی
نتایج حاصل از نظرات دانشجویان درمورد . دنشده را دارا نباش

حـاکی از  رضـایت آنـان از فضـاي     6تصاویر جدید در جدول 
نفر17تعداد . ي دانشجویان بوده استجمعی طراحی شده برا

.از دانشجویان تصویر مورد نظر را انتخاب کردند)درصد68(

6جدول 
تعداد آرا  براي تصاویر منتخب

تصویر جدید4تصویر طراحی شده به همراه تصویر قبلتصویر برتر از نظر دانشجویان از ده 4تصویر طراحی شده به همراه 
تعداد آراتصویرردیفتعداد آراتصویرردیف

13تصویر 72تصویر 

22تصویر 23تصویر 

-3تصویر 944تصویر 

43تصویر -8تصویر 

17تصویر طراحی شده16تصویر طراحی شده
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بحث
هدف از انجام این پژوهش استفاده از مهندسی کانسی یـا  

ساز در گرا براي الگویابی از عوامل دلبستگیمهندسی احساس
هـاي  فضاي جمعی خانه به منظور طراحی فضاي جمعی خانه

دهد کـه  وهش نشان مینتایج حاصل از این پژ. دانشجویی بود
توانـد در بـرانگیختن احساسـات    یطراحی فضاي معمـاري مـ  
هـاي  هاي پژوهشافتهیاین یافته با .مثبت و منفی  موثر باشد

و ) 1389(، صـدوقی و معماریـان   )1390(بهبهانی و همکاران 
که اثرگـذاري فضـاي معمـاري بـر     ) 1389(مظفر و همکاران 

. مسو استاحساسات افراد را گزارش کردند، ه
هـاي فیزیکـی ماننـد    براساس نتایج به دست آمده، ویژگی

ارتفاع کم سقف، کـوچکی نشـیمن، محصـور بـودن نشـیمن،      
هاي سرد و خنثی و داشتن عناصر تزئینی کم نسـبت بـه   رنگ

چنـین کـف   هـم . هاي مقابل خـود تـرجیح داده شـدند   ویژگی
فـردي بهتوجه منحصرسرامیک یا پارکت، موجب افزایش قابل

تـوجهی درکـاهش   فضا و وجود شومینه در نشیمن تاثیر قابـل 
بازشــوهاي بــزرگ و زیــاد، رابطــه . ایــن صــفت داشــته اســت

مستقیمی با احساس مـدرن بـودن فضـا در بـین دانشـجویان      
ه توسـط مظفـر و همکـاران    نجـام شـد  پـژوهش ا . داشته است

هاي روانشـناختی  ، تاثیر رنگ سالن امتحانات برمولفه)1389(
ان را بررسی کرد و نشان داد که رنـگ سـفید و آبـی    دانشجوی

هاي سرد و خنثـی هسـتند بیشـترین تـاثیر را بـر      که از رنگ
احساس آرامش دانشجویان در سالن امتحانات داشته انـد کـه   

وهش حاضـر مبنـی بـر اسـتفاده از     این نتیجه با یافته هاي پژ
.هاي سرد و خنثی در فضاي جمعی همسویی داردرنگ

هاي نهایی حاصل از بررسی میانگین و  ویژگیبه طور کلی
اسـتفاده از مصـالح   : انـد از عبـارت ضریب همبسـتگی کنـدال   

طبیعی، ارتفاع کم سـقف، کـوچکی فضـاي داخلـی نشـیمن،      
هاي سـرد  محصور بودن اطراف فضاي جمعی، استفاده از رنگ

هاي بزرگ و زیاد، وجـود سـتون در   و خنثی، استفاده از بازشو
کـه  انشجویان به محصور بـودن فضـاي جمعـی    ترجیح د. فضا

پـژوهش  هـاي  افتهیاز گردد،موجب ایجاد قلمرو براي فضا می
ن دختـر بـه   که تمایل دانشجویا) 1393(معتضدیان و مطلبی 

فاطمیه دانشگاه تهران هاي دانشجویی وجود قلمرو در خوابگاه
هاي حاصل از اینافتهی.کندرا گزارش کرده است، حمایت می

بـا  ،هـاي سـرد و خنثـی   در رابطه بـا اسـتفاده از رنـگ   بخش 
کـه اسـتفاده از   ) 1390(پژوهش چشمه سهرابی و همکـاران  

هاي خنثی براي فضاي داخلی کتابخانهيهارنگ سفید و رنگ
.سویی داردند همکدانشجویی را تایید می

هـاي دانشـجویی در  
کاهش تشویش آنان موثر بوده است و امکان برقراري ارتباط و 
تعامل در فضا احساس تعلق دانشـجویان بـه فضـا را افـزایش     

پژوهش سـعید و همکـاران   این یافته  همچون نتایج.دهدمی
که تعامالت دانشـجویان را عـاملی مثبـت و موجـب     ) 1389(

.خوانی داردنان نام برده است، همفت تحصیلی آپیشر
نشـان  ل رابطه بین واژگان کانسی یهمچنین تجزیه و تحل

را داد که  فضاهاي اشرافی کاهش صمیمیت بین دانشـجویان 
و سنتی بودن نشـیمن عامـل کـاهش احسـاس     به همراه دارد

بـودن، تشـویش   فـرد بـودن، نظـم، دلنشـین    راحتی، منحصربه
بـه  . بین دانشجویان بـوده اسـت  نداشتن، زیبایی و سادگی در 

ــی ویژگــی ــاي نهــایی حاصــل از بررســی ضــریب  طــور کل ه
: ازبودنـد عبـارت همبستگی کندال بین واژگان کانسی با هم 

اشرافی نبودن فضاي جمعـی و سـنتی نبـودن ظـاهر فضـاي      
.جمعی

ها با  نتایج حاصل از تحلیـل ضـریب   با تلفیق این ویژگی
هـاي فیزیکـی،   سی و ویژگیهمبستگی کندال بین واژگان کان

وان ساز در فضاي جمعی خانه که مـی تـ  هاي دلبستگیویژگی
هاي طراحی فضاي جمعی خانهاز آن براي ایجاد دلبستگی در

اسـتفاده از  : دانشجویی استفاده کرد، به شرح زیر حاصل شـد 
مصالح طبیعـی، ارتفـاع کـم سـقف، کـوچکی فضـاي داخلـی        

عــی، اســتفاده از نشــیمن، محصــور بــودن اطــراف فضــاي جم
هـاي بـزرگ و زیـاد،    هاي سرد و خنثی، استفاده از بازشورنگ

وجود ستون در فضا، اشـرافی نبـودن فضـاي جمعـی، سـنتی      
هـا فضـاي   بر مبنـاي ایـن ویژگـی   . نبودن ظاهر فضاي جمعی

جمعی براي دانشجویان دانشـگاه مازنـدران طراحـی و جهـت     
از دانشـجویان  نفـر 25کار میـزان رضـایت   اطمینان از نتیجه

تی دانشگاه مازنـدران از فضـا مجـددا    ییهاي سوساکن خوابگاه
حـاکی از رضـایت اکثریـت    ،مورد بررسی قرار گرفت که نتایج

.آنان از فضاي طراحی شده بوده است
ــدهاي ــاربردي از پیام ــت دادن  ک ــر، دخال ــژوهش حاض پ

هـاي روانـی   ترجیحات احساسی کاربران و در نظر گرفتن نیاز
معماري فضاي جمعـی در هاي بهینهه الگویان در ارادانشجوی

هـا  در نظـر داشـتن ایـن ویژگـی    . اسـت هاي دانشـجویی خانه

بین واژگان کانسی  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رابطه
نشان داد که وجود فضاي جمعی در خانه 
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موجب برانگیختن احساسات مثبت و ایجاد دلبسـتگی مکـانی   
نتایج این پـژوهش، مهندسـی   . در بین دانشجویان خواهد شد

کانسی را به عنوان روشی نوین براي تبدیل احساسات کاربران 
هـاي دانشـجویی   الگوهاي فیزیکی طراحی معماري در خانهبه 

ند به کار گرفته شده در مهندسی کانسی را ینمود و فرامطرح
ند طراحی معمـاري از امـري   یبه عنوان ابزاري براي تبدیل فرا

صرفا احساسی و درونی نزد طراح، به روندي منطقی و مبتنی 
.بر مبانی علمی و روانشناختی، معرفی کرد

در حیطـه مهندسـی   هـاي پـژوهش حاضـر،   دودیتاز مح
توان به دشواري استفاده از این تکنیک در تجزیه و کانسی می

تحلیل احساسات افراد در مورد فضاهاي محاط بر انسان اشاره 
هـاي  سـاخته گرا بیشتر در زمینه دستمهندسی احساس. کرد

بشر که انسان بر آنها محیط بوده و داراي ابعـادي کـوچکتر از   
کمک حرکتی سـالمندان،  انسان هستند، مانند قیچی، وسیله

زیـرا  . شویی و غیره گسترش بیشتري یافته اسـت ماشین لباس
درك، اشراف و احاطه کامل انسـان بـه تمـام ابعـاد فضـاهاي      

از ایـن رو  . اشیاي محیط، مقـدور نیسـت  محاط بر او به اندازه
راحی طهاي انجام شده در حیطهمهندسی کانسی در پژوهش

چنـین  هـم . صنعتی رشد و گسـترش بیشـتري داشـته اسـت    
هاي مکانیکی و پزشـکی الزم بـراي   استفاده از ابزارمحدودیت

العمل مغـز در  استخراج میزان بروز احساس در انسان و عکس
.هاي احساسی قابل توجه استبرابر محرك

شود کـه در حـوزه روانشناسـی محیطـی بـر      پیشنهاد می
شجویان و مهندسی کانسی، جهت بهینـه  اساس ترجیحات دان

هاي شدن زندگی دانشجویان و افزایش دلبستگی آنان به خانه
چنــین هـم . انجـام گیـرد  يهـاي بیشـتر  دانشـجویی پـژوهش  

سـازي و  هـاي آتـی بـه مـدل    شود که در پژوهشپیشنهاد می
سازي واقعی فضاها، با هدف استخراج احساسات کاربران شبیه

هـاي موجـود در   فاده از سـایر روش اسـت .توجه بیشتري شود
و مهندسـی کانسـی در   ) تکنیـک بـالینی  (علوم مغز و اعصاب 

ب و فشـار خـون   طراحی مانند استفاده از ضربان قلب، نوار قل
هاي بعدي در تواند در پژوهشمیبراي برداشت احساس افراد

دادن که با بسـط شودچنین پیشنهاد میهم. نظر گرفته شود
بـین  گـرا، پیونـد بیشـتري    سـی احسـاس  روند پـژوهش مهند 

طراحـی  چه در احساسات کاربران برقرار شود و در معماري و
تجـاري بـه عنـوان عـاملی     اماکن فرهنگی، مذهبی یا هاي نما

سازي غنی، رشـد اقتصـادي و کـاهش تشـویش     براي فرهنگ
افــراد در محــیط شــهري و چــه در مقیــاس کــالن همچــون 

بهترین جایگاه براي عملکردهاي شهري بـر اسـاس   یابیمکان
روانشناسی ترجیحات شهروندان، بهبود وضعیت بافت شـهري  
ــات و       ــات، احساس ــر روحی ــی ب ــاري مبتن ــت تج ــر باف نظی

مردم، طراحی عملکردهاي کـالن شـهري مـورد    هايخواسته
ــ  ــر اســاس احساســات شــهروندان، طراحــی من ــاز ب ظر در انی

وارد شـدن مهندسـی   . ستفاده شـود شهري از آن اهايمحیط
در کانسی و توجه بـه احساسـات و روانشناسـی کـاربران چـه      

ختی معمـاري و روانشـنا  مقیاس خرد و چه کـالن در عرصـه  
تواند عاملی راهگشـا در جهـت توجـه بـه نیازهـاي روانـی       می

. انسان در کنار نیازهاي فیزیکی او باشد
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