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 چكیده

در  یسع یکالبد یو ارتباط ان با طراح یطیمح یوگسترش روانشناس جادیکوتاه بر روند ا یمقاله با مرور نیا

و معماران  یگذرد، به معماران، طراحان شهر یز سه دهه از عمر ان نما شی،که ب نیدانش نو نیا یمعرف

 ایافراد و  یازهایرابطه با ن درنو،  یها دهیها و پد یمنشا نوآور شهیهم خیمنظر دارد. در طول تار یطراح

به  کرده است. با توجه یخود را ط یو با گذشت زمان روند تکامل دهیگرائ تیبه واقع تیجامعه بوده که در نها

 یدر دهه ها یاجتماع یها یدگیچیپ تی، محدود بودن منابع و در نها ستیز طیمح یآلودگ ت،یجمع ادیازد

 ریاجتناب ناپذ یدر جوامع شهر یمعمار طیمح یموضوع روانشناس عهبوجود آمدن و توس دیگذشته، بدون ترد

باشد که با  یم ایمعتبر دن یگاه هامهم و فعال در دانش یاز رشته ها یکی یطیمح یبوده است. امروزه روانشناس

مصنوع بر  طیمح یمنف ایمثبت و  ریقسمت آن تاث نیباشد که مهم تر یدر ارتباط م یمختلف یموضوع ها

در بهبود  یقابل مالحظه ا ریتواند تاث یموضوع م نیباشد. در نظر گرفتن ا یبالعکس م ایها و  نسانرفتار ا

نوشتار با  نیمطلوب تر داشته باشد. ا یو اجتماع یفرد طیمح تیو در نها یکیزیف طیو ساخت مح یطراح

از  یکیو  یمعمار شبه مثابة حلقه ای گمشده در فرآیند آموز طیمح یآموزش روان شناس تیه بر اهمیکت

برای  یمحوری ترین دروس در فرآیند آموزش آکادم کی معماری، در جستجوی دستیابی به کی چارچوب کل

 به معماران می باشد. طیمح یآموزش موثر روان شناس

 

 .یطیرفتار مح ،یمعمار ،یآموزش، ادراک، روان شناس ط،یمح یروان شناس کلیدی: هایواژه
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 مقدمه -1

معماران و طراحان شهری امروزه توجه ویژه ای به شناخت روانشناسانه رفتارهای انسانی دارند. زیرا این گونه رفتار ها با      

تنگاتنگی دارد. انچه روانشناسی محیطی را از سایر شاخه های روانشناسی مجزا می سازد همانا بررسی محیط کالبدی ارتباط 

ارتباط رفتارهای متکی بر روان انسان و محیط کالبدی است لذا توجه به طراحان به بررسی روانشناختی فضاهای طراحی شده 

است. روانشناسان محیطی نیز خود را ملزم به پژوهش در پیوندی ناگسستنی بین روانشناسان محیطی و ان ها ایجاد کرده 

رفتار انسان در محیط روزمره اش ساخته اند تا بتوانند تاثیرات محیط کالبدی را به گونه ای مستقیم و یا غیر مستقیم بر رفتار 

ه های گوناگونی چون انسان بررسی نمایند.اگرچه بیش از چند دهه از احساس نیاز و همکاری روانشناسان و طراحان در شاخ

معماری, طراحی شهری ,طراحی منظر,طراحی صنعتی و غیره نمی گذرد. اما اکنون در بسیاری از معماری دنیا ان دانش در 

جدول دروس انها جایگاه ویژه ای یافته است. با وجود این ,عدم اشنایی معماران و طراحان شهری و پژوهشگران ایرانی در 

پژوهشی ما موجب گردیده است تا ان ها کمتر بتوانند از همبستگی بین علوم روانشناسی و مدارس معماری و موسسات 

طراحی بهره گیرند. موید این مطلب,نبود حتی یک درس در مورد روانشناسی در دوره های اموزش معماری ما در داخل کشور 

ای مستقیم به موضوع روانشناسی محیطی است.در کتابخانه های مدارس معماری به ندرت بتوان کتابی یافت که به گونه 

پرداخته باشد. تاسیس دوره های تحصیالت تکمیلی در مدارس معماری و شهرسازی داخل کشور توجه ما را به ایجاد و تقویت 

دروس مربوط به روانشناسی محیطی به عنوان شاخه ای از علوم رفتاری برای انجام پژوهش های الزم بیش از پیش معطوف 

در این مقاله ابتدا تاریخچه ای کوتاه از روند توسعه روانشناسی محیطی ارایه می شود و سپس به ماهیت و محتوا  می سازد.

 روانشناسی محیطی می پردازد و درانتها به بررسی چگونگی تدریس روانشناسی می پردازیم.

 

 طیمح یآغاز روان شناس -2

 عنوان شده، برگزار آمریکا در معماری روانشناسی کنفرانس های اولین که 1966 تا 1961 سالهای معموال رشته، این آغاز    

 برونسویک آگون ، جیفورد است، روانشناسی خود رشته قدمت اندازه به  محیط روانشناسی قدمت دارند عقیده البته برخی شده،

 محیط روانشناسی اصطالح بار نخستین برای1943سال در برونسویک .دانند می رشته این گذاران پایه را لوین سپس کورت و

 این لهای فص سر جمله از .شود می نامیده روانشناسی محیط گذار پایه (نخستین1902ملپاخ ) آلمانی، مآخذ برد، در کار به را

 از ای مجموعه زیر روانشناسی از رشته که این گفت توان می کلی بصورت .است ازدحام قلمرو، شخصی، خلوت، فضای رشته

 دهه در .دارد نزدیک های شهری رابط طراحی و منظر معماری معماری، با که است های رشت ای میان شاخه و رفتاری علوم

 رشته تخصصی های بررسی عنوان به شدند می داده انسان اختصاص و محیط متقابل تاثیر بررسی به که هایی پژوهش 70

 از ای شاخه عنوان به محیطی شناسی روان .نتشر شدندم اکورفتاری علوم یا اکولوژیک روانشناسی ،"محیط روانشناسی "های

 گاهش سکونت با رابطه در انسان مطالعه رفتارهای به اند داشته آن توسعه و ارائه در ای عمده سهم که معماران شناسی روان

 روانشناسی موضوع در .بپردازند فیزیولوژیک روانشناسی های جنبه به که ندارند نیازی معمارها که است به ذکر الزم .پردازد می

  علت به توجه بدون .شود بررسی می و گیرد می قرار توجه مورد بالعکس و انسان بر محیط منفی و یا مثبت تاثیر فقط محیط
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 در هایی واکنش انسان چه مغز و عصبی شبکه یا سلسله .شود می فیزیولوژی به که مربوط مباحثی نتیجه در .فیزیولوژیک های

 شناسی روان  "کریک" نظریه بر بنا .نیست معمار مهندسین توجه گذارد مورد می ها انسان بر محیط های نارسایی مقابل

 روان در .باشد مرتبط محیط کالبدی در او روزمره زندگی به که است ای گونه به انسان روانشناختی رفتار مطالعه محیطی

 بررسی" را روانشناسی محیط جیفورد .شود می توجه هنگیفر و اجتماعی معیارهای ارزشها و رسوم، آداب، به محیط شناسی

 و کند دگرگون می را محیط فرد متقابلی، تأثیر چنین در وی، عقیده به .می کند تعریف "وی فیزیکی قرارگاه و فرد بین متقابل

 . شود دگرگون می محیط وسیله به وی تجارب و رفتار همزمان،

 

 انسان، محیط و رفتار -3

  جَکِل .ده دو نوع محیط می تواند مورد توجه قرار گیرد: محیط عینی افراد و محیط ذهنی درک شده توسط فردبه طور عم    

 (,Jakle and et.al 6791اشاره می کند ) محیط رشناختی ساختا به بعد و محیط جغرافیایی تجربی ساختار بررسی به ابتدا در

 ساختار محیط، است.این محرک ایجادکنندة محیط عینی، جکل، نظر از .است عینی محیط شامل (. ساختار محیطی3)شکل

 به شناخت2) می شود و خود محیط چیزهای از فرد آگاهی یا ( ادراک1شامل  و می دهد قرار تأثیر تحت را فرد محیط شناختی

 .است شده فمعطو معنی دارمی شود، و گرفته قرار توجه مورد فرد محیط به چیزهای مربوط آن طریق از که فرایندی یا

 

                                 
 : (Porteous,1977) .مأخذ محیط رفتار وجه مشترک شناخت برای پورتیوس  مفهومی چارچوب(: 1شکل شماره)      
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 (. Jakle and et.al ,1791 ):جكل مأخذ عمومی مدل 3:  شكل      (.Moor, et.al, 1985) ماخذ: مور رفتاری سطوح  2 :شكل

 

 ینو برای طراح یدانش یطیمح یروانشناس -4

 تا داشتند شده طراحی فضاهای شناختی زیبایی مسائل بر بیشتری تاکید معماران که بود این ایراد شناسان روان نظر از    

 جنبه و فرم به توجه طراحی فرآیند در طراحان معیار ترین اصلی شناسان روان عقیده به . آنها کارکردی مسائل به پرداختن

 را کنندگان استفاده روزمره و واقعی نیازهای طراحان که بودند معتقد شناسان روان ، رو این از . بود آن شناختی زیبایی های

 . اند ساخته مانوس طراحی محیط با پیش از بیش مردم لذا و سازند می خویش انتزاعی و شناسانه زیبایی های خواهش قربانی

 و معماری حرفه متفاوت ماهیت و طبیعت دلیل به گروه دو این بین آمده وجود به های نگرش اختالف شاید حقیقت در اما

 حل اساس بر طراحان نیاز ، مثال برای . بود طراحی با ها دانش این ارتباط و محیط و انسان تعامل پژوهش در مطرح های دانش

 تبدیل طراحی به را ها داده آن مستقیم ای گونه به بتوانند که بود هایی توانایی ایجاد برای الزم های داده آوردن فراهم و مسئله

 طراحان نیاز و خواست این به پاسخگویی به قادر صریح ای گونه به ، آنها کار ماهیت دلیل به ، پژوهشگران که حالی در نمایند

 که آنها گرایی مثبت صرفا   نگرش ولی داشتند ای ارزنده سهم تجربی مطالعات و ها داده آوری جمع در پژوهشگران . نبودند

 از متاثر که محیطی طراحان و معماران تجویزی و گونه هنجار نگرش مقابل در ، بود ها پدیده به آنها علمی نگرش از برخواسته

 .شد احساس عملی ای رابطه برقراری برای مشترک زبان یک به نیاز . برد نمی ییجا به راه بود می آنها پسندانه زیبایی نگرش

 علوم ، معماری در موجود مختلف های زمینه بر متکی را انسان احتیاجات و ها انگیزه بتواند که پارادایم یک یا و الگو یک ساخت

 توجه مورد ، یاشد داشته دانشی بین و دانشی چند ماهیتی و برگیرد در شناسی انسان و سیاسی علوم ، شناسی روان ، اجتماعی

 به قادر قبلی الگوهای که گیرد می اوج هنگامی نوین پارادایم یا و جدید الگوی به نیاز کون تاماس نظر به بنا . گرفت قرار آنها

 با همساز محیطی ختسا برای طراحی که بودند دریافته تجربه به طراحان . نیستند روز علمی های اندیشه و ها خواست تامین

 یاری ها کاستی رفع در را آنها که است هایی دانش با همگامی مستلزم یچیده ساختی با و بزرگ جوامع در انسان های خواست

  انجام شرف در تحوالتی نیز انسان رفتار مطالعه به نسبت شناسان روان تفکر در ، معماران اندیشه در تحول این با همسو . سازد
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 تنها عنوان به را آزمایشگاهی مطالعه روش کارگیری به بر مبتنی تحقیقات و ها تجربه رفتاری علوم دانشمندان از اریبسی . بود

 قرار خویش توجه مورد مردم روزمره زیستگاه و محیط در را رفتار در پژوهش آنها . بردند سوال زیر انسان رفتار شناخت راه

 . شد ارائه (Barker) بارکر راجر وسیله به ابتدا که رفتاری مقرهای در در او رفتارهای و انسان مطالعه به دادند توجه

 

 یطیمح یمحیط و مفهوم آن در مطالعات روانشناس -5

 به منجر ویژگی است. این » احاطه کنندگی «ویژگی دارای که، محیط است نهفته نکته این در محیط، از تعریفی هر کلید     

 میشود ادبیات داده محیط بدان واژه از استفاده هنگام که میشود معانی ای فهم در الح شناختیاصط و مفهومی مشکالت ایجاد

 2) کالبدی؛ (محیط1. ادبیات محیط و رفتار در تعاریف گسترده از محیط ، بین واژه های متنوع  ( Porteous, 1977) محیط

دسته  دیگر و ی ها طبقه بند این نکته اصلی .میشود قائل تمایز رفتاری محیط 4 )و محیط روانشناختی 3 )اجتماعی؛ محیط

و جهان پدیدار شناختی است که خوداگاه یا  انسان اطراف عینی یا حقیقی بین جهان واقعی، اینها، تمایز مثل ی هایی بند

اره طبقه تالش پژوهشگران همو( 1333 لنگ،( میدهد تأثیرقرار تحت را مردم روحی واکنشهای یا رفتاری ناخوداگاه الگوهای

 که می گردد؛ زمانی بر گشتالت روانشناسی آنها به اولیه شهای تال از بندی انواع مختلفی از مولفه های محیطی بوده است. یکی

تعریف می  چیزی واقعی، محیط عنوان به را جغرافیایی محیط شد قائل تمایز رفتاری محیط و جغرافیایی بین محیط » کافکا «

می  شکل را رفتار است که اساس عینی تصویرشناختی محیط که محیط رفتاری حالی در می گیرد؛ بر در را کند که به واقع فرد

 (.1333 لنگ،(دهد

مختلفی استفاده می کند. او سه مولفه را  واژه های از همان تمایز را به کار می گیرد و(Cited in Porteous, 1977)  کرک      

 اشیا در مثابه به را افراد که (. محیط جایی4ی ، محیط شخصی و محیط مفهومی )شکلمجزا را معرفی می کند: محیط پدیده ا

 شخصی محیط .غیرانسانی جاندار و بی جان چیزهای اعم از است، دیگر چیزهای کلیه شامل که فیزیکی نظرمی گیرد، محیط

تجربی که مجموعه ای از باور ها ،  (محیط2( تصورات فردی از جهان است مانند تصورات ذهنی از پدیده ای و 1دربردارنده 

 مفهومی می دهد. محیط قرار تأثیر تحت را های پدید محیط نگرش ها، ارزش ها ، شخصیت ها و برتری هایی که ادراک فرد از

طبقه اجتماعی فرد   2)فرهنگ فردی و خورده فرهنگ 1)اضافه شد. این محیط شامل کرک کار به ( 1977توسط پورتیوس )

 .میشود دارد، قرار آن در فرد زندگی،که از یمرحله ا  3)

 

 

 (,Porteous  1977)مأخذ:    کرک دیدگاه از محیطی داخلی روابط 4:شكل

 

 

 

 

 

 محیط شخصی محیط مفهومی

 محیط پدیده ای
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 محسوب آن می کند که در ان فرد،مرکز تعریف » سلسله مراتبی«محیط را به عنوان  )  (Cited in Porteous, 1977سانفلد     

 جغرافیایی، محیط .) 5 شکل( شده است احاطه جغرافیایی محیط و  عملی محیط  محیط ادراکی،  رفتاری، محیط توسط و شده

 که می شود بخشهایی آن شامل که است عملی محیط جغرافیایی، محیط از قسمتی .یدهد م نسبت به فرد را خارجی جهان کل

عملی  محیط از قسمت هایی شامل که دارد بر در ار محیط ادراکی عملی، محیط .می گذارد تأثیر او آگاهی از فرد صرفنظر روی

 مرکز .حساب می آید به وی گذشته تجارب یا احساس حضور امر دلیل این و دارد آگاهی آن از کامل طور به فرد آن در که است

 آن هب فرد درآن واکنش های و میشود محسوب ادراکی محیط از قسمتی که رفتاری است محیط مراتب، سلسله این گرفته جای

 .می گیرد دربر را محیط

  

 (Porteous, 1977) مأخذ: سانفلد دیدگاه از محیط مراتب سلسله 5:شكل

میشود: محیط زمینی  مشخص محیطی مؤلفه سه بینِ  تمایزِ آن در میدهد که توضیح را مدلی (1383 لنگ، از نقل( گیبسون     

 شامل که مکان اشاره می کند هر در فرایندهای آن و اهیت زمینیا جغرافیایی،محیط زنده و محیط فرهنگی. محیط زمینی به م

 غیرانسانی انواع شامل زنده محیط .است انسانی ازتجارب بسیاری منبع زمینی محیط بنابراین .است جامد و گازی،مایع ترکیبات

 محیط و سایر ادمیان، حیواناتمکانیکی را برای  و گرمایی شیمیایی، صوتی، بصری، شهای انگیز یتواند م انسان .است و انسانی

اجتماعی و تحت تاثیر سیستم اجتماعی  تعامالت از ناشی که می کند تولید را اجتماعی که ای محر آورد. انسان ، فراهم اطراف

 از قسمتی شها نگر و رشد میابد. باورها شایستگی های انسانی و عالیق طبیعی، فرصته ای از خارج است . محیط فرهنگی در

 .می شود محسوب رهنگیمحیط ف

عنوان یک سری رابطه بین اشیا و اشیا، اشیا و مردم، مردم و مردم در نظر می گیرد که شامل  به را ( محیط1334) راپاپورت    

 ایجاد تصادفی صورت به این روابط که می کند تأکید بین چهار عنصر فضا،زمان،معنی و ارتباط است. وی پیچیده داخلی روابط

 .دارد ساختار و الگو و است یافته منظم شکل صورت به نشده، بلکه

 یطیادراک مح -6

 طریق از که است فرآیندی محیطی ادراک . است محیطی شناسی روان در مقوالت ترین محوری از محیط از انسان ادراک     

 هدفمند فرآیندی ادراک لذا (motalbi , 1998) .گزیند می بر خود پیرامون محیط از نیازش اساس بر الزم را های داده انسان آن

 از انسان شناخت با همواره ادارک فرآیند رو این از . دارد کننده بستگی ادراک تفکر بر حاکم ارزش و نگرش ، فرهنگ به و است

 می حادث اند شده تجربه انسان در ذهن که شناخت و حسی ادارک تعامل از محیطی ادراک حقیقت در . است همراه محیط

 در نهایت در و توسعه رشد در اساسی عاملی عنوان به محیط نقش فرآیند این در (neisser , 1967 , motalbi , 1998).شوند

 . گیرد قرار می توجه مورد یادگیری
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 این مهمترین .دهند توضیح محیط از یا و محیط در را رفتارش از انسان ادراک چگونگی تا اند کرده سعی مختلفی مکاتب    

                                     گشتالت شناسی روان مکتب ، اند داشته طراحی و محیطی های تئوری بر ژرفی تاثیر که اتبمک

(koffka, 1935,hochberg,1964,kepes,1944,wertheirmer,1938,kohler,1947) یا سازشمند شناسی روان دیدگاه 

 در . هستند  (Gibsson,1966;1979)گیبسون جیمز ) اپتیکی( شناختی ومب شناسی روان مکتب و (ittelson, 1960)تبادلی

 گیری شکل فرآیند با محیطی ادارک تجربیات و ها شکل بین همریختی و ادارکی برالگوهای گشتالت شناسی روان که جایی

 مبنا را پیرامونش و انسان متقابل ارتباط و محیط از انسان تجربه سازشمند شناسی روان . است عالقمند انسان در عصبی نظام

 روان دیگر سویی از . دهد می قرار بررسی مورد محیط و گر مشاهده بین سازشمند فرآیندی مانند به را ادراک و داده قرار

 ای گونه به محیطی های داده که بود معتقد او . داند می ها داده تمامی اساس و پایه را بوم و محیط گیبسون اپتیکی شناسی

 نظام یک مثابه به که آدمی حسی حواس وسیله به و محیطی انوار طریق از آدمی مغز پردازش نیروی به نیاز بدون و مستقیم

 و محیطی شناسان روان سوی از اول دیدگاه دو تاکنون گرچه  (Gibsson,1966) .شود می دریافت ، کند می عمل)سیستم(

 چون افرادی وسیله به مدرسهباهاوس در سالها که گشتات بمکت ویژه به) است گرفته قرار بیشتری توجه مورد معماران

 Itten,1965).برای مثال رک(داشتند قرار آن تاثیر تحت مدرن مکتب طراحان و معماران تمامی تقریبا و شد تدریس کاندینسکی

 پژوهش و ها بررسی رد را خویش مناسب جایگاه تا رود می گیبسون اکولوژیکی یا و شناختی بوم ومتهورانه نو دیدگاه امروزه 

 بوم ادراک تئوری از استقبال عمده (kaminski,1989;lang,1987;1994 , motalebi,1996;1998). آورد دست به محیطی های

 و پوشانده را دیگر یکی که است گوناگونی های پهنه از متشکل مادی جهان که است نظریه این ابراز دلیل به گیبسون شناختی

 و حرکت هنگام در . باشد محیط در حرکت به ملزم شخص که است میسر ها پهنه این ادراک هنگامی تنها و دارد می مخفی

 در نیز شوند نمی مالحظه که سطوحی از دسته آن بلکه ، نمایند می تغییر شده آشکار های پهنه تنها نه ناظر دید نقطه تغییر

 مشاهده دیگری از پس یکی گوناگونی منظرهای محیط در تحرک هنگام لذا. گردند می تغییر دچار ناظر دید به نسبت حقیقت

 و سرباالیی یک از عبور یا و دیگر کوچه به کوچه یک از یا و دیگر اتاق به اتاق یک از حرکت زمان در ، مثال برای . شد خواهند

 شهری طراحی و ریمعما در نظریه این . شد خواهند حادث بیننده برای پی در پی دید تجربه این بلندی فراز به رسیدن

 . است گذارده آن طراحی و محیط توصیف و تبیین جهت در بسیاری تاثیرات

 

 طیو تجربه در مح افتیادراک، در -7

 را محیط افراد .است سویه دو روابطی از برخوردار انجام می دهند، را خود تهای فعالی و هها برنام مردم درآن که محیطی    

 در فعالیت ها گیری شکل برچگونگی محیط رابطه ادراک این در .می دهد قرار تاثیر تحت را دافرا محیط و می نمایند متاثر

 به تجزیه قابل مکان، یک تجربة و هرگاه دریافت داردکه عقیده کانتر فضا، تجربة و دریافت با رابطه در .تاثیرگذار است فضاها

 .(Canter ,1983) باشد یمرفتار و فهم درک برای مرجعی واحد مثابه به خود، تجربه، و دریافت تشخیص باشد، قابل اجزای

 پذیرفته رویکرد اما ندارد وجود رابطه در این بحث مجال و هاست گرفت قرار رجوع مورد گوناگونی نقطه نظرات از ادراک گرچه

 می نشان واکنش هستند درآن مکانی که و محیط به مشترک حواس چگونه که است این مبین این رابطه در متداول شده

 است، ادراکی محیط دریافتی، محیط از فراتر واقع در .دارد داللت آنها محیط و افراد و تعامل تبادل میزان بر امر این .دهند

 معانی و ه ها اید بواسطة محیط این .می یابد غنا ه های انسان اید و مفاهیم افکار، بوسیلة ساخت انسان محیط و تجارب انسانی

 نها آ با سپس و میکنیم اطالق بدان واقعیت برای بیان را ونمادهایی معانی مفاهیم، ما .می یابد شکل بخشد می انسان بدان که

  (Bartuska,2007) . می نماییم برخورد واقعی محیط بخشی از مثابه به
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 انسان ساخت طیدر مح عتیادراک طب -8

انتخاب و فهم نظم  ،یآگاه یةما در آن بر پا نیکنش تحسکه وا میدار ازین عتیاز طب یما به نوع" دیگویم نتیآرنولد برل

و رازو رمز  یدگیچیپ ،یهمبستگ یمطلب ما را به جستجو نیمنظر بوجود آمده است. ا یعیطب یروهایباشدکه توسط ن یم

 (1332) بل، " شودیم یمتجل یتر قیعم وندیبا پ عتیو در طب داردوجود  یبطور ذات بایدهد که در مناظر ز یرجعت م

است که در   یو ادراک عاطف  ی، ادراک استنباط  یاتیشامل ادراک عمل طیبه ادراک مح زین اردیاپل کردیرو نیبر ا عالوه

 1راستا نمودار  نیدر ا ( 1331به نقل از گلکار،  ارد،یاپل )باشد  یانسان ساخت قابل توجه م طیدر مح عتیارتباط با ادراک طب

. دینما یآن ارائه م یها یژگیانسان ساخت و و طیافراد در مح یرفتار یو واکنش ها طوابر یچگونگ نییرا در تب یسامان ها

 یریو شکل گ طیمشخص با ادراک کاربران در مح یساخته شده در نظام طیمح یها یژگیدهد که و یمدل نشان م نیا

 قرار دارد. طیدر مح یرفتار یسامانه ها

  
 انسان ساخت. طیرابطه کاربران و مح نییدر تب یرفتار یازخوردها و واکنش هامدل ب -6شكل

 (Nassar, 1994به نقل ا ز Aspinall , 2001خذ: ) مأ             

 

 

 

 یطیتوانش های مح -9

ه است ترجم یدر فارس تیقابل ایها است . مفهوم توانش و  تیقابل ای، مجموعه ای سازمان داده شده از توانش ها و  طیمح

 یاست . گاه دهیارائه گرد( Gibson,1977;1979)بسونیگ مزیج ییکایروان شناس امر لهیکه به وس(affordance) یسیاز انگل

توان به  یکالبدی است که م اتیمادی آن دسته از خصوص اییبه کار گرفت . توانش اش زین نیرا در قالب کلمه تأم میمفاه نیا

کننده رفتارهای  نیتأم طیسطوح مختلف مح گرید ریی. به تعبردیانسان مورد استفاده قرار گ ایو  وانیح لهیبه وس یگونه خاص

بودن ، مسطح بودن ، قابل  یافق مشخصهچهار  ی( است . برای مثال ، اگر سطحوانیمختلف برای موجود زنده )انسان و ح

است  نیانسان باشد ادراک شخص ا کیزانوی  به ارتفاع نیگسترش بودن و سخت بودن را داشته باشد و ارتفاع آن از سطح زم

 یسطح را در اصطالح سکو م نینشستن را دارد . ما ا تیآن سطح قابل گرید ریبه تعب ایتوان نشست و  یسطح م نیکه بر ا

 ازیکننده عملکرد آن بر حسب ن نیاست که تأم ییها یژگیدارای و یئیش کیاست .  یسطح برای ما دارای معن نیلذا ا و مینام

سطوح  نیدر ا رییبا تغ یشده است و آدم لیکالبدی از مجموعه ای از سطوح تشک طیمح قتیاست . در حق وانیح ایانسان و 

سطوح  یدهد . آدم یم رییساخته شده را تغ طیمح ایسطوح و  نیا یعانم جهیکند و در نت یاست که ساختمان ها را بنا م

راستا در  نیمنطبق سازد . در ا شیخو ازهاییرا بر ن طیبتوانند توانش های محسازد تا  یدگرگون م نیکالبدی را برای ا طیمح

همان  یعنیها  ساختمانسطوح  نیشده در ب جادیا یشهری فضاهای خال یو طراح یسطوح داخل نیب یمعماری فضاهای خال
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– مییگو یم عمومی فضاهای آنها به اصطالحا  که–مکان ها و فضاهای شهری  ریها و سا دانیها ، م ابانیگذرها ، کوچه ها ، خ

های خاص برای افراد  تیممکن است دارای قابل طیمح کیباشند .  یدر شهر م یکننده رفتارهای آدم نتأمی که هستند

 طیبوده و آن مح یمعن یب (به علت دانش به وجود آنها شتریب)ها تیقابل نیا گرییبرای شخص د حال نیباشد اما در ع یخاص

 نیاست که تام ییانسان دارای توانش ها ازهاییساخته شده متناسب و منطبق بر ن طیمح کیکار نسازد . آنها را بر او آش

 نیگذشته بتواند تأم یهای کالبدی و شکل یژگیو انها ممکن است با هم تیقابل نیا یکننده رفتارهای انسان است . حت

 یطیطراح مح کیرو ، ممکن است  نیبرد . از ا یم بسر طیباشد که در آن مح زیدست آموزی ن واناتیکننده رفتارهای ح

را  الزمبه وجود آورد که فرصت های  طیدر مح ییها تیدر سطوح کالبدی قابل رییآگاه باشد با تغ ایبدون آن که خود بخواهد و 

د فراهم سازد کنن یم یزندگ طینشده ، که در آن مح ینیب شیگروه های خاص استفاده کننده ،اما پ لهیبرای کشف آنها به وس

دارد  اریبس یها بستگ تیقابل نیمقر رفتاری دارای توانش های بالقوه گوناگون و تا حدودی نامحدود است و استفاده از ا کی. 

 به :

 ( یو روح ی، عقل ی)جسم  شانیها ییتوانا .2  استفاده کنندگان     ازهایین .1

 مورد استفاده طیمح یلشک شیساخت و آرا ی.گونگ4ها      تیتجربه آنها از آن قابل .2

 فاینقش ارزنده ای ا یهای طراح هیحال پرمعنا و قدرتمند است که در نظر نیساده و در ع یمفهوم تیقابل ایتوانش و  مفهوم

های شهری، منظر و  یساخته شده )معماری ، طراح طیمفهوم الگوهای گوناگون مح نیبر مبنای ا قتیکند . در حق یم

های کالبدی و توانش  یژگیو لیبه دل طیمح کیاست .  یگوناگون یشناخت ییبایز باتیارها و تجرکننده رفت نی( تام یصنعت

رسند که در  یهای بالقوه به فعل م تیقابل نیا یخاص است . هنگام دهاییآکنده از فرصت ها و در همان حال دارای ق شیها

 . ابندیتعامل با رفتارهای استفاده کنندگان معنا 

 

 

 

 یکالبد طیمح یریپذاجتما ع  -11

تها در آن است. بارکر بر  یفعال ةمستلزم مالحظ یکالبد یفضا ةدهد مطالع ینشان م طیحاکم بر مطالعات انسان و مح اتیادب

فضا  یبرا یتیرا به مثابه قابل تیفعال یدر فضاها یداشت هاست و تعامالت جمع دیتاک تیفعال یفضاها یرفتار -یجمع تیماه

 یجمع یها پطیمح یِریانجام شده در رابطه با اجتما عپذ قاتیتحق شتریگرچه ب (.Barker,1968) قرار داده است  دیمورد تاک

 ،یخصوص یانسان ساخت اعم از فضاها طیمح یعرصه ها ةدر هم یتعامالت جمع یبرقرار یمورد نظر بود ه است، اما چگونگ

همچون  یخصوص طیمح کیکاربرانِ  طحدر س یروابط جمع یبرقرار هژیقرار گرفته اند. بو دیمورد تاک یو عموم یعموم مهین

 یاریاست که بس یفضا به حد یریاجتما عپذ تیقرار دارد. در واقع اهم دیمورد تاک یزندگ تیفیبر ک ریتاث لیبه دل زیمسکن ن

به مکان نه  ینظرات دلبستگ نیاه اند. بر طبق  دیورز دیتاک یبه مکان زندگ یبر دلبستگ تیفیک نیا ریهپردازان بر تاث یاز نظر

به مکان  یبر دلبستگ زیدر مکان ن یتعامالت اجتماع تیفیشود بلکه ک یم تیمکان تقو کیدر  یکیزیتنها به توسط وجوه ف

را مورد مطالعه  یریهمچون اجتما عپذ یمیدر فضا مفاه یتعامالت جمع ة.هال به منظور مطالع(Poll, 2002) باشند یمؤثر  م

 یدر فضا برخورد یرفتار یجار یدادهایو رو یبسته به بستر هنجار تیفعال یهر فضا ةدارد مطالع دهیعق یاست. وقرار داد ه

(  1333)لنگ،   زیاجتما ع گر یها طیو مح ریاجتما ع پذ یها طیمح ةبه دو دست طیمح ی. در مطالعه وطلبدیخاص را م 

 ریاجتما ع پذ یها طیگردند ومح یم یتعامالت جمع بیو ترغ قیموجب تشو ریاجتما ع پذ یها طیشد ه اند. مح یدسته بند

و  یکالبد یفضا یمشخصه ها ةرابط ریاخ یاز پژوهش ها یاریراستا بس نیدر ا (Hall,1982) ندینما یرا کم م یتعامالت جمع
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به مثابه سامانه  یبدکال یفضا ط،یاست که در هر مح نیپژوهش ها بر ا نیرا محور خود قرار داده اند. محور ا یتعامالت جمع

 نیدر ا(Pasalar,2003)کاربران موثر است  یبر تعامالت جمع ییفضا ةسامان نیا یومشخصه ها دینما یعمل م ییافض یا

) و لنگ  یاساس مولسک نی. بر اردیگ یمورد مطالعه قرار م طیو ساختار مح یاجتماع یسازمانده انیم ةمطالعات رابط

Moleski & Lang, 1986) در  یرفتار یدادهایآل به سه صورت از رفتارها ورو دهیا یحالت رد یکیزیاشته اند.که مکان فد انیب

افراد  شیآسا ییایتداوم و پا یالزم برا یو مشخصه ها یکیزیعناصر ف یکیزیمکان ف نکهی. نخست ادینما یم یبانیفضا پشت

آن را مشخص  یچگونگ یکیزیاست که مکان ف یکیزیف طیدر مح یمهم یژگی. به عنوان مثال نور، وآوردیرا فراهم م  طیدرمح

در فضا  تیفعال ةژیو یاست که نظا مها و الگوها ییفضا یامکانات وسازمانده ةفراهم کنند یکیزیف طیمح نکهی. دوم ادینما یم

 لیتسه را یروابط جمع یریشک لگ یکیزیف طیمح گری. به عبارت ددینما یها را کمرنگ م تیفعال گریبخشد و د یرا قوام م

سطح شامل ابعاد، هندسه فضا و  نیدر ا یاتیعمل یرهای. متغآوردیفراهم م  تیفعال یخلوت را در فضا از ینموده، سطح مطلوب

احساسات، تجارب  ةنکنند یانسان ساخت مولد و تضم طیمح تیباشد. در نها یم تیفعال یدر فضاها ییروابط و ارتباطات فضا

سه  نیدهند. ا یقرار م ریادراکات کاربران را تحت تاث ط،یدر مح یاتیفیاست که به مثابه ک انهشناسی یبایو ز نیو ادراکات نماد

.نسر  به ندینما یدر فضا را کنترل م یرفتار یو نظام ها یتعامالت اجتماع نیب ةرابط ریو متغ یتعامل یسطح همواره به صورت

ابعاد  نیدارد. عالوه بر ا لتدال شانیزندگ طیربران در محکا یجمع -یراحساسیاشاره دارد که بر تاث طیدر مح ییها یژگیو

امر  نیشناخته شده است.ا یزندگ طیتعامالت افراد و مح نفکیال یبه مثابه اجزا طیتجارب کاربران در مح یو موقت یاحساس

 شانیزندگ یفضا با طیادراک آ نها از مح یریناپذی یو جدا یوستگیکاربران و پ یزندگ یبه مطالعات فضا تیبر ضرورت اهم

در سطوح مختلف خانواده  یزندگ یدر فضا یجمع یها تیبه فعال اقیاشت نی. بنابرا(Bonaiuto&Bonnes ,2000) داللت دارد  

در نقاط خاص  تیفعال یکانون ها لیتشک ةها نشا ن دهند طیمح ةرابطه دارد، چنانکه مطالع یکالبد یو جمع با سازمان فضا

 نیدر ا نیفضا وابسته است. بنابرا یها یژگیفضا است که به و کی قاطن یدر برخ یو تفاوت گذار یو ارز شگذار یکیزیف یفضا

 کانون  لیخود موجب تشک ییفضا یبراساس مشخصه ها یکالبد یاست که فضا نیفضا، ا یریمنظور از اجتما ع پذ قیتحق

 

 

 یکالبد طیمح رگاهکه ه قیتحق نیبا فرض ا نیابرا. بنگرددیخاص از فضا م ییدر قسمت ها تیبه فعال اقیو اشت تیفعال یها

متاثر از امکان  یجمع یتها یبه فعال اقیو اشت تیفعال یفضاها یریاجتما ع پذ تیرا فراهم آورد قابل عتیامکان ادراک طب

 .گردد یم یزیر یپ طیمح ییفضا -یجمع ةسامان ةمطالع یچارچوب مطالعه بر مبنا ابد،ی یم شیافزا عتیادراک طب

 

 کالبدی گریینیمع -11

 طیمح نیارتباط و تعامل ب یبر انسان و چگونگ طیمح ریهای گوناگون را در ارتباط با تأث هینظر یطیمح یروان شناس

 یمتناسب با آن تئوری ها را به اجرا گذارد . لذا روان شناس یکالبدی و تجربه ساخته است تا قادر باشد پژوهش های تجرب

روزمره و بوم او  طیکه حاصل مشاهدات رفتارهای انسان در مح است یلق تئوری های تجربدر جهت خ قتیدر حق یطیمح

مباحث در تئوری های  نیاز مهمتر یکی.  رندیتئوری ها بتوانند مورد استفاده طراحان قرار گ نیاست آن هم به گونه ای که ا

 رییبه تعب ایو  اریمعم گریینیاست. مع یطیمح گریینیاصطالحا  مع ایبه رفتار انسان  یدر شکل ده طینقش مح یطیمح

 ایو  طیها در عناصر معماری مح یدگرگون جادیمعنا که با ا نیساده عبارتند از ا فیتعر کیکالبدی در  گریینیجامع تر مع

 یدر چگونگ دگاهیدگرگون ساخت . معموال سه د یدر سطح رفتارهای اجتماع ژهیرا به و یتوان رفتار آدم یتوانش های آن م

 ( rapoport,1977)بر رفتار انسان مطرح است:  لبدیکا طیگذاری مح ریتأث
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رفتار انسان را به گونه ای  یکالبدی چگونگ طیمح شینامند . آرا یم یطیمح گریینیکه آن را مع دگاهید نی(در اول1

 کند . یم نیجبری مع

آورد  یرا فراهم م ییتهایمکانات و محدودکالبدی ا طیاست توانش های مح یطیمح ییکه امکان گرا دگاهید نی(در دوم2 

ها غالبا  بر مبنای  نشیگز نی. ا ندینما نشیتا خود از توانش های ارائه شده گز افتیامکان را خواهند  نیکه در قالب آن مردم ا

 . ردیپذ یاعتقادات و نگرش های آنهاصورت م ومردم  ی، نظام ارزش یفرهنگ التیتما

رفتار به  کیکالبدی امکانات الزم را برای بروز  طیاگر چه مح دگاهید نیاست . در ا یطیمح ییسوم احتمال گرا دگاهی( د3

کالبدی  طیهای موجود در مح دهیدهد که احتمال انخاب تعدادی از پد یها نشان م یسزد ، اما بررس یانتخب شخص فراهم م

 باشد . یانتخاب ها م ریسااز  شتریمقر رفتاری ازسوی مردم ب کی ایو 

 یآورده م لیدل نیا یقرار گرفته است . در جامعه شناس دیدر رفتار انسان مورد تاک طیشهری نقش مح یمعماری و طراح در

 یهای فرهنگ طیاست نه مح یکنندة رفتار آدم نییاست که تع یهای فرهنگ طی، اقتصادی و مح یشود که مسائل اجتماع

هربرت گنز  لهیکه به وس ی. برای مثال ، در پژوهش کالبدیهای  طیاست نه مح یکنندة رفتار آدم نییاست که تع

(Gans,1967;1968) از  یکی، در  ایلوانیدانشگاه پنس زییدانشمند جامعه شناس شهری و استاد مدرسه معماری و برنامه ر کی

 نیشده ساکن هدهکالبدی و رفتارهای مشا طیمح نیبه دست آمد که ماب جهینت نیانجام گرفت ، ا کایحومه های شهری در امر

 طیواسطه است به گونه ای که بخش های مختلف مح یاجتماع ینظام نیو همچن یچون هنجارهای فرهنگ یمحل عوامل

به گونه ای روزمره  شیخو یمسکون طیساخت که از مح نیشده و مردم توسط ا فیهنجار ها توص نیا قیکالبدی از طر

کالبدی باقوه دامنه ای  طیکه مح دیرس جهینت نیسرانجام به ا (Gans,1968a)کنند . گنز یاستفاده و با آن ارتباط برقرار م

           شخص  دیکه آنچه در هر لحظه عا یکند ، در حال یاشخاص فراهم م ایشخص و  ازهاییاز فرصت ها را برای ارضای ن عیوس

 

 

آنها  تیفیلبدی به تعداد فرصت ها و ککا طیاستفاده از مح یچگونگ جهیموثر است . در نت طیاز مح یشود همانا ناش یم

 دارد. یبستگ

 

 یدر رشته معمار طیمح یروان شناس سیلزوم تدر -12

و گستره آن، از  تش،یانسان است در تمام ستیز یعمل خالقانه است که مقصود آن شکل دادن به فضا ینوع یمعمار      

. ادراک ردیگ یرا در بر م عیوس یفیعواطف و اعتقادات او، ط انیتا ب عتیو طب طیبا مح وندیدر پ یانسان یازهایبه ن ییپاسخگو

آن انسان  قیاست که از طر یندیفرآ یطیاست. ادراک مح یطیمح یمقوالت در روان شناس نیتر یاز محور طیانسان از مح

فرهنگ، نگرش و  هدفمند است و به یندی. لذا ادراک فرآندیگز یخود برم رامونیپ طیاز مح ازیالزم را براساس ن یداده ها

 یم یهستند از طرف یکیزیف طیدارد. از آنجا که مهندسان معمار سازنده مح یحاکم بر تفکر ادراک کننده بستگ یارزش ها

 یکاربرد یجنبه ها گریکنند و از طرف د یخود را بر استفاده کنندگان احساس و بررس یساخته ها یتوانند آثار مثبت و منف

بهتر است روان  یمعمار یرسد که در دانشکده ها یبه نظر م ل،یدل نیبه هم رند،یدر نظر بگ ترشیرا بهتر و ب یروان شناس

واحد  نیگنجاندن ا ،یارشد از کارشناس یکنند. پس از جدا شدن مقطع کارشناس سیتدر یمعمار هندسانرا م طیمح یشناس

 طیمح شتریانطباق هر چه ب یبه سو یگام ط،یمنظر و مح یمعمار ،یمعمار یارشد رشته ها یکارشناس یدر برنامه آموزش

 یبه موضوع روان شناس یادیتوجه ز 1951،61،71 دههانسان معاصر بود.اگر چه در  یفرهنگ ،یگروه ،یفرد یازهایبا ن یزندگ

 موضوع کاسته شد. نیاز توجه به ا یدر دو دهه گذشته با طرح دهکده جهان یشد ول یم طیمح
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 رانیخارج از ا یدر دانشگاه ها طیمح یروان شناس یدستاوردها -13

سازمان  PAPER18 وزلندیو ن ایو در استرال MERA17در ژاپن  IAPS16در اروپا  EDRA15سازمان  یشمال یکایدر آمر      

نموده اند. مجالت معتبر  یکالبد طیهستند که تالش خود را معطوف به پژوهش در رفتار انسان و رابطه آن با مح ییها

نهضت  یشهر یاز آن جمله است. درطراح "یزیو برنامه ر یپژوهش در معمار" "یطیمح یروان شناس"، "رو رفتا طیمح"

 نینو ییسنت گرا"نهضت  یو حت TOD19براساس توسعه شبکه حمل و نقل  یو انسان یتوسعه کالبد" ایو  "نینو ییشهرگرا"

 آموزشبرنامه  نیبزرگتر کیمکز ی. در دانشگاه ملقائل شده اند طیمح یروان شناس یبرا یا ژهیو گاهیجا یشهر یدر طراح

و  یطیخلوت مح ،یطیمح یمسکن، نگرش ها نهیدر زم یبه بررس شتریپژوهش ها ب نیاست. ا انیدر جر یطیمح یروان شناس

 نشده است. سیراستا تاس نیدر ا یتاکنون موسسه ا رانیرا معطوف ساخته اند اما متاسفانه در ا شیمکان توجه خو

 

 رانیدر ا طیمح یروان شناس سیتدر یتاورد هادس -14

مورد  یغرب یدر کشورها یآموزش عال یصورت گرفته امروزه برنامه ها ایدو دهه گذشته در دن یکیکه در  یبا تحوالت      

ست، در آموزش معماری از پایه ای ترین عوامل رشد و ارتقای معماری در هر سرزمینی ا انیم نیقرار گرفته است. در ا یبازنگر

معماری در دانشکده ها و مقاطع گوناگون این موضوع اهمیت روزافزون یافته  شکمی آموز ةاخیر و با توسع ةده کیدر  رانیا

ریزی مطلوب و سنجیده در دانشکده ها و مقاطع گوناگون آموزش معماری، جهت توسعه ی  -است. دراین شرایط وجود برنامه

  همزمان با  یطیمح یشناس وانن طور که عنوان شد، تا این نوشتاربر لزوم آموزش راین رشته، ضرورت می یابد. هما یفیک

 

 

آموزش معماری است تا معماران آینده را قادر به آفرینش محیط هایی انسانی کند که در راستای پاسخ به نیازهای اجتماعی، 

نظری در فرایند آموزش معماری را  فرهنگی و محیطی طراحی می گردند و گسست موجود میان آموزشهای صرفا عملی و

عمده ای نکرده است. بسیاری از اساتید با  رییمعماری ایران سالهاست که تغ یدر دانشگاه ها وسپرکند. روش تدریس در

میالدی  91و  31معماری با آنکه رو کیردهای معماری دچار تغ ییرات فراوانی شده، همچنان بامعیارهای دهه ی  ةتجرب

مدت نیستند همچنان بر روش  نیگرفته در ا ورتو تحوالت ص رییو تغ نینو یو حاضر به پذیرفتن روش ها  تدریس می کنند

های پیشین خود اصرار می ورزند. ازسوی دیگر و به صورت ناگهانی،خیل عظیمی از اساتیدجوان و بی تجربه، بدون طی 

 یدیه به دانشکدههای پرشمار معماری تزریق شده اند، با دبرجای بزرگان زده اند. این اساتید جوان ک هیمراحلی که باید، تک

 ة. دراین میان جامعه و معماری آیندشندیاند یم یمعمار دیجد یبسته و بدون در نظر گرفتن بستر الزم، صرفا به سبک ها

 نترنت،یا به یدسترس لیدر حال حاضر به دل انیدانشجو گر،ید یدیگر دچارخسران شده است. از سو زیایران بیش ازهر چ

 یفرهنگ یبا فضا یارتباط چیکه ه رندیگ یم یدانش خود را از منابع نکهیا یادارند اما سرگردان هستند، بر یادیاطالعات ز

اگر بخواهند وارد  کنیهستند، ول یغن اریخود بس طیمح یموارد برا نیرابطه است، ا یب یزندگ طیندارد و با مح رانیا یاجتماع

قابل  یگریشوند که در هر مکان د یانتزاعآنقدر  ایکنند و  رونیخودشان را از تن ب یجامه مکان دیبشوند، با گرید ییفضا

فرهنگ و  کی یرو معمار نیدارد، از ا یکیزیف طیدر ساختار مح یاستفاده باشند. به عبارت بهتر، فرهنگ جوامع نقش بزرگ

 یجا است که نقش روان شناس نیکرد. در ا یاست کپ یکه با فرهنگ متفاوت گریتوان در جامعه د ینم یجامعه را به سادگ

بر  طیمح ریگوناگون را در ارتباط با تاث یها هینظر یطیمح یگردد، روان شناس یآن پررنگ تر م حیو آموزش صح یطیمح

ارتباط  نیو تجربه انسان از آن خلق کرده است و سواالت مناسب را در ا یکالبد طیمح نیارتباط و تعامل ب یانسان و چگونگ
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در  طیمح یها را به اجرا گذارد. لذا روان شناس یبا آن تئور متناسب یتجرب یمطرح ساخته است تا قادر باشد پژوهش ها

 یروزمره است آن هم به گونه ا طیانسان در مح یاست که حاصل مشاهدات رفتارها یتجرب یها یدر جهت خلق تئور قتیحق

 .رندیراحان قرار گها بتوانند مورد استفاده ط یتئور نیکه ا

 

 طیمح یروان شناس سیتدر یبرا یشنهادیروش پ -15

از  یکیجهت تدریس بهتر معماری است. براین اساس،  یدیامروزه تالش بسیاری از مدرسان معماری یافتن روشهای جد

یان را می توان از سه است توجه به دانشجویان و قابلیت های آنهاست. دانشجو افتهیمواردی که در سالهای اخیر اهمیت زیادی 

 . این سه رو کیرد عبارتند از:ادتدریس مورد بررسی قرار د تیفیجهت در ارتقا ک

 . نقش دانشجویان در ارزیابی پروژه ها3. استفاده از کمک دانشجویان در تولید دانش         2. شناخت دانشجویان        1

 یشتریب تیخود احساس رضا یآموزش یریادگیو از  رندیگ یم ادیموثرتر  یزمان انینشان داده است که دانشجو تجربه

در  طیمح یدرس روان شناس رانیدر ا نکهی. با توجه به نکات فوق و اابندیخود حضور  یکالس یدارند، که در برنامه آموزش

 یس بصورت رسمدر نیشود که ا یم شنهادیگسترده بودن مطالب، پ گرفتنگردد و با در نظر  یارشد ارائه م یمقطع کارشناس

توسط استاد، کالس بر  ییدر چند جلسه ابتدا یو مطالب مقدمات یبرگزار نشود. بلکه پس از مطرح نمودن مبان کیوکالس

انجام شده،  درسبا موضوع سرفصل  انیکه بر اساس مطالعات و پژوهش دانشجو یینارهایو بصورت سم یاساس دانشجو محور

 به کار برند و آنها را به انجام ابتکارات یرا در معمار یادر می سازد تا مفاهیم روان شناسبرگزار شود. این روش دانشجویان را ق

 

 

روش آموزش کی تجربه ی ارزشمند و بسیار  نیمی آموزد که مسئول یادگیری خودباشند.ا انیتشویق می کند. به دانشجو

گسترده ای را جهت یادگیری دانشجویان در برنامه ی آموزشی دانشگاهی است که مفاهیم  کیدر  نحساس برای دانشجویا

خود نهفته دارد. تجربیات دانشجویان و درک آنها از آنچه که فراگرفته اند با استفاده از روش آموزش همکالسی به همکالسی به 

ان در رو یشنهادیپژوهش پ یاز روش ها گرید یکیداد.  دسبک کنفرانس و سخنرانی روشهای سنتی را تحت تاثیر قرار خواه

بصورت  یدانینکته، مطالعات م نیاست. با در نظر گرفتن ا یعیطب طیدر شرا طیمشاهده رفتار افراد در مح طیمح یشناس

 ملهمتفاوت از ج طیمختلف با شرا یها طیمحسوس در رفتار افراد در مح ریغ یروزه بمنظور مطالعه و بررس مین یسفرها

و  یروان یازهاین نیفضاها از نظر تام نیا یمثبت و منف یجنبه ها یابیرز. هدف اردیگ یها، پارک ها و.... صورت م دانیم

 یشود. بعنوان مثال، در اغلب پارک ها، از صندل یم هیته انیاستفاده کنندگان است که بصورت گزارش توسط دانشجو یرفتار

 شود یساخته نشده استفاده م نشستن یکه برا ییکنند و از مکان ها یاستفاده نم هافراد اختصاص داده شد یکه برا ییها

 (.7)شکل شماره
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 در نظر گرفته شده یها یعدم استفاده از صندل -7شكل 

 

 

 یخواسته م انیراستا از دانشجو نیدر هم"باشد. شتریتواند از هزار کلمه ب یم ریتصو کیارزش  "معتقد است: وسیکنفوس

افراد و  یمنف ایمثبت  یرفتار یخود در رابطه با جنبه ها یدانیمشاهدات م ،یصفحه ا نینوشتن گزارش چند یشود که به جا

 (.3)شکل شمارهندینما هیته A3پوستر در اندازه کی یعکاس کیتکن ازدر سطح جامعه را با استفاده  یکیزیساختار ف

 

 طیمح یپوستر روان شناس  -8شكل   

 

 یجه گیرینت -16

 نیبود. در ا یکالبد یدر رابطه با طراح یطیمح یعلم روانشناس شیدایبر نحوه پ یمرور دیگرد یمقاله بررس نیانچه که در ا

 یطیمح یمقاله تنها کاربرد چند مفهوم شاخص در روانشناس نینگارش ا تیدر ظرف تیشد تا با توجه به محدود یمقاله سع

 یو طراح یعلم و کاربرد ان در معمار نیسنده اذعان دارد که به واسطه گسترش ای. اما نوردیبطور مختصر مورد توجه قرار گ

از  شیساخته شده پ طیگوناگون مح یفرم ها ی. امروزه طراح رسدیبه نظر م یضرور زین میمفاه ریسا یبه بررس ازین یشهر

 ییطراحان به دانش ها ییاست. اشنا یمتکانان  یباشد بر دانش و اگاه یطراحان متک یشخص یبراحساس و نگرش ها نکهیا

اورد تا طرح  یامکان را بوجود م نیطراحان ا یکنند برا یکمک م یبه حرفه طراح میمستق ریغ ایو  میمستق یکه به گونه ا

نها ا لهیشده بوس یطراح یها طیو فرهنگ استفاده کنندگان سازگار بوده و لذا مح ازهایبا ن شیاز پ شیشده  انها ب هیارا یها
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تواند نقش  یم یعلوم رفتار ریدر کنار سا یطیمح یبه روانشناس ییفراهم اورند. اشنا یانسان یزندگ کی یالزم را برا طیشرا

و فراز خود شده  بیما اکنون وارد مرحله تازه از عمر کوتاه اما پر نش ی. حرفه و مدارس معماردینما فایخصوص ا نیدر ا یمهم

رغم وجود موانع و مشکالت متعدد , مدارس ما را  ی,عل یشهر یو طراح یمعمار در یلیتکم تالیتحص یدوره ها سیاند. تاس

 نیا یعلم یها اتیدوره ها و در سطح ه نیدر نحوه نگرش خود نسبت به پژوهش در ا یاساس یسازد تا گام یمتعهد م

 یروز و روش ها یابه دانش هاکنون بدون توجه  یدر حرفه طراح قیتحق یفضا جادیمدارس بردارند. حرکت در جهت ا

 یکه م ییخواهد بود . در استانه ورود به هزاره سوم زمان کم و دانش ها یاگر نه محال بلکه کند و بطن یمناسب پژوهش امر

پژوهش و  نیب وندیدر جهت پ یشهر یو طراح یدر دروس معمار یاست. بازنگر اریبس ندیدرا یتوانند در خدمت حرفه طراح

 .است یضرور یحطرا یکارگاه ها
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