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عنوان یک قرارگاه رفتاري   کار فردي در کارگاه طراحی معماري بهۀعرص

   کارآمد
  

  2 و مریم فرهادي1 معصومه احمدي

  

یابد و  مراتب فضایی سامان می هاي فردي و جمعی و ایجاد سلسله محیط زندگی با تعریف روشن عرصه :چکیده 

محیطهاي آموزشی ازجمله محیط آموزش . دهد  افزایش میبه محیط رارا  احساس تعلق افراد  شده هاي تعریف عرصه

عنوان مکملی براي  فردي در کارگاه طراحی معماري را به   کار ۀ این مقاله، عرص. هایی نیاز دارند معماري نیز به چنین عرصه

 کار  ۀعرصمعرفی  هدف این پژوهش کیفی. کند جمعی و عاملی تأثیرگذار بر کیفیت محیط آموزش مطرح می کار  ۀعرص

 شتوصیفی است و رو ـ روش تحقیق، تحلیلی .عنوان قرارگاه رفتاري کارآمد در کارگاه طراحی معماري است به فردي

 .صورت مشاهده، مصاحبه است به کشور جهان10 معماري درةدانشکد12اي و بررسی عملی آن استفاده از منابع کتابخانه

و براي فراهم شدن امکان مقایسه، اطالعات شد   ز نقاط مختلف جهان انتخابا ها منظور برخورد با طیفی وسیع، نمونه به

فردي در  کار  ۀدر راستاي پژوهش، لزوم وجود عرص.  است شده  ی با ساختار یکسان تنظیمهایدر قالب جدول و آوري جمع

هاي  بر اساس شاخصه زهاي موردي نی  نمونه.شده است   بررسی ـآموزش معماري و علوم رفتاري ـ کارگاه از دو جهت

 کار  ۀدهد تعریف عرص نتایج نشان می. اند عنوان یک قرارگاه رفتاري مورد بررسی قرارگرفتهفردي به کار ۀ گیري عرص شکل

فردي بنا به نیاز واقعی دانشجویان صورت گرفته و تأثیر مثبتی بر یادگیري و افزایش حس تعلق آنها به محیط آموزشی 

به سیاستهاي آموزشی و قابلیتهاي فضایی، این عرصه قلمروهایی با طیفی از مرزهاي فیزیکی تا مرزهاي توجهبا. گذارد می

پذیري و حفظ  فردي با مرزهایی روشن، در عین انعطاف کار ۀ توان گفت، تعریف عرص می در پایان .گیرد میبر رادر روانی

 .خواهد کردتبدیل مد کارجمعی، این قلمرو را به فضایی کارآ ۀ ن با عرص آارتباط

  

قرارگاه رفتاري،  فردي،  کار  ۀآموزش طراحی، کارگاه طراحی معماري، عرص  :کلیدييها  هواژ

  پذیري انعطاف
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 مقدمه .1

بسیاري از پژوهشگران  به اعتقاد .دارد دانشجویان  در تربیتسزایینقش ب دهد، فضایی که آموزش در آن روي می

مطلوب  فضاي آموزشی .(Luz, 2008) گذارد یند یادگیري تأثیر میفضا، چه فیزیکی، چه روانی بر فرا

در آموزش معماري . دهد  توانایی آنها را افزایش میند وکمی دانشجویان را به تعامل با یکدیگر تشویق

 کارگاه طراحی ،بینکند؛ دراین گیري شخصیت معمار ایفا می نیز فضاي آموزشی نقش زیادي در شکل

کارگاه مکانی براي یادگیري و آموزش است که تعامل فعال . ول اهمیت قرار دارد اۀدر درج معماري

 خود آشنا ۀدانشجویان در این عرصه با حرف. افتد دانشجویان با یکدیگر و دانشکده در آن اتفاق می

ثیر  و همکالسیها نیز تأانادت برخورد آنها با محیط مصنوع، اسةکنند که این امر بر نحو شوند و رشد می می

کار  عنوان ترکیبی از خانه و محل پژوهشگران کارگاه طراحی معماري را به. گذارد می
1 

کنند؛  توصیف می

ل با ـکند، بلکه آنها را در ارتباطی متقاب تنها محیط کاري فیزیکی براي دانشجویان فراهم می که نه طوري به

ور ـبه دلیل حض). (Cuff 1991 دـده رار میا قـکارگاهیهمـه اـب) هـحتی شبان(ه ـده و تماسی روزانـدانشک

ی بر آنها ـتوجهابلـق رـتأثی زیاد پویایی اجتماعی کارگاه  احتمال  ارگاه، بهـک ی دانشجویان درـوالنـط

وزشی مطلوبـعنوان یک قرارگاه آم به اهـکارگ طـرچه محیـاگ. (Tumusiime, 2013)د گذار می
2

  در

اما مطالعات کمی بر روي محیط فیزیکی و   (Boyer & Mitgang 1996; Schon, 1987) شود گرفته می نظر

گرفته است  پویایی اجتماعی میان دانشجویان آن انجام
3
. 

گذارد،   که فضاي آموزش بر یادگیري معماري و رشد خالقیت تأثیر می،ن باورـا ایـن پژوهش بـدر ای

 کار ۀ رصـتأثیرگذار بر یادگیري و مکملی براي ععنوان عاملی  فردي در کارگاه طراحی معماري به کار  ۀعرص

این .  (Koch, 2002; Zbdoullal & et al,  2011) شود مطرح می ه اد پویایی اجتماعی در کارگاـجمعی و ایج

عنوان قرارگاه رفتاري کارآمدي فردي به  کارکند عرصۀ  وهش ادعا میپژ
4

 یک کارگاه طراحی معماري  در

جمعی  کار  هاي فردي در کنار عرصه کار  هاي هی فضاي کارگاه با تعریف عرصهاما ساماند .کند عمل می

تواند عاملی تأثیرگذار بر کیفیت محیط آموزشی و افزایش پویایی اجتماعی و تعامل  چگونه می

د که بتواند شودانشجویان با یکدیگر باشد؟ قلمروهاي مذکور چگونه و با چه مرزهایی باید تعریف 

  نند؟کاه رفتاري کارآمدي در یک کارگاه طراحی معماري ایفاي نقش عنوان قرارگ به

شده و یافتن پاسخ پرسشهاي پژوهش عالوه بر مطالعات  در راستاي اثبات ادعاي مطرح

 ةصورت مشاهد به ها  نمونهۀمطالع. شود هاي موردي نیز پرداخته می اي، به بررسی نمونه کتابخانه

____________________________________________________________________ 
 

1. Work Place 
2. Ideal Educational Setting 
3. Ahrentzen &Anthony 1993; Groat & Ahrentzen 1996; Boyer & Mitgang 1996; Wallis et.al, 2010 
4. Efficient Behavior Setting 
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اي جاري در آنها و انجام مصاحبه با تعدادي از اعضاي کارگاه، کارگاههاي طراحی معماري و رویداده

 اي و اینترنتی انجام منابع کتابخانه صورت حضوري یا از طریق اینترنت و تلفن و همچنین بررسی به

. عنوان یک قرارگاه رفتاري مورد بررسی قرار گرفته است  کار فردي در کارگاهها بهۀعرص گرفته است و 

 وجود امکان ايبر  و هاي موردي از نقاط مختلف جهان انتخاب  درونی پژوهش نمونه حفظ اعتباررايب

در جریان . اند شده  ی با ساختار یکسان تنظیمهایاطالعات مربوط به تمام موارد در قالب جدول مقایسه،

  ـ آموزش معماري و علوم رفتاري ـفردي در کارگاه از دو جهت کار  ۀپژوهش به لزوم تعریف عرص

عنوان  فردي به کار ۀ گیري عرص هاي شکل هاي موردي نیز بر اساس شاخصه است؛ نمونه  شده داخته پر

صورت توصیف چرایی و   پژوهش بهۀ نتیج ،درنهایت .اند گرفته یک قرارگاه رفتاري مورد بررسی قرار

 طراحی مالحظاتی در عنوان امید است نتایج حاصل از پژوهش به. دش  چگونگی ادعاي پژوهش ارائه

و همچنین براي درك بهتر قرار بگیرد  طراحان ةاستفاد فضاهاي آموزش طراحی معماري مورد

هاي معماري واقع ه و مسئوالن دانشکدانادتتوجه اس هاي آموزشی مورد نیازهاي دانشجویان در عرصه

  .شود

 

   کار فردي در کارگاه طراحی معماريۀلزوم وجود عرص .2

گیرد؛ اما شباهتی کلی در  جهان با نظامهاي متنوعی صورت میآموزش معماري در نقاط مختلف 

بندي  که درس کارگاهی طراحی معماري استخوان طوري شود؛ به  آنها مشاهده میهايمحتواي درس

هاي دیگر متمایز   معماري را از دانشکدهةآنچه یک دانشکد). 1380قرائتی،  (دهد اصلی را شکل می

 ،کارگاه طراحی. کنند ها برقرار می عرصه است که دانشجویان با اینو تعاملی   کارگاههاي آن،کند می

»طراحیاستودیو«عنوان با که بیشتر 
1

 بارزي از محیط آموزشی مشارکتی، ۀ نمون،شود می  شناخته 

با آموزش مهارتها و دانش معماري . محور و تجربی استگرا، مسئلهحسی، دانشجومحور، سازندهچند

محیط . دشو حلهاي طراحی خالقانه توسط دانشجو فراهم می صت ایجاد راهدر کارگاه طراحی، فر

»قالب ذوبی «صورت  کارگاه به
2

ه ـاري ازجملـهاي مربوط به معم است که در آن بسیاري از زمینه 

براي ). Salama, 1995( شوند ان، علوم اجتماعی، مهندسی و مدیریت ترکیب میـساختمفنّاوري 

اي   خالقیت، عرصهةاي اجتماعی و انگیزانند آموزشی یک کارگاه باید عرصهبرآورده شدن این اهداف 

سازي، مشارکت و  براي ظهور و ارتقاي اندیشه، برقراري ارتباط، انتقال، برخوردهاي متقابل، سهیم

فردي در  کار ۀ در این پژوهش ساماندهی کارگاه از طریق تعریف عرص (Koch, 2002). تعامل باشد

  .شود اي مطرح می عنوان عاملی تأثیرگذار در تبدیل کارگاه به چنین عرصه جمعی به کار ۀ کنار عرص

____________________________________________________________________ 
 

1. Design Studio 
2. Melting Pot 
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   از دیدگاه آموزش طراحی معماريـ کار فردي در کارگاه ۀ عرص. 1. 2

  انجام کار در کارگاه بهرا  خود شغلیدر کنار فعالیتهاي جمعی باید بخش زیادي از زندگی دانشجویان 

 که تفکر ،از طرفی، پژوهشگران. )Schön, 1983( و فردیت طراح بگذرانندبر ذهنیت  تأکید با وفردي 

خالقانه را یکی از سه معیار اصلی
1

   ،دانند کار دانشجویان معماري در کارگاه طراحی می 

(Postman&Weingardner, 1972)حل  راه«عنوان  به  که، ذهنیةعتقدند یکی از مظاهر این پدید م

حلی که از  همان راه ؛آید ها به دست می  ایده»فرایند نهفتگی«ز طریق   ا،شود  شناخته می»نهایی

 تفکر ۀبراي توسع. شودحاصل میاز ترك تفکر جدي بر روي مسئله  و پس طریق تفکر ناخودآگاه

 الوسون، ( سوم فرایند تفکر خالقهۀ مرحل ـ نهفتگیۀ باید فرصت رسیدن دانشجویان به مرحلهخالقان

 فضاي شلوغ کارگاه و حضور در فضایی آرام و ترك تفکر جدي بر روي مسئله  با دور شدن از)1388

یابد و آنها را  طور چشمگیري کاهش می مشغولی افراد در فضایی مطبوع و آرام به سطح دل. فراهم شود

ها در چنین موقعیتی متولد نشود، جاي تعجب خواهد بود  ترین ایده اگر خالق. کند مهیاي کشف می

 جمعی کارگاه براي ۀاي براي انجام کار فردي در کنار عرص رسد وجود عرصه به نظر می). 1393الزیو، (

  . تفکر خالقانه مؤثر باشدۀتسهیل این فعالیت و توسع
  

  از دیدگاه علوم رفتاريـ کار فردي در کارگاه ۀ عرص. 2. 2

کالبد اطرافشان و ایجاد اي متناسب میان انسانها و  هاي انسانی طراحی و خلق رابطه پرداختن به جنبه

براي نیل به این هدف خالقان فضا باید درك . ا از رسالتهاي معماران استهپیوندي قوي میان آن

، به نیازهاي او و رفتارهایش در ارتباط با  باشندصحیحی از رفتار انسان در محیطهاي متفاوت داشته

نیازهاي روانی افراد  ،گویی به عملکردمحیط توجه کنند و محیطی به وجود بیاورند که عالوه بر پاسخ

محققان با تمرکز بر نیازهاي انسان در محیط زندگی موارد متعددي را مهم . را هم پاسخ دهند

توان به امنیت فضایی، روابط اجتماعی، خوانایی، خلوت اند که از میان آنها می دانسته
2

، حرمت انسانی 

 که براي کارکردگرایی در ،در مدلی )1388(لنگ  .)1390فر و آقالطیفی،عینی( و هویت اشاره کرد

 عنوان نیاز به امنیت بهکه دهد   نشان می،دهد مراتب نیازهاي انسان ارائه می معماري بر اساس سلسله

نیازهاي واالتر مانند حرمت و دارد و یکی از نیازهاي بنیادین انسان، خلوت، قلمرو و مرزها را به دنبال 

شود و درنهایت برقراري روابط اجتماعی در کنار اختیار زندگی  آورده میبردر کنار آن حس تعلق 

 که با یادگیري رابطه ، مانند خودشکوفایی انسانیۀنیازهاي پیشرفتشخصی راه را براي تأمین 

  .گشاید می تنگاتنگی دارد،

____________________________________________________________________ 
 

1. Critical, Creative and Pragmatic Thoughts 
2. Privacy 
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   خلوت.1. 2. 2

ي، شنیداري و بویایی با توانایی کنترل افراد یا گروهها بر تعامل دیدار «عنوان به معموالً خلوت

راپاپورت. شود تعریف می »دیگران
1

توانایی کنترل تعامل اجتماعی، حق انتخاب و « خلوت را )1977(

نوع و میزان خلوت مطلوب به الگوي جاري . تعریف کرده است» امکان تعامل اجتماعی دلخواه فرد

اده از دیوار، پرده و استف.  فرهنگی، شخصیت و انتظارات فردي وابسته استۀفعالیت، زمین

ها همگی روشی براي تأمین خلوت  گذاریهاي نمادین و واقعی براي تعیین قلمرو مکانی و فاصله نشانه

ازاندازه به احساس انزواي  خلوت بیش. استهستند که تا حدودي تحت کنترل طراحان محیط 

 در )همان( راپاپورت .(Altman, 1975)شود  اجتماعی و خلوت کم به احساس ذهنی ازدحام منجر می

به دلیل محدود ساختن استقالل و  کند که ازدحام ادعا می» هاي انسانی و فرم شهري جنبه«کتاب 

 .کند هاي برقراري ارتباط دلخواه را مشکل می شود و زمینه ب فشار عصبی میـردي موجـبیان ف

در این . هستندیان محیطهاي آموزشی نیز موظف به تأمین طیف وسیعی از نیازهاي روانی دانشجو

به همان   دانشجویانهشد شود و ادعا  عنوان یکی از نیازهاي اساسی آنان معرفی می به میان خلوت

نسبت به تعامل، برقراري ارتباط با یکدیگر و انجام کارهاي جمعی نیاز دارند، به لحظاتی آرام که در 

یا  توجهی قرار گیرد با آن مورد بی ندپیوهم اگر خلوت و سازکارهاي.  نیازمندندهمخلوت سپري کنند 

هاي گوناگون قلمرو فراموش  ناپذیر در طراحی به کار گرفته شود یا اگر معناي الیه انعطاف به شکلی

تضاد، تنش و . شوند با محیط کلنجار روند تا به مرز دلخواه تعامل دست یابند شود، افراد ناگزیر می

فضاهایی بدون  ).1387پرتوي،(  که این کار در پی داردهایی است ازجمله هزینه واکنشهاي دیگران

ازدحام در کالس . شود قابلیت ایجاد لحظاتی آرام و وجود ازدحام از معضالت اساسی محیط آموزشی تلقی می

و   گروهی در مقیاس وسیع اختصاص یابد دهد که بخش زیادي از وقت کالس به فعالیت درس زمانی رخ می

  .)Black, 1993( دانند با چه مرزهایی فضاي شخصی خود را ایجاد کنندبسیاري از دانشجویان ن
  

فضاي شخصی. 2. 2. 2
2

سازي و شخصی
3

  

رابرت سامر. تأمین فضاي شخصی یکی از سازکارهاي اصلی دست یافتن به خلوت است
4

در ) 1996( 

طراف رؤیت در ااي غیرقابل فضاي شخصی را محدوده» فضاي شخصی، بنیان رفتاري طراحی«کتاب 

 اگر شخصی وارد این فضا شود فرد احساس مزاحمت ؛کند که مزاحمی به آن راه ندارد فرد تعریف می

گذاري، یکپارچگی اشیاي یک مکان و چیدمان وسایل شخصی  سازي به تعبیري نشانه  شخصی.کند می

____________________________________________________________________ 
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 موجب احساس مالکیت وکند که ساکن هر فضا را با دیگري متمایز میاست 
1 

 شود می بر آن مکان

Gosselink,2003).( دانند پژوهشگران مالکیت فضا و امکانات آن را امر مهمی در یادگیري می 

)(Higgins, et al, 2005. ا ـ، ییجاد کندق به خود اـدر فضاهاي متعلرا سازي   شخصیتواند فرد می

 هندد صورتآن را  تـا موقـی یـاي دائمـی در مکانهـکل طور اي جمعی و بهـگروهها در فضاهاینکه 

.(Heidmets, 1994)اي از تمایل به کنترل قلمرو و بیان سلیقه  سازي جلوه  شخصید فراین

سازي،  بنابراین شخصی. شناختی و تالشی براي سازگاري بهتر محیط با الگوهاي رفتار است زیبایی

سازد و  ن میمقاصد زیادي چون امنیت روانی، زیبایی نمادین و تطبیق محیط با نیازهاي خاص را تأمی

  ).1388لنگ، ( تشخیص است قلمرو مکانی با آن قابل

شناسی   علم روانۀاي بر پای  کار مطالعات گسترده منظور افزایش کارایی کارکنان در محیط به

صورت فضاهاي باز و یکپارچه  ویژه در دنیاي جدید که محیطهاي کار به  به؛محیط صورت گرفته است

عریف قلمروهاي خصوصی افراد از الزاماتی براي افزایش بازده سازي و ت شوند شخصی مطرح می

 درصد 90 تا70تحقیقات نشان داده است حدود ).(Manninen, 2014 شود کارکنان در نظر گرفته می

قرار دادن تصویر  شامل تواند این رفتار می. کنند سازي می کارکنان، محیط کار اطراف خود را شخصی

سازي   شخصیةوقتی اجاز. یزان کردن کاري هنري بر روي دیوار باشدآو خانوادگی بر روي میز یا

دنبال آن مثبتی مانند احساس کنترل فضا و به  شود، پیامدهاي یا تقویت می  به افراد داده محیط کار

سازي با  شخصی .)(Averill, 1973خواهد داشت کاهش استرس و تقویت سالمت روان را در پی

تواند عامل مهمی  و می مرتبط است ز محیط کار فیزیکی و رضایت شغلیافزایش حس تعلق، رضایت ا

 ساماندهی را خود اطراف طـمحی دـکن می کـکم رادـاف به ازيـس شخصی. افراد باشد ةزـدر افزایش انگی

طور طبیعی گرایشی به حضور و کار  کند که افراد به بیان شد روشن می حال  به تا آنچه ).(Wells, 2000 کنند

گوي تواند پاسخ فردي در کارگاه می کار  ۀعنوان عرص به اي اي متعلق به خود دارند و تعریف عرصه عرصهدر 

  . برخی نیازهاي طبیعی افراد باشد و بر یادگیري آنها تأثیر مثبتی بگذارد

  

   آن ةکنند و عناصر کلیدي تعریف قرارگاه رفتاري .3

کارگاه طراحی معماري  قرارگاهی رفتاري در ي رافرد کار ۀ گفته شد، این پژوهش عرص  که  همانگونه

داند که امکان وقوع رفتارهاي   مییشکلمطالعات علوم رفتاري هدف نهایی طراحی را ایجاد . انددمی

 ۀیکی از نظریات مطرح در این زمینه نظری ).Nassar & El-Samaty, 2014( نظر را برآورده کندمورد

اي بارکرهپژوهش  و باشناسیبوم شناسیِ که در بستر رواناین نظریه،. است» قرارگاه رفتاري«
2

و  
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بر  . در پی تشریح ارتباط رفتار و محیط در قالب زمانی و مکانی مشخص است همکارانش معرفی شد،

شده نقشی محوري در توضیح رفتار انسان دارد و رفتار فرد وابسته به  اساس این نظریه، محیط ساخته

اي از مجموعهراجر بارکر محیط را . دهد ست که محیط در اختیارش قرار میفرصتها و محدودیتهایی ا

داند بلکه آن را متشکل از واحدهایی وابسته به هم و   از اتفاقات متفرقه نمیریختگیهمو بهاغتشاش 

اي از  صورت مجموعه که به Barker, 1968; Wicker,1979)  نقل از1388گلرخ، ( بیند یافته میالگو

  نقل از1388لنگ، (  و باهم فصول مشترکی دارند گرفته هاي رفتاري درون یکدیگر قرارهقرارگا

Barker, 1968.(  

صورت الگوهاي رفتاري تکرارشونده  عناصر اجتماعی به:  دارندقرارگاههاي رفتاري دو عنصر اساسی

الگوي شاخص رفتار(
1

محیط (صورت ترکیبی مشخص از فضا، اشیا و زمان  و عناصر کالبدي به )

فیزیکی
2

ترین  ساختی میان این عناصر از مهم ؛ سازگاري و هم)همانلنگ، ( و )همانگلرخ، ( )

کامل عناصر انسانی و غیرانسانی یک  سازگاري ساختی یعنی هم .ویژگیهاي یک قرارگاه رفتاري است

هاي برازندگی واژه). 1391 ،گلرخ(هم  با قرارگاه
3

، قابلیت
4

ساختی ، هم
5 

و سازگاري
6

گی براي  هم

برخی از محیطهاي کالبدي براي  .اند رفته کار  رفتار و الگوهاي محیط کالبدي به  الگوهايۀتبیین رابط

 یک رفتار (Alexander, 1964) ةیا بیشتر برازند (Gibson,1977) بیشتري دارند قابلیت تأمین بعضی رفتارها،

 (Michelson,1967) یا سازگاري(Barker,1968) ساختی هم از باالتري ۀدرج شرایط بعضی در هستند؛ یعنی

 محدود به مکان و زمان  ـ اجتماعینظامهايقرارگاههاي رفتاري ). 1388لنگ،  (بین محیط و رفتار وجود دارد

مرزهاي زمانی و مکانی براي شناسایی زمان و مکان . هستند ـ  فیزیکیو متشکل از افراد و اشیاي

کی و افراد اجزاي اصلی آن و تعامل میان آنها قرارگاه رفتاري را قرارگاه اهمیت دارند؛ اما اشیاي فیزی

قرارگاه رفتاري ترکیبی پایدار از فعالیت و مکان است  ).(Nassar &El-Samaty, 2014  دهد شکل می

، )محیط کالبدي(اصی از محیط ، طرح خ)الگوي جاري رفتار(کننده و تکرارپذیر که فعالیت بازگشت

  ). 1388لنگ، ( شود  زمانی خاص را شامل میةدر دور) ساختی هم(ن دو  سازگار بین ایرابطۀ

____________________________________________________________________ 
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  نگارنده:  منبع ـ  یک قرارگاه رفتاريةدهند کلیدي شکل عناصر. 1تصویر

  

 عنوان قرارگاه رفتاري  کار فردي بهۀگیري عرص لهاي شک شاخصه .4

 ايـنظامه(ی ـمراتبهـلم سلسـنظبا   تودرتو ونظامهاياي از  ور که اشاره شد، محیط رشتهـط انـهم

گر تنظیمخود
1

 تر است و  بزرگنظام در یک سطح جزئی از یک نظامهر . است که باهم سازگارند) 

گلرخ، (دربرگرفته و اجزایی دارد   مختلفی رانظامهاي میان مرزهاي خود،  وحال در سطحی دیگر درعین

ترتیب، کارگاه طراحی  این به. اري است رفتهریک از این سطوح یک قرارگاه .Wicker, 1979) نقل از 1388

که دارد  معماري است؛ در سطحی دیگر اجزایی ةتر دانشکد  بزرگنظاممعماري در عین اینکه جزئی از 

اساس عناصر  بررا گیري این عرصه  هاي شکل توان شاخصه می. آنهاست کار فردي یکی از ۀعرص

  : صورت زیر بیان کرد زمان  بهکلیدي یک قرارگاه رفتاري یعنی فعالیت، فضا، اشیا و 

 کار فردي از دیدگاه آموزش معماري و علوم رفتاري، دالیلی براي ۀبه عرصتوجهازاین با پیش :فعالیت

تواند  این عرصه می. دش، شناسایی آنعرصه مطرح و تمایالت دانشجویان به کار در این حضور افراد در 

، استراحت و  رایانهسازي، کار با  آزاد، ماکت طراحی دستبستر فعالیتهاي تکرارپذیري مانند فکر کردن، 

از وظایف طراحان مبتکر، تشخیص تمایالت مردم و به وجود آوردن محیطهایی . دست باشد فعالیتهایی ازاین

جایی قابلیتهاي الزم وجود نداشته باشد،  اگر در. است که رفتارهاي حاصل از آن تمایالت را تأمین کند

____________________________________________________________________ 
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بنابراین اگر وقوع رفتاري الزم تشخیص داده شود، طراح باید قابلیتهاي ). 1388لنگ، (هد د رفتاري رخ نمی

  . قرارگاه موردنظر را تعریف کند والزم براي وقوع آن را تأمین کرده

شود و اشیا عناصري هستند  عنوان بستر این قرارگاه مطرح می  بخشی از فضاي کارگاه به:فضا و اشیا

این عناصر ظرف غیر . شوند ک فضاي قرارگاه از فضاي کارگاه به کار گرفته میکه براي تعریف و تفکی

 تعریف این ظرف در فضاي کارگاه با ةبراي شناسایی نحو. دهند شناختی قرارگاه را شکل می روان

 آنچه، شده است  ساختی الگوهاي رفتار با آن ارائه  که براي هم،هشت منبعی  چنین عناصري، از میان

 نیروهاي فیزیکیـ1(: تـاس رـپژوهشگ مدنظر دـشون می مربوط دـکالب هـب
1
نیروهاي اجتماعی ـ2 ،

2
،  

 فرایندهاي فیزیولوژیکـ3
3
شناختی ادراك قیافهـ4  ،

4
نـآموخت ـ 5 ،

5
 انتخاب توسط اشخاصـ6  ،

6
 ، 

انتخاب توسط قرارگاه رفتاري  ـ6
7
ظرف کالبدي بر  تأثیر رفتار ـ8  ،

8
ترتیب،   نای  به ).1391گلرخ،( 

براي . تواند برخی از الگوهاي رفتاري را تحمیل کند و مانع از برخی دیگر شود چیدمان فیزیکی می

باریکی آنها مانع از . کند  راهروهاي مدرسه حرکت را تنها در جهتهاي مشخصی مجاز می،مثال

راي نشستن، رفتار هایی ب همچنین نبود صندلی با لبه. اي دارند شود که الگوهاي دایره بازیهایی می

گونه موارد،  در این. شود کند و مانع از نشستن و لم دادن می ایستادن و راه رفتن را تشویق می

  برخی عناصر بر ادراك تأثیر. کنند نیروهاي فیزیکی با قالب بستن رفتار آن را تابع شکل خود می

 که از ویژگیهاي ،الزاماتی مکانیکیهمچنین افراد به . کنند انجام نوعی رفتار را تقاضا میگذارند و می

گرفتن این موارد  نظر بنابراین با در. دهند است، پاسخ فیزیولوژیک می شناختی ظرف کالبدي غیر روان

و رفتارهایی کرد شناختی قرارگاه موردنظر را طراحی  توان ظرف غیر روان و استفاده از اشیاي الزم، می

  . شده است، قالب بست  فردي تعریف کار  ۀعرص  که در اینجا انجام فعالیتهاي مشخص در،را

 که ، دیگريزمانهاي برگزاري کارگاه یا ياته در ساع و زمانی خاصیة تمام این رویدادها در دور:زمان

  .دهد رخ می ،دارندامکان استفاده از کارگاه دانشجویان 

فردي را در مسیر یادگیري در خود   کار  ۀضور و کار در عرصکاربران کارگاه نیاز به ح ازآنجاکه

اي سازگار میان محیط کالبدي کارگاه و این رفتار را از وظایف  توان ایجاد رابطه کنند، می احساس می

  .طراحان محیط کارگاه به شمار آورد و تعریف چنین قرارگاهی در کارگاه را به رسمیت شناخت

____________________________________________________________________ 
 

1. Physical Forces 
2. Social Force 
3. Physiological Processes 
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   مورديۀ نمونۀ مطالع ـفردي کار ۀتعریف قرارگاه رفتاري عرص .5

جمله انجام فعالیتهاي فردي یا جمعی، انجام  رو هستیم؛ از در یک کارگاه با تنوعی از فعالیتها روبه

عنوان یک قرارگاه کلی، در زمانها و به بنابراین یک کارگاه. برگزاري نمایشگاه  فردي یا گروهی وکرکسیونهاي

که وجود هر  نحوي به لیت تبدیل به انواع قرارگاههاي رفتاري را داشته باشد؛بنا به نیازهاي آموزشی باید قاب

 آسانیفعالیتهاي مختلف به قرارگاه مزاحمتی براي قرارگاههاي دیگر ایجاد نکند و در صورت نیاز، براي انجام

يپذیر طراحان محیط به چنین وضعیتی انعطاف. تغییر باشد  قابل
1 

نجاکه آاز ).1388لنگ، ( گویند می

آغاز  و بروز تعریف،براي  هایی ساختی رفتار با ظرف کالبدي نیازمند محرکها یا نشانه قرارگاهها براي هم

  ۀ، بنابراین عرصشته باشددا راآن حمل و ایجاد ظرفیت  آنهاةفضاهاي دربرگیرند که ،هستند مناسب فعالیتهاي

د و شخصیت و وش  محرکهایی تعریفکمک به عنوان یکی از قرارگاههاي کارگاه طراحی باید فردي به کار

 نیاز به ةر دربا فرانسیسکو وقتی نتایج پژوهش پژوهشگران دانشگاه سانر مبناي ب. نظر خود را بیابدهویت مورد

مرزها ةدربار درواقع آید، می میان به صحبت آنها در قبول ها و انتخاب رفتار قابل فضا، تعریف عرصه
2 

 صحبت

شود می
3
نظر با کاربرد ها و اختصاص هر عرصه به فعالیت خاص مورد ن تفکیک عرصه بنابرای.

  .پذیر است صورت مرزها در تعریف قرارگاههاي رفتاري امکان محرکهایی به

بکتل
4 

حریم  :دهدمی ارائه» رفتار محصور«  حریم قرارگاههاي رفتاري در کتابی ازتعریف روشن

دیوار حریمی آرمانی است که از . شود آن رفتار مستقر میاي است که در  یک قرارگاه رفتاري محدوده

. اندکیفیتهایی چون محو شدن دید و صدا در ایجاد حریم مهم. کند داخل و خارج شدن ممانعت می

 کافی وضوح و شفافیت نداشته باشند، تعریف آنها نیز مشکل ةانداز اگر حریم قرارگاههاي رفتاري به

توان حریمی کالبدي  رفتاري تداخل و همپوشانی وجود داشته باشد، میاگر میان قرارگاههاي . شود می

براي .  نمادین موردنیاز استۀگاهی تنها یک نشان .بنا کرد یا تغییري در سازمان فضا ایجاد کرد

 تفکیک الزم در قرارگاههاي رفتاري را ۀ موردنیاز باید درجة عوامل محدودکنندبارةگیري در تصمیم

 .)1388لنگ، (تشخیص داد 

درستی به ، که نیاز به تفکیک دارند،فعالیتهایی کندکه مشکل حریم قرارگاه رفتاري وقتی بروز می

پوشانی و تداخل قرارگاههاي رفتاري اگر مشکل از هم. شده باشند  تفکیک اندازهاز  یا بیشصورت نگیرد

 ۀد؛ اما گاهی تنها یک نشانتوان حریمی کالبدي بنا کرد یا تغییري در سازمان فضا ایجاد کر است، می

 تفکیک الزم ۀنیاز باید درج موردةکنند عوامل محدودةگیري دربار براي تصمیم. نیاز است نمادین مورد

____________________________________________________________________ 
 

1. Flexible 
2. Boundaries 
3. www.pennbehavioralhealth.com 
4. Betchel 
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پذیري در محیط کارگاه   لزوم انعطافةبه آنچه دربارتوجهبا. در قرارگاههاي رفتاري را تشخیص داد

شوند و فرصت تأمین فعالیتهاي  ر گرفته میها به کا  که براي تفکیک عرصه،گفته شد، مرزهایی

کنند، در صورت نیاز باید توانایی ترکیب، تغییر و فراهم آوردن فرصت فعالیتی  مختلف را ایجاد می

 سه »بعد پنهان«هال در کتاب ادوارد تی. دیگر ازجمله انجام کار جمعی و نمایشگاه را داشته باشند

فضاي با سیماي ثابت، فضاي با سیماي : اند از که عبارت دهدمیدهی فضا را تشخیص  گونه سازمان

حرکت چون دیوارهاي ثابت، کفها، فضاي با سیماي ثابت با عناصر غیرقابل. شکل ثابت و فضاي بینیمه

تواند  ثابت فضایی است که در آن مبلمان میفضاي با سیماي نیمه. شود ها و اتصاالت تثبیت می پنجره

رسد  به نظر می). 1388لنگ، ( آید  بین افراد به وجود میۀکل از رابطش فضاي بی. جا شود جابه

جایی دارد و عالوه بر  ثابت، که قابلیت تغییر و جابهصورت فضایی با سیماي نیمه ساماندهی فضا به

هاي دیگر در  و به عرصهکند  تغییر توانندمیفردي، در صورت نیاز  کارۀ اي عرصهقابلیت تعریف حریم

بنابراین اشیا در این قرارگاه عالوه بر . تواند در طراحی داخلی مدنظر قرار گیرد ، مییل شودتبدکارگاه 

 عرصه را ةکنند کنند، مرزهاي تعریف  که قابلیتهاي وقوع رفتارهاي موردنظر را فراهم می، داخلیياشیا

د که فرد در آن دهن فردي را شکل می کار ۀ عنوان عرص ترتیب قرارگاهی بهشوند و بدین نیز شامل می

 فضاي شخصی متعلق به خود نسبت به فضاي تحت کنترل ةاحساس خلوت و آگاهی از محدود با

تواند  راحتی می به در چنین شرایطی پردازد؛ وي می  زمانی خاصیةدیگران، به فعالیت مشخصی در باز

  .شود  میلبازدهی تبدیرپ محل کار او به محیطدر نتیجه  و با دیگران تعامل داشته باشد

شده است، بدون  که مبناي تعریف قرارگاه رفتاري، رفتار مردم در محیط واقعی و ساختهآنجااز

بنابراین در ادامه . یافت  توان به نتایج موردنظر دست  رفتار افراد در بستر وقوع رویدادها نمیةمشاهد

منظور حفظ  به ).2تصویر( شود دنیا پرداخته می هاي معماري  موردي از دانشکدهۀنمون به بررسی چند

شده است و   ها پرداخته ها از نقاط مختلف جهان و از اکثر قاره اعتبار درونی پژوهش، به انتخاب نمونه

که دار، نام و سابقه هاي موجود در سراسر جهان، انتخاب دانشگاههاي صاحب از میان انبوه نمونه

البته الزم به ذکر .  در اولویت بوده است،کنند روشهاي آموزشی نسبتاً روشن و منطقی را دنبال می

 که به همکاري و انجام ، یافتن دانشجویان ایرانی در دانشگاهها و یا دانشجویان خارجی که است

کننده در   همچنین دسترسی مناسب به اطالعات موردنیاز نیز عاملی تعیینتمایل داشتند و مصاحبه 

هاي موردي در قالب  نمونه ه و بررسی آسان، اطالعات مربوط به مقایسرايب. ها بوده است انتخاب نمونه

 سازي زیاد صورت طیفی از امکان شخصی  بهها جدولاین .اند شده  ی با ساختاري یکسان تنظیمهایجدول

  . اندهشدسازي محدود مرتب  تا امکان شخصی
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 نگارنده:  منبع ـهاي موردي  روند تحلیل نمونه.2تصویر 

  

  ورساي، فرانسه  معماري عالی ملیۀسمدر. 1جدول 

)Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles, France( 
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  )(University of Southern California,USAدانشگاه کالیفرنیاي جنوبی، آمریکا . 3جدول 
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  )The University of Tokyo, Japan( دانشگاه توکیو، ژاپن.4جدول 

  
  



  عنوان یک قرارگاه رفتاري کارآمداه طراحی معماري بهعرصه کار فردي در کارگ       

  

152

  ودانشگاه فنی استانبول، ترکیه ادانشگاه کوئینزلند،استرالی. 5جدول 

The University of Queensland, Australia (Istanbul, Technical University, Turkey) 
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ترتیب وجود قابلیت بهکه ها  نمونه ـ هاي موردي بندي اطالعات برگرفته از بررسی نمونه جمع. 8جدول 

  .اند شده  بندي گروه) از زیاد به کم(سازي  شخصی
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  گیري نتیجه .6

عنوان قرارگاهی  به فردي کار عرصۀ  در کارگاه طراحی معماري تعریف کهتوان گفت در پایان می

ي در فرایند جمعی، ضمن ایجاد فرصتی براي انجام بهتر فعالیتهاي فرد کار  ۀرفتاري در کنار عرص

اي اجتماعی و  آموزش طراحی با تأمین برخی نیازهاي روانی مانند خلوت، در تبدیل کارگاه به عرصه

 اي فردي و کنترل قلمروپایی دلخواه با فراهم کردن عرصه که طوري به.  خالقیت، مؤثر استةانگیزانند

ساختی  براي هم .شود می  ه زمانی خاص به دانشجویان دادةباز فرصت انجام فعالیتهایی مشخص در

 براي  یا حریمهایی صورت نشانه ها نیازمند محرکهایی به با فعالیت موردنظر، عرصه ظرف کالبدي

که فرصت وقوع  دنکنتعریف میاشیایی را این قرارگاه  ،ترتیب این به. ستآغاز فعالیتها و بروز تعریف،

به تنوع فعالیتها، یک کارگاه باید توجه اما با.تندکننده هس  و محصورهدرک رفتارهاي موردنظر را فراهم 

که وجود هر قرارگاه براي  نحوي قرارگاههاي رفتاري مختلفی را داشته باشد؛ به قابلیت دربرگیري

تغییر یا ادغام با   فعالیتهاي جاري در قرارگاههاي دیگر مزاحمتی ایجاد نکند و یا در صورت نیاز، قابل

  .پذیر نیز باشند ا باید انعطافهرزها ضمن داشتن توانایی تعریف و تفکیک قرارگاهآنها باشد؛ بنابراین م

گیري قرارگاه  فردي بر اساس عناصر کلیدي شکل کار  ۀهاي موردي، با تحلیل عرص  نمونهۀمطالع

گیرد؛  فردي بنا به نیاز واقعی و خواست دانشجویان صورت می  کار  ۀ عرص رفتاري، نشان داد که تعریف

صورت طیفی از  گیرد، به  فرصتی که براي تعریف آن در اختیارشان قرار میدر نظر گرفتن با اما

فیزیکی قلمروهایی با مرزهاي 
1

 تا قلمروهایی با مرزهاي روانی
2

براي مثال، در . شود  را شامل می

ز عناصر ا گرفته شکل(فیزیکی  دانشگاه ورساي، واشنگتن، کالیفرنیاي جنوبی و توکیو عرصه با مرزهاي 

) هم کنار دردار جایی یا چیدمان میزهاي لبه قابلیت جابه دیوارکهایی با جمله ثابت، ازفیزیکی نیمه

به دلیل . دشو  حضور در کارگاه به کار در این عرصه سپري میياتهشود و اکثر ساع تعریف می

تهاي جمعی نیز پذیري چنین حریمهایی، فرصت ایجاد فضاهایی یکپارچه براي انجام فعالی انعطاف

اما با .  نشده استگرفته نظر فیزیکی در در دانشگاه فنی استانبول و کوئینزلند، مرزهایی . وجود دارد

سازي، هر میز و   هر میز کار به یک دانشجو در طول یک ترم و وجود امکان شخصیدر نظر گرفتن

مادرید،   تکنیک ، پلیAA ري معماۀدر مدرس. شده است  فردي شناخته کار ۀ عنوان عرص  آن، بهلوازم

گیرد، اما افراد با  دانشگاه تهران و شهید بهشتی، اگرچه میزي اختصاصی به دانشجویان تعلق نمی

  ۀترم، تمایل به داشتن عرص  در طول  مشخصی از کارگاه و تالش براي حفظ آنةانتخاب میز محدود

مرزهاي روانی مرزهایی نامرئی  .دهند  مینشان فردي را با تعریف قلمروي رفتاري با مرزهاي روانی کار

 و تنها با رفتار قلمروپایی ستا  نرفته  کار ثابتی بهدر ایجاد آنها عناصر فیزیکی ثابت یا نیمه هستند که

____________________________________________________________________ 
 

1. Physical Boundaries 
2. Psychological Boundaries 
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میالن، هرچند   تکنیک دلفت و پلی   در دانشگاه. شوند افراد از فضاي شخصی پیرامونی خود ادراك می

سازي   شخصیةکارگیري سیاست میز تمیز، اجاز گیرد و با به علق نمیمیزي اختصاصی به دانشجویان ت

به ضعیف بودن توجهاما با. شود دیده میهنوز  ولی چنین قلمروهاي رفتاري ،شود به آنها داده نمی

شوند و  پیوند نادیده گرفته می قلمروهایی روشن، گاهی خلوت و سازکارهاي همنشدن مرزها و تعریف 

 رویدادهاي جاري در تمام ۀبا مقایس. شود ایجاد می حامد ازۀوسیل ل در فعالیت افراد بهامکان بروز اختال

فردي را تشخیص  کار ۀ عنوان عرص توان تمایل دانشجویان به حضور در قرارگاهی به ها، می این نمونه

 تر آنشدن هرچه بیش  تر و به رسمیت شناخته اي با مرزهایی روشن داد و ادعا کرد تعریف چنین عرصه

.  کند  شرایط انجام کارهاي فردي در فرایند آموزش طراحی را بهتر فراهم میـ پذیري در عین انعطافـ 

 ة تعامل بهتر دانشجویان با محیط و انگیزۀهمچنین، با تأمین خلوت و فضاي شخصی دلخواه، زمین

  .آورد حضور بیشتر آنها در کارگاه معماري را به وجود می

  

  
  

یزیکی تا قلمروهایی با  فصورت طیفی از قلمروهاي داراي مرزهاي  کار فردي بهۀف عرص تعری.26تصویر 

 روانی مرزهاي

 

  تشکر و قدردانی

عنوان با  اول مقاله، ة کارشناسی ارشد نگارندۀنامبه اینکه این مقاله برگرفته از بخشی از پایانتوجهبا

هاي آموزش ي با عنایت به شیوهر معماة احکام و مالحظات طراحی فضاهاي کارگاهی دانشکدۀارائ«

ندیمی و سرکار خانم دکتر مریم فرهادي در دانشگاه حمید به راهنمایی جناب آقاي دکتر » طراحی

 ایشان و همچنین تمام عزیزانی ةدانم از زحمات ارزندشهید بهشتی است؛ در پایان بر خود فرض می

اند، صمیمانه ي اطالعات را به اینجانب دادهها و گردآورکه در مسیر پژوهش فرصت انجام مصاحبه

  .قدردانی کنم
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