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 چكيده
متناسب با  و شود ميدرگير  ها آنبا  ،كند ميه را تجرب ها آنرفتاري واحدهايي از محيط هستند كه فرد در زندگي روزمره  هاي قرارگاه

عملكردي در  هاي حوزهيك قرارگاه رفتاري بزرگ داراي  عنوان بهآموزشي  هاي محيطدر اين راستا  .دهد ميوضعيت رفتارش را تغيير 
و  تهذيب ستانرفتاري در هنر هاي قرارگاهپژوهش حاضر با تحليل  يز پذيراي رفتارهاي متفاوتي است.ن هركداميك قرارگاه است كه 

پرداخته و از سوي  ها قرارگاهجاري رفتار در  سو به بررسي الگوهاي يكرفتاري در هنرستان از  هاي قرارگاهبررسي عوامل قدرت گرفتن 
رفتارهاي دانش آموزان در مدارس و الگوهاي  بررسي و مشاهدهبا  نهايتاًكه  دهد ميقرار  موردبررسيرا  ها قرارگاه هاي ويژگيديگر 

و  ها كالس در كه آيد مي دست بهو اين نتايج  دارد مي بيان ها قرارگاهي براي تقويت هر يك از يراهكارها ها حوزه ازتاري در هر يك رف
ص بخشي از اختصا استفاده از عناصر طبيعت، نور طبيعي، اندازه مناسب كالس، ،انعطاف قابلبا ايجاد مبلمان هنرستان  هاي كارگاه

هر قرارگاه و  هاي ويژگيضرورت پژوهش بررسي  باشد. تأثيرگذارت قرارگاه كالس در تقوي تواند مي و غيره كالس به فضاي خلوت
تحليل محتوا و در  صورت بهكه در بخش اول  و از نوع توصيفي تحليلي است فيرويكرد پژوهش كي .يجاد راهكار براي هر قرارگاه استا

 .گيرد ميموردي انجام  صورت بهبخش ميداني مطالعات 
 

  واژگان كليدي
 محيط، هنرستان شناسي روانرفتار، الگوهاي جاري رفتار،  هاي قرارگاه

 
 sahar_59ra@yahoo.com                                                                    همدانواحد  يآزاد اسالمدانشجوي كارشناسي ارشد معماري، دانشگاه  *

 jalaliansara@yahoo.com                                          واحد همدان، همدان يمعماري، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالم گروه استاديار **
 odejdar@yahoo.com                                             دانواحد همدان، هم يمعماري، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالم گروه استاديار*** 

                                                           
اي در  هاي رفتاري در يك هنرستان فني و حرفه تبيين عوامل مؤثر بر قدرت قرارگاه "اين مقاله برگرفته از بخشي از رساله كارشناسي ارشد نگارنده اول با عنوان 1

به راهنمايي خانم دكتر سارا جالليان و مشاوره آقاي دكتر اميد دژدار است كه در  "يب همدانقالب طراحي هنرستان در همدان (نمونه مطالعاتي: هنرستان تهذ
 گرفته است.  دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان انجام
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 مقدمه
مشخص،  ييرفتارها و با انجام و تكرار كند ميرا تجربه  ها آنروزمره  يهستند كه فرد در زندگ يطاز مح ييواحدها ي،رفتار هاي قرارگاه
رفتار متناسب با آن را انجام يك و در هر  شود مي يردرگ ها آن روزمره با يزندگ يكه فرد ط هايي وضعيت ؛گيرد ميقرار  ها آندرون 

انسان  يزندگ يواقع يطمح يك،اكولوژ يوانشناسر .كند مي ييررفتارش تغ يگرد يتبه وضع يتوضع يككه با گذر از  اي گونه به، دهد مي
كالبد هستند -از رفتار يبيواحدها ترك ينهستند. ا مستقل از هم حال درعينكه در ارتباط باهم و  داند مي ييو رفتار را متشكل از واحدها

 .يدندنام يكه باركر و همكارانش آن را قرارگاه رفتار
بسـيارند و   دهـد  ميو رويدادهاي تكراري كه در آن فضاها روي  گذرانند ميدرك اين مسئله كه دانش آموزان زمان زيادي را در مدرسه 

با محيط مدرسه هماهنگي داشـته احسـاس درونـي او هـم بـا محـيط پيرامـون         آموز دانشمنش زندگي  هرچقدردانستن اين مسئله كه 
 ).200: 1390(محمودي،  رسد ميضروري به نظر  آورد ميهماهنگي بيشتري پيدا خواهد كرد و محيطي پويا و صميمي را به وجود 

به موارد زيـر اشـاره    توان ميگوي جاري رفتار است رفتاري در ارتباط بسيار نزديك با ال قرارگاهمحيط كالبدي كه در  هاي ويژگي ازجمله
ء است. محيط قرارگاه يك كالس، يـك اتـاق ويـژه در يـك     و اشيا ها مكان، ها زمانكرد: محيط قرارگاه رفتاري يك مجموعه بغرنج از 

مسـتقلي از   طـور  بـه قرارگاه،  و اجزاء محيطي اند شدهويژه با اشياء ويژه است كه با يك الگوي ويژه چيده  زمان يكمحل اقامت ويژه در 
 ).1391و همكاران،  (دژدار الگوي جاري رفتار و ادراك افراد از قرارگاه، وجود دارند

از  بايسـت  مـي جمعي است؛ براي پاسخگويي به الگوهاي جاري رفتار در هر نظـام آن   هاي محيطاز  نوعي بهكه  آموزشي هاي محيطدر 
. ايـن  گيرد مياز رفتارهاي تحت تأثير يكديگر شكل  اي سلسلهو با تعامل اجتماعي مردم  اند يدهپيچاصولي پيروي شود. برخي از رفتارها 

 متعـددي آموزشي و پرورشـي عوامـل    هاي قرارگاهدر عملكرد  . (Barker, 1960)گيرد ميرفتاري انجام  قرارگاهدر يك  هركدامرفتارها 
شرايط معماري فضاهاي آموزشـي،   ، رطوبت) و شرايط اقتصادي،بردت ن گرما،مانند شرايط اقليمي محيط (ميزا ؛دارند كننده تعييننقش 

كـه خـود در تـأثير     تربيتي هاي قرارگاهدر  مؤثركه با توجه به تعداد عوامل  وپرورش آموزشفرهنگي و رسمي  هاي دستورالعملقوانين و 
 هـاي  نقـش  هاي ويژگيفردي، عوامل نمادي، سازماني، برخي  شناختي روانرا در عوامل  تأثيرپذيريبيشترين  توان ميمتقابلي قرار دارند 

عامل در اين پژوهش بررسـي   ترين مهم ).1376مرتضـوي،  ( دانستعوامل كالبدي  هاي ويژگيو معيارهاي فرهنگي و  ها ارزشاجتماعي، 
نمونه  عنوان بهانه تهذيب را هنرستان دختريداني، در بخش بررسي مشاهدات م كه است اي حرفهفني و  هاي هنرستانعوامل كالبدي در 

 خواهيم كرد. موردبررسي
 پيشينه نظري

ارجـاع   شـده  ارائه، الزم به ذكر است كه تعاريف به بررسي تعاريف زير پرداخت توان مياكولوژيك  شناسي روانبا مروري به ادبيات حوزه 
» قرارگـاه رفتـاري  «مفهـوم  » فضـاي فعاليـت  « ايجـ  بـه اكولوژيك  شناسي رواندر است.  "اكولوژيك  شناسي روان"به كتاب  شده داده

 كـرده  اشـاره بـه آن   "آفرينش نظريه معماري" از قرارگاه رفتاري كه جان لنگ در كتاب شده خالصهيك تعريف كلي و  است. كاررفته به
ه شامل اجزاي زير است: است ك شده گرفتهقرارگاه يا مكان رفتاري تركيبي پايدار از فعاليت و مكان در نظر  است، به اين شرح است كه

سـازگار بـين ايـن دو يـا      اي رابطـه  بـدي، طرح خاصي از محيط يا محيط كال ؛قابل تكرار يا الگوي جاري رفتار فعاليتي بازگشت كننده و
 ).1386(لنگ، "دوره زماني خاص ،ساختي هم

قرارگـاه   هم و سـازنده قرارگـاه اسـت؛ رفتـار در    فضا جزء م  ،دهد ميبرايان الوسون تعريف متفاوتي را ارائه "زبان فضا"در تعريف كتاب
و  اقعاز آلدوون ايك در خصوص فضا و زمان، در دنياي و جملهقائل شدن بازه زماني و مكاني براي قرارگاه و ارجاع به  ؛پذيرد ميصورت 

بـراي   نهز يك قلمرو ويژه باشند يا ، خواه جزئي ا؛ قرارگاههايشان فعاليت، مردم و فضا دربرگيرندهقرارگاه  ؛مكان و فرصت در ذهن انسان
فرهنگ در خوانائي قرارگاه نقش دارد؛ نحوه رفتار در يك قرارگاه و تأثير فضا بر  راهي براي توليد نمودن امنيت اهميت دارند؛ مثابه بهما 

ر فضـا را بيـان   چگـونگي رفتـار صـحيح د    كننـدگي  كنتـرل و  بـودن آن  غيرشـفاهي كـه ويژگـي    "فضازبان "رفتار افراد را تحت عنوان
  (Lawson, 2001).نمايد مي

هيجانات و حاالت روانـي فـرد    درنتيجهبه دو سطح رفتارهاي دروني و بيروني او تقسيم كرد كه رفتارهاي دروني  توان ميرفتار آدمي را 
رفتار آدمي بـه   كه ازآنجاييرار دارد. و رفتارهاي بيروني او در اثر تعامل با محيط بيروني اعم از افراد، اشيا، فرهنگ و غيره ق گيرد ميقرار 

كـه ايـن    شـود  مـي از آن تحت عنوان رفتار پيچيده ياد  قرارگرفتهاز رفتار حيوانات  باالتر ردهدر  بيني پيشعلت تنوع و وجود حاالت غير 
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تحليل ويژگى هاى رفتارى در فضاى هنرستان و عواملى در جهت قدرت گرفتن قرارگاه ها (مطالعه موردى هنرستان تهذيب)

رفتار  توان مياما  آوردكه نتوان همه عناصر اصلي الزم را براي توصيف و تبيين آن، در چارچوب واحدي فراهم  شود ميپيچيدگي باعث 
و موقعيت بيروني يا محيطي او دانست كه رفتار شخص را در يـك الگـوي منسـجم و كلـي هماننـد       درونيانسان را تابعي از شخصيت 

 .)1383 ،اي كارخانه( دهد ميشكل زير قرار 

 
 ).41 :1383، يا كارخانهالگوي رفتار انسان ( -1 تصوير

 

است كه در آن رفتار  اي محدودهحريم يك قرارگاه رفتاري است:  شده ارائهرفتاري توسط رابرت بكتل  هاي قرارگاهتعريف روشن حريم 
چون محو شدن ديد و صدا در ايجاد  هايي كيفيت .كند ميداخل و خارج شدن ممانعت  ديوار حريمي آرماني است كه از .شود ميمستقر 

يك  .شود مينيز مشكل  ها آنتعريف  كافي وضوح و شفافيت نداشته باشد، ازهاند بهرفتاري  هاي قرارگاهاگر حريم . حريم مهم هستند
ورزشي حياط با خطوط يا تغيير جنس مصالح  هاي زمينحريم سخت داشته باشد مثل ديوار كالس و يا مانند  تواند ميرفتاري  قرارگاه

 .حريم مشخص شود
اگرچه در پي ارائه راهبردهاي پژوهش بر روي رفتار  "محيط مسكونيرفتاري در  هاي قرارگاه"تحت عنوان  اي مقالههنري سن آف در 

قرارگاه رفتاري بيان  هاي ويژگينكاتي در مورد  حال باايناست، اما تعريفي واضح از قرارگاه ارائه ننموده  شده طراحي هاي محيطدر 
 كه به شرح زير است: كند مي
آن از  مشاهده قابلرفتاري و محيطي به هم وابسته است و الگوي رفتار  هاي مجموعهقرارگاه رفتاري واحدي اكولوژيك كه شامل  �

 :خوريم برميسپس با تأكيد بر محيط قرارگاه به عبارات زير  افراد ويژه درگير آن مجزا است.
 محيط داللت بر هر وضعيت يا تأثير خارج از سازه واره، گروه و دستگاه است. �
 .آورد ميفراهم  محيط براي انسان فرصت تعامل و تجربه را �
 محيط كالبدي تأثير بسيار زيادي بر حالت روانشناسي و رفتار اجتماعي دارد. �

 ).1376دهخدا، (آموزند  يم هنري كارهاي آموزان دانش به آن در كه متوسطه جاي آموختن هنر. مدرسههنرستان به معني  :هنرستان
 اجرا قابل ومتعادل  هايي حل راهآن احساس راحتي كنند. طراحان بايد به  در كنندگان استفادهطراحي شود كه  اي گونه بههنرستان بايد 

هنرستان بايد خوانا و واضح  طرح و كارآمد را به دانش آموزان بچشانند. صرفه به هاي حل راهدست يابند و از اين طريق شيريني يافتن 
و  متين ،به آن احساس خاطر تعلق نمايند. فضاي هنرستان بايد سادهآن را درك كنند. به ياد بسپارند و  آساني به كنندگان استفادهباشد تا 

شود. ايجاد فضاهايي با مقياس  كنندگان استفادهموجب انبساط خاطر و نشاط  حال درعينصميمي باشد. آرامش و امنيت را القا كند و 
نور و هواي طبيعي سالم هم عامل  تأمين. كند ميراه كمك  اين دربكار بردن شكل و رنگ متناسب  ،استفاده از مصالح طبيعي ،انساني
محيط را  باز نيمتوجه به فضاي باز و استفاده از گياه و آب و تركيب متناسب باز و بسته و  و شودكه بايد بكار گرفته  است ديگريمهم 

 ،ات نامناسب مصالح و رنگ ناهنجارو تزيين ها اندازهطراحان چنين مراكز آموزشي به پرهيز از تناسبات عظيم  مقابل در. سازد ميدلنشين 
 ).طراحي فضاهاي آموزشي ضوابط ،سازمان نوسازي مدارس( شوند مييا عواملي از اين قبيل دعوت  ازحد بيشتكلف و تجمل 

در قرارگاه رفتاري فضاهاي آموزشي  شده واقععملكردي  هاي حوزههر يك از : هنرستان –عملكردي در مدرسه  هاي حوزه
. فضاهاي پذيرند ميو تعامالت گوناگون  ها نقش، گيرند ميقرار  مورداستفادهيك عملكرد دارند و بسته به زماني كه  معموالً بيش از

رفتارهاي صورت گرفته  مشاهدهكه با در نظر گرفتن و  هستند اي ويژهمجزا هر يك قرارگاه رفتاري  طور بهموجود در فضاهاي آموزشي 
را شناخت و در جهت بهبود شرايط كالبدي و فيزيكي به  ها آنعملكردهاي متفاوت و متنوع  توان ميدر ساعات مختلف،  ها آندر 

 كنندگان استفاده هاي ويژگيو تحقيق در مورد چگونگي شرايط و  بامطالعه توان مياقدام نمود. عالوه بر آن  ها آنطراحي بهتر 
ازهاي ويژه آنان كه از خصوصيات رشدي، دركي و انگيزشي و رفتاري فضاهاي آموزشي يعني فراگيران با توجه به ني هاي قرارگاه

و باعث ايجاد رفتارهاي ويژه و نيازهاي ناخودآگاه خاص يك رده سني و جنسي، در جهت ايجاد محيطي  شود ميحاصل  ها آنشناختي 
 ياري رساند. تر مناسبهرچه بهتر و 
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كه اين تظاهرات از كنش متقابل  استدروني داراي تظاهرات بيروني  هاي جنبهرفتار دانش آموزان در مدارس عالوه بر دارا بودن  
رشد فيزيكي، شناختي، انگيزشي  هاي جنبهرفتارهاي دانش آموزان در مدرسه متأثر از  .گيرد ميفرايندهاي دروني با محيط كالبدي شكل 

گرديده  در محيط مدرسه ها واكنشو  كنش ها،سبك خاصي از رفتار گيري شكل. نيازهاي رفتاري دانش آموزان در مدرسه باعث باشد مي
 استرفتاري در هنرستان  قرارگاهحياط مدرسه يك  مثال عنوان به .است مورداستفادهكه خود به نحوي براي ساماندهي و طراحي فضا 

حياط و باغ  عنوان هبفضاي باز پيرامون مدرسه كه است.  ها گوشه و ها جدارهآبخوري  ازجملهعملكردي متعدد  هاي حوزهكه خود شامل 
 توانند ميآموزان  دانش خاطربدني، گذراندن اوقات فراغت و انبساط  هاي فعاليت، عالوه بر تأمين فضايي براي شود ميمدرسه شناخته 

 نفس اعتمادبهرفتاري باشد. مشوق اصلي دانش آموزان براي ايجاد رفتارهاي گروهي همراه با  هاي قرارگاه ترين قويييكي از  عنوان به
 ).58 :1385امجدي، ( زياد

عملكردي  هاي حوزهيك قرارگاه رفتاري بزرگ داراي  عنوان بهمدرسه : رفتاري در هنرستان هاي قرارگاهمناسب  هاي ويژگي
بيان داشت كه مثالً يك كالس درس  گونه اين توان ميرفتارهاي متفاوت است كه  خودپذيراينيز در  ها حوزه از اين هركداماست كه 

يك محل تدريس پذيراي رفتارهاي ديگر چون بازي و گفتگو، تعامالت دوستانه و... باشد. فضاهاي  عنوان بهاستفاده  غيراز به تواند مي
هستند كه با در نظر گرفتن و مشاهده رفتارهاي صورت گرفته در  اي ويژهرفتاري  هاي قرارگاهمجزا هر يك  طور بهموجود در مدارس 

را شناخت و در جهت بهبود شرايط كالبدي و تقويت همين  ها آنعملكردهاي متفاوت و متنوع  توان ميدر ساعات مختلف  ها آن
آن  تمايز قابل هاي بخش همه دربردارندهرفتاري  هاي قرارگاهتوصيف يك جامعه يا موسسه در چارچوب رفتاري اقدام نمود.  هاي قرارگاه

 ها آن كه اينرفتاري هستند يا  هاي قرارگاهاز  هايي ويژگييا  ها بخشري نيستند، كه قرارگاه رفتا تمايزي قابل هاي بخشچون يا  است
 واحدهاي چند قرارگاهي هستند.

 است. درك قابل اي بينندهرفتاري، مستقيماً توسط هر  هاي قرارگاهساختاري  هاي ويژگي �
ي داخلي و اجبار قرارگاه رفتاري و شـواهدي از  ، شواهدي از وابستگشود ميمحيط؛ رفتار در نظر گرفته  ساخت هممنابع  كه هنگامي �

 .شود ميجغرافيايي، شناسايي  –الگوهاي جاري رفتار و محيط كالبدي  ساخت همهشت منبع احتمالي  درواقع. شود مي آشكارآن 
اشياء نيز الگوهـاي   كالبدي هاي ويژگيتا متناسب با قالبي كه دارد باشد.  دهند ميبا توجه به اينكه نيروهاي كالبدي رفتار را شكل  �

 .كنند ميرفتاري خاصي را ايجاد و تحريك 
ارتباط  در رفتاري، هاي قرارگاهشروع و پايان، وقوع قرارگاه رفتاري با توجه به اينكه شواهد زيادي مبني بر وابستگي داخلي و اجبار  �

رفتاري، جز در  هاي قرارگاه. وابستگي داخلي دهد ميهر بخش اوليه از يك قرارگاه تغيير  كه هنگاميداخلي و عملكردي وجود دارد. 
همزمـان   طور بهيك قرارگاه  هاي بخش همهنشان داده نشده است.  وضوح بهآغاز و پايان وقوع يك قرارگاه رفتاري، در هيچ كجا، 

 .شود ميشروع و متوقف  باهم
متري توحيد و خيابان ايل  18كريه و بين موقعيت هنرستان تهذيب در استان همدان، فرعي ش: مطالعه ميداني هنرستان تهذيب

صورت گرفت كه قسمتي از مجموعه دوباره تخريب و ساخت  1372است. سال ساخت مجموعه آموزشي تهذيب در سال  شده واقعگلي 
 مترمربع كـه از دو جهـت   8167 ابعاداين مدرسه در زميني به جديدي در آن صورت گرفت. نماهاي كلي مجموعه تهذيب آجري است. 

موجـود در   هـاي  كـاربري شده اسـت.   دهي سازمان دوطبقهاست و از دو طرف ديگر باز است. ساختمان در  شده احاطه ها ساختمانتوسط 
. شود ميدخترانه در سطح استان همدان محسوب  هاي هنرستانمتمادي تغييراتي داشته است و جزء اولين  هاي سالمدرسه تهذيب طي 

و  اسـت  ديـدن  قابلو سادگي  نيروش به ها كاربريمنطقه بندي 
مدرسه به دو بخش يكي در قسـمت حيـاط اول و ديگـري در    

در قسمت غرب و  ها كالساست.  قرارگرفتهقسمت حياط دوم 
 چنـدان  نـه  اي كتابخانه. اند شده دهي سازمان اي دندانه صورت به

 هـاي  ويژگـي مجهز در طبقه دوم مجموعه قـرار دارد. يكـي از   
 هـا  حيـاط اسـت، يكـي از    ها حياطبودن هنرستان تهذيب مجزا 

و  شـود  مـي فضاي بازي و زمين ورزش در نظر گرفته  عنوان به
 .است فضاي گردهمايي (صف) عنوان بهحياط ديگر 

هنرستان تهذيب -2تصوير   
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تحليل ويژگى هاى رفتارى در فضاى هنرستان و عواملى در جهت قدرت گرفتن قرارگاه ها (مطالعه موردى هنرستان تهذيب)

است در مركز حياط اول  شده احاطهيك ميدان كه توسط گياهان و آب 
يـك قرارگـاه    عنـوان  بـه و نزديك به ورودي اصلي قرار دارد كه خـود  

. اين فضا براي برخوردهاي متقابـل فضـاي   كند ميرفتاري فعال عمل 
. در فضـاي  رود مـي ايمن براي دانش آموزان مقطع متوسطه بـه شـمار   

داخلي چيدمان مبلمان ها به صورتي نيسـت كـه بتوانـد فضـاي بـراي      
تشـكيل دهـد. جبهـه     آمـوزي  دانـش  هاي گروهو تشكيل  گزيني خلوت

و در بسياري از فضـاها   نيز بهترين جبهه آن نيست نورگيري ساختمان
 .گردد ميكمبود شديد نور احساس 

درونـي   هـاي  جنبـه ذيب عالوه بـر دارا بـودن   هرفتار دانش آموزان در مدرسه ت: عملكردي هنرستان تهذيب هاي حوزهبررسي 
دانـش   رفتارهـاي  .گيـرد  مـي حيط كالبـدي شـكل   كه اين تظاهرات از كنش متقابل فرايندهاي دروني با م استداراي تظاهرات بيروني 

. نيازهاي رفتاري دانش آموزان در هنرستان تهذيب باعـث  باشد ميرشد فيزيكي، شناختي، انگيزشي  هاي جنبهآموزان در مدرسه متأثر از 
و فضـا  در محـيط هنرسـتان گرديـده كـه خـود بـه نحـوي بـراي سـاماندهي           ها واكنشسبك خاصي از رفتارها و كنش و  گيري شكل

در نمــودار زيــر بــه تحليــل كليــت  درمجمــوعاســت.  مورداســتفاده
عملكـردي در   هـاي  حوزهو  هاي قرارگاهرفتارهاي دانش آموزان در 

 .ايم يافته دستهنرستان تهذيب 
؛ رفتـاري در هنرسـتان ورودي اسـت    هاي قرارگاه ترين مهم ازجمله

از  فضاي ورودي نسبت به ساير فضاها و اجزاي هر واحـد معمـاري  
و امتيازات خاصي برخوردار است، زيرا عـالوه بـر كـاركرد     ها ويژگي

بصـري و ادراكـي    ازلحـاظ يك فضاي ارتباطي،  عنوان بهاصلي آن 
رابط بين يك بنا يا فضاي شهري است و غالباً معياري است بـراي  
تشخيص ارزش معماري و اجتماعي هر بنا. فضاي ورودي خصوصاً 

احيـاء و پويـايي    باعـث  شـاخص،  يك فضـاي  عنوان بهدر مدارس 
 ).42: 1384بختياري اصل، ( گردد مي

 
 هاي رفتاري مشاهده رفتار در بخش ورودي مدرسه تهذيب و راهكارهاي براي تقويت و بهبود قرارگاه – 1 جدول

 راهكارها طراحي مداخله كننده هاي يژگيو مشكالت مشاهده رفتار در بخش ورودي

 وآمـد  رفـت  هـاي  يسسـرو توقف 
 نش آموزاندا

در خــارج از  هــا يــلاتومبتجمــع ســرويس و 
فضاي مدرسه باعث به وجود آمدن ترافيـك  

. گـردد  يمو مشكالت تردد براي همسايگان 
كه ارتبـاط مدرسـه بـا فضـاهاي      خصوص به

 مسكوني بسيار نزديك است.

 ايجاد مسير سواره مجزا
 به لحاظ امنيت

 ايجاد مسير سواره مجزا
 به لحاظ امنيت

دانش آمـوزان در   يدنفرچنتجمع 
 آستانه ورودي

با توجه به نبـود فضـاي تجمـع مناسـب در     
ورودي مدرسه تهذيب تجمع دانش آمـوزان  

 و در آستانه ورودي مشكالتي به همراه دارد
 نيازمند كنترل مسئولين است.

به فضـاي   يدباد كننده دعوتورودي 
 داخلي و خارجي و فضاي نشيمن

 تـوان  يمـ حفـظ محرميـت    منظور به
براي تجمع در داخل مدرسه  يها لبه

 به جهت تجمع تعبيه كرد.

تجمع تعدادي از دانش آمـوزان و  
 بحث و گفتگو در قسمت ورودي

در  آموزانمناسب نبودن فضاي تجمع دانش 
 قسمت ورودي.

 فضاهاي خلوت و نشيمن
 در كنار ورودي

بــه  يمننشــفضــاي  يســاز مناســب
 همراه حفظ محرميت و ايمني

هنرستان تهذيب -3تصوير   

هنرستان تهذيب ورودي -4تصوير   
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سحر رنجبران، سارا جالليان، اميد دژدار

 هاي عملكردي ورودي مدرسه تهذيب وزهح – 2 جدول
 كننده كنترلعامل  بازه زماني كاربران قلمرو رفتار الگوي جاري رفتار قرارگاه رفتاري

 ورودي

مدرسه  هاي سرويستوقف 
 والدين هاي اتومبيلو 

از  اي محدودهدر ورودي و 
 فضاي خارج از مدرسه

  ،والدين
 آموزان دانش

 دقيقه قبل از شروع  2-10
 - ها كالساز اتمام و پس 

والدين،  در ورودي عبور
 آموزان، معلم دانش

 از شروع  دقيق قبل 5-10
 سرايدار ها كالسو پس از اتمام 

از فضاي خارج و  اي محدوده انتظار
 داخل مدرسه

والدين، 
 آموزان دانش

 دقيقه  2-30
 سرايدار ها كالسپس از اتمام 

از  محدودهدر ورودي و  گفتگو و تعامالت دوستانه
 فضاي خارج و داخل مدرسه

والدين، 
 آموزان، معلم دانش

دقيقه قبل از شروع  2-10
  ها كالسو پس از اتمام  ها كالس

 

 و كارگاه است:رفتاري در هنرستان كالس  هاي قرارگاهاز ديگر 
 

 
 مدرسه تهذيب يها كالسوضعيت  -5تصوير 

 

رفتاري كالس قرارگاه -3 جدول  
 كننده كنترلعامل  بازه زماني كاربران عناصر كالبدي)( رفتارقلمرو  لگوي پايدار رفتارا قرارگاه رفتاري
 معلم ساعت در روز 4-3 دانش آموزان و معلم كف، سقف درديوار، پنجره،  آموزش كالس درس

 

 ورودي كالس -در كالس حوزه عملكردي -4جدول 
 كننده كنترلعامل  بازه زماني انكاربر قلمرو رفتار الگوي جاري رفتار زير قرارگاه كالس

 ها كالسورودي 
 معلم دقيقه 3-1 دانش آموزان، معلم از اطراف آن در راهرو يا محدودهو  در كالس ورود و خروج
 - دقيقه 15-2 دانش آموزان، معلم اطراف آن در راهرودر كالس و محدوده  تعامل و گفتگو

  

 ؛افتـد  مـي كنترل معلم بر عدم وقـوع آن در هـر زنـگ اتفـاق      باوجود هرفتارهاي است ك لهازجمآموزان در اطراف ميز معلم  تجمع دانش
 .كند ميرفتاري عمل  قرارگاهيك  عنوان بهبنابراين اطراف ميز معلم خود 

  

 متري اطراف معلم 1حوزه عملكردي تا شعاع  - 5جدول 
 كننده كنترلعامل  نيبازه زما كاربران قلمرو رفتار الگوي جاري رفتار زير قرارگاه كالس

 معلم دقيقه 5-2 آموز دانش 5-2 ميز، معلم، سكو، كف، سقف تجمع دانش آموزان متري اطراف معلم شعاع 1تا 
 

 ها مكتينحوزه عملكردي فواصل بين  -6جدول 
كننده كنترلعامل  بازه زماني كاربران قلمرو رفتار الگوي جاري رفتار زير قرارگاه كالس  

ها يمكتن بازبينفواصل   
، نواحي از كف و سقفها نيمكت -ديوار عبور دقيقه 2 معلم، دانش آموزان   -

، نواحي از كف و سقفها نيمكت -ديوار انجام كارهاي دستي آموز دانش 1  دقيقه 5   -
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تحليل ويژگى هاى رفتارى در فضاى هنرستان و عواملى در جهت قدرت گرفتن قرارگاه ها (مطالعه موردى هنرستان تهذيب)

 
 به هنگام انجام كارهاي دستي ها نيمكتدر كف كالس در فواصل بين  آموز دانشنشستن  -6 تصوير

 

 هنرستان تهذيب هاي رارگاهقحليل رفتار در ت
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها قرارگاه قدرت گرفتن  

 ادامه و امتداد طبيعي كالس درس؛
 روان؛ يها آبطراحي مسير 

 تنوع منظره با پوشش گياهي و درختي مناسب و بومي؛
 دار؛ وخم چيپطراحي مسيرهاي 

 تعاملي يها تيفعالطراحي و تعبيه تجهيزات براي 
متنوع با اشكال هندسي  يها يسازاستفاده از مصالح مناسب و كف 

 و قرار دهي عناصر نمادين؛

و  بخش فرحفضاي باز طبيعي و 
 آور نشاط

فضاهايي براي كارهاي آزد 
 علمي و هنري دانش آموزان

جهت نصب  دار هيسافضاهاي 
 و استراحت مكتين

 فضا

 ؛سطحي بتني صاف و وسيع فضاي گردهمايي صبحگاهي
 ؛خط دررويمنظم ايستادن دانش آموزان  منظور به كشي خط ايجاد

 ويژگي

در اين  آموزاندانش  جمع صف
 .گيرد ميگاه شكل قرار

 هاي فعاليتاين سكو براي انجام 
اجراي مراسم صبحگاهي،  ازجمله

 و.. ها جشنبرگزاري سخنراني 
عالوه بر اين موارد در زنگ تفريح 
نيز پذيراي رفتارهاي چون گفتگو، 
تعامالن دوستانه، در هنگام مطالعه 

 .كرد مينيز نقش ميز را برايشان ايفا 

 ؛ايجاد سكوي صاف بتني و وسيع
 ؛قرارگيري در نقطه مياني ورودي مدرسه

 سكوي اجراي مراسم

سبز-فضاي بازي  

 جهت تجمع و مالقات و انتظار؛ سازي محوطه
و نقوش اصيل ايراني) كه  ها بارنگترجيحاً كاشي ( مناسبسردر 

 باشد؛ شده حكنام مدرسه در آن 
 ي داشته باشد؛در ورودي جذاب باشد و با مقياس نوجوانان همخوان

 ورودي؛ هاي جدارهاستفاده از رنگ مناسب در ورودي و 
جذابيت، محبوبيت و  منظور بهاستفاده از گياهان در محل ورودي 

 استفاده بيشتر از فضا در زمان ورود و خروج؛ چنين هم
 محرميت؛ منظور بهورودي فرعي كوچك با درب كوچك 

 ايجاد آرامش منظور هبپيش تاق ورودي،  وسيله به بان سايهايجاد 
شاخص كردن حجم ورودي ساختمان از طريق تغيير در تناسب و 

 فرم آن؛
 

خوانايي، تا مرز بين داخل و 
 خارج مشخص باشد

از طريق ايجاد  كنندگي دعوت
گشودگي، فرم مقعري در پيش 

 تاق، كف مستطيل يا نيم هشت
قسمت هشتي ورودي  زيباسازي

 ورودي مدرسه

 صورت بهقرار دهي بخشي 
آموزش مهارت ( كوچكآشپزخانه 

 زندگي آشپزي و...)؛
فضاي اختصاصي، بزرگ و مناسب 

با ويترين و مبلمان كافي و قابل 
 جابجايي؛

 ديد به فضاي سبز و محوطه حياط؛
 استفاده حداكثر از نور طبيعي؛

 تريا

 تر بزرگقياس با م ييها كارگاهو  ها كالسايجاد 
 ،رييتغ قابلمبلمان 

 جهت استفاده از نور طبيعي ها كارگاهو  ها كالسقرارگيري مناسب 
 براي ديد بهتر دانش آموزان وسيع يها پنجرهطراحي 
 براي نصب و نمايش آثار دانش آموزان ييها محلتعيين 

در بخش ساكت سايت جهت  ها كارگاهو  ها كالسقرارگيري 

كارگاه -كالس  

،چيدمان ،ابعاد نور،  
 تهويه
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 رفتاري در هنرستان يها قرارگاه نيتر مهم -7تصوير 
 

 

ها پله  

 هاي ويژگيبا  ها پلهدر مجاورت  هاي مكانطراحي 
شبيه پله براي نشستن دانش آموزان براي گفتگو و يا 

 نظاره كردن.

 

 فضاي خلوت

دو يا سه جبهه صلب يا نيم صلب براي ايجاد 
 محصوريت؛

يزهاي كوتاه؛صندلي و مبلمان راحتي و م دهي قرار  
 كف سازي متنوع (موكت، پاركت)؛

 ديد به فضاي خارجي ترجيحاً فضاي سبز؛
؛بخش آرام هاي رنگاستفاده از   

 كاهش ارتفاع سقف؛
متنوع ساختن فضاهاي خلوت در يك ساختمان 

 واحد؛
.هنري تزيين گردد باكارهايديوارهاي اين فضاها   

 

و  ها گوشهاستفاده از 
و  كنارهاي حياط، كارگاه

سالن براي استراحت 
 .تجديدقوا

 

 فضا ارتباطي داخلي

ها قرارگاه قدرت گرفتن  ويژگي 

 اداري

 اتاق معلمان

 اتاق مدير

معلمان  جمعي دستهحضور 
 در ساعات تفريح؛

 هايي وعدهصرف ميان 
 غذايي،

استراحت، تعامالت ميان دو 
 معلم

 

 هاي بخشبر تمامي  نظارت
 مدرسه

ر پذيرش يك يا دو نف
خصوصي صورت به  

انجام برخي كارهاي دفتري 
 مربوط به مدرسه

شكل مبلمان جهت سهولت در  آلچيدمان 
 گفتگو؛

اختصاص بخشي از اتاق براي ميز 
 غذاخوري؛

 فضاي استراحت؛
قرارگيري در قسمتي از سايت كه به 

دسترسي سريع داشته باشد. ها كالس  

معلمان در ساعات تفريح؛ جمعي دستهحضور   

غذايي، هايي وعدهف ميان صر  

 استراحت، تعامالت ميان دو معلم

 

 ي رفتاري در هنرستانها قرارگاه نيتر مهم -8تصوير 
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تحليل ويژگى هاى رفتارى در فضاى هنرستان و عواملى در جهت قدرت گرفتن قرارگاه ها (مطالعه موردى هنرستان تهذيب)

 گيري يجهنتبحث و 
و  پرداخته اه آنبا مشاهدات ميداني كه از مدرسه تهذيب صورت گرفت مشكالتي مشاهده گرديد كه نهايتاً به بارزترين  درمجموع

 رفتاري در هر حوزه ارائه گرديد كه به شرح زير است: يها قرارگاهبراي تقويت و بهبود  هايي يشنهادپراهكارها و 
 و با توجه به نبود فضاي تجمع مناسب در ورودي مدرسه تهذيب تجمع دانش آموزان در آستانه ورودي مشكالتي به همراه دارد �

مناسب هم  به فضاي داخلي و خارجي و فضاي نشيمن يدباد كننده دعوتورودي با ايجاد  توان يم لذا نيازمند كنترل مسئولين است.
 در كنار ورودي براي تجمع و انتظار خلق نمود. يمنينشكنترل مسئولين را هموارتر ساخت و فضاي خلوت و 

دانش آموزان و نبود فضاي  يجمع دستهد براي ورو ها پلهعرض كم  –هنرستان تهذيب  )با مشاهده رفتار در بخش ارتباطي (راهرو �
و مبلمان راحت براي نشستن؛ به تقويت  يدورهايكربا ايجاد فضاي متناسب و توقف در انتهاي  توان يمكافي و مبلمان مناسب، 

 رفتاري در اين حوزه رسيد. يها قرارگاه
به نداشتن  توان يم آيند يم حساب بهرستان فضاهاي يك هن ينتر مهمهنرستان تهذيب كه از  يها كارگاهبا مشاهده رفتار در  �

با ايجاد فضاهاي كافي  توان يمبراي رفع چنين مشكلي  كه فضاي كافي براي انجام كارهاي گروه، تنوع نداشتن مبلمان اشاره كرد
؛ و رار دادن پوسترهاكردن مبلمان ها، اختصاص قسمتي از ديوار كالس براي ارائه كارها و ق يرپذ انعطافو بزرگ، تغيير مبلمان و يا 

 اين حوزه پرداخت.به بهبود وضعيت  فضاي خلوت و مطالعه عنوان بهايجاد بخشي از كالس  ينچن هم
است.  شده تشكيلاجتماعي محدود به زمان و مكان هستند كه از مردم و اشياء  هاي دستگاهرفتاري  هاي قرارگاه كه ازآنجايي

اصلي مردم و  هاي مؤلفهاما  ؛وجود داشتند مهم است ها قرارگاهكي و كجا اين  كه اينن زماني و مكاني از جهت شناخت هاي محدوديت
وجود قرارگاه رفتاري هستند. بدون حداقل يك انسان ساكن، قرارگاهي وجود  الزمهقسمت و  پذيرترين انعطاف ها انساناشيا هستند. 

كليدي  مشخصه. كند ميهست تبديل  آنچهيزيكي، قرارگاه رفتاري را به و اشياء ف ها انساننخواهد داشت، در مقابل، روابط متقابل ميان 
اين رابطه متقابل رفتار و محيط است كه به معني نزديك شدن و تطابق رفتار مردم و خصوصيات محيط فيزيكي در قرارگاه رفتاري 

، ميز د. مردم اشياء را در قرارگاه مانند صندلي،رفتاري قرار دارن هاي قرارگاهدر  باهمكه مردم و اشياء در تعامل  ترتيب اين بهاست، 
كالس به شكل دايره،  هاي صندليچينش  مثال عنوان به. شوند مياين اشيا محدود نيز  وسيله به ها آن هرچند. چينند ميكامپيوتر و ... 

رفتاري  هاي قرارگاهو اشياء در  بنابراين تعامالت انسان ؛شود ميشدن سخنراني  تر مشكلكند، ولي باعث  تر آسانممكن است بحث را 
از تعامالت بين انسان و  شده تعيينبه ترتيب از پيش  كه كنند مييك الگوي رفتاري منظم را ايجاد  ها آن اي تااندازهتصادفي نيستند و 

صورت گرفته  يها بررسيدر هنرستان دخترانه تهذيب با توجه به . گردد ميباشند كه همان نظام فعاليت محسوب  گرفته شكلاشياء 
، پويايي، استفاده از عناصر كه همگي ها كالسكردن  پذير انعطافرنگ، نور،  ازجملهموجود  هاي قرارگاه هاي شاخصهبا تغيير در  توان مي

فضاهاي همچون فضاي باز  از توان ميهمچنين كمك كرد.  ها قرارگاهآموزان هستند، به قدرت گرفتن  بادانشجزئي از اشياء در ارتباط 
خاطر دانش آموزان  انبساطفضاي براي گذراندن اوقات فراغت و  عنوان بهبدني است  فعاليتمدرسه كه عالوه بر تأمين فضايي براي 

 دو قسمت بودن در مدرسه تهذيب داراي ارزش است. باوجودقرارگاه رفتاري است كه  ترين قوييكي از  عنوان بهاستفاده نمود، اين فضا 
رفتاري چون كالس، فضاهاي ارتباطي، فضاي باز  هاي قرارگاهاز  تر بزرگيك قرارگاه رفتاري  عنوان بهمدرسه  كه اشاره شد طور همان
در  گرفته انجام، بر اساس مطالعات نيز هستند تري كوچكعملكردي  هاي حوزهداراي  ها قرارگاههر يك از اين  كه ؛است شده تشكيلو... 

در كه  هايي شاخصه است. در نمودار زير شده دادهكردي يك ويژگي با شاخصه كيفي نسبت عمل هاي حوزهمدرسه تهذيب، به هريك از 
 منظور گرديده است. آمده دست به اين پژوهش

 
 

 كلي يها يژگيوو  عملكردي هنرستان يها حوزه -9تصوير 
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