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 چکیده

طراحی مناسب محیط داخلی و . یروهای انسانی بر كسی پوشیده نیستهای كاری برای نامروزه اهمیت و چگونگی ایجاد فضایی مناسب و كارا در محیط: مقدمه

با این . شودها، افزایش كیفیت در كار و در نهایت جذب مشتری می ها و كاهش افسردگیشدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آننمای فضاهای كاری منجر به فعال

-روش این پژوهش با جایگزین كردن. پردازندست كه معماران با سالیق شخصی خویش بدان میاها به امری صرفا احساسی تبدیل گشتهوجود طراحی این محیط

 .پردازدهای كمی و كیفی طراحی، به طراحی نمای بانک مسکن شهرستان ساری میعلمی و كارآمد و توجه به ویژگی های

برای این منظور طراحی بازشوهای نمای بانک . های كاری بپردازدمحیط به طراحی معماری با تکنیک مهندسی كانسی پژوهش حاضر سعی دارد :هاروشمواد و 

نمونه موردی انتخاب و با این تکنیک ترجیحات احساسی كاربران را استخراج و با تجزیه و تحلیل علمی آن بهه یهافتن اوگوههای     عنوان بهمسکن در شهر ساری را 

انتخهابی و بها    ینمونهه آمهار  نفر از  222یق تکنیک مهندسی كانسی به همراه تنظیم پرسشنامه بر روی ها از طربررسی .پردازدفیزیکی طراحی بازشوهای نما می

های میانگین و همبستگی پیرسون مورد تجزیهه و  و با آزمون SPSS (V.16) افزار نرمویکرت انجام شد و در  یا درجه هفتبا مقیاس  ) SD (افتراق معنایی  شیوه

.تحلیل قرار گرفت

 در تکنیهک مهندسهی كانسهی،   ( واژگان كانسهی )و كیفی  (نوع بازشوها)های كمی طراحی های این پژوهش ضمن تائید ارتباط معنادار بین ویژگییافته :اه یافته

و  6/2و  63/2، 6/2رو بهه ترتیهب بها مقهدار همبسهتگی      دار و میانهه در واژگانی چون وفهادار، امانهت   داری ینددهد بازشوهای طاقی در صفات مربوط به نشان می

بیشترین ارتباط معنادار را  62/2بازشوهای مستطیلی با كشیدگی عمودی در دسته صفات مربوط به اقتصاد و بانکداری در واژگانی چون ثبات با مقدار همبستگی 

 .اندبه خود اختصاص داده

و بازشوهای مستطیلی بها كشهیدگی عمهودی در اوقهای      داری ینداحساس  مثبت اوگوهای فیزیکی بازشوهای طاقی سنتی در انتقال یرتأثبا نظر به  :گیری یجهنت

 .شهر ساری مناسب ارزیابی شدند احساسات مثبت نسبت به صفات مربوط به اقتصاد و بانکداری در بین كاربران، این بازشوها برای طراحی نمای بانک مسکن

 كانسی، بازشوهاكاری، مهندسی  طراحی نما، ترجیحات احساسی، محیط: کلمات کلیدی
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مقدمه
ها از موضوعات مهمی است كه پیوسهته مطهر    محیط كار در سازمان

بوده و همواره بر اهمیت و چگونگی ایجاد محیطی مناسب و كارا برای 

یک محیط خهوب ایهن قابلیهت را دارد    . شودمی یدتأكنیروهای انسانی 

وری های كاركنان گشته و افزایش تهوان و بههره  كه موجب رشد ارزش

پیچیهدگی  بهه  توجهه  كاری با زندگی كیفیت اهمیت. رقم زند آنان را

انسانی نیروی به توجه بیشتر شودمی باعث كار بازار و جوامع روزافزون

كیفیهت   از شهایع  اسهتفاده  دو حهداقل  گفت توانمی .(4) یابد ضرورت

بهه  اشهاره  كهاری  زنهدگی  اینکه كیفیت اول .دارد وجود زندگی كاری

ههای فرصهت  شهللی،  رضایتمندی نظیر ركنانعوامل كا از ایمجموعه

و كاركنهان  انسهانی  روابهط  شهللی،  امتیاز ،یشناخت روان مسائل رشد،

زنهدگی  كیفیهت  اینکهه  دوم و دارد اشهاره  بودن دستمزد پایین میزان

مهدیریت  نظیهر  سهازمانی  عملکردهای یا كارها ای ازمجموعه به كاری

توجه به  .(2)پردازد می مطمئن كاری شرایط شللی و غنای مشاركتی،

های كاری و طراحی انسانی در محیط و رفتارهای یشناخت روانمسائل 

ایهن  .امروز را نیز به خود جلب كرده است بر اساس آن توجه معماران

تنگاتنگی دارند و كاوبدی و فضای كاری ارتباط محیط با رفتارها گونه

در انسهان  ردر رفتها  پهژوهش  به ملزم را خود نیز محیطی روانشناسان

را كاوبهدی  محهیط  یراتتهأث بتواننهد   تها  انهد ساخته اشروزمره محیط

.(3)نمایند  رفتار انسان بررسی بر مستقیم غیر یا و مستقیم یا گونه به

در قلمرو كاربرد روانشناسی در كار، رفتار آدمی در رابطه با كهار مهورد   

رد آن گیرد و ههد  اصهلی روانشهناس مطاوعهه و كهارب     مطاوعه قرار می

های روانشناسی است كه در رابطه بین انسهان و  دسته از اصول و یافته

 .گذاردكار او اثر می

 یدهه  سهازمان هها،  تر شدن ساختار و عملکرد سهازمان  امروزه با پیچیده

 فعهال شهدن  ور، طوری كه منجهر بهه    محیط كار و ایجاد محیطی بهره

مهاوی، افهزایش   ها، حذ  خطهرات احت بیشتر نیروی انسانی، شادابی آن

ها، رشد خهدمات مثبهت و در نهایهت     كیفیت در كار، كاهش افسردگی

های مهدیران اجرایهی و   وری مورد نظر شود، از دغدغه دستیابی به بهره

 .ها استسرپرستان سازمان

سههال در  42میههدانی طههی  هههایی یشآزمهها 4332تهها  4322در سههال 

ازنده محیط فیزیکی بهر عملکهرد شهللی در شهركت سه      یرتأث خصوص

ایهن   .ووازم برقی ههاثورات واقهع در سیسهروی ایلینهویز انجهام گرفهت      

مطاوعات با بررسی اثر روشنایی روی تووید شروع شهد و در نهایهت بهه    

ی نقهش مههم ادراكهات و احساسهات     ای دربهاره ههای نوآورانهه  پژوهش

هههای ایههن پژوهشههگران از یافتههه. ههها انجامیههدكهارگران در بههاروری آن 

همچون ادراكات و احساسات  یزیکیف یرغكه عوامل  پژوهش آموختند

تواند اثراتی قهوی بهر رفتهار    نیز می... كاركنان، اعتبار یافتن كاركنان و 

مطاوعات انجام گرفته شده توسط فرانسیس تی مهک   .(1)داشته باشد 

اندرو در كتاب روانشناسی محیطی كه توسهط غالمرضها محمهودی در    

-ها وقتی در اتهاق دارد انسانیان میترجمه گردیده است ب 4332سال 

-گیرند محبت بیشتری به یکدیگر نشهان مهی  تری قرار میهای جذاب

كند فضای كاری بایهد ایهن حهس را اوقها     وی همچنین بیان می. دهند

ی باشهد و ادرا  انهدازه  ههای درون خهود مهی   كند كه مناسب فعاویت

ک انهدرو  مه . عوامهل فیزیکهی باشهد    یرتهأث تواند تحت فضای كاری می

دههد  همچنین در نقل پژوهشی در خصوص فرم اتاق كاری، نشان مهی 

های مربهع شهکل بهه نظهر     از اتاق تر بزرگهای مستطیل شکل كه اتاق

و  تر بزرگتر های تاریکهای رنگ روشن نسبت به اتاقرسند و اتاقمی

او در بحث چیدمان مربوط به فضاهای كاری، . شوندجادارتر ادرا  می

دانهد و  ها را حائز اهمیهت مهی  های كار و ارتباط میان آناتاقچیدمان 

برای اكثر فضاهای كاری هستند  باارزشها مکملی كند پنجرهبیان می

(1). 

ههای  با توجه به مطاوعهات انجهام پذیرفتهه اهمیهت توجهه بهه ویژگهی       

و ترجیحات احساسی كاربران در طراحی فضاهای اداری  یشناخت روان

خاوت دادن ترجیحات احساسی كهاربران یهک فضها    د. گرددادرا  می

رویکهرد ترجیحهات احساسهی ایهن     . گرددموجب مقبوویت آن فضا می

از  صهرفا  های بصری و محیطهی  امکان را فراهم خواهد كرد كه كیفیت

 صهرفا  عملهی   صهورت  بهه طر  طرا  به كاربر تحمیل نگردد و طراحی 

-اثربخشهی ویژگهی   یدر این رویکرد به مطاوعه. شخصی انجام نپذیرد

پرداخته شده و سپس طراحی  های كمی و فیزیکی بر احساسات كاربر

های بصهری  ترجیحات احساسی مردمی و نحوه ادرا  ویژگی بر اساس

 .گیهرد توسط آنان مال  اصلی ارزیابی و انجام فرآیند طراحی قرار مهی 

های حسهی كهاربران را محهور اصهلی     گرا پاسخ به نیازطراحی احساس

ایهن   یسو بهطراحی را كند تا معیارهای شناسد و سعی میی میطراح

ههای حسهی در حهال رشهد و     هد  متمایل سازد، اوبته شناسایی نیاز

-ها در فرایند طراحی نیز به سهووت امکهان تلییر كاربران و كاربرد آن
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ی اخیهر جههت ایجهاد    هایی كه در چند دههیکی از روش. پذیر نیست

اربران و محصهوتت بهه كهار گرفتهه شهده،      ارتباط بهین احساسهات كه   

ژاپنهی بهه معنهای     كانسهی یهک واژه  (. 5)باشد می "مهندسی كانسی"

توسعه داده شد ( 4392)احساسات است كه توسط پروفسور ناگاماچی 

-ویژگهی  بین هد  اصلی مهندسی كانسی، تجزیه و تحلیل رابطه(. 6)

(. 9)سهت  ههای كمهی طراحهی ا   های كیفی احساسات انسان و ویژگی

كانسی برداشت شخصهی و متفکرانهه از یهک كهار هنهری، محهیط یها

انسهان شهامل بینهایی،     گانهه موقعیت، با استفاده از تمامی حواس پهن  

هر محر  خهارجی باعهث   (. 8)شنوایی، تمسه، بویایی و چشایی است 

طراحهی  . شهود گانهه انسهان مهی   پیام یا اطالعاتی به حهواس پهن    ارائه

های جدید بر حهواس  ها، مواد و تکنیکیق تکنوووژیگرا از طراحساس

(.5)شود و احساسات مخاطبان محصول متمركز می

آن نیازهای احساسهی   یلهوس بهروش مهندسی كانسی ابزاری است كه 

بهه  ؛ (3)شهود  های فیزیکی محصول تبهدیل مهی  شناسایی و به ویژگی

 ههای فیزیکهی محصهول و   عبارت دیگر مهندسی كانسهی بهین ویژگهی   

ههای ریاضهی   ایجهاد مهدل   یلهوس بهمفاهیم و توصیفات روانی و ذهنی 

ای قوی بین طرا ، محصول و كانسی رابطه(. 42)كند رابطه برقرار می

 .كننده استمصر 

شود، ایهن  كه در مهندسی كانسی مطر  می یمسائلترین یکی از مهم 

د و دقیق محاسبه كهر  طور بهتوان احساس كاربر را است كه چطور می

-غیهر  طهور  بهه توانهد  كانسی یا احساس كهاربر مهی  (. 8)آورد  به دست

گیهری  انهدازه  یشناخت روانهای جسمانی و فعاویت یلهوس بهمستقیم و 

ههای  اوعمهل هها، رفتارهها و عکهس   جسمانی پاسخ در حوزه(. 44. )شود

های مختلف بدن انسان در مواجهه با یک محهر  خهارجی بها    قسمت

. شوندگیری میهای مرتبط ثبت و اندازهات و دستگاهاستفاده از تجهیز

از بدن انسهان متناسهب بها نهوع و فعاویهت       یدشدهتووامواج بیوووژیک 

از جملهه ایهن   . های مختلف بدن، نقش مهمی در این زمینه دارنداندام

به ترتیهب   توان به اوکترونسفاووگرافی و اوکترومیوگرافی،ها میسیگنال

چنهین  هها و ههم  وکتریکی فعاویت ملهز و ماهیچهه  امواج معر  نمودار ا

(. 8)اوکتروكاردیوگرافی یعنی نمودار اوکتریکی ضربان قلب، اشاره كرد 

ها برای اهدا  مشخصهی مهورد اسهتفاده قهرار     هر كدام از این سیگنال

های خارجی تلییر رفتار و احساس انسان در اثر بروز محر . گیرندمی

. ها همراه اسهت بدن و تلییر این سیگنالبا تلییرات میزان هورمون در 

های ترشح شده در ملز هركدام برای بیان حاتت و احساسات هورمون

هایی مانند مالتهونین،  برای مثال تلییر هورمون. روندخاصی به كار می

دپامین و آدرناوین موجهب بهروز احساسهاتی چهون افسهردگی، تهرس،       

ران عالوه بهر هورمهون   برداشت احساس كارب. شوداسترس و شادی می

-از طریق تجزیه و تحلیل امواج آوفا، بتا و تتا كه موجهب بهروز عکهس   

برداشهت احسهاس   . پهذیرد گردند، صورت مهی های احساسی میاوعمل

تواند از طریهق مهوارد فهوق صهورت     كاربران و طراحی بر اساس آن می

در  ینهوع  بهه تهوان  گرا را مهی های طراحی احساساین ریشهبربنا. گیرد

 عمومها   یشهناخت  روانی در حهوزه . وجو كردعلوم ملز و اعصاب جست

در این  (.8) باشدهای ارزیابی شخصی میها بر مبنای روشگیریاندازه

 .پذیردنامه انجام میروش برداشت احساسات از طریق تنظیم پرسش

ههای مربهوط بهه حهوزه مهندسهی كانسهی       با بررسی پیشینه پهژوهش 

مهیالدی و بهروز    4362 مطاوعات با شهروع دههه   خواهیم دید كه طبق

، تحوتتی در عرصه طراحهی صهنعتی بهه وجهود آمهد و      یسممدرن پست

گرایی كه در طراحی غاوهب بهود، مهورد انتقهاد     عملکردگرایی و عینیت

مدرن، پاسخگویی به مشکالت محور طراحی در دیدگاه پست. واقع شد

نیسهت، بلکهه بهر     های عملکردی محصوتت در طراحی صهنعتی و نیاز

آمیز، نمادین و نیز پرداختن بهه سهطو    های مجازی، كنایهویژگی ارائه

ها گرایش به این ویژگی (.5)دارد  یدتأكاحساسی محصوتت  یرگذارتأث

شهود كهه مزایهای    موجب ایجاد زبان جدیدی در طراحی صهنعتی مهی  

آمیههزد و ههها مههیی جامعههه صههنعتی را بهها احسههاس انسههان پیشههرفته

هها تکنووهوژی برتهر بها احساسهاتی      كند كهه در آن می ارائهتتی محصو

... همچون راحتی، ارزشمندی، رضهایت، خوشهایندی، جهذاب بهودن و     

(.5)همراه شود 

 گهرا و مهندسهی كانسهی در زمینهه    امروزه توجه به طراحهی احسهاس  

-از جمله پژوهش. است یافتهطراحی صنعتی رشد و گسترش فراوانی 

-، مهی شده اسهت  انجامگرا طراحی صنعتی احساس در زمینه هایی كه

توان به طراحی ماشین وباسشویی با توجه به اصول مهندسهی كانسهی   

انجهام پذیرفتهه اسهت،     2242كه توسط ایشیهارا و همکاران در سهال  

كنندگان، اشاره كرد كه به دنبال جلب رضایت و راحتی بیشتر استفاده

نهان و تبهدیل ایهن نیازهها بهه      از طریق پاسخگویی به نیازهای روانهی آ 

در این پژوهش ماشین وباسشویی . اوگوهای طراحی فیزیکی بوده است

های مختلف بهدن هنگهام   در سه ارتفاع مختلف طراحی گردید و حاوت
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مهورد   سازی شد و مطاوعه بر روی نمونهه شبیه در آنقرار دادن وباس 

خستگی در ای در رابطه با میزان احساس پژوهش با تکمیل پرسشنامه

مختلف بدن در هنگام قرار دادن وباس در آن پیگیهری شهد    یها اندام

تهرین ارتفهاع بهرای    نتای  حاصل از این پهژوهش بهه انتخهاب مناسهب    

پژوهشی دیگر در زمینه (. 6)منتهی گردید  ییوباسشو ینماشطراحی 

طراحی وسیله كمک حركتی برای ساومندان توسط خداداده و طلوعی 

جام شده است كه به استخراج عوامل روانهی رضهایت   ان 2228در سال 

 (.42)پردازد سازی آن میو مدل كنندگان از این وسیلهاستفاده

گهرا انجهام شهده    معماری احسهاس  هایی كه در زمینهاز جمله پژوهش

بها   طراحهی نمهای سهاختمان    هایی در زمینهتوان به پژوهشاست، می

اوین و همکاران و هانگ و نیه توجه به احساسات كاربران كه توسط آك

. انجام پذیرفته است، اشاره كرد 2228و  2223های به ترتیب در سال

ها سعی بر یافتن اوگوهایی فیزیکی برای جلب رضهایت  در این پژوهش

پژوهش  از نماهای موردنظر. كاربران از نمای یک ساختمان شده است

اسایی احساسهات  شن منظور بهو  یبردار عکسدر زمان و فاصله یکسان 

. ای در بین آنان توزیهع گردیهد  مثبت و منفی نمونه آماری، پرسشنامه

بر اساس نتای  حاصل، نماهای برتر شناسایی و عناصر معماری موجود 

ههای انجهام   از دیگر پژوهش .(43 و 9)در آن مورد بررسی قرار گرفت 

توان به پژوهشی در خصوص بیهان احسهاس   پذیرفته در این زمینه می

 2242نسبت به نمای ساختمان اشاره كرد كه توسط استواود در سال 

انجام پذیرفته است و در آن به بررسی و شناخت احساس افراد پس از 

ها از طریق بررسهی حهاتت مختلهف چههره     ی نمای ساختمانمشاهده

نفر در هنگام دیدن تصاویر  282در این پژوهش از چهره . پرداخته شد

هها  افزار، چههره با استفاده از نرم گردید و یردارب عکسنمای ساختمان 

شد و سپس مهورد  بندی بیان انواع حاتت و احساسات طبقه بر اساس

دههد كهه   نتای  حاصل از این پهژوهش نشهان مهی   . ارزیابی قرار گرفت

 توانهد در انگیهزش احساسهاتی چهون تهرس،     دیدن نمای ساختمان می

 (.41)باشد  مؤثرعصبانیت، شادی و ناراحتی 

های دیگر در این زمینه پژوهش پورجعفر و همکهاران  از جمله پژوهش

باشهد كهه بهه ارزیهابی     به روش ویدئواكوووژی می 2242در سال ( 45)

ههای  هماهنگی و عدم هماهنگی دسهتگاه بصهری بها نمهای سهاختمان     

های طبیعی چشهم انسهان در   گوناگون پرداختند كه با توجه به ویژگی

هایی از محیط بصری مصنوع ررسی و تحلیل نمونهدریافت تصاویر به ب

پردازند و مناسب و یا نامناسب بودن هر یهک  در قاوب نماهای ابنیه می

هها بها   میهزان همهاهنگی یها ناهمهاهنگی آن     بهر اسهاس  را برای چشم 

كنهد و میهزان خوشهایندی یها     استانداردهای دستگاه بینایی اعالم مهی 

 .داردفیزیوووژیک بیان می ناخوشایندی آن را برای چشم از وحاظ

در حهوزه  ( 46) 2242ووراداكی نیهز پژوهشهی را در سهال     و ویناراكی

در . آن بر روانشناسهی انسهان انجهام دادنهد     یرتأثتعامل فضا با انسان و 

های فیزیکهی در فضها ماننهد رنهگ، مصهاوح،      این بررسی رابطه محر 

 اسهترس،  خشهم،  مانند های منفیویژگی بردن بین از بافت و نور برای

. ترس از طریق سیستم عصبی مورد ارزیهابی قهرار گرفهت    و افسردگی

 هایی فیزیکی در فضا كه در این پژوهش معرفی شد شامل موادمحر 

 ،(نهورانی ) درخشهان  مصهاوح  رنگهی،  كرومیهک  مواد حرارتی، كرومیک

. نرم بهوده اسهت   بافت با مصاوح و( رنگی كرومیک) فتوكرومیک مصاوح

كهه گروههی از ایهن     داده اسهت ز ایهن پهژوهش نشهان    نتای  حاصهل ا 

 در و ایشیشهه  سهطو   نمها،  بدنهه  مصهاوح  در تواننهد می ها كهمحر 

 نیهاز  رفهع  بهر  عهالوه  و گیرنهد  قرار استفاده مورد ساختمان بازشوهای

 را ترس و افسردگی استرس، خشم، مانند منفی هایساختمان، ویژگی

كهاهش   بهرای  پژوهش خهود  ووراداكی در و ویناراكی. دهندمی كاهش

اند عبارت كه كنندمی معرفی را هاییرنگ مخاطب در منفی احساسات

 صهورتی  رنهگ  اسهترس،  بهرای  سهبز  رنگ خشم، برای نارنجی رنگ: از

 هها ایهن رنهگ  . افسهردگی  بهرای  روشهن  آبی و تهاجمی رفتارهای برای

 منفهی  احساسهات  این تخفیف در كه شدند هایی اعالممحر  عنوان به

 .رندمؤث

همکهاران در   و مظفهر  توسط شده های اخیر نیز پژوهش انجامدر سال

یهها  مؤوفهه  بهر  امتحانهات  سهاون  رنهگ  یرتهأث  ،(49) 2223سهال  

و سفید رنگ كه داد نشان و كرده بررسی را دانشجویان یشناخت روان

بر احساس را یرتأث بیشترین هستند خنثی و سرد هایرنگ از آبی كه

 .اندداشته امتحانات ساون در دانشجویان آرامش

انجهام  ( 48) 2242در پژوهشی كه توسط مِهتها و همکهاران در سهال    

پذیرفته است نیز به بررسی نسبت طالیی در نمای آثار معمهاری دوره  

.شهدند  شوندگان نمهایش داده برای پرسش پردازد و نماهامی رنسانس

 از قسهمتی  طالیی نسبت با هاینمونهكه  داد نشان تحقیق این نتیجه

 واسهطه  كهه  هسهتند  عصبی هایدارای سلول كه كنندمی فعال را ملز

 را طالیهی  نسهبت  به این ترتیب استفاده از .باشدمی احساسات ساختار
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 خوشهایندی در افهراد نسهبت بهه نمها      احساس در بروز عاملی عنوان به

 .كنندمی مطر 

 2245در پژوهش مشابه دیگری كه توسط باقری و شاهرودی در سال 

در خصوص ارزیابی و مداخلهه ترجیحهات احساسهی كهاربران در     ( 43)

فضای جمعی انجام پذیرفته است، در بررسی بازشوهای فضای جمعهی  

های دانشجویی این نکته حاصل گردید كه استفاده از بازشهوهای  خانه

گسترده و با مساحت بیشهتر احسهاس خوشهایندی را در دانشهجویان     

سبت بهه منحصهر بهه فهردی، مهدرن بهودن،       دختر دانشگاه مازندران ن

در مقابل استفاده از ایهن  . سادگی و زیبایی بنا برای حاصل كرده است

صهمیمیت و امنیهت در آنهان گردیهده      بازشوها موجب كاهش احساس

 .است

 عنههوان بهههپههژوهش حاضههر سههعی دارد تکنیههک مهندسههی كانسههی را 

یت و افههزایش رضهها رویکههردی نههوین در ارتقهها كیفیههت محههیط كههاری

در این پژوهش تکنیک مهندسهی  . كاركنان از محیط كار معرفی نماید

و تنظهیم   یشهناخت  روانی كانسی از طریق برداشت احساس در حهوزه 

ی افتهراق معنهایی بهرای طراحهی بازشهوهای نمهای بانهکنامهپرسش

 .شودمسکن شهر ساری ارائه می

 هامواد و روش

اری برای طراحی بازشوهای تعیین و تدقیق جامعه و نمونه آم منظور به

نمای بانک مسکن در شهر سهاری بها انتخهاب كهردن بسهتر طهر  در       

خیابان فرهنگ این شهر كه شمار زیادی از بافت تجاری، عملکردههای  

شهده  مهم شهری و تجمع جمعیتی در طول روز در این خیابان واقهع  

، در نظر گرفته شد و موقعیت سایر شعبات بانک مسهکن در ایهن   است

.بان بررسی گردیدخیا

مکان بهترین موقعیهت   عنوان بهقسمتی از حاشیه جنوبی این خیابان  

. برای قرارگیری و طراحی نمای شعبه بانک مسکن در نظر گرفته شهد 

 3و بخشی دیگر در ناحیه  1از منطقه  4 یهدر ناحبخشی  این محدوده

جامعه تدقیق افراد مشمول  منظور به .شهر ساری قرار دارد 3از منطقه 

رسانی آماری تراكم ناخاوص جمعیتی در محدوده انتخابی برای خدمات

حوزه بانک مسکن شناسایی شد و با در نظر داشتن مساحت محهدوده  

بها توجهه بهه ههرم     . ذكر شده، جمعیت بخش انتخابی محاسبه گردیهد 

 48سنی مربوط به شهر ساری از این جمعیت، شهروندانی كهه بهاتی   

از . باشند انتخاب شدندهای بانکی میانجام فعاویت سال بوده و قادر به

طرفی از مشتریان بانک مسکن آن دسهته از شههروندانی كهه صهاحب     

ملک شخصی نبوده و ساكن مسهاكن اسهتیجاری یها در برابهر خهدمت      

وذا درصد خانوارهای معمووی و گروهی ساكن . هستند استخراج گردید

نحهوه تصهر  محهل     در واحدهای شهری مسکونی معمووی به تفکیک

اسهتخراج و   4332سکونت، طبق سرشماری مركز آمار ایران در سهال  

محاسبات انجهام پذیرفتهه    با. جامعه آماری در نظر گرفته شد عنوان به

نفهر در نظهر    123به روش فوق جامعه آماری در منطقه انتخاب شهده  

 222با توجه به فرمول كوكران و جدول مورگان تعهداد   شد كهگرفته 

 .نمونه آماری از بین اقشار زیر انتخاب شدند عنوان به نفر

 خیابان فرهنگ در محدوده حاشیه تجاری این خیابان قشر بازاری -4

 كارمندان بانک خیابان مورد نظر -2

معمار مدرسین شهر ساری -3

در ایهن   شده مشخصنماینده عموم مردم كه قشر ساكن در منطقه  -1

 خیابان بودند

دانشهگاه   8تها   5ههای  ماری مقطع كارشناسهی تهرم  دانشجویان مع -5

 ساریان

در انتخاب اقشار فوق قشر بازاری خیابان فرهنگ به دویل بافت تجاری 

زیاد وجود كاربری تجاری در اطرا  بانهک   یرتأثحاكم بر این خیابان و 

دسهته دوم كهه   . در افزایش مشتریان آن شعبه از بانک انتخاب گردیهد 

گروهی از كاربران  عنوان بهاند بان مورد نظر بودهكارمندان بانک در خیا

نمای بانک مورد نظر را مشهاهده خواهنهد كهرد     روزه همهاصلی بنا كه 

دسهته سهوم كهه از معمهار مدرسهین شههر       . مورد پرسش قرار گرفتند

نظهر در عرصهه طراحهی    قشهر صهاحب   عنهوان  بهه ساری انتخاب شدند 

. انتخهاب گردیدنهد   نمعماری بخصوص طراحی نما و اصول و مبهانی آ 

تهرین دسهته از   اصهلی  عنهوان  بهه قشر عادی و نماینده عموم مردم نیهز  

 .مشتریان بانک مورد پرسش قرار گرفتند

و در انتها دسته پنجم یعنی دانشهجویان معمهاری مقطهع كارشناسهی     

به عرصه معماری و آشنا  وارد تازهنماینده قشر  عنوان به 8تا  5های ترم

 .حی معماری انتخاب شدندبا اصول اوویه طرا

ی در نظهر  پرسشهنامه  222ای نسهبتی،  گیهری طبقهه  نمونه با تکنیک

این اقشار، بهین ایهن    به نسبت تعداد افراد مشمول جامعه گرفته شده،

.زیر توزیع گردید قرار بهی آماری نمونه
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خیابان فرهنهگ در محهدوده حاشهیه     نامه بین قشر بازاریپرسش 93 

نامهه بهه كارمنهدان بانهک     پرسش 45. توزیع گردید تجاری این خیابان

نامهه توسهط معمهار    پرسهش  45 .خیابان مورد نظر اختصاص داده شد

نامهه بهین قشهر    پرسش 12. مدرسین شهرستان ساری پاسخ داده شد

نفهر   54ساكن در منطقه مشخص شده در این خیابان توزیع گردید و 

دانشهگاه   8تها   5ههای  از دانشجویان معماری مقطهع كارشناسهی تهرم   

 .نامه پژوهش حاضر را پاسخ دادندساریان شهر ساری نیز پرسش

. اسهت نامه این پژوهش با روش افتراق معنایی تنظهیم گردیهده  پرسش

تعمیم رویکردی یک اعتبار به و روش، راهبرد را معنایی افتراق تکنیک

بهه  بسهته  توانهد مهی  آن كهاربرد  اند كهه دانسته گیریاندازه برای پذیر

و سهوكی  آزگهود،  را روش این .كند تلییر گیریهد  اندازه و موضوع

بهدون   ظهاهر  بهه  دیگهر،  سوی از اشتتر هو  و یکسواز ( 4359) تاننبام

 .(22) نمودند ارائه هم با رابطه

بهه  محركهی  طهی آن  و شهده  سهاخته  معهانی  تداعی  یهبر پا روش این

ههای ویژگی پایه رمحر  را ب این باید آزمودنی .شودمی ارائهآزمودنی 

بررسهی ...( و  سهرد / گرم كوتاه،/سیاه، بلند/ سفید چون هم ( دوقطبی

ایرابطهه  چهه  متضهاد  هایویژگی و محر  نماید بین مشخص و كند

فضهای  یهک  فهر   با معنایی روش افتراق .(24)نماید  تواند برقرارمی

كهه  را ضهمنی  معنهای  سنجش امکان ها،واژه برای یچندبعد معنایی

و آزگهود  .كنهد مهی  فهراهم  هها ارزیهابی  و هانگرش از بازخوردها، أثرمت

در را خهود  ههای بیشهتر آزمهودنی   پاسهخ  همسهانی  (4359)همکاران 

ایهن  صهوری  و محتهوایی  روایهی  یدهنهده نشان شده ارائه هایمحر 

خهود ضهریب   هایبررسی از یکی در هاآن چنینهم .اندآزمون دانسته

  .(22)نمودند  گزارش آن برای را 85/2پایایی 

ماننهد  ههایی واژه از دانشجویان را تصویری برداشت( 4393) زاده قاسم

ارزیهابی  روش این از گیریبا بهره شعر قطعه چند در “فریاد” و “باد”

-واژه این برای هاآزمودنی یبند درجه از آمده به دست هایرخنیم. كرد

بلنهد،  است نسبتا  ایواژه “دبا”  واژه ای،ویژه بافت در كه داد ها نشان

گهرم،  بلند، ایواژه “فریاد ” و سنگدل حدی تا و نامطبوع قوی، سرد،

معنایی  افتراق روش از رو این از .حدی مهربان تا و مطبوع نسبتا  قوی،

بههره  ههای گونهاگون  پژوهش در دست این از هاییمقایسه در توانمی

  .(22) گرفت

 و شهیوه  ای ویکرتدرجهمقیاس هفت با نامه پژوهش حاضر نیزپرسش

( خیلهی كهم  ) 4تا نمره ( خیلی زیاد) 9 نمره از ) SD (افتراق معنایی 

 .سنجیده شد

واژگان روی احساسات  یراتتأثمهندسی كانسی از طریق این واژگان و 

گرچهه تنهها روش مهورد اسهتفاده از     . شهود و ذهنیات فرد ارزیابی مهی 

هها  ترین روشما واژگان یکی از رای مهندسی كانسی واژگان نیستند، ا

از نظر دستوری صفت یا اسهم   شده انتخابهای واژه. شوندمحسوب می

(.23)هستند 

واژه  422 یآور جمعدر نمونه پژوهش حاضر روش مهندسی كانسی با 

آوری جمهع . مرتبط با احساس كاربر در مورد نمای بانک پیگیری شهد 

نوشتاری مختلفی مانند مجهالت،   واژگان از منابع دیداری، شنیداری و

ها، اینترنت و غیره آغاز شد و تا جایی ادامه پیدا كرد كه كتب، روزنامه

 .جدیدی به دست نیامد دیگر واژه

بنهدی شهده و كلمهات    آوری شهده دسهته  در گام بعدی واژگهان جمهع  

سهپس كلمهات   . گیهرد متراد  با نامی جدید در یک دسهته قهرار مهی   

 عنهوان  بهه و از ههر دسهته، واژه و یها واژگهانی     شهوند  تکراری حذ  می

 در این پژوهش بهر اسهاس ماهیهت موضهوع،    . گرددنماینده انتخاب می

، معمهاری،  (رفتار، باور و عواطف دینی) یدار یندهای واژگان در دسته

بنهدی  و ارتباطهات اجتمهاعی دسهته    یشناخت رواناقتصاد و بانکداری، 

 یرفتهه پذگهان دوقطبهی صهورت    واژ صورت بهآوری واژگان جمع. شدند

هها اسهتخراج   و در هر بخش واژگان مربوط به همهراه متضهاد آن   است

در . مکهرر انتخهاب شهد    های یبررسواژه پس از  22در مجموع . گردید

 .ارائه گردیده است واژگان انتخابی برای هر دسته 4جدول 

در طراحی نما مانند نوع بازشوها،  تأثیرگذارسپس عوامل فیزیکی  

اوح، رنگ، مساحت بازشوها، تناسبات و سایر عوامل استخراج مص

در این پژوهش نوع بازشوهای نما از این عوامل فیزیکی . گردید

برای طراحی تصاویر مربوط به طراحی بازشوهای نمای . انتخاب شد

ساختمان بانک مسکن، ابتدا نمای رای  شعبات بانک مسکن در استان 

های این نما اوگوبرداری از این نما، بازشو مازندران شناسایی گردید و با

نوع بازشوهای سطو   9با ثابت ماندن مجموع مساحت بازشوها، در 

 تصویر) مسکنو طر  اصلی نمای ساختمان بانک  خور شیشهوسیع 

بازشوهای  ،(2 تصویر) شکستهی خطوط ، بازشوهای مثلثی نماینده(4

ی خطوط ای شکل نماینده، بازشوهای دایره(3 تصویر)ضلعی  شش
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 تصویر) سنتیهای ، بازشوهای طاقی نماینده فرم(1 تصویر) منحنی

و بازشوهای ( 6 تصویر) عمودی، بازشوهای مستطیلی با كشیدگی (5

بندی دسته 2مطابق جدول ( 9 تصویر)مستطیلی با كشیدگی افقی 

یاس هبا مق ه پژوهشهههنامازی تصاویر، پرسشههسپس از آماده .گردید

 9 نمره از ) SD (افتراق معنایی  و شیوه ای ویکرتدرجه تههف

بها   ینمونهه آمهار  سهنجیده شهد و   ( خیلی كم) 4تا نمره ( خیلی زیاد)

توجه به احساس خویش در خصوص تصاویر نسبت به واژگان انتخهابی  

ه با استفاد نامهاطالعات حاصل از پرسش. نظرات خویش را ارائه كردند

 .مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت SPSS (V.16) افزار از نرم

 (نگارندگان: مأخذ) دسته هر برای انتخابی واژگان -1 جدول

رفتار، باور و عواطف دینی

 صادق

 بانک بدون ربا

 وفادار

دار امانت  

رو انهیم

 کاذب

 بانک ربوی

 عهدشکن

ورز انتیخ  

تفریطی-افراطی

معماری

 باشکوه

 پایداری

فرد منحصربه

 حقیر

 ناپایداری

تکراری

اقتصاد و بانکداری

 ثبات

 پررونق

 معتبر

 پیشرفته

 شفاف

ده سود  

مقتدر

 نوسان

 کساد

اعتبار یب  

مانده عقب  

کار پنهان  

 زیان ده

ورشکسته

یشناخت روان

بخش آرامش  

امن

 تشویش آفرین

ناامن

ارتباطات اجتماعی

 تعاون

 محترمانه

خیرخواه

 تقابل

زیآم نیتوه  

طلب منفعت
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(نگارندگان: مأخذ) شده طراحیانواع بازشوهای  -2جدول 

تصویر طراحی شدهنوع بازشوشماره تصاویر

تصویر 1
 خور شهیشنمای ساختمان انتخابی با سطوح وسیع 

(طرح اصلی نمای ساختمان)

تصویر 2
ی نمای ساختمان انتخابی با بازشوهای مثلثی نماینده

خطوط شکسته

تصویر 3
      ضلعینمای ساختمان انتخابی با بازشوهای شش

 نمای ساختمان انتخابی با بازشوهای دایرهتصویر 4

 تصویر 5
نمای ساختمان انتخابی با بازشوهای طاقی نماینده 

های سنتیفرم  

 تصویر 6
نمای ساختمان انتخابی با بازشوهای مستطیلی 

 عمودی

 نمای ساختمان انتخابی با بازشوهای مستطیلی افقی تصویر 7

هایافته

برای اطالع از میزان پایایی پرسشنامه ضهریب آوفها كرونبهاخ محاسهبه     

پژوهش حاضر دارای اعتمهاد اسهت زیهرا ضهریب آوفها       پرسشنامه .شد

مربهوط بهه    ههای آزمهون . بهوده اسهت   36/2آن  كرونباخ محاسبه شده

-و بررسهی  ها انجامتگی پیرسون بر روی دادهمیانگین و ضریب همبس

نفهر نمونهه    222از مجمهوع  . های تزم بر روی نتای  آن به عمل آمهد 

تهوان   می یبه عبارت. باشند نفر مرد می 423نفر زن و  39 آماری، تعداد

 5/54درصهد زن و   5/18بیان كرد كه از مجموع اعضای نمونه آمهاری  

 32-48نفهر در گهروه سهنی     441 از این تعهداد، . باشند درصد مرد می

( درصهد  5/39) سال 52 -34 یسننفر در گروه  95، (درصد 59) سال

باشند، نتهای    می( درصد 5/5)بات سال به  54نفر در گروه سنی  44و 

دهنهده در گهروه سهنی     اكثر افراد پاسهخ  كه آن استحاصل، حاكی از 

.اند سال بوده 32 -48

ب همبسهتگی پیرسهون بهین    نتای  حاصهل از بررسهی ضهری    3جدول 

به عبارتی ارتباط معنهادار   .دهدواژگان كانسی و نوع بازشو را نشان می

بین بیست واژه كانسی انتخابی و هر یک از هفت نوع بازشوی انتخابی 

 .برای نمای بانک در این نوع همبستگی مورد بررسی قرار گرفت

اگهر  . ر اسهت متلی - 4تا +  4از  ها واژهمیزان ضریب همبستگی بین " 

مستقیم باشد، مقدار ضریب همبستگی  كامال واژه دارای همبستگی  دو

معکوس باشند، مقهدار ضهریب    كامال دارای همبستگی  و اگر+  4 ها آن
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فرضیه در نظر گرفته شهده   (.21)"شودبرآورد می -4 ها آنهمبستگی 

انجام آزمون همبستگی وجود رابطه معنادار بین صفات منتخهب   یبرا

بها   3با توجه بهه جهدول   . بازشوها در تصاویر بوده است  شکل ی وكانس

ی معنهاداری   توان گفت كه میان متلیرها رابطه درصد می 35اطمینان 

.وجود دارد

.شناسایی گردید - 5/2و زیر  5/2های باتی در این جدول همبستگی

 :موارد زیر از جدول فوق استخراج گردیده است

یت واژگان كانسهی دارای همبسهتگی منفهی    بازشوها مثلثی در اكثر -

-این بدان معنی است كه این بازشهوها از نظهر شهركت   . اندباتیی بوده

 .اندكنندگان در تکمیل پرسشنامه نامناسب ارزیابی گردیده

با شکوه، منحصر بهه فهرد و پیشهرفته     بازشوهای سراسری در واژگان -

وها از نظر شركتاند و این بازشدارای همبستگی منفی باتیی بوده

داری همبستگی مثبت بهاتیی را بهه   بازشوهای دایره در صفت امانت -

ایهن نهوع بازشهوها     كنندگان شركتو از نظر  داده استخود اختصاص 

 .انددهداری بودارای ارتباط مستقیم با افزایش احساس امانت

بازشوهای طاقی دارای همبستگی مثبت بهاتیی بها صهفات پررونهق،      -

از  رو و پایهداری اسهت و  داری، باشکوه، میانهمحترمانه، وفاداری، امانت

 .كنندگان مناسب ارزیابی گردیدندنظر شركت

سهود  بازشوهای مستطیل عمودی در صفات ثبات، معتبر، پیشرفته،  -

مبستگی مثبت باتیی هسهتند و تلییهرات   ، مقتدر و تعاون دارای هده

 كننهدگان اسهت و از نظهر شهركت    جهت همدو متلیر با هم همبسته و 

.مناسب ارزیابی شدند

(نگارندگان. منبع)ضریب همبستگی پیرسون بین صفات کانسی و ویژگی فیزیکی بازشو  -3 جدول  

تصویر 7 تصویر 6 تصویر 5 تصویر 4 تصویر 3 تصویر 2  متغیر تصویر 1

41/0  83/0  14/0  04/0 -  22/0 -  31/0 -  43/0 صادق 

42/0  88/0  12/0  22/0  88/0 -  000/0 -  02/0- بدون ربا بانک 

04/0  82/0  00/0  00/0  20/0-  30/0-  000/0 - وفادار 

08/0-  80/0  08/0  02/0  20/0-  23/0-  03/0 دارامانت 

02/0  11/0  00/0  01/0  88/0-  03/0-  04/0- رومیانه 

08/0-  22/0  22/0  444/0  80/0  21/0-  01/0- باشکوه 

42/0  10/0  20/0  42/0-  08/0-  02/0-  84/0- پایداری 

04/0  40/0  80/0  40/0  12/0  82/0-  34/0- منحصر به فرد 

42/0  02/0  10/0  02/0-  22/0-  02/0-  04/0- ثبات 

44/0  13/0  22/0  00/0-  04/0  00/0-  13/0- پررونق 

01/0  23/0  11/0  43/0-  01/0-  20/0-  00/0- معتبر 

04/0  24/0  10/0  41/0  00/0  20/0-  02/0- پیشرفته 

001/0-  43/0  11/0  02/0-  21/0-  30/0-  10/0 شفاف 

22/0  21/0  18/0  03/0-  44/0-  28/0-  20/0- ده سود 

00/0  22/0  83/0  80/0-  82/0  22/0-  14/0- مقتدر 

21/0  80/0  11/0  02/0-  20/0-  31/0-  02/0 بخشآرامش 

48/0  20/0  14/0  42/0-  00/0  03/0-  80/0- امن 

08/0  12/0  11/0  48/0  41/0-  30/0-  02/0- تعاون 

44/0-  81/0  03/0  02/0-  18/0-  23/0-  40/0 محترمانه 

008/0  80/0  10/0  00/0  44/0-  00/0-  44/0 رخواهیخ 
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میههانگین واژگههان كانسههی در تصههاویر مربههوط بههه بانههک  4 در نمههودار

و با میهانگین كهل ایهن واژگهان در      شده استجداگانه آورده  صورت به

ایهن نمهودار مشهخص     كه در طور همان. گرددهفت تصویر مقایسه می

در اكثهر  ( مستطیل عمهودی )و شش ( طاقی)گردیده است تصویر پن  

میهانگین  . انهد واژگان كانسی میانگین باتتری را به خود اختصاص داده

از میانگین كل واژگهان مشهخص شهده     6و  5واژگان در تصویر  تمامی

 .در نمودار بیشتر بوده است

-در اكثر واژگهان كانسهی پهایین   ( مثلثی)ی دو همچنین تصویر شماره

نیز میانگین كمتهری را نسهبت    3و  4تصاویر . ها را داردترین میانگین

 .اندبه سایر تصاویر به خود اختصاص داده

بودن  بخش آرامشكمترین میزان میانگین مربوط به تصویر دو در واژه 

محترمانه بهوده  واژه  در پن و بیشترین میزان میانگین مربوط به تصویر 

.است

با میانگین کل واژگان در تمامی تصاویر تصویر هرمقایسه میانگین واژگان کانسی مربوط به  -1 نمودار

بحث

هد  از انجام این پژوهش استفاده از مهندسی كانسهی یها مهندسهی    

ارتقها  كیفیهت طراحهی بازشهوهای نمهای بانهک        منظور بهگرا احساس

 .اساس ترجیحات احساسی كاربران بوده استمسکن در شهر ساری بر 

دههد كهه طراحهی نمهای     نتای  كلی حاصل از این پژوهش نشهان مهی  

 تواند در انگیزش احساسات مثبت و منفی در افرادفضاهای كاری می

و( 25) یهان معمارههای صهدوقی و   بها پهژوهش   این یافتهه . باشد مؤثر

ا و طراحی معماری كه نشان از اثرگذاری فض( 26)بهبهانی و همکاران 

 .بر احساسات افراد دارد همسو بوده است

نتای  حاصل از این پژوهش بها پهژوهش بهاقری و شهاهرودی در سهال      

 نقش طراحی مناسب در انگیزش  بر یدتأكبر  مبنی( 43) 2245

احساسات مثبت و خوشایند همچون راحتی، خواستنی بودن، احساس 

همخوانی های دانشجویی است،خانه كاربران در بودن یننش دلتعلق و 

  .دارد

بین طراحی بازشوهای مناسهب بهرای    های این پژوهشبر اساس یافته

نمای بانک مسکن در شهر ساری و احساسات كاربران رابطه معنادار و 

 .مثبتی وجود دارد

 2242ووراداكی در سهال   و های این پژوهش با پژوهش ویناراكییافته

-ویژگهی  یرتأثكه به  2242در سال ( 45)ن و پورجعفر و همکارا( 46)

 یشهناخت  روانهای های فیزیکی نمای ساختمان بر احساسات و ویژگی

 .اند همسویی داردداشته یدتأكافراد 
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بررسی جداول و نمودارهای مربوط به ضهریب همبسهتگی و میهانگین    

رفتار، باور ) داری یندی نشان داده است كه در واژگان مربوط به دسته

و  دار امانتیعنی واژگان صادق، بانک بدون ربا، وفادار، ( اطف دینیو عو

. باشهد رو بیشترین احساس مثبت مربوط به بازشوهای قوسی میمیانه

ی وفادار بیشترین میزان همبسهتگی در  در تمامی این واژگان جز واژه

 . بین تمامی تصاویر مربوط به بازشوهای قوسی است

ربوط به مباحث اقتصاد و بانکهداری یعنهی   در مقابل در دسته واژگان م

و مقتهدر   سهود ده واژگان ثبهات، پررونهق، معتبهر، پیشهرفته، شهفا ،      

-بیشترین میزان ضریب همبستگی در بازشوهای مستطیلی دیده مهی 

این نوع بازشو در تمامی واژگان دسته مربوط به مباحث اقتصهاد  . شود

میهزان را بهه خهود    واژه پررونهق و شهفا  بیشهترین     جز بهو بانکداری 

وذا با توجه بهه ههد  و تمایهل بانهک بهه انتقهال       . اختصاص داده است

-هركدام از این دسته صفات به كاربران انتخاب نوع بازشوهای نما می

اگر حوزه انتخهابی بهرای بانهک نمهایش و پررنهگ      . تواند صورت پذیرد

در امور بهانکی اسهت، بازشهوهای     داری یندهای مربوط به كردن بحث

وسی برای طراحی نمای بانک مسکن پیشنهاد خواهد شد و بسته بهه  ق

هد  بانک در انتقال احساسات مثبهت در بخهش اقتصهاد و بانکهداری     

 .گرددبازشوهای مستطیلی با كشیدگی عمودی پیشنهاد می

ههای پیشهرفته و   بازشوهای مثلثی در تمامی واژگان جز واژه همچنین

دول را نمایش داده اسهت كهه   باشکوه كمترین میزان همبستگی در ج

وذا استفاده از آن در . شودترین نوع بازشو قلمداد مینامناسب عنوان به

 .از دسته صفات پیشنهاد نخواهد شد كدام یچه

مِهتها و همکهاران در سهال     ههای  یافتهه نتای  این بخش از پهژوهش بها   

فرم ظاهری نما بر احساس افهراد و گروتهر    یرتأثمبنی بر ( 48) 2242

به نقل از ووكوربوزیه، مسئله بازشو را یکهی از   كه( 29) 2244سال  در

در ایهن  . داند همخهوانی دارد های اصلی در طراحی معماری میمسئله

تهاریخ معمهاری فقهط بهه     گردد پژوهش به نقل از ووكوربوزیه بیان می

اندازه گشودگی یک فضا یها یهک سهاختمان     و پردازدروزنه دیوارها می

میزان ارتباط آن با فضای مجاور یا محیط است و مها  ی كنندهمشخص

از فضهای مجهاور یها از محهیط      آنچه كه یرتأثرا به همان نسبت تحت 

 .دهدشود قرار میوارد می

تهوان می مهندسی كانسی حیطه در حاضر، پژوهش هایمحدودیت از

افهراد  احساسات و تحلیل تجزیه در تکنیک این از استفاده یدشوار به

 .اشاره كرد انسان بر محاط فضاهای مورد در

انسان كه های بشرساختهدست زمینه در بیشتر گرا احساس مهندسی

ماننهد  هستند، از انسان تر كوچک ابعادی دارای و بوده محیط هاآن بر

غیهره  و وباسشهویی  سهاومندان، ماشهین   حركتی كمک وسیله قیچی،

انسهان  كامل طهاحا و اشرا  زیرا در ،؛ است یافته بیشتری گسترش

مقهدور  محهیط،  اشهیای  انهدازه  بهه  او بهر  فضاهای محاط ابعاد تمام به

حیطه در شده انجام هایپژوهش در كانسی رو مهندسی این از. نیست

 .است داشته بیشتری گسترش و رشد طراحی صنعتی

بهرای   تزم پزشکی و مکانیکی ابزارهای از استفاده چنین محدودیتهم

در برابهر  ملهز  اوعمهل عکهس  و انسان در احساس بروز میزان استخراج

 .است توجه قابل احساسی هایمحر 

های ناشی از پیچیدگی رفتهار انسهان و متلیرههای كنتهرل     محدودیت

كهه   نامهه ای چون احوال درونی افراد در هنگام پاسخ بهه پرسهش  نشده

علیرغم سعی محقق تا حدودی دشهوار   ها آنامکان شناسایی و كنترل 

 .های این پژوهش نام بردتوان از محدودیتنیز میاست؛ را 

 گیری نتیجه

ضهریب   میانگین و كلی بر اساس نتای  به دست آمده از بررسی طور به

بازشهوهای   همبستگی پیرسون بین تصاویر و واژگان كانسی استفاده از

قوسی و بازشوهای مستطیلی با كشیدگی عمودی نسبت به سایر انواع 

ساسات مثبهت نسهبت بهه بازشهوی نمهای بانهک       بازشو در انگیزش اح

 یرفتهه انجهام پذ ههای  بر اسهاس بررسهی  . ارزیابی شد تر مناسب مسکن

استفاده از بازشوهای مثلثی در اكثریت واژگهان كانسهی موجهب بهروز     

با توجه به نتای  حاصل  .استاحساسات منفی در نمونه آماری گردیده

لی بهرای طراحهی   استفاده از بازشهوهای قوسهی و بازشهوهای مسهتطی    

 .گرددبازشوهای نمای بانک مسکن در بستر انتخابی پیشنهاد می

 ها پیشنهاد

سازی سازی و شبیهشود كه به مدلهای آتی پیشنهاد میبرای پژوهش

واقعی فضاها، با هد  استخراج احساسات كاربران نسهبت بهه واژگهان    

 .كانسی توسط كاربران توجه بیشتری شود
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ت احساس افهراد نسهبت بهه واژگهان كانسهی از      در این پژوهش برداش

نامه افتراق معنهایی صهورت   و تنظیم پرسش شناختی روانطریق حوزه 

تفاده ازهگردد با اسهاد میههههای آتی پیشنشههگرفته است؛ در پژوه

ههای  اوعمهل های برداشت احساس در حهوزه جسهمانی، عکهس   تکنیک

حهر  خهارجی بها    های مختلف بدن انسان در مواجهه با یک مقسمت

 .شوندگیری میهای مرتبط ثبت و اندازهاستفاده از تجهیزات و دستگاه

ههای بهاوینی موجهود در علهوم ملهز و اعصهاب و       استفاده از سایر روش

مهندسی كانسی در طراحی مانند استفاده از ضربان قلهب، نهوار قلهب،    

ه تر برای برداشهت احسهاس نمونه   روشی دقیق عنوان به... فشار خون و 

 .های بعدی مورد استفاده قرار گیرددر پژوهش تواند میآماری 

رونهد پهژوهش طراحهی     دادن بسهت شود كه بها  چنین پیشنهاد میهم

گرا و مهندسی كانسهی از ایهن تکنیهک در طراحهی فضهاهای      احساس

استفاده از ایهن تکنیهک در   . های كاری استفاده گرددداخلی در محیط

تواند در نیل به آسهایش روحهی و   می طراحی مبلمان فضای اداری نیز

 .جسمی برای كاربران مفید باشد

وارد شدن مهندسی كانسی و توجه به احساسات و روانشناسی كاربران 

توانهد عهاملی   و طراحی صنعتی می شناختی روان ی معماری،در عرصه

راهگشا در جهت توجه بهه نیازههای روانهی انسهان در كنهار نیازههای       
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Abstract 

Introduction: Creating an appropriate and efficient workplace environment is a fundamental part of businesses in the 

modern world. The proper design of interior spaces and exterior facades in workplaces invigorates the workforce and 

reduces the risk of depression for them, while also improving the quality of their work and the attraction of customers. 

 Nevertheless, architects tend to design workplace environments solely based on personal taste and emotional 

preferences. The present study designed a branch of Bank Maskan in Sari, Iran, by using efficient scientific methods 

and with a focus on the quantitative and qualitative aspects of design.  

Materials and Methods: The present study was conducted to design a workplace environment using the Kansei 

engineering method. It used the facade openings of a branch of Maskan Bank in Sari as its case study and extracted the 

users' preferences using the Kansei method in order to find physical patterns for designing facade openings based on 

scientific analysis of the data obtained. The researcher examined the dominant emotional preferences using the Kansei 

engineering method and had 200 individuals selected from the sample population fill out a questionnaire that was 

scored using Semantic Differential (SD) and based on a 7-point Likert scale. The data obtained were analyzed in SPSS-

16 using a test for mean and the Pearson correlation test.  

Findings: The findings of the present study confirmed the significant relationship between the quantitative (the type of 

openings) and qualitative (Kansei terms) characteristics of design using the Kansei engineering method and also 

showed that arched openings, with attributes of religiosity such as “loyal”, “trustworthy” and “moderate” (with 

correlation values of 0.6, 0.6 and 0.63, in respective order), and rectangular openings with vertical elongation, with 

attributes of economics and banking such as “stability” (with the correlation value of 0.62), have obtained the highest 

degree of correlation.  

Conclusion: Given the positive effects of physical patterns, and as traditional arched openings imply attributes such as 

religiosity while rectangular openings with vertical elongation imply positive economics and banking attributes, these 

openings were deemed suitable for designing the facade of the examined branch of Maskan Bank in Sari.  

Keywords: Facade design, Emotional preferences, Workplace environment, Kansei engineering, Openings. 
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