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فضاهای آموزشی انســان های آینده را تربیت می کنند و به نوع نگرش و شیوة رفتاری جوامع 
شکل می دهند. پس محیط مدرسه باید موجب بهبود رفتار اجتماعی دانش آموزان شود. عاملی مانند 
فضای شخصی در مدرسه می تواند بر رفتار دانش آموز تأثیر بگذارد. الگوهای رفتاری متنوع، ورود 
فناوری های نوین و نیاز به فضاهای چندمنظوره، فضاهای آموزشی را به سمت انعطاف پذیری سوق 
می دهد. هدف از این پژوهش یافتن ارتباط بین رفتارهای اجتماعی و معماری انعطاف پذیر بوده است. 
ابتدا با روش تحلیل محتوای متن تأثیر تغییر چیدمان نیمکت ها بر اندازة فضای شخصی دانش آموز 
بررسی شد. سپس با روش میدانی، مشــاهدة مستقیم و مداخله در محیط به صورت پیش آزمون و 
پس آزمون، چگونگی تأثیرپذیری پاســخ های رفتاری دانش آموزان از معماری انعطاف پذیر به کمک 
متغیر محیطی کالبدی، تغییر چیدمان موردبررســی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشــان دادند، 
تغییر فضای کالس از طریــق تغییر چیدمان و ایجاد محیط های اجتماع پذیــر می تواند بر اندازة 
فضای شــخصی دانش آموز تأثیرگذار باشد. بدین صورت که تغییر چیدمان نیمکت ها، اندازة فضای 
شخصی و در نتیجه میزان ارتباط و تعامل دانش آموزان با یکدیگر را تغییر می دهد. زاویة قرارگیری 
دانش آموز، فاصلة آن از معلم و دیگر دانش آموزان، قابل رؤیت بودن وی توسط معلم بر اندازة فضای 
شــخصی که مانند حباب آن ها را در برگرفته، تأثیرگذار اســت. بنابراین از طریق تغییر چیدمان، 

می توان فضای کالس و اندازة فضای شخصی دانش آموزان را تغییر داد.

ï تاريخ پذيرش مقاله: 98/3/29 ï تاريخ شروع بررسي: 97/11/8  ï تاريخ دريافت مقاله: 97/10/11  
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 مقدمه
ِهرياواتی، محیط ممکن است به عنوان يک سلسله از ارتباطات بین اشیا و اشیا، اشیا و مردم، و مردم 
و مردم ديده شود. اين ها ارتباطاتی منظم واجد الگو و ساختارمند هستند. وقتی محیط طراحی می شود، 

چهار عنصر »فضا، زمان، ارتباط و معنی« سازمان دهی می شوند.
محیط ها هم ارتباطات را منعکس می کنند و هم آن را مدوالر می ســازند. خلوت شــخصی به عنوان 
سیســتم تعاملی و صرف نظــر از ارتباطات با محیط ارتباط دارد )راپاپــورت، 1990/1392 ص. 203(. 
مفهوم فضای شــخصی با انتشــار کتاب رابرت زمر1 )1969( با عنوان »فضای شــخصی: بنیان رفتاری 

طراحی« موردتوجه طراحان محیط قرار گرفت.
گافمن2 )1963( در مورد فضای شــخصی می گويد: اگر فرد ديگری وارد اين فضا شــود، شــخص 

احساس مزاحمت می کند و نارضايتی خود را نشان می دهد.
کار ويلیس3 معماران را به ايجاد حريم خصوصی آموزش می دهد و تجزيه وتحلیل وايت4 و لنارد5 
اصول ايجاد فضای عمومی مناســب برای تعامالت اجتماعی را در شــهرهای غربی شــکل داده است 

)مشرف و طبائیان، 2014(.
هال )1990/1396( معتقد اســت: فاصلة شخصی و فاصلة اجتماعی بر يکديگر تأثیر متقابل دارند. 
بنابراين فاصله های متفاوت به دلیل وجود نیروهايی رعايت می شــوند که به طور هم زمان فرد را به دور 

ماندن از ديگران و درعین حال رابطه با ديگران وا می دارد.
ازآنجاکه فضاهای فعالیتی کودکان نقش مهمی در زندگی، رشد و تجربة آن ها ايفا می کنند، می توانند 

بر سالمت آن ها تأثیرگذار باشند )عزيز و احمد، 2012(.
در مورد آيندة روان شناســی مدرسه، داوسون6 و گیر7 در سال 2004 مطالعاتی در زمینة مهارت های 
اجرايــی کــودکان و نوجوانان صورت دادند. مقاالتی نیز در زمینة علم روان شناســی مدرســه و مجلة 

روان شناسی مدرسه )jsp( توسط دکتر ادوارد دالی ارائه شده اند )ايکرت و هینتز، 2011(.
به طورکلی فضاهای آموزشی بايد بتوانند بر اساس تنوع رفتارهای اجتماعی دانش آموز جواب گوی 
نیازهــای انعطاف پذيــر و پايداری در طول زمان باشــند. هدف از اين پژوهش بررســی تأثیر معماری 
انعطاف پذير بر فضای شخصی دانش آموز است و اينکه چگونه معماری انعطاف پذير می تواند بر فضای 
اجتماعی دانش آموز در کالس تأثیر بگذارد. به اين منظور يکی از عوامل محیطی کالبدی، يعنی »تغییر 
چیدمان مبلمان« که زيرمجموعة تغییرپذيری و يکی از سه مؤلفة معماری انعطاف پذير از ديدگاه عینی فر 
)1382( اســت و در مقالة »الگويی برای تحلیل انعطاف پذيری در مســکن ايران« مطرح شده، در يک 
کالس بــه آزمون گذاشــته شــد. در نمودار 1 کلیت کارهــای صورت گرفته برای يافتــن تأثیر معماری 
انعطاف پذير )تغییرپذيری با کمک چیدمان اجتماع پذير( بر فضای شخصی دانش آموزان نشان داده شده 

است.
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رفتارهای 
اجتماعی

تغییر فضای شخصی

معماری 
انعطاف پذیر محیط

متغیرهای 
تغییرپذیریمحیطی کالبدی

تغییر چیدمان

فضای شخصی

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

 روشتحقيق
در اين پژوهش برای ثبت مشــاهدات و اطالعات از شــیوة میدانی استفاده شد و فضای شخصی 
در موقعیت ها و مکان های کالس درس بررسی شد. به عالوه، اندازه گیری غالبًا بدون جلب توجه انجام 
گرفت و افراد مورد مشــاهده معمواًل مطلع نشــدند. در اين پژوهش، فضای شــخصی متغیر وابسته و 
معماری انعطاف پذير متغیر مســتقل بود که ابتدا محــدودة فعالیتی دانش آموز در دو موقعیت چیدمان 
»گرد« و »خطی« اندازه گیری شــد. ســپس با مشاهدات عمیق و دقیق حوزة شخصی وی با توجه به 
رفتارهای ارتباطی يا فردی، مشــارکتی و بحث، دعوا و تعامل، مشــاهده، اندازه گیری و درنهايت در 

قالب پالن هايی ارائه شد.

 الف( رفتارهای اجتماعی
رفتار ما برايندی از نیازها، انگیزه ها، قابلیت محیط، ادراک، تصوير ذهنی و درنهايت معنی اســت 
که از محیط برای خود ســاخته ايم. ازاين رو واضح اســت که فعالیت های مــا تحت تأثیر اين عوامل 
)محیطــی و فــردی( می تواند شــکل های متفاوتی به خود بگیرد )پاکزاد و بــزرگ، 1395 ص. 229(. 
موضوع رفتار اجتماعی، هم روابط اجتماعی میان شــهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد و هم شیوة 
اســتفادة انســان از محیط، به واســطة رفتار فردی و يا رفتار اجتماعی باز تعريف می شــود )ستوده، 
1388 ص. 15(. آلتمن، با ديدگاه روان شناسی اجتماعی، چهار مفهوم خلوت، فضای شخصی، قلمرو 
و ازدحام را پايه و اســاس رفتارهای فردی و اجتماعی انســان در ارتباط با محیط دانســته اســت 
)شــاهچراغی و بندرآبــاد، 1395 ص. 57(؛ که در اين پژوهش ما يکــی از اين مفاهیم يعنی »فضای 

شخصی« را موردمطالعه قرار داديم.
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معماری 
انعطاف پذیر

ازدحامفضای شخصیقلمروخلوت

رفتار اجتماعی

 نمودار 2.   تقسیم بندی رفتارهای اجتماعی از دیدگاه آلتمن                                                                                                   

1. فضای شخصی
فاصله های متفاوت به دلیل تأثیر نیروهايی که افراد را مجبور می کنند از ديگران دور بمانند، يا به طور 

هم زمان با آن ها رابطه برقرار کنند، حفظ می شوند )مشرف و طبائیان، 2014(.

 جدول 1.   عوامل ایجاد و مؤثر بر فضای شخصی )نگارندگان(                                                                                                   

عوامل مؤثر بر فضای شخصیتأمین فضای شخصیویژگی های فضای شخصی

• متغیر بودن
• وابسته بودن به فرد

• مرز بین فرد با دیگران

• ایجاد فاصله
• پرهیز از برخورد نگاه

• ایجاد مانع
• تغییر زاویة قرارگیری

• عوامل فردی
• عوامل میان فردی )ارتباطات اجتماعی(

• عوامل موقعیتی )عوامل کالبدی، خصوصی یا عمومی بودن 
فضا(

2. عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای اجتماعی
از نظــر والدن )2015/1396(، متغیرهای محیطی طبیعی و کالبدی از قبیل نور، رنگ، ســر و صدا، 
گرما، سرما، تهويه و تجهیزات، میز و صندلی ها بايد در محیط های آموزشی مدنظر قرار گرفته شوند، زيرا 
بر رفتار ما تأثیرگذارند. مثاًل اگر در يک فضای باز عمومی نیمکت وجود داشته باشد، احتمال اينکه افراد 
برای نشســتن و صحبت با يکديگر ترغیب شــوند، بسیار زياد خواهد بود. همچنین يک فضای گشوده 

و وسیع میدان گونه، بیش از يک فضای خطی باريک، ما را به مکث، ايستادن و تعامل ترغیب می کند.
از جمله عوامل تأثیرگذار بر واکنش های انسان در وضعیت های اجتماعی متغیرهای محیطی هستند. 
در شــرايط واقعی هیچ رفتاری فارغ از مکان و زمان قابل تصور نیســت. ما به طور متقابل از محیط تأثیر 
می پذيريم و بر آن تأثیر می گذاريم. بنابراين با ايجاد امکانات مناســب در فضای عمومی می توان افراد 
را به انجام رفتارهايی ترغیب کرد و يا از برخی رفتارها باز داشت )پاکزاد و بزرگ، 1395 ص. 235 و 

ص. 368(

سنوات تحصیلی )به سال(رشتة تحصیلیتحصیالتجنسیت
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عوامل انسانی رابطة اجتماعی متغیرهای
 محیطی

عوامل 
محیط زیستی

عوامل فرهنگیرفتار و منش متغیرهای
 محیطی کالبدی

چیدمان

مبلمانرنگ

اندازه 
و مقیاس

نورآب و هوا

متغیرهای
 محیطی طبیعی

عوامل مؤثر بر رفتار اجتماعی

سرو صدا

 نمودار 3.   عوامل 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 
می گذارد. مبلمان يکی از تسهیل کننده های اصلی گفت وگوست که مرزهای ارتباطی و فواصل تعاملی مناسب 
را تعیین می کند. وصال سه ويژگی اصلی را که برای تعیین سبک های تعامل در داخل اتاق اهمیت دارند، 
چنین بیان می کند: محل مبلمان، فاصلة بین آن ها و دکوراســیون مورداستفاده )مشرف و طبائیان، 2014(.

گاديل8 )1954( در کتاب خود روش های امروز را بسیار متفاوت با سال های گذشته می داند اين تغییرات 
بیشتر در روابط داخل کالسی ايجاد شده اند، به طوری که ديگر رابطة معلم با دانش آموز و همین طور دانش آموز 
با دانش آموز به صورت يکطرفه نیست. کالس جايی است که دانش آموزان از تجربیات يکديگر می آموزند و 
پیرامون مشکالت هم بحث می کنند. گاديل اين عوامل را سبب ايجاد تغییراتی در چیدمان کالس ها می داند.
يکــی از مؤلفه های کالبدی که در کالس درس تغییر پیــدا می کند، چیدمان میز و صندلی دانش آموزان 
است و اين موضوع توسط متخصصان آموزش وپرورش به خوبی موردبحث و گفت  وگو قرار گرفته است. 
چیدمان میز و صندلی تأثیر بسیاری در آموزش و پروش و ارتقای سطح يادگیری دانش آموزان در محیط های 
آموزشی دارد که شامل چیدمان رديفی و ستونی، دايره ای شکل و گروهی است. در روش های سنتی آموزش، 
از چیدمان رديفی و ستونی به صورت نیمکت های دو يا سه نفرة پشت سر هم استفاده می شد. در اين نوع 
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آرايش فضايی، حرکت و قدرت مانور دانش آموزان و معلم کم بود. اين نوع چیدمان برای زمانی مناســب 
است که معلم می خواهد توجه ها روی موضوعی خاص متمرکز شوند. امروزه اين شیوه از بین رفته است و 
با روش های آموزشی جديد سازگاری ندارد. از چیدمان دايره ای به منظور مباحثه در کالس و انجام تکلیف 
استفاده می شود. اشکال اين نوع سازمان دهی اينجاست که تعدادی از دانش آموزان به ناچار با پشت و نیم رخ 
معلم روبه رو می شوند و نمی توانند ارتباط بصری مناسبی با او برقرار کنند )حسینی، بابايی و پور حمزه، 1393(.

 ب( معماری انعطاف پذیر
 مفهوم »انعطاف پذيری« در محدوده های متفاوت ســازمانی، انرژی، ســاختمانی، باليای طبیعی و 
رايانه مطرح شــده اســت )الزارويک، ککوويک و آنتونیک 2018(. ديدگاه های انعطاف پذيری به ســه 
دســته انعطاف پذيری مهندسی )توانايی بازگشت به حالت اولیه(، انعطاف پذيری محیطی )اصول تنوع، 
ســازگاری، هم بستگی و تکامل متقابل( و انعطاف پذيری تکاملی )مورداستفاده در نظام های اجتماعی_

اقتصادی( تقسیم می شوند )عبدالکارم و الکادی، 2018(.
در اين پژوهش انعطاف پذيری محیطی موردبررســی قرار گرفت. انعطاف پذيری محیطی رويکردی 
اســــت که طی آن، طراح به سبب نیــــاز مخاطب خود، به تغییر الگوی عملکــــردی پروژه مطابق با 
خواســــت مخاطب، آگاهانــــه و يا غیرآگاهانه و نیز ارائة طرحی منعطف با خواسته های متغیر، دست 
می زند. نــزد برخی اين مفهوم به معنای توســعة ســاختمان از طريق الحاق بخش هايــی بــه آن اســت 
و می توان بــا تغییر فضاهــا، تغییرات عملکردی را در ســاختمان به وجود آورد. از ديدگاه عده ای نیز با 
ايجاد فضاهای چند عملکردی می توان حداکثر استفاده را از فضا برد. در حقیقت انعطاف پذيری شامل 

هر سه مورد قابلیت الحاق، توسعة تغییر و چندکارگی است )فعلی و سلطان زاده، 1395(.
ونتوری )1966/1389( در کتاب »پیچیدگی و تضاد در معماری« در مورد انعطاف پذيری بیان می کند 
که بعضی از فضاها بدون نیاز به سامان دهی مجدد بسیاری از فعالیت ها را تأمین می کنند و بعضی ديگر 

برای پاسخ به نیازهای مختلف قابل تغییرند.
جان لنگ )1977/1396( در کتاب »آفرينش نظرية معماری« از انعطاف پذيری سخن به میان آورده 
است. ادوارد تی هال )1990/1396( هم در مورد فضاهای انعطاف پذير بیان می کند که چون که عناصر 
ســازندة يک فضای معماری تعريف کنندة کلیت آن هســتند، برای دست يافتن به فضايی انعطاف پذير، 
بايد عناصر ســازنده و اجزای آن نیز انعطاف پذير باشند. عینی فر )1382(، در تحلیل انعطاف پذيری در 
مسکن ايران، گونه های انعطاف پذيری را بر سه نوع می داند: تطبیق پذيری )جابه جايی فصلی و روزانه(، 

تنوع پذيری )چندعملکردی( و تغییرپذيری )تفکیک و تجمیع(.
مهم ترين موضوع در ادبیات انعطاف پذيری اجتماعی- محیطی در رابطه با يادگیری، نقش مهم آن در ايجاد 
توانايی سازگاری است. انعطاف پذيری در اين زمینه اين گونه تعريف می شود که تا چه میزان سیستم می تواند 
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ظرفیت خود را برای يادگیری افزايش دهد که به تمرکز بر فرايندهای يادگیری و همچنین شرايط الزم و فضاهای 
مناسب آموزشی نیاز است. »انطباق پاسخ« به يک شوک روی سیستم و تغییری که در سیستم به وجود می آيد گفته 
می شود، ولی سازگاری در طول زمان، بیشتر به تنوع عملکردی اطالق می شود )کويگلی و بلیر و ديويسون، 2018(.

1. مؤلفه های معماری انعطاف پذیر از دیدگاه عینی فر
 جدول 2.   مؤلفه ها و ریز مؤلفه های معماری انعطاف پذیر. )نگارندگان(                                                                                                   

 تغییرپذیریتطبیق پذیریتنوع پذیری

• عملکردهای مختف در زمان های متفاوت
• استفاده های 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
• جابه جایی فصلی و روزانه

• افزایش و کاهش کمی
• تفکیک و تجمیع فضاها

• امکان بازگشت به طرح اولیه

2. تأثیر متغیرهای محیطی کالبدی بر معماری انعطاف پذیر

چیدمان مبلمان آموزشی و انعطاف پذیری
برای آنکه مبلمان آموزشی بتواند به مسئلة انعطاف پذيری فضاهای آموزشی پاسخ بگويد، بايد چند 
ويژگی مهم چندعملکردی، متحرک بودن و طراحی متناسب با فضا را دارا باشد يعنی قابلیت تفکیک، 

ترکیب و تجمیع داشته باشد )محمودی، 1391 ص. 125(.
اگر امکانات کالس به صورتی باشــد که صندلی های دانش آموزان می توانند به صورت دايره شــکل 
سازمان دهی شوند تا دانش آموزان با يکديگر و با معلم ارتباط متقابل برقرار کنند، در اين صورت معلم 
جزئی از دانش آموزان محسوب می شود و می تواند عالوه بر تدريس، به راهنمايی و هدايت بحث های 
جمعی دانش آموزان نیز بپردازد. درهرحال، هنگام بررسی طرز چیدن صندلی ها در کالس، توجه به همة 
دانش آموزان شايان اهمیت است. يکی از نیازهای اساسی دانش آموزان اين است که مورد توجه دبیران قرار 
گیرند. چنانچه فضای فیزيکی کالس مشوق ايجاد اين احساس در دانش آموزان باشد، بدون ترديد از میزان 
مسائل و مشکالت انضباطی نیز به طور چشمگیری کاسته خواهد شد )عظمتی، امینی فر و پورباقر، 1395(.

در بســیاری از تحقیق های انجام شده توسط روان شناسان محیط، تأثیر تغییر در عناصر متفاوت کالس درس 
جست و جو شده است. رابرت گیفورد9 )1996( در کتاب »روان شناسی محیط«، به نمونه هايی از اين نوع تحقیق هايی 
که در سال 1981 در بیش از 1000 مدرسه در مدت سه سال انجام پذيرفتند اشاره کرده است و می گويد که تغییر مبلمان 
کالس موجب تغییر میزان خالقیت، نوآوری و مهارت های کالسی بچه ها شده بود. در تحقیقی ديگر مشخص شد، 
وجود قالی در کالس باعث سپری کردن زمان بیشتری در کالس و همچنین موجب افزايش تعامل مستقیم می شود.
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تحقیقات فراوانی انجام شــده اند، که نشان می دهند، نحوة چیدمان نیمکت ها و رفتار دانش آموزان 
در حین انجام کار، بر کم توجهی و موفقیت کمتر ايشان تأثیرگذار است، به خصوص هنگامی که به جای 
نشســتن اطــراف میز به صورت رديفی می نشــینند. دانش آموزان تمايل دارند مبلمــان و ارائة محیط را 

به دلخواه خود و متناسب با نوع فعالیت و تعداد گروه ها تغییر دهند )عظمتی و همکاران، 1395(.

 جدول 3.   تأثیر عوامل محیطی کالبدی بر معماری انعطاف پذیر )نگارندگان(                                                                                                   

معماری انعطاف پذیر  

متغیر کالبدی
تنوع پذیریتغییرپذیریتطبیق پذیری

چندعملکردی بودناجتماع پذیری و اجتماع گریزیجابه جاییچیدمان مبلمان

 ج( رابطة معماری انعطاف پذیر و رفتارهای اجتماعی
1. فضای شخصی و انعطاف پذیری

نبود حريم برای حفظ فضای شــخصی موجب آزار انســان می شــود. که می توان هنگام طراحی با در 
نظرگیری وجود فضای کالبدی و ابعاد و اندازه های الزم، آن را تأمین کرد. از سوی ديگر، فضای شخصی بیش 
از حد بزرگ نیز، زمانی که به رابطه با ديگران تمايل داريم، نامطلوب است )آلتمن، 1975/1395 ص.124(. 
اصطالح »گردهم آورنده« به معنی هموارکنندة ارتباط اجتماعی )مثل يک میزگرد و چند صندلی دور آن( و 
»پراکنده کننده« به معنی مانع برقراری روابط اجتماعی )مثل راهروهای طوالنی و باريک زندان( تعريف شده 
اســت )مرتضوی، 1380 ص. 61(. به بیان ديگر، در مکان های عمومی گاهی کیفیت پراکنده کنندگی را نیاز 
داريم و گاهی کیفیت گردهم آورندگی را. مثاًل پژوهش های زمر )1969( نشان می دهند، کسانی که وارد کتابخانه 
می شوند، میزهای خالی را ترجیح می دهند پس در اينجا کیفیت »پراکنده کننده« برای کتابخانه مناسب است. با 
دقت به اين موضوع ظريف است که محیط می تواند »اجتماع پذير« باشد؛ يعنی مردم را به تعامل با هم دعوت 
کند. يا »اجتماع گريز« شود، يعنی افراد بیشتر تمايل داشته باشند زمان خود را به صورت فردی سپری کنند.
در اين بین محیط های منعطف می توانند هر دو نیاز را برطرف کنند. يعنی محیط می تواند هم ويژگی 
»گردآورنده« هم »پراکنده کننده« را داشــته باشد. تا هرگاه نیاز بود، با ديگران تعامل داشته باشیم و هرگاه 
تمايلی به اين امر نداشتیم، فضای شخصی ما محفوظ ماند. اما در بسیاری موارد هر دو ويژگی را به طور 
هم زمان در محیط نیاز داريم. در سال های اخیر در طراحی فضاهای عمومی به طراحی مبلمان متناسب با 
رفتار فرهنگی شــهروندان توجه بیشتری ديده می شود. برای نمونه، در مبلمان »مدياتک ژاپن« به گونه ای 
است که با استفاده از فرم، مصالح و رنگ های متنوع، می توان برای افراد فضايی به منظور مطالعة شخصی، 
گذراندن وقت، گفت  وگوی دو يا چندنفره، فعالیت های گروهی و... به وجود آورد. در ازدحام محیط شهری، 
در »مدياتک سندای« قلمروهايی به کمک مبلمان به وجود می آيند و در طراحی مبلمان نیز حريم ها برای 
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رعايت »فضای شخصی« افراد به طور ماهرانه ای لحاظ شده اند )شاهچراغی و بندرآباد، 1395 ص. 82(.
 بــا ايجــاد »فضاهای نامعیــن« از نظر عملکردی شــايد ســاکنان بتوانند خود بــا تعريف منعطف

 فعالیت هايشان در خانه بیشتر مداخله کنند. انسان به طور فطری از راه ايجاد قلمرو، تعريف فضای شخصی 
و خلوت گزينی در محیط، بر مرز میان خود و ديگری نظارت می کند )شاهچراغی و بندرآباد، 1395 ص. 65(.

 جدول 4.   تأثیر معماری انعطاف پذیر بر رفتار اجتماعی و عوامل ایجاد انعطاف پذیری )نگارندگان(                                       

معماری انعطاف پذیر  

رفتار اجتماعی
تغییرپذیری

تغییر زاویة دید، نوع چیدمان و مبلمان، تغییر اندازه، فاصله و مقیاسچیدمان مبلمان

متغیرهای 
محیطی کالبدی تغییر پذیری تغییر اندازه

 فضای شخصی

متغیرهای 
محیطی

تغییر چیدمان
تغییر اندازه 

فضای شخصی

چیدمان خطی

چیدمان گرد

معماری
 انعطاف پذیر

متغیرهای 
محیطی انسانی تطبیق پذیری

متغیرهای 
محیطی طبیعی تطبیق پذیری

اجتماع پذیر

اجتماع گریز

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

 د( بررسی نمونة موردی و روش انجام پژوهش
يک کالس درس در »دبستان پسرانة شهید کالهدوز« در منطقة 14 شرق تهران از پاية دوم انتخاب شد 
و محدود کردن حداکثری عوامل مداخله کنندة بیرونی )همان کالس با همان دانش آموزان و شرايط محیطی 
ثابت(، مورد آزمايش و ثبت مشاهدات قرار گرفت. بدين صورت که ابتدا در چیدمان خطی محدودة فعالیتی 
هرکدام در نیمکت های تک نفره، دونفره و ســه نفره اندازه گیری شــد. سپس با چیدمان موجود رفتارهای 
دانش آموزان از قبیل میزان ارتباطات، گفت  وگو، بحث، دعوا، ســکوت، مشــارکت و تعامل ثبت شــد. با 
توجه به رفتار، اندازة فضای شخصی، يعنی حريمی که اگر دانش آموز يا فرد ديگر به آن ورود پیدا می کرد، 
دانش آموز احســاس ناراحتی و ناامنی می کرد، در نیمکت های تک، دو و ســه نفره اندازه گیری شد. همین 
عملیات برای چیدمان گرد هم صورت گرفت که در ادامه مدارک و پالن های به دست آمده ديده می شوند.
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محدوده های فعالیتی و فضای شخصی دانش آموزان در چیدمان مبلمان به صورت خطی

چیدمان نیمکت ها به شکل خطی

وجود نیمکت های یک، دو و سه نفره در کالس

محدودة فعالیتی در نیمکت تک نفره در چیدمان خطی

 فضای شخصی در نیمکت تک نفره در چیدمان خطیمحدوده فعالیتی در نیمکت دونفره در چیدمان خطی
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فضای شخصی در نیمکت دونفره در چیدمان خطی

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

فضای شخصی دانش آموز در هر سه محل نشستن در چیدمان خطی
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محدوده های فعالیتی و فضای شخصی دانش آموزان در چیدمان مبلمان به صورت گرد

محدودة فعالیتی در نیمکت دونفره

فضای شخصی باالی سر

فضای شخصی در نیمکت سه نفره
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فضای شخصی در نیمکت تک نفره

فضای شخصی یک دانش آموز در مکان های متفاوت )نیمکت تک، دو، سه نفره(

 بحثونتيجهگيری 
طراحــی محیط چیزی بیش از محیط کالبدی اســت. درواقع می توان نظام هايی 
محیطی طراحی کرد که در آن ها، محیط و رفتارهای مختلف در قالب کلی يکپارچه 
بــا يکديگر ترکیب شــوند. اگر نظارت بر فضای شــخصی درک شــود، محیط هايی 
بســیار انعطاف پذير خلق می شــوند. فضای شخصی ترکیبی است از فاصله و زاوية 
قرار گرفتن نسبت به ديگران. فضاهای شخصی گوناگون امکان رفتارهای غیرکالمی 
و ديگر شــکل های ارتبــاط را تغییر می دهند. آنچه در خصــوص رفتار اجتماعی و 
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عوامل مؤثر بر آن در دهه های گذشــته موردبررســی قرار گرفته است، تأثیر عوامل 
محیطــی را بر رفتار اجتماعی به عنــوان مهم ترين عامل می نماياند. امروزه مطالعات 
در خصــوص ويژگی هــای معمــاری انعطاف پذيــر مؤثر بــر رفتارهــای اجتماعی 
نشــان می دهند، محیط کالبــدی و طبیعی نقش برجســته ای در رفتارهای اجتماعی 
دانش آموزان دارد. تغییرات بدون پرکردن و اشــغال کردن محیط، بازگشــت دوباره 
بــه حالت اولیه و انعطاف پذير کردن محیط، تغییر اندازه ها، مقیاس و فاصله عوامل 
تنوع محیطی هســتند کــه تمايل به برقــراری رابطه با ديگران را تحــت تأثیر قرار 
می دهند. در نتیجه فضای شــخصی نیز متأثر می شــود. در اين پژوهش که با روش 
مشاهدة مســتقیم و مداخله در محیط انجام پذيرفت، ابتدا محدودة فضای شخصی 
دانش آموزان در نیمکت های تک نفره، دونفره و ســه نفره، در حالتی که نیمکت ها به 
شیوة خطی چیده شده بودند، اندازه گیری شد. سپس با تغییر چیدمان به شکل دايره 
و مرکزگرا، مجددًا فضای شخصی دانش آموزان اندازه گیری شد که دستاوردش اين 
بود: محدودة فعالیت دانش آموزان با فضای شــخصی آن ها در هر دو چیدمان خطی 
و ســنتی متفاوت بود. در چیدمان گرد و گردهمايــی در يکجا، مثاًل دور يک دايره، 
درواقع دانش آموزان مجبور شــدند به عنوان اعضای يک گــروه رفتار کنند. ارتباط 
بصری دانش آموزان با يکديگر و همچنین مشارکتشــان در امور کالس بیشــتر شد، 
اندازة فضای شــخصی به اين صورت تغییر کرد که فضای شــخصی دانش آموز در 
حالــت دوم )چیدمان گرد( در باالی ســرش و در ارتفاع بیشــتر گســترش يافت و 
دانش آموزان نســبت به چیدمان اول بیشــتر از جای خود بلند می شــدند و با معلم 
يا هم کالســی ها در بحث درسی شــرکت می کردند يا حتی هنگام انجام فعالیت های 
انفرادی هم گاه از محل نشســتن خود بلند می شــدند. در نیمکــت تک نفره فضای 
شــخصی دانش آموز نسبت به حالت اول )چیدمان خطی( کمتر شد. در نیمکت های 
دونفره و ســه نفره در چیدمان گرد فضای شــخصی دانش آموز بیشــتر شد. بنابراين 
چنانچه محیط های آموزشــی به درستی و با توجه به خصوصیات جسمانی و روانی 
کودک طراحی شــوند، بــر رفتارهای اجتماعی کودکان اثــر می گذارند و می توان با 
کمــک محیط و کالبد تا حــدودی رفتار موردنظر را پیش بینی يا اصالح کرد و بتوان 
بــرای خلق هرکــدام از موقعیت های متناســب با رفتارهای اجتماعــی از معماری 

انعطاف پذير و محیط کمک گرفت.



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن
فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

واکاوی تأثیر معماری داخلی انعطاف پذیر بر تعیین فضای شخصی دانش آموزان در مدرسه

161
 ë 70 شمارة
 ë سال هجدهم
ë 1398 تابستان

منابع.............................................................................................
آلتمن، آيروين. )1395(. محیط و رفتار اجتماعی: خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام )ترجمة علی نمازيان، چاپ سوم(. تهران: 

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. )اثر اصلی در سال 1975 چاپ شده است(.
پاکزاد، جهانشاه و بزرگ، حمیده. )1395(. الفبای روان شناسی محیط برای طراحان )چاپ چهارم(. تهران: انتشارات آرمان شهر.

هال، تی. ادوارد. )1396(. بعد پنهان )ترجمة منوچهر طبیبیان، چاپ نهم(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. )اثر اصلی در سال 1990 
چاپ شده است(.

حســینی، سیدباقر؛ بابايی، بهمن و پورحمزه، محســن. )1393(. افزايش رضايتمندی کودکان از کالس درس به وسیله بهبود عوامل 
کالبدی طراحی کالس: بررسی پنج عامل فرم، چیدمان، طبیعت، رنگ و نور. طرح و نماد، 6)8(، 149-140.

راپاپورت، اموس. )1392(. معنی محیط ساخته شده )ترجمة فرح حبیب، چاپ سوم(. تهران: سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری تهران. )اثر اصلی در سال 1990 چاپ شده است(.

ستوده، هدايت اهلل. )1388(. روان شناسی اجتماعی )چاپ دوازدهم(. تهران: انتشارات آوای نور.
شاهچراغی، آزاده و بندرآباد، علیرضا. )1395(. محاط در محیط: کاربرد روان شناسی محیطی در معماری و شهرسازی )چاپ دوم(. 

تهران: سازمان جهاد دانشگاهی تهران.
عظمتی، حمیدرضا؛ امینی فر، زينت و پورباقر، سمیه. )1395(. الگوی چیدمان فضايی مدارس نوين مبتنی بر اصول مدارس اسالمی 

در راستای ارتقاء يادگیری افراد. نقش جهان، 2)6(، 23-16.
عینی فر، علیرضا. )1382(. الگويی برای تحلیل انعطاف پذيری در مسکن ايران. هنرهای زيبا، 6)13(، 64-76.

فعلی، شــیما و سلطان زاده، حسین. )1395(. کاربست مفهوم انعطاف پذيری در مدارس دورة اسالمی )مطالعه موردی: مدارس شهر 
قزوين(. مطالعات شهر ايرانی اسالمی، 7)25(، 28-17.

لنــگ، جــان. )1396(. آفرينش نظريه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیــط )ترجمة علیرضا عینی فر چاپ دهم(. تهران: 
انتشارات دانشگاه تهران. )اثر اصلی در سال 1977 چاپ شده است(.

محمودی، محمدمهدی. )1391(. طراحی فضاهای آموزشی با رويکرد انعطاف پذيری )چاپ دوم(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مرتضوی، شهرناز. )1380(. روان شناسی محیط و کاربرد آن )چاپ دوم(. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

والدن، روترات. )1396(. روان شناسی معماری در طراحی مدارس آينده )ترجمة رضا نقدبیشی و پوريا رحمتی(. تهران: انتشارات 
نوربخش با همکاری انتشارات رسانه پرداز و دانشگاه جامع علمی کاربردی. )اثر اصلی در سال 2015 چاپ شده است(.

ونتوری، رابرت. )1389(. پیچیدگی و تضاد در معماری )ترجمة محمدرضا منوچهری و ســید علیرضا میرترابی(. تهران: انتشــارات 
سمیرا. )اثر اصلی در سال 1966 چاپ شده است(.

Abdul kareem, M., & Elkadi, H. (2018). From engineering to evolutionary, an overarching approach in identifying the 
resilience of urban design to flood. International journal of disaster risk reduction, 28, 176-190.

Aziz, A. A., & Ahmad, A. S.  (2012). Low Cost Flats Outdoor Space as Children Social Environment. Social and 
Behavioral Sciences, 38(24), 243-252.

Dawson, P., & Guare, R. (2004). Executive skills in children and adolescents: A practical guide to assessment and 
intervention. New York: Guilford Press.

Eckert, T. L., & Hintze, J. M. (2011). School psychology publishing contributions to the advancement of knowledge, 
science, and its application: An introduction to the themed issue. Journal of school psychology, 49(6), 613-616.

Gaudill, W. W. (1954). Toward better school design. New York: FW Dodge Corporation.
Gifford, R. (1996). Environmental psycology: principles and practices. London: Allyn and Bacon.
Goffman, E. (1963). Behavior in public places. New York: The Free Press.
Lazarević, E. V., Keković, Z., & Antonić, B. (2018). In search of the principles of resilient urban design: Implement 

ability of the principles in the case of the cities in Serbia. Energy and Buildings, 158(17), 1130-1138.
Mosharraf, H. M., & Tabaeian, S. M. (2014). The importance of environmental psychology in design of educational 

spaces. Advances in Environmental Biology, 8(22), 766-771.
Quigley, M., Blair, N., & Davison, K. (2018). Articulating a social-ecological resilience agenda for urban design. Journal 

of Urban Design, 23(4), 581-602.
Sommer, R. (1969). Personal Space: The Behavioral Basis of Design. New Jersey: Englewood Cliffs.

پینوشتها.....................................................................................
1. Robert Sommer  2. Goffman   3. Kar villis
4. whyte   5. Leonard   6. Dowson
7. Guare   8. Gaudill   9. Robert Gifford


