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 چکیده 

 می تاثیر آن از,بگذارند تاثیر فضا بر آنکه از بیش ها انسان و است برگرفته در مارا که است هنري معماري

 معماري.دارند عهده به جوامع سازي تمدن و ذهنیت بر را اثر بیشترین آموزشی محیط و آموزش.پذیرند

 معماران آیا.میگیرد خود به را گوناگون هاي ماهیت کاربري نوع به بسته فضا این و است فضا خلق هنر

 و اجتماعی هاي ناهنجاري کاهش و خالقیت ارتقا به آن کالبد که کنند طراحی را فضاهایی هستند قادر

 شناخت نظیر, برموضوع تاثیرگذار عوامل صحیح درک نیازمند سوال این به پاسخ کند؟ کمک افراد درونی

 تحلیل و تجزیه و سازماندهی ضمن تا است...محیطو شناخت, وي نیازهاي, وجودي ابعاد, کاربران

 عرضه را مناسب و متفاوت حل راه و نو فکري محیط و کاربران فرهنگ شناخت با بتوان مربوط اطالعات

 زمان معماري هنر گویاي این بر عالوه و کند می بروز بنا دریک مجسم طور به يمعمار ساختار. نمود

 تواند می معماري اثر همین و ، باشد می خود زمان اجتماعی وفرهنگ ازتاریخ اي گنجینه.  است خویش

 طراحی به میتوان تاثیرات این از ناشی ذکر قابل موارد جمله از.گذارد(  منفی یا مثبت)  اثر انسان روان بر

 ، رسوم ، آداب به محیط روانشناسی در که آنجا از. کرد اشاره ساختمان در شده استفاده مصالح و فرم

 و بنا یک تأثیر اجمالی بررسی به نوشتار دراین , شود می توجه وفرهنگی اجتماعی ومعیارهاي ارزشها

 پیوند است شده تالش و اختهپرد انسان روان بر,  آموزشی فضاهاي در شده استفاده مصالح و فرم طراحی

 کوچکترین که رسیده  نتیجه این به پایان در. گیرد قرار نظر مد معماري و شناسی روان حوزه میان

 روانشناسی دانش و بگذارد کاربر روان و ذهن در بسزایی تاثیر میتواند نیز ساختمان یک در عناصر

 .است کرده معرفی رانکارب براي رفتارها ترویج براي بستري مثابه به را محیطی

 

 .طراحی,مصالح,محیط روانشناسی, فرم,معماريواژگان كلیدی: 
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 مقدمه  

 دگرگون محیط تاثیر تحت متقابل طور به و کند می دگرگون  را محیط خود هاي هدف و ها ارزش, نیازها به توجه با انسان

 از تابعی فضا هر عملکرد. یابد سرعت و شدت محیط رب انسان تاثیر میگردد موجب پیشرفته آوري فن بویژه میگیرد قرار شده

 برخوردار خاصی اهمیت از کند،می درک را فضا روح که موجودي یگانه عنوانبه «انسان» که است هاییاستفاده. است انسان

 مهم که آنچه.باشد بهداشتی درمانی مرکز یک یا تفریحی مرکز یک یا و دانشکده یک یا و دانشگاه یک خواهدمی فضا این.است

 . کنیم طراحی خواهیممی که است فضایی آن در انسان نیازهاي شناخت است

 یک هاينیمکت. شودمی محسوب قرارگاه آموزشگاه فضاهاي کل یا و...  و هاکارگاه درس، هايکالس مانند آموزشی فضاهاي

 در اقدامات مجموع و آموزش معماري، ـ یزیکیف ابعاد مدرسه، فضاي معماري یا و فضا در هاآن شدن چیده طرز و درس کالس

 Walter)  گروپیوس والتر(. مرتضوي دکتر ازخانم نقل به. )شودمی نامیده رفتاري بعد آموزشگاه سطح در و درس کالس سطح

Gropius)هایشساختمان و محیط باشد، آینده نسل براي ثمربخش ايزمینه بخواهد آموزشی محیط اگر: ))گویدمی 

 تدریس روش اندازة همان به خالقه، بیان و اندیشه آزادکردن براي محرک محیطی((. شده تقلید نه باشند، خالقه تبایسمی

 آموزشی فضاهاي و ها ساختمان کاربران رفتار انگیزش و اصالح راستاي در رفتاري علوم از گیري بهره لذا.است اهمیت داراي

 .است اربرخورد اي ویژه جایگاه از اهداف به تحقق براي

 از بودن مطلع ، آموزشی مجموعه یک خاص هايویژگی تمام به کامل احاطه آموزشی فضاي یک طراح و ریز برنامه وظیفه پس

 دارا نیز را محیط روانشناسی دانش همچنین و باشد برخوردار نیز تخصصی کافی شناخت و مربوطه هايدستورالعمل آخرین

 تئوري، دروس) مربوطه هايسرفصل به توجه و ریزيبرنامه عالی شوراي مصوب درسی هايبرنامه آخرین از استفاده.  باشد

 و مصوب چارت تشکیالتی، ساختار از دقیق شناخت. آموزشی فضاي طراحی در آن اعمال و( عملی دروس آزمایشگاهی، دروس

 استفاده مصالح نوع حتی و طراحی فرم روانی تاثیر شناخت و گرفتن نظر در چنین هم و( آتی سال 01 تا 01 بین) آتی توسعه

 به نیز محیط,  گذارد می تاثیر اطراف محیط بر انسان که همانگونه و ایست العملی عکس عملی هر که چرا.فضا و فرم این در

 .گذاشت خواهد تاثیر انسان بر طبع
 

 (معماری و روان شناسی محیطیروش تحقیق )

 باورهاي و طرفی از ایی سازه و اقلیمی محدودیتهاي نتیجه که بود ايالقانهخ محصول مدرن، قبل انسان براي شهر و معماري. 

 آن ویژگیهاي با همراستا و همپا و بستر از برخاسته داد،می تشکیل را او مصنوع فضاي که آنچه. دیگربود طرف از افراد جمعی

. دارد فردي به منحصر گیهاي پیچیده,  است بشري جوامع ذهنیت بر گذار تاثیر بسیار فرهنگی فرایند یک معماري. بود منطقه

 اي العاده فوق اهمیت و شدت از,  اند گذاشته سر پشت زیادي فرهنگی,  تاریخی چالشهاي که جوامعی در گیها پیچیده این

 تمدن حرکت در اي ویژه نقش,  هستند جامعه پیشگامان,  فرهنگسازان و متفکران تعریف به بنا که معماران.است برخوردار

 کنش برانداختن با,  باشد می دارا را اجتماعی دگرگونی قابلیت خود,  معماري که پنداریم اگر.دارند بعهده جوامع اینگونه ازيس

 خواهیم فرهنگ,  معماري,  انسان اصل سه بین ما مستمر و صحیح تعاملی و واکنش و کنش ایجاد و اجتماعی متقابل هاي

 متعالی دگرگونی نوعی معماري دیگر بیان به.نمائیم تعریف را رسیده رشد به لمروئیق منفی فضاهاي کردن وارونه با توانست

 هاي دغدغه بتواند که است پایدار بیانی به رسیدن براي عظیم تالشی بشري دست زائیده هنر و طبیعت هنر و هاست اندیشه

 .دهد پاسخ را ماندگاري و شدن جاوید
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علوم اجتماعی وهنر در بطن خودبهره می ,خود از مباحثی مانندعلوم شناختیحرفه معماري به دلیل ماهیت بین رشته اي 

یعنی محیطی که ساخته می شود و مورد بهره ,یعنی محیط ذهنی وآرمانی طراح و محیط بالفعل,برد.فاصله بین محیط بالقوه 

ها با در نظر گرفتن شرایط فاصله زیادي ایست و در صورتی تبدیل شدن این دو فضا به یکدیگر تن,برداري قرار می گیرد

نقش تعاملی محیط فیزیکی در ,میسر است.اهمیت شناخت کافی از موضوع طراحی,روانی مخاطبان محیط ,فرهنگی,اجتماعی 

 پیشبرد یا سرکوب افرادو همچنین بهره جستن از این تعامل از مهمترین عوامل هستند.

بطه با نیازهاي افراد و یا جامعه بوده که در نهایت به واقعیت گرائیده و در طول تاریخ همیشه منشا نوآوري و پدیده هاي نو در را

محدود بودن منابع و در ,آلودگی محیط زیست,با گذشت زمان روند تکاملی خود را طی کرده است.با توجه به ازدیاد جمعیت

وان شناسی محیط معماري در بدون تردید بوجود آمدن و توسعه موضوع ر,نهایت پیچیدگی هاي اجتماعی در دهه هاي گذشته

جوامع شهري اجتناب ناپذیر بوده است.امروزه روان شناسی محیطی یکی از رشته هاي مهم و فعال در دانشگاه هاي معتبر دنیا 

می باشد که با موضوع هاي مختلفی در ارتباط است که مهمترین آن تاثیر مثبت و یا منفی محیط مصنوع بر رفتار انسان ها و 

 می باشد. یا بالعکس

 

 معماری در فرم

 پنجگانه حواس

 : پنهان بعد کتاب در هال ادواردتی بندي تقسیم براساس

 . نمود بندي طبقه آنرا زیر بصورت توان می اجمال طور به که گیرد می قرار دوگروه در انسان حواس

 .نی،بی ،گوشها چمشها. باشند می دور اشیاء درک با ارتباط در که: فاصله هاي گیرنده -0

 ، پوست طریق از ما که ثیراتی تا ، رود می کار به المسه جهان -نزدیک جهانهاي درک ارتباط در که: فاصله بال گیرندهاي -۲

 .کنیم می دریافت ها ماهیچه و اعضا خارجی غشاي

 توانایی بشر ترتیب نبدی است بوده وشنوایی بینایی یعنی((  فاصله هاي گیرنده)) ونمو ،توسعه انسان تکاملی روند بارز مشخصه

 . شود وهنرها فنون سایر واقعی تحریم باعث که بکند ترقی قدري به گیرند می بکار را حس دو این که تادرهنرهایی یافته آنرا

 وشنیداري دیداري

 می محدود کامالً دهد قرار خود پوشش تحت موثر بطور تواند می مسلح غیر گوش یک که ،مساحتی روزمره زندگی درروند

 با هم ،آن طرفه یک صوتی ارتباط امکان تنها پائی یکصد حدود در.  دارد زیادي بسیار کارآیی پائی بیست فاصله تا گوش. شدبا

 بسیارقابل طور به هم اوطرف محاوره که حال ،درعین دارد وجود ، اي محاوره فاصله با مقایسه در آرامتري نسبتاً صوتی قدرت

 یابد می کاهش سرعت به پذیرد می تأثیر آنها از انسان که شنیداري عالیم مذکوره فاصله رازت فرا. کند می تغییرپیدا اي توجه

 فاصله یک وحتی بکند آوري جمع یاردي یکصد ازشعاع را اطالعات از مشابهی مقادیر است قادر مسلح غیر چشم دیگر طرف از.

 . دارد کافی کارایی انسان در العمل عکس ایجاد براي هم مایلی یک
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 نیز اثر سرعت لحاظ از دارند تفاوت کیفیت لحاظ از که طور همان شود می وچشم گوش تحریک باعث که هایی رکمح

 دارد دارند،وجود آنهارا تبدیل توان حسی گیرنده دوسیستم این که اطالعاتی ونوع میزان در اي عمده تفاوت تنها نه.  متفاوتند

 فضاي بنابراین.  گردد مشاهده شود، حس سیستم دو توسط موثر بطور تواند یم که فضایی مقدار ازلحاظ نیز تفاوتهائی ،بلکه

 عصبی سیستم به بیشتري بسیار اطالعات چشمها طریق از. دارد شنیداري فضاي به نسبت متفاوتی کامالً ویژگیهاي بصري

 اطالعات. است باالتر یاربس شود می دریافت والمسه شنوایی طریق از که اطالعاتی به نسبت آن ومیزان شود می فرستاده

 آخرین تکامل جریان در بینایی. دارند بیشتري ووضوح است کرده ایجاد کمتري ابهام شنیداري اطالعات به نسبت تصویري

 . باشد می حس ترین پیچیده وبمراتب یافته تکامل که است حسی

 المسه

 تفسیر در. کرد سوا هم از دورا آن توان نمی که اند خورده گره باهم چنان والمسه بینایی حواس به مربوط فضایی دریافتهاي

((  المسه)) فضاي:  کنند می بیان چنین را والمسه بینایی فضاي بین تمایز( Braque) براک نام به هنرمندي فضا درک

 نوع دو این ینب وتفاوت تأکید با. کند می جدا یکدیگر از را اشیاء((  بینایی))  فضاي که حالی در کند می جدا اشیاء ناظررااز

 تدبیر یک - نیست چشم زدن وگول چیزي پرسپکتیو((  علمی)) دیدگاه از که کند می اظهار فضائی دریافت با آنها وارتباط فضا

 . دهد انتقال را فضا از کامل تجربه تا دهد نمی را امکان این هنرمند به - بد

 رابه دو مااین اگر که دارد می اظهار او. داند می مرتبط سهالم با را ،بینایی هم روانشناس(  James Gibson) گیبسون جمیز

 شود می برداري مقطع جدي ،بصورت حس هردو از استفاده با اشیاء حالت این در بگیریم نظر در ارتباطی کانالهاي عنوان

 که کند می نبیا او. شوند می قایل تمایز(  کردن لمس) فعال المسه بین گیبسون. شود می تقویت حسی تأثیرات وجریان

 خاطر به مرتبه دو دقت درصد ۵1 با بودند گذشته نظر از قبالً که مطلق و انتزاعی اشیاء تا سازد می قادر را افراد فعال المسه

 نویسنده(  Michael Balint)لینت با مایکل رسد می دقت درصد ۵1 با تنها امکان این فعال غیر المسه مورد در.  شوند آورده

 موجودات از پر اما بوده مساعد آن در فضا که بینائی با تبط مر یکی که را متفاوت ادراکی جهان در روانکاري یالملل بین نشریه

 .داند می ، است(( انسان)) مانند ناکی خطر و پیشگوئی قابل غیر

 هاي هخاطر. گردد می واحساس ارزیابی المسه حس بوسیله عمده بطور ، شود می معرفی صورت به که موقعی حتی بافت

 نسبت طراحان از قلیلی بسیار تعداد تنها ، کنون تا.  کند می بافت وارزیابی درک به قادر را ما که است المسه حس از حاصله

 باشد می قاعده بدون و تصادف حسب بر عمدتاً معماري در آن از استفاده واز ، اند داده نشان را بیشتري توجه ، بافت اهمیت به

. 

 با نزدیکی ارتباط فضا از بشر احساس.  اش گانه چند خواص سیستم مجموعه از است تابعی او اطراف یطمح با انسان ارتباط

 به تواند می بشر باشد می او اطراف محیط با نزدیک بسیار العمل عکس در هم آن که ، دارد خویش حواس از او درک و دریافت

 است ممکن که باشد خویش نفس از ملموسی و دمائی رکتی،ح ، بصري جنبهاي داراي که شود گرفته نظر در موجودي عنوان

 .گردد تقویت ویا شده مهار اطرافش محیط توسط
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.” شود می حاصل محیط اي المسه ، بویائی ، شنیداري ، دیداري برداشت از که است لذتی شناسی زیبائی موضوع بنابراین ”

 (.0۱۳۱ لنگ،)

 آن در که محیطی به بسته ادراکاتش فرد هر ثرند مو بسیار ذهنی هاي ختمایهسا فرم ادراک نوع این در: فرم از درونی احساس

 دارد چائ اتاق از ژاپنی یک که احساسی نمونه براي.است متفاوت دیگر افراد با شده بسته اش ذهنی هاي غالب و کرده رشد

 وراي در که کند می ایجاد محیط آن از تر وسیع درکی وي ذهنی هاي ختمانه سا. است متفاوت محیط از ما ادراک با بسیار

 کند نمی احساس را دیگري چیز ظاهري فرم و ابعاد جز چائی اتاق فضاي از غربی یک ولی است بحث قابل محیط مادي فرم

 فضائی به وقتی ما دارد وجود خارجی یک و اهلل لطف شیخ مسجد از ایرانی یک ادراک مقایسه در مساله این تر قوي نمونه

 ما برداشت بر نیز تقدس حس نوعی ، گذارند می تاثیر ما احساس بر که فرمها ظاهري جنبه بر عالوه شوید می نزدیک مسجد

 از غربی یک احساس ولی ، است گرفته شکل کودکی از ما ذهنی هاي ساختمایه در تقدس حس این. گذارند می تأثیر آنها از

 .آورد بوجود برایش شدت همین با یول کامالً نگوییم اگر را تقدس حس این تواند نمی فرم همان

 فرم

 دهد می قرار قضاوت معرض در را خود که است بیانی واین است شئ یک وواضح حسی تظاهر صورت یا فرم زیباشناختی در ”

 توان ونمی است شده داده پیش از صورت از پس. هستند خود محتواي از متأثر یعنی هستند مستند طبیعت در یاصورت فرم.

 ( 0۱۳۱، گروتر.” )داد تغییر را آن دخو میل به

 تکراربی به ندارد اجازه(( چیز))  آن وخود است((  چیز)) یک فرم ست پیدا لفظ خود از چنانچه صورت: ”  گوید می آدورنو

 .” شود منجر خود مورد

 داشته تطابق طرح ایدهو محتوا با که شود انتخاب اي گونه به فرم که است معنی بدان واین اشکال پردازش یعنی دادن شکل ”

 در گشودگی یک فرم مثال عنوان به. است گوناگون عوامل به وابسته ، فرم به توجه با صوري پردازي شکل اساس براین.  باشد

 در که حالی در. دارد قوس به احتیاج آجري دیوار یک در گشودگی: باشد نیز دیوار وساخت جنس تابع بایستی دیوار یک

 ( 0۱۳۱، گروتر.” )  است محتوا از متأثر صورت یا فرم. رسد می نظر به تر مناسب دارد زاویه گشودگی شهوشی فوالد از دیواري

 .” محتوا انتقال در فرم موفقیت میزان از است تابعی زیباشناختی موفقیت میزان: ”  آدورنو قول به

 یکدیگر با وارتباطشان عناصر این. شود یم تعریف اصطالحاً یا مشخص اند کرده محدود را آن که عناصري وسیله به فضا ”

 ها فرم وسیع نهایت بی دنیاي در نظم بخواهیم اگر. دهند می فرم فضا وبه سازند می را فضا یک شخصیت که هستند

 . است قاعده بی هاي وفرم باقاعده هاي فرم دسته دو به ها فرم تقسیم قدم اولین ناچار به بوجودآوریم

 است زیاد آنها در بینی پیش قابلیت چراکه. است حشوزیاد داراي ها فرم این پیام. هستند هندسی انینقو تابع باقاعده هاي فرم

 . کند وبازسازي راتکمیل ها فرم این کمی بسیار اطالعات با تواند می ذهن.
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 اند کرده مشخص را فرم هر اجزاء تک تک بین رابطه ها فرم ،قواعد هستند یاساختار بندي استخوان داراي باقاعده هاي فرم

 وغیره ها کانون یا زوایا یا اضالع متشابه هاي طول یا تقارن محور یک مثالً تواند می که -ساختار جستجوي یا شکل ادرات.

 نیست تشخیص قابل فاصله باال واغلب است منطبق شکل دهنده تشکیل برخطوط ندرت به ساختار. شود می آغاز - باشد

 شکل دهنده تشکیل خطوط تمامی از تواند می ساختار شکل ادراک فرایند در معهذا. ستا وخطوط نقاط فاقد اغلب چراکه

 باشد مهمتر

 بدیعی پیام هر اینکه دلیل به اما. است بدیع دلیل این وبه نیست بینی پیش قابل فرم این. است ساختار فاقد قاعده بی هاي فرم

 اساس بر را قاعده بی هاي فرم ما نیست، درک قابل ما براي نباشد راینطو واگر باشد قبلی هاي پیام با ارتباط در بایستی نیز

 ما ذهن در را تصویري دیگر عبارت به یا بینیم می هستند شده شناخته ما براي که نظیرش هاي فرم با ارتباط در تجربه قانون

 باشد تر عادي غیر بیننده به شده ضهعر فرم هرچه کند می پردازي خیال به وادار را بیننده قاعده بی هاي فرم. کنند می تداعی

 . باشد قیاس قابل عادي غیر فرم این با که گردد می چیزي دنبال به خاطراتش دنیاي در تر بیش ،بیننده

 فرم. هستند تداعی محتاج بلکه نیستند کردن ساده قابل آزاد هاي فرم ولی دهند می کردن ساده مجال ما به قاعده با هاي فرم

 0۱۳۱ گروتر،. ” )بیشتر شناختی زیبا اطالعات داراي قاعده بی هاي فرم ولی بوده بیشتري معنایی اطالعات ايدار باقاعده هاي

) 

 وقتی. دهد نشان را فرم ان بتواند که است چیزي به احتیاج باشد داشته وجود بتواند اینکه وبراي ذهنی است مفهومی فرم

 آن شکل وطبیعتاًًٌ بعدي سه چیزي فضا.  است شناسایی قابل چگونه فرم بپرسیم خود از بایستی کنیم می فرم انواع از صحبت

 عناصرتعیین خود نوبه به که هستند بعدي۲ سطوح معموالً احساسی نظر از الاقل فضا کننده تعیین عناصر.  است بعدي سه نیز

 .هستند خطوط آنها کننده

 فضاهای آموزشی

 مورد در که زمانی مثل افتد می اتفاق هم کنیم نمی فکر آن به که زمانی حتی و است فرد هر زندگی از مرکزي بخش یادگیري

( و یک طراح با یادگیري به طراحی فرم می پردازد و حجم 0۱۳1,۵، نیا زنیم)کاملمی حرف خود دوستان با روزمره حوادث

موجود در فضا بر انسان  کثیري از این یادگیر ي در فضاهاي آموزشی صورت میگیرد و همان طور که ذکر شد تک تک عناصر

 سر میزان درس، کالس در جایگاه: نظیر مسائلی ))به: گیفورد درباره این موضوع ذکر می کند که تاثیر دارد. به طور مثال رابرت

 و پرداخته محیطی طراحی و یادگیري رطوبت، میزان و گرما سرما، مانند کالس داخل هوایی و آب کیفیات رنگ، و نور صدا، و

 ((.(0۱۳1،۵، نیا کامل. )است کرده تر بخش لذت و موثرتر آموزش به تاکید واقع در

 آموزشی، فضاي داخلی تناسبات و مقاطع تمامی براي فرم سادگی و هندسی نظم از برخوداري ضمن آموزشی فضاهاي طراحی

 فضا، پذیري انعطاف از متاثر فضاي آموزشی مطلوب یک کالبدي هویت.دارد ساختمان پذیري انعطاف در توجه قابل تاثیري

 از حداکثر استفاده سازي ساختمان معیار.است جغرافیایی هاي موقعیت و اقلیمی شرایط مهندسی،–فنی اي مندي قانون رعایت

 با خوب مصالح مصرف.بگذارد خود محیط بر اي کننده متحول و آموزنده تاثیر نیز طراحی نظر از که طوري است فضا حداقل

 .موثرند بسیار آموزشی فضاهاي پذیري انعطاف در ارتجاعی اررفت وبا باال کیفیت
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 بحث مورد داغ فصلی سر عنوان به هنوز اجتماعی مراکز در پرورش و آموزش مفهوم که است سال 011 از بیش اکنون

 عهده به جوامع گونه این سازي تمدن و ذهنیت بر را نقش و اثر بیشترین آموزشی فضاهاي آن تبع به و آموزش.است

 خود در را ها انسان عمر از تري طوالنی زمانی و دانشگاه ها دوره مدارس,  آن بخش ترین عمده در و آموزشی فضاهاي.دارند

 . باشد می آموزش امر در تداوم و پربار کار,  پذیري مسئولیت رشد سوي به آن گیري جهت که فرایندي.دهد می جاي

 نیاز بدان که روشی و الگو رو این از.  است داده پذیر مسئولیت و خودآموز سانان به را خود جاي استادآموز انسان واژه امروز

 خواهد آموزش از متفاوت کامال مفهومی,  نیاز بلکه باشد نمی قدیمی هاي الگو به نسبت یافته بهبود و جدید نگارشی,  داریم

 . باشد می یادگیري و آموزش امر در بهینه فضائی ایجاد هدف. تئوري از فراتر نظریاتی البته و بود

 مادام یادگیري,  پربار کار,  پذیري مسئولیت,  مورد ۱ اساس بر دنیا تاسر سر در,  امروزي فضاي آموزشی معماري و طراحی

,  پژوهش مفهوم در کنش بوسیله تنها,  باال عملکرد با آموزشی فضاهاي ساختن در امر این. . گیرد می انجام(  تداوم) العمر

 بود. خواهد میسر,  زمینه این در عملی و کاربردي اطالعات و اجتماعی راهبردهاي و فراگیري مراکز هاي امهبرن بر مبنی

 و نظمی بی,  تکراري و منظم نا فضاي معماري توجه داشت چراکه یک فضاي کلی شکل اصولی همواره باید به طراحی

 را نظم,  منظم و هندسی در مقابل فضایی.کشد می رخ به را پول و قدرت,  حجیم ساختمان یک و کند می القاء را ناهنجاري

 نجوم و هندسه علم از وري بهره با باشی مهندس که است داشته اهمیت آنچنان معماري در هندسی فضاي سابقآ.کند می القاء

 داشته عهدهب را معماري فضاي کلی شکل جمله از, عناصر از بسیاري طراحی وظیفه باشی ناظر و باشی معمار حضور فراي, 

 .شود افزوده فضا غناي به و شود کاسته فرم جذابیت از تا است بوده آن راستاي در ایرانی گذشته معماران روش.است

 

مصالح ,یکی از موردهاي با اهمیت در فضاهاي آموزشی که تاثیر بصري و در پی آن تاثیر روانی بسزایی در انسان خواهد داشت

 چوب و... است.,نور,استفاده شده در این فضا مانند رنگ

 معماری و مصالح

 در فعال انسان پذیراي فضاي ساختن براي که طرحهایی نیز و اندرسیده ما دست به انسان اولیه هاي خانه از که عالئمی

 انسان که اندآن نشاندهنده رسند،می ما دست به...(  و تماشاخانه تا کتابخانه از بیمارستان، تا کارخانه از) گوناگون هايزمینه

 ساده ترین در. است ماده کردن ترکیب و مکان تغییر شکل، تغییر به ناچار دارد، نیاز بدان که فضایی به بخشیدن تحقق براي

 زاید مواد و می کاود خویش اندازه هاي تناسب به را زمین بی شکل و بزرگ حجم سرپناه، به نیازمند انسان خانه سازي، شکل

 از استفاده با است ناچار کند، بنا را سرپناهی مسطح زمین روي میخواهد که هنگامی برعکس و می ریزد؛ دور را کاویده شده

 به است عملی ساختمانی مصالح و مواد ترکیب بهتر، بیان به. دهد شکل را خود سکونتگاه مختلف، جاهاي از برکنده مصالح

 .زیست درونش در بتوان که پایدار حجمی آفریدن منظور

 خاصی شیمیایی و فیزیکی ویژگی هاي از که است ماده اي به دادن شکل معماري، تولید راه در معماران، کار اصلی موضوع

 میشود محسوب معماري فضاي آفرینش براي پایه سنگ می دهد، شکل آن به که اندیشه اي با همراه ماده. می باشد برخوردار
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 و پوست و گوشت مصالح. دارد تعلق هنر قلمرو به که است ایده اي به بخشیدن عینیت یا لدهندهشک وسیله نخستین و

 برخوردار خاصی اهمیت از می دهند، موجودیت معماري به که مختلفی عناصر میان در و می آیند شمار به معماري استخوان

 .هستند

-ایده فرایند در را جزئیات و مصالح که دارد وجود شایع و گسترده گرایشی معماري، آموزگاران از بسیاري میان در اگرچه

 که لوکوربوزیه و شیندلر رودلف همچون سرشناس معماران از برخی حتی اینکه با و نمی پندارند اساسی عاملی معماري پردازي

 حال این با اما ،بودند ضعیف بسیار معماري جزئیات و مصالح به پرداختن در رسیدند، اشتهار به خود برجسته آثار بواسطه

 و تدبیر. می باشد کم عمر و بی دوام پروژه از ماندگار و بادوام پروژه تمایز وجه مصالح شایسته کاربرد که است این حقیقت

 مصالح کاربرد. دارند فراوانی اهمیت پروژه موفقیت در که هستند موضوعاتی آنها مناسب کاربرد و مصالح انتخاب به اهتمام

 اعصار طول در مصالح مناسب انتخاب و کاربرد این رو از. می کند متمایز نمایشی طرح یک از را واقعی انساختم یک مناسب،

. است کرده متمایز هم از را مختلف معماري هاي و معماران آنها، بر تأکید نسبت و کاربرد نحوه و بوده معماران دل مشغولی

 کمال حد به تقریباً را پروژه در مصالح کاربرد کیفیت که هستند ارانیمعم از خوبی هاي¬نمونه آلتو آلوار و لویدرایت فرانک

 .رساندند¬می خود

 براي عملکردي چنین ولی است، کافی ساخت وساز امر در مصالح و مواد اقتصادي و فیزیکی ظرفیت با آشنایی پیمانکاران، براي

 با را آنها باید بزنند، مدبرانه گزینشی به دست لحمصا و مواد انتخاب در اینکه براي معماران. نیست رضایت بخش معماران

 شخص کار این براي. بشوند چه است قرار مواد این بپرسند، خود از باید نخست آنان. دهند قرار مدنظر زیاد دقت و حساسیت

 معمار به هم یژگی هاو این. بشناسد و گیرد فرا را آنها بافت و فرم و ساختاري طرح قبیل از مصالح و مواد ذاتی ویژگی هاي باید

 .می گردند محسوب مکان و نور فضا، طراحی براي دهنده اي نظم و معیار حال عین در هم و می شوند تحمیل

 و سخت یا نرم مقاوم، یا شکننده را خود فضا می نگریم، آن به چشمانمان با یا و می کنیم لمس را فضا خود دستان با وقتی

 منتظر که بی جنبش اند کالبدهایی یا بوده خنثی کم وبیش مصالح و مواد اینکه تصور اینبنابر. می دهد نشان معتدل یا سرد

 عبارت به. دارند را خود خاص روح عبارتی به یا گرایش نیز مواد. نیست درستی چندان تصور می باشند، ما بکارگیري و تخیل

 یا را بودن زودگذر را، تنگدستی یا کنند القاء را ثروت دمی توانن آنها. هستند نیز نمادین معانی بار داراي مصالح و مواد دیگر

 در بالقوه ساختمانی مصالح ترتیب بدین. را بودن ورانه¬پیشه یا صنعتی سرانجام و عمومی یا خصوصی و را بودن طوالنی

 آن از نشان پارچه یا آهن چوب، سیمان، سنگ، چون مصالحی از ناشی فردي یا ذهنی نمودهاي بررسی. مفهوم اند بردارنده

 .یافته اند تکامل فناوري و فرهنگ با مفهومی داللت هاي این که دارد

 در که حالی در نمی رسید، نوع یک صد از بیش به پیشرفته کشورهاي در معماران مصالح انتخاب دامنه پیش سال چهل پنجاه

 کاربرد و انتخاب امر همین. کنند انتخاب فمختل ماده میلیون یک میان از را خود نظر مورد مصالح باید معماران حاضر زمان

 و پیچیده تر آنها انتخاب فرایند باشد، بیشتر مصالح تعداد هرچه زیرا می کند، روبه رو زیادي دشواري هاي با را مصالح مناسب

 .بود خواهد گزاف تر اولیه هزینه بالطبع
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 که را معیارهایی و کشور آن ساختمانی فناوري ی  پردازد،م تجربه به معمار آن در که را کشوري باید همیشه مصالح، کاربرد در

 یافته توسعه کمتر کشورهاي در یا سوم جهان کشورهاي در معماران که واقعیت این. داشت نظر در بندند، می کار به آنجا مردم

 در تنها نگرشی نینچ با. می سازد مبرهن را دسته دو این میان زیاد تفاوت هاي دارند، دسترسی معدودي بسیار مصالح به

 مصالح کاربرد شیوه هاي و تعداد و اجزاء گونه ها، تمام که آورد میان به سخن جهانی مقیاسی در معماري از می توان صورتی

 ـ مختلف معماري هاي مورد در عمومی استنتاج هاي و تمایز قیاس، درباره تصمیم گیري در شاید بنابراین. گیرند قرار مدنظر

 .می آیند حساب به اساسی عاملی مصالح و ساختمان فناوري ـ ریتم و سازه کلی موضوعات و فضایی عام کیفیت هاي وراي

-چنان دارند، معماري فضاي و فرم تعریف در تعیین کننده اي نقش آنها، بکارگیري شیوه نیز و مصالح و مواد ذاتی ویژگی هاي

 تکنیک که زمانی تا سابقاً. می کنند ایفا را خود نقش مصالح و مواد بوسیله فرم ها مکان، شکل گیري در: گفت می توان که

. دادندمی شکل معماري فضاي به و کردندمی مشخص را فرم که بودند مواد و مصالح این بود، نساخته ممکن را چیز همه مدرن

 اینجا در. می آورد(( بدست را زیبایی بنا که است راستی شکوه و جالل ))با: است گفته چنین پره اگوست زمینه همین در

 .است ساخت وساز امر در آنها از مناسب استفاده و مصالح و مواد پایه بر فرم تعریف صداقت، یا راستی از وي منظور

 هر که است معنی بدان این. دارد ايویژه خواص فرم پذیري نظر از استو خود خاص ساختاري بالقوه توان دربردارنده ماده هر

 فضاي صورت ترتیب بدین و می سازد مطرح را خاص فضایی و حجمی فرم هاي وبرخی طلبدمی را دخو خاص فرم ايماده

 گنبد و قوسی شکل هايطاق از بسیاري انواع گیريشکل علت به توانمی مثال، عنوان به. دهدمی قرار تأثیر تحت را معماري

 جنس و ماده نوع سبب به اصل در هافرم این. کرد شارها شوند،می محسوب ایرانی معماري فضاهاي در مهم بسیار عنصر دو که

 وجود بنا ساختن براي کافی اندازه به سنگ و چوب که ایران مرکزي نواحی در زیرا شدند، ابداع دسترس در ساختمانی مصالح

 مسطح بصورت را هاسقف و هادرگاه توانستندنمی مصالح این با که آنجا از و کردندمی استفاده آجر و خشت از ناچار به نداشت،

 از نیز وسیع بسیار فضاهاي براي. بپوشانند شکل قوسی هايطاق با را فضاها سقف و هادرگاه دهانه شدند ناچار بسازند،

 هايطاق انواع اینکه جالب نکته. بپوشانند ستون بدون را وسیع فضایی بتوانند تا کردند استفاده شکل گنبدي هايپوشش

 مورد بود، دسترس در فراوانی به چوب آنجا در گذشته در که خزر دریاي حاشیه در واقع نواحی در گنبدها و شکل قوسی

 بوده آجر و خشت خاک، مصالح جنس به وابسته هافرم این ابداع که مدعاست این بر دلیلی خود امر این. نگرفتند قرار استفاده

 .است

 هاي ارزش و ها سنت ویژه عناصر و کارکردها ساختمان فن و حمصال جمله از متعددي عوامل تاثیر تحت معماري فضاي هر

لیکن براي بیان اهمیت نوع کاربرد مصالح و تاثیر روانی آن در ادامه به . گیرد می شکل معمار ابتکار و خالقیت فرهنگی

 نمونه مصالح کاربردي در فضاهاي آموزشی می پردازیم: ۲بررسی

در صد اوقات  ۵1ناسب در محیط هاي آموزشی است.با توجه به سپري شدن :رنگ یکی از عوامل آفرینش فضاي مرنگ(0

میتوان به ضرورت به کارگیري الگوي مناسب رنگ در فضاهاي داخلی پی برد.انسان ,کاربران فضاهاي آموزشی در فضاي بسته

عبارتی رنگ ها بیان عوامل  در میان رنگ ها خود را شناخته است و سابقه آگاهی او به رنگ هاي پیرامونش بسیار کهن است به

 جغرافیایی و اعتقادي  اند.,فرهنگی
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با ظهور و ورود اسالم طبیعت جایگاه خود را به عنوان تجلی گاه خلقت زیباي خداوند حفظ کرد.هنرمندان و معماران نیز به 

ه تالش می کردند تا آنچه را که بلک ,به دنبال تقلید از طبیعت و دوباره سازي آن نبودند,تاثیر از باورهاي دینی و مذهبی خود

(.در ایران دو عامل زیر موجب 1ص,0۱3۵,می آفرینند حاکی از  نگاه تجلیل گرا و ستایش  آمیز از خلقت خداوند باشد)فدوي

 می شد تا رنگ آثار هنر و معماري برگرفته از طبیعت باشد:

 (.۵۳ص,0۱۳0,ی آمدند.)پیرنیارنگ هایی قابل تولید و استفاده بودند و مستقیما از طبیعت بدست م-0

اسطوره اي و تمثیلی به خود گرفتند و در آثار هنر و معماري ,بسته به باور و اندیشه هاي ایرانیان رنگ ها شکل نمادین-۲

 بیانگر معانی خاص خود بودند.مثال رنگ آبی نمادي آسمانی و الهی بود.

خاص ذهنی و هوشی را افزایش داده و موجب افزایش جهش  استفاده از رنگ هاي روشن در محیط هاي آموزشی فعالیت هاي

(.رنگ میتواند بر حس تشخیص زمان یادگیرنده اثر گذارد.رنگ هاي سبز وآبی موجب 3ص,0۱۳3,هاي مغزي میگردد)عظمتی

تخمین گذشت آرام زمان می شود و براي کالس هاي درس که در مدت طوالنی در آن قرار می گیرد مناسب 

(.تحقیقات انجام شده از سوي معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد تهران در سال 011-۵۳صص,0۱۳3,است)محمودي

-صورتی-رنگ هاي قرمز,دربارهی رنگ مناسب در فضاهاي آموزشی نشان می دهد که در مدارس دخترانه مقطع ابتدایی 0۱۳۲

ند.در مدارس راهنمایی اعم از دخترانه و اعم زرد مناسب هست-آبی-سبز-آبی و در مدارس پسرانه مقطع ابتدایی رنگ هاي قرمز

آبی و زرد لیمویی مطلوب -سبزآبی-زرد لیمویی و در مدارس مقطع متوسطه رنگ هاي سبز-سبز-ازپسرانه رنگ هاي نارنجی

 (.0۵۳ص,0۱۳۲,اند)معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی

 مؤثر منفی و مثبت ریتمی هیجانات ایجاد در موسیقی همچون رنگ که این به اشاره با ، شناس روان ، غفاري مسعود دکتر

 ، موسیقی از ناشی هیجانات که طور همان:»  کند می تأکید و دهد می شکل را رفتار از معینی هاي گونه ، آن تبع به و است

.  آورد وجود به را خاصی رفتارهاي و هیجانات ، تواند می نیز رنگ موج طول شدت ، دهد می فرد به ریتمینک رفتارهاي

 در.  کنیم می دنبال آموز دانش براي را رفتاري هدف چه که دارد آن به بستگی ، درس هاي کالس در ها رنگ از استفاده

.  است خوشایند محیطی آوردن وجود به و روشنایی تأمین فقط ، رنگ و نور نقش که پذیرفت توان نمی دیگر امروز ، نتیجه

 حاصل نور معین کیفیات از که انگیزد می بر را احساساتی بلکه ، نیست فیزیکی ژگیوی یک تنها ، نماها با ها مکان اشیاء رنگ

 . «کند می تفسیر و تعبیر را آنها مغز و بیند می را ها رنگ چشم.  شود می

 در:»  گوید می ارتباطی چنین توضیح در ، آموزشی تکنولوژي  متخصص و دانشگاه استاد ، نژاد حسینی حاج غالمرضا دکتر

 تحت را انسان هاي واکنش که عواملی ، شوند می گرفته نادیده نور و رنگ حیث از عوامل بعضی ، متأسفانه محیط طراحی

 تمرکز فقدان ، سردردها انواع ، بودن مزاج عصبی نظیر اي ناسازگارانه هاي واکنش آمدن وجود به موجب و دهند می قرار تأثیر

 . « شوند می ها انسان در روانی فشار و اضطراب ، دیداري اختالالت ، ها بدخلقی ، ناکارآمدن ،

 به وبعضی دارند عالقه ومعین مشخص باحدود رنگی  سطوح به افراد از بعضی است فرد واحساس تفکر طرز از اي نشانه رنگ

 گوناگونی هاي فرهنگ در هستند اشخاص واحساس تفکر طرز شناخت ابزارهاي از یکی ذهنی ترکیبات نامحدود رنگی فضاي

 عصر در مثال براي اند داشته خاصی مفهوم هموارها رنگها تاریخ از معینی دورهاي در کنند می بیان را متفاوتی معانی رنگها
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 شود می شناخته سرد رنگهاي آرامش و سکون نمادهاي عنوان به سبز آتی گرم ورنگ خطر نماد عنوان به قرمز رنگ حاضر

 یا سردي شادي یا غم ودشمنی دوستی احساس توان می گوناگون بارنگهاي وندش می سبب را مختلف احساسات انگیزش رنگها

 عالقه به توجه با فرد هر است شده مشخص کامال انسانها زندگی در رنگ نقش.  کرد القا بیندگان به را نفرت یا عشق و گرمی

 براین دلیلی خود زندگی سایلو در رنگ انتخاب در سلیقه اختالف دهد می نشان تمایل خاص هاي رنگ به نسبت خود هاي

 و اجتماعی بارفتارهاي ارتباط بی اثر این که گذارد می تاثیر افراد دوران در نوعی به خاصیتش مقتضاي به رنگ هر. مدعاست

 بنا فرد هر وهست بوده آدمی توجه مورد همیشه....... و منزل وسایل و لباس-میز – کتاب - اتاق رنگ انتخاب نیست آنان روانی

 دیگري مبحث آنان رشد و تربیت و کودکان با رابطه در رنگ مساله پسند می را دآن دارد انس رنگی به خود درونی مسائل به

 در کودک توسط رنگ انتخاب است سال بزرگ افراد از بیشتر کودکان در تاثیر این که چرا دهد می راتشکیل رنگها ازتاثیر

 تعلیم خدمت در ابزاري عنوان به رنگ به توجه لحاظ این به است آنان روانی حاالت نشاندهندهی دیگر کارهاي یا ها نقاشی

 براي مناسبی بسیار هاي مکان توان می را وپرورشی آموزشی هاي ومحیط ها مدرسه است الزامی امري کودکان وتربیت

 .    آورد شمار به وپرورش آموزش هاي هدف پشبرد جهت در رنگها از استفاده

 ادرک بر تأثیرگذاري به قادر که است پراهمیت دلیل این به عامل این و است فضایی ارزش بر موثر عوامل زا یکی نور نور:(۲

 را انسان خوي و خلق بیش و کم تأثیر این و گذاردمی تأثیر انسان بر نور شدن زیاد و کم. باشدمی انسان رفتارهاي در حسی

 وجود با معماري که چرا. است ناپذیر جدایی معماري مقصود از شروحانی و غیرمادي ماهیت رغم به نور. دهدمی تغییر

 حال بنیادي عنصري عنوان به نور از گیريبهره با و باشد، زیباشناسه دریافتی نشانگر تواندمی عملکردش و فیزیکی هايویژگی

 .برانگیزد را عواطفی و کند خلق را هوایی و

 ناراحت را کاربر چراغ، ضعیف نور. برد باالمی را کاربر تحصیلی بازدهی و یريیادگ فضاهاي آموزشی قدرت در طبیعی نور تامین

 .گردد افسردگی به ایشان ابتالي حتی و توجهی بی باعث تواند می و کرده

 ندرت به کار فضاهاي و پشتی هاي کالس بعضا اما برخوردارند، مستقیم روشنایی از ما فضاهاي آموزشی از بسیاري امروزه

 یا و) اند شده ساخته اصول رعایت بدون و شتابزده درگذشته که آموزشی اي فضاهاي بیشتر. دارند بیرون وبهر اي پنجره

 منظور که محلی هستند؛ زندان شبیه بیشتر ،(شده استفاده آموزشی فضاهاي عنوان به آنها از که مسکونی هایی ساختمانی

 همچون فضایی ما آموزشی فضاهاي خواهیم نمی اگر. است گهبانن کمی عده با افراد زیادي شمار اداره آن طراحی از اصلی

 که است شایسته. شویم قائل تفاوت کند می تربیت که طرحی با کند می تنبیه که طرحی بین باید باشند، داشته زندان

 و نور تناسب براي معماري اولیه اصول از یابند می اختصاص کاربر پرورش و آموزش به آینده در که فضاهایی و ها ساختمان

 به موجود آموزشی فضاهاي بازسازي و دوباره طراحی است ممکن که آنجا از. باشند مند بهره آموزشی کارکرد با فضاها رنگ

 درباره غلط باورهاي برخی در بازنگري آموزشی، فضاهاي بهسازي براي آغاز نقطه بهترین شاید نباشد مقدور اي ریشه صورت

 .پرداخت خواهیم آنها به اینجا در که قرارند این از باورها این عمده. است یآموزش فضاهاي در رنگ و نور

 براي هیچگاه اما است؛ ضروري آموزشی فضاهاي براي روشنایی حداقل تامین : باشد یکنواخت باید اتاق در روشنایی میزان

 به منطقی یکنواخت روشنایی ارگاه،ک یک تولید خط براي شاید. است نشده تعریف معیاري فضاها این در نور متفاوت میزان

 تامین روش، بهترین اینجا در. است سرآمده به آموزشی)مدارس و دانشگاه ها( فضاهاي براي فکر طرز این زمان ولی برسد، نظر
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 این. اندبتاب پایین به را دیگر بخشی باالو به را نور از بخشی تواند می سقف از آویزان چراغهاي. است اتاق مرکز در زیاد روشنایی

 نور آنکه ضمن. شود می تابیده کار سطح روي بیشتر پایین نور که کنند می بازتاب سقف از را یکدستی و متعادل نور چراغها

 .کند می پویاتر را یادگیري محیط بصري نظر از سفید یا سیاه تخته روي مستقیم

 پنجره، که باورند این بر قدیمی از استادان بسیاري :کند می پرت را آموز دانش حواس بیرون به اندازي چشم با هایی پنجره

 پرده هاي پنجره سقفی، پنجره باالتر، ارتفاع در پنجره با هایی کالس آنها. دارد می باز استاد به توجه از را آموز و دانشجو دانش

و دانشجوها  آموزان دانش از بسیاري براي اما. دهند می ترجیح را گذشته هاي زمان همچون پنجره بدون هاي کالس یا و دار

 شده اضطراب افزایش موجب حس این. آورد می پدید را شدن زندانی حس باشد نداشته بصري ارتباط بیرون با که فضاهایی

 فکر به دانشجو بیشتر  آموزشی فضاهاي چنین در. سازد می تحمل غیرقابل و کننده نگران آموز دانش براي را مدرسه فضاي

 دروس. یادگیري تا هستند فضا از گریز

 گیرینتیجه

مکان ها و اشیا می توانند هم به صورت نیرویی باز دارنده و هم به صورت عامل تسهیل کننده در مرحله یادگیري عمل ,اشخاص

کنند.فضاهاي آموزشی فقط دیوار اتاق و اشیاي بی روح نیستند بلکه فضا عرصه ایست که هر بخش آن براي کاربر پیامی دارد و 

نیمکت و راه رو و حیاط و...هرکدام داراي یک فرهنگ هستند و ,میز,تخته ,عاداتی بر آنان تحمیل می کنند. کالس ها آداب و 

 توجه به این فرهنگ و روح حاکم بر آن است که همراه با کتاب و استاد مجموعه اي از اهداف تعلیم  و تربیت را شکل میدهد.

پدید می آورد که براي او فراموش نشدنی است.در دو دهه اخیر توجه به کیفیت لحظات یادگیري عمیق چنان لذتی در دانشجو 

آموزش عالی بیش از بیش اهمیت یافته است و سعی بر باال بردن کیفیت آموزش و... پرداخته اند.به نظر می رسد تحوالت ایجاد 

جدید اساسی را در فرآیند و روش ت ,تغییر شیوه هاي سنتی به روش هاي جدید آموزش و طراحی ,شده در آموزش معماري

 توان می نتیجه  چنین مشابه هاي پژوهش و پژوهش این نتایج به هاي آموزش  این رشته اجتناب ناپذیر کرده است. توجه

کاربروفرم طراحی و نوع  روانی کاربري و حتی نیازهاي,فرهنگ  به توجه طریق از محیطی عوامل کیفیت بهبود که گرفت

 داشتن دانش روان شناسی محیطی نیز می تواند صورت گیرد. همچنین و فضاو...

او فیلسوفی بود که فلسفه را با زندگی در آمیخت و آن را  "ژاک دریدا روز مرگ دلوز سخنان خود را با این جمله آغاز کرد 

شادمانه "و دیگري "در آمیختن علم با زندگی روزمره"این گفته دریدا از دو نظر  قابل تامل است. نخست "شادمانه ساخت.

این مسئله مهمی ایست که معماري با زندگی عجین کرد نه از جنس سلطه بر دیگري بلکه به "ساختن زندگی به وسیله علم

 .موازات هم بودن و با هم بالیدن و تولید کردن باشد
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 منابع  -

 علیرضا ترجمه, محیطی طراحی در رفتاري علوم نقش,معماري نظریه آفرینش( , 0۱۳۱,)جان, لنگ

تهران,تهران دانشگاه انتشارات,فر عینی . 

 شهید دانشگاه انتشارات و چاپ مرکز,آن کاربرد و محیط شناسی روان(,0۱۳1,)شهرناز, مرتضوي

تهران,بهشتی . 

 نشریه, شهري طراحی و معماري خدمت در نو دانشی:محیطی شناسی روان(, 0۱۳1,)قاسم,مطلبی

01 شماره,تهران دانشگاه انتشارات,زیبا هنرهاي . 
Gifford, R, (1997),"Environmental Psychology : Principles Practice", London, 

Boston, Allyn and Bacon. 

 زیبایی ها تجربه و مفاهیم)  یادگیري هاي محیط طراحی زبان دستور(,0۱۳1) ، حامد ، نیا کامل

معماري در شناسی . 

 اراتانتش و چاپ مرکز ، بهشتی شهید دانشگاه, عماريم در شناسی زیبایی, 0۱۳۱,کورت یورگ گروتر،

تهران, نور سبحان . 

پدیا ویکی آزاد دانشنامه  

کام.معمارنیوز اخبار جامع سایت  

سالمت و پزشکی مجله ترین جامع,سالم دکتر پزشکی مجله . 

0 شماره,زیبا هنرهاي نشریه,0۱3۵,محمد سید,فدوي . 

 کهن بناهاي در آمود,اندود,آژند, ساختمانی الحمص,0۱۳0,زهره,بزرگمهري و محمدکریم,پیرنیا

اول چاپ کشور فرهنگی میراث سازمان,تهران,ایران . 

 فضاهاي در رنگ انتخاب تاثیرات بررسی,0۱۳3,حمیدرضا,عظمتی و علی,شرقی و اکبر علی,عظمتی

0۳ شماره,زیست محیط و انسان فصلنامه, انرژي مصرف کاهش در آموزشی . 

 شهرسازي و معماري در شناسی رنگ مبانی و اصول,0۱۳3,امیر,منش شکیبا و کوروش, محمودي

طحا انتشارات, . 

 و راهنمایی-ابتدایی دوره مدارس در آموزشی فضاهاي مناسب رنگ بروشور تهیه,0۱۳۲,تهران دانشگاهی جهاد پژوهشی معاونت
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