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چكيده:
فضاهای آموزشی انســانهای آینده را تربیت میکنند و به نوع نگرش و شیوة رفتاری جوامع
شکل میدهند .پس محیط مدرسه باید موجب بهبود رفتار اجتماعی دانشآموزان شود .عاملی مانند
فضای شخصی در مدرسه میتواند بر رفتار دانشآموز تأثیر بگذارد .الگوهای رفتاری متنوع ،ورود
فناوریهای نوین و نیاز به فضاهای چندمنظوره ،فضاهای آموزشی را به سمت انعطافپذیری سوق
میدهد .هدف از این پژوهش یافتن ارتباط بین رفتارهای اجتماعی و معماری انعطافپذیر بوده است.
ابتدا با روش تحلیل محتوای متن تأثیر تغییر چیدمان نیمکتها بر اندازة فضای شخصی دانشآموز
بررسی شد .سپس با روش میدانی ،مشــاهدة مستقیم و مداخله در محیط بهصورت پیشآزمون و
پسآزمون ،چگونگی تأثیرپذیری پاســخهای رفتاری دانشآموزان از معماری انعطافپذیر به کمک
متغیر محیطی کالبدی ،تغییر چیدمان موردبررســی قرار گرفت .یافتههای پژوهش نشــان دادند،
تغییر فضای کالس از طریــق تغییر چیدمان و ایجاد محیطهای اجتماعپذیــر میتواند بر اندازة
فضای شــخصی دانشآموز تأثیرگذار باشد .بدینصورت که تغییر چیدمان نیمکتها ،اندازة فضای
شخصی و در نتیجه میزان ارتباط و تعامل دانشآموزان با یکدیگر را تغییر میدهد .زاویة قرارگیری
دانشآموز ،فاصلة آن از معلم و دیگر دانشآموزان ،قابلرؤیت بودن وی توسط معلم بر اندازة فضای
شــخصی که مانند حباب آنها را در برگرفته ،تأثیرگذار اســت .بنابراین از طریق تغییر چیدمان،
میتوان فضای کالس و اندازة فضای شخصی دانشآموزان را تغییر داد.

كليد واژهها:

معماری انعطافپذیر ،فضای شخصی ،چیدمان کالس

 ïتاريخ دريافت مقاله97/10/11 :

 ïتاريخ شروع بررسي97/11/8 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله98/3/29 :

* دانشجوی دکترا ،گروه معماری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
** دانشیار ،گروه معماری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
*** استاد ،گروه معماری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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مقدمه

هِریاواتی ،محیط ممکن است بهعنوان یک سلسله از ارتباطات بین اشیا و اشیا ،اشیا و مردم ،و مردم
و مردم دیده شود .اینها ارتباطاتی منظم واجد الگو و ساختارمند هستند .وقتی محیط طراحی میشود،
چهار عنصر «فضا ،زمان ،ارتباط و معنی» سازماندهی میشوند.
محیطها هم ارتباطات را منعکس میکنند و هم آن را مدوالر میســازند .خلوت شــخصی بهعنوان
سیســتم تعاملی و صرفنظــر از ارتباطات با محیط ارتباط دارد (راپاپــورت 1990/1392 ،ص.)203 .
مفهوم فضای شــخصی با انتشــار کتاب رابرت زمر )1969( 1با عنوان «فضای شــخصی :بنیان رفتاری
طراحی» موردتوجه طراحان محیط قرار گرفت.
گافمن )1963( 2در مورد فضای شــخصی میگوید :اگر فرد دیگری وارد این فضا شــود ،شــخص
احساس مزاحمت میکند و نارضایتی خود را نشان میدهد.
5
4
کار ویلیس 3معماران را به ایجاد حریم خصوصی آموزش میدهد و تجزیهوتحلیل وایت و لنارد
اصول ایجاد فضای عمومی مناســب برای تعامالت اجتماعی را در شــهرهای غربی شــکل داده است
(مشرف و طبائیان.)2014 ،
هال ( )1990/1396معتقد اســت :فاصلة شخصی و فاصلة اجتماعی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.
بنابراین فاصلههای متفاوت به دلیل وجود نیروهایی رعایت میشــوند که بهطور همزمان فرد را به دور
ماندن از دیگران و درعینحال رابطه با دیگران وامیدارد.
ازآنجاکه فضاهای فعالیتی کودکان نقش مهمی در زندگی ،رشد و تجربة آنها ایفا میکنند ،میتوانند
بر سالمت آنها تأثیرگذار باشند (عزیز و احمد.)2012 ،
7
در مورد آیندة روانشناســی مدرسه ،داوسون 6و گیر در سال  2004مطالعاتی در زمینة مهارتهای
اجرایــی کــودکان و نوجوانان صورت دادند .مقاالتی نیز در زمینة علم روانشناســی مدرســه و مجلة
روانشناسی مدرسه ( )jspتوسط دکتر ادوارد دالی ارائه شدهاند (ایکرت و هینتز.)2011 ،
بهطورکلی فضاهای آموزشی باید بتوانند بر اساس تنوع رفتارهای اجتماعی دانشآموز جوابگوی
نیازهــای انعطافپذیــر و پایداری در طول زمان باشــند .هدف از این پژوهش بررســی تأثیر معماری
انعطافپذیر بر فضای شخصی دانشآموز است و اینکه چگونه معماری انعطافپذیر میتواند بر فضای
اجتماعی دانشآموز در کالس تأثیر بگذارد .به این منظور یکی از عوامل محیطی کالبدی ،یعنی «تغییر
چیدمان مبلمان» که زیرمجموعة تغییرپذیری و یکی از سه مؤلفة معماری انعطافپذیر از دیدگاه عینیفر
( )1382اســت و در مقالة «الگویی برای تحلیل انعطافپذیری در مســکن ایران» مطرح شده ،در یک
کالس بــه آزمون گذاشــته شــد .در نمودار  1کلیت کارهــای صورت گرفته برای یافتــن تأثیر معماری
انعطافپذیر (تغییرپذیری با کمک چیدمان اجتماعپذیر) بر فضای شخصی دانشآموزان نشان داده شده
است.
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رفتارهای
اجتماعی
فضای شخصی

تغییر فضای شخصی

تغییر چیدمان

نمودار  .1مدل بررسی تأثیر معماری انعطافپذیر (تغییرپذیری) بر رفتار اجتماعی (فضای شخصی) به کمک متغیر محیطی
کالبدی (نگارندگان)

روش تحقیق

در این پژوهش برای ثبت مشــاهدات و اطالعات از شــیوة میدانی استفاده شد و فضای شخصی
در موقعیتها و مکانهای کالس درس بررسی شد .بهعالوه ،اندازهگیری غالب ًا بدون جلبتوجه انجام
گرفت و افراد مورد مشــاهده معمو ًال مطلع نشــدند .در این پژوهش ،فضای شــخصی متغیر وابسته و
معماری انعطافپذیر متغیر مســتقل بود که ابتدا محــدودة فعالیتی دانشآموز در دو موقعیت چیدمان
«گرد» و «خطی» اندازهگیری شــد .ســپس با مشاهدات عمیق و دقیق حوزة شخصی وی با توجه به
رفتارهای ارتباطی یا فردی ،مشــارکتی و بحث ،دعوا و تعامل ،مشــاهده ،اندازهگیری و درنهایت در
قالب پالنهایی ارائه شد.
 الف) رفتارهای اجتماعی
رفتار ما برایندی از نیازها ،انگیزهها ،قابلیت محیط ،ادراک ،تصویر ذهنی و درنهایت معنی اســت
که از محیط برای خود ســاختهایم .ازاینرو واضح اســت که فعالیتهای مــا تحت تأثیر این عوامل
(محیطــی و فــردی) میتواند شــکلهای متفاوتی به خود بگیرد (پاکزاد و بــزرگ 1395 ،ص.)229 .
موضوع رفتار اجتماعی ،هم روابط اجتماعی میان شــهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد و هم شیوة
اســتفادة انســان از محیط ،به واســطة رفتار فردی و یا رفتار اجتماعی باز تعریف میشــود (ستوده،
 1388ص .)15 .آلتمن ،با دیدگاه روانشناسی اجتماعی ،چهار مفهوم خلوت ،فضای شخصی ،قلمرو
و ازدحام را پایه و اســاس رفتارهای فردی و اجتماعی انســان در ارتباط با محیط دانســته اســت
(شــاهچراغی و بندرآبــاد 1395 ،ص)57 .؛ که در این پژوهش ما یکــی از این مفاهیم یعنی «فضای
شخصی» را موردمطالعه قرار دادیم.
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شخصی دانشآموزان در مدرسه
واکاوی تأثیر معماری داخلی انعطافپذیر بر تعیین فضایمعماری
انعطافپذیر

رفتار اجتماعی

خلوت

قلمرو

فضای شخصی

ازدحام

نمودار  .2تقسیمبندی رفتارهای اجتماعی از دیدگاه آلتمن

 .1فضای شخصی
فاصلههای متفاوت به دلیل تأثیر نیروهایی که افراد را مجبور میکنند از دیگران دور بمانند ،یا بهطور
همزمان با آنها رابطه برقرار کنند ،حفظ میشوند (مشرف و طبائیان.)2014 ،
جدول  .1عوامل ایجاد و مؤثر بر فضای شخصی (نگارندگان)
ویژگیهای فضای شخصی
• متغیر بودن
• وابسته بودن به فرد
• مرز بین فرد با دیگران

تأمین فضای شخصی
• ایجاد فاصله
• پرهیز از برخورد نگاه
• ایجاد مانع
• تغییر زاویة قرارگیری

عوامل مؤثر بر فضای شخصی
• عوامل فردی
• عوامل میان فردی (ارتباطات اجتماعی)
• عوامل موقعیتی (عوامل کالبدی ،خصوصی یا عمومی بودن
فضا)

 .2عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای اجتماعی
از نظــر والدن ( ،)2015/1396متغیرهای محیطی طبیعی و کالبدی از قبیل نور ،رنگ ،ســر و صدا،
گرما ،سرما ،تهویه و تجهیزات ،میز و صندلیها باید در محیطهای آموزشی مدنظر قرار گرفته شوند ،زیرا
بر رفتار ما تأثیرگذارند .مث ً
ال اگر در یک فضای باز عمومی نیمکت وجود داشته باشد ،احتمال اینکه افراد
برای نشســتن و صحبت با یکدیگر ترغیب شــوند ،بسیار زیاد خواهد بود .همچنین یک فضای گشوده
و وسیع میدان گونه ،بیش از یک فضای خطی باریک ،ما را به مکث ،ایستادن و تعامل ترغیب میکند.
از جمله عوامل تأثیرگذار بر واکنشهای انسان در وضعیتهای اجتماعی متغیرهای محیطی هستند.
در شــرایط واقعی هیچ رفتاری فارغ از مکان و زمان قابلتصور نیســت .ما بهطور متقابل از محیط تأثیر
میپذیریم و بر آن تأثیر میگذاریم .بنابراین با ایجاد امکانات مناســب در فضای عمومی میتوان افراد
را به انجام رفتارهایی ترغیب کرد و یا از برخی رفتارها باز داشت (پاکزاد و بزرگ 1395 ،ص 235 .و
ص)368 .
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عوامل
محیطزیستی

عوامل فرهنگی

مبلمان
اندازه
و مقیاس

سرو صدا

چیدمان

نمودار  .3عوامل مؤثر بر رفتار اجتماعی( .نگارندگان)

تأثیر عوامل محیطی کالبدی بر رفتار
مبلمــان و انواع چیدمان در کالس :طرح مبلمان بر رفتار و احساســات مــردم در داخل اتاق تأثیر
میگذارد .مبلمان یکی از تسهیلکنندههای اصلی گفتوگوست که مرزهای ارتباطی و فواصل تعاملی مناسب
را تعیین میکند .وصال سه ویژگی اصلی را که برای تعیین سبکهای تعامل در داخل اتاق اهمیت دارند،
چنین بیان میکند :محل مبلمان ،فاصلة بین آنها و دکوراســیون مورداستفاده (مشرف و طبائیان.)2014 ،
گادیل )1954( 8در کتاب خود روشهای امروز را بسیار متفاوت با سالهای گذشته میداند این تغییرات
بیشتر در روابط داخل کالسی ایجاد شدهاند ،بهطوریکه دیگر رابطة معلم با دانشآموز و همینطور دانشآموز
با دانشآموز بهصورت یکطرفه نیست .کالس جایی است که دانشآموزان از تجربیات یکدیگر میآموزند و
پیرامون مشکالت هم بحث میکنند .گادیل این عوامل را سبب ایجاد تغییراتی در چیدمان کالسها میداند.
یکــی از مؤلفههای کالبدی که در کالس درس تغییر پیــدا میکند ،چیدمان میز و صندلی دانشآموزان
است و این موضوع توسط متخصصان آموزشوپرورش بهخوبی موردبحث و گفتوگو قرار گرفته است.
چیدمان میز و صندلی تأثیر بسیاری در آموزش و پروش و ارتقای سطح یادگیری دانشآموزان در محیطهای
آموزشی دارد که شامل چیدمان ردیفی و ستونی ،دایرهای شکل و گروهی است .در روشهای سنتی آموزش،
از چیدمان ردیفی و ستونی بهصورت نیمکتهای دو یا سه نفرة پشت سر هم استفاده میشد .در این نوع
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آرایش فضایی ،حرکت و قدرت مانور دانشآموزان و معلم کم بود .این نوع چیدمان برای زمانی مناســب
است که معلم میخواهد توجهها روی موضوعی خاص متمرکز شوند .امروزه این شیوه از بین رفته است و
با روشهای آموزشی جدید سازگاری ندارد .از چیدمان دایرهای بهمنظور مباحثه در کالس و انجام تکلیف
استفاده میشود .اشکال این نوع سازماندهی اینجاست که تعدادی از دانشآموزان بهناچار با پشت و نیمرخ
معلم روبهرو میشوند و نمیتوانند ارتباط بصری مناسبی با او برقرار کنند (حسینی ،بابایی و پور حمزه.)1393 ،
 ب) معماری انعطافپذیر
مفهوم «انعطافپذیری» در محدودههای متفاوت ســازمانی ،انرژی ،ســاختمانی ،بالیای طبیعی و
رایانه مطرح شــده اســت (الزارویک ،ککوویک و آنتونیک  .)2018دیدگاههای انعطافپذیری به ســه
دســته انعطافپذیری مهندسی (توانایی بازگشت به حالت اولیه) ،انعطافپذیری محیطی (اصول تنوع،
ســازگاری ،همبستگی و تکامل متقابل) و انعطافپذیری تکاملی (مورداستفاده در نظامهای اجتماعی_
اقتصادی) تقسیم میشوند (عبدالکارم و الکادی.)2018 ،
در این پژوهش انعطافپذیری محیطی موردبررســی قرار گرفت .انعطافپذیری محیطی رویکردی
اســــت که طی آن ،طراح به سبب نیــــاز مخاطب خود ،به تغییر الگوی عملکــــردی پروژه مطابق با
خواســــت مخاطب ،آگاهانــــه و یا غیرآگاهانه و نیز ارائة طرحی منعطف با خواستههای متغیر ،دست
میزند .نــزد برخی این مفهوم به معنای توســعة ســاختمان از طریق الحاق بخشهایــی بــه آن اســت
و میتوان بــا تغییر فضاهــا ،تغییرات عملکردی را در ســاختمان به وجود آورد .از دیدگاه عدهای نیز با
ایجاد فضاهای چند عملکردی میتوان حداکثر استفاده را از فضا برد .در حقیقت انعطافپذیری شامل
هر سه مورد قابلیت الحاق ،توسعة تغییر و چندکارگی است (فعلی و سلطانزاده.)1395 ،
ونتوری ( )1966/1389در کتاب «پیچیدگی و تضاد در معماری» در مورد انعطافپذیری بیان میکند
که بعضی از فضاها بدون نیاز به ساماندهی مجدد بسیاری از فعالیتها را تأمین میکنند و بعضی دیگر
برای پاسخ به نیازهای مختلف قابلتغییرند.
جان لنگ ( )1977/1396در کتاب «آفرینش نظریة معماری» از انعطافپذیری سخن به میان آورده
است .ادوارد تی هال ( )1990/1396هم در مورد فضاهای انعطافپذیر بیان میکند که چون که عناصر
ســازندة یک فضای معماری تعریفکنندة کلیت آن هســتند ،برای دست یافتن به فضایی انعطافپذیر،
باید عناصر ســازنده و اجزای آن نیز انعطافپذیر باشند .عینیفر ( ،)1382در تحلیل انعطافپذیری در
مسکن ایران ،گونههای انعطافپذیری را بر سه نوع میداند :تطبیقپذیری (جابهجایی فصلی و روزانه)،
تنوعپذیری (چندعملکردی) و تغییرپذیری (تفکیک و تجمیع).
مهمترین موضوع در ادبیات انعطافپذیری اجتماعی -محیطی در رابطه با یادگیری ،نقش مهم آن در ایجاد
توانایی سازگاری است .انعطافپذیری در این زمینه اینگونه تعریف میشود که تا چه میزان سیستم میتواند
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ظرفیت خود را برای یادگیری افزایش دهد که به تمرکز بر فرایندهای یادگیری و همچنین شرایط الزم و فضاهای
مناسب آموزشی نیاز است« .انطباق پاسخ» به یک شوک روی سیستم و تغییری که در سیستم به وجود میآید گفته
میشود ،ولی سازگاری در طول زمان ،بیشتر به تنوع عملکردی اطالق میشود (کویگلی و بلیر و دیویسون.)2018 ،
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 .1مؤلفههای معماری انعطافپذیر از دیدگاه عینیفر
جدول  .2مؤلفهها و ریز مؤلفههای معماری انعطافپذیر( .نگارندگان)
تنوعپذیری

تطبیقپذیری

• عملکردهای مختف در زمان های متفاوت
• استفادههای مختلف از فضا در یک زمان
• تلفیق کارکدها در یک فضا
• تبدیل کارکردها
• قابلیت تعویض کارکردها
• قایلیت دسترسی آسان و خوانا به فضا

• قابلیت هماهنگی با شرایط جدید
• ثابت نبودن اجزای داخلی و امکان ترکیب تنوع
• تغییر شخصیت و ساختار
• جابهجایی فصلی و روزانه

تغییرپذیری
• افزایش و کاهش کمی
• تفکیک و تجمیع فضاها
• امکان بازگشت به طرح اولیه

 .2تأثیر متغیرهای محیطی کالبدی بر معماری انعطافپذیر
چیدمان مبلمان آموزشی و انعطافپذیری
برای آنکه مبلمان آموزشی بتواند به مسئلة انعطافپذیری فضاهای آموزشی پاسخ بگوید ،باید چند
ویژگی مهم چندعملکردی ،متحرک بودن و طراحی متناسب با فضا را دارا باشد یعنی قابلیت تفکیک،
ترکیب و تجمیع داشته باشد (محمودی 1391 ،ص.)125 .
اگر امکانات کالس به صورتی باشــد که صندلیهای دانشآموزان میتوانند بهصورت دایره شــکل
سازماندهی شوند تا دانشآموزان با یکدیگر و با معلم ارتباط متقابل برقرار کنند ،در این صورت معلم
جزئی از دانشآموزان محسوب میشود و میتواند عالوه بر تدریس ،به راهنمایی و هدایت بحثهای
جمعی دانشآموزان نیز بپردازد .درهرحال ،هنگام بررسی طرز چیدن صندلیها در کالس ،توجه به همة
دانشآموزان شایان اهمیت است .یکی از نیازهای اساسی دانشآموزان این است که مورد توجه دبیران قرار
گیرند .چنانچه فضای فیزیکی کالس مشوق ایجاد این احساس در دانشآموزان باشد ،بدون تردید از میزان
مسائل و مشکالت انضباطی نیز بهطور چشمگیری کاسته خواهد شد (عظمتی ،امینیفر و پورباقر.)1395 ،
در بســیاری از تحقیقهای انجامشده توسط روانشناسان محیط ،تأثیر تغییر در عناصر متفاوت کالس درس
جس 
توجو شده است .رابرت گیفورد )1996( 9در کتاب «روانشناسی محیط» ،به نمونههایی از این نوع تحقیقهایی
که در سال  1981در بیش از  1000مدرسه در مدت سه سال انجام پذیرفتند اشاره کرده است و میگوید که تغییر مبلمان
کالس موجب تغییر میزان خالقیت ،نوآوری و مهارتهای کالسی بچهها شده بود .در تحقیقی دیگر مشخص شد،
وجود قالی در کالس باعث سپری کردن زمان بیشتری در کالس و همچنین موجب افزایش تعامل مستقیم میشود.
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تحقیقات فراوانی انجام شــدهاند ،که نشان میدهند ،نحوة چیدمان نیمکتها و رفتار دانشآموزان
در حین انجام کار ،بر کمتوجهی و موفقیت کمتر ایشان تأثیرگذار است ،بهخصوص هنگامیکه بهجای
نشســتن اطــراف میز بهصورت ردیفی مینشــینند .دانشآموزان تمایل دارند مبلمــان و ارائة محیط را
بهدلخواه خود و متناسب با نوع فعالیت و تعداد گروهها تغییر دهند (عظمتی و همکاران.)1395 ،
جدول  .3تأثیر عوامل محیطی کالبدی بر معماری انعطافپذیر (نگارندگان)
معماری انعطافپذیر
متغیر کالبدی

چیدمان مبلمان

تطبیقپذیری

تغییرپذیری

تنوعپذیری

جابهجایی

اجتماعپذیری و اجتماعگریزی

چندعملکردی بودن

 ج) رابطة معماری انعطافپذیر و رفتارهای اجتماعی
 .1فضای شخصی و انعطافپذیری
نبود حریم برای حفظ فضای شــخصی موجب آزار انســان میشــود .که میتوان هنگام طراحی با در
نظرگیری وجود فضای کالبدی و ابعاد و اندازههای الزم ،آن را تأمین کرد .از سوی دیگر ،فضای شخصی بیش
از حد بزرگ نیز ،زمانی که به رابطه با دیگران تمایل داریم ،نامطلوب است (آلتمن 1975/1395 ،ص.)124.
اصطالح «گردهم آورنده» به معنی هموارکنندة ارتباط اجتماعی (مثل یک میزگرد و چند صندلی دور آن) و
«پراکندهکننده» به معنی مانع برقراری روابط اجتماعی (مثل راهروهای طوالنی و باریک زندان) تعریف شده
اســت (مرتضوی 1380 ،ص .)61 .به بیان دیگر ،در مکانهای عمومی گاهی کیفیت پراکندهکنندگی را نیاز
داریم و گاهی کیفیت گردهمآورندگی را .مث ً
ال پژوهشهای زمر ( )1969نشان میدهند ،کسانی که وارد کتابخانه
میشوند ،میزهای خالی را ترجیح میدهند پس در اینجا کیفیت «پراکندهکننده» برای کتابخانه مناسب است .با
دقت به این موضوع ظریف است که محیط میتواند «اجتماعپذیر» باشد؛ یعنی مردم را به تعامل با هم دعوت
کند .یا «اجتماع گریز» شود ،یعنی افراد بیشتر تمایل داشته باشند زمان خود را بهصورت فردی سپری کنند.
در این بین محیطهای منعطف میتوانند هر دو نیاز را برطرف کنند .یعنی محیط میتواند هم ویژگی
«گردآورنده» هم «پراکندهکننده» را داشــته باشد .تا هرگاه نیاز بود ،با دیگران تعامل داشته باشیم و هرگاه
تمایلی به این امر نداشتیم ،فضای شخصی ما محفوظ ماند .اما در بسیاری موارد هر دو ویژگی را بهطور
همزمان در محیط نیاز داریم .در سالهای اخیر در طراحی فضاهای عمومی به طراحی مبلمان متناسب با
رفتار فرهنگی شــهروندان توجه بیشتری دیده میشود .برای نمونه ،در مبلمان «مدیاتک ژاپن» بهگونهای
است که با استفاده از فرم ،مصالح و رنگهای متنوع ،میتوان برای افراد فضایی بهمنظور مطالعة شخصی،
گذراندن وقت ،گفتوگوی دو یا چندنفره ،فعالیتهای گروهی و ...به وجود آورد .در ازدحام محیط شهری،
در «مدیاتک سندای» قلمروهایی به کمک مبلمان به وجود میآیند و در طراحی مبلمان نیز حریمها برای
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رعایت «فضای شخصی» افراد بهطور ماهرانهای لحاظ شدهاند (شاهچراغی و بندرآباد 1395 ،ص.)82 .
بــا ایجــاد «فضاهای نامعیــن» از نظر عملکردی شــاید ســاکنان بتوانند خود بــا تعریف منعطف
فعالیتهایشان در خانه بیشتر مداخله کنند .انسان بهطور فطری از راه ایجاد قلمرو ،تعریف فضای شخصی
و خلوتگزینی در محیط ،بر مرز میان خود و دیگری نظارت میکند (شاهچراغی و بندرآباد 1395 ،ص.)65 .
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جدول  .4تأثیر معماری انعطافپذیر بر رفتار اجتماعی و عوامل ایجاد انعطافپذیری (نگارندگان)
معماری انعطافپذیر

تغییرپذیری

رفتار اجتماعی

چیدمان مبلمان

تغییر زاویة دید ،نوع چیدمان و مبلمان ،تغییر اندازه ،فاصله و مقیاس
متغیرهای
محیطی انسانی

تطبیق پذیری

تغییر اندازه
فضای شخصی

تغییر پذیری

معماری
انعطافپذیر

متغیرهای
محیطی طبیعی

تطبیق پذیری

اجتماع پذیر

چیدمان خطی
تغییر اندازه
فضای شخصی

تغییر چیدمان
اجتماع گریز

متغیرهای
محیطی کالبدی

متغیرهای
محیطی

چیدمان گرد

نمودار  .4مدل مفهومی تأثیرات معماری انعطافپذیر بر رفتار اجتماعی با کمک متغیرهای محیطی کالبدی (نگارندگان)

 د) بررسی نمونة موردی و روش انجام پژوهش
یک کالس درس در «دبستان پسرانة شهید کالهدوز» در منطقة  14شرق تهران از پایة دوم انتخاب شد
و محدود کردن حداکثری عوامل مداخلهکنندة بیرونی (همان کالس با همان دانشآموزان و شرایط محیطی
ثابت) ،مورد آزمایش و ثبت مشاهدات قرار گرفت .بدینصورت که ابتدا در چیدمان خطی محدودة فعالیتی
هرکدام در نیمکتهای تکنفره ،دونفره و ســهنفره اندازهگیری شــد .سپس با چیدمان موجود رفتارهای
دانشآموزان از قبیل میزان ارتباطات ،گفتوگو ،بحث ،دعوا ،ســکوت ،مشــارکت و تعامل ثبت شــد .با
توجه به رفتار ،اندازة فضای شخصی ،یعنی حریمی که اگر دانشآموز یا فرد دیگر به آن ورود پیدا میکرد،
دانشآموز احســاس ناراحتی و ناامنی میکرد ،در نیمکتهای تک ،دو و ســهنفره اندازهگیری شد .همین
عملیات برای چیدمان گرد هم صورت گرفت که در ادامه مدارک و پالنهای بهدستآمده دیده میشوند.
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محدودههای فعالیتی و فضای شخصی دانشآموزان در چیدمان مبلمان بهصورت خطی
چیدمان نیمکتها به شکل خطی

وجود نیمکتهای یک ،دو و سهنفره در کالس

محدودة فعالیتی در نیمکت تکنفره در چیدمان خطی

محدوده فعالیتی در نیمکت دونفره در چیدمان خطی
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فضای شخصی در نیمکت تکنفره در چیدمان خطی
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فضای شخصی در نیمکت دونفره در چیدمان خطی

محدودة فعالیتی (راست) و فضای شخصی (چپ) در نیمکت سهنفره در چیدمان خطی

فضای شخصی دانشآموز در هر سه محل نشستن در چیدمان خطی
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محدودههای فعالیتی و فضای شخصی دانشآموزان در چیدمان مبلمان بهصورت گرد

محدودة فعالیتی در نیمکت دونفره

فضای شخصی باالی سر

فضای شخصی در نیمکت سهنفره
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فضای شخصی در نیمکت تکنفره

فضای شخصی یک دانشآموز در مکانهای متفاوت (نیمکت تک ،دو ،سهنفره)

بحث و نتیجهگیری
طراحــی محیط چیزی بیش از محیط کالبدی اســت .درواقع میتوان نظامهایی
محیطی طراحی کرد که در آنها ،محیط و رفتارهای مختلف در قالب کلی یکپارچه
بــا یکدیگر ترکیب شــوند .اگر نظارت بر فضای شــخصی درک شــود ،محیطهایی
بســیار انعطافپذیر خلق میشــوند .فضای شخصی ترکیبی است از فاصله و زاویة
قرار گرفتن نسبت به دیگران .فضاهای شخصی گوناگون امکان رفتارهای غیرکالمی
و دیگر شــکلهای ارتبــاط را تغییر میدهند .آنچه در خصــوص رفتار اجتماعی و
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عوامل مؤثر بر آن در دهههای گذشــته موردبررســی قرار گرفته است ،تأثیر عوامل
محیطــی را بر رفتار اجتماعی بهعنــوان مهمترین عامل مینمایاند .امروزه مطالعات
در خصــوص ویژگیهــای معمــاری انعطافپذیــر مؤثر بــر رفتارهــای اجتماعی
نشــان میدهند ،محیط کالبــدی و طبیعی نقش برجســتهای در رفتارهای اجتماعی
دانشآموزان دارد .تغییرات بدون پرکردن و اشــغال کردن محیط ،بازگشــت دوباره
بــه حالت اولیه و انعطافپذیر کردن محیط ،تغییر اندازهها ،مقیاس و فاصله عوامل
تنوع محیطی هســتند کــه تمایل به برقــراری رابطه با دیگران را تحــت تأثیر قرار
میدهند .در نتیجه فضای شــخصی نیز متأثر میشــود .در این پژوهش که با روش
مشاهدة مســتقیم و مداخله در محیط انجام پذیرفت ،ابتدا محدودة فضای شخصی
دانشآموزان در نیمکتهای تکنفره ،دونفره و ســهنفره ،در حالتی که نیمکتها به
شیوة خطی چیده شده بودند ،اندازهگیری شد .سپس با تغییر چیدمان به شکل دایره
و مرکزگرا ،مجدداً فضای شخصی دانشآموزان اندازهگیری شد که دستاوردش این
بود :محدودة فعالیت دانشآموزان با فضای شــخصی آنها در هر دو چیدمان خطی
و ســنتی متفاوت بود .در چیدمان گرد و گردهمایــی در یکجا ،مث ً
ال دور یک دایره،
درواقع دانشآموزان مجبور شــدند بهعنوان اعضای یک گــروه رفتار کنند .ارتباط
بصری دانشآموزان با یکدیگر و همچنین مشارکتشــان در امور کالس بیشــتر شد،
اندازة فضای شــخصی به این صورت تغییر کرد که فضای شــخصی دانشآموز در
حالــت دوم (چیدمان گرد) در باالی ســرش و در ارتفاع بیشــتر گســترش یافت و
دانشآموزان نســبت به چیدمان اول بیشــتر از جای خود بلند میشــدند و با معلم
یا همکالســیها در بحث درسی شــرکت میکردند یا حتی هنگام انجام فعالیتهای
انفرادی هم گاه از محل نشســتن خود بلند میشــدند .در نیمکــت تکنفره فضای
شــخصی دانشآموز نسبت به حالت اول (چیدمان خطی) کمتر شد .در نیمکتهای
دونفره و ســهنفره در چیدمان گرد فضای شــخصی دانشآموز بیشــتر شد .بنابراین
چنانچه محیطهای آموزشــی بهدرستی و با توجه به خصوصیات جسمانی و روانی
کودک طراحی شــوند ،بــر رفتارهای اجتماعی کودکان اثــر میگذارند و میتوان با
کمــک محیط و کالبد تا حــدودی رفتار موردنظر را پیشبینی یا اصالح کرد و بتوان
بــرای خلق هرکــدام از موقعیتهای متناســب با رفتارهای اجتماعــی از معماری
انعطافپذیر و محیط کمک گرفت.
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