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چکیده
عوامل فرهنگی، هویتی و شخصیتی، عناصر متفاوتی هستند که می توانند در درجۀ اهمیت وزنی متفاوتی، حریم 
را تشکیل دهند. بررسی عناصر اثرگذار بر ایجاد یا مخدوش شدن حریم، هنگامی موضوعیت پیدا می کند که در 
یک بستر مکان مند و زمان مند، منطبق بر شرایط فرهنگی و هویتی معین، مورد تحلیل و نقد قرار بگیرند و در آن 
تحلیل عناصر و اجزای اثرگذار، آزموده شوند و درصد وزنی و اثرگذاری هریک مشخص شود. هدف پژوهش پیش 
رو، بررسی تحلیلی عوامل مختلف اثرگذار بر ایجاد حریم است. در راستای رسیدن به این هدف، در بخش تحلیلی 
تالش شده با طراحی پرسشنامه، مؤلفه های تأمین کنندۀ حریم افراد، شناسایی و اولویت بندی شود. متن پیش رو یک 
پژوهش توصیفی-تحلیلی است که در ابتدا حریم را به عنوان یک مفهوم معنایی از جنبۀ نظری در منابع کتابخانه ای 
مورد مطالعه قرار داده و سپس از طریق پیمایش میدانی )مصاحبۀ آزاد و پرسشنامه( سعی در ارائۀ یک تجزیه و 

تحلیل کیفی-کمی داشته است.
براساس مورد پژوهشی صورت گرفته، نتایج به روشنی بیانگر این است که ادراک حس حریم تابع المان های عینی و 
ذهنی است و این مؤلفه ها به صورت توأمان در ادراک حریم نقش دارند. عناصر عینی در هنگام ارتباط با »دیگران« 
واجد اثرگذاری بیشتری می شوند. در بخش سنجش ذهنی حریم، تفاوت ادراکی از نظر جنسیتی ناچیز است. جامعۀ 
آماری زنان بر خالف مردان صیانت از بدن و پوشش را محرکۀ مؤثرتری در تأمین حریم می پندارند؛ لیکن »امنیت« 

و منشأ آن »سوءاستفاده دیگران«، توافقاً اصلی ترین دغدغۀ جامعۀ آماری از هر دو جنس است. 

واژگان کلیدی: حریم، تأمین حریم، عوامل ذهنی، عوامل عینی. 

مقدمه و بیان مسئله
در دنیای امروزی که رشد جمعیت باعث ایجاد فضاهای شلوغ 
از تماس های بیش  و پرتنش شده است، فشارهای روانی ناشی 
از اندازه بین افراد، ضرورت گسترش تحقیقات راجع به مفاهیم 
حریم و روابط بین زیر معیارهای این اصول با محیط مصنوع را 
الزامی می کند. نخستین گام انسان در برقراری ارتباط با محیط 
و  مبنا  محیط«  »احساس  است.  محیط  آن  احساس  پیرامونش 

ادراک  احساس،  مراحل  است.  محیط«  شناخت  و  »ادراک  پایۀ 
تأثیرگذار  عوامل  و  مراحل  فرایندها،  دربرگیرندۀ  شناخت  و 
واسطۀ  به  را  محسوس  واقعیات  انسان  است،  پیچیده ای 
 گیرنده های حسی شناسایی کرده، پس از تفسیر و تعبیر به ادراک

انجامیده و تکامل آن به شناخت پدیده های عالم هستی ختم 
 )Larsone,   Stedman,  Cooper  &  Decker, 2015( می شود
انسان در ارتباط با محیط و دیگران فرایندی تحت عنوان ادراک را 
تجربه می کند )Mónus,2022(. انسان در مواجهه با محیط، اغلب 
اطالعات کسب شده را با معیارهای ذهنی خود مقایسه می کند و 
براساس نتیجه گیری که از این مقایسه انجام داده رفتار خاصی را 
از خود بروز می دهد )تفکر، 1399، 51(، لذا ادراک ذهنی افراد در 
هر محیط، متأثر از دریافت هایی است که از شرایط حاکم بر آن، 

عنوان  با  هادیکیاشری«  جعفرپور  »رضا  دکتری  رسالۀ  ز  ا  مستخرج  مقاله  این   *
دکتر  راهنمایی  به  که  ا ست  تهران«  معاصر  های  خانه  در  حریم  »پدیدارشناسی 
»محمدهادی کابلی «  و مشاورۀ دکتر »آزاده شاهچراغی « در سال 1396 در دانشکدۀ 

هنر و معماری ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب به در حال انجام است.
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برمي خیزد و بر رفتار آنها اثر می گذارد. ادراک حاوی پیام هایی است 
که احساس مشخصی را به فرد منتقل می کند. مجموعه احساساتی 
که فرد در هنگام حضور در یک محیط یا مواجهه با یک فضا یا 
افراد دیگر ادراک می کند، حس را به وجود می آورد. حس امنیت، 
خلوت، وحشت و حس حریم مصادیقی از این دست اند. آنچه 
باخته است، دریافت حس حریم  رنگ  ما  در شهرهای کنونی 
تعریف شده برای افراد است، و به عنوان یکی از بحران های مهم 
در عرصه های مختلف فضایی برای شهروندان به جهت حضور و 
فعالیت می توان به آن توجه و اشاره کرد. رعایت حریم ها فواصل 
خاصی را میان افراد، آشنا و غریبه، سنین مختلف و حالت های 
مختلف دیگری را برای هر جامعه و فرهنگ تعیین می کند )پاکزاد، 
بابایی و تاج بخش، 1399، 157(، حریم در حقیقت مرزی تعریف 
شده است که انسان به واسطۀ حواس پنجگانه خود آن را به صورت 
عینی – ذهنی درک می کند )Gilchrist,2012(. حریم به تجربیات 
و احساسات ما در فضا و معنای حسی فضاها می پردازد. هنگامی 
که از حریم در فضای معماری سخن می گوییم، مفاهیمی همچون 
مرز، دیوار، محدوده و قلمرو در ذهن مخاطب گذر می کند. فضای 
معماری نشان دهندۀ جهان است و برداشت ما از جهان در فضا آغاز 
می شود، و حریم نیز جزء الینفک فضا است، می تواند نشان دهندۀ 
مواجهۀ انسان با جهان هستی باشد. حریم و مرز تعریف شده به 
افکار و فعالیت ها و تصمیم گیری انسان جهت می دهد. عالوه بر این، 
ابعاد روانشناختی شخصیتی و اجتماعی افراد عامل تعیین کننده ای 
رفتاری  است. خصوصیات  فرد  هر  دیدگاه  از  حریم  تعریف  در 
متفاوت در اشخاص مختلف، موجب اولویت بندی و مشخص سازی 
چگونگی تأمین حریم در محدوده و مرز معین می شود. در کنار ابعاد 
شخصیتی )روابط اجتماعی میان فرد و اجتماع( عوامل دیگری نیز 
بر تأمین حریم اثر گذارند. عواملی که می تواند موجب تأمین حریم 
و یا تجاوز به حریم دیگران بشود. به عنوان مثال، احساس امنیت 
و تأمین حریم یک فرد در یک مکان نسبت مستقیم به محله، 
همسایگی و طراحی صحیح معماری دارد. عالوه بر این، مؤلفه های 
فرهنگی و هویتی، مانند موقعیت زندگی در بستر اجتماعی، آداب 
و رسوم  )پوشش اجتماعی و شخصی، حجاب و حیا(، مؤلفه های 
بیرونی )اغتشاشات صوتی و بصری(، اقلیمی )نور، دما و ساعت 
مشخص از شبانه روز( و عملکردی در طراحی )فضای خصوصی و 
عمومی ، خلوت و مرز و محدوده( نقشی تعیین کننده دارند. می توان 
چنین بیان کرد که مفهوم حریم و ادراک آن مسئله ای پیچیده و 
تابع عوامل مختلفی است و آنچه در ایران امروز به نظر می رسد 
پایین بودن میزان حریم تعریف شده بر انجام فعالیت های فردی و 
جمعی است و این پژوهش با فرض بر اینکه حریم در ایران در وضع 
نامطلوبی قرار دارد، با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال آن است 
که چه عناصری در تعریف و تأمین حریم دخیل هستند؟ و چه 
عوامل عینی و ذهنی می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 

اولویت بندی و وزن عناصر تشکیل دهندۀ حریم را تحت تأثیر خود 
قرار دهند؟

یا مخدوش شدن حریم که در  ایجاد  بر  اثرگذار  بررسی عناصر 
باال اشاره شد، هنگامی موضوعیت پیدا می کند که در یک بستر 
مکانمند و زمانمند، منطبق بر شرایط فرهنگی و هویتی معین، 
مورد تحلیل و نقد قرار بگیرند. تحلیلی که در آن عناصر و اجزا 
آزموده شوند و درصد وزنی و اثرگذاری هریک مشخص شود. این 
پژوهش در نظر دارد در بخش تحلیلی با اتکاء بر بنیان های نظری 
حریم، با طراحی یک پرسشنامه، مؤلفه های اثرگذار و تأمین کننده 
و مخدوش کنندۀ حریم را شناسایی و اولویت بندی وزنی کند؛ تا 
بتواند جزئیات تشکیل دهندۀ مؤلفه های درونی، بیرونی، شخصیتی 
و چگونگی تأثیرهای چندجانبه میان فرد، محیط و اجتماع را در 

قالب جداول نسبت بندی شده مورد بررسی قرار دهد.

پیشینۀ پژوهش 
»حریم« چه خود و چه مفاهیم مقارن با آن چون خلوت، مرز و 
محدوده است که رعایت آن به انسان حس آرامش و مطلوبیت 
می دهد. پرداختن به این موضوع باتوجه به نقشی که در زندگی 
تحلیل  و  بررسی  مورد  گوناگون  مصادیق  از  همواره  دارد،  انسان 
قرارگرفته است، چنانکه مطالعات در این حوزه در مصادیق داخلی و 

خارجی صورت گرفته است. 
در کتاب »فضای قابل دفاع« که توسط »اسکار نیومن« در سال 
1996م. تهیه و تنظیم شده است، تجاربی از بررسی و مشاهدۀ 
نمونه هایی از محیط ها و محله های مسکونی شهری به اشتراک 
گذاشته شده است که در آنها به ویژگی هایی از قبیل تأمین حریم، 
امنیت و مواردی  ایجاد  قابلیت  ایجاد خلوت در مقیاس محله، 
این چنینی پرداخته شده است. همچنین در نهایت احکامی قابل 
مالحظه چون ایجاد قلمرو، سلسله مراتب، جلوگیری از ازدحام 
با مثال ها و  و ایجاد حریم خصوصی مطلوب در این گردآوری 
نمونه های عینی و همینطور دیاگرام های مفهومی ارائه شده است 
تحت  کتابی  در  نیز  »الکساندر«  همچنین   ،)Newman,1996(
عنوان »عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی« در حوزۀ 
روانشناسی معماری مطالعه کرده و علت نیاز انسان به خلوت 
در محیط های معماری و به خصوص، خانه را مورد کنکاش و 
مطالعه قرار داده است )Alexander, 2009(. در نمونۀ داخلی نیز 
»علی مدنی پور« در کتاب»فضاهای عمومی و خصوصی شهر«، 
مقیاس های مختلف فضای شهری را بررسی و چگونگی تفسیر و 
استفاده از فضاهای شخصی، فردی و غیرشخصِی شهر را ارائۀ و 
در ادامه، نحوۀ ساخت فضاهای عمومی و خصوصی شهر بر این 
اساس را بررسی کرده است. از ویژگی های بارز این پژوهش، ارائه 
مقیاس های کاربردی و متنوعی از فضا های باز و نیمه باز شهری 
و همین طور بررسی آنها در زمینۀ نحوۀ روابط و تعامالت انسانی 
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است )مدنی پور، 1389(، همچنین در راستای مفهوم حریم در 
معماری و زندگی انسان مقاالت متعددی نیز نگارش یافته است. در 
پژوهشی با عنوان»حریم خصوصی و مسکن: دیدگاه های پژوهشی 
مبتنی بر مرور ادبیات سیستماتیک« که در سال 2022 صورت 
گرفته است، محققین معتقد هستند که براساس ساختارهای روانی 
و اجتماعی، نیاز به حریم خصوصی در رفتار اجتماعی- فضایی 
انسان و در خانۀ افراد منعکس می شود و مسئلۀ حریم خصوصی 
به  منظور  بدین  است،  گسترش  حال  در  رویکرد  یک  مسکن 
بررسی مؤلفه های مؤثر در ایجاد حریم در مسکن پرداخته اند، 
نتایج پژوهش چنین نشان می دهد که داده های مربوط به بافت 
اجتماعی و فرهنگی کاربران، و هم معانی اجتماعی منتسب به 
سازمان های فضایی موجود و همچنین در مقیاس تعریف شده 
برای انجام فعالیت، ارزیابی ویژگی های شخصیتی افراد، اشکال 
و روش های شخصی سازی آنها، رضایت و ترجیحات آنها و تأثیر 
تعامالت اجتماعی و ویژگی های فیزیکی بر ادراک حریم شخصی 
در فرد اثر دارد، که نمود رفتار آن در خانه نیز متجلی می شود 
)Macedo, Walbe Ornstein  & Azambuja Elali, 2022(. در 
رسالۀ دکتری تحت عنوان »بررسی مفهوم حریم خصوصی در 
خانه های معاصر عربستان از دیدگاه زنان« که در سال 2015 
به روش کیفی صورت گرفته است، مفهوم حریم خصوصی را در 
خانه های منطقۀ شرقی عربستان سعودی در زمینه های مختلفی 
مثل ادبیات، روانشناسی و امنیت اینترنتی بررسی می کند و به 
بررسی فاکتورهایی که منجر به ایجاد حریم خصوصی از نگاه زنان 
در خانه می شود می پردازد و نتیجۀ پژوهش بیان می کند که زنان 
بیشتر تمایل به حضور در فضاهایی دارند که دارای امنیت و حریم 
تعریف شده باشند، به گونه ای که قابلیت پاسخگویی به نیازهای 
شخصی آنان را نیز فراهم کند )AlKhateeb, 2015(. در نهایت 
در پژوهشی دیگر با عنوان »ارتقای بنیان های نظری مفهوم حریم 
در مسکن معاصر از منظر روان شناسی محیطی«، بابازاده اسکویی 
و همکارانش به مطالعۀ اثرات و عوامل تأمین کنندۀ حریم در بعد 
نظری و بررسی مصداقی آن دریک محیط مسکونی )برج مسکونی 
در تبریز( پرداخته اند. سپس با منطبق سازی عناصر تعریف کنندۀ 
حریم بر تیپ بندی های مختلف پالن های طراحی شده برای برج 
مسکونی تبریز، سعی در آنالیز و تدقیق مسائل اثر گذار در تعریف 
حریم در عرصه بندی، سلسه مراتب و مزر بندی فضایی ساختار کلی 
ساختمان را داشته اند )بابازاده اسکویی، طوفان، و جمالی، 1398(. 
لذا با آنچه تاکنون بیان شد یکی از خألهایی که در بسیاری از 
پژوهش های نظری پیشین پیرامون مقولۀ حریم وجود دارد، بحث 
کاربردی سازی بنیان های نظری است. مفاهیم معنایی مطرح شده 
در مطالعات نظری زمانی موضوعیت پیدا می کنند که در یک بستر 
اجتماعی، منطبق بر شرایط مختلف فرهنگی و هویتی مورد تحلیل 
و نقد قرار بگیرند. بررسی ساختارمند و تحلیلی حریم به عنوان 

یک مفهوم ذهنی در محدودۀ مقیاس انسانی و حقیقی اجتماع، 
مهم ترین مسئله ای است که این پژوهش سعی به پرداختن به آن 
را داشته است. مواجهۀ مستقیم با مخاطبان از طریق یک پیمایش 
میدانی )پرسشنامه( در جهت اولویت و وزن دهی نسبت بندی شدۀ 
عناصر عینی و ذهنی تأمین کنندۀ حریم، مهمترین مشخصه و 
وجه تمایز پژوهش پیش رو با سایر پژوهش های صورت گرفته 

است.

مبانی نظری
• مفهوم حریم

حریم در لغت عرب از ریشۀ حرم است و به معنای منع و تشدید آمده 
است )ابن فارس، 1362، 184(. دشوارۀ تعریف حریم از وابستگی 
نشأت  جهان بینی  و  فرهنگ  چون  انتزاعی تری  مفاهیم  به  آن 
می گیرد و فراوانی تعداد و تنوع المان های فرهنگی، تبیین آن را به 
مراتب دشوارتر خواهد کرد. این امر به خوبی نمایانگر این است که 
حریم عالوه بر برداشت عینی، برداشت ذهنی هر شخص در بستر 
فرهنگی خاص خود نیز است و از این طریق مورد تفسیر و تأویل 
او قرار می گیرد. از این منظر، حریم به عنوان یک مفهوم در روابط 
انسانی و نیز به عنوان یکی از وجوه حیات و دنیای زندگی روزمره 
در فضا قابل بررسی است )پیرنیا،1380(. محدوده، مرز، خلوت و 
قلمرو عناصری ذهنی هستند که حریم را پدید می آورند. در تعریف 
حریم خصوصی، آن را قلمرویی از زندگی هر فرد دانسته اند که آن 
فرد انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت او به اطالعات راجع به آن 
قلمرو، دسترسی نداشته باشند، به آن قلمرو وارد نشوند، به آن 
قلمرو نگاه یا نظارت نکنند و یا به هر صورت دیگران او را در آن 

قلمرو مورد تعرض قرار ندهند )انصاری، 1386، 38(. 
• ویژگی های حریم و اثرات آن از نگاه نظریه پردازان

حریم ایجاد مرز می کند و حافظ خلوت افراد است اما به معنای 
است  )فیش،1391(. حریم یک حالت وجودی  نیست  جدایی 
که آسودگی از فشار حضور دیگران را با خود همراه دارد و به 
عنوان حبابی است که مرزی میان خلوت و تعامل با دیگران را 
ایجاد می کند )پاکزاد و بزرگ،1393، 155(. »شوارتز« معتقد 
است که وسایلی مثل در، دیوار، نرده و تابلو از ورود ناخواستۀ 
دیگران به حریم فرد جلوگیری می کند )شوارتز،1986(. از نظر 
»وستین«، حریم خصوصی یا خلوت، فرایندی پویاست. حریم 
از  تا  ما کمک می کند  به  نیازها،  با سایر  خصوصی، هماهنگ 
نظر عاطفی با تعامالت بین فردی روزمره سازگار شویم. وستین 
همچنین چهار عملکرد )اهداف( حفظ خلوت را مطرح می کند: 
1. استقالل شخصی برای جلوگیری از دستکاری شدن؛ 2. تحت 
تسلط بودن یا قرارگرفتن در معرض دیگران؛ 3. رهایی عاطفی 
سلطه  تحت  و  احساسات  دستکاری شدن  از  جلوگیری  برای 
و 4. خود  دیگران  از  ناشی  تنش های  یا  احساسات  قرارگرفتن 
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ارزیابی برای ادغام تجربه در الگوهای معنی دار و اعمال شخصیت 
در وقایع، ارتباطات محدود و محافظت شده برای تعیین مرزهای 
بین فردی و به اشتراک گذاشتن اطالعات شخصی با افراد قابل 
اعتماد )Trepte & Reinecke, 2011,10(. در رویکرد »آلتمن«، 
سه ویژگی حفظ حریم خصوصی مهم است. اول آن که، حریم 
خصوصی ذاتاً یک فرایند اجتماعی است. دوم، درک صحیح از 
جنبه های روان شناختی حریم خصوصی باید شامل تعامل مردم، 
دنیای اجتماعی آنها، محیط فیزیکی و ماهیت زمانی پدیده های 
اجتماعی باشد و سوم، حریم خصوصی یک زمینۀ فرهنگی دارد. 
به طور خاص، حریم خصوصی یک فرهنگ جهانی است اما مظاهر 
روان شناختی از نظر فرهنگی خاص است )آلتمن،1382(. آلتمن، 
قلمرو مکانی را نه تنها تأمین کنندۀ خلوت، بلکه تثبیت کنندۀ روابط 
اجتماعی می داند. حذف حرایم و قلمروها، منجر به از بین رفتن 
خلوت، احساس تنش و تعارض در انسان و همچنین مشکالت 
روانی ناشی از ازدحام می شود. همچنین می توان فضای شخصی را 
حریم تعریف شده برای فرد معنی کرد که متعلق به وی است و ورود 
دیگران به آن ممنوع تلقی می شود. در فضای شخصی امکان ایجاد 
»تعریف حریم« فراهم می شود و می توان بیان کرد که با مفهوم 
حریم، استقالل فردی نیز تأمین می شود )لنگ، 1381، 166(، لذا 
می توان چنین بیان کرد که ادراک حریم برای انسان براساس دو 
رویکرد شکل می گیرد، درحالت اول به صورت عینی به واسطۀ 
و در  مرزبندی میان عرصه های مختلف فضایی رقم می خورد 
 حالت دوم به صورت ذهنی و فرایندی که در مغز پردازش می شود
 Rainey, Stéphanie, Christen, Mégevand,  & Fourneret,(
2022(. لذا براساس آنچه بیان شد می توان ساختار حریم را به 

صورت عینی و ذهنی تقسیم بندی کنیم. در تقسیم بندی مفهوم 
عینی رعایت فاصله از دیگران به عنوان مؤلفۀ اصلی حریم بیان 
می شود و بسته به نیاز و فضایی که انسان در آن حضور دارد، 
فاصلۀ عمومی، اجتماعی، شخصی و صمیمی را تجربه می کند 

)تصویر1(.
• حریم و رابطۀ آن با محرمیت

فرهنگ به معنای نگرش ها، باورها، آداب و رسوم و سنت های هر 
جامعه است )بهزادفر،1390، 26(. محرمیت به عنوان مفهومی 
ذهنی موضوعی پیچیده و وابسته به فرهنگ است که می توان 
آن را به عنوان حق شخصی در اینکه فرد چه اطالعاتی از خود را 
تحت چه شرایطی به دیگران منتقل سازد، تعریف کرد. محرمیت 
را می توان با مفاهیمی همچون خصوصیت و خلوت نیز مترادف 
دانست، زیرا همگی القاءکنندۀ مفهوم اساسی تری به نام عرصه، 
حریم، قلمرو یا حوزۀ نفوذ هستند )کیوانلو و اسدی، 1392، 3(. 
مقصود از محرمیت در فضای معماری و شهرسازی، کالبددادن به 
فضا به گونه ای است که حریم دو جنبۀ کالبدی و معنایی تأمین 
شود. حریم داشتن در این حوزۀ بیشتر متمرکز بر اصولی است که 
امنیت فضا را شکل می دهد و در حیطۀ معنایی ویژگی هایی است 
که حرمت و ارزش را برای فضای معماری به ارمغان بیاورد )سیفیان 
و محمودی، 1380، 4(. حریم به عنوان ایجادکنندۀ مصونیت و 
حس امنیت، آرامش را برای ساکنین ایجاد می کند و به عنوان 
یک مؤلفۀ اثرگذار، رفتار افراد را تحت تأثیر خود قرار می دهد. بر 
این اساس پایه و اساس رفتارهای فردی و اجتماعی، حفظ حریم 
و شاخصه های آن نظیر خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام 
است )مرتضوی، 1380(، همان طور که در منابع هم اشاره شده 

تصویر1. بررسی نسبت میزان فواصل در فرایند ادراک حریم. مأخذ: نگارنده با اقتباس از هال،1390.

 

 سانت ۶۰ و متر ۷ تا سانت ۶۰/۷۰ و متر ۳ بین تقریباً فاصلۀ عمومی

 سانت ۶۰/۷۰ و متر ۳ تا سانت ۲۰ و متر ۱ بین تقریباً فاصلۀ اجتماعی

 سانت ۲۰ و متر ۱ تا سانت ۴۵ بین تقریباً فاصلۀ شخصی

 نظر مورد فرد از متر سانتی ۴۵ تا فاصلۀ صمیمی

 .گیرد. ما دوست داریم افراد غریبه و ناآشنا به این میزان از ما فاصله داشته باشندها را در بر میعموم مردم و غریبه ای کهیعنی فاصله

1 

2 
1 

  شوند رنزدیکت ما به نسبت افراد آن اگر که ایفاصله. بگیرند قرار محدوده آن در کنندمی صحبت ما با که افرادی داریم دوست ما که ایفاصله یعنی
 .داشت خواهیم ادبیبی و عجیب حس کنند صحبت بخواهند و گرفته قرار دورتر اگر و نداریم راحتی حس

3 
1 

دانیم. اگر دیگران از آن عبور کنند حس تهاجم به ما خواهند داد و بر عکس تصور برخی افراد عبور  یعنی فاصله ای که آن را فقط برای خودمان می
 .بار اول نشانه صمیمیت نیستاز این مرز در آشنایی 

4
4  

  امنیت عدم حس شود وارد محدوده این به ما خواست بدون فردی اگر. دارد اختصاص صمیمی دوستان و زوجین خانواده، نزدیک افراد به محدوده این
 .کرد خواهد منتقل ما به شدیدی ناراحتی و

 انواع فواصل در تعامالت

شخصیفضای  )دوستان و اقوام(  

 فضای عمومی
 ها و همکاران()غریبه

 فضای اجتماعی )آشنایان و همکاران(

 فضای خصوصی )شریک زندگی و خانواده(

متر 6/7  
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متر 2/1  
متر 45/0  
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است، تأمین حریم در یک مکان می تواند تأثیر مستقیم بر آرامش 
و احساس تعلق فرد به محیط را داشته باشد تعلق خاطر و آرامشی 
که در پی آن دلبستگی به مکان را پدید می  آورد. دلبستگي مکاني 
کارکردهاي متعددي مانند احساس کنترل و پیوند با دیگران را 
دارا است )Low & Altman, 1992(، لذا می توان بیان داشت که 
دلبستگی زاییدۀ روابط اجتماعی است، عوامل اجتماعی به کیفیت 
روابط بین فردی افراد و موقعیت اجتماعی فرد در آنها می پردازد 
)Gifford, 1997, 114( اگر این مفهوم به لحاظ ذهنی در فرد 
ایجاد شود از ایجاد ازدحام و تراکم که در تضاد با مفهوم حریم 
برمبنای  افراد  تعریف شدۀ  روابط  لذا  است جلوگیری می نماید، 
فاصله منجر به ایجاد حریم برای فرد می شود )تصویر1(. دیگر 
مؤلفۀ ذهنی سازندۀ حریم هویت است، مفهوم هویت به معنای 
چیستی موجودات برمی گردد. هویت یک شیء عبارت از مجموعۀ 
ویژگی های وجودی یا تشخص آن شیء است که منجر به تمایز با 
سایرین می شود )نقی زاده،1393، 22(، لذا هنگامی که انسان در 
ذهن خود حس هویت مندی را نسبت به جهان پیرامون و دیگران 
تجربه کند، حریم تعریف شده ای را براساس آن در ذهن خود متبادر 

می کند )جدول 1(.
• حریم و رفتار قلمروپایی

آخرین مؤلفۀ ذهنی مؤثر در رفتار افراد، ویژگی های شخصیتی 
موجود در وجود هر فرد است. شخصیت خصوصیات مستمری 
است که فرد از طریق آنها تعامل و سازگاری خود را با دیگران 
 Kandler & Rauthmann,( و محیط اجتماعی تنظیم می نماید
2021( در نتیجه می توان چنین بیان کرد که آنچه ادراک حریم 
را در ذهن انسان شکل می دهد، رفتار قلمروپایی است. آلتمن 
قلمروپایی را فرایندی قراردادی می دانند که فرد یا گروه بر پایۀ آن 
خود را در تعامل با دیگران قرار می دهد )پاکزاد، بابایی و تاج بخش، 
بر  نظارت  سازوکارهای  از  یکی  قلمرویی  رفتار   .)151 ،1399
مرز میان خود و دیگری است که به واسطۀ خصوصی سازی یا 
عالمت گذاری مکان یا شیء صورت می گیرد و نشان می دهد که 
آن مکان یا شیء از آِن فالن شخص یا گروه است. تجاوز به قلمرو 
به عبارتی عبور غیرمجاز از مرز پیرامون فرد یا گروه است. واکنش 
به تجاوز و تالش برای حفظ قلمرو درجات مختلف دارد و از هشدار 

کامل تا ایجاد عالئم در محیط به منظور جداسازی و مرزبندی 
فیزیکی را شامل می شود )شاهچراغی و بندرآباد، 1394، 70(. 
»بکتل« تعریف روشنی از حریم قرارگاه های رفتاری ارائه می دهد: 
حریم یک قرارگاه رفتاری محدوده ای است که در آن رفتار مستقر 
می شود. دیوار، حریمی آرمانی است که از داخل و خارج شدن 
ممانعت می کند. کیفیت هایی چون محوشدن دید و صدا در ایجاد 
حریم مهم هستند. اگر حریم قرارگاه های رفتاری به اندازۀ کافی 
وضوح و شفافیت نداشته باشند، تعریف آنها نیز مشکل می شود. اگر 
میان قرارگاه های رفتاری تداخل و همپوشانی وجود داشته باشد، 
می توان حریمی کالبدی بنا کرد یا تغییری در سازمان فضا ایجاد 
کرد )لنگ،1381(. می توان چنین بیان کرد رفتار قلمروپایی، تابع 
هنجارها و معیارهای فرهنگی جامعه است و انسان ها به واسطۀ 

مرزبندی از آن محافظت و در نهایت احساس حریم می کنند.
• مؤلفه های عینی و ذهنی مؤثر در ادراک حریم

در راستای مؤلفه های عینی اثرگذار در ادراک حریم، می توان به 
رعایت الگوی سلسه مراتب در خلق فضا اشاره کرد. سلسله مراتب 
در معماری این اصل معنای سازماندهی و ترکیب فضاها و عناصر 
براساس خصوصیات کالبدی و یا کارکردی آنها است به نحوی 
که منجر به پیدایش مراتبی از قرارگیری استفاده و یا مشاهده 
برای ساکنین شود )سلطان زاده،1372، 106(، سلسله مراتب نیز به 
عنوان مؤلفۀ عینی در ایجاد فضا منجر به ایجاد عرصه بندی فضایی 
می شود. عرصه بندی فضایی به معنای تفکیک فضا به دو عرصۀ 
عمومی و خصوصی است به نحوی که کارکرد یکی بر دیگری 
تأثیری نگذارد و در عین حال امکان استفاده از هر دو به صورت 
همزمان نیز وجود داشته باشد، می توان چنین برداشت کرد که 
یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد حس حریم و محرمیت برای 
انسان عرصه بندی فضا است )حیدری و تقی پور، 1397، 81(، لذا 
می توان چنین بیان کرد که محیط و مؤلفه های موجود در بستر آن 

در ایجاد حریم عینی و رفتار درآن نقش خواهد داشت.

عوامل مؤثر بر رفتار اشخاص در فضاهای حریم گذاری 
شده

در بررسی نظریه های مطرح شده توسط نظریه پردازان و مؤلفه های 

مؤلفه های عملکردی و مؤلفه های درونی و شخصیتیمؤلفه های فرهنگی-هویتیحریم
کاربردی در طراحی

مؤلفه های بیرونی و غیر 
مستقیم

عناصر اثرگذار بر تأمین یا 
مخدوش 

مشخصه های مفهوم سکونت در بستر 
معین؛ پوشش، حجاب و حیا.

ابعاد شخصیتی، روابط میان 
فرد و اجتماع، نحوۀ رفتار فرد 
متناسب با تیپ و روانشناختی 

شخصیتی

نشانه گذاری و تعیین محدوده، 
مرز و قلمرو به وسیلۀ ابزارهای 

طراحی در مقیاس کالن و میانی؛ 
تعریف حریم و محدودۀ شخصی 

در مقیاس خرد

زمان، اقلیم، ادراکات بصری 
و صوتی

مؤلفه های عینیمؤلفه های ذهنی

جدول 1. مؤلفه های اثرگذار بر تأمین یا مخدوش شدن حریم. مأخذ: نگارندگان.
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اثرگذار بر تعریف و تأمین حریم، بیش از هر چیز این مسئله آشکار 
است که در حریم یک رابطۀ دوسویه و علت و معلولی نهفته است. 
بدین صورت که رخداد و بروز یکی از عناصر اثر گذار می تواند عناصر 
دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد یا با کمبود و یا به وجودآمدن یکی، 
تعریف ایجاد یا مخدوش شدن حریم را تغییر دهد. حال در بخش 
تحلیلی، پرسش پژوهش این هست که عناصر اثرگذار بر حریم 
چیست؟ و کدام یک از درجۀ اهمیت وزنی بیشتری در تأمین 

حریم برخوردارند؟
واکاوی مقولۀ حریم و ارتباط آن با عناصر ذهنی با پدیده هایی 
همچون فرهنگ، اجتماع، هویت و شخصیت درهم آمیخته است 
که همگی جهت گیری و نحوۀ رفتار فرد را در یک بستر سکونتی 
معین به نمایش می گذارد. به بیان دیگر این که یک فرد در یک فضا 
احساس تأمین شدن حریم خود را دارد یا خیر، در رفتار وی نمود 
پیدا می کند. این رفتار رابطۀ مستقیمی با مؤلفه های تشکیل دهندۀ 
حریم را دارد. تصویر 3 عوامل و مؤلفه های مؤثر بر ایجاد رابطۀ 
دو سویۀ حریم و رفتار در یک بستر مکانی معین را به نمایش 

می گذارد.
اگر کادر زرد رنگ را یک بستر مشخص مکانی در نظر بگیریم، 
رفتار و حریم، دو وجه عوامل و مؤلفه هایی هستند که تأثیر دوجانبۀ 
نحوۀ رفتار فرد در یک فضای حریم گذاری شده یا ایجاد حریم با 
یک رفتار مشخص را به نمایش می گذارد. مسئله ای که در عین 
دوجانبه بودن، ناشی از مؤلفه های ذکرشده در قسمت میانی جدول 

1 است.
 اگر حضور و سکونت یک فرد در یک مکان را متصور شویم، 
مؤلفه ها و مشخصه های مختلفی هستند که در صورت بروز یا عدم 
بروزشان می توانند تغییر حالت، حس و رفتار مخاطب را به همراه 
داشته باشد. رفتار شخص می تواند در نوع مواجهه با فضا و تأمین 
حریم یا مخدوش شدن حریم تغییر کند. در بررسی عوامل اثرگذار، 
باید گفت شاید موقعیت جغرافیایی و مؤلفۀ فرهنگی- هویتی، 
مهم ترین اصل در تعریف حریم باشد. چرا که پس زمینه های دینی، 
عرفی، و آداب و رسوم اجتماعی خود، عاملی بر تعیین یک محدوده 
و مرز مشخص جهت تعریف و تأمین حریم می شود )شاهچراغی و 
بندر آباد،1394(. در مرحلۀ بعد، مؤلفه های شخصیتی و ذاتی انسان 
است که شیوۀ رفتار و حضور او را در فضا تعریف می کند. در کنار 
موارد گفته شده، مؤلفه های خارج از کنترل بهره بردار فضا، مانند 

چگونگی طراحی فضای مورد استفاده در مقیاس کالن تا خرد 
و سایر عوامل غیرمستقیم مانند شرایط اقلیمی، دما، نور، روز یا 
شب، آلودگی یا اغتشاش صوتی و تجاوز بصری، همگی شناسه های 
تأمین کننده یا مخدوش کنندۀ حریم هستند که از درجۀ اهمیت و 
نسبت وزنی متفاوتی برخوردارند و در جدول 1 به طور خالصه به 

نمایش درآمده اند.
با توجه به موارد ذکرشده در جدول 2 به عنوان عناصر اثرگذار در 
تأمین یا مخدوش شدن حریم، در ادامه پرسشنامه ای طراحی شد 
تا بتوان عناصر عینی و ذهنی مذکور در یک پیمایش میدانی به 
آزمایش گذاشته شود. از این طریق این امکان به وجود می آید که 
درجۀ اهمیت عوامل مختلف ذهنی و عینی را اولویت بندی و درصد 

وزنی هر یک را مشخص کرد.
• روش  شناسی بخش میدانی

طرح میدانی مورد نظر، جهت واکاوی مقولۀ حریم و ارتباط تأثیر 
و تأثر آن با عناصر ذهنی و عینی تنظیم شده است. از آنجایی 
که عناصر مؤثر از تنوع بسیاری برخوردار است؛ ابتدا ضروری بود 
تا عواملی که وزن بیشتری در این رابطۀ تأثیر و تأثر را دارا بودند 
شناسایی شوند. لذا؛ فرایند آزمون به دو بخش »مصاحبۀ آزاد« و 
»پرسشنامه« تقسیم شد. در بخش اول و پیش از تنظیم پرسشنامه، 
تالش شد تا با تعدادی از افراد مصاحبۀ آزاد صورت گیرد. مصاحبه ها 
همگی با بررسی مفهوم حریم، پیرامون محل سکونت افراد )خانه(، 
خصوصاً اتاق شخصی انجام گرفت. با بررسی مجدد متن مصاحبه ها، 
عناصر مرتبطی که بیشتر از مفاهیم دیگر تکرار شده بود، شناسایی 
و پس از آن در بخش دوم و در پرسشنامۀ اصلی، به کار گرفته 
شد. جامعۀ آماری پرسشنامه، 120 نفر از کارشناسان معماری و با 
تفکیک جنسیت برابر در نظر گرفته شد تا در مرحلۀ آنالیز داده ها، 
قیاس پاسخ ها در رابطه با مقولۀ جنسیت نیز واجد اعتبار باشد، فرایند 
انتخاب جامعۀ آماری مبتنی بر عناصر مکرر برآمده از مصاحبه ها 
در پرسشنامه، خود در دو صورت اصلی مورد پرسش قرار گرفت. 
محتوای بخش اول سؤاالت، پیرامون واکاوی »انگیزه« و »عوامل 
درونی« افراد از تأمین حریم است. سؤاالت به گونه ای تنظیم شده 
است که میزان تأثیر و »اولویت« عناصر تماماً ذهنی و نیمه ذهنی را 
نشانه بگیرد. در این بخش افراد باید در یک ماتریس، اولویت اهمیت 
عناصر را در میزان حس حریم مشخص کنند. ماهیت ماتریسی 
این بخش، به آن دلیل است که عالوه بر ارزیابی اولویت ها، امکان 

 

ثر در ادراک حریمؤهای ملفهؤم ذهنی عینی  

مراتب در . نظیر: سلسهشوددر بستر محیط خلق می عناصر ایجادکننده
بندی فضافضا، مرزبندی فضایی، عرصه  

گیرد و بر احساس و در اثر تجارب انسان شکل می
گذارد. نظیر: چیستی هویت، فرآیند ادراک اثر می

 شخصیت و فرهنگ

تصویر2. عناصر مؤثر در ادراک حس حریم. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر3. عوامل موثر بر رفتار اشخاص در فضاهای حریم گذاری شده. مأخذ: نگارندگان.

بررسی انحراف معیار و پراکندگی هر اولویت را نیز فراهم کند. این 
بخش دارای شش سؤال است که سه سؤال نخست، تالش دارند تا 
حس حریم را از ره یافت سه نوع انگیزه بکاوند: یافتن عنصری که 1. 
فرد در هنگام مخدوش شدن حریم، ترس از دست دادن آن را دارد. 
2. فرد در تأمین حریم خود، میِل به دست آوردن آن را دارد و 3. با 
تأمین حریم از آن می گریزد. سه پرسش دیگر نیز شرایط واکنشی و 

ترجیحی فرد نسبت به حریم را می سنجد. 
به منظور تحلیل سؤاالت این بخش ابتدا، آرای تمامی سؤاالت 
در یک جدول واحد جمع آوری و در سه بخش صورت بندی شد: 
بخش اول و دوم داده ها به تفکیک جنسیت و بخش سوم، بدون 
تفکیک جنسیت )جدول 2(. سپس هریک از بخش ها به دو روش 
مورد بررسی قرار گرفت. در روش اول، آرای هر گزینه به تناسب 
اولویت باالتر وزن دهی شده اند. بدین منظور برای اولویت اول تا 
پنجم، به ترتیب ضریب 5 تا 1 در نظر گرفته شده است. در نهایت 
با توجه به قیاس امتیازها، گزینه ها در ستون »رتبه بندی« و به 
ترتیب اولویت اهمیت بازنویسی شده اند تا در مجموع، اولویت 
هریک از موارد به ترتیب میزان اهمیت مشخص شود )جدول 3(. 
در روش دوم، براساس ستون اولویت ها، داده ها در ردیف ذیِل موارد 
جمع آوری شده اند تا پس از مقایسۀ داده های جمع آوری شدۀ هر 
اولویت، میزان انحراف معیار هر اولویت مورد بررسی قرار گیرد. به 
این ترتیب انحراف بیشتر از میانگین، بیانگر اطمینان جامعۀ آماری 

از تعیین اولویت موارد خواهد بود )جدول 4(. 
بخش دوم و نهایی سؤاالت، به تأثیر شدت »عوامل محیطی« عینی 
بر میزان »حس حریم« اختصاص یافته است. در این پرسش ها 
عواملی چون رابطۀ میزان حس حریم با تعداد افراد متجاوز به آن، 
میزان نور، میزان آسایش اقلیمی، میزان فاصله و میزان پوشش 

به طور کلی و همچنین با فرض مصونیت بصری فرد، مورد سنجش 
قرار گرفته است. در این قسمت افراد در هریک از سؤاالت و با 
انتخاب یکی از سه گزینۀ »رابطۀ مستقیم«، »رابطۀ معکوس« و 
»تأثیری ندارد«، رابطۀ عامل مشخص شده را با میزان حس حریم، 
تعیین کرده اند. در این قسمت نیز همچون بخش اول، نتایج با 
تفکیک جنسیت و مجموعاً مورد بررسی قرار گرفته است. بدین 
منظور جهت روشن ترشدن نتایج برای هر سؤال دو نمودار ترسیم 
شده است. نمودار اول آرای مجموع را در سه گزینۀ مذکور نشان 
می دهد و نمودار دوم، سهم هر گزینه را به تفکیک جنسیت نیز 
تصویر کرده است )تصویر 4(. در نهایت تالش نیز تالش شده است 

تا پس از تحلیل هر بخش، قیاس بین دو بخش نیز صورت گیرد.

بحث
• بخش اول: عوامل ذهنی) ادراکی(

نتایج بیانگر این است که در هر دو صورِت به تفکیک جنسیت و 
مجموعاً، »امنیت«، بااهمیت ترین حسی است که افراد با تأمین 
حریم آن را جستجو می کنند و هم زمان با مخدوش شدن حریم 
ترس از دست دادن آن را دارند. در آرای مجموع و مردان، تمرکز 
فکری، بدن و پوشش و دیده شدن فعالیت به ترتیب اهمیت، در 
اولویت های بعدی جهت صیانت قرار می گیرند. جامعۀ آماری زنان، 
بدن و پوشش را با اهمیت بیشتر و در اولویت دوم قرار داده اند و 
همچنین بررسی پراکندگی و انحراف معیار نشان دهندۀ قطعیت 
دیده شدن  قرارگرفتن  است.  اولویت ها  تعیین  در  آنها  بیشتر 
فعالیت«در اولویت آخر، نشانگر این است که اساساً آگاهی دیگران 
از فعالّیت، اهمیت ناچیزی را دارد. افراد در پاسخ به این پرسش که 
از تأمین حریم در جستجوی چه چیزی هستند؛ پس از امنیت، 

 

 رفتار

فرهنگیۀ لفؤم  

  سازگاری عنوانبه فرهنگ
  مؤثر محیط و انسان درونی

 و زمان گذر در پیرامون،
 اجتماع یهادادررق براساس
  ودخ به ثابتی تقریباً شكل
  زندگی وجوه دیگر و گیردمی

  بینی،جهان شامل انسان،
  روش و ارزشی هاینظام

سازد  می متأثر را زندگی
(Giddens,2013.) فرهنگ 

برگرفته از باورها و تفكرات و  
جاری در جامعه نظیر   ۀاندیش

الگوی محرمیت است 
(Gifford,1997, 117). 

 

ۀ اجتماعیلفؤم ۀ هویتیلفؤم   

 دشهرون که سازوکارهایی ترکیب
  تررعررام ت بررر نررظررارت بررای 

 به و بردمی کار بره  اجتمراعی 
 بیشررتر رفتارها کدام از عبارتی

 کرررنررردمررری هاسرررررترررفررراد
براسرررراس  کرره(1382آلتمن،)

قراردادهررای اجتمرراعی تعری  
شرررود و منبر بره مرزبندی  می

نظیر  شررود.توسررط انسرران می 
حس ازدحررام و تراکد در ف رررا 

(Gifford,1997). 
 است وضرعیت اجتماعی  دحاماز
 ناکارایی سازگار خلوت پیامدکه 

 . مررا هنگررامیاسررررت و حرید
کنید که احسررراس ازدحرام می 

افراد برره قلمرو و  دحرس کنی 
ف رای شصیی ما تباوز کرده و  

بررا  نامكرران کنترر روابط مررا
خارج شررده  ندیگران از دسررتما

 است.

 

دهی هویت چه در شررركلنآ
نررقررر دارد، شرررررامررل   

 بینی)دین و اعتقادات(،جهان
)فرهنررگ،  عوامررل رفترراری
هرا(، عوامل  اخ قیرات، آیین 

)تمرردن، زبرران،  کررالربرردی 
 هنری( ها، آثار علمی ونشانه

  (.1390)برهردادفر،  اسررررت 
هرای هویرت منبر به   لفره ؤم

ایباد الگو و هنبار خاص در 
شررود و به فرد و یا جامعه می
 بصشد.زندگی معنا می

 

 فرررم اریرر  دیرردگرراه از
 مربرمرروع   شرررصیررریررت 

 و موروثی هررایکریرفیررت  
 را او که اسررت اکتسررابی

 کنرردمی فردمرنحیرررربرره 
(Maylee,2006  از نررگرراه .)

 را شرررصیررریررت آلپورت 
 هاینظام پویای ندهیاسازم
 ندرو فیدیولوژیكی -روانی
 کرره کنرردیم تعری  فررد 

 به نسرربت را وی سرازگاری 
 کنرردمی ترعریین   جرهرران 

(Schultz,2009دامرررنررر .)ۀ 
 از شصییت موجود تعاری 

 ارگانیسد درونی فرآیندهای
 ناشی مشرهود  رفتارهای تا
 نوسررران در افراد تعامل از

 .است
 

 حریم

ۀ شخصیتیلفؤم  
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جدول 2 جدول کل آرا. مأخذ: نگارندگان. 
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2 12 12 11 2 21 12 18 311 2 11
2 

12 2 8 2 18 12 استقالل
2 

1 12 18 8 2 2 12
2 

1 12 12 22 21 11 11 2 282 1 11
2 

یابیخودارز  2 2 11 12 1
1 

11
8 

2 8 8 8 18 8 11
2 

3 12 12 8 11 12 21 12 188 2 11
2 

تیَامن  22 8 2 8 2 11
2 

1 28 2 8 2 2 18
2 

1 12 12 88 11 11 8 2 222 1 11
2 

    11 22 12 21 2
2 

    82 21 61 21 31     322 32
2 

16
1 

12
2 

13
1 

11
1 

82     12
2 

3سوال  و  یابیارز 
قضاوت توسط 

گرانید  

2 11 12 12 2 16
1 

3 11 2 31 11 2 11
1 

3 12 12 11 11 21 31 2 361 3 11
2 

درون یآشکارگ  8 11 12 12 2 18
8 

1 2 8 8 22 2 12
1 

2 12 12 11 12 18 12 2 322 2 11
2 

 ۀسوءاستفاد
گرانید  

22 11 2 2 2 11
8 

1 31 12 2 2 2 16
1 

1 12 12 61 31 8 2 2 222 1 11
2 

گانگانیب ۀتوطئ  2 11 12 12 2 16
1 

3 2 31 11 8 2 11
1 

1 12 12 8 22 31 31 2 388 1 11
2 

    21 28 12 61       21 12 12 12       122 12
2 

11
1 

11
1 

11
2 

13
1 

     28
2 

2سوال 11 2 31 8 8 8 ترک محل 
8 

3 11 11 12 11 2 12
2 

3 12 12 12 12 31 28 2 361 3 11
2 

یاعتراض کالم  11 18 8 8 2 13
1 

1 12 31 8 2  2 12
1 

1 12 12 31 12 11 8 2 282 1 11
2 

در  رییتغ
 دنیفضا)کش

بستن  ایپرده 
 در(

12 12 11 2 2 13
1 

1 31 11 11 2  2 11
2 

1 12 12 21 31 18 2 2 211 1 11
2 

تیتحمل وضع  2 8 12 18 2 11
8 

3 2 2 11 22 2 12
1 

2 12 12 8 11 31 18 2 312 2 11
2 

    28 12 21 61       18 12 21 21       122 12
2 

11
1 

11
8 

12
8 

11
8 

     28
2 

2 سوال بسته در –تنها    18 12  2 8 2 12
1 

1 18 11 2 11 2 12
2 

1 12 12 21 22 2 12 2 211 1 11
2 

 گرانیحضور د
 در –در خانه 
 بسته

2 12 12 12 2 18
2 

3 8 31 11  2 2 13
1 

1 12 12 11 28 22 12 2 211 3 11
2 

باز در –تنها   12 12 11 2 2 12
2 

1 8 12 12 8 2 11
1 

3 12 12 31 22 31 11 2 221 1 11
2 

 گرانیحضور د
 در –در خانه 
 باز

2 2 11 22 2 12
8 

2 8 2 12 31 2 11
2 

2 12 12 11 2 31 61 2 311 2 11
2 

    12 21 21 61       21 61 12 21       122 12
2 

11
1 

13
1 

11
1 

11
2 

     28
2 

1سوال  یدارید   21 8  2  2 2 11
1 

1 21 2  2  2 2 11
1 

1 12 12 12
8 

11 2 2 2 288 1 11
2 

یداریشن  12 31 2 2  2 12
1 

1 11 22  2  2 2 12
1 

1 12 12 31 82 2 2 2 211 1 11
2 

ییایبو  2  8 21 2  2 18
8 

3 2  8 21  2 2 18
8 

  12 12 2 11 12
2 

2 2 361 3 11
2 
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ذهنی و نیمی عینی، حس حریم را مورد واکاوی قرار دهد. بخش 
ذهنی آن به »تنهایی« و »عدم تنهایی« و بخش عینی، این شرایط 
را در تجسد فضایی اتاقی »در بسته« و »در باز« مورد ارزیابی قرار 
می دهد. نتایج بیانگر این است که در مجموع، در شرایط »تنها و 
با اتاق در بسته«، بیشترین میزان حس حریم تجربه می شود. به 
ترتیب اولویت، »تنها- در باز«، »حضور دیگران در خانه- در بسته« 
و »حضور دیگران در خانه- در باز« اولویت های بعدی هستند. به 
نظر می رسد که عامل »تنهایی«، به عنوان عنصر اصلی مؤثر در 
حس حریم و بعد از آن »در بسته«، بیشترین تأثیر را در حس 
حریم دارند. در نتیجه، عنصر ذهنی شرط اولیه و وضعیت مادی 

وابسته و کمتر مؤثر در حس حریم است.
سؤال نهایی در بخش اول سؤاالت، درصدد تعیین میزان اهمیت 
حریم در حواسی از حواس پنجگانۀ انسانی است که تأمین حریم 
در نسبت با آنها موضوعیت دارد. در نتیجه مجموع زنان و مردان، 
»حریم دیداری«، اصلی ترین دغدغۀ حریم برای افراد به حساب 
می آید. پس از آن »حریم شنیداری« و »حریم بویایی« به ترتیب 
اهمیت قرار می گیرند، لذا می توان چنین نتیجه گیری کرد که 
حریم دیداری مهمترین فاکتور در ایجاد خلق حریم ذهنی افراد 
است و فرد به واسطۀ عناصر اثرگذار بر تأمین حریم برای خودش 

احساس امنیت و مرز تعریف شده، می نماید.
• بخش دوم: عوامل عینی)کالبدی(

نظیر  محیطی  عوامل  تأثیر  بررسی  به  پژوهش  دوم  بخش  در 
سلسه مراتب در فضا، مرزبندی فضایی، عرصه بندی فضا برمبنای 
تعداد افراد متجاوز به حریم شخصی فرد، میزان نور، میزان آسایش 
اقلیمی، میزان فاصله و میزان پوشش در اداراک حس حریم کالبدی 
افراد پرداخته شده است. براساس تحلیل های انجام شده در میزان 
اثرگذاری مؤلفه های کالبدی در ادراک حس حریم می توان چنین 
بیان داشت که بدون در نظر گرفتن تفکیک جنسیتی 50 درصد 
جامعه آماری معتقد هستند که مؤلفه های میزان نور، آسایش 
اقلیمی، میزان پوشش و فاصله افراد در حریم شخصی نقش دارد 
که در این میان 33 درصد از جامعۀ آماری زنان هستند که اظهار 
دارند میان حریم و این مؤلفه ها رابطۀ مستقیم وجود دارد و در 
مقابل 23 درصد از مردان مخالف این ارتباط هستند و می توان 
چنین نتیجه گرفت که 50 درصد افراد جامعۀ آماری بر رابطۀ میان 
حریم شخصی و عناصر کالبدی مؤثر در ایجاد حس آن نظر مثبت 
داشته اند. در سنجش مؤلفۀ نور به عنوان عنصری در کالبد محیط  
70 درصد بدون تفکیک جنسیت بر ارزش نور به عنوان مؤلفۀ مهم 
در ادراک کیفی مهم تأکید داشتند که سهم زنان  51 درصد از 
کل آراء به خود اختصاص می دهد و می توان چنین تلقی کرد که 
مولفۀ نور از نگاه زنان در حس امنیت و حریم شخصی فاکتوری 
مهمتر از نگاه مردان است. در سنجش مؤلفۀ آسایش اقلیمی و 
حریم نیز از نگاه افراد رابطۀ مستقیمی وجود دارد و در این مورد 

استقالل، رشد، مالکیت فضا و خودارزیابی را برگزیده اند. به نظر 
می رسد افراد با صیانت از تمرکز فکری، در صدد فراهم کردن شرایط 
جهت استقالل و رشد هستند. پرسش سوم مبنی بر اولویت بندی 
عنصری که افراد با تأمین حریم از آن می گریزند نشان می دهد که 
تأمین امنیت، در وهلۀ نخست جهت پرهیز از سؤاستفادۀ دیگران 
است. در اولویت های بعدی و در مجموع، توطئۀ بیگانگان، ارزیابی و 
قضاوت توسط دیگران و آشکارگی درون با اختالف اندک از یکدیگر 

قرار گرفته اند.
داده ها بیانگر این است که به هنگام مخدوش شدن حریم، اولویت 
واکنش با »تغییر در فضا« است. در اولویت های بعدی به ترتیب، 
انتخابی  گزینۀ  وضعیت  تحمل  و  محل  ترک  کالمی،  اعتراض 
مجموع بخش زنان و مردان است. انتخاب گزینۀ »تحمل وضعیت« 
به عنوان آخرین اولویت و قرارگیری گزینۀ »ترک محل« باالتر از 
آن، گویای این مهم است که افراد به هیچ عنوان مخدوش شدن 
حریم و تحمل آن را برنمی تابند. امتیازها در قسمت آرای زنان 
بیانگر این است که با قاطعیت، با اختالف باال با دیگر گزینه ها و 
آرای بسیار کمتری، »تحمل وضعیت« اولویت آخری است که به 

آن تن می دهند.
در یکی از پرسش های این بخش تالش شد تا به صورت نیمی 

جدول 3. وزن دهی آرا. مأخذ: نگارندگان.

جدول4. داده های بررسی انحراف معیار. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 4. الویت بندی عناصر بخش)ذهنی( اول با و بدون تفکیک جنسیت. مأخذ: نگارندگان. 

نیز همانند فاکتور نور سهم زنان بیشتر از مردان است.37 درصد از 
کل آراء اختصاص به زنان دارد. در راستای سنجش میزان ارتباط 
حریم و پوشش، نتایج نشان می دهد که 67 درصد افراد، پوشش 
را عاملی مؤثر در ادراک حس حریم می دانند که سهم مردان 34 
درصد و سهم زنان از این آراء 33 درصد است. در سؤال پیشین 
مشخص شد که اکثریت افراد پوشش بیشتر را مؤثر در حس حریم 
حذف  »دیده شدن«  فاکتور  بعدی  پرسش  در  می دانند.  بیشتر 
شده است تا تأثیر پوشش را فارغ از حضور دیگران مورد پرسش 
قرار گیرد. آمار نشان می دهد که اکثر افراد، تأثیر میزان پوشش 
را مشروط به ارتباط بصری می دانند. در سؤال بعدی به منظور 
بررسی رابطۀ میان فاصله با میزان حس حریم، 90 درصد آرا و با 
قطعیت بیشتری نسبت به دیگر عوامل به رابطۀ مستقیم اختصاص 
یافته است و10 درصد باقی نیز عدم تأثیر را نشان می دهد و در آمار 
با تفکیک جنسیت، به نظر می رسد زنان بیشتر از مردان فاصله را 
شرط حریم می دانند. در پرسش پایانی، تالش شد تا این بار رابطۀ 
یک عامل محیطی و فارغ از پوشش و بدن را در شرایط مصونیت 
بصری سنجیده شود. 60 درصد از افراد در پاسخ به این سؤال اذعان 
داشته اند که در صورت مصونیت بصری، صلبیت روزنه ها و جداره 
هیچ تأثیری در میزان حریم نخواهد داشت. بنابراین دغدغۀ اساسی 
در تأمین حریم در این موضوع »دیده نشدن« است. با این وجود 
37 درصد از افراد نیز صلبیت جداره حتی در صورت مصونیت 
بصری را ضروری دانسته اند. این نکته بیانگر این است که فارغ 
از آگاهی به مصونیت، برخی افراد به منظور حس حریم بیشتر 
صلبیت جداره ها را هرچند بدون کارکرد و بلکه از منظر ذهنی 
ضروری می دانند )تصویر5(. جمع بندی نمودارها نشان می دهد که 
اغلب، میزان عوامل محیطی با میزان حس حریم رابطۀ مستقیمی 
را دارا است و رابطۀ معکوس تنها در رابطۀ تعداد افراد قابل توجه 
می نماید. از نظر تفکیک جنسیتی نیز تفاوت آرا تنها در این پرسش 
مشاهده می شود و باقی عوامل حاکی از برابری نسبت آرا است. لذا 
می توان براساس آنچه که تا این جا مورد تحلیل قرار گرفت چنین 
بیان کرد که عوامل ذهنی و عینی به طور مشترک بر میزان ادراک 
حس حریم برای افراد اثرگذار هستند و حریم به طور صرفاً ذهنی و 
یا عینی معنی ندارد و حضور این دو مؤلفه است که به انسان حس 

امنیت و آرامش را می دهد.

نتیجه گیری
مطابق نظریات نظریه پردازان و مطالعات صورت گرفته در مبانی 
محدوده،  مرز،  قلمرو،  خلوت،  امنیت،  قبیل  از  مفاهیمی  نظری، 
قرارگاه رفتاری و حریم رابطۀ تنگاتنگی با نحوه مواجهۀ مخاطب 
با محیط دارد و در برخی مؤلفه ها با هم هم پوشانی دارند و همگی 
به دنبال دستیابی به یک نتیجه هستند: احساس رضایت، لذت 
و آسایش مخاطب در مکان. این گزاره صرفاً به عوامل کالبدی و 
محیطی منوط نمی شود، بلکه تأمین و تعریف هریک در یک زمینۀ 
هویتی، فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی معین شکل می گیرد.  شهر، 
محله و خانه سه مقیاس کالن تا خرد، مکان هایی هستند که انسان 
در هنگام حضور در آن به دنبال دستیابی به لذت و آرامش در آن 

است. 
در پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش »چه عوامل عینی و ذهنی 
می توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اولویت بندی و وزن 
عناصر تشکیل دهندۀ حریم را تحت تأثیر خود قرار دهند؟« باید 
چنین پاسخ داد، که میان حریم و رفتار یک رابطۀ دوسویه برقرار 
است که تابع مؤلفه های شخصیتی، هویتی، اجتماعی و فرهنگی 
است و به صورت عینی تحت تأثیر مؤلفه های  محیطی نظیر، 
عناصر ساختاری فضا، سلسه مراتب فضایی، عرصه بندی در فضا در 
انسان اثر می گذارند، همچنین در راستای مؤلفه های ذهنی نیز 
می توان گفت، این ادراک تحت تأثیر تجارب انسان شکل می گیرد 
که در بررسی عوامل اثرگذار، باید گفت موقعیت جغرافیایی و مؤلفۀ 
فرهنگی- هویتی، مهم ترین اصل در تعریف حریم باشد. چرا که 
پس زمینه های دینی، عرفی، و آداب و رسوم اجتماعی خود، عاملی 
بر تعیین یک محدوده و مرز مشخص جهت تعریف و تأمین حریم 

می شود.
از شرایط  به عنوان مفهوم اصلی مدنظر پژوهش، متأثر  حریم 
عدیده ای است. همان طور که پیش تر بدان اشاره شد شناسه های 
تأمین کننده یا مخدوش کننده، هریک از اهمیت و نسبت وزنی 
متفاوتی برخوردارند و هریک با توجه به بستر معین، می توانند 
میزان مشخصی از تأمین شدن یا مخدوش شدن حریم را تشکیل 

دهند.
با توجه به طرح پرسشنامه و پیمایش میدانی این مسئله مشخص 
شد که مخاطبان تأمین »امنیت« را مهمترین اولویت خود برای 

 
 

هااولویت  
شدن حریمواکنش به مخدوش  

 مرد بدون تفکیک زن
 1 دیداری 1
 2 شنیداری 2
 3 بویایی 3

   

هااولویت  
شدن حریمواکنش به مخدوش  

 مرد بدون تفکیک زن
در بسته –تنها  1  1 

در باز –تنها  2  2 

 –حضور دیگران  3
 در بسته

3 

 – حضور دیگران 4
 در باز

4 

هااولویت  
شدن حریمواکنش به مخدوش  

 مرد بدون تفکیک زن
 1 تغییر در فضا 1
 2 اعتراض کالمی 2

بترک محلدن و  3
 3 پوشش

 4 تحمل وضعیت 4

هااولویت  
 گریختن

 مرد بدون تفکیک زن

 ۀسو استفاد 1
 دیگران

1 

 2 توطئۀ دیگران 2

 3 ارزیابی و قضاوت 3

 4 آشکارگی درون 4

هااولویت  
آوردندستمیل به   

 مرد بدون تفکیک زن
 1 امنیت 1
 2 رشد 2
 3 استقالل 3

 مالکیت فضا 4
 

4 

هااولویت  
دادنترس از دست  

 مرد بدون تفکیک زن
 1 امنیت 1
 2 تمرکز فکری 2
 3 بدن و پوشش 3

شدن فعالیتدیده 4  4 
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تصویر 5. سنجش میزان موفقیت مؤلفه های کالبدی در اثرگذاری حس حریم بر افراد. مأخذ: نگارندگان. 

صیانت از حریم به شمار می آورند. به بیانی دیگر، حس »امنیت« 
حساب  به  آن  از  صیانت  جهت  افراد  اولویت  نخستین  نه تنها 
هرچه  را  آن  میزان  تا  دارند  تالش  آنها  بلکه همچنین  می آید 
بیشتر افزایش دهند. قرارگیری گزینۀ »سواستفادۀ دیگران« به 
عنوان اولویت نخستی که افراد تمایل دارند از آن بگریزند، نشان 
می دهد که »امنیت«، اهمیتش را از این گزینه به عاریت می گیرد. 
در حقیقت، پاسخ دهندگان با تأمین و صیانت از »امنیت« تالش 
دارند تا  از »سؤاستفادۀ دیگران« و »توطئۀ بیگانگان« ممانعت 
کنند. قرارگیری دغدغۀ »بدن و پوشش« در پرسش شمارۀ 1، 
به جای »تمرکز فکری« در اولویت ثانِی جامعۀ آماری زنان نشان 
می دهد که »امنیت« برای آنها بیشتر ضامِن صیانت از »بدن« است 

تا »تمرکز فکری«. 
نتایج بخش دوم نشان می دهد که گزینۀ »رابطۀ مستقیم« در 
نیمی از سؤاالت تعداد باالیی از آراء را به خود اختصاص داده است. 
این نکته بیانگر این است که عناصر عینی نیز اثر مستقمی در 
حس حریم دارد. تفسیر پرسش ها نیز این مهم را تأیید می کند و 
چنین نشان می دهد که میزان نور، آسایش اقلیمی، میزان پوشش، 
فاصلۀ افراد و مصونیت بصری به عنوان مؤلفه های کالبدی در ادراک 
حس حریم نقش دارند. در نهایت می توان چنین بیان کرد که 
مؤلفه های عینی و ذهنی به طور مشترک در فرایند حس حریم 
در انسان نقش دارند، به گونه ای که عناصر عینی در هنگام ارتباط 
با »دیگران« واجد اثرگذاری بیشتری می شوند و در بخش ذهنی 
حریم، تفاوت ادراکی از نظر جنسیتی ناچیز است. جامعۀ آماری 
زنان بر خالف مردان صیانت از بدن و پوشش را محرکۀ مؤثرتری 
در تأمین حریم می پندارند؛ لیکن »امنیت« و منشأ آن »سؤاستفادۀ 
دیگران«، توافقاً اصلی ترین دغدغۀ جامعۀ آماری از هر دو جنس 

است. 
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