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چکـیده
امروزه محیط کاری در ساختمانهای اداری بیش از گذشته اهمیت پیدا کردهاند ازاینرو توجه به چگونگی طراحی محیط
کار مورد توجه قرار گرفته است .کارمندان بیش از یک سوم زمان روزانه خود را در فضای محل کار خود مشغول به کار
هستند ازاینرو راهکارهای مناسب در جهت تأمین خواستههای جسمی و روحی و باال بردن آسایش در فضاهای کاری
کارمندان ضروری است .شرایط کالبدی ساختمان اداری نقش عمدهای در رضایتمندی و راحتی کارکنان دارد بنابراین
طراح میبایست در ابتدا تمامی زوایای طراحی را بررسی و آنالیز کند و بعد اقدام به طراحی کند چراکه رعایت تمامی این
عوامل محیطی باعث ایجاد فضایی مناسب و کارآمد میشود و عدم توجه به این عوامل و طراحی نادرست باعث ایجاد
اضطراب شغلی و پایین آمدن راندمان کاری میگردد .به همین سبب در این پژوهش به روش اسنادی و کتابخانهای و با
بررسی و تحقیق بروی پژوهشها و مطالعات پیشین به فاکتورهای محیطی و تأثیرگذار بروی طراحی ساختمانهای اداری
که موجب افزایش سطح رضایتمندی کاری در کارمندان میگردد پرداختهشده است.

واژگـان کلـیدی :محیط کاری ،فضاهای اداری ،رضایتمندی شغلی ،ساختمان اداری
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 -1مقدمه
در طراحی هر ساختمانی همواره معمار سعی دارد تا کاربران فضا را به خوبی شناخته و با توجه به اهداف و انتظارات کاربران،
فضا را طراحی نماید .این امر در طراحی ساختمانهای اداری به دلیل تأثیر کامل محیط بر کارمند و به واسطه آن بر نحوه انجام کار
به ویژه توجیه اقتصادی طرح و اینکه کارمندان نیمی از عمر خود را در این فضاها میگذارند مانند خانه اهمیتی دوچندان مییابد .به
همین سبب معمار باید با شناخت کامل مبانی نظری ساختمان اداری و اهدافی که قرار است در آن برسند دست به طراحی میزند.
پس در این پژوهش ابتدا به شناخت نیازهای انسان پرداخته شده و سپس به سراغ محیط و تأثیرگذاری آن بر انسان رفته و با
تحلیل آن دو سعی در استخراج فاکتورهایی که بر کاربر فضا تأثیر مستقیم گذاشته و روند کاری وی را به موفقیت و یا عدم آن
سوق میدهد خواهد داشت.

 -2اهمیت و ضرورت تحقیق

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی ،)12 :پاییز  ،2311جلد دو

پژوهشگران امروزه بر این اعتقادند که کارمندان ،موجودی مکانیکی نیست تا بتوان او را در فضایی محدود با خطوط افقی و
عمودی ،میزها و صندلیهای یکنواخت با راهروهای طوالنی و بدون نور ،بدون دید مناسب و یا دمای نامناسب محیط و دیگر
عوامل محدود کرد .انسان موجودی مادی  -معنوی است که به در زمان فعالیت و کار ،نیاز به فراهم آوردن شرایط بهینه کالبدی
جهت رسیدن به کارایی مطلوب در محل کار دارد و محیط کاری او باید این امکان را به بهترین شکل بری او فراهم سازد( .حجت
پناه و حیدر نتایج .)9523 ،با توجه به رابطه مستقیم بازدهی کارمندان با طراحی محیط کاری اداری و عدم توجه به این ضرورت در
کشور ما طراحی ساختمانهای اداری با توجه به ارتقاء بازدهی کارمندان ضرورت دارد (قابلی و همکاران" .)9521 ،یک ساختمان
اداری به عنوان محیط کار کارمند ،محیط زندگی او نیز محسوب میشود چراکه قسمت اعظم وقت کارمندان در محیط کار سپری
میشود و مسائل و مشکالت کاری ممکن است به محیط زندگی هم منتقل شود .براین اساس ویژگیهای محیطی فضاهای کاری
و تأثیر آنها روی کارمندان از اهمیت خاصی برخوردار است" (ماستیانی و برقچی .)9 :9523 ،لغت نیاز ابتدا در دهه  9256به
واسطه علم روانشناسی مطرح گردید و در بخش روانشناسی تجربی برای نظم بخشیدن به مطالعات مربوط به انگیزش استفاده
شد()Deci & Ryan, 2000؛ و در واقع به معنای کاتالیزوری بود که در فرد منجر به ایجاد رفتاری خاص میشود (اختیاری،
 .)9529فرانکل نظریه پردازی است که نظریه مازلو را ناقص و بیان میکند که وی میان هدف و وسیله تفاوتی نگذاشته است؛
فرانکل بیان می کند که درست است که انسان برای زندگی به غذا نیاز دارد اما این مسئله شرطی کافی نیست تا انسان معنای کامل
زندگی را دریابد و به همین سبب انسان برای رسیدن به سطح مطلوبی از زندگی باید به استانداردهایی از زندگی دست یابد که
پاسخدهی به نیازها تنها وسیلهای برای رسیدن به معنای واقعی زندگی است (فرانکل.)9523 ،
به منظور شکل دهی بهتر و صحیحتر فضای معماری در این پژوهش نیاز بود که ابتدا نیازهای هر انسان شناخته شود به این
دلیل که معماری باید پاسخدهنده نیازهای فیزیولوژیکی ،فرهنگی و انسانی باشد تا بوسیله این شناخت بتوان ساختمانی اداری با
توجه به نیازهای هر کارمند در هر بخش طراحی کرد که به واسطه آن بتوان نیازهای کارمندان و کاربران فضا را پاسخ گفت و به
دنبال آن منجر به باال رفتن بهرهوری کاری شد.

 -3روش تحقیق
در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است و با مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بروی تحقیقات گذشتگان مورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و فاکتورهای تأثیر گذار در طراحی ساختمان اداری استخراج گردیده است.

 -4پیشینه تحقیق
 -1-4نیاز انسان
لغت نیاز ابتدا در دهه  9256به واسطه علم روانشناسی مطرح گردید و در بخش روانشناسی تجربی برای نظم بخشیدن به
مطالعات مربوط به انگیزش استفاده شد()Deci and Ryan, 2000؛ و در واقع به معنای کاتالیزوری بود که در فرد منجر به ایجاد
رفتاری خاص میشود (اختیاری .)9529 ،نیاز به معنی خواستهای در درون انسان است که به واسطه آن وی شروع به کار و فعالیت
میکند (رابینز .) 9522 ،انسان دارای نیازهای مادی و معنوی مختلفی است و این نیازها منجر به هدایت کردن و سازمان بخشیدن
رفتار و ادراک هر انسان میشود (هاشمینژاد و انجم شعاع .)9523 ،نیاز از هرجا که سرچشمه بگیرد ،منجر به ایجاد تنش میگردد و
به همین سبب ارگانیسمها میکوشند تا در اولین فرصت بدان پاسخ داده و این تنش را رفع کنند (شولتز.)9521 ،
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 -2-4محیط
محیط را میتوان تمامی چیزهایی که در اطراف انسان قرار گرفته است خواند که هم ظاهر و هم باطن انسان را احاطه کرده
است؛ و دربرگیرنده همه چیزهایی است که انسان را به خود مشغول میکند و برروی وی اثر میگذارد ،این اثربخشی ممکن است
کوچک یا بزرگ ،محسوس و یا نامحسوس باشد (عبداهللزاده .)9521 ،محیط را در سادهترین و اصلیترین حالت فضای اطراف
می خوانند .حال این محیط ساخته دست خود انسان باشد و یا ساخته دست خداوند فرقی ندارد .بنا بر تعریف برخی از روانشناسان،
مردم و فرهنگ آنان ،معماری و منظر اطراف همگی محیط هستند و هرکدام بنا به تعریفی که از محیط انتظار میرود به آن پیوند
میخورند (جعفریخواه و گودرزیسروش.)9529 ،

 -3-4قابلیت محیط
بطور کلی قابلیت محیط را می توان آگاهی داشتن و شناخت از محل زندگی انسان در جهت جوابدهی به نیازهای وی و ذات و
هستی درونی انسان را از حالت بلقوه به حالت بلفعل تبدیل کردن ،دانست؛ و همین قابلیت و شنایخت محیطی در معماری منجر به
خلق فضای پاسخگو برای انسان شده و تمامی خواستهها و نیازهای وی در آن گنجانده خواهد شد .قابلیتها به هنگام طراحی
اصلی محیط با نگاه به فعالیتهای کاربر فضا نقشی اساسی دارند (.)Liu et al, 2009

به منظور طراحی صحیحتر معماری و ارائه ای فرمی مناسب در راستای عملکرد باید قابلیت محیط را شناخت که این قابلیتها
شامل ویژگیهای جغرافیایی ،اجتماعی و فرهنگی هر محیطی است و به منظور بهرهگیری از آن باید خصوصیا روحی ،روانی و
کالبدی کاربران محیط را نیز در آن لحاظ نمود ( .)Motalebi,2006قابلیت محیط در طراحی را میتوان به دو سطح معنی تقسیم
نمود ،بدین ترتیب یک دارای معنای شناخته شده و قابلیت مستقیم و یک سطح دارای معنی نمادین و غیر مستقیم است (دانشگر
مقدم و اسالمپور.)9529 ،

 -5-4ادراک محیط
منبع تمامی اطالعات دریافت شده از محیط ادراک آن است .محیط تمامی احساسات را درگیر خود میکند و فرد با هجوم
اطالعاتی بیشتر از آنچه که بتواند آنها را پردازش نماید روبهرو میشود .پس ادراک را نمیتوان تنها حس کردن خواند بلکه نتیجه
پردازش اطالعاتی است که فرد از محیط کسب کرده است (مرتضوی .)9526 ،در لغت ادراک را میتوان رسیدن ،دریافتن و یا
فهمیدن معنا کرد .ابتداییترین و بیشترین کاربرد معنی آنرا میتوان شناخت دانست .ادراک فرایندی است ذهنی که به واسطه آن
رابطه میان انسان ،اشیا و محیط معنی مییابند (ایروانی و خداپناهی .)9523 ،ایتلسون ،فرد را بخشی از فرایند ادراک میداند و به
این موضوع اعتقاد دارد که انسان چیزی جز حافظه بلند مدت و شناختش نیست .در فرایند ادراک نمیتوان فرد را از محیط جدا کرد
و این جداسازی دشوار است به این دلیل که همواره فرد و محیط با یکدیگر در تعامل بوده و ادراک بستگی به کاری دارد که فرد در
حال انجام آن بوده است (مرتضوی.)9526 ،
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 -4-4قابلیت محیط در طراحی

 -6-4عوامل مؤثر بر ادراک محیط
فرد و محیط بر نحوه ادراک محیط اثرگذار میباشند پس عوامل مربوط به ادراک به دو دسته مربوط به محیط و مربوط به فرد
تقسیم میگردند .عواملی محیطی نظیر شرایط ادراک ،فاصله ،مقیاس و زمان است و همگی از ویژگیهایی است که فرد و محیط را
تحت تأثیر قرار میدهد و منظور از شرایط محیطی نیز دقیقا شرایطی است که فرد و محیط در آن قرار دارند؛ مانند ویژگی جوی و
یا کالبدی محیط ،یا اینکه فرد تا موضوع چه فاصلهای دارد ،یا مقیاس محیط در برابر زمینه و یا بیننده همگی بر ادراک تأثیر گذراند.
همچنین زمان نیز ادراک را تحت تأثیر قرار میدهد ،اینکه فرد چقدر زمان در محیط صرف کرده و یا در چه فصلی قرار گرفته باشد
(پاکزاد و بزرگ.)9523 ،

 -7-4محیط و رفتار انسان
رفتار انسان به دو سطح مولکولی و موالری تقسیم میشود .سطح مولکولی به معنی سطح فیزیولوژیکی است که دربردارنده
گیرندههای محرکی ،راهنمای انگیزش و پاسخهاست و سطح موالر که به واسطه تماس فرد با فرد یا دیگر و یا محیط بروز
مینماید که میتوان آنرا نیز به دو دسته افکار آشکار و پنهان تقسیم نمود ( .)Tolman, 1932اسکات رفتار آشکاری را رفتاری
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میخواند که برای فرد مشاهده کننده آشکار است و به واسطه محرکهای بیرونی و درونی ایجاد شده است و رفتار پنهان را
میتوان همان بازی زیرپوستی که بازیگران در اصطالحات خود معرفی میکنند خواند که برای ببیننده معلوم نیست( Scott,
.)1964

 -8-4قلمرو
از دیدگاه لئون پاستال قلمرو مکانی انسان ،فضایی دارای محدودیت است که فرد و گروههای مختلف از آن بعنوان محدوده
اختصاصی خویش استفاده و دفاع مینمایند (لنگ .)9522 ،قلمرو فرد برخالف فضای شخصی با فرد در حرکت نبوده و دارای
موقعیت جغرافیایی ثابت و مشخصی است .قلمرو گرایی را میتوان تالشی برای اثر گذاشتن و یا کنترل کردن رفتار و کردار فرد به
واسطه محیط و اشیا اطراف وی خواند (مک اندرو.)9527 ،

 -9-4بهرهوری نیروی انسانی
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بهرهوری را میتوان به گوهر ارزشمند یک سازمان تعریف کرد که باعث تضمین پایداری و بقای سازمان میشود .پس هر
آنچه که در یک سازمان باعث بهرهوری نیروی انسانی میشود این است که کارکنان یک سازمان از حیث شخصیت ،عالیق و
عواطف با شغل و فعالیت خود در محیط کاری منطبق گردند .بدین ترتیب عالقه به کار ،انگیزه و قبول مسئولیت در این افراد
افزایش یافته و بهرهوری افزایش مییابد (باقینصرآبادی و شادالویی.)9522 ،

 -11-4بهرهوری نیروی انسانی به كمک طراحی معماری
همه معماران و طراحان دیدی فلسفی در رابطه با طراحی ندارد ،اما همگی آنها از باید در رابطه با اثراتی که محیط بر روان
انسان میگذارد آگاه بوده و دست به طراحیی بزنند که توانایی پاسخ به نیازهای انسان را داشته تا فرد درون محیط حس آسایش
داشته باشد( .)Vivian et al, 2012در علم معماری امروز طراحی سلیقهای بدون در نظر گرفتن ویژگیهای رفتاری و شناختی
هر فرد به شدت رد میشود (شاهچراغی و بندرآباد .)9521 ،همواره مسکن را بعنوان محیطی که رابطهای تنگاتنگ با زندگی روزمره
افراد دارد میشناسیم ،اما نباید فراموش کرد که ساختمانهای اداری نیز فضاهایی هستند که کارمندان بسیاری از ساعات عمر خود
را در آنجا سپری میکنند .به همین سبب کیفیت طراحی یک ساختمان اداری نیز بر آسایش روحی و به دنبال آن بهرهوری نیروی
انسانی به طور مستقیم اثر بگذارد .محیط کار نیز میتواند مانند خانه آشیانهای برای آسایش باشد (فهید.)9522 ،

 -5مبانی نظری
 -1-5فاكتورهای طراحی فضای اداری
شرف و همکاران خود در تحقیقات خود بیان میکنند که عواملی مانند تعداد پارتیشن و ارتفاع آنها ،تراکم فضا ،باز بودن فضا،
قابلیت تنظیم و دسترسی به نور باعث باال رفتن بهرهوری نیروی انسانی خواهد شد (2012, Maher & Hippel, 2005
 .)Azagba & Sharaf,تحقیقاتی که در رابطه با کیفیت محیط داخلی انجام شده است ،اثبات میکند عواملی چون کیفیت هوا،
روشنایی محیط ،آکوستیک و آسایش حرارتی افراد تأثیر بسزایی بر میزان بهرهوری نیروی انسانی دارد(Kosonen -Fisk, 2002
.)RHO, 2008،Wagner et al, 2007 -Abbaszadeh et al, 2006 - et al, 2011

 -2-5دفاتر با پالن باز
دفاتر با طراحی باز به معنی داشتن فضایی باز و یکدست است و مرزهایی در آن وجود ندارد که به سقف برسند ( Brill et al,

 .)2000در این نوع پالن ها طراح سعی کرده از دیوار و یا پارتیشن استفاده ننماید .ایده اولیه این نوع طراحی در ابتدا توسط دو
طراح و تولیدکننده مبلمان آلمانی در سال  9206به نامهای Eberhardو Wolfgang Schnelleمطرح شد ( Hundert and
.)Greenfield, 1969

 -3-5دفاتر با پالن بسته
پالن بسته نه شیوهای جدید و نه شیوهای قدیمی است ،بلکه پالن رسمی در طراحی فضاهای اداری به طور معمول بوده است.
طراحی یک ساختمان اداری با مراجعین و کارمنان زیاد به شیوه پالن بسته منجر به اشغال شدن تمامی فضاها میشود .در این
12

سیستم پارتیشنهای بزرگ مانند دیوار فضاها را تقسیم نموده و هر فردی برای خود اتاق دارد(Crouch and Nimran, 1989

.)Block and Stokes, 1989 O’Neill and Carayon, 1993 -

 -4-5طراحی انعطافپذیر
واژه انعطاف پذیری به معنی قابلیت تغییر دادن و سازگار کردن است .در اصطالح عام میتوان انعطافپذیری را امکان خم
شدن ،تغییر کردن ،عدم حساسیت به اصالح و یا تغییر ،قابلیت تطبیق با شرایط مختلف و عاری بودن از هرگونه خشکی و یا سفتی
است(.)Schneider and Till, 2005

 -5-5اندازه و ویژگی ظاهری محیط
 Frontczakدر تحقیقات خود بیان می کند که ویژگی ظاهری یک ساختمان به طور مستقیم بر روی رضایت آنها از آن
محیط اثربخش است .وی در این تحقیقات بیان مینماید اندازه یک فضا یکی از اثرگذارترین مسائل بر میزان رضایت محیطی فرد
است (.)Sundstorm, 1986 - Kim et al, 2013

همچنین تحقیقات دیگری نشان میدهد که جنسیت نیز بر روی رضایتمندی افراد از محیط اثرگذار بوده و به طور کلی زنان
درصد رضایت کمتری را نسبت به مردان دارند ).)choi and moon, 2017

 -7-5دمای محیط
یکی از عوامل اثرگذار بر راندمان کاری دمای محیط ،به ویژه گرما است .گرما منجر به بروز اختالالتی مانند کرامپ عضالنی،
گرما زدگی ،خستگی گرمایی ،کم شدن عملکرد جسم و ذهن و به دنبال آنها کاهش بهرهوری میشود .به همین سبب در طراحی
فضاهای کاری باید همواره در سطح آسایش حرارتی باشد (دهقان شهرضا.)9526 ،

 -8-5روشنایی
استفاده از نور طبیعی خورشید چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم همواره بهترین گزینه برای تأمین روشنایی است( choi

.)and moon, 2017
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 -6-5تأثیر جنسیت

 -9-5استفاده از عناصر طبیعی
عناصر طبیعی هر کدام مانند بهرهگیری از نور طبیعی ،صدای آب ،گیاهان و فضای سبز ،منظر طبیعی باعث باال رفتن میزان
بهرهوری نیروی انسانی خواهد شد و بطور کلی بهرهگیری از طراحی بیوفیلیک در طراحی چنین فضاهایی بسیار اثرگذاراست
).(Cooper and Browning, 2015

 -11-5ارگونومی
استفاده از دانش ارگونومی در بیشتر فضاهای اداری و اقامتی کاربرد دارد .در محیطهای کاری ارگونومی ابزاریست به منظور
سازگار کردن آن محیط با وضعیت جسمانی و فیزیولوژی کارمندان محیط اداریست (قائم .)9526 ،هدف از بکارگیری ارگونومی در
محیطهای کاری ایجاد فضایی راحت به منظور رسیدن به باالترین بهرهوری کاریست (دستوریان.)9521 ،

 -11-5رنگ
استفاده از رنگ و تأثیر آن بر افراد در طراحی محیط بسیار مهم است ،به این دلیل که رنگها به طور مستقیم با چشم انسان
رابطه برقرار کرده و به واسطه آن بر روح و جسم فرد اثر میگذارند .به همین سبب در طراحی ساختمان اداری برای باال بردن
راندمان کاری نگاه به روانشناسی رنگها موضوع حائز اهمیت است .رنگها در محیط پیرامون دارای جلوهای بیانکار هستند.
رنگها ممکن است ماللآور ،تحریک کننده ،سازنده ،مخرب ،جاذب و یا دافع باشند .نقش جلوه رنگ در محیط بعنوان محرک غیر
قابل گذشت است (مکاندرو .)9527 ،در طراحی فضاهای اداری بهتر است برای تمرکز بیشتر افراد از رنگهای سبز و آبی و از
رنگهای سرد به منظور کاهش استرس ،اضطراب و فشار خون استفاده کرد .برای محیطهای رسمی استفاده از الگوها با تضاد
12

شدید مناسب نیست و میتوان از این الگوها در فضای استراحت کارمندان بهره برد .رنگهای سرد باعث هر چه زودتر سپری شدن
زمان ،کاهش وزن روانی ،بزرگتر جلوه دادن و کوچکتر کردن اشیا داخل فضا میشوند .به طور این رنگها بهتر است در فضاهایی
با فعالیت یکنواخت استفاده شود (کریمی.)9523 ،

 -6نتیجه گیری

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی ،)12 :پاییز  ،2311جلد دو

بنابراین توجه به نیازهای کارمندان و طراحی محیطهای کاری و دفاتر اداری براساس نیازها و خواسته کاربران آن باعث باال
رفتن سطح رضایت شغلی و بهبود بازده کاری و کاهش هزینهها و در نتیجه افزایش سود آوری شرکتها و در کل باعث ایجاد
روحیه کاری بهتر و احساس امنیت بیشتر و بازدهی بیشتر کارمندان میگردد .یکی از مهمترین چالشها برای منابع انسانی در
سازمانها نحوه و چگونگی باال بردن بهرهوری و میزان رضایت افراد از فضای کاری خویش است .کارمندان و کارکنان ادارات و
سازمآنها خود را از فضای کاری خویش جدا می دانند  ،مگر آنکه معماران و شهرسازان فضاها را به گونهای خلق کنند که این
حس در استفاده کنندگان فضا بیدار شود .معماران با مداخله در محیط سازمان و فراهم نمودن شرایط بهینه برای حضور ،فعالیت و
تعامل اجتماعی افراد در سازمان ،زمینه ساز ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی و در نهایت دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان ،شوند.
معماری ،محیط را به دو دسته زیبایی و کاربردی تقسیم می کند و اگر فضایی هر کدام از این دو ویژگی را به همراه هم داشته باشد
می تواند نیازهای عملکردی و بصری کاربر فضا را بطور همزمان پاسخ دهد .البته باید به این نکته توجه داشت که این امر خود
الزمه داشتن نکات متعددی مانند رنگ ،هماهنگی با محیط پیرامون ،دوام ،ایمنی ،جانمایی مناسب هر کدام از فضاها است.
با توجه به آن چه که در این پژوهش مطرح گردید و با شناخت مبانی نظری مؤثر بر طراحی ساختمان اداری به منظور باال
بردن بهره وری و راندمان کاری کارمندان و احساس آسایش میان آنها در اینجا به استخراج فاکتورهایی که میتوانند در طراحی
اثرگذار بوده پرداخته تا با بررسی آنها و در نتیجه تحلیل آنها دست به طراحی برده خواهد شد .این فاکتورها در جدول  9ارائه
گشتهاند.
جدول  1فاکتورهای مؤثر در طراحی (مأخذ :نگارنده)
ردیف
9

فاکتورها
فضای کار (منظور طراحی و رعایت استانداردها در طراحی فضای کار است)
آسایش کارمندان (منظور رعایت موارد باال بردن آسایش کارمندان در
طراحی است)

5

سرو صدا

( Clements-Croome et al, 2019, Rho,
)2008

1

تهویه هوا به صورت مکانیکی

( )Rho, 2008, Takenoya, 2006

3

رضایتمندی شغلی

()Sundstrom and Sundstrom, 1986()Rho, 2008

0
7
2

روابط میان فردی
تعامالت میان کارکنان
تأثیرپذیری از محیط کار و تأثیرات محیطی بر افراد

2

کیفیت هوا

96

کیفیت روشنایی مصنوعی

99
99
95
91

کیفیت صوتی (کیفیت صدای محیط)
راحتی حرارتی (آسایش حرارتی)
ابعاد و اندازه فضا ها و فرم فیزیکی
سطح راحتی (میزان احساس راحتی در محیط)
سطح ادراک از محیط (خوانایی و قابل فهم بودن محیط و ایجاد ارتباط با
محیط)
نور طبیعی روز (مستقیم یا غیر مستقیم)
تهویه طبیعی
سطح کار (ابعاد و اندازه میز کار)
رضایت بصری (تأثیر محیط بر کاربر)
دیوارها و پارتیشنها

9

93
90
97
92
92
96

12

رفرنس
)(Thirion-Venter, 2012
()Danielsson, 2010

()Rho, 2008
()Rho, 2008
()Sundstrom and Sundstrom, 1986
(Wagner et al, 2007, (- )Choi etal, 2010
)Fisk, 2002
()Choi and Moon, 2017
()Wagner etal 2007, Fisk, 2002
()Wagner etal, 2007, Fisk, 2002
()Wagner etal, 2007, Fisk, 2002
( )Kim, 2013, Clements et al, 2019
()Vivian, et al, 2012
()Vivian, et al, 2012
()Choi and Moon, 2017
()Choi etal, 2010
()Newsham, 2003
()Choi and Moon, 2017
)(Hundert and Greenfield, 1969

99

ساختمان اداری پالن بسته(حدود و مرز فضاها از قبل تعیین شده باشد)

95

محل کار (آفیس) انعطاف پذیر (فلکسیبلیتی)
فضای کارمشترک( چیدمان میزهای کار در یک اتاق یا یک فضای مشترک
می باشد).
حفظ حریم شخصی در محیط کار
کیفیت تجهیزات و مبلمان

97

تعداد پارتیشن ها ،ارتفاع پارتیشن

92

تراکم فضاها

92

قابلیت تنظیم و دسترسی به نور روز

56

طراحی یا نحوه چیدمان اشیاء (میز ،صندلی) در فضا
رنگ) رنگ آبی ،سبز ،زرد و سفید به عنوان رنگ اداری تأثیر قابل توجهی
بر کارمندان دارد(
نورپردازی
دما
استفاده ازگیاهان و فضای سبز
نوع مصالح و بافت
وجود دید و منظر مناسب

99

91
93
90

59
59
55
51
53
50

)(Shafaghat et al, 2015
()Brill et al, 2000
(Block and Stokes, 1989; Crouch and
Nimran, 1989; Hedge, 1982; Neill and
)Carayon, 1993
)(Shafaghat et al, 2015
)(Shafaghat et al, 2015
)(Shafaghat et al, 2015
)(Fisk and Seppanen, 2007
(Azagba and Sharaf, 2012, Maher and
)Hippel, 2005
(Azagba and Sharaf, 2012, Maher and
)Hippel, 2005
(Azagba and Sharaf, 2012, Maher and
)Hippel, 2005
))Clements-Croome et al, 2019
)(Cooper and Browning, 2015
()Rho, 2008
()Rho, 2008
))Kamarulzaman et al,2011
) )Mc Andrew, 1999یا مک اندرو9525 ،
))Clements-Croome et al, 2019

بنابراین با بکار گیری این  50فاکتور در طراحی ساختمان اداری میتوان به درک و آسایش محیطی کاربران در فضای کار
کمک کرد و رضایت محیطی کارمندان را افزایش داد .همچنین باید یادآور شد زمانی که کارکنان سلیقه شخصی خود را اعمال
میکنند روحیه بهتری دارند .عوامل دیگری مانند نوع کار ،میزان فعالیت ،تعداد مرخصیها و غیره میتوان بر راندمان کاری افراد
اثرگذار باشد.
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ردیف

فاکتورها
ساختمان اداری پالن باز(دفاتر بصورت یکپارچه و بدون دیوارکشی میباشند
و امکان جابجایی حدود فضا وجود دارد)
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