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 چکیده 

 مورد معماری و محیط طراحی زبان به آن ترجمه قابلیت و محیط و انسان رابطه موضوع در دنیای امروز

 و انسان ای نیازه شناخت راستا این در  .معماران ، طراحان شهری و منظر بوده است توجه بسیاری از 

 تعامل از.دارد اهمیت بسزایی دو عامل این رابطه میان برقراری چگونگی و او زندگی محیط های ویژگی

رسیده تکوین  روانشناسی محیطی  به ای به نام رشته دانشی میان معماری، و روانشناسی علوم حوزه دو

 توان می لذا است، گردیده را تدوین محیط از انسان درك و نیازها پایه بر طراحی نظریه های که

 به پرداختن از معماران هدف .کرد قلمداد رفتاری علوم و مشترك معماری عرصه محیطی را روانشناسی

در این راستا،  .است طراحی معماری در آن به کارگیری و محیط و رابطه انسان تحلیل دانش، این

به بررسی تاثیر متقابل محیط و بیمار پژوهش فوق که به روش میدانی و کتابخانه ای انجام شده است، 

که در نهایت طراح . جهت بهبود سالمت روانی بیمار به کمک مولفه های معماری و محیطی می پردازد 

فضایی که به بهبود رفتار بیماران و .  به ایده هایی جامع برای خلق یک مرکز تحلیل رفتار می رسد

 .می کند شایانیارتقای سالمت روانی آنها کمک 

 

 بیمار معماری ، ، طبیعت ، روانشناسی محیطی، تحلیل رفتار متقابل : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
 

 گذشته شده از ع تر متنو بسیار...،نیازهای جسمی و روانی انسان ، معماری به دلیل توسعه شهر نشینی های کاربری امروزه

چرا که انسان امروز در .بیش از پیش مورد توجه قرار می گیردلیکن در این بین توجه به نیازها و خواسته های انسان .است

معماران سهم بسزایی در برآوردن .دنیایی از افکار غرق شده است که به شدت نیازمند مکانی برای تخلیه روانی خود است

گیز را برای انسان ها خلق نیازهای انسانی دارند و با استفاده از ایده روانشناسی به راحتی می توانند محیطی با آرامش و دل ان

نظیر به روانشناسی و محیط دارد پا به پای افکار معمار به پیش می  یدر این میان رشته روانشناسی محیط که توجه ای ب.کنند

 .رود

 و انسان روان بر متکی ارتباط رفتارهای بررسی سازد، می مجزا شناسی روان های شاخه سایر از را محیطی شناسی روان آنچه

 شناسی روان بین ناگسستنی پیوندی شده، طراحی اهایضشناختی ف روان بررسی به طراحان توجه لذا . است کالبدی طمحی

به عبارتی دیگر می توان این چنین بیان نمود که روانشناسی محیطی  (0831 مطلبی، ) .است کرده ایجاد طراحی و محیطی

اف واالی معماران در این دانش، تحلیل رابطه بیمار و محیط و که یکی از اهد. فصل مشترك معماری و علوم رفتاری است

چگونه معماری و محیط انسان ساخت می تواند بستر ساز لذا این پرسش پیش می آید که .کاربرد آن در طراحی معماری است

 تعدیل ویژگی های رفتاری بیمار باشد؟

در این مرکز نه تنها بیماران بلکه افراد .به  نیازهای روانی داردمرکز تحلیل رفتار یکی از مراکز درمانی می باشد که توجه ویژه 

لذا استفاده از مولفه .دیگر هم می توانند جضور داشته باشند تا با گفتگوهای گروهی به حل مشکل خود و دیگران کمک کنند

حضور عناصر  .نی موثر می باشدبرای درمان بیماران از لحاظ روا ...ای گیاهی،آب،نور،رنگ های شاد،های طبیعی مانند پوشش ه

مشاهده آب ، سبزه .طبیعی و مصنوع در این محیط به کمک حواس پنج گانه ، ادراك محیط را بر بیمار ممکن می سازد 

استشمام رایحه گیاهان و گلها و محرك های چشایی و ( حرکت آب و آوای پرندگان)،شنیدن آوای حاصل از عناصر طبیعی و 

 .ت تاثیر قرار می دهد و می تواند بر کاهش استرس بیمار موثر باشدالمسه، پنج حس را تح

اکثر مراکز روان درمانی در ایران تنها محدود به در مانگاهها و بیمارستانهایی خارج از استاندارد الزم و حتی گاهی تشدیدکننده 

موثر در روح و روان افراد به عنوان یک بررسی تحلیل رفتار در حیطه روانشناسی محیطی و بررسی عوامل . بیماری ، می باشد 

موضوع پژوهشی در رشته روانشناسی بارها مورد بررسی قرار گرفته است ولی تجلی کالبدی این نظریات روانشناسی در حیطه 

 تا با.هدف از پژوهش فوق، بررسی رفتارها و نیازهای بیمار از لحاظ روانشناسی می باشد لذا.معماری صورت عینی نداشته است

در این بین .استناد بر این یافته ها طراح به درك عمیق تری از نیازهای بیماران برای طراحی یک مرکز تحلیل رفتار داشته باشد

 .علم روانشناسی محیط رهگشای کمک به این مسئله می باشد

 
 روش تحقیق 

 
 جستجوی  از ها داده آوری جمع برای سپس و مشخص شده مطالعه مسیر موضوع، علمی تعاریف تحلیل  با در این پژوهش

مطالعه در حوزه های  مورد بها و مقاالت  کتا .است شده استفادهو مقاالت علمی معتبر  ای کتابخانه مطالعات در هدفمند

  .می رسیم  که پس از بررسی و تحلیل موضوعات مورد بررسی به تفسیری نهایی ،معماری و روانشناسی می باشد

 

 پیشینه تحقیق

 

پژوهش هایی که به بررسی تاثیر متقابل محیط و بیمار اختصاص داده می شدند به عنوان بررسی های  01و  01ای در ده ه

روانشناسی محیط  "گرامان نیز  .تخصصی رشته های روانشناسی محیط، روانشناسی اکولوژیک یا علوم اکورفتاری منتشر شدند
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گرامان به این نتیجه می رسد که در روانشناسی سنتی به ابعاد محیطی  (0838جان لنگ،) ".داندرا مکمل روانشناسی عمومی می

 .فرهنگی توجه کافی نشده است و این پدیده موجب پیدایش رشته روانشناسی محیط یا اکولوژیک شده است –

 
 پیشینه تحقیق:0جدول شماره 

 تحقیق موضوع و زمینه زمان پدید آورنده یا پدید آورندگان

 ارتباط بین روانشناسی محیط و طراحی کالبدی اشاره می کند به بیان 0831 مطلبی

 .بلندمرتبه مورد بررسی قرار داده اند ساختمانهای در محیطی روانشناسی دانش جایگاه 0833 دانشپور و همکاران

 کاربران مورد بررسی قرار می دهند رفتار بر کالبدی را های تاثیر مؤلفه  0831 خواه جایدری و جعفری

 .معماری می دانند  آموزش فرآیند در گمشده ای حلقه مثابة به محیط شناسی روان 0831 یان و قارونینماز

 این تحلیل و بررسی ضرورت پیرامون محیط با وی متناسب رفتار و انسان زندگی در محیط نقش 0838 بدلزاده و دولتی مهر

 .مورد پژوهش قرار می دهد روانشناسی محیطی نظر از را مهم

 

 اشمی و همکارانه

 

0838 

 

 اسالمی ایرانی معماری پارادایمهای از موسیقی درمانی و محیط روانشناسی کارگیری به با

 ارائه قلبی ویژه مراقبتهای بخش در بستری بیماران بهبود تسریع جهت در راهکارهایی و راهبردها

 داده اند

 

  و انسان معماری 

 

هنری که معنا را به حد اعالی خود .ایده های طراح و استفاده کنندگان آن می باشد معماری هنر ساخت بنا بر پایه نظریات و

قای آرامش به در پی نمایاندن معنای وجودی خود و ال ،رساند و بیش از آنکه فقط به بعد فیزیکی خود توجه داشته باشد

چرا که .ی تنگاتنگ با ایده های طراح بنا دارددر این بین انسان به عنوان اصل مهم معماری رابطه ا.می باشد استفاده کنندگان 

 .و جایی است که او در آن احساس آرامش داشته باشد.بنا برای انسان خلق می شود

او با تعریف مسئله شروع به طراحی می کند که .طراحی معماری ابزار یک معمار برای ابراز تفکر،اندیشه ها و تخیالتش می باشد

و سپس آن را تجزیه و تحلیل می کند و همچون .و گاهی اوقات از پیچیدگی بر خوردار استخود مبتنی بر دانش می باشد 

پزشکی حاذق آن را می شکافد ،شناسایی می کند و پس از شناخت کامل به مرحله اجرا می گذارد و با کمک باید ها آن را 

 (0831کبرلو و غفاری،).ه کندقانونی و استاندارد می کند نا انسان در نهایت آرامش و امنیت از آن استفاد

در معماری امروز بررسی رفتار انسان برای خلق یک اثر معماری از اهمیت بسزایی برخوردار است ،چرا که انسان در رابطه دو 

یا به بیان دیگر انسان بر خلق یک اثر معماری تاثیر می گذارد و یک اثر معماری هم بر انسان تاثیر .سویه با معماری قرار دارد

به طور مثال یک معمار برای طراحی یک مدرسه ابتدایی به طور حتم باید از نظریات و ایده های دانش آموزان .می گذارد

معماری مدرسه نیز اثر . استفاده کند چرا که آنها  مدت زمان زیادی در مدرسه به سر می برند و مدرسه خانه دوم آنها می باشد

مربیان دارد و می تواند باعث ایجاد عالقه مندی دانش آموزان به کسب دانش شود  و در مستقیم بر روی روحیه دانش آموزان و 

این تاثیر دو سویه معماری و انسان در انواع کاربری های معماری به وضوح قابل مشاهده .آنها اشتیاقی وصف نشدنی ایجاد کند

 .می باشد

 ن شده دگرگو محیط تأثیر تحت متقابل، بطور و کند می دگرگون را محیط خود فهای هد و شها ارز نیازها، به توجه با انسان

 یا کنند می تحمیل خود ساکنان بر را نوینی اجتماعی نقشهای و رفتاری الگوهای برخی ساخته شده، محیط های.گیردی م قرار

 ساکنان رفتار به جدید ادابع و جهت خالصه، طوره ب و کرده تضعیف را دیگر برخی و تقویت را رفتاری معیارهای و الگوها برخی

 (0800، مرتضوی( .می بخشند خود
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 مسئله یک حل با که است علم پایة بر حرفه ای اما نیست، آزاد هنری فعالیت یک معماری دارد اعتقاد راپاپورت راستا این در

 به گردند، تعریف وبارهد طراح توسط اینکه نه شوند، شناسایی و کشف باید مسائل دیگری، عبارت به .شود می واقع توجه مورد

 و محیط ها خلق طراحی، از هدف کند،بلکه بیان هنرمندانه را خود طراح که نیست این طراحی هدف .نشوند خلق عبارتی

 خواسته ها، کنندگان،ه استفاد برای هانآ چیدمان و استقرار یعنی باشد؛ نندگانه کاستفاد مناسب که است آن اصلی بخشهای

 مصرف جای به را خود باید طراحان است، کننده استفاده برای جهت گیری طراحی .باشند سودمند آن دمانن و هایشان فعالیت

 باید )فیزیکی محیط های دیگر و نها ساختما طراحی( دست این از محصوالت که معناست بدین این .دهند قرار کنندگان

 متقابل عمل چگونگی از دانشی پایة بر باید طراحی .باشند هانآ مددکار و مناسب و انسانی هایت شخصی و ها ویژگی مطابق

 بر که می شود  دانشی از کاربردی طراحی، صورت، این در .رفتار -محیط ارتباطات بر تحقیق پایة بر یعنی باشد، محیط و مردم

 تغییر تحقیق در ها پیشرفت با همراه تواند می( باشد کامل همیشه تواندی م نه دارد نیاز نه دانشی چنین .است تحقیق پایة

 (0838اژدرفر و همکاران ،).باشد زمان هر در دسترس در دانش بهترین پایة بر باید اما ،)کند

 

 روانشناسی محیطی

 

 بررسی سازد، می مجزا شناسی روان های شاخه سایر از را محیطی شناسی روان آنچه شده، مطرح آراء و تعاریف به توجه با

 شده، طراحی فضاهای شناختی روان بررسی به طراحان توجه لذا . است کالبدی محیط و نسانا روان بر متکی ارتباط رفتارهای

 مشترکی زبان ایجاد ضرورت به معماران که جائی تا است؛ کرده ایجاد طراحی و محیطی شناسی روان بین ناگسستنی پیوندی

 برای پیش از بهتر بتواند که محیطی ساخت رایب نو دانشی ایجاد و ساخت برای تالش در و برده پی روانشناسان و آنها میان

 خود نهایت در که انسان رفتار بر کالبدی محیط غیرمستقیم تأثیر فرض پیش با مدرن روانشناسی .آمدند بر باشد، مأنوس مردم

 جهت در محیطی طراحان به توجه دیگر سوی از و سو یک از ساخت می شهری و معماری محیط های بررسی به ملزم را

 حرفه با شناسی روان آشنایی تا گردید ثعبا شده طراحی فضاهای کنندگان استفاده و مشتریان نیازهای ساختن رفبرط

 مطلبی، ).شود بسته«روانشناسی محیطی» به جدید پارادایمی یا و نو دانش نطفة در نتیجه و گردد آغاز برعکس و طراحی

0831) 

 تأثیر و محیط بر انسان تأثیر یعنی پدیده؛ این به علمی، های رشته سایر مانند نیز شناسی روان رشته اخیر، سال بیست طی

 روان قدمت دارند عقیده برخی . است یافته دست چشمگیری علمی های یافته به و نمانده توجه انسان ، بی بر محیط متقابل

 تری مشخص تاریخچة آن یبرا است شده کوشش معموالً ولی است، شناسی روان رشته خود قدمت اندازه به محیطی شناسی

 که هائی پژوهش ، 01 و 01 های دهه در .میباشند رشته این گذاران پایه از لوین وکورت برونسویک اگون ، گیفورد .شود بیان

 محیطی روانشناسی رشته های تخصصی های بررسی عنوان به شدند، می داده اختصاص انسان و متقابل محیط تأثیر بررسی به

 (0831، مرتضوی) . شدند اری منتشررفت محیط علومیا 
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 (0830امامقلی و همکاران،)پردازان نظریه توسط محیطی روانشناسی از شده ارایه تعاریف :1جدول شماره 

 محیطی روانشناسی از شده ارایه تعریف زمان نام

 محیط در او روزمره زندگی به که ای گونه به انسان، رفتار شناختی روان مطالعه 0301 (Craik)کرك

 باشد مرتبط کالبدی

 است محیط فاقد عمومی شناسی روان مکمل محیط، شناسی روان 0300 (Graumann)گرامان

 و تجارب تقابالت، تعامالت، تحلیل و مطالعه به که است، روانشناسی از ای شاخه 0330 ( Canter)کانتر

 رددا توجه وفیزیکی اجتماعی محیط مختلف های جنبه با انسان کنشهای

 و شخص بین مند نظام رابطه کردن فراهم به که است، روانشناسی از ای حیطه 0331 (Russell )راسل

 پردازد می محیط

 را انسان تجربه و رفتار و فیزیکی محیط بین مشترك مناسبات محیط، روانشناسی 0331 (Holahan )هاالهان

 دهد می قرار بررسی مورد

 دارد وکار سر محیطشان و مردم میان روابط و تعامالت با محیط، نشناسیروا 0331 (Proshansky)پروشانسکی

 است وی فیزیکی قرارگاه و فرد بین متقابل بررسی محیط، روانشناسی 0330 (Gifford)گیفورد

 

 

بر اساس تعارف ارائه شده توسط افراد مختلف می توانیم روانشناسی محیط را فصل مشترك بین انسان و محیط بیان 

محیط یکی از اصلی ترین منبع برآورده سازی نیازهای .انسان برای ارضاء بسیاری از نیازهای خود به محیط نیاز دارد.کنیم

طراح با استفاده از محیط طبیعی بسیاری از خواسته های مورد نیاز استفاده کنندگان را ،در معماری هم .انسان می باشد

خلق می کند بیشترین تاثیر را از محیط طبیعی بگیرد و کمترین آسیب را به آن  و سعی بر این دارد بنایی که.برآورده می سازد

 .برساند

 

 

 
 

 رابطه دو سویه انسان و محیط:0شکل شماره

 

 تاثیر متقابل بیمار و محیط

 

 او با مرتبط افراد سایر یا بیمار در تنش یا عملکرد اختالل ناراحتی، علت به که گویند می روان یا جسم در ناهنجاری به بیماری

 سالمت از انحراف هرگونه سالمتی،بیماری تعریف به توجه با و است سالمتی مقابل ی نقطه بیماری حقیقت در.گردد می ایجاد

 (0838آهنگر، مهلبانی و صالح گرجی ).باشد پنهان یا آشکار صورت به تواند می که است روانی و جسمی

 یا زندگی آن در موجودی یا پدیده هر که کند می تعریف شرایطی یا ودهمحد را آن تعریف محیط در آکسفورد لغات فرهنگ

 .شود می اطالق گیرد، می قرار ارتباط در فرد با بالقوه صورت به و دارد وجود پیرامون در محیط به هر آنچه".کند  می فعالیت

 ارسال ما، پیرامون از که است عاتیاطال تمامی محیط .باشد نداشته را موجود اطالعات دریافت تمامی امکان فرد که چند هر

  (0830 صادقی،و جعفر پور).شوند ارسال مصنوع محیط از هم و طبیعی محیط از هم توانند می بالقوه، اطالعات این ".گردند می
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 شناسان روان هوا، و آب و زمین جغرافیدانان .است مشکل آن معنای تشخیص که دارد استفاده مورد قدر آن محیط کلمه

 و باز های محیط و ها ساختمان معماران و فرایندها، و اجتماعی های سازمان شناسان جامعه آنها، فردی شخصیت و مردم

 از بعضی .دارد ربط رود می انتظار محیط از که مقاصدی به ها بندی طبقه این از کدام هر .کنند می تعریف محیط را منظر

 های مکان شامل کالبدی محیط .اند شده قائل تمایز رفتاری و ختی،روانشنا اجتماعی، کالبدی، های بین محیط ها تحلیل

 ذهنی تصاویر شامل شناختی روان محیط ها، گروه و افراد از متشکل نهادهای شامل اجتماعی جغرافیایی، محیط و زمینی

 دسته و ها دیبن طبقه این اصلی نکتة .دهد می نشان واکنش آن به فرد که است مجموعه عواملی رفتاری محیط و مردم،

 یا خودآگاه که است شناختی پدیدار جهان و انسان اطراف عینی یا واقعی، حقیقی جهان بین تمایز مشابه، های بندی

 (0833لنگ،).دهند می قرار تأثیر تحت را مردم روحی های واکنش و رفتار الگوهای ناخودآگاه

لذا معمار با بهره گیری .سویه بین انسان و محیط می باشد مطابق آنچه که گفته شد توجه روانشناسی محیط در یک ارتباط دو

معماری با هنر نیک ساختن خود حتی راه حلی برای بسیاری از .از این علم سعی در درمان بسیاری از بیماری ها نیز دارد

اده از ایده های با استف د،بسیاری از بیماری هایی که منشا عصبی و روانی دارن.بیماری ها پیش روی بیماران قرار میدهد

و یا رنگ هایی که به ..ایده هایی نظیر استفاده از عناصر طبیعی همچون آب،پوشش گیاهی،.معمارانه رو به بهبودی می روند

بنابراین طراح قبل از شروع مرحله طراحی باید با رفتارها و خواسته های بیمارانی .آرامش و نشاط بیماران کمک شایانی می کند

 .بنای خلق شده او مدتی زندگی کنند آشنا شود که قرار است در 

محیط  با رفتارها گونه این زیرا دارند انسان رفتارهای شناسانه روان شناخت به ای ویژه توجه امروزه شهری طراحان و معماران

 بررسی ناهما سازد می مجزا شناسی روان های شاخه سایر از را محیطی شناسی روان آنچه .دارد تنگاتنگی ارتباط کالبدی

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

 در پژوهش به ملزم را خود نیز محیطی شناسان روان .است کرده ایجاد آنها و محیطی شناسان روان بین ما پیوندی ناگسستنی

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

 (0831مطلبی،).بررسی نمایند انسان

رفتارهای آنی، تابعی از وضعیتی هستند که در . دهد فرض بر این است که محیط در سطوح مختلفی رفتار را تحت تأثیر قرار می

برای مثال، آرایش مبلمان و اثاثیه در یک اتاق بر شیوة تعامل افراد در آن اتاق با یکدیگر، تأثیر . افتند اتفاق می زمان  و مکان آن

کنند شکل  شخصیت مردم یک کشور، توسط طبیعت و نوع محیطی که برای مدتی طوالنی در آن زندگی می. گذارد می

هایی که مردم نژادهای مختلف برای چندین نسل در آن  یطهای نژادی در شخصیت، تا حدّ زیادی، به تفاوت مح تفاوت. گیرد می

 .اند، بستگی دارد  زیسته

الگوهای رفتار غریزی انسان نیز در شرایط . دهد مطالعات بسیاری، تأثیرات مخرّب شهرنشینی بر روی رفتار انسانی را نشان می

. ای روانی با شهرنشینی افزایش یافته استه همچنین نشان داده شده است که وقوع بیماری. کند شهرهای شلوغ تغییر می

های  تنها یک پنجم جمعیت شهرهای بزرگ، نسبتاً به دور از نشانه. بیشترین میزان شیوع اسکیزوفرنی در مراکز شهرهاست

ای رسیده است و بسیاری از شهرهای  نرخ جرم و جنایت در شهرهای بزرگ به مرز هشدار دهنده. برند شناسی به سر می آسیب

های فزاینده مادران نسبت به فرزندان و نرخ رو به رشد  خشونت. شوند ده جهان به عنوان شهر جرم و جنایت شناخته میعم

 (0831تی مک، ). هاست زی در انسانطالق و تولد نوزادان نامشروع، نشانگر تغییر و فروپاشی الگوهای رفتار غری
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 تحلیل رفتار متقابل 

 

ی است در مورد شخصیت و روش منظمی است برای روان درمانی که به منظور رشد و تغییرات تحلیل رفتار متقابل نظریه ا

در میان . این تعریفی است که به وسیله انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل ارائه شده است. شخصی بکار می رود

. یع و متنوع آن بسیار برجسته می باشددیدگاههای مختلف روانشناسی تحلیل رفتار متقابل از نظر عمق تئوری و کاربرد وس

تحلیل رفتار متقابل به عنوان نظریه ای شخصیت، تصویری از ساختار روانشناختی انسانها به ما ارائه می دهد که می توان در 

 (0831استوارت و جونز،). زمانی کوتاه به مقاصد درمانی رسید

نفسانی خود عرضه می شود همین الگوی شخصیتی به ما کمک می بخشی تحت عنوان حاالت  8این نظریه با ارائه یک الگوی 

. کند تا دریابیم انسانها چگونه عمل و رفتار می کنند و اینکه چگونه شخصیت خود را در قالب رفتارهایشان آشکار می سازند

 (0830لنگ، )

سیله ی آن بخشی از شخصیت، خود را افکار و احساسهای مربوط به هم است که به و  یک حالت نفسانی مجموعه ای از رفتارها،

اگر رفتار، افکار و . این الگو سه حالت نفسانی متفاوت و مجزا را تصویر می کند. در یک زمان بخصوص نمایان می سازد

احساسهای من در واکنش به مسائل این زمانی این مکانی باشد و از تمام منابع توانائیهایم به عنوان یک فرد بزرگسال بهره 

زمانهایی ممکن است که رفتار، افکار و احساسهای من درست شبیه یکی از . خود قرار دارم« بالغ»در حالت نفسانی  گیرم،

گاهی نیز ممکن . خود قرار دارم« والد»والدینم و یا کسانی که جانشین آنها بودند باشد، در این صورت من در حالت نفسانی 

خود قرار « کودك»در این صورت در حالت نفسانی . مانی باشد که کودکی بودماست رفتار، افکار و احساسهایم درست مانند ز

 (0831آلتمن ،). دارم

 

 الگوی حاالت نفسانی

 حالت والد( الف

رفتارها، افکار و احساساتی که انسان از والدین خود می گیرد و به عبارتی کارهایی که در بزرگسالی انجام می دهیم و وقتی 

به عنوان مثال وقتی فرزندتان . دقت می کنیم می بینیم که این کارها را کم و بیش پدر و مادرمان هم تکرار می کردند کمی

یا اینکه مثل پدرتان برای روشن ( کاری مشابه مادرتان)دیر می کند شدیدا دلشوره می گیرید و با عصبانیت قدم می زنید 

 (همان). همه در می آید کردن ماشین وقت زیادی تلف می کنید و صدای

 

 حالت کودك ( ب

نکته مهم درباره حالت کودك این است که شما همان چیزی را که در کودکی درك و احساس می کردید در بزرگسالی هم 

به عنوان مثال در نظر بگیرید که صبح است و شما در ترافیک گیر کرده اید و دیر به محل کار خود می رسید . تجربه می کنید

وقتی کمی دقت می کنید می فهمید که این . حرف هایی که رییستان ممکن است به شما بزند استرس و نگرانی دارید و از

همان احساساتی است که وقتی راهی مدرسه بودید و دیر کرده بودید در طول راه به شما دست می داد و همیشه نگران 

پس حالت کودك همان چیزهایی است که از کودکی . ربه می کردیدبودید و استرس و نگرانی را تج... سرزنش ناظم و مدیر و 

ذخیره شده اند و اکنون در مواجهه با دنیای بیرون ما از آنها به عنوان راهکار غلبه بر مشکالت سود می جوییم و البته همانطور 

 (همان).و به دردنخور هستند  که می دانید این راهکارها ناقص
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 حالت بالغ( ج

وقتی در این حالت نفسانی . ار و احساساتی که واکنش های مستقیم به وضعیت های این زمانی، این مکانی استرفتارها، افک

شما در این حالت نفسانی در . قرار دارید خبری از گذشته و راهکارهای برگرفته از دوران کودکی و راهکارهای والدینی نیست

به عبارتی بودن در حالت بالغ . ه از نیروی عقالنی خود می باشیدحالت تفکر و تجزیه و تحلیل هستید و در حال استفاد

های زمان کودکی یا راه  برخوردهای عقالنی و اندیشمندانه بر اساس راه حل های زمان بزرگسالی است و نه استفاده از راه حل

 (همان). حل های والدینی

 

 الگوی حاالت نفسانی :8جدول شماره 

 الگوی حاالت نفسانی

 فتارها، افکار و احساساتی که انسان از والدین خود می گیردر والد

 در حالت تفکر و تجزیه و تحلیل هستید و در حال استفاده از نیروی عقالنی خود می باشید بالغ

 رفتارها، افکار و احساساتی که از دوران کودکی در ما به جا مانده اند کودک

  

که نوعی روانشناسی انسان در مراحل مختلف زندگی او می باشد،به شناسایی رفتارهای  معمار با استفاده از رویکرد تحلیل رفتار

طراح با .بیمار می پردازد و سپس با شناخت هر چه بیشتر بیمار به طراحی فضایی می پردازد که آرامش را به بیمار هدیه دهد

به کمک معماری راه حلی برای بهبود بیمار پیش  استفاده از حاالت نفساتی یک فرد می تواند خواسته بیمار را کنکاش کند و

 .این اثر جادویی این هنر معنوی است.معماری می تواند هم بهبود ببخشد و هم بیمار کند .روی او قرار دارد

 

 طبیعت برای بیمار

 

ینیت حامل پیامی و این ع. هر بنایی به عنوان جزیی از فرهنگ، وظیفه دارد یک اندیشه ذهنی را از طریق فرم ، عینیت بخشد

معمار سنتی در جستجوی نظمی بر اساس بهروری از مواهب طبیعی و هماهنگ با نظم .مطرح می شود "هویت"تحت عنوان 

 ).حاکم با طبیعت بوده ؛به دنبال آماده سازی مکانی است که هر آنچه از مواهب طبیعی است ، در محدوده زیست فراهم آورد

 (0830،طوفان

هدیه است که معمار می تواند به تلفیقی از فرم و ایده به بیمار .وند آن را سرشار از زیبایی آفریده استمحیط طبیعی که خدا

آنچه که معماران گذشته را بر این می داشت تا هرچه بیشتر از این منابع طبیعی در کار خود بهره گیرند ،شاید .هدیه دهد

 .که از دیرباز پزشکان به اثر مهم طبیعت بر درمان توجه داشته اند چرا.همین توجه آنها به روانشناسی انسان ها بوده است

ارتباط با طبیعت ضروری ترین شرط برای هنرمند است،هنرمند اتسان است؛او خود طبیعت است ؛ بخشی "پل کله معتقد است 

 کنندةن تامی و آورنده مفراه بعد از طبیعت به نسبت معماران برخوردهای از بسیاری".از طبیعت است در میان فضای طبیعی

 ادراك و دریافت که دارد داللت تر جامع رویکردی بر محیط ادراك زاویة از طبیعت به نگرش اما .بوده است توجه مورد زیبایی

 و گیردی م بر در نیز را طبییعی عناصر و محیط با تعامل از ناشی بهزیستی و روانی ارزشهای و ضمنی معانی تا مستقیم

 (0831مقدم و همکاران،دانشگر ).دارد بر در محیط کاربران رفتارهای و فعالیت ها نظام در یادراک بازخوردی

ما برای تفریح و سرگرمی به همراه دوستانمان به .طبیعت می تواند به نوعی باعث گردهمایی انسان ها در کنار همدیگر شود

در یک .که انسان ها را به دور هم جمع می کند شاید این از ویژگی های طبیعت باشد.مکان های سرسبز می رویمو جنگل 
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مرکز تحلیل رفتار که نیاز به گفتگوهای گروهی دارد تا بدین طریق مشکالتی برطرف شود و یا بیماری ،تخلیه روانی شود می 

 .توان با ایجاد یک محیط طبیعی که نقشی از طبیعت خدادای را در خود جای داده است به بیمار کمک کند

 هاییت قسم در فعالیت به اشتیاق و فعالیت های کانون تشکیل موجب خود فضایی های مشخصه براساس دیکالب فضای

 فضاهای ذیریع پ اجتما قابلیت آوردم فراه را طبیعت ادراك امکان کالبدی محیط هرگاه بنابراین .گرددی م ازفضا خاص

 مطالعة مبنای بر مطالعه چارچوب یابد، می افزایش تطبیع ادراك امکان از متاثر جمعی هایت فعالی به اشتیاق و فعالیت

 (0831دانشگر مقدم و همکاران ،).رددگی م ریزیپی  محیط فضایی -جمعی سامانة

 .هاست گرفت قرار توجه مورد زیبا منظری تامین کنندة بعد طبیعی از محیط به توجه ساخت انسان محیط های از بسیاری در

 ما توانایی»: است معتقد لئوپولد .می کنند تاکید جانبه صورتی همه به رویکرد این بسط لزوم بر جدیدتر ههای دیدگا گرچه

 تاکنون که شهایی ارز تا زیبا از را توالی مراحل سپس می شودو آغاز قشنگ اجزای با هنر همانند طبیعت، کیفیت برای درك

 (0831بل ،)«.طی می کند نداشته را آنها بیان زبان توان

 

                            
 (ماخذ،حاجی احمدی)مرکز تحلیل رفتار -8شکل شماره                          (ماخذ،حاجی احمدی)مرکز تحلیل رفتار -1شکل شماره            

 

ده و تلفیق طبیعت با فرم معماری را شاهد هستیم ،که این تلفیق زببا نه تنها برای بیماران آرامش دهن  8و  1درشکل شماره 

لذا توجه به محیط طبیعی برای باال .شاد کننده می باشد ،بلکه باعث جلوگیری از صدمه زدن به محیط زیست هم می شود

 .بردن سطح روحیه بیمار از عواملی است که طراح باید آن را در نظر داشته باشد

 

 نور هدیه آسمانی

 

 با سازگار خلقی، و روحی لحاظ به که داخلی های طراحی در تعادل تناسب، تقارن، ایجاد با آنکه از گذشته ایرانی معمار

 با سنخ هم های محیط و فضاها در را وی کرد، می هدیه او به را نیکو اخالق آن آمد پی و رضایت احساس است، انسان طبیعت

 آرامش احساس فت،گر می قرار خویش وجود با همساز و یافته انسجام فضاهای و محیط در که انسان و داد می قرار او وجود

 از پس نور": بود معتقد که  فرزنل ژان آگوستین نورِ تموجیِ نظریه از حتی نور،گویی از گیری بهره و استفاده در او .کرد می

 دسترسی که آن بدون ".ماند می آب استخر موجهای به که کند می تداخلی نقش تولید پرده، یک در ریز های سوراخ از عبور

 های بندی ح طر در آن از زیرا( 0800بوا،) .داشت کامل آگاهی باشد، داشته غیره یا و رسانه کتابخانه، طریق از روز اطالعات به

 باشد می فضایی بعدی سه عناصر یا هم آهنگ و اندازه هم های طاسه از مرکب" که ها سقف کاری هایِ انگیز مقرنس شگفت

 و کرد می دعوت آرامش و به دور روزمره های مشغله از را او خود، بِمخاط ذهنِ بکارگیری بدین ترتیب با و کرده استفاده ،"

 که جا آن ها، و طراحی معماری در که است ذکر به الزم . سپارد می او ذهنی به خالقیت را (موتیوها)متن و زمینه کردن پیدا
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ها  روشن سایه و "نور" شود، می مطرح سوم بعد و عمق دادن امکان نمایش آید و می میان به (پرسپکتیو) ازدیدگاه سخن

 (0831حلیمی،) .کند می پیدا اساسی نقش

 

 آب مظهر آفرینش

 

ای از خصوصیات فیزیکی ، مذهبی کردند و گنجینهتاریخی، معماران ما آب را در مجموعه های خود وارد می هایدر همه دوران

چنان که می دانیم نزد ایرانیان از .وردار باشد گرفتند تا معماری آنان از غنای بیشتری برخای را به خدمت میو اسطوره

روزگاران بسیار کهن آب مانند آتش مقدس بوده به گواهی اوستا و بسیاری از نویسندگان یونان و روم ، ایرانیان آب و آتش را 

چه رود و چه بزرگ می پنداشتند و می ستودند و آلودن آنها ازگناهان بزرگ به شمار می رفت؛ آب خواه شیرین و خواه شور 

 (0830، خالقی مقدم) . دریا در خور ستایش و نیایش بوده است

اهمیت آب که، در حیات بخشی و پاکیزه سازی است ،انسان سنتی را ناگزیر از تالس برای دسترسی همیشگی به آب روان و 

 نمایش آب گردش که ای گونه به داده است نشان ایران معماری در را خود معنوی نقش آب (0813ویلبر،).پاك می کرد

 آب در نیایش کرده پیدا نمایشی جنبه ظاهر به که مجرد صورت به آب خواص و جوهر تمام و است طبیعت در آب تجریدی

 جریان مسیر تغییر با را کار این و کردند می مطرح بهشت از نمودی عنوان به را باغ در آب حضور ایرانیان .است بوده منظور

 زندگی نماد هم آب .دهند می نشان صورت بهترین به آن صدای شنیدن تنها و مسیر از هایی بخش در نمودن آب مخفی آب،

 حرکت حالت در چه آب عبارتی به کند می پاك روحی نظر از هم و لحاظ جسمی به هم را انسان و است مرگ نماد هم و

 (0838ی و محمودی ،خسروجرد).بخش است آرامش و آدمی روح دهنده نوازش سکون، حالت در چه و حرکت

نیروی جادویی آب ،بیشتر از طریق منظره و صدای آن خود را بیان . صدای آب همیشه برای ایرانیان مطبوع و دلپذیر بوده است

به همین دلیل در دل حوض های مستطیل شکل ، فواره ای وجود داشت که به دلیل اختالف سطح آب ،به طور .می کند

 (0830نایبی ،).و منظره و آوای دلپذیر آن مایه شادی و انبساط خاطر بودطبیعی آب از آن فواره می زد 

 

 رنگ

 

 تعریف یک ی ارائه صورت این در .کند می زنده ذهن در را آن از متنوعی و مختلف مفاهیم زندگی، در رنگ نقش و اهمیت

 هگمرا آن وسیع ابعاد درك برای بلکه گرفت، نخواهد بر در را رنگ گستردة و جامع مفهوم تنها نه مختصر تعبیر و مشخص

 یا است زندگی مفهوم گستردگی همان به آن مفهوم بنابراین و است جاری زندگی ابعاد ی همه در رنگ .بود خواهد نیز کننده

 تأثیرات از دقیقی شناخت بایست می رنگ ها از انتخاب قبل طراح (0831 راد، حسینی ).است زندگی خود رنگ ایتن قول به

 نقطه در و می برد رنج جسمی اختالالت که از بیماری بر ها رنگ روانی و جسمی تأثیرات که چرا باشد سان داشتهان بر رنگ

 از باستان ایرانیان (0838گرجی مهلبانی و صالح اهنگر،).باشد می تر پررنگ بسیار دارد قرار سالم به فرد نسبت پذیرتری آسیب

 میالد از قبل سال 011 در یونانی فیثاغورث فیلسوف .کردند می استفاده وده،ب نورانی تابش اساس بر درمانی که رنگ نوعی

 می هم پزشکی مسیحیت ابتدای عصر در که سلسیوس .کرد درمان را بیماری می توان رنگ و موسیقی،شعر با که داشت باور

 زخم شود می باعث می آید نظر هب قرمز رنگ به ضماد که است نوشته او .کرده می بیماری استفاده درمان برای رنگ از کرده

 رنگ داشتند باور آنها.است بوده ساده بسیار درمان در رنگ نیروی با رابطه در باورهای قدیمان .شود ترمیم و بازسازی تر سریع
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 خود معابد در رنگی راهروهای نها آ (Birren,1961) .کند می تولید رنگ که بیماری چرا هستند، هم به وابسته ها بیماری با ها

 ) (Jo edge K,2003 کردند کشف را بهبودی و درمان در افراد بر رنگ تأثیر نها آ در که ساختند طبس و کارناك مانند

 

 ) (Jo edge K,2003بیماران بر ها رنگ تأثیر: 1جدول شماره 

 .ها بافت رشد و ایشاکس سرعت ها، هورمون فعالیت بدن، خودکار عصبی سیستم قلب، ضربان فشارخون، در یریتغ فیزیولوژیکی

 عصبی های پایانه شیمیایی های پاسخ چشم، کره قرارگیری حالت -عدسی شکل -چشم مردمک ی اندازه در یریتغ ها چشم در

 .شبکیه

ت شرک های پاسخ ها، گیریم تصمی و های ارزشیاب میزان -پرسپکتیو درك در اغتشاشات و اطالعات بازآوری و حافظه شناختی

 پذیری

 های حالت و خو و خلق

 روانی

 خوشحالی غمگین، مهیج، کنندگی،ه خست بخشی، آرامش شرویی، خو آور، خشم کنندگی،ک تحری

 .بیاید نظر به کدر یا تر روشن نظر به فضا .بیاید تر کثیف یا تمیزتر سردتر، تریا گرم تر، کوچک یا تر بزرگ نظر به فضا محیطی احساسات

 .دادن نشان تر قدیمی یا جدیدتر .دادن نشان پیرتر یا تر جوان .غذا اشتهاآوری میزان .دبیاین نظر به ناسالم یا سالم مردم

 و وابستگی به میل

 ها مشارکت

 ما معمولی غیر یا و ما معمولی علم و هنر فرهنگی، های سنت و مذهب فناوری، طبیعت، به

 

 نتیجه گیری

 

برای ایجاد یک می تواند بهترین راه حل را  زهای مصرف کننده هانیامعماری هنری معنوی است که طراح با بررسی بسیاری از 

تا عالوه بر  شوددر این بین بیمار به عنوان انسانی دردمند خواستار مکانی است که به بهبود شرایط او کمک .ایده نو به کار برد

معماری  ،های ذهنی زیادی دارند در دنیای امروز که اکثر انسان ها درگیری.سالمت جسمانی ،سالمت روانیش نیز تامین شود

بناهای ساخته شده برای .باشد نیز بار دیگر به یاری انسان می شتابد تا با خلق فضایی آرام و مطلوب جوابگوی نیاز بیماران

فضایی که در اکثر جاها به صورت .نیست...م او مانند اورژانس ،تزریقات،اتاق عمل و بیماران صرفا مکانی جهت معالجه جس

لذا معمار می تواند با شناخت هرچه بیشتر بیمار از لحاظ .ناکی درد بیمار را بیشتر کرده و اثر سوء بر روحیه بیمار داردوحشت

مکان هایی که از طبیعت خدادادی نیز بهره .روانشناسی فرم بنا و مکان های مورد نیاز او را به بهترین شکل ممکن خلق کند

ر در حیطه روانشناسی محیطی و بررسی عوامل موثر در روح و روان افراد به عنوان یک بررسی تحلیل رفتا .گرفته شده باشد 

موضوع پژوهشی در رشته روانشناسی بارها مورد بررسی قرار گرفته است ولی تجلی کالبدی این نظریات روانشناسی در حیطه 

مراکز تحلیل  .این مسئله می باشد در این بین علم روانشناسی محیط رهگشای کمک به.معماری صورت عینی نداشته است

دیگر گره عمل آورند تا با مشورت و یاری یکرفتار مکانی است که نه تنها بیماران بلکه همه انسان ها می توانند در آن حضور به 

ر ، آب، نو.انی از گرد هم آمدن و طبیعت را در خود داشته باشدن فرمی از معماری را میطلبد که نشاین مکا.از مشگلی باز کنند

رنگ های شاد ،صدای دلپذیر آب ، نور طبیعی خورشید از .از عواملی هستند که بر روان انسان ها تاثیر بسیاری دارند...رنگ ،

 .جمله مواهبی است که معمار می تواند در اختیار بیمار قرار دهد

 

 پیشنهادات

رمانی قبل از مرحله طراحی و به کاری گیری این ایده ها استفاده از نظریات بیماران و همراهان بیمار و نیز پرسنل مراکز د -0

 و نظریات در مرحله طراحی
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بررسی مواردی که به بهبود روانی بیمار  کمک می کند مانند موسیقی ، گیاهان ، آب ، کنتراست رنگ های بهبود دهنده ، -1

 نور و روشنایی طبیعی و بکارگیری انها در فضاهای معماری مراکز درمانی

 محیط ساختمان متناسب با روحیه و روان بیمار  وم ، رنگ فر-8

  .ندلی هایی که باعث ایجاد فضاهای اجتماع پذیر شونداستفاده از آالچیق های گروهی و ص-1

 

 منابع

 

تهران دوم،و چاپ بیست  ،بهمن دادگستر:،ترجمه تحلیل رفتار متقابل  :روشهای نوین در روانشناسی ، 0831،ون  ، جونزو یان  ، استوارت -

 شر دایره، ن

 بهشتی دانشگاه شهید نمازیان، تهران، انتشارات علی ترجمه اجتماعی، رفتار و محیط ،0831ایروین، آلتمن، -

 تهران دانشگاه اول ،انتشارات زاده، چاپ بهنازامین ترجمه فرآیند، ادراك، الگو، منظر، ،0831، سایمون بل، -

 00تا  00ص  ،  سروش انتشارات ،قوامی پرویز :ترجمه ،نور زیبایی ،0800،بن بوا، -

 ،روانشناسی محیط،ترجمه دکتر غالمرضا محمودی، انتشارات وانیا ،چاپ سوم0831تی مک، اند رو،  -

 ایران درسی های کتاب نشر و چاپ تهران، شرکت  تجسمی، هنرهای مبانی ،0831،عبدالمجید راد، حسینی -

 013-013کتاب، احیاء انتشارات ،پنجم چاپ ، تمرین - بیان  -زبان :تجسمی هنرهای انیمب و اصول ،0831،محمدحسین حلیمی، -

 

  نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران: ، آفرینش نظریه معماری0830لنگ، جان،  -

ترجمه دکتر علیرضا عینی فر، چاپ دوم ،تهران ،  ،آفرینش نظریه معماری نقش علوم رفتاری در طراحی محیط،0838لنگ، جان ،  -

 انتشارات دانشگاه تهران

 انتشارات دانشگاه تهران، فر، عینی علیرضا محیط،ترجمه طراحی در رفتاری علوم نقش معماری؛ نظریة آفرینش ،0833 جان، لنگ، -

 تهران

 بهشتی شهید دانشگاه ، تهران، محیط روانشناسی ،0800شهرناز، مرتضوی، -

 بهشتی شهید دانشگاه وانتشارات چاپ آن، تهران ،مرکز کاربرد و محیط روانشناسی ،0831 شهرناز، مرتضوی، -

 30-011ص ،0830نزهت، ،انتشارات(تهران و اصفهان، کاشان)، ایران سنتی های خانه در حیاط )حیاط در حیات ،0830،فرشته نایبی،-

 آن،ترجمه مهین دوخت صبا،بنگاه ترجمه و نشر کتاب،تهران،باغ های ایران و کوشک های 0813ویلبر دونالد، -

 در توجهی نارسای/بیش فعالی اختالل هایه نشان با معماری کالبدی محیط بین رابطة علی، پور، عمرانی ، لیال فر، اژده ، شیرین فر، اژده -

 0838زمستان  و پاییز  ،0 ایرانی ،شماره معماری فصلنامه تهران، دو سال 0-01 کودکان

 علوم و معماری مشترك عرصه محیطی، غالمرضا، روانشناسی سید ، اسالمی، علی ، زاده ، محمدی سیمون آیوازیان، ،  عقیل امامقلی، -

 0830،10رفتاری،شماره  علوم رفتاری، فصلنامه

،ص 0803،8ر،شماره شه هویت شهری، شاخص دید محورهای هدفمند طراحی بر حاکم اصول رضا، علی صادقی ، پورجعفر، محمدرضا، -

010-30 

 بلندمرتبه با ساختمانهای در محیطی روانشناسی دانش ، جایگاه ،محمدمهدی ، غیائی مجتبی ، نیا عبدالهادی، مهدوی سید دانشپور، -

 83تا  13،ص 0833زمستان  و پاییز ،0 شماره سوم، سال شهر، هویت پایدار، نشریه معماری رویکرد

 محیط طبیعت در ادراك از کالبدی متأثر محیط ع پذیری اجتما تحلیل، علیرضا فر، عینی ، حسین سید ی،بحرین دانشگرمقدم، گلرخ ، -

 10-80،ص 0831،بهار  10 شماره شهرسازی و معماری - زیبا هنرهای ساخت ، نشریه انسان

 30-01، ص 0830طوفان، سحر، باز شناسی نقش آب در حیاط خانه های سنتی ایران، مجله باغ نظر،شماره ششم، -
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 علمی انجمن پژوهشی -علمی نها، نشریه بیمارستا بستری بخش طراحی در رنگ تأثیر مژگان، ، آهنگر ، صالح مهلبانی ، یوسف گرجی -

 00تا  00،ص 0831 زمستان و پاییز ،0 ایران، شماره شهرسازی و معماری

 ص ،0831 زمستان ،01  زیبا، شماره هنرهای شهری،مجله طراحی و معماری خدمت در نو دانشی محیطی؛ روانشناسی قاسم، مطلبی، -

 01تا  00

 اخالقی رفتارهای و زندگی برکیفیت داخلی فضاهای نور تأثیر بیرشک ،بهروز، ، مظاهری، مهرانگیز ، فاطمه ، کاتب، (فرشته)بتول نایبی، -

 0830، 1و 8 شمارههای دوم، سال فنّاوری، و علوم در اخالق فصلنامه ی ، انسان

 و معماری علمی انجمن پژوهشی -علمی معماری، نشریه آموزش در محیط شناسی روان گمشده فاطمه، حلقه ، قارونی ، نمازیان ، علی -

 010-080،ص 0831 تابستان و بهار ،0ایران، شماره شهرسازی

انسانی،کنفرانس ملی  رفتار رویکرد با طیمحی معماری طراحی در گشتالت نظریه کاربرد ،بررسی مهر، ملیسا دولتی نوین، بهزاد ، بدلزاده -

 0838معماری و منظر شهری پایدار،

 

 ملی کاربران، همایش رفتار بر ها آن تأثیر و آموزشی های محیط کالبدی های مؤلفه بررسی خواه، سرور، جعفری ، جایدری، ارغوان -

 0831، (قزوین اسالمی آزاد دانشگاه) انسانگرا شهرسازی و معماری

 0831،مقدم، نوید، بررسی شاخصه های فرهنگی اجتماعی در خانه های معاصر، همایش ملی معماری، دانشگاه آزاد چالوسخالقی  -

ایرانی،همایش ملی معماری،شهرسازی و توسعه  باغ معماری در معنا و صورت شناسی محمودی، مسعود، نشانه خسروجردی، نرجس ، -

 0838پایدار،

، بررسی تاثیر فلسفه عشق و معنا در روند طراحی معماری،اولین همایش بین المللی تحقیق و نوآوری در هنر کبرلو ،سهیال،غفاری، فائزه  -

 0831و علوم انسانی،ترکیه،

 -ایرانی معماری موسیقی درمانیِ و محیط روانشناسی بکارگیری ، حیدر ،جهانبخش ،عباس آقا سید ،یزدانفر ، زهرا سیده ،هاشمی -

 0838قلبی،همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار، ویژه مراقبتهای بخش در بستری بیماران بهبود عتسری جهت در اسالمی

 

 
- Birren Faber, (1961), "Color Psychology and Color Therapy". New Hyde Park: University Books, Inc. 

- Jo edge k. (2003), "Wall color of patient`s room: Effects on recovery". University of Florida.  
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