
 

 

 

 دانشکده هنر و معماری 

 

 

 

 

 پايان نامه کارشناسي ارشد

 

 

 

 

  سرپرستسرپرست  طراحی مجتمع کودکان بیطراحی مجتمع کودکان بی

 

 

 

 

 :نگارش

  هاجر رخهاجر رخ

 

 :استاد راهنما 

  دکتر طاهر وحیدیدکتر طاهر وحیدی

 

 

 (1931ماه مهر)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشکده هنر و معماری 

 

 

 

 

 

 

 

  سرپرستسرپرست  طراحی مجتمع کودکان بیطراحی مجتمع کودکان بی

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 :نگارش

  هاجر رخهاجر رخ

 

 :استاد راهنما 

  دکتر طاهر وحیدیدکتر طاهر وحیدی

 

 

 (1931ماه مهر)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تقديم به 

                      

 همراه نوپای زندگی، همسرم                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب
 



 

 قدرداني

ی  سوز از نعماتی است که خودآگااه و ناخودآگااه ما اه    اه موافق و دلبرای به انجام رساندن هر کاری همر

 .آرامش و  قین است

ام جنااب آااای    گرامای  دانم از زحمات اساتاد راهنماای   تا به انجام رسیدن ا ن پژوهش بر خود واجب می

ا ان پاژوهش ا ان نناین باه ساامان        نما ی ا شان، که اگر نبود حوصله و راه. طاهر وحیدی تشکر کنم دکتر

ناماه باعاد درگارمیم    همچنین از کلیه دوستان عز زم، که به هرنحوی در تهیه و تدو ن ا ن پا ان .رسید نمی

 .کنماند، از صمیم دل ادردانی میبوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ
 



 

 فهرست مطالب

 

 1 ......................................................................................................................................مقدمه

 2 .................................................................................................................. ینظر یمبان: اول فصل

 9 ............................................................................................................ میمفاه: اول بخش

 9 ........................................................................................................................... مقدمه  1-1-1

 9 ................................................................................................................... طیمح ف تعر 1-1-2

 4 ................................................................................... شده ساخته یها طیمح در انسان واکنش 1-1-9

 4 .................................................................................................... شده ساخته طیمح یمعنا 1-1-4

 6 ............................................................................................................... طیمح یروانشناس 1-1-5

 8 ................................................................................................... طیمح و انسان متقابل ریتأث 1-1-6

 13..................................................................................................... یریگ جهینت: دوم شبخ

 22...................................................................... طیمح یطراح یبرا یعمل یراهکارها: سوم بخش

 22................................................................................................................... خلوت  ۀنظر 1-9-1

 22..........................................................................................................یشخص یفضا  ۀنظر 1-9-2

 22.................................................................................................................... المرو ۀ نظر 1-9-9

 21..................................................................................................................... مطارعات: دوم فصل

 22..................................................................................................... یسرپرست یب: اول بخش

 22................................................................................................ سرپرست یب کودکان و جامعه 2-1-1

 22.................................................................................... روزی شبانه مراکز و بهز ستی مشکالت 2-1-2

 29..................................................................... بهز ستی در موجود وضعیت بهبود برای پیشنهاداتی 2-1-9

 29.......................................... خانواده یعیطب طیمح و پرورشگاه یتیترب طیمح کارکرد و ساختار سه مقا 2-1-4

 25.................................................................................. امروز جهان در یسرپرست یب: دوم بخش

 25...................................................................................... جهان در موجود های سیستم بررسی 2-2-1

 22........................................................................................ ران ا در موجود یها ستمیس یبررس 2-2-2

 28........................................................................................................ یکنون تیوضع یبررس 2-2-9

 23............................................................................................. کودک یروانشناس: سوم بخش

 23...................................................................................... ار کسون اجتماعی -روانی رشد حلمرا2-9-1

 92........................................................................................ د فرو دگاه د از یجنس -یروان رشد 2-9-2

 ت
 



 

 92................................................................................................ اژهیپ دگاه د از یشناخت رشد 2-9-9

 94............................................................................................................... یباز یشناسروان2-9-4

 96 ..................................................................................................................... یریگ جهینت 2-9-4

 98........................................................................................ کودک یبرا یمعمار: نهارم بخش

 98................................................................................................................ کودک یمعمار 2-4-1

 41.................................................................. ویتوک هونجو رخوارگاهیش کازنوکو، رخوارگاهیش یبررس 2-4-2

 44............................................................................. کودک یفضا یطراح یبرا  یها دستورارعمل 2-4-9

 46 ............................................................................... کودکان یبرا یطراح در ازین مورد یفضاها 2-4-4

 48................................................................................................................. یطراح ضوابط 2-4-5

 52.................................................................................... موجود یها نمونه یبررس: پنجم بخش

 52.................................................................................................... ران ا در موجود یهانمونه 2-5-1

 62 ................................................................................................... جهان در موجود یهانمونه 2-5-2

 64 ............................................................................. یطراح در موثر یطیمح و یخارج عوامل: سوم فصل

 65 ....................................................................................... تهران شهر یکل شناخت: اول بخش

 65 .............................................................................................. اجتماعی و جغرافیا ی شناخت 9-1-1

 65 ......................................................................................................................... تیجمع 9-1-2

 62 .................................................................................................. تهران شهر االیمی شناخت 9-1-9

 62 ........................................................................................................................ هوا و آب 9-1-4

 21............................................................................................. 22 منطقه شناخت: دوم بخش

 21................................................................................................ 22 منطقه یخ تار ی نهیشیپ 9-2-1

 21............................................................................................................... 22 منطقه میاال 9-2-2

 22............................................................................................. 22 منطقه  یایجغراف تیمواع  9-2-9

 29.................................................................................................... 22منطقه یعموم خدمات 9-2-4

 29................................................................................................... 22منطقه یفرهنگ خدمات 9-2-5

 24.............................................................................................. کاربدی  ابی مکان: سوم بخش

 24..................................................................................................................... طرح  مکان 9-9-1

 25............................................................................................................................ سا ت 9-9-2

 26 ................................................................................................. پروژه یطراح: نهارم فصل

 22................................................................................................ ساتیتاس و سازه: اول بخش

 ث
 



 

 22............................................................................................................................. سازه 4-1-1

 22............................................................................................................ یکیمکان ساتیتأس 4-1-2

 22......................................................................................................... ق حر یاطفا ستمیس 4-1-9

 28.................................................................................... طرح یک زیف برنامه میتنظ: دوم بخش

 28.......................................................................................................... هدف جمعیت تعیین 4-2-1

 28....................................................................................... سا ت در موجود عملکردهای ابانتخ 4-2-2

 89.................................................................................................................. یک زیف برنامه 4-2-9

 83.................................................................................... طرح دهنده شکل یها ه ال: سوم بخش

 83................................................................................................................... حرکتی نظام 4-9-1

 32............................................................................................... مجموعه کاربدی فضا ی نظام  4-9-2

 31...................................................................................................... مجموعه عملکردی نظام 4-9-9

 32.................................................................................................. یطراح روند: نهارم بخش

 34........................................................................................................ یفارس مآخذ و مراجع فهرست

 35...................................................................................................... یسیانگل مآخذ و مراجع فهرست

 ضمائم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج
 



 

 ها ولفهرست جد
 

 66 ................... (1985 ی،سرشمار ران ا آمار مرکز) مناطق ر سا با دو و ستیب منطقه تیجمع سه مقا -1 جدول

 63 ................. (یطیمح ست ز مطارعات و قاتیتحق مرکز) تهران شهر در حرارت درجه و رطوبت میانگین 2 جدول

 63 ............................................... (یطیمح ست ز مطارعات و قاتیتحق مرکز) یآفتاب موااع  درصد -9 جدول

 22 ............................... (یطیمح ست ز مطارعات و قاتیتحق مرکز) تهران هوا ی و آب کلی های و ژگی 4 جدول

 22 .............................................................. (یطیمح ست ز مطارعات و قاتیتحق مرکز) باد وزش 5 جدول

 89 ................................................ (نگارنده( )رخوارهیش) ماهه 18 تا 2 نوزادان -1 شماره ساختمان 6 جدول

 89 ............................................... (نگارنده( )پا نو) سال 9 تا سال 1.5 کودکان  -2 شماره ساختمان 2 جدول

 84 ................................................ (نگارنده( )نوباوه)  سال 6 تا سال 9 کودکان -9 شماره ساختمان8 جدول

 85 ......................................................................................................... (نگارنده) یادار-3 جدول

 86 ...................................................................................................... (نگارنده) یدرمان-12 جدول

 82 ....................................................................................... (نگارنده) یآموزش – یفرهنگ-11 جدول

 88 ....................................................................................... (نگارنده) یساتیتأس-یخدمات-12 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چ
 



 

 ها شکل فهرست

 

 12 ............................................................... (1982 ان، نماز) یشخص یفضا در پرندگان فاصله -1 شکل

 11 ..........................................(1982 ان، نماز) یعموم یها مکان در ها انسان انیم در یگذار فاصله -2 شکل

 12 ...................................................................... (1982 ان، نماز) اتوبوس صف در افراد فاصله -9 شکل

 12 ....................................................................................(1982 ان، نماز) یاجتماع فاصله--4 شکل

 93 ............................................................... (1986،یثقف) هاوزن ساشن-فرانکفورت کودکستان -5 شکل

 93 ...................... (1986،یثقف) هاوزن ساشن-فرانکفورت کودکستان طرح از کودکان یحس یها افت در-6 شکل

 41 .......................................................................... (1985 س، خوشنو) کازنوکو رخوارگاهیش -2 شکل

 42 ............................................................................ (1985 س، خوشنو) هونجو رخوارگاهیش -8 شکل

 49 ..................................................................... (1985 س، خوشنو) کازنوکو رخوارگاهیش پالن-3 شکل

 44 .................................................................... (1985 س، خوشنو) هونجو رخوارگاهیش پالن-12 شکل

 45 ............................................................ (1985 س، خوشنو) دنج یها گوشه از ها بچه ت رضا 11 شکل

 46 .............................................................................................. (نترنت ا) کودک مبلمان 12 شکل

 46 .................................................................... (1985 س، خوشنو) ها پله با ها بچه یسرگرم -19 شکل

 52 ...................................................................... (نگارنده) آمنه رخوارگاهیش مجموعه یورود- 14 شکل

 58 .................................................................... (نگارنده) آمنه رخوارگاهیش یمارستانیب یفضا -15 شکل

 62 ...................................................... (نگارنده) آمنه رخوارگاهیش در کودکان یزندگ از یر تصاو-16 شکل

 29 .................................... (یطیمح ست ز مطارعات و قاتیتحق مرکز) 22 منطقه  یایجغراف تیمواع12 شکل

 25 ................................................ (یطیمح ست ز مطارعات و قاتیتحق مرکز) ت سا یکاربر نقشه-18 شکل

 25 ............................................... (یطیمح ست ز مطارعات و قاتیتحق مرکز) ت سا  یهوا عکس -13 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ح
 



 

 چکیده
در ا ن پروژه به معماری برای کودکان بی سرپرست در سنین پیش از دبستان  عنی صفر تا شش ساارگی پرداختاه شاده    

باه صاورت   . شخصیت افراد انتخاب شده استا ن گروه سنی با توجه به اهمیت شش سال نخست زندگی در شکل گیری . است

 .اند گیری پروژه نقش به سزا ی داشته عمده سه دسته از مطارعات در شکل

اول، مطارعات مبانی نظری؛ از موضوع روانشناسی محیط به منظور تطابق طرح نها ی باا نیازهاا و کمبودهاای عااطفی و راونای      

از نتا ج حاصل از مطارعات رفتار شناختی انسان، در طراحی پاروژه ساعی    کودکان بی سرپرست استفاده شده است و با استفاده

 .کاربران ارار داده شود انی مختلف کاربر در اختیارشد فضاها ی متناسب با حاالت رو

هاای مناساب در جهات رشاد و پاروش کودکاان مطارعاات         دوم، مطارعات رشد شناختی کودک؛ برای دستیابی به محیط

ن در هر مقطع سنی امری ضروری است که در ا ن پروژه به آن پرداخته شده است و در ادامه منجار باه   روانشناسی رشد کودکا

های سانی   و هر مجموعه مسکونی با رعا ت و ژگی. تفکیک ساختمانهای مسکونی کودکان در سه گروه سنی مختلف شده است

همراه با  ک پرستار باه صاورت شابه خاانواده      نفره های شش در هر گروه سنی کودکان در گروه. کاربران خود شکل گرفته است

 .کنند زندگی می

سوم، مطارعات معماری کودک؛ ا ن دسته از مطارعات با انتقاد از وضع موجود معماری کودکان باه خصاود در کشاور ماا آ ااز      

اری و بار اسااس   شده است و ا لب فضاهای کودکانه بدون شناخت کافی از انتظاارات و برداشاتهای کودکاان از فضااهای معما     

در اداماه ا ان مطارعاات ماا را باه شاناخت       . شود ترها و پیروی صرف از استانداردها و ضوابط مکتوب ساخته می های بزرگ تلقی

 .گرددهای مخصود به خود رهنمون می دادن کودکان در طرح کارهای مشارکت معماری مورد عالاه کودک و راه

رپرست از حما ت و همراهای خاانواده باه دور هساتند و تنهاا هماراه همیشاگی آنهاا         س در نها ت با توجه به ا نکه کودکان بی

های حاصال از   باشد، در ا ن پروژه با توجه به نتا ج مطارعات مبانی نظری و با رعا ت دستورارعمل ساختمان محل سکونتشان می

ق خاطر را در کودکاان بای سرپرسات    ها به سوی طراحی محیطی که احساس امنیت، حما ت، هو ت و تعل مطارعات سا ر حوزه

 .است ا جاد کند و امکان تخلیه عاطفی و تجربه روابط اجتماعی و خانوادگی را به آنها بدهد گام برداشته شده
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Abstract 
The first six years of human beings is the most critical in their life. Hence, this range of 

age is selected as scope of study. 

In this thesis, three fundamental approaches are used to design a complex for parentless 

children to live. In advance, fundamental theories are studied to define the requirements based 

life condition. 

Secondly, a vast study is done to design this complex based on age demands from 

psychological point of view. 

At third step, it is concerned to design this complex exactly based on what children 

perceive, not what adults prefer to establish.  
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 مقدمه

برای جامعه خواهند بود که بصورت صحیح و در محیطی سازان اجتماع خو ش هستند، زمانی فرد مفیدی  کودکانی که آ نده

اما . کودکان هیچ ترد دی وجود نداردامروزه در نقش اصلی خانواده و اثرات مثبت و منفی آن بر . سارم رشد  افته و تربیت شوند

ی عدم ای روبرو هستند که نتیجهسرپرست با مشکالت عد دهکودکان بی. برخی کودکان از ا ن کانون اوریه جامعه محرومند

از جمله مشکالت ا ن کودکان، اختالالت دربستگی عاطفی، نقص رشد شناختی و اجتماعی، . ای سارم استوجود خانواده

تمام .  تشاش هو ت،  بیمار های روانی، اختالالت شخصیت و نابهنجار های رفتارهای اجتماعی در بزرگساری استاختالل و ا

ها و سعی در جبران از ا ن رحاظ توجه به ا ن کاستی. ی رشد کودکی استهای دورها ن مشکالت مربوط به نقا ص و کاستی

 .رای جامعه تبد ل کندتواند آنها را در بزرگساری  به فردی مفید بآنها می

با توجه به مشکالت ا ن . سازدسرپرست، توجه و زه به ا ن امر را الزم و ضروری میسرپرست و بدروند رو به رشد کودکان بی

های آنان را جبران توان تا حدودی کاستی، میابیل کودکان، رفع نیازهای اوریه آنان از ابیل خوراک، پوشاک، آموزش و مسکن

دوران رشد، از  تر ن عنصر زندگی آنان دری حاضر، محل زندگی ا ن کودکان مورد بحد خواهد بود نراکه ثابتپروژه در. نمود

 .کنندهمان محیط و مسکنی است که در آن زندگی می کودکی تا نوجوانی،

سرپرست شود، الزم ان بیمنظور ارائه و دستیابی به معیارها و مبانی طرح، که بتواند منجر به محیطی مناسب برای کودکبه

های مطرح شده در همچنین توجه به نظر ه. است ابتدا شناختی کامل و کافی از و ژگیهای روانی و رفتار شان داشته باشیم

از سوی . کندروانشناسی محیط و بررسی تاثیر محیط بر انسان، به طراحی محیطی که پاسخگوی نیازهای آنان باشد،  کمک می

تواند پروژه ها ی که دارای فعاریت مشابه هستند، میپس از آن بررسی نمونه. اوانین مربوطه نیز ضروری است د گر، آشنا ی با

را از تکرار خطاهای به اثبات رسیده مصون داشته و نقاطی را که با د بر آن تاکید داشت،روشن نما د و پس از آن مطارعات 

هدف از انجام ا ن پروژه ا جاد فضا ی مناسب برای ز ست، رشد . گیردرت میگیرد، صوای که پروژه را دربرمیزمینه و محدوده

های روانشناسی متناسب با  افته ،حال آنکه طراحی. باشدسرپرست میعاطفی و جسمی و پرورش استعدادهای کودکان بی

سرپرست دارای دو کودکان بی "برای رسیدن به هدف مورد نظر با د ا ن نکته را مدنظر داشت که اصوال. گیردمحیط انجام می

 :مشکل عمده هستند

 .است که ناشی از دور بودن از مردم و جامعه و ز ستن در فضاها ی العه مانند:  مشکل اجتماعی -1

که علت آن دور بودن از نظام خانواده و سیستم نرمال زندگی و اتخاذ سیستمهای  لط درون : مشکل هو تی و شخصیتی-2

 .شدباها میروزی شبانه

سازی ا ن کودکان، در ا ن راستا، جهت نزد ک شدن به نظام خانواده، سیستم شبه خانواده به عنوان سیستمی در جهت متعادل

ی حاضر، به کمک راهکارهای روانشناسی مرتبط با موضوع و روانشناسی محیط، رذا در پروژه. شودحل پیشنهاد میبه عنوان راه

  .گرددها و ابعاد مختلف زندگی ا ن کودکان طراحی میابق با خواستهفضا ی نزد ک به فضای خانه و مط
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 مفاهیم: بخش اول

 مقدمه  1-1-1

ی  ج ز اادی در بااره  مادت پژوهشاگران باه نتاا     ا ان  در . بیش از پنج  ا شش دهه از عمر روانشناسی محیط نمی گذرد

عوامال فیز کای   . ، بیوروژی و تعامل ا ن دو باا هام اسات   انسان محصول محیط. اندانسان دست  افته محیط و تاثیر آن بر رفتار

انسان بیش از هار موجاود   . گذارد ب و هوا و فضاهای محصور شده به طور مداوم در انسان تاثیر میصدا، آگوناگون از جمله سرو 

و هماهنگ شادن  ، مهندسی، اصول طراحی همچون ز با ی شناسیتواند با استفاده از  دهد و می ی محیط خود را تغییر مید گر

 (1982 ،نماز ان).محیط زندگی خود را مناسبتر و راحتتر بسازد، با نیازهای فرهنگی

تحت تاثیر محیط دگرگاون شاده    ،کند و به طور متقابل خود محیط را دگرگون میهای  و ارزش انسان با توجه به نیازها

 .  شود تاثیر انسان بر محیط شدت و سرعت  ابد می تکنوروژی پیشرفته موجببه و ژه، . گیرد می ارار

هاا و بناهاای جد اد سااخته      هر روز شاهر هاا و محلاه   . بنیادی زمان ماستهای   کی از و ژگی ،دگرگونی سر ع محیط

کنند  می ساکنان خود تحمیلاجتماعی نو نی را بر های  نقش، برخی ارگوهای رفتاری« فیز کیهای  ارار گاه»ا ن گونه . شوند می

کنند و خالصه جهت و ابعاد جد دی به رفتاار سااکنان    میرفتای را تقو ت و برخی د گر را تضعیف های   ا برخی ارگوها و معیار

 (1989، مرتضوی.)بخشند میخود 

 تعر ف محیط 1-1-2

 .پرداز م می پیش از تعر ف روانشناسی محیط کمی به تعر ف محیط

مورد نیاز انجام ی  ساخته شده به معنای محیط ساخته شده به دست انسان و جا ی است که مجموعهمحیط مصنوع  ا 

کوناک  هاای   بزرگ مقیاس مدنی تا فعاریتهای  ا ن مجموعه طیفی از فعاریت. ورده استانسانی را در خود فراهم آهای  فعاریت

ور ا ن  وااعیت اسات کاه تنهاا بخاش     شده در معماری و روانشناسی محیط، ادآ محیط ساخته. شود می مقیاس فردی را شامل

با مساائل   ،استفاده کنندگان محیط ساخته شده، طراحی شده و ا نکه ،ساختمانی موجود توسط معمارانهای  کونکی از فعاریت

هاای   ساازمان ، امه ر زان و مهندساان برنی  کنند که از مرزهای سنتی و حرفه ای وااع در محدوده می و موضوعاتی سرو کار پیدا

 (1984، حبیب) .رود می طراحان صنعتی و  یره فراتر، معماران داخلی، معماران، کاربری اراضی

کاربردی و سازمانی تعر ف شده است؛ مانند بیمارستان کاه محال   های  ارارگاه فیز کی به معنی فضای فیز کی با هدف

انساان  ، روانشناسی محیطهای  از طرفی در بررسی. رس که محل تدر س و تعلیم استمعا نه و مداوای بیماران است  ا کالس د

ز را رفتار و تجارب انسان را نمی تاوان بادون توجاه باه شارا ط      . شود می محیط محسوبی  خود  کی از عوامل تشکیل دهنده

معماری  ا نمادی محیط -با ابعاد فیز کیرفتار در تعامل ، در روانشناسی محیط. محیطی و به طور جداگانه مورد بررسی ارار داد

 (1989، مرتضوی)گیرد  می مورد بررسی ارار

 : کنت کر ک برای توصیف محیط الزم است پنج نوع سنجش انجام گیرد، که عبارت است ازی  به عقیده

 میزان نور و شیب پلهه ها و مانند طول و عرض اتاق  ا تعداد و ارتفاع و عرض پل، سنجش ابعاد فیز کی و عینی محیط. 1

 .تنوع و تعداد مصنوعات موجود در  ک فضا مانند تعداد صندری و نوع اثاث موجود در  ک اتاق خواب. 2

 ... مانند شاد و مطبوع بودن محل و ، محلهای  و ژگی. 9

فضااها مانناد    که به طور معمول درفضای معین مشاهده میشود، مشخص گردد به طور مثاال دربرخای   یالزم است رفتارها . 4

 .تنوع رفتار ز اد است و در برخی د گرمانند سینما کمتر ،پارک

تواند سنجیده شود به طور مثال میتوان مشخص کرد که محایط  اک مدرساه     می شرا ط سازمانی و جو اجتماعی محیط نیز. 5

 (منبع پیشین)گرم و دوستانه است  ا سرد و نامطبوع 
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 ساخته شدههای  واکنش انسان در محیط 1-1-9

 .پرداز م می ساخته شدههای  حال به بررسی واکنش انسان در محیط

 واکانش نشاان   ،رسد مردم نسبت به محیط ز ستشان از طر ق معانی ای که محایط پیراماون برا شاان دارد    می به نظر

موضاوعی عملای و    و بیشتر موضوعی پنهان اسات تاا  ، ارز ابی محیط ز ست بیشتر به صورت پاسخی است تا تحلیلی. دهند می

به بیان د گر مردم ابل از ا نکه محیط را تحلیال کنناد و باا     . تاثیر پذ رفته است ،ل اربا توسط تصاو ر ذهنی و ا ده آ روشن و

راذا کیفیات مطلاوب محایط     . دهناد  مای  عکس ارعمل نشان، نسبت به محیط به طور کلی و موثر، خاد ارز ابی کنندهای  واژه

نواحی معین شهری  ا اشکال ساختمانی را باه دریال معناا ی کاه دارناد       ، ن جنبه است که مردمااز ساخته شده در ذهن مردم

 (1984حبیب) .دوست دارند

 معنای محیط ساخته شده 1-1-4

 .صحبت کنیم« معنای محیط ساخته شده»الزم است کمی در مورد ، با توجه به موارد باال

.  اباد  مای  اهمیات بیشاتری  « معنای »ا ناک   ،پرداخته شاده « عملکرد»مفهوم با توجه به ا نکه در جنبش مدرن بیشتر به 

جا ی برای نقطه نظرات مردم که در نظر ا شان عاامی   ،د دند و در فرا ند طراحی خود می معماران مدرن خود را اربابان طراحی

و عواطف و اعتقاادات ا شاان در    احساسات،  ا منطقه ای ا شان بومیهای  نیاز، فرهنگ مردم. اائل نمی شدند، شدند می حساب

 . سبک بین ارمللی محترم شمرده نمی شد

فرا ناد طراحای اجاازه داد تاا ماردم  اا       . اروپا و امر کا را دنار بازنگری ها ی در ا ن اند شاه نماود   ،میالدی 1362ی  دهه

ی  تحلیال اارار داده و گز ناه    مختلاف ماورد تجز اه و   هاای   متفاوت طراحان را با توجه به شاخصهای  گز نه، نما ندگان ا شان

ی  نحاوه ، د گر ابزار و ژه و در دست عده ای خاد نیست و همگی مردم کونه و بازار ،معماری. مطلوب خو ش را انتخاب نما ند

 (1985، خوشنو س). شود می در روند طراحی محترم شمرده ،د د و نظام ارزش گذاری ا شان

معنا ی های  در وااع از جنبه. عملکرد استی  بلکه مهمتر ن جنبه، عملکرد نیستجدا از  ،وری شود که معنیاربته با د  ادآ

 .توان نام بردرا می... واحدهای همسا گی و، خیابان ها، ساختمان ها، مبلمان، در هو ت بخشیدن به محیط کاربدی ،محیط

. شاکل هاا و انگااره هاا دارد     بنادی دسته  و از طر ق استفاده از تشخیص ،فکر انسان اساسا سعی در ا جاد معنی در جهان

از . باشاند  مای  ورند، بلکاه دارای معنای نیاز   آ می پا دار و اابل رو ت فرهنگی را به وجودهای  عناصر کاربدی نه تنها دسته بندی

ترجیح دادن ها شان و ا ان ابیال مساائل بسایار     ، طرفی طراحان و استفاده کنندگان در عکس ارعمل ها شان نسبت به محیط

اصلی ا نجاست که در طراحی محیط ها با د معنی استفاده کننادگان  ی  نکته. ذهنیشان متفاوت استهای  نون انگاره .ندمتفاوت

. موفاق اسات  ، ذهنای ماردم تطاابق داشاته باشاد     های  مورد توجه باشد نه معنی طراحان و نقادان؛ و هنگامی که معانی با انگاره

 (1984، حبیب)

نها دارای ارگو  آ. ا ن ارتباطات منظم هستند. شود سری از ارتباطات بین اشیا و مردم د دهمحیط ممکن است به عنوان  ک 

 ،نون ااربدر وااع با انگاره ها ی که . محیط نشانه ای تصادفی از نیزها و مردم نیست بلکه دارای سازماندهی است. وساختارند

 (منبع پیشین). شود می کند هدا ت می کلیشه ای عمل

 اصر محیطیعن 1-1-4-1

 .پرداز م  می هادهیم سپس به مبحد سازماندهی آن می ابتدا عناصر محیطی را مورد بررسی ارار

عناصار ثابات عناصاری    . است(  یر ثابت)وعناصر  یر رسمی عناصر نیمه ثابت ، عناصر کاربدی محیطی شامل، عناصر ثابت

د از جملاه، د وارهاا، ساقف هاا و     اساتاندار ی  ر عناصر معماراناه بیشت. کنند می هستگی تغییرستند که ثابت بوده و ندرتا و به آه
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، ساازماندهی فضاا ی ا ان عناصار    . همچنین خیابان ها و ساختمان هاا در مقیااس شاهری   . ها به ا ن حوزه اختصاد دارندکف

باه عناصار مکمال     هر نناد ا ان عناصار   . کنند می نیدمان و  یره، ارتباط معنا ی خاصی را ا جاد، ها، مکان، تسلسلآنی  اندازه

نامید که ( در هماهنگی با عناصر اصلی فرهنگی) توان ا ن عناصر را به عنوان عناصر اصلی وابسته  می مثال. د گری نیز نیازمندند

 (منبع پیشین). اهمیت بیشتری داشته و بقیه عناصر بیشتر محیطی و تغییرپذ رند و اهمیت کمتری دارند

 عناصر ثابت 1-1-4-1-1

ی اساتاندارد از جملاه،    بیشتر عناصار معماراناه  . کنند می هستگی تغییرآعناصری هستند که ثابت بوده و ندرتا و به  عناصر ثابت

ساازماندهی  . همچنین خیابان ها و سااختمان هاا در مقیااس شاهری    . سقف ها و کف ها به ا ن حوزه اختصاد دارند د وار ها،

هر نند ا ن عناصر باه  . کنند می نیدمان و  یره، ارتباط معنا ی خاصی را ا جاد، انها، مکان، تسلسلی  اندازه، فضا ی ا ن عناصر

در همااهنگی باا عناصار اصالی     ) توان ا ن عناصر را به عنوان عناصر اصلی وابساته   می مثال. عناصر مکمل د گری نیز نیازمندند

 (منبع پیشین) .ند و اهمیت کمتری دارندنامید که اهمیت بیشتری داشته و بقیه عناصر بیشتر محیطی و تغییرپذ ر( فرهنگی

 عناصر نیمه ثابت 1-1-4-1-2

، نیدمان حیاط ها، و در مقیاس شاهری ، گیاهان، پرده ها و اثاثیه، مبلمان، عناصر نیمه ثابت شامل انواع مختلف نیدمان

 ساانی و باه سارعت  تغییار    عناصار باه آ  ا ن  .است... غازه ها و تابلوهای تبلیغاتی، و تر ن م، مبلمان خیابان ها ،تابلوهای راهنما

ن تعلق دارند دارای نقش مهمی هستند تا جا ی که اهمیت آنهاا در برااراری ارتبااط    به مکانی که به آکنند و در معنا دادن  می

دارند کنند و تما ل  می کنند رها می بیشتر مردم خود را از عناصر کاربدی ثابت که به ندرت تغییر. بیشتر از عناصر کاربدی است

تحات کنتارل    ،همچناین عناصار کاربادی ثابات    . که با داشتن حق انتخاب شخصی خود به ا جاد و برااراری ارتبااط بپردازناد   

. در حاریکه کنترل حیاط ها و  تجهیزات خصوصی تا حدودی کمتار از عناصار کاربادی ثابات اسات     ، استانداردها و ضوابط بوده

امروزه عناصر کاربدی نیمه ثابت با توجه باه  . نقش مهمی دارند ،ی در محیط پیرامونمعنی  بنابرا ن عناصر نیمه ثابت در مطارعه

طراحان از طر ق به کارگیری نظر استفاده کننادگان  . عناصر بسیار مهمی هستند ،وجود تفاوت بین طراحان و استفاده کنندگان

 (منبع پیشین). دهند می نها را در طراحی مشارکت، آدر نیدمان مبلمان و عناصر نیمه کاربدی د گر

توده برای انتقال معناای خاود   . در عناصر کاربدی ثابت و نیمه ثابت است ،معماریی  تزئینی و تودهی  تفاوت میان پوسته

 .کند می تزئینی بر عناصر نیمه ثابت تاکیدی  بر عناصر ثابت و پوسته

 عناصر  یر ثابت 1-1-4-1-9

، نهاا ،حارات هااهری و صاورت    ژست دست و باازوی آ ، ساکن، وضعیت کاربدیهای  مربوط است به انسان ،عناصر  یر ثابت

برای روشن شادن مفهاوم عناصار  یار     .  صدا و بسیاری از رفتارهای  یر کالمی د گر، سرعت کالم، ارتباط نشمی، اشارات سر

باد هی  . کنایم  می فادهاز بحد تعبیر عکس در علوم اجتماعی است –که حاالت نهره و بدن افراد ساکن  ک محیط است  -ثابت 

مثال عکس ها ی کاه شاامل افارادی    . دهند می نیمه ثابت و ثابت را مورد تعبیر ارار، تصوراتی از عناصر  یر ثابت، است عکس ها

تعبیار  ، کثیاف شاهر  هاای   بلند و کونه ها ی در بخشهای  عمومی و راهروهای  در حال نوشیدن شراب در مکان، با هواهر کهنه

 .کند می را در ذهن ناهر عکس ها ا جاد متروکه بودن فضا

و در هنگاام ورود باه   . کناد  می بنابرا ن حاالت هاهری ساکنان در نشان دادن هو ت محیط ساخته شده نقش مهمی ا فا

 .ن فضا پی بردآ به نوع شخصیت توان،می تا حدی، حاالت نهره و فیز ک افراد، نوع پوشش ها ی   ک فضای جد د ،با مشاهده

 (منبع پیشین). کند می شود محیط به صورت ارتباط  یر کالمی عمل می و گفته. ارتباط را ارتباط  یر کالمی گو ند ا ن نوع



6 

 

 سازماندهی عناصر محیطی 1-1-4-2

 معنی.4ارتباط .9زمان .2فضا .1: شود می شوند نهار عنصر سازماندهی می واتی محیط ها طراحی

به ارتباط  یر کالمی از محیط به مردم ، «معنی»کالمی بین مردم برمی گردد، در حاری که ، به ارتباط کالمی و  یر «ارتباطات»

 . پیچیده ای از روابط بین ا ن نهار عنصر استی  کل محیط ها مجموعه. برمی گردد

 سازماندهی فضا 1-1-4-2-1

فضا بسطی سه بعادی از  . است – از مناطق تا مبلمان –مقیاس ها ی  سازماندهی فضا شامل برنامه ر زی و طراحی در همه

سازماندهی فضاا ی  و . مردم و اشیا و اشیا و اشیا است، فاصله ها و ارتباط بین مردم و مردم، شامل زمان ها، جهان اطراف ماست

محیط مصانوع  ی  و مهمتر ن عامل در فهم و تحلیل و مقا سه. افتد می ا ن طبقه بندی ها و پیوندها اتفاق ،نراهی است که در آ

 (منبع پیشین) .است

 سازماندهی زمان 1-1-4-2-2

برا ن محایط نیاز زماانی اسات و بناا     . کنند می کنند در زمان هم زندگی می مردم همانطور که در فضا زندگی ،به هرحال

جر اان خطای و   ی  زمان باه منزراه  . دو برداشت کلی از زمان وجود دارد. رفتار در زمان استی  سازماندهی زمان منعکس کننده

ا ان  . شاود  مای   ناده و گذشاته پد ادار   متفااوت در برابار آ  های  مختلف به صورت جهتگیریهای  که در فرهنگ. زمان دوره ای

فرهنگای با اد   های  و ا ن تفاوت.گذارد می زمانی بر نگونگی ارزش گذاری و نگونگی تقسیم نها ی محدوده ها تاثیر رهایساختا

 (منبع پیشین) .ندهی فضا مورد توجه ارار گیرددر سازما

متفااوت   ،افرادهای  بسته به نوع گروه، و توز ع فعاریت ها در زمان –نسبت واا ع به واحد زمان –انسان های  ر تم فعاریت

ن در ساطح زماانی نسابت باه ساطح فضاا ی       تضادهای فرهنگی و مسائل ناشی از آ. تعیین کننده است ،است و در ارتباط افراد

ز ارا ماردم   . دهناد  می وه فضا ی و زمانی تاثیر متقابل بر هم دارند و  کد گر را تحت تاثیر ارارواضح است که وج. جدی تر است

 (منبع پیشین). کنند می زمان زندگی –در فضا 

 سازماندهی ارتباط 1-1-4-2-2

محایط  ارتباطاات و  . کجاا ، ناه زماان  ، نگوناه ، تحت نه شارا طی ، ی ارتباط برارار کندسک نهنه کسی با ، ارتباط  عنی

 کنتارل و تساهیل  ، ن را هدا تآ. سازند می ن را مدوالرهم آ، محیط ها هم ارتباطات را منعکس کرده، مصنوع با هم در ارتباطند

 (منبع پیشین) .کنند می ن را منعکسآهای  امکانات و محدود ت کنند و می

 سازماندهی معنی 1-1-4-2-9

 .  کند می بیان...  و نشم انداز، مبلماناشکال، اندازه ها، ، ها رنگ، معنی را از خالل عالئم، مواد، سازماندهی فضا

 (منبع پیشین) . ا ن نهار عامل با هم در ارتباطند

 روانشناسی محیط 1-1-5

باه عناوان   ، شادند  مای  اختصااد داده ، «محیط و انساان  »پژوهش ها ی که به بررسی تاثیر متقابل ، 22و  62های  در دهه

 . شدند می منتشر« علوم اکورفتاری » ا « روانشناسی اکوروژ ک»، «روانشناسی و محیط»های  تخصصی رشتههای  بررسی
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 ررسد کاه د  می گرامان به ا ن نتیجه. داند می ،که فااد محیط است «روانشناسی عمومی » روانشناسی محیط را مکمل ، گرامان

روانشناسی محایط  »ی  ا ن پد ده موجب پیدا ش رشتهست و توجه کافی نشده ا ،فرهنگی –روانشناسی سنتی به ابعاد محیطی 

 . شده است«  ا اکوروژ ک 

ن را آهای   نده موکول و فقط اهم و ژگیرا به آ« روانشناسی محیط »ع برای تعر فی جامی  پژوهشگران ارائه، 22ی  در دهه

 :شود می ز ر اشارههای  و ژگی ،در ا ن رده از بررسی ها. کر ک و پروشانسکی از ا ن گروه پژوهشگرانند. گزارش کردند

بلکه انسان را به عنوان بعدی  یر اابل تفکیک از ، از محیط طبیعی وی جدا نمی کند را محیط انسان، روانشناختیهای  بررسی 

گیارد و باه پاژوهش     می ا ن رشته تخصصی از آزما شگاه روانشناسی فاصله. دهد می مورد پژوهش و بررسی ارار ،شرا ط محیط

 (1989 مرتضوی،) .پردازد  می فتار در شرا ط طبیعیعلمی ر

 . شود می ارزش ها و معیارهای اجتماعی و فرهنگی توجه، رسوم، در روانشناسی محیط به آداب

« .کناد  مای  بررسی متقابل بین فرد و ارارگاه فیز کای وی تعر اف  » در کتاب جد د خود روانشناسی محیط را ( 1332)جیفورد 

، کناد و همزماان   مای  محیط را دگرگاون  ،فرد، در ننین تاثیر متقابلی، به عقیده وی.( پیشتر تعر ف شده استارارگاه فیز کی )

 (منبع پیشین). شود می محیط دگرگونی  رفتار و تجارب وی به وسیله

 شناسی محیط مبانی نظری روان 1-1-5-1

ارات دارناد و   نظری روانشناسی محیط بیشتر دخشکل گرفتن مبانی  رپرداز م که د می حال به بررسی اجماری دو نظر ه ای

 .ن شده اند موجب پیشرفت و تکامل آ

 شناسی میدان روان 1-1-5-1-1

تابع تاثیر متقابل عاواملی اسات کاه از فارد از  اک ساو و از        ،وی عقیده دارد رفتار. را رو ن بیان کرد« روانشناسی میدان»

 . گیرند می سر نشمه، محیط از سوی د گر

به بیان د گار رفتاار تاابع تااثیر     . فضای ز ستی استهای  تابع و ژگی ،رفتار: مهمتر ن مبانی ا ن نظر ه ننین است کی از 

، رود مای  محیطی ادراک شاده باه کاار    های  به معنی داده« محیط»در ا ن نظر ه . است« محیطی»و « شخصیتی»متقابل ابعاد 

 (منبع پیشین). فته است و نه محیطی که به طور عینی وجود دارد عنی محیطی که تحت تاثیر عوامل روانشناختی ارار گر

 شناسی اکوروژ ک بارکر روان 1-1-5-1-2

پاردازد کاه باه     می به معنی رفتارها ی« فوق فردی»به بررسی ارگوهای رفتاری « روانشناسی اکوروژ ک»بارکر تحت عنوان 

 . ند درس خواندن دانش آموزان در  ک کالس درسشوند ؛ مان می ارائه« رفتاریهای  ارارگاه»و در « جمعی»طور 

ا ن رابطه باا مفهاوم   . خاصی وجود داردی  بارکر عقیده دارد بین ابعاد فیز کی و رفتاری ا ن گونه ارارگاه ها تناسب و رابطه

مشترک « هدف»انها ی  واحدهای رفتاری و اجزای تشکیل دهنده، دهد می بارکر با مثال ها ی نشان. شود می بیان« هم ساخت»

 . توان حدود واحدهای رفتاری را مشخص کرد می دارند و با بررسی هدف ها

فضای »رو ن محیط را بخشی از . رو ن و بارکر  کسان نیستهای  در نظر ه« محیط»شود معنی و محتوای مفهوم  می  اداور

 عنای تحات تااثیر عوامال     ، به شاده اسات  فرد تجری  گو د که به وسیله می وی از محیطی سخن. گیرد می فرد در نظر« ز ستی

محیطی است که به طاور عینای   ، در حاریکه منظور بارکر از محیط، گیرد می انگیزه ها و  یره ارار، روانی مختلف مانند ارزش ها

 (منبع پیشین). وجود دارد
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 تأثیر متقابل انسان و محیط 1-1-6

 ها بررسی نظر ه 1-1-6-1

 . شود می نها اشارهگوناگون بیان شده که به برخی از آهای  محیط نظر ه ی تاثیر متقابل انسان و در باره

 نظر ۀ برانگیختگی 1-1-6-1-1

حارارت و  ، اطالعات ادراکی الزم برای حفظ سالمتی است، مانند رنگ و بوهای مختلفی  محیط دربرگیرنده،  ن د دگاها از

ی  نظر اه ، مرتبط با ا ن نظر ههای   کی از نظر ه. طبیعی و  یره پیچیده تر مانند ساختمان ها و مناهرهای  برودت و نیز محرک

بلکه با شرا ط و در اثر ساازگاری  ، میزان ثابتی نیست ،محیطیهای  کند نیاز فرد به محرک می سطح سازگاری است که مشخص

  .کند می با محیط تغییر

 نظر ۀ کنترل 1-1-6-1-2

انسان اابل کنترل است  ا توان کنتارل انساان   ی  تا نه حد به وسیلهدر ا ن نظر ه پرسش ا ن است که تحر کات محیطی 

 با د در نه حد باشد 

 تعاملی  نظر ه 1-1-6-1-9
الزم اسات هام محایط و هام فارد و نیاز        ،بنا بر ا ن نظر ه فرد و محیط همواره در حال تعامل هستند و برای درک رفتار

 (منبع پیشین.). تعامل ا ن دو مد نظر ارار گیرد

 عوامل محیطی مؤثر بر رفتار 1-1-6-2

هاای   جنبه، فضا یهای  داده. مفهومی است پیچیده و مرکب که ابعاد گوناگون دارد« محیط»همانطور که پیشتر اشاره شد، 

در تاثیر محایط  . شوند می تار خی و ز ستی از ابعاد مهم محیط محسوب، جغرافی، نمادی، معماری، فیز کی، فرهنگی، اجتماعی

 :گیرد  می تحت تاثیر عوامل محیطی ز ر ارار ،شود که رفتار می رفتار گفتهبر 

 فیز کی محیط های  داده -1

 نمادی های  داده -2

 معماری های  داده -9

 جو محیط  -4

 های فیز کی محیط تأثیر داده 1-1-6-2-1

حرارت و برودت شد د و نور کم  اا ز ااد   مانند . بسیار آشکار است ،در رفتار ،مادی محیط –فیز کی های  تاثیر برخی جنبه

 .نطور که با د و شا د پیشرفت کنندشود دانش آموزان نتوانند آ می در  ک کالس درس که موجب

 ای نمادی محیطه تأثیر داده 1-1-6-2-2

پاساخگو ی باه   استفاده از برخی فضاها و بارای  ی  در مورد نحوه، انسان طی مراحل اجتماعی شدن عالوه بر اکتسابات د گر

 ماثال رفتاار را در  اک اتااق کاار  اا نشایمن در نظار        . گیرد می ارگوهای رفتاری مشخصی فرا، محیطهای  معانی نمادی محرک

هاای   معماوال متناساب باا ارزش   ، اگر فردی  ر به  ا ز ردست از نظر سلسله مراتب اجتماعی وارد ننین اتااای شاود  . گیر م می

« باالی اتاق»شود ز را بخشی از فضا در ا ران  می  ک ا رانی نزد ک در ورودی متواف: کند می نمادی حاکم بر جامعه خود رفتار


