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چکیده

کیفیت ساماندهی رفتاری بر فضا و نحوه ساماندهی فرم ها اثرگذار است، لذا شناخت الگوهای رفتاری، باعث 

افزایش آگاهی معماران نسبت به میزان پاسخگویی شیوه طراحی به نیازهای رفتاری کاربران می گردد که 

نتیجه این آگاهی رویکرد منطقی و غیرکلیشه ای در طراحی است. لذا این پژوهش به بررسی، شناسایی و 

تحلیل قرارگاه های رفتاری در فضای مسکونی می پردازد. میزان تطابق طراحی فضایی در کاربری مسکونی 

با نیازمندی های فضایی در زندگی روزمره این پرسش را مطرح می کند که معماری معاصر ایران تا  کنونی 

این  کند.  را طراحی  امروزی  انسان  رفتاری  تمایالت  و  مناسب خواست ها  توانسته است فضایی  میزان  چه 

پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از بررسی غیرمداخله گرانه نمونه های عینی، به همراه کاربست 

توسط  شده  ترسیم   مشخصات  و  رفتاری  قرارگاه های  شناسایی  جدول های  شامل  محقق ساخته  ابزارهای 

رفتاری، شبکه ی  قرارگاه های  به شناخت  پژوهش  این  یافته های  می نماید.  را جمع آوری  اطالعات  کاربران، 

پژوهش   در   پی  این  می انجامد.  آن ها  مکانی  و  زمانی  ویژگی های  و  خصوصیات  و  مکان- رفتار  الگوهای 

شناخت شاخصه های مکان-  رفتار، فهم صحیح و واقع نگرانه ای از شبکه رفتار فضایی، بررسی میزان تداخل 

قرارگاه های رفتاری و شدت و ضعف و اثرگذاری آن در فضای خانه های امروزی در منطقه فرهنگ  شهر شیراز 

است. نتایج پژوهش به ارائه روشی جهت پاسخ بهینه فضایی به رفتارهای دلخواه و درخور زیستی می انجامد.

واژه های کلیدی
 قرارگاه رفتاری، رفتارشناسی، روانشناسی محیطی، مسکن، الگوی رفتاری، الگوی مکان-رفتار.
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مقد مه
آن  با  ساخته شده  محيط های  از  بسياری  که  مشکالتی  از  یکی 
عدم  است.  محيط  و  کاربران  ميان  مطلوب  تعامل  نبود  مواجه اند، 
توجه به شيوه زندگی باکفایت، الگوهای رفتاری متداول و همچنين 
امروزی،  خانه های  در  یکدیگر  با  فعاليت ها  برخی  ناهمگن  تداخل 
بنابراین  باعث پایين آمدن کيفيت زندگی در مسکن گردیده  است. 
معمار با ترسيم خطوط طراحی روی کاغذ، در واقع زندگی افراد را 
تحت تأثير قرار می دهد؛ لذا، الزم است از تعامالت محيطی و پيامدها 
و رفتارسازی های طراحِی خویش آگاه باشد و نسبت به آن احساس 
واقع  در   .)83   ،1393 سهرابيان،  و  )فيضی  باشد  داشته  مسئوليت 
»هرآنچه طراحی می گردد باید براساس نيازها و ارزش های مورد نظر 

.)Barker, 1968, 17( »کاربران بوده تا مورد قبول کاربران باشد
»تجزیه وتحليل  می دارد :  اظهار   )Lawrence, 1995(  الرنس
از  که  مسکونی  محيط های  در  فعاليت ها  و  رفتارها  انتظام  کيفيت 
قواعد و قوانين مرسوم پدیدار می گردد، درک معانی نهفته در طراحی 
خانه ها را ممکن می سازد« )پوردیهيمی، 1390، 16(. بنابراین الزم 
است تا با دقت در چگونگی استفاده افراد از محيط و ارزیابی مکرر 
و مداوم محيط های موجود، به طراحی محيط های جدید اقدام گردد 

)آلتمن، 1382، 265(. 
رفتارها در فضا کميت ها و کيفيت های تعاملی بسيار عميقی را 
از  این طيف می تواند  باشند.  با محيط داشته  برخورد  می توانند در 
بهره  بردن دوسویه تا یگانه شدن با محيط را دربرگيرد. اما متأسفانه، 
بخش های  به  روان شناسی،  و  جامعه شناسی  تحقيقات  از  برخی 
برنامه ریزی  در  که  دارند  اشاره  فضا  و  رفتاری  تعامالت  از  کوچکی 
 .)Durek, 1993( معماری و طراحی چندان قابل استفاده نيستند
زندگی  ارزشمند  تجربه  به  توجه  بدون  معماران  اوقات،  بيشتر  لذا 
انسان ها و نشيب و فرازش، براساس نظریه ها و یا تجربه های پيشين 
خود، با تأکيد بر مسائل زیبایی شناسی، اقدام به طراحی می نمایند 
)Baum, Davis & Valins, 1979, 175(. یکی از بهترین روش ها 
کاربران  رفتار  تعامالت  درک  و  فضا  در  انسان  رفتار  برداشت  برای 
از  استفاده  با  کاربران  زندگی  فعلی  مکان  بررسی  و  تحليل  فضا،  و 
نظریة قرارگاه های رفتاری1 می باشد؛ طراحان می توانند از قرارگاه های 
رفتاری به عنوان  ابزار بسيار مناسبی برای درک موضوعات پروژه ها 

برند  بهره  آن ها  در  موجود  فضاهای  در  نياز  مورد  کيفيت های  و 
)پوردیهيمی، 1394، 211(. 

از  بخشی  تنها  که  است  این  امروز  مسکن  در  اصلی  مسأله 
رفتارهای مطلوب و مورد مطالبه کاربران در فضای خانه، در دیگر 
فضاهای شهری به وقوع می پيوندد. این مسأله در دید کلی چندان 
کرونا2  پاندمی  همچون  روزهای سخت  در  اگر  اما  نيست  نامناسب 
صورت  این  در  نباشد،  زندگی  گذران  برای  مناسبی  محل  مسکن 
از جهاتی دچار مشکل است که  امروز  می توان دریافت که مسکن 
نياز به بيرون رفتن را برای ساکنين الزام می نماید در حاليکه ایمنی 
از طریق در خانه ماندن اعمال می گردد. به تعبير دیگر اگر بهره گيری 
از فضاهای زندگی و شهری یک انتخاب باشد، در آن صورت فضای 
خانه و شهر یک فضای غنی و در امتداد یکدیگر است. اما در صورتی 
که فضای شهر محمل حضور برخی رفتارهای زندگی درونی خانه 
به علت کمبود قرارگاه های درخور شيوه زندگی مطلوب باشد، این 
به طور  می نماید.  تداخل  و  مشکل  دچار  را  زندگی  فضاهای  مسأله 
مثال اغلب روزهای تعطيل در شيراز، افراد با صرف هزینه حمل و نقل 
و نيز خستگی به اطراف شهر و به باغ های شخصی می روند تا بتوانند 
فضایی فرح بخش را تجربه نمایند. اگر بروز این رفتار به علت نبود 
قرارگاه های رفتاری درخور حال و هوا و شيوه زندگی این مردم باشد، 
در آن صورت شناخت این رفتارها بسيار حائز اهميت است. لذا به 
اعتقاد راجر بارکر3 قرارگاه های رفتاری می توانند به نوعی پاسخدهی 
محيط به رفتار کاربران را افزایش دهند و عدم توجه به قرارگاه های 
رفتاری باعث از بين رفتن فعاليت ها و عملکرد تعریف شده در فضا 
و بی ثباتی فضا می گردد. بر همين اساس هدف این پژوهش، تحليل 
بررسی  و  برداشت  جهت  مسکن،  در  موجود  رفتاری  قرارگاه های 
روش برخورد رفتاری کاربران در فضای واقعی زندگی آن هاست. لذا 
پژوهش حاضر بر این امر استوار است که شبکه ی به وقوع پيوسته 
الگوهای رفتاری متداول را برای درک بهتر طراحان در محيط های 
با  که  است  استوار  فرض  این  بر  پژوهش  این  نماید.  ارائه  مسکونی 
بررسی شبکه الگوهای مکان-رفتار، فاصله الگوهای رفتاری واقعی و 

ایده آل خانه و کاشانه در طراحی ها مشهود خواهد شد.

1- کلیات پژوهش
و  رفتاری  الگوهای  بررسی  و  شناسایی  هدف  با  پژوهش  این 
و دسته بندی  تحليل  به شناسایی،  آن،  برگيرندة  در  کالبدِی  ظرف 
دقيق قرارگاه های رفتاری در مسکن پرداخته است و درپی پاسخ به 

پرسش های زیر می باشد:
قرارگاه های رفتاری متداول در هر یک از فضاهای مسکن کدامند  و 

هر یک از قرارگاه ها کدام الگوهای مکان-رفتار را دربرمی گيرند؟
الگوهای رفتاری یا قرارگاه های رفتاری در مسکن امروز  توانسته اند 
محل قراِر ساکنان و باشندگان خود باشند و کليه نيازها و خواست های 

رفتاری درخور و مطلوب آنها را در خود جای داده اند؟
برای پاسخ به این سؤال الزم است تا کلية ویژگی های قرارگاه های 

مکان- قرارگاه ها    )الگوهای  دهندة  تشکيل  اجزای  با  همراه  رفتاری 
زمانی و همساختی  رفتار- رفتارها، محدودة مکانی، محدودة  رفتار، 

ظرف کالبد(، شناسایی و مورد تحليل و بررسی قرار گيرد. فرضية این 
بيان می کند که رفتارها در محيط های مسکونی، هم بندی  پژوهش 
چه  هر  و  می نمایند  ایجاد  را  رفتاری  قرارگاه های  از  متناسبی 
با  فضا  و  محيط  تعامل  گردد،  غنی تر  رفتاری  قرارگاه  شاخصه های 
انسان بيشتر شده و بهبود عملکرد فضا، محقق می شود. لذا شناسایی 
و تحليل قرارگاه های رفتاری در محيط مسکونی می تواند تمهيدات 
نماید. در ضمن شناخت قرارگاه  بهينه  را  کاربردی طراحی مسکن 
رفتاری در مسکن با توجه به ارتباط عميق مسکن با انسان، امری 

ضروری است.
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نيکول   ،)1964( اپل یارد4  دونالد  جمله  از  بسياری  محققان 
مایکلسون6 )1975(،  ویليام   ،)1968( بارکر  راجر   ،)1966( سناف5 
نصر  و   )1985( وایت9  ویليام  فرانسيس8 )1984(،   ،)1976( برونر7 
)1990( در سراسر دنيا از دهه60 تاکنون به قرارگاه رفتاری تأمل 
شيوه  دیگری  و  مداخله گر  شيوه  یکی  که  کلی  روش  دو  کرده اند. 
شده   اتخاذ  رفتاری  قرارگاه  در  پژوهش  برای  است  غيرمداخله گر 
است. از جمله روش های مداخله گر، روش مصاحبه و پيمایش، روش 
طراحی  روش  نظرسنجی،  و  نظرخواهی  روش  ارزیابی،  و  مصاحبه 
سریع10 برای پاسخ های غيرکالمی و روش ثبت زمانی11 می باشد و 
همراه  مشاهده  ساده12،  مشاهده  غيرمداخله گر،  روش های  از جمله 
نقشه برداری  روش  و  فيزیکی14  َردهای  مشاهده  و  مشارکت13  با 
رفتاری15 است )گلستانی و همکاران، 1394(. روشی که محققان این 

حوزه پيشنهاد داده اند بيشتر روش غيرمداخله گر می باشد. 
با توجه به مطالب ذکر شده، بيشتر پژوهش های قرارگاه رفتاری در 
محيط های شهری انجام گرفته است. شناسایی و تحليل قرارگاه های 
رفتاری در محيط مسکن با توجه به حریم شخصی، باورها و ارزش ها، 
انجام  تحقيقات  برخی  در  دربرمی گيرد.  را  بسياری  محدودیت های 
شده نيز به  محدودیت های امکان نفوذ و تحليل قرارگاه های رفتاری 
در حوزه های درونی خانه، به دليل مسائل فرهنگی و مذهبی  اشاره 
در  رفتاری  قرارگاه های  زمينه  در  تحقيقات  کمبود  گردیده  است. 
خانه و محيط مسکونی پيامد این محدودیت هاست. همين امرموجب 
گردیده که معماران با تصورات خود از زندگی، طراحی قرارگاه های 
از  استفاده  با  محققين  از  برخی  دهند.  قرار  تحت الشعاع  را  رفتاری 
برخی روش های خاص توانسته اند تاحدودی ویژگی های رفتاری را 
بتوان آن  نه به گونه ای که  اما  در مسکن مورد مطالعه قرار دهند؛ 
را بررسی و تحليل قرارگاه های رفتاری اطالق کرد. کم تر پژوهشی 
را می توان یافت که الگوهای جاری رفتار در خانه را همراه با ظرف 
کشور  در  رفتاری  قرارگاه های  قالب  در  آن  دربرگيرنده ی  کالبدِی 
تا این  مورد مطالعه قرار داده باشد. بر همين اساس ضروری است 
به کارگيری روش های  با  نيز  زمينه محيط مسکن  مبحث مهم در 

مناسب به روشنی مورد تحليل و بررسی قرار گيرد.
کيفيات  کنار  در  زندگی  فضای  در  رفتارها  حال،  عين  در 
رفتاری  قرارگاه  حوزه  محقق  اینکه  برای  لذا  می یابد.  معنا  زندگی 
است  آن  نيازمند  بشناسد،  جایی  هر  در  را  رفتاری  الگوهای  بتواند 

که کيفيات زندگی را بشناسد. در ضمن اگر محقق مسکن بخواهد 
کيفيت فضایی یک خانه را بررسی نماید تا دریابد که شاخصه های 
رفتاری  قرارگاه  ویژگی های  شکل گيری  بر  حد  چه  تا  فضا  کيفی 
در ضمن  بشناسد،  را  خانه  ابتدا  که  است  الزم  بوده  است،  اثرگذار 
افرادی که در خانه زندگی کرده اند را نيز بشناسد. به عبارت دیگر 
کيفيت فضا اثر متقابل فرد و انسان زیست کننده و تأثيرگذاری آن 
نگاه  عهده  از  امر  این  اما  فضاست.  از  او  اثرپذیری  و سپس  فضا  بر 
زندگی  و  مسکن  شناخت  چراکه  بود  خارج  پژوهش  این  محققين 
افراد به دليل وجود حریم های شخصی چندان کار ساده ای نيست. 
به همين دليل نگارندگان این مقاله سعی کردند راه حلی برای درک 
لذا  نمایند.  اتخاذ  فضایی  کيفيات  به  توجه  و  رفتاری  قرارگاه  بهتر 
در  شيرازی  معماری  دانشجویان  خانواده های  به  پرسشنامه  ارائه  با 
از  بدانها،  زندگی  کيفيات  به  توجه  توضيح  و  مطالعه  مورد  منطقه 
خود افراد زندگی کننده در فضا که درک بهتری از زندگی و کيفيات 
زندگی خود دارند و در عين حال در زمينه این موضوعات تخصص 
هم دارند، کمک گرفته شد. بدین شکل در واقع تا حدودی محققين 
نسبتا  و در عين حال  راهکار درخور جامعه  توانستند  پژوهش  این 

دقيقی را اتخاذ نمایند. 

2- پیشینة پژوهش
معرفی  رفتاری  قرارگاه های  از  مجموعه ای  را  محيط  راجربارکر 
با هم فصل مشترک  می کند که در درون یکدیگر قرار گرفته اند و 
براساس  گردد.  ارائه  پاسخی  آن ها  برای  طراحی  در  باید  و  دارند 
نظریة قرارگاه رفتاری، محيط اغتشاشی از اتفاقات بی ربط و متفرقه 
نمی باشد؛ بلکه از واحدهایی وابسته به هم و الگو یافته تشکيل شده  
)قرارگاه های  دقيق  دسته هایی  یا  ها  سکانس  در  معموالً  که  است 
 Wicker,( و   )Barker, 1968, 154( یافته اند  نظم  رفتاری( 
که  می دارد«  بيان   )Rapoport, 2005(  راپاپورت  .)1979, 16
یک فضا شامل تعدادی قرارگاه های رفتاری متفاوت می تواند باشد. 
همچنين یک فضا می تواند قرارگاه های رفتاری متفاوتی در زمان های 
مختلف داشته باشد که قواعد در آن ها بصورت موقتی تغيير می کند« 
واحد  رفتاری  قرارگاه   پوردیهيمی،  1394،  188-187(.  از  نقل  )به 
الزاماتی  با مرزهای زمانی و مکانی محدود است و  از فضا  مستقلی 
 .)Manandhar, 2014, 3( می نماید  تعریف  رفتار  وقوع  برای  را 
براساس مطالعات انجام شده در زمينة قرارگاه های رفتاری، در جدول 

جدول 1- شاخص های قرارگاه رفتاری.

،
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)1(، دو شاخص اصلی که در مجموع شامل هفت ویژگی الزم برای 
به وجود آمدن قرارگاه های رفتاری می باشد، ذکر گردیده است.

3- جمع آوری و تحلیل اطالعات در قرارگاه های  رفتاری
دیگر  و  بارکر  پيشنهادی  روش  شد  بيان  پيشتر  که  همانطور 
فرد  حضور  نيازمند  رفتاری  قرارگاه های  شناسایی  برای  محققان 
Cosco, Moore, & Is-( دمحقق جهت برداشت اطالعات می باش

lam, 2010, 514(. چنين روش هایی در محيط های خصوصی به 
دليل حفظ حریم خصوصی و عدم امکان حضور پژوهشگر با توجه به 
شرایط فرهنگی و مذهبی، کارا نيست. به همين جهت ابداع روشی 
به  نياز  بدون  و  غيرمستقيم  به گونه ای  اطالعات  برداشت  جهت  نو 
حضور محقق در مکان ضروری است. این روش الزم است تا متکی 
به اطالعات کاربران فضا از کيفيت زندگی شان باشد. بدان سبب که 
این اطالعات در اختيار پژوهشگر قرار می گيرد و پایه پژوهش را بنا 
می نهد، ضروری است روشی اتخاذ گردد که دقت برداشت اطالعات 
در آن ضمان شود تا بتوان قرارگاه های رفتاری موجود در مسکن را 

به درستی شناسایی، تحليل و بررسی نمود.
مشاهده  رفتارشناسی،  زمينه  در  انجام گرفته  تحقيقات  کلية  در 
این  در  است؛  گرفته  انجام  واقعی  محيط های  در  رفتارها  ارزیابی  و 
افراد  غنی  رفتارهای  نظاره گری  مشاهده گر،  درست  رابطه  بين 
و  است  برخوردار  خاصی  اهميت  از  محيط  در  قرارگرفتن  روش  و 
بررسی  و  تحليل  محدودیت های  از  برخی  به عنوان  آن  از  می توان 
تحت  مقاله ای  در  سان آف18  ِهنری  یادکرد.  رفتاری  قرارگاه های 
از  استفاده  در محيط های مسکونی«19  رفتاری  »قرارگاه های  عنوان 
گذاشته  نمایش  به  فعاليت ها  انواع  توالی  به  دقت  با  را  پرسشنامه 
است )Sanoff, 1971(. دیوید پرکينز20 نيز در مقاله ای تحت عنوان 
»ارزیابی قرارگاه رفتاری برای برنامه های اجتماعی و سکونتگاه ها«21 
 »BSA« تعدادی از قرارگاه های رفتاری در مسکن را با روشی به نام
شامل  بخشی  چهار  پرسشنامه ای  توسط  روش  این  نمود.  ارزیابی 
و  کاربران  ویژگی های  و  رفتاری  قرارگاه های  شناسایی  اول،  بخش 
محدوده های زمانی و مکانی قرارگاه های رفتاری و همچنين سطوح 
سوم  بخش  اشياء،  کلية  شناسایی  دوم  بخش  کاربران،  مشارکت 
شناسایی رفتارهایی که توسط کاربران بطور منظم، نامنظم و یا به 
ندرت در قرارگاه  رفتاری اتفاق می افتند، و بخش آخر گزارش ميزان 
رغبت و رضایت کاربران از وقوع هر رفتار در قرارگاه رفتاری در سه 
سطح کاماًل راضی و خوشنود، قابل تحمل و ناراحت کننده می باشد. 
برنامه هایی  و  شناسایی  اخاللگر  و  مناسب  فعاليت های  نهایت،  در 
 Perkins & Baker,( ارائه شده است  بهبود فضای معماری  جهت 
1991(. افشاری و پوردیهيمی نيز در پژوهشی تحت عنوان »توالی 
معنادار فعاليت ها در مسکن« مسکن ایل قشقایی را با تأکيد بر توالی 
و  منشأ شکل گيری  عنوان  به  مسکن  در  فعاليت ها  مکانی  و  زمانی 
توسعه ی قرارگاه های رفتاری مطالعه نموده اند. آنها از روش تحقيق 
کيفی با تکنيک های مختلف گردآوری اطالعات مانند عکسبرداری از 
محيط و فعاليت ها، ترسيم نقشه های محيط مسکن، ترسيم دیاگرام 
ساختاریافته  نيمه  نردبانی  مصاحبه ی  و  رفتاری  قرارگاه های  توالی 
بهره برده اند. یافته ها در دو بخش »توالی زمانی« و »توالی فضایی« 
تحليل شده و با مدل ابزار- غایت، پيامدها و معانی حاکم بر توالی 

فعاليت ها در قالب گزاره های »خصوصيت، پيامد، معنی« شرح داده 
شده  است )افشاری و پوردیهيمی، 1394(.

در نهایت با جمع بندی کليه روش ها، دو پرسشنامه ی محقق ساخته 
تنظيم شد. پرسشنامه اول از نام فضاهای موجود در خانه پرسيده 
شد تا بتوان نتيجه گرفت که کدام فضاها در خانه ها دارای فراوانی 
بيشتر هستند. این امر بدان سبب انجام شد که مشخص نماید نسبت 
به کدام فضاها می توان نتایج تحليلی دقيق تری با توجه به فراوانی 
آنها گرفت. پرسشنامه دوم به شکلی ساده، چهار بخش را شبيه روش 
»BSA« بررسی می نمود. در ابتدا کليه فعاليت هایی که می توانست 
در کليه فضاها به وقوع بپيوندد نگاشته شد و از افراد خواسته شد 
با کمک خانواده به این مهم پاسخ دهند که در هر فضای معماری 
کدام یک از شاخصه های قرارگاه رفتاری برای هر فعاليت حضور دارد. 
این گونه سوال ها برای این بود که اگر به طور مثال پرسيده می شد 
رفتار غذاخوردن در آشپزخانه وجود دارد، با توجه به عدم شناخت 
مفهوم قرارگاه رفتاری احتماال فرد پاسخگو در صورتی که یک بار در 
سال این امر در فضای آشپزخانه اتفاق می افتاد، اعالم می نمود که 
این فعاليت، قرارگاه رفتاری دارد، در حالی که در واقع شاخصه های 
اصلی برای اینکه الگوی مکان-رفتار باشد در فضا حضور ندارد. بخش 
دوم مربوط به پرسش از کيفيت های حاضر در آن فعاليت است که از 
افراد، پرسش شده که آیا با انجام فعاليت در فضا موافق هستند و از 
حضور آن رضایت دارند و نيز فضای معماری برای انجام آن فعاليت 
تا چه حد مناسب است. در ضمن این سوال مطرح شد که مبلمان 
تا چه  باشد  افراد  نمایانگر روش زندگی  ابزار زندگی که می تواند  و 
برعکِس  سواالت،  اینگونه  در  می کند.  کمک  فعاليت  انجام  در  حد 
کيفيت های  از  شده،  پرسيده  کميت ها  از  تنها  که  پيشين  سواالت 
الگوهای مکان-رفتار نيز پرسيده شده  است. بخش بعدی پرسشنامه 
در خواست از پاسخ دهندگان برای ترسيم نقشه فضا و ترسيم مکان-

زندگی  کيفيت های  به  توجه  با  افراد  که  است  بوده   آن  در  رفتارها 
این  نموده  بودند. گاهی  ترسيم  را  آنها  نقشه شناختی خود  و  خود 
ترسيمات سطح عميق تر برخورد انسان ها و فضا را نشان می داد که 
با  می ساخت.  نمایان  را  رفتاری  قرارگاه های  ظاهری  نمود  از  فراتر 
تفسير این گرافيک های تصویری از الگوهای مکان-رفتار فضا می شد 
برخی موارد را در فضاها تفسير و تحليل نمود. در نهایت از کاربران 
یا  ایده آل  فضای  مورد  در  نظری  که  صورتی  در  که  شد  خواسته 
را به روشی که خود  ایده آل فضاها مثاًل نشيمن دارند، آن  قرارگاه 
مناسب می دانند، بيان نمایند. در بخش آخر پرسشنامه هم مقصود 
محققين بر آن بود که بدانند تا چه حد الگوهای مکان-رفتار جاری 
توانسته به خواست ها و دلخواه های افراد زندگی کننده نزدیک گردد. 

و تا چه حد این الگوها از ایده آل زندگی آنها فاصله دارد.

موردپژوهی
در پژوهش حاضر جامعه آماری بخشی از منطقه 6 شيراز یعنی 
 45 تعداد  آماری،  جامعه  این  بين  از  دربرمی گيرد.  را  فرهنگ شهر 
مسکن به عنوان نمونه در بخش فرهنگ شهر شيراز انتخاب شدند. 
روش نمونه گيری به صورت غيرتصادفی و هدفمند انتخاب شده است 
توان  و  فضاها  فهم  به  پرسشنامه  نياز  به  توجه  با  اساس  این  بر  و 
نقشه کشی و همچنين به دليل در دسترس بودن  و امکان همکاری 
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خانواده های  و  معماری  دانشجویان  از  تعدادی  جامعه آماری،  بيشتر 
ایشان به عنوان جامعة آماری همکاری داشته اند. 

در این روش امکان انتخاب گونه مسکن نبود و لذا دو گونه مسکن 
با توجه به منطقه  6 که یک منطقه نسبتا تازه ساز است مشاهده شد. 
انتخاب منطقه  6 شاید در این زمينه کمک شایانی نمود. چون اگر 
در مناطق دیگر شيراز این موضوع بررسی می شد، گونه های بيشتری 
زیادی  بسيار  چالش های  به  را  پژوهش  که  داشت  وجود  از مسکن 
زندگی  روش  که  منطقه  6  از  آماری  جامعه  انتخاب  اما  می کشاند. 
امروزی در دو شکل آپارتمانی و حياط دار در آن مستقر است، خود 
مداخله گر  متغيرهای  که  نماید  پژوهش  به  شایانی  کمک  می تواند 
لذا،  یابند.  کاهش  می باشند،  زندگی22  به سبک  مربوط  که  تحقيق 
بدان سبب که انتخاب هدفمند بر فهم پرسشنامه متمرکز بوده، لذا 
گونه مسکن، با در نظر گرفتن همسانی چارچوب سبک زندگی، به 
صورت تصادفی انتخاب شده و حدود 55 درصد نمونه ها خانه های 
آپارتمانی می باشند.  نيز به صورت  حياط دار و ویالیی و 45 درصد 
راهکار ارائه شده در انتخاب نمونه ها در این پژوهش به جهت حفظ 
حریم در عين برداشت دقيق مؤلفه های مسکن، می تواند به عنوان 

روشی نو در فرآیند مطالعات مسکن استفاده گردد.

3-1. جمع آوری اطالعات در پژوهش حاضر
رفتاری  قرارگاه های  از  داده ها  گردآوری  ابزار  پژوهش  این  در 
طریق   دو  به  که  است  ساخته  محقق  پرسشنامه   خانه،  اندرون 
پرکردن جدول های شناسایی قرارگاه های رفتاری و ترسيم اطالعات 
بيان  شده با کمک کاربران فضا، موارد مورد نياز، برداشت می گردد. 
که  است  گونه ای  به  رفتاری  قرارگاه های  شناسایی  جداول  طراحی 
ابتدا ميزان وجود کليه فضاهای متداول در خانه های مورد مطالعه 
را مشخص نموده سپس به شناسایی رفتارها در هر یک از فضاهای 
مشخص شده می پردازد و در ادامه، همه ی شاخص های قرارگاه های 
رفتاری را در قالب سواالت یکسانی در مورد هر یک از رفتارها مطرح 
می نماید و رفتارها از این طریق مورد سنجش قرار می گيرند. جهت 
در  وجود  زیاد  احتمال  با  فضایی  هر  برای  رفتاری  قرارگاه  شناخت 

فعاليت های  مورد  در  یکسان  سؤاالت  با  بخصوص  جدولی  خانه، 
متفاوت،  تنظيم و طراحی شده است.

پرسشنامه،  گزینه های  برروی  شده  انجام  ارزش گذاری  طبق 
از  رفتارها  در  شاخص ها  از  یک  هر  وجود  ميزان  که  صورتی  در 
حدنصاب4/723 یا 57% فراتر رود، وجود آن شاخص در رفتار مورد 
بتواند حدنصاب  تایيد می باشد. در صورتی که یک رفتار  قابل  نظر 
الگوی  یک  را  رفتار  آن  می توان  نماید،  کسب  را  شاخص ها  کلية 
مکان-رفتار بشمار آورد. پس از مشخص شدن انواع الگوهای مکان-

رفتار در فضاهای مختلف مسکن به دسته بندی الگوهای مکان-رفتار 
قرارگاه های  انواع  آن  براساس  و  می پردازیم   رفتاری  قرارگاه ها  در 
رفتاری در هر یک از فضاهای مسکن مشخص می گردد. تصویر )1( 
در  رفتاری  قرارگاه های  اطالعات  تحليل  و  جمع آوری  روند  نمودار 
مسکن را باتوجه به شاخص های بوجود آورنده ی آن نشان می دهد 
که در پژوهش حاضر به کار گرفته  شده  است. خصوصيات محدوده 
مکانی وقوع رفتارها تنها از طریق پرسشنامه قابل برداشت و سنجش 
نيست، لذا در این مسير از کابران خواسته شده تا با کشيدن پالن 
و نقشه خانه خود، محل وقوع رفتارها را ترسيم و کدگذاری کنند 
و مکان قرارگيری مبلمان و ویژگی ها و محدوده های مکانی رفتارها 
و الگوهای مکان-رفتار را با کمک ترسيم مشخص و تبيين نمایند. 
در صورت عدم توانایی کاربران در ارائه اطالعات ترسيمی، می توان 
کدگذاری  همچون،  مختلفی  روش های  از  افراد  توانایی  با  متناسب 
رفتارهای هم مکان، مصاحبه ی حضوری و یا هر روش ابداعی دیگری 
که از طریق آن بتوان هم مکان بودن وقوع رفتارها را نسبت به یکدیگر 

در هر یک از فضاها مشخص نمود، استفاده کرد.

3-3. تحلیل و بررسی اطالعات 
در ابتدا با تحليل و بررسی اطالعات در جدول )2(، به تشخيص 
فضاهای موجود در خانه و درصد فراوانی انواع فضاهای مختلف در 
خانه های مورد مطالعه در منطقه مورد نظر پرداخته  شده  است. نتایج 
بيانگر آن است که در همه خانه ها  این مرحله  بررسی در  تحليل و 
مشخص  فضای  یک  عنوان  به  اتاق  و  آشپزخانه  نشيمن،  فضاهای 

جدول 2- فراوانی فضاها در واحدهای مسکونی.

تصویر 1- نمودار روند جمع آوری و تحلیل اطالعات قرارگاه های رفتاری در مسکن.

چارچوب شناسایی، تحليل و بررسی قرارگاه های رفتاری در طراحی فضاهای 
داخلی مسکن- نمونه موردی منطقه فرهنگ شهر شيراز
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علت  به  نهارخوری  و  پذیرایی  فضاها چون  برخی  اما  است.  موجود 
اینکه از حدنصاب 57% کم تر بودند و حجم نمونه غير قابل استناد 
به مرحله بعدی  از سير پژوهش خارج شده و  ایجاد می نمودند،  را 
تحقيق یعنی شناخت رفتارها و قرارگاه ها وارد نشدند. . لذا در ادامه 
به بررسی شناسایی و تحليل قرارگاه های فضاهای نشيمن، آشپزخانه، 

اتاق، فضاهای نيمه باز و حياط پرداخته  می شود. 
برای بررسی همسان کليه فضاها، سعی شد الگوهای مکان-رفتار 
در همه فضاها به صورت مستقل شناسایی شوند. گرچه در ابتدا به 
نظر می رسيد برخی فضاها مانند فضاهای باز و نيمه باز، تداوم فعاليت 
با فضای کناری خود دارند، اما بدان سبب که همسانی تحقيق برای 
کليه فضاها مشابه و یکسان باشد، لذا کليه فضاها به روش تجزیه و 

تحليلی بررسی شدند.
واقع  رفتارهای  انواع  رخداد  تشخيص  برای  حاضر  پژوهش  در 
ابتدا  کتابخانه ای  مطالعات  از  استفاده  با  مسکونی،  خانة  یک  در 
دانش  از  استفاده  با  تهيه گردید و سپس  فعاليت ها  از  پيش نویسی 
روش  به  همچنين  و  آنان  با  مصاحبه  و  زمينه  این  در  متخصصين 
مشاهده ی برخی نمونه ها، فهرستی از فعاليت هایی که بصورت عام 
باالیی  دارد تهيه  شد.  امکان رخداد  در همه ی خانه های مسکونی 
باال  وقوع  امکان  با  مشابه  غير  فعاليت  در حدود 42  فعاليت ها  این 
توسط کاربران در هریک از فضاهای خانه است. عناوین این فعاليت ها 
اما  با توجه به محدودیت نوشتاری در این بحث قابل ذکر نيستند 
در تحليل نهایی کليه فعاليت های شکل دهنده قرارگاه رفتاری ذکر 
رفتاری  قرارگاه های  شناسایی  جداول  ارائه  با  ادامه  در  گردیده اند. 
فضاهای مختلف، از کاربران خواسته شده است تا با مطالعه جدول 
امکان  که  فعاليت هایی  فضا،  هر  در  مندرج  فعاليت های  فهرست 
مشخص  فضا  آن  مخصوص  جدول  در  را  دارد  وجود  آن ها  رخداد 
الگوهای  اطالعات شاخص های  بعدی جمع آوری  نمایند. در مرحلة 
مکان-رفتار در قرارگاه های رفتاری برروی کليه رفتارها مورد بررسی 
قرار می گيرد. برهمين اساس الزم است تا محدوده ی مکانی و زمانی 
قرار  بررسی  مورد  کالبدی  ظرف  و  رفتار  بين  همساخت  و  رفتارها 
گيرد. در مرحله قبل، محدوده مکانی رفتارها با انتخاب رفتارهای هر 
فضا مشخص گردیده  است. محدودة زمانی وقوع رفتارها نيز شامل 
بازة زمانی وقوع رفتار، مدت زمان وقوع رفتار، توالی رویداد رفتار و 
همچنين فصل یا دوره ی زمانی وقوع رفتار می باشد که در جداول 
برای   .)3 )جدول  می گردد  مشخص  رفتاری  قرارگاه های  شناسایی 

مشخص نمودن وجود یا عدم وجود همساخت رفتار و ظرف کالبدی 
نيز نظر کاربران از ميزان مناسب بودن فضا و مبلمان موجود در آن 
قرار  از فضاها مورد سوال  رفتارها در هریک  از  وقوع هر یک  برای 
گرفته است. پس از این مراحل و مشخص شدن الگوهای مکان-رفتار، 

به دسته بندی آن ها در قرارگاه های مختلف می پردازیم. 
در این پژوهش پنج معيار اصلی برای گروه بندی الگوهای مکان-

است  گرفته  شده   نظر  در  رفتاری  قرارگاه های  در  شده  واقع  رفتار 
مکان-رفتار،  الگوهای  زمانی  توالی  یا  هم زمانی  شامل  معيارها  این 
و  الگوهای مکان-رفتار، ميزان هم ساخت  توالی مکانی  یا  هم مکانی 
متجانس بودن الگوهای مکان-رفتار، پيش نياز یا هم نياز بودن الگوهای 
مخالف بودن  یا  موافق  ميزان  همچنين  و  وقوع  برای  مکان-رفتار 
خانه  فضاهای  در  مکان-رفتار  الگوهای  از  یک  هر  وقوع  با  کاربران 
)که قباًل در پرسشنامه برای هر یک از رفتارها مورد سؤال قرارگرفته 
کمی  ویژگی های  بررسی  بخش  سه  واقع  در  می باشند.  است( 
قرارگاه ها شامل شاخص های  زمانی و مکانی رفتار، بررسی کيفيت 
الگوهای رفتاری از جهت ميزان همساختی و تعامل صحيح محيط و 
انسان، و نيز بررسی ویژگی های فرهنگی زندگی با توجه به ابزارهای 
نهایی سبک  نمود  به عنوان  به گفته چاپين24 )1936(  زندگی که 
زندگی و منعکس کننده دستاوردهای فرهنگی، دارایی های مادی و 

منزلت اقتصادی-اجتماعی است، انجام گرفت. 
با توجه به روش ذکرشده و تحليل ها و بررسی های به عمل آمده 
فضاهای  از  یک  هر  در  موجود  رفتاری  قرارگاه های  زمينه،  این  در 
خانه های مسکونی دسته بندی و مشخص گردیده اند. برخی رفتارها، 
یا  را نداشتند،  اما شاخصه های کيفی  شاخصه های کمی را داشتند 
شاخصه دارا بودن مکان یا مبلمان خاص که بتواند نمود آنها باشد در 
رفتار وجود نداشت. در صورتی که همه شاخصه های قرارگاه رفتاری 
در رفتار طبق نظر پاسخگویان به پرسشنامه وجود داشت، این رفتار 
به عنوان قرارگاه اصلی قلمداد می شد. مثاًل رفتار عبادت کردن در 
در  یعنی  نموده  کسب  را  زمانی  کمی  شاخصه های  نشيمن  فضای 
زمان های مختلف در روز به وقوع می پيوسته و توالی زمانی داشته و 
در ضمن محدوده زمانی برای وقوع آن نيز وجود داشته  است اما به 
نظر می رسد مکان خاصی برای وقوعش در فضای نشيمن ندارد و 
یا شاخصه همساختی آن با فضا چندان باال نيست. این امر می تواند 
بدان سبب باشد که به طور کلی دایره مکانی این رفتار وسيع تر از 
فضای نشيمن است ولی دایره زمانی خاصی برای وقوع دارد. جمع 

جدول 3- نمونه جدول شناسایی قرارگاه های رفتاری.
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کليه شاخصه ها در هر سه سطح کمی و کيفی و فرهنگی، آیتمی 
این  داد.  نشان  ما  به  را  فضا  در  احتمالی  یا  اصلی  قرارگاه  اسم  به 
شاخصه موجب شد تا بتوانيم قرارگاه ها را در فضاها شناسایی نمایيم 
و متوجه گردیم کدام رفتارها گستره بيشتری از شاخصه های قرارگاه 
را به خود اختصاص داده اند. این مهم در باالی جدول هر فضا آورده 

شده است.
با  مکان-رفتار  الگوهای  رفتاری،  قرارگاه های  تحليل  جداول  در 
قرارگاه های  بعنوان  بارکر،  نظر  طبق   %57 از  بيش  رخداد  احتمال 
رفتاری اصلی و قرارگاه های رفتاری که از رفتارهایی با احتمال رخداد 
احتمالی  رفتاری  قرارگاه های  بعنوان  از 57% تشکيل شده اند  کم تر 
معرفی گردیده اند. یعنی هر شاخصه الگوی مکان-رفتار باید حداقل 
2/85 از 5 را کسب کرده باشد  و اگر همه شاخصه های مکان رفتار از 
این حدنصاب باالتر باشد یعنی الگوی مکان-رفتار کليه شاخصه ها را 
کسب کرده. بنابراین قرارگاه رفتاری اصلی در فضای مورد نظراست. 
در روند تجزیه و تحليل اطالعات به دست آمده، جهت امتياز دهی به 
پاسخ کاربران و بدست آوردن امتياز کلی گویه ها، با توجه به اینکه از 
طيف پنج تایی ليکرت25 نيز استفاده شده است، به ترتيب به گزینه ها 
ارزش های 1 تا 5 داده می شود. سپس امتياز هر یک از سؤاالت، از 
حاصل ضرب تعداد هر یک از گزینه ها در ارزش آن گزینه، تقسيم 
بر تعداد پاسخ دهندگان به آن سوال، به دست می آید. درصورتی که 
امتياز به دست آمده از حدنصاب مورد نظر فراتر رود، وجود شاخص 

موردنظر تایيد می گردد.

4- قرارگاه های رفتاری 
در پژوهش حاضر همه قرارگاه های رفتاری در هر یک از فضاهای 
مسکن شناسایی گردیده است؛ این قرارگاه ها به صورت شبکه ای از 
رفتارها در مسکن معرفی شده اند. دسته ای از رفتارها که حدنصاب 

کليه شاخصه های کيفی و کمی و فرهنگی )تطابق با سبک زندگی( 
را داشتند به عنوان قرارگاه اصلی شناخته شدند و سعی شد دیگر 
عنوان  به  باشد  معنادار  حضورشان  امکان  که  حدی  تا  قرارگاه ها 
توصيف  احتمالی  قرارگاه های  گردند.  بيان  احتمالی26  قرارگاه های 
قرارگاه هایی هستند که حد نصاب برخی شاخصه های قرارگاه در آنها 
بين 42 تا 57 درصد است یعنی در حد متوسط قابل قبول هستند. 
مثاًل شاخصه زمان مندی و گنجيدن در زمان خاص و توالی رفتار و 
تکرار آن در دوره های متوالی را دارند اما مثاًل وابستگی اشان به مکان 
کم است. یا اتصال آنها به ابزارها یا فضاهای زندگی که می تواند نمود 
سبک زندگی باشد در آنها کم است. بدین شکل طيفی از رفتارها در 
هر فضا به دست آمد که »برخی« کليه شاخصه ها را داشتند و برخی 

تنها بخشی از شاخصه ها را دارا بودند.
وجود  رخداد  احتمال  عنوان  تحت  آیتمی  جدول  در  ضمن  در 
دارد که این آیتم بدان معناست که طبق نظر کاربران و باشندگان 
فضا، به طور عام رفتار مورد نظر در صد درصد خانه ها در فضای مورد 
نظر به وقوع می پيوندد و هر چه این عدد کم تر شود یعنی مثاًل 12 
درصد از کاربران رفتار آماده شدن قبل از خروج را در فضای نشيمن 

شناسایی نمودند.
در تحليل اطالعات دو فاکتور زمان و مکان با هم مقایسه شدند. 
بدین معنا که با نظر به دو شاخص محدوده زمانی و توالی رویداد، در 
قياس با محدوده مکانی فعاليت ميزان وابستگی رفتار به مکان یا زمان 
مشهود می شد. به طور مثال رفتار عبادت کردن رفتاری شناخته شد 
که محدوده زمانی رفتار از دایره مکانی آن بسيار مشخص تر است. 
نماز  و  رفتار عبادت  باشد که شخصيت  بدان سبب  این می تواند  و 
خواندن به طور کلی به همين شکل است و در مکان های مختلف اما 
در زمان های خاصی اتفاق می افتد. لذا رفتار عبادت بيشتر زمان مند 
جلوه نمود تا مکان مند. برای فهم کيفيت فضا دو شاخص همساختی 

جدول 4- قرارگاه رفتاری در فضای نشیمن.

چارچوب شناسایی، تحليل و بررسی قرارگاه های رفتاری در طراحی فضاهای 
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با فضا و همساختی با مبلمان نيز با هم قياس شدند. هر رفتاری که 
به  رفتار  اتصال  که  بود  معنا  بدین  داشت  همساخت  بيشتر  فضا  با 
فضای وقوع رفتار بيشتر است  و لذا در این پژوهش بدان، فضامحور 
اطالق شد. و هر رفتاری که بيشتر با مبلمان همساختی نشان داده 
 بود، مشخص شد که مبلمان در وقوع رفتار نقش بسيار زیادی دارد، 
لذا در پژوهش پيش رو مبلمان محور قلمداد شد. مثاًل رفتار تماشای 
تلویزیون به شدت به مبلمان خود وابسته بود و مبلمان محور قلمداد 
به  گونه ای  اما رفتار دورهم نشستن که  شد که کاماًل مشهود است. 
در همه مکانها به وقوع می پيوست در کل، رفتاری همساخت با فضا 
از خود بروز می داد و ميزان تعامل این رفتار با فضا بيشتر از ميزان 
انجام شده مشهود  بررسی های  بود. گرچه در  مبلمان  با  آن  تعامل 
شد که وزن مبلمان محور بودن رفتارها بسيار افزایش یافته و اتصال 
و  شان  نشان دهنده  و  مادی  دارایی  عنوان  به  مبلمان  به   رفتارها 
بيشتر  امروز  زندگی  سبک  در  خانواده  اقتصادی-  اجتماعی  منزلت 
شده است. در ادامه به اطالعات رفتاری که از تک تک فضاها به دست 

آمده پرداخته می شود. 

4-1. قرارگاه های رفتاری در فضای نشیمن
طبق داده های کسب شده از خانه های مطالعه شده )جدول 4(، 
خانه های  در  عمومی  فضاهای  اصلی ترین  از  یکی  نشيمن  فضای 
در  مختلف  فعاليت  نوع  به30  کاربران  می رود.  به شمار  امروزی 
همه ی  رفتار   11 تنها  ميان،  این  از  که  داشتند؛  اشاره  فضا  این 
مکان-رفتار  الگوی  عنوان  به  را  رفتاری  قرارگاه های  شاخص های 
کسب نموده اند. 5 قرارگاه رفتاری با دسته بندی الگوهای مکان-رفتار 
در نشيمن، شناسایی شده است. با توجه به جدول )4(، نسبت بين 
تعداد الگوهای مکان-رفتار به کل رفتارهایی که کاربران در فضای 
نشيمن بدان  اشاره نموده اند11/30 معادل 1/8 از 5 می باشد. هرچه 
این نسبت بزرگتر گردد، در واقع رفتارهای بيشتری در فضا تبدیل 
رفتارهای  به  فضا  پاسخدهی  نتيجه  در  و  شده  رفتاری  قرارگاه  به 
این  در   ،)4( جدول  در  مدور  نمودار  طبق  می یابد.  افزایش  متنوع 
کلی،  نتایج  طبق  می دهد.  رخ  در طول شب  فعاليت ها  بيشتر  فضا 
هستند.  وقوع  جهت  خاص  زمان  دارای  رفتارها  نشيمن  فضای  در 
و از لحاظ موافق بودن با وقوع رفتارها، کاربران نسبتا با این رفتارها 
این  دارد. که  رفتار وجود  از  نارضایتی  تا حدودی  و  موافق هستند 
نارضایتی گاهی به علت عدم وجود رفتارهای دلخواه، گاهی به علت 
تداخل رفتارها و گاهی به علت عدم همساختی و تعامل کيفی فضا 
دایره  در  رفتارها  قرارگيری  افتاده است.  اتفاق  زیستی  رفتارهای  با 
مکان نشيمن متوسط است و این نشان می دهد که در کل رفتارهای 
به طور  گردآورده اند.  خود  در  کم تر  را  مکان بودن  شاخصه  نشيمن، 
کلی رفتارها در نشيمن به مبلمان اتصال بيشتری دارند تا به فضا 
و  کاربران  کل  در  است.  مشهودتر  رفتارها  مبلمان محور بودن  لذا  و 
باشندگان فضای نشيمن ذکر کرده بودند که فضای نشيمن تا ایده آل 
به  را  نشيمن  فضای  در  منظر  دارا بودن  مثال  به طور  و  دارد  فاصله 

عنوان خأل فضا ذکر کرده بودند.
در  نشستن  دورهم  رفتاری  قرارگاه   :)A1( نشستن  دورهم   
به  رفتار   7 شامل  قرارگاه  این  می دهد.  رخ  روز  هر  نشيمن  فضای 
جنبه  نوعی  به  یک  هر  که  است  نشيمن  فضای  در  وقوع پيوسته 

رفتاری،  قرارگاه  این  کاربران  می گردند.  متذکر  را  نشستن  دورهم 
کلية اعضای خانواده را شامل می گردد. ميزان احتمال وقوع و تعداد 
الگوهای مکان-  رفتار و مدت زمان فعاليت، قرارگاه رفتارِی دور هم 
نشستن را به مهم ترین و فعال و پویا ترین قرارگاه رفتاری در نشيمن 
قرارگاه  این  در  مبلمان  نتایج، همساختی  کرده  است. طبق  تبدیل 
معماری  همساختی  به  نسبت  رفتارها،  به  پاسخ دهی  در  رفتاری 
رفتاری  قرارگاه  یک  اصطالحاً  لذا  و  داراست  را  بيشتری  نقش  فضا 
مبلمان محور بشمار می رود. همچنين با توجه به امتياز به دست آمده 
این  زمانی،  نسبت شاخص محدوده  به  مکانی  در شاخص محدوده 

قرارگاه رفتاری مکان محور یا مکان مند بشمار می رود.
پذیرایی از مهمانان )A2(: این قرارگاه رفتاری معموال هر چند 
روز اتفاق می افتد. ميزان همساخت موجود بين رفتار و ظرف کالبدی 
نشانگر مبلمان محور و فضا محور بودن فعاليت پذیرایی از مهمانان، 
و استقبال و مشایعت از مهمانان است. این بدان معنی است که این 
رفتار با وجودی که نقش مبلمان در آن وجود دارد اما همزمان نقش 
فضا نيز بر چهره رفتار مشهود است. همچنين بدان سبب که عامل 
زمان محور بودن  داراست،  را  اصلی  نقش  رفتار  این  وقوع  در  زمان 
رفتارها شاخص است. و دایره مکانی رفتار پذیرایی از مهمان، فراتر 

از نشيمن است.
صرف صبحانه، نهار، شام )A4, A3, A6(: این قرارگاه های 
رفتاری هر کدام از یک الگوی مکان-رفتار تشکيل گردیده و هر روز 
و بصورت مبلمان محور رخ می دهند. مبلمان مورد استفاده در این 
قرارگاه های رفتاری بشکل ميز و صندلی غذاخوری می باشد و یا با 
پهن کردن سفره بر روی زمين صورت می گيرد. قرارگاه های مذکور 
دارای محدوده زمانی کاماًل مشخص و بصورت زمان محور می باشند. 
ثابت  با قراردادن مبلمان های  با وجودی که  این بدان معناست که 
مانند ميز نهارخوری، امروزه سعی در اتصال زیاد این رفتار با مکان 
وقوع آن داریم اما ارتباط این رفتار از دایره مکانی فضاها فراتر است 
و احتماال بدین معناست که دلخواه افراد در وقوعش، وسعت بيشتر 
مکانی در خانه را طلب می کند. الگوی مکان-رفتار صرف صبحانه در 

این قرارگاه احتمال رخ داد کم تری داشته و احتمالی است.
خوابیدن )A5(: براساس نتایج پژوهش، بسياری از کاربران به 
خوابيدن در فضای نشيمن و حتی بر روی زمين تمایل دارند. این 
رفتار مبلمان محور و زمان محور بوده و بخصوص در موقع بعدازظهر 
اتفاق می افتد. در برخی موارد نيز فضای نشيمن به عنوان قرارگاه 
تعداد  کمبود  امر  این  علت  که  شده  مشخص  شب  در  خوابيدن 
در  خوابيدن  قرارگاه  مواقع  اکثر  اما  گردیده ،  ذکر  خواب،  اتاق های 
نتایج  به وقوع می پيوندد. طبق  بعدازظهر  فضای نشيمن در هنگام 
و  ندارد  مناسبی  همساخت  نشيمن،  فضای  با  رفتار  این  پژوهش، 
با  نيز  قرارگاه  این  با وجود آن در فضای نشيمن مخالفند.  کاربران 
قرارگاه های دیگر نشيمن مانند دور هم نشستن و تماشای تلویزیون 
همساختی ندارد. دیگر قرارگاه های احتمالی نيز شامل صرف صبحانه، 
عبادت کردن، رسيدگی به گياهان و... می باشد. عدم همساختی این 
دليل  به  می تواند  آن  وقوع  در  رضایت  عدم  و  فضا  با  رفتارها  گونه 
تداخل رفتارهای تماشای تلویزیون با اینگونه رفتارهای خلوت باشد. 
و لذا عدم غنای فضایی نشيمن را تا حدودی مشهود می نماید. چرا 



27

که این فضا نتوانسته طيف های رفتارهای مختلف را در گستره فضای 
خود جای دهد و به طور مثال سر و صدای زیاد تلویزیون به خوابيدن 
یا عبادت کردن در این فضا لطمه می زند. عدم وجود نهاز و نخيرها 

در این فضا می تواند در ایجاد چنين مسائلی نقش داشته باشد. 

4-2. قرارگاه های رفتاری در آشپزخانه
فضای  مهم ترین  عنوان  به  آشپزخانه  فضای   ،)5( جدول  طبق 
خدماتی خانه، با ميزان همساخت باالی رفتار با مبلمان، در عين  حال 
همساخت نسبتا باالی فضا، جایگاه ویژة مبلمان و وسائل در این فضا 
را مشهود می نماید. طبق نظر باشندگان فضای آشپزخانه، مبلمان در 
فضای آشپزخانه به عنوان وسایل کاربردی زندگی، تا حدود بيشتری 
دليل  همين  به  و  می شود  شناخته  فرهنگی  دستاورد  عنوان  به 
سطح  باالترین  فضا  این  باالست.  نيز  فضا  با  آن  همساختی  نسبت 
زمان محوری نسبت به دیگر فضاها را به دليل دارا بودن بازه زمانی 
و  پز، شست  و  فعاليت های خدماتی  همچون پخت  برای  مشخص 
شوی ظروف و... در آشپزخانه، کسب نموده  است. ميزان همساختی 
و موافقت با انجام فعاليت های موجود در آشپزخانه نيز در باالترین 
سطح نسبت به دیگر فضاها است. طبق اطالعات جمع آوری شده، 
فضای آشپزخانه 19 فعاليت متفاوت را در خود جای داده است که 8 
الگوی مکان- رفتار و 5 قرارگاه رفتاری را شکل می دهند. فاصله این 
فضا تا ایده آل نسبت به دیگر فضاها کم تر است اما همچنان مطالباتی 

توسط کاربران در این زمينه وجود دارد.
الگوهای مکان- باالی احتمال رخ داد و  ميزان    :)B1( آشپزی

رفتار، این قرارگاه را به مهم ترین قرارگاه آشپزخانه در این پژوهش 
تبدیل کرده  است. این قرارگاه هر روز در دو محدوده زمانی پيش از 
وقوع رفتار صرف شام و ناهار اتفاق می افتد. این قرارگاه طبق جدول  
)5(، مکان مند بوده و محدوده مکانی آن امتياز باالتری را نسبت به 
رفتار  این  وقوع  مکانی  دایره  لذا  کسب کرده  است.  زمانی  محدوده 
محدوده خاصی دارد، اما دایره زمانی آن بيشتر است. در ضمن این 

قرارگاه مبلمان محور قلمداد می گردد. اتصال رفتار آشپزی با مبلمان 
آن تا حدودی بيشتر است اما با دقت به داده های پژوهش، این امر 
مشهود است که مبلمان نيز با فضا تا حدود زیادی همساختی نشان 

می دهد.
شست وشوی ظروف )B2(: این قرارگاه معموال هر روز و پس 
از فعاليت پخت و پز و صرف غذا به وقوع می پيوندد. براساس نتایج 
به  دست آمده در جدول )5(، این قرارگاه زمان محور می باشد. طبق 
قرارگاه، پيش بينی محل  این  اهميت در  نکته حائز  نظرات کاربران 
و  شو  و  شست  سپس  و  کثيف  ظروف  جمع آوری  جهت  مناسب 
این  مناسب  هم جواری  ضمن  در  می باشد.  تميز،  ظروف  نگهداری 
برای تسهيل  نوشيدنی  و  قرارگاه های آشپزی، صرف غذا  با  قرارگاه 
افزایش  را  فضا  مناسب، مطلوبيت  مکانی  توالی  ایجاد  و  رفتارها  در 
باشندگان،  ایده آل  از  جهات  این  از  آشپزخانه،  فضای  لذا  می دهد. 

فاصله دارد.
قرارگاه  این   ،)5( جدول  مطابق   :)B3( لباس  شست وشوی 
به وقوع می پيوندد.  از ظهر و عصرها  بيشتر پيش  هفته ای یکبار و 
مطالبه وسائل و مبلمان مناسب در این قرارگاه برخاسته از کيفيت 
نظر  طبق  قرارگاه  این  وقوع  است.  آن  مبلمان محور  و  زمان محور 
خواستار  کاربران  که  معناست  بدان  این  و  است  بينابينی  کاربران، 
نظر  به  لذا  هستند.  آشپزخانه  فضای  در  قرارگاه  این  ساماندهی 
و  شست وشو  برای  سامان یافته تری  مکان  نظر گرفتن  در  می رسد 
گردآوری و خشک  نمودن لباس ها در طرح های آتی، به بهتر شدن 

آن کمک می نماید.
رفتار  چندین  از  متشکل  قرارگاه  این   :)B4( نوشیدنی  صرف 
هم ساختی،  داده های  براساس  که  است  مکان-رفتار  الگوی  دو  و 
فضامحور بوده و نسبت محدوده مکانی بيشتر آن، مکان مندی او را 
افزایش داده است. براساس نظر کاربران، ایجاد فضایی آرامش بخش 
با نور و منظری درخور که تعاملی مستقيم یا غيرمستقيم با طبيعت 
داشته باشد در کيفيت این فضا تأثير مثبت خواهد داشت و مطالبه 

جدول 5- قرارگاه رفتاری در فضای آشپزخانه.

چارچوب شناسایی، تحليل و بررسی قرارگاه های رفتاری در طراحی فضاهای 
داخلی مسکن- نمونه موردی منطقه فرهنگ شهر شيراز
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چنين کيفيتی توسط باشندگان مشاهده شد.
صرف صبحانه، نهار، شام )B7, B6, B5(: رفتارها در این سه 
زمان محور  غذا،  برای صرف  زمان مشخص  وجود  دليل  به  قرارگاه، 
می باشند. در ضمن این قرارگاه ها مبلمان محور قلمداد شده و توجه 
به تمهيدات زمانی برای صرف صبحانه و یا شام همچون توجه به 
به  البته الزم  یاری رسان است.  قرارگاه  این  نور و هوای مطلوب در 
در  باالیی  مکان- رفتاری  که صرف صبحانه شاخصه های  است  ذکر 
دارا  را  شاخصه هایی  چنين  شام  و  نهار  صرف  و  دارد  قرارگاه  این 
نمی باشند، لذا به نظر می رسد تمهيداتی جهت ساماندهی این رفتار 

جهت تنظيم شاخصه های این قرارگاه در طراحی الزم است. 

4-3. قرارگاه های رفتاری اُتاق خواب
اتاق خواب به عنوان خصوصی ترین الیه ی فضایی هر خانه قلمداد 
با  انجام شده در پژوهش حاضر مطابق  می گردد. طبق بررسی های 
جدول )6(، 23 فعاليت متفاوت در اتاق خواب شکل دهنده ی10 الگوی 
مکان-رفتار و 6 قرارگاه  رفتاری ثبت  شده است. زمان محور بودن این 
فعاليت ها،  کم  تنوع  دليل  به  شده  است.  مشهود  پژوهش  در  فضا 
با  »موافق بودن  ميزان  قرارگاه ها،  تک کاربر بودن  و  خصوصی بودن 
در  اتاق  فضای  در  فضا«  و  مبلمان  با  و »همساخت  رفتارها«  وقوع 

جایگاه نخست در بين دیگر فضاها قرار دارد.
بار  یک  روز  چند  هر  معموال  قرارگاه  این   :)E1(مطالعه کردن
اتفاق می افتد و  بيشترین احتمال رخداد در بين قرارگاه های اتاق 
پاسخ دهی  در  بيشتری  نقش  مبلمان  قرارگاه  این  در  داراست.  را 
این  به  مکان-رفتاِر شکل دهنده  الگوی  تک  دارد.   حضور  رفتارها  به 

قرارگاه به همراه مکان محور بودنش، متذکر این حقيقت است که این 
فعاليت نيازمند محدودیت های فضایی جهت وقوع است.

عبادت )E2(: طبق جدول )6(، این قرارگاه هر روز در سه بازه ی 
با  و کاربران  به وقوع می پيوندد  زمانی مشخِص صبح، ظهر و شب 
وقوع آن در فضا کاماًل موافق اند. این قرارگاه زمان محور بوده و در 
همساختی با مبلمان و فضا تقریبا امتياز یکسانی کسب کرده  است. 
چندان  مبلمان  و  فضا  اگر  حتی  که  معناست  بدان  شاخصه ها  این 
مناسبی نيز فراهم نگردد، باز هم امکان وقوع این رفتار وجود دارد. 
این  در  استفاده  مورد  مبلمان  که  است  آن  نشانگر  حال  عين  در 
رفتار، دستاوردی فرهنگی است چنانکه فضای آن نيز با مبلمان آن 
همساختی موزونی دارد. با اینحال این رفتار نيز با توجه به حضور 

تک الگوی مکان-رفتار نشان دهنده نيازمندی های اختصاصی است.
خوابیدن )E3(: قرارگاه های خوابيدن و مطالعه کردن نسبت به 
دیگر قرارگاه های اتاق خواب، دارای احتمال رخداد باالتری هستند 
نام  اینحال  با  به خود اختصاص می دهند.  و سهم بيشتری در فضا 
فضای اتاق خواب، بر اساس یکی از این قرارگاه ها جا افتاده  است. این 
امر می تواند دالیل متفاوتی داشته  باشد که از حوصله این پژوهش 
خارج است. قرارگاه خوابيدن بسيار زمان محور بوده و همساختی با 
فضا از همساختی با مبلمان در این قرارگاه بيشتر است. در این مورد 
نيز نتایج پژوهش بسيار متفاوت با ساختار ذهنی افراد نمایان شده 
اصلی  عنصر  عنوان  به  را  تخت خواب  که  همگان  تصور  برعکس  و 
اتاق قلمداد می نمایند، پژوهش حاضر نشان داد که مکان و فضا در 
این فعاليت نقش مؤثرتری دارند. بازه زمانی وقوع این قرارگاه به دو 

جدول 6- قرارگاه های رفتاری در فضای اتاق خواب.
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قسمت خواب شب و خواب روز )بعد از ظهر( تقسيم می گردد که 
خواب روز در پژوهش حاضر در مکان های دیگر چون  فضای نشيمن 
مطالبه  همان  امر  این  اصلی  علت  شاید  و  می انجامد  وقوع  به  نيز 

آسایش اقليمی در روز در مکان  خوابيدن باشد.
مبلمان محور،  قرارگاه  این   :)E4( به حرفه  امور مربوط  انجام 
و به طور معمول هر چند روز یک بار و بيشتر در موقع عصر تا شب 
این  آماری،  به شرایط خاص جامعه ی  توجه  با  به وقوع می پيوندد. 
قرارگاه سهم بسزایی از فعاليت های جاری در فضای اتاق را به خود 
کم تر  خانه ها  دیگر  در  که  می رود  احتمال  و  داده است  اختصاص 
و  است  کمک کننده  بسيار  قرارگاه  این  شناخت  اما  شود.  مشهود 
پژوهش نشان می دهدکه شاخص محدوده ی زمانی در این قرارگاه 

نسبت به محدوده ی مکانی در سطح باالتری قرار دارد.
تلفن های  از  استفاده  امروزه   :)E5( همراه  تلفن  از  استفاده 
این  از  حاصل  نتایج  طبق  که  شده  فراگير  بحدی  هوشمند  همراه 
 %86 رخداد  احتمال  با  خود  به  مخصوص  قرارگاه  دارای  پژوهش، 
گردیده  است. مطابق بازه های زمانی ثبت شده در جدول )6(، این 
قرارگاه در طول کل روز و بيشتر در شب  هنگام روی می دهد. گوش 
دادن به موسيقی نيز فعاليتی همراه با استفاده از تلفن همراه است 
با آن نشان می دهد. در این قرارگاه شاخص  و همساختی مناسبی 
برابر با شاخص همساخت با فضا  است.  همساخت با مبلمان تقریباً 
این امر خود نشانگر آن است که با وجودی که تلفن همراه بيشتر 
یک دارایی اقتصادی-  اجتماعی محسوب می شود و در کل وسيله ای 
به   نسبت  باشندگان  و  کاربران  مطالبه گری  اما  می باشد  قابل حمل 

فضای وقوع آن، نقش مهمی ایفا می نماید. 
و  آماده سازی  قرارگاه   :)E6( لباس  تعویض  و  آماده سازی 
باال  رخداد  احتمال  با  مکان- رفتار  الگوی  سه  دارای  لباس  تعویض 

واقع  عصر  و  ظهر  صبح،  بازه ی  سه  در  معمول  به طور  که   است. 
می گردد. در این قرارگاه همساختی با مبلمان  بيشتر از همساختی 
با فضا است. توجه به حاالت مختلف بدن انسان در حين فعاليت به 
علت حرکتی بودن فعاليت ها در این قرارگاه ضروری است. قرارگيری 
قرارگاه  با  ارتباط  ودر  فضا  خصوصی تر  الیه های  در  مذکور  قرارگاه 

استحمام، مکان یابی آن را بهينه می نماید.

4-4. قرارگاه های رفتاری فضاهای نیمه باز
خود  این  و  شده  شناسایی  فعاليت   27 باز  نيمه  فضاهای  در 
انعطاف پذیری فضاهاست.  به  نياز  نمایانگر تنوع  در طيف رفتارها و 
مکان- الگوی  به  فعاليت  یک  تنها  فعاليت  تعداد  این  ميان  از  اما 

در  فضا  توانمندی  بنابراین   .)7 )جدول  شده  است  تبدیل  رفتار 
استقرار رفتارها در قرارگاه های رفتاری در وضع موجود بسيار پائين 
و  اشراف  و  دید  همچون  عواملی  وجود  قوی،  احتمال  به  می باشد. 
ایران را  امروزه  باز در مسکن  نامناسب، کارایی فضاهای نيمه  ابعاد 
به  توجه  بنابراین  مبلمان محور می باشد؛  فضا  این  کاهش می دهند. 
وقوع  با  کاربران  مجموع  در  ضروریست.  آتی  طرح های  در  مبلمان 
دیگر فعاليت های شناسایی شده در این فضا نيز کاماًلً موافق هستند 

و این خود نمایانگر همساختی فعاليت ها درفضا می تواند باشد. 
خشک کردن لباس ها )T1(: این قرارگاه به عنوان تنها قرارگاه 
اصلی فضاهای نيمه باز زمان محور و مبلمان محور می باشد. از جمله 
نکاتی که کاربران برای این قرارگاه ذکر کرده اند، توجه به طراحی 
فضا و مبلمان در آن، مطالبه ارتباط نزدیک با قرارگاه شست وشوی 
لباس، توجه به عدم ایجاد صورت نامناسب در نمای ساختمان در 
هوای  و  نور  از  بهره گيری  به  توجه  و  لباس ها  کردن  آویزان  هنگام 
مناسب  برای خشک کردن لباس ها می باشد. از مهم ترین قرارگاه های 
احتمالی در فضاهای نيمه باز می توان به ترتيب به قرارگاه رسيدگی 

جدول 7- قرارگاه های رفتاری در فضای نیمه باز.

چارچوب شناسایی، تحليل و بررسی قرارگاه های رفتاری در طراحی فضاهای 
داخلی مسکن- نمونه موردی منطقه فرهنگ شهر شيراز
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اهلی،  حيوانات  و  پرندگان  به  رسيدگی  وپز،  پخت  گياه،  و  گل  به 
استعمال دخانيات، مطالعه کردن و دورهم نشستن اشاره نمود. 

4-5. قرارگاه های رفتاری حیاط                                      
حياط خصوصی به عنوان یک فضای شاخص در فرهنگ خانه های 
ایرانی از فضاهای پرکاربرد محسوب شده که مورد پسند خانواده های 
ایرانی و شيرازی است. اما با توجه به پژوهش حاضر مشخص گردید 
که وجود دید و اشراف زیاد به حياط خصوصی، نوعی فشار محيطی 
را در حياط ایجاد می نماید که امکان وقوع فعاليت های متنوع در آن 
کاهش می یابد. با این حال وجود آن جزء ایده آل های اصلی کاربران 
محسوب می شود. در این فضا30 رفتار شناسایی شده که تنها 2 رفتار 
بصورت الگوی مکان- رفتار جای گرفته در دو قرارگاه رفتاری مجزا 
نمود یافتند )جدول 8(. این آمار نشانگر آن است که با وجود امکان 
تنوع بسيار باالی رفتارها در حياط، اما به دليل مسائل مختلف تنها 
دو رفتار شاخصه های قرارگاه را کسب کرده اند و دیگر رفتارها حداقل 
طبق  نياورده اند.  دست  به  را  رفتاری  قرارگاه  شاخص های  از  یکی 
جدول )8(، کاربران با وقوع کلية قرارگاه های اصلی و احتمالی کاماًلً 
از مکان مندی  پائينی  رفتارها در حياط در سطح  موافق می باشند. 
را دارا  با فضا و مبلمان  ازهمساختی  اما سطح مناسبی  قرار دارند؛ 
با فضا در محيط حياط، کيفيت  هستند. در عين حال همساختی 
مشهود  دست آمده  به  داده های  طبق  می دهد.  آن  به  درخورتری 
است که بخش اعظمی از فعاليت های مفرح در حياط که با ساختار 
فرهنگی مردم شهر شيراز، هماهنگ است، شاخصه های مکان-رفتار 
وقوع  برای  مشکل  دچار  جهتی  از  کدام  هر  و  نکرده اند  کسب  را 
مردم شيراز،  زندگی  رفتاری  ایده آل  با  فضا  این  فاصله  لذا  هستند. 

کاماًل مشهود است و رسيدگی به آن بسيار اهميت دارد. 
رسیدگی به گل و گیاه )H1(: این قرارگاه مهم ترین قرارگاه 
حياط با بيشترین ميزان احتمال وقوع  و موافقت کاربران با وجود آن 
می باشد. این قرارگاه زمان محور بوده و سطح مطلوبی از همساختی با 

فضا و مبلمان را داراست. در مکان یابی و طراحی این قرارگاه، توجه 
به نکات اقليمی، نحوه ی ارتباط فضای سبز با فضاهای درونی خانه و 

انتخاب گياهان متناسب ذکر گردیده است.
تقریبی  یکسانی  با  قرارگاه  این   :)H2( خودرو  پارک کردن 
را  حياط  اصلی  قرارگاه  دومين  »مکانی،  و  زمانی  محدودة  شاخص 
بينابين  بصورت  قرارگاه  وجود  با  توافق  ميزان  می گردد.«  شامل 
می باشد و همساخت کمی با فضا دارد؛ از همين رو کاربران خواستار 
کنترل آن درحياط هستند. از جمله مهم ترین قرارگاه های احتمالی 
و  پرندگان  به  رسيدگی  قرارگاه  به  ترتيب  به  می توان  حياط  در 
حيوانات اهلی )H3(، سرویس و نظافت خودرو )H4(، خشک کردن 
خوابيدن   ،)H7( شام  صرف   ،)H6( کودکان  بازی   ،)H5( لباس ها 

)H8( و دورهم نشستن )H9( اشاره نمود.

5- جمع بندی و تحلیل 
با وجودی که تقریبا دو گونه خانه حياط دار و آپارتمانی به نسبت 
تقریبا مساوی در پژوهش موجود بود اما در بررسی پرسشنامه ها و 
از  رفتاری گرچه مجرد  قرارگاه  که  دریافتيم  نقشه ها  با  آنها  تطابق 
گونه مسکن نيست اما فرای آن نيز معنا دارد، یعنی تشابه قرارگاه ها 
در گونه های رفتاری مختلف موجب شد تا پی به یک نقشه شناختی 
از  می تواند  امر  این  ببریم.  شيرازی ها  رفتاری  قرارگاه  در  مشترک 
پيشتر در یک سری خانه های مشابه  این مردم  ناشی شود که  آن 
حياط مرکزی زیست کرده اند و اکنون زندگی دیگری اتخاذ کرده اند 
به  بالکن  یک  گاهی  مثاًل  هست  زندگی  خاص  روال  آن  هنوز  لذا 
درستی نقش یک زیرزمين قدیم را بازی می کرد در حالی که در نگاه 

طراحان، برای این مهم طراحی نشده  بود. 
نتایج این پژوهش نشان می دهد که الگوهای رفتاری همانندی 
در فضاهای همسان خانه ها و واحدهای مسکونی متفاوت وجود دارد 
که می توان آنها را به دسته های محدود و معينی گروه بندی کرد و 
شبکه رفتارها و الگوهای مکان-رفتار و قرارگاه های رفتاری ویژه ای را 

جدول 8- قرارگاه های رفتاری در فضای حیاط.
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تعيين نمود. این طبقه بندی بر اساس ویژگی های قرارگاه های رفتاری 
همچون احتمال رخ داد، هم زمانی، هم مکانی، همساختی و موافقت 
شناخت  از  پس   .)9 )جدول  گردیده است  تعيين  فعاليت  حضور  با 
این قرارگاه ها و الگوهای مکان-رفتار، می توان الگوهای مکان-رفتار 
براساس  و  کرد  تعيين  و  مشخص  را  بينابينی  متداخل،  اخالل گر، 
شناخت رفتارهای احتمالی به ساماندهی رفتار در فضای مورد نظر 
به گونه ای  فضا  در  را  رفتارها  می تواند  شناخت  این  گمارد.  همت 
اصالح کند که همساختی رفتارها و همگنی آن ها با هم بيشتر شود 
و در نهایت فضای رفتاری درخوری را ایجاد نماید که ميزان تعامالت 
فضایی افراد را در عين حفظ حریم های رفتاری و تفکيک مرزها و 
خوبی  به  پژوهش  این  نماید.  حفظ  و  صيانت  زمانی  محدوده های 
کمک می نماید تا فهم و درک واقعی و حقيقی )ایده آل( نسبت به 
شبکه رفتارها اتفاق افتد و تفکر صحيح طراحی با توجه به شناخت 
نيازها و هدایت مطلوب خواست ها و ارزش ها به شکل دهی فضاهای 
درخور نقش ها و عملکردها بيانجامد. این پژوهش سهم رفتارها در  
فضاها را مشخص کرده و ویژگی های آن را شاخص می نماید و بدین 

طریق امکان بررسی و تحليل را ممکن می کند.
هر یک  در  رفتارها  به  معماری  فضای  پاسخگویی  ميزان  و  فرم 
یک  مختلف  فضاهای  بين  در  و  متفاوت  مسکونی  واحدهای  از 
پژوهش  یافته های  طبق  است.  مشاهده  قابل  نيز  مسکونی  واحد 
رفتارها  کل  تعداد  به  مکان- رفتار  الگوهای  تعداد  نسبت  بيشترین 
آشپزخانه،  خواب،  اتاق  در  ترتيب  به  مسکن  مختلف  فضاهای  در 
این   .)9 )جدول  دارد  وجود  باز  نيمه  فضاهای  و  حياط  نشيمن، 
را  مسکن  فضاهای  در  موجود  قرارگاه های رفتاری  کميت  شاخص، 
فضاهای  همچون  فضاها  برخی  در  کميت  شاخص  می دهد.  نشان 
نيمه باز و حياط، کم ترین ميزان را داراست و این بدان سبب است 
که در عين ممکن بودن رفتارهای متفاوت در آن ها اما زمينه وقوع 
رفتارها اندک است و درصد کمی از رفتارها در ویژگی های قرارگاه 
رفتاری می گنجد. در واقع توجه به طراحی این فضاها به علت پاسخ 
کميت  اینکه  عين  در  است.  ضروری   رفتارها  به  پایين اشان  دهی 
از نظر کيفی،  اما  نيازمند رسيدگی است  حضور رفتارها در فضاها، 
فضاهای مختلف دارای شاخصه های درخوری هستند. به گونه ای که 
همساختی رفتار با فضا در کليه فضاها نسبتاً باالست و تنها در فضای 
نشيمن همساختی با مبلمان از همساختی فضایی پيشی گرفته و با 

آن موازنه می نماید. در فضای آشپزخانه مبلمان و فضا همساختی 
با  تعامل  و  سو  یک  از  فضا  با  تعامل  و  اتصال  لذا  و  دارند  یکسانی 
مبلمان و ابزار زندگی از سوی دیگر، نشانگر ارتباط متعادل فرهنگی 
رفتارها در این فضاست. در دیگر فضاهای بسته چون اتاق خواب و 
نشيمن این وزن ارتباط با مبلمان غالب بر ارتباط با فضاست. اما در 
فضاهای باز با وجودی که ميزان رفتارهای اندکی به وقوع می پيوندد 
اما همساختی با مبلمان مغلوب همساختی با فضا می شود و نقش 
فضا در شکل دهی به رفتارها مشهودتر است. به همين دليل شاید 
بتوان گفت که فضاهای بسته و باز دارای دو جلوه متفاوت رفتاری 
پيوسته  به هم  را  زندگی  رفتاری  قرارگاه های  هستند که می توانند 
نمایند. شاید به همين دليل است که این دو فضا معموال در امتداد 
جلوه  دو  در  رفتارها  در  جاری  زیست  که  چرا  می یابند،  معنا  هم 
زمانی  دایره  معموالً  در ضمن  می پيوندد.  وقوع  به  آنها  در  متفاوت 
وقوع رفتارها، محدوده بيشتری در فضاها به خود اختصاص می دهند 
تا محدوده مکانی رفتارها. لذا می توان چنين استنتاج کرد که دایره 
مکانی وقوع رفتارها معموال در فضاهای مسکن گسترده تر است و به 
تبع آن مرزهای قلمروها در زندگی مردم شيراز چندان ثابت نيست 
در  و حتی  فضا  در یک  رفتاری  قرارگاه های  در  مرزها  راستی  به  و 
فضاهای مختلف و سينومورف27های مختلف تا حدود زیادی در هم 
کردند  ترسيم  فضاها  از  کاربران  که  نقشه هایی  از  نشان  داد.  تنيده 
مشهود بود که مرزها چندان صریح نيستند. شاید مرز قرارگاه های 
رفتاری زندگی این مردمان نيازمند تعریف درخورتر و دیگری است.

احتماال داشتن مرزهای منعطف جهت جبران کمبود فضاها در 
فضای  یا  اتاق  با  سينومورف شدن  با  بتواند  رفتاری  قرارگاه  تأمين 
برای  واحدتری  ارگان  و  نماید.  غنی تر  را  زیستی  دستگاه  کناری 

زندگی ایجاد نماید.  
شناخت  گرفت،  پژوهش  این  از  می توان  که  نتایجی  دیگر  از 
و...  مکان-رفتار  الگوهای  ضعف  فضاها،  در  مداخله گر  رفتارهای 
می باشد که با توجه به تصویر )2( در فضای نشيمن بيان می  گردد و 
برای دیگر فضاها، تنها به صورت نوشتاری بيان می گردد. در فضای 
نشيمن، 5 قرارگاه رفتاری اصلی و 5 قرارگاه احتمالی وجود دارد که 
روی هم رفته 10 قرارگاه را شکل می دهد. طبق تحقيقات انجام شده، 

مسائل و مواردی کيفی در این زمينه وجود دارد.  
برخی  کلی  به طور  می باشد.  اخالل گر  قرارگاه  موضوع  اولين 

جدول 9- نتایج کلی قرارگاه رفتاری در فضاهای مختلف مسکن.

چارچوب شناسایی، تحليل و بررسی قرارگاه های رفتاری در طراحی فضاهای 
داخلی مسکن- نمونه موردی منطقه فرهنگ شهر شيراز
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رفتارها بخاطر اینکه شاخصه های زمانی و مکانی قرارگاه رفتاری را 
دارا می باشند، یعنی در مکان نشيمن و در زمان های متوالی تکرار 
به   رفتاری  قرارگاه  اما  می دهند،  تشکيل  رفتاری  قرارگاه  شده اند، 
وجودآمده قرارگاه اخالل گر هستند و طبق بررسی های انجام شده، 
هم ساختی مناسبی با کليت فضای نشيمن ندارند. این رفتارها به طور 
معمول، به علت عادت واره شدن در فضای زندگی پدید می آیند. البته 
یکی از شاخصه های قرارگاه رفتاری، تکرار یک عادت واره رفتاری در 
مشهود  هم ساختی  شاخصه های  از  چنانچه  اما  است.  خاص  مکانی 
قرارگاه  یک  عنوان  به  که  است  نمونه ای  خوابيدن،  قرارگاه  است، 
رفتاری  اخالل  واقع یک  نمود کرده  است. در  نشيمن  اخالل گر در 
هم  لذا  و  است  برقرار  قرارگاه ها  دیگر  و  قرارگاه  این  بين  دوسویه 
هم  و  می گردد  رفتارها  این  در  اخالل  موجب  رفتارها  دیگر  حضور 
دور  قرارگاه  چون  قرارگاه ها  دیگر  در  اخالل  موجب  قرارگاه،  این 
هم نشستن  و پذیرایی از مهمان و رفتارها و الگوهای مکان-رفتار 
همچون گوش کردن موسيقی، دور هم نشستن و گفتگو و تماشای 
تلویزیون و استقبال و مشایعت از مهمان، در این فضا می گردد. از 
زد.  مثال  نيز  را  عبادت کردن  احتمالی  قرارگاه  می توان  نمونه  این 
زمان های  در  که  است  ممکن  زمانی  تنها  رفتارها  گونه  این  حضور 
با  به صورت همزمان  و  افتد  اتفاق  رفتارها  دیگر  به  نسبت  مختلف 
نپيوندد. در طراحی فرم فضایی نشيمن، دو  به وقوع  رفتارها  دیگر 
راه ممکن است و آن این است که یا برای این گونه رفتارها، فضایی 
صورتی  به  یا  و  گردد  ارائه  نشيمن  مکان  در  طراحی شده  و  خاص 
محدودیت ایجاد گردد تا این رفتار از دسته قرارگاه های رفتاری فضا، 

حذف گردد.
نماز  رفتار  که  نيست  معنا  بدان  هرگز  اخالل گری  مفهوم  بيان 
این  بلکه اصل گفتار  خواندن اخالل گر رفتار دورهم نشستن است. 
است که با وجود آنکه می توان شيرینی رفتارهای تعاملی در فضا را 
مزه کنيم، و تعامل شيرین ميان اعضای خانواده مثل مادربزرگ و 
نوه را در هنگام نماز خواندن تجربه کنيم اما فضاهای ما وسعشان 
از این جهت اندک است و نيروهای درونی یک فضا بخشی از این 
الگوهای مکان- رفتار را پس می زنند.  علت این امر آن است که هر 
کلی متشکل از اجزایی است و حضور هر جزء به طور کامل بر کل اثر 
دارد و لذا توجه بيش از اندازه به یک رفتار می تواند سيستم کل را به 
هم بریزد. بدین معنا که شاید ثابت قرار دادن رفتار تماشای تلوزیون 
در نشيمن بر دیگر رفتارهای دلخواه در فضای نشيمن اثر گذارده و 

کليت رفتارها را در تعارض با هم و یا مختل کننده هم جلوه نموده. 
این امر در ارتباط بين فضا و انسان نيز مشهود است، عدم توجه به 
نهاز و نخيرها و گوشه و کنارهای موردنياز رفتارها نيز می تواند دليلی 
بر اختالل های قرارگاه های رفتاری برای هم باشد به گونه ای که یک 

کل متحد شکل نگرفته  است. 
به همان نسبت، در فضای آشپزخانه قرارگاه صرف ميان وعده به 
عنوان قرارگاه نسبتا اخالل گر بروز می نماید و نياز به تمهيداتی در 
زمان و یا مکان وقوع این قرارگاه در طراحی فضای آشپزخانه هست. 
تمهيداتی چون جداسازی، فضاسازی ویژه و یا غيرهم زمان نمودن  
فعاليت ها از نيازهای طراحی قرارگاه رفتاری در این فضاست تا بتواند 
کليت فضایی غنی و درخوری ایجاد گردد. گرچه صرف ميان وعده در 
آشپزخانه اتفاق می افتد اما احتماالً به دليل درخواست های کيفی این 
رفتار از فضا که پيشتر ذکر شد، همچون ایجاد فضایی آرامش بخش 
با نور و منظری درخور در تعاملی مستقيم یا غيرمستقيم با طبيعت 
موجب شده که این رفتار دچار اختالل گردد و نيازمندی های وقوع 
رفتاری خود را کم تر کسب نماید. دور هم نشستن به هر بهانه ای 
همچون صرف ميان وعده نيازمند شاخصه های کيفی است که شاید 
و  جلوه  موارد چون  دیگر  به  توجه  دليل  به  امروزی  آشپزخانه های 

نمایش ابزار آشپزخانه، نتوانسته اند آن را تأمين نمایند.
است  تک نفره  فضا  معموال  اینکه  علت  به  اتاق خواب  فضای  در 
قرارگاه  بررسی ها،  در  نمی افتد،  اتفاق  همزمان  به طور  رفتارها  و 
و  قرارگاه ها  با همين  اتاق هایی  در  اما  نبوده است.  اخالل گر مشهود 
الگوهای رفتاری که تعداد افراد استفاده کننده بيشتر از یک نفر گردد 
همچون خوابگاه های دانشجویی و...، به احتمال زیاد، قرارگاه اخالل گر 
مشهود می شود و نياز به تمهيدات در این فضا افزایش می یابد. اما 
در مطالعات فضاهای مسکن در فرهنگ شهر شيراز به علت سبک و 

شيوه زندگی، در بررسی ها مشکلی گزارش نگردیده است.
در فضای حياط دو قرارگاه رسيدگی به گل و گياه و پارک ماشين، 
فضایی  تمهيدات  به  نياز  و  هستند  هم  به  نسبت  اخالل گر  قرارگاه 
برخی  فضا،  این  در  البته  قرارگاه ها حس می گردد.  این  در طراحی 
قرارگاه های احتمالی چون بازی و تفریح نيز با قرارگاه رسيدگی به 
گل و گياه قرارگاه اخالل گر نسبت به هم محسوب می گردند و نياز به 
تمهيدات طراحانه برای این فضا است. آنکه در شيراز مفهوم تفریح را 
می داند، قطعا درمی یابد که طراحی فضاها نيازمند ساماندهی هستند 
که به قطعيت و صراحت در حال پس زدن برخی رفتارهاست و حکم 

تصویر2- قرارگاه رفتاری و الگوهای مکان-رفتار در فضای نشیمن.
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اخالل گری را بدان ها القا می کند. در حالی که برای یک شيرازی حال 
و هوای مفرح در کنار گل و گياه دلخواه است. فرح بخشی در حياط 
یک صفت است که کليت فضای حياط آن را کسب می کند. وقتی 
اجزای شکل دهنده قرارگاه ها و مشخصات فضایی و فرهنگی حياط 
نتواند ارتباط دقيق با هم برقرار نماید چنانکه یک کل وحدت بخش 
با رفتار انسان را ایجاد نماید، سيستم زندگی در حياط دچار اختالل 
می گردد و صفت فرح بخشی و رفتار تفریح در آن تضعيف می گردد 
و نيازمند رسيدگی و ساماندهی است. برای حل مشکل قرارگاه های 
تا  می باشد  اجتماع پذیر  یا  انعطاف پذیر  طراحی  به  نياز  اخالل گر 
بتوانند این گونه قرارگاه ها را در فضا به درستی تنظيم نمایند. در 
غيراینصورت این رفتارها موجبات درهم ریختگی و آشفتگی قرارگاه 
رفتاری می گردند و سينومورف یا هم ساختی رفتاری فضاها را درهم  

می ریزند.
نه  یعنی  هستند.  بينابينی  قرارگاه ها  برخی  مورد  این  در  البته 
سينومورف ها  دیگر  با  مطلوبی  هم ساختی  نه  و  می باشند  اخالل گر 
قرارگاه شست شوی  رفتارها می توان  این  از جمله  ایجاد می نمایند. 
فعاليت،  این  بينابينی  رفتار  علت  زد.  مثال  را  آشپزخانه  در  لباس 
از  لباس های کثيف  و  با حمام  ارتباط  فعاليت در  این  آن است که 
یک سو و خشک کردن و پهن کردن لباس در فضاهای نيمه باز یا باز 
انجام دهنده این  اینکه شخص  اما به علت  از سوی دیگر قرار دارد. 
فعاليت، خانم خانه است، جهت تسهيل کار، در فضای آشپزخانه قرار 
گرفته است اما ارتباط با دیگر الگوهای مکان-رفتار خود را از دست 
داده  است. این گونه قرارگاه ها در فضاها الزم است با توجه به سبک 
زندگی افراد به دقت سنجيده شده و راهکاری برای تقویت و یا حذف 

آن از فضای شناسایی شده درنظر گرفته شود.
است.  قرارگاه  یک  در  تداخل کننده  رفتارهای  دوم حضور  مورد 
در این مورد یک الگوی مکان-رفتار در قرارگاه رفتاری خاصی قرار 
می گيرد و با مجموع الگوهای مکان-رفتار، قرارگاه ویژه ای را پدید 
می آورد اما رفتار مورد نظر با دیگر الگوهای مکان-رفتار در قرارگاه 
نشستن،  هم  دور  قرارگاه  در  نمونه  به طور  می نماید.  ایجاد  تداخل 
دو دسته رفتار تداخل کننده وجود دارد که یک دسته شامل رفتار 
تلویزیون دیدن و گوش دادن به موسيقی و استفاده از تلفن همراه 
است و دسته دوم شامل رفتار شب نشينی، دور هم نشستن و گفتگو 
کردن می باشد. البته دسته سومی هم در این قرارگاه حضور دارند که 
با این دو مورد همساز بوده و نقش ميانجی را بازی می نمایند. در هر 
حال  دو دسته الگوهای مکان-رفتار تداخل کننده، فرم های رفتاری 
که  می آورند  پدید  نظر  مورد  رفتاری  قرارگاه  برای  را  غيرهمسانی 
کليت رفتار در این دو دسته متفاوت می گردد. یک دسته فرم رفتاری 
دور یک وسيله نشستن و شعاعی را ایجاد می نماید و دسته دوم فرم 
رفتاری دور هم نشستن و مرکزگرا را پدید می آورد. این دو دسته 
دارای  پدید می آورند،  رفتاری  قرارگاه  فرم متفاوتی که در  به علت 
ساختار غيرهمساخت درونی هستند. در طراحی فضای نشيمن نيز 
الزم است تمهيداتی برای همساختی درونی این دو دسته رفتار در 

یک قرارگاه در نظر گرفته شود.
تضعيف کننده  یا  تقویت کننده  احتمالی  قرارگاه های  سوم  مورد 
قرارگاه  شاخصه های  معمول  به طور  احتمالی  قرارگاه های  است. 

نتوانسته اند  اما  نموده اند  کسب  نزدیکی  نسبتاً  درجه  تا  را  رفتاری 
موارد  برخی  در  آورند.  پدید  نظر  مورد  فضای  در  رفتاری  قرارگاه 
علت عدم حضور این الگوهای مکان-رفتار در فضای مورد نظر، عدم 
وحدت در قرارگاه های رفتاری اصلی و غيرهمساختی و اخالل گری 
قرارگاه  نشيمن  فضای  در  مثال  عنوان  به  هم هستند.  با  قرارگاه ها 
اکتساب شاخصه های  امکان  اینکه  عين  در  کار شخصی،  و  مطالعه 
به  نشيمن  فضای  در  اما  داراست  نشيمن  فضای  در  را  قرارگاه  یک 
عنوان قرارگاه اصلی جای نگرفته  است. علت این امر حضور الگوهای 
نشيمن  اصلی  رفتاری  قرارگاه های  در  تداخل کننده  مکان-رفتار 
دوسویه  تداخل  شخصی  کار  و  مطالعه  قرارگاه رفتارِی  با  که  است 
تلویزیون،  تماشای  همچون  رفتارها   برخی  که  معنی  بدان  دارند. 
گوش دادن به موسيقی، صحبت با موبایل و تلفن که دارای حریم 
حریم  تداخل  هستند،  مکان-رفتار  الگوهای  این  با  متفاوتی  صوتی 
صوتی با آن ایجاد می نمایند. لذا در طراحی این فضاها جهت همسو 
نمودن این قرارگاه با قرارگاه های نشيمن نياز به تمهيدات طراحی 
و همچنين هدف گذاری طراحی هست.  این قرارگاه در صورتی که 
به  می تواند  کند،  تقویت  را  رفتار  مرکزگرای  فرمی  الگوی  بخواهد 
عنوان یک ساختار همسو و با تمهيدات فرمی و فضایی، در فضای 
نشيمن تقویت گردد و به عنوان یک قرارگاه احتمالی تقویت کننده 
فرم  شکل دهی  بر  هدف گذاری  که  صورتی  در  گيرد.  قرار  فضا  در 
شعاعی رفتار در فضای نشيمن باشد، این الگوهای مکان- رفتار الزم 
است تا با تمهيداتی در دیگر مکان های خانه جای گيرند تا خاصيت 
جمله  این  از  یابد.  کاهش  نشيمن  فضای  در  آنها  تضعيف کنندگی 
با  و  داشته باشند  را  دولبه  نقش  می توانند  که  احتمالی  قرارگاه های 
توجه به طرح معماری تقویت کننده یا تضعيف کننده باشند می توان 
در  گياه  و  گل  به  رسيدگی  رفتاری صرف صبحانه،  قرارگاه های  به 
رفتاری  الگوی  نيز  آشپزخانه  فضای  در  کرد.  اشاره  نشيمن  فضای 
قرارگاه  با  همراهی  با  می تواند  که  زد  مثال  می توان  را  غذا  صرف 
قرارگاه  تقویت  با  یا  و  باشد  تقویت کننده  ميان وعده  رفتاری صرف 
رفتاری آشپزی و شستشو، تضعيف کننده باشد. در فضای اتاق خواب، 
با  که  دارند  وجود  قرارگاه هایی  چنين  نيز  نيمه باز  فضای  و  حياط 
هدف گذاری طراحی و تقویت یا تضعيف قرارگاه و تمهيدات فرمی 
و فضایی، می توانند حضور قوی تر یا ضعيف تری را در قرارگاه فضاها 

اعمال نمایند.
مورد چهارم بحث قرارگاه ها و رفتارهای مبلمان محور یا فضامحور 
یا  آنها  قرارگاه های رفتاری فرای رفتار جاری  به طور کلی  می باشد. 
مبلمان محور و یا مکان محور هستند. به طور مثال الگوی مکان-رفتاِر 
صرف شام در فضای نشيمن، رفتاری مبلمان محور است و چه این 
صرف غذا بر روی ميز اتفاق افتد و چه از طریق مبلمان های گستردنی 
و جمع شدنی مانند سفره تنظيم گردد، در هر حالت این الگوی مکان-

قابلی  رفتاری  مبلمان  تجسم  حضور  با  و  است  مبلمان محور  رفتار 
می گيرد. اما برخی رفتارها مکان محور هستند و حضورآنها صرفا از 
طریق مبلمان اتفاق نمی افتد بلکه با عجين شدن با مکان، شکل خود 
را تثبيت می نمایند و لذا به شدت بر فرم فضا اثرگذار هستند. از جمله 
این رفتارها می توان قرارگاه رفتاری دورهم نشستن را مثال زد که در 
فضای نشيمن شاکله فرمی فضا را تحت تأثير قرار می دهد و از آن 

چارچوب شناسایی، تحليل و بررسی قرارگاه های رفتاری در طراحی فضاهای 
داخلی مسکن- نمونه موردی منطقه فرهنگ شهر شيراز



34
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره 25  شماره 3  پاییز 1399

 

نيز تأثير می پذیرد و لذا تعامل دوسویه این قرارگاه یا الگوهای مکان-
رفتار واقع در آن با فضا، بر کليت فرمی و رفتاری فضا اثر مشهود 
می گذارد. شناخت این دو گونه رفتار بسيار به شناخت نوع تمهيدات 
مبلمان محور  رفتاری  قرارگاه های  جمله  از  می کند.  کمک  طراحی 
می توان به پخت و پز در آشپزخانه یا تماشای تلویزیون در نشيمن 
به دورهم نشستن  رفتارهای فضامحور می توان  از جمله  اشاره کرد. 
در فضای حياط، خوابيدن و عبادت کردن در فضای اتاق اشاره کرد. 
شناخت این فضاها در طراحی و سعی در اتخاذ تصميم های درست 
فضایی برای آنها می تواند هویت فرمی و عملکردی فضا را تحت تأثير 
قرار دهد و حتی بر پيمون ها و مدول های شکل دهنده فضا اثرگذار 
باشد. چنانکه برخی فضاها در خانه های قدیم بر اساس همسازی با 

و  می شدند  اندازه بندی  مبلمان ها  دیگر  و  فرش  چون  مبلمان هایی 
لذا شناخت این موارد می تواند اتصال صنعت و صنایع دستی را با 
معماری به ساختاری درست و مطلوب سوق دهد. در واقع زمانی که 
مبلمان نقش فرهنگی را بر پيکره خود دارا باشد، چنان با فضا عجين 
می شود که می تواند خود به عنوان بخشی از فضا قلمداد گردد. علت 
این امر درهم تنيدگی رفتار با دستاورد فرهنگی است که به احتمال 
اجزای  کليه  به  توجه  لذا  می باشد.  فرهنگی  رفتارهای  زایيده  قوی 
شکل دهنده قرارگاه های رفتاری در یک خانه می تواند فضای زندگی 
را به سمت کاشانه ای مألوف پيش برد و بی دقتی به آن می تواند فضا 

و رفتار را دچار درهم ریختگی فضایی و رفتاری نماید.

نتیجه

در نهایت می توان چنين بيان نمود که شناخت قرارگاه رفتاری و 
تحليل آن در فضاهای زندگی، می تواند شناخت بيشتری به طراحان 
و معماران جهت طراحی بدهد و از طریق این شناخت و تحليل و 
شيوه  از  بهتری  درک  به  می توان  آنها،  حضور  علت یابی  و  بررسی 
زندگی ساکنان و اهداف طراحی فضاها، دست یافت. درک این موارد، 
بسيار در طراحی اهميت دارد و در نهایت به طراح جهت ایجاد فضای 
بهتر کمک می نماید. این چارچوب و روش شناختی فضاهای زندگی 
اندیشمندانه  امکان  بوده و به طراحان  با حفظ حریم خصوصی  که 

طراحی کردن فضاها را می دهد، توصيه می گردد.
در ضمن با توجه به اینکه معماری بازتاب بسياری از رفتارها و 
از  رفتاری  قرارگاه های  به  دقت  است،  هر جامعه ای  اعتقادات  حتی 
در   ... و  فرمی  دیداری،  صوتی،  حریم  اختالل های  و  تداخل  جهت 
شناخت قرارگاه رفتاری فضاها امر مهمی است که توجه بدان پس از 
تحليل قرارگاه های رفتاری واقع در فضاها و شناخت عادت واره های 
درونی  همساخت  با  بناهایی  معماری  راهگشای  می تواند  زندگی 
ساختاری  وحدت  و  قوی تر  و  غنی تر  سينومورف های  و  باکيفيت تر 

قرارگاه ها گردد.
تنوع فعاليت ها در فضاهای عمومی از جمله نشيمن، انعطاف پذیری 
و انطباق پذیری جهت رسيدن به کيفيت درخور جهت پاسخدهی به 
انتظارات کاربران مخصوصا  نيازها و  رفتارها و برطرف نمودن کليه 
در فضاهای چندکاربری ضروری می نماید. این گونه کيفيات فضایی 
فراهم  را  رفتارها  غيرهمزمان  یا  همزمان  وقوع  موجبات  می تواند 
در  رفتاری  الگوهای  کاربست  به  می تواند  آتی  پژوهش های  نماید. 

طراحی فضاهای مسکن و شناخت الگوهای فضایی پایه و متناسب 
برای قرارگاه های رفتاری همسو با انسان بپردازد.

مطلب مهم دیگری که باید ذکر گردد این است که این پژوهش 
نمایان می کند که تا چه حد زندگی ایده آل با آنچه امروز در طراحی ها 
قرار داد فاصله دارد و سعی در جهت خيزش به سمت چنين زندگی 
آورد،  فراهم  را  زیبایی  و  کليت درخور  و  زیستی  بتواند وحدت  که 
بسيار اهميت دارد. این پژوهش تالش نمود تا محرک توجه معمارها 
به  باشد.  خانه هایشان  فضاهای  در  ایرانی ها  انسانی  نيازهای  به 
را  استطاعت محيط  و  قابليت  بهتر پژوهش پيش رو ميزان  تعبيری 
باشندگان  انتخاب های رفتاری  با پيکربندی فضای معماری جهت  
و کاربران محيط نشان می دهد و مشخص می نماید که پيکره بندی 
فضایی تا چه حد انتخاب های رفتاری را محدود می نماید یا گسترش 
می دهد.  بدین طریق خواهد دانست که فضاهای طراحی شده تا چه 
اندازه از شناخت امکان وقوع رفتارها دور است و احتماال همه این 
موارد بدان سبب است که ذهن طراح در هنگام طراحی بر روی موارد 
دیگری چون ایده پردازی های خالقانه، زیبایی و جلب مشتری و ... 
چنان تمرکز نموده که این موارد را که بسيار واضح است از یاد برده 
 است.  اگر قدری در زندگی های گذشته خود و نياکانمان دقت کنيم، 
راه حل هایی چون حضور گنجه ای در فضای مهمانخانه، توانسته  است 
و  شور  کنار  در  خوابيدن  و  عبادت  رفتار  حضور  برای  راهکارهایی 
استمرار  ایجاد  در  شاید سعی  آورد.   فراهم  را  هم بودن  دور  نشاط 
فضایی به جای مرزبندی های فضایی در بسياری از حوزه های زندگی 

ما بتواند راه حل درخوری برای فضاهای معماری ارائه دهد. 
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In the majority of spaces that are similar to each other 
in various houses, recognizing and categorizing com-
mon behavioral patterns in different spaces of a house 
updates the architects’ and designers’ knowledge. It 
also increases their better understanding of users’ be-
havioral needs and interests at any time. It also helps 
them to avoid using old and unpractical clichés in house 
designing. The Appearance of various behaviors over 
time has led this study to identify and analyze behav-
ioral patterns in housing spaces by reviewing the cur-
rent location of users in the form of behavior settings. 
The information in this research is descriptive-analytic 
and is obtained by using non-interventional evalua-
tions of the observable samples, by using researcher-
made tools in the form of identification tables of be-
havior settings together with the users’ drawing. In this 
research, all behaviors in each of the housing spaces 
were identified with all synomorphics, probability of 
occurrence, and other indicators of behavioral settings. 
The findings of this research identify a network of be-
havior settings in housing along with all their charac-
teristics, temporal, and spatial features. 
The most important principle in organizing spatial be-
havior settings of housings is to pay attention to the 
temporal organization of behaviors. By using this 
method, one can obtain the spatial features pertinent to 
the places where there are the occurrences of behaviors. 
It is possible to design space for optimal use of day-
light, according to the time interval of the occurrence 
of behavior settings. The improvement of the internal 
structure )arrangement of furniture and accessories( is 
also possible with the spatial layout of the house based 
on concomitance and time intervals. Spatial concomi-
tance and spatial sequences of occurrence of behaviors 
in the behavior settings can be worked upon. Creating 
the appropriate potentials for strengthening the major 

behaviors of space, as well as removing or controlling 
potentials for disorderly behaviors in space can enable 
the creation of responsive spaces.
The more the types of users of the behavior settings in-
crease or, in other words, the more the behavior settings 
become public, the variety of activities increases and 
the probability of disorderly behaviors also increases. 
As a result, there are decreases in the amount of agree-
ment with the occurrence of behaviors, the limitation 
of the time and place of occurrence of behaviors and 
the concomitance with the physical context. Thereaf-
ter, the potential for the occurrence of behavior settings 
is also reduced. This research identifies the status of 
each behavior in order to strengthen, reduce, control, 
or eliminate them by creating spatially balanced plat-
forms and modifying the degree of communication or 
degree of separation at different levels, such as: behav-
iors, synomorphic, behavior setting and spaces. There-
fore, this study seeks to provide solutions in order to 
generate better responses of spaces to users’ behavior. 
Based on these results, one can grasp the correct and 
realistic understanding of the behavioral currents in 
each housing space in order to design a space com-
mensurate with the roles and functions of that space, 
considering the contribution of each behavior in space.
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