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 چکيذُ
ةا جّزَ ةَ پیكؼفث ؾهّم در كؼون اظیؼ ةؼای زّاىؽ ةكؼی دؿحاوردُای ةـیاری را ةَ ُيؼاه داقحَ 

ُای زـيی و  ُای درىاٌی ةؼای ةیياری جّان ةَ جکاىم و پیكؼفث راه کَ از زيهَ ایً دؿحاوردُا ىی

کَ پؾ از ىحعننان در ایً زىیٍَ، دوىیً ٌلف  رواٌی ٌام ةؼد. کَ در ایً ىیان، ىی جّان ادؾا کؼد

ُا )ٌّر، ىتهيان و ...( ةؼ ؾِغه دارد. ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ را فضاُای ىؿياری و چگٌّگی ظؼاصی آن

اُيیث ىؿياری در ظؼاصی ایً ىؼاکؽ، ةَ ةؼرؿی امّل ظؼاصی ىؼاکؽ ىكاوره و روان درىاٌی و 

قّد جا ةا ایً ةؼرؿی، ٌلنان ُا و زِان پؼداظحَ ىی ُيچٍیً ةؼرؿی جعتیلی ایً ىؼاکؽ در ایؼان و

کيتّدُای ىّزّد در زىیٍَ ظؼاصی ایً ىؼاکؽ در ایؼان آقکار قّد جا ٌِایحا امّل و ضّاةعی ةؼای 

 جغویً ایً ىؼاکؽ جغویً قّد.

 .ىؼکؽ ىكاوره و روان درىاٌی، ىؿياری، ٌيٌَّ ُای ایؼاٌی و ظارزی :يذيکل ٍاصگاى
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 الدى هصطفی سادُ

 کارقٍاس ىؿياری، کارقٍاس ارقغ ةؼٌاىَ ریؽی قِؼی
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 هقذهِ             

جضّل زاىؿَ از صانحی ؿاده و اةحغایی ةَ وضؿی پیچیغه و ةغؼٌر، ىكکالجی را ةؼای اٌـان ةَ وزّد آورده اؿث کَ پیكگیؼی و                 

یگؼ ٌؽدیك و ةعكغ. در زّاىؽ اونیَ ةؼ ادؼ ؿاده ةّدن زٌغگی رواةط افؼاد ةا یکغ گیؼی از راٍُيایی و ىكاوره را ضؼورت ىی صم آٌِا نؽوم ةِؼه

جؼ  قغ. ةا گـحؼش زاىؿَ رواةط افؼاد پیچیغه ىٍكی جّؿط ٌؽدیکان و واةـحگان صم ىیميیيی ةّد و ىكکالت آٌان اغهب ةَ مّرت کغظغا

جؼ ةاقغ ٌیاز ةَ ارائَ ظغىات راٍُيایی  جؼ و رواةط افؼاد پیچیغه جؼ ىعؼح قغ. ُؼ كغر زاىؿَ گـحؼده قغه و نؽوم راٍُيایی ةَ مّرت زغی

 قّد.ةیكحؼ اصـاس ىی

قّد و آراىف و  از ظؼیق ىكاوره ظاٌّادگی و ارائَ روقِای مضیش جؼةیحی رواةط ؿانو و ىحؿادل ةیً اؾضای ظاٌّاده ةؼكؼار ىی               

ؿاظث. ةا وكّع قّد.. پیغایف ىكاغم ىحٍّع و ىحؿغد و ٌیاز ةَ جعنل در اٌسام کارُا، راٍُيایی قغهی را ضؼوری آؿایف آٌان جاىیً  ىی

جّاٌـث  ُای پیچیغه ىاقیٍی، کكاورزی ؿٍحی و اٌسام کارُا ةا دؿث ٌيی اٌلالب مٍؿحی و جتغیم جغریسی کارُای دؿحی ةَ فؿانیث

پاؿعگّی ٌیازُای روزافؽون افؼاد ةاقغ. از ایً رو، ىكاغم ؿاده و اةحغایی ةَ کار در کارظاٌسات و ىّؿـات مٍؿحی جتغیم قغ و جعنل و 

 کار ىعؼح قغ. جلـیو 

آىّزان ةَ ؿادگی ىیـؼ ٌیـث و در ایً  ُای جضنیهی و قغهی، اىکان اٌحعاب مضیش و ىٍاؿب ةؼای داٌف ةا جٍّع و جؿغد رقحَ              

قّد. پیكؼفث جکٍّنّژی ىّزب قغه اؿث کَ اٌـاٌِا کارُا را  زىیٍَ ةَ ىحعننان راٍُيایی جضنیهی و قغهی ٌیاز قغیغی اصـاس ىی

جؼ ةَ اٌسام ةؼؿاٌٍغکَ ایً ؿؼؾث ىكکالجی را ةؼای اٌـان ةَ وزّد آورده اؿث. ةغیً ىؿٍی کَ ؿؼؾث و دكحی کَ در اٌسام اىّر ةؼ ادؼ  ؿؼیؽ

ُای رواٌی و جضؿیف رواةط و ارزقِای اٌـاٌی گؼدیغه اؿث.یکی از  پیكؼفث جکٍّنّژی ؾایغ ةكؼ قغه ىّزب ةؼوز ةؼظی ةیياریِا و ٌاراصحی

 ُا و ىكکالت ازحياؾی امالح ىكکالت و جغییؼ رفحارُای ٌاىعهّب اؿث. ىتارزه ةا ٌاةـاىاٌی روقِای ىٍاؿب

ُای ىٍاؿب در زٌغگی ةؼ کـی پّقیغه ٌیـث. ةَ ظنّص در کارگیؼی راه صمٌیاز اٌـان ةَ راٍُيایی ةَ ىٍؼّر اٌحعاب و ةَ             

ؿازد. از ظؼف دیگؼ پیچیغگی روزافؽون ن را ةا قؼایط ةضؼاٌی ظامی ىّازَ ىیؿٍیً زّاٌی و ٌّزّاٌی کَ جضّالت زـيی و روصی کَ اٌـا

پػیؼ ٌعّاُغ ةّد ىگؼ ةا  ُایی آگاه، ؿانو، اٌغیكيٍغ، ىتحکؼ و ظالق را ىعؼح ٌيّده اؿث و ایً اىؼ اىکان زِان اىؼوز و ضؼورت جؼةیث اٌـان

ُا، درىاٌی ةا ارائَ راُکارُای ىعحهف ةَ زّاٌان، ٌّزّاٌان، زوج و روان  در ٌؼؼ گؼفحً ىؼاکؽی کَ افؼاد زاىؿَ را کيك کٍغ. ىؼکؽ ىكاوره

 کٍغ. قان یاری ىیدةیؼان و ككؼُای ىعحهف، افؼاد را در رؿیغن ةَ اُغاف

 

 ضزٍرت تحقيق            

اظیؼ در ایؼان، ٌیاز ةَ ىكاوره و ُای ةا جّزَ ةَ افؽایف چكيگیؼ اظحالالجی از كتیم افـؼدگی، ىكکالت زٍـی و غیؼه در ؿال            

ٌیاز از ىكاوره  قّد. ُيیً ظّر ىؼدم ؾادی ُو ةؼای داقحً زٌغگی ةِحؼ ةی ةؼگؽاری ؿيیٍارُایی ةا ایً ىّضّؾات ةیكحؼ از پیف اصـاس ىی

ىكاوره ةكٌّغ کيحؼ دچار  ٌیـحٍغ )ىكاوره قغهی، جضنیهی، ازدواج و غیؼه(. اگؼ زّاٌان كتم از اٌحعاب رقحَ، اٌحعاب قغم و اٌحعاب ُيـؼ،

رؿٍغ. دنیم دیگؼ ایً ةّده کَ اىؼوزه جّزَ ةَ کّدکان ظیهی افؽایف یافحَ و وانغیً ُيّاره دٌتال  قٌّغ و ةَ یك زٌغگی ىّفق ىی اقحتاه ىی

 ُایی ُـحٍغ کَ ةَ کكف و ةاروری اؿحؿغادُای کّدکان کيك کٍغ و در ٌحیسَ آىّزش آٌِا در آیٍغه راصث اؿث.راه

درىاٌی، ایً ةّده کَ در ایؼان ُیچ فضایی ظاص ىؼکؽ  ةٍاةؼایً یکی از دالیم امهی اٌحعاب ضؼورت ظؼاصی ىؼکؽ ىكاوره و روان         

ُای ىـکٌّی ىكغّل ةَ کار ةّده و ةَ ىؼدم قٍاؿان در یکی از واصغُای آپارجيان درىاٌی ؿاظحَ ٌكغه اؿث و ىكاوران و روان ىكاوره و روان

کٍٍغ اکذؼا دارای ىكکالت روصی ُـحٍغ پؾ فضای ىكاوره ةایغ ظاص ایً افؼاد  ٍغ و چّن افؼادی کَ ةَ ایً ىؼاکؽ ىؼازؿَ ىیدُ ىكاوره ىی

 جّاٌغ ىٍاؿب ایً کار ةاقغ.  ظؼاصی قّد و یك آپارجيان ىـکٌّی و یا فضایی از پیف ظؼاصی قغه، امال ٌيی

 

 

 

 



 515-511، ص 5331، زمستان  3مىندسی عمران و معماری، شماره رویکردوای پژووشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 رٍش تحقيق            

 ّضّع ىّرد ةؼرؿی، در ةعف ُای ىعحهف ایً جضلیق از روقِای ىحفاوجی اؿحفاده قغه اؿث کَ ذیال ةیان ىی گؼدد:ةا جّزَ ةَ ى           

قٍاؿی و جؿيیو آن ةَ ىّضّؾات ىؿياری از روش در ةعف ىتاٌی ٌؼؼی و پیكیٍَ جضلیق ةا جّزَ ةَ زيؽ آوری اظالؾات در زىیٍَ روان

اکحكافی اؿحفاده قغه اؿث. -جضهیهی -ٌيٌَّ ُای داظهی و ظارزی از روش جّمیفیجضهیهی و در ةعف ىعانؿَ و ةؼرؿی  -جّمیفی

 

پيشيٌِ تحقيق        

 شٌاسی تعزیف رٍاى

 جؿاریف زیادی در راةعَ ةا ؾهو رواٌكٍاؿی جّؿط رواٌكٍاؿان ىعحهف ارائَ قغه اؿث:        

جّؿؿَ رفحارگؼایی در آغاز كؼن صاضؼ و جأکیغ آن ةؼ  داٌٍغ. ةاىییث ذٍُی ىعانؿَ فؿان ،قٍاؿان صّزه کار ظّد را از روان ایدؿحَ         

ایً جؿؼیف ىؿيّالً قاىم ىعانؿَ رفحار  قٍاؿی ةَ ؾٍّان ةؼرؿی رفحار جؿؼیف قغ گیؼی ؾیٍی، روان ُای كاةم اٌغازه ىعانؿَ اٌضناری پغیغه

 ُا کَ: ، ةا ایً فؼضُا اؿثو صیّان آدىیان

 ُا ٌیؽ اؿث.ُا، كاةم جؿيیو ةَ اٌـانم از آزىایف ةا صیّاناظالؾات صام         

 اؿث.  ُا فی ٌفـَ قایان جّزَ رفحار صیّان        

پغیغارقٍاظحی ، قٍاؿی قغ. اىا ةا جّؿؿَ روان قٍاؿی ُيیً جؿؼیف ارائَ ىی ُا درؿی روان در ةـیاری از کحاب ۰۳۹۱جا ۰۳۹۱از ؿال          

قّد و ُو ةَ  قٍاؿی ُو ةَ رفحار اقاره ىی ایو و در صال صاضؼ در جؿاریف روان دیگؼ ةَ جؿؼیف كتهی رؿیغه قٍاظحی ةار قٍاؿی و روان

ایً  ."اؿث ىعانؿَ ؾهيی رفحار و فؼایٍغُای رواٌیقٍاؿی، رواٌف"قٍاؿی را چٍیً جؿؼیف کٍیو جّاٌیو روان. ةٍاةؼایً ىیفؼایٍغُای ذٍُی

ؿازد و ُو ةَ فِو و درك فؼایٍغُای ذٍُی کَ ىـحلیياً كاةم  انؿَ ؾیٍی رفحار كاةم ىكاُغه ٌيایان ىیقٍاؿی را ةَ ىع جؿؼیف ُو جّزَ روان

.[۰] قٍاظحی كاةم اؿحٍتاط اؿث، ؾٍایث دارد زیـث ُای رفحاری و ؾنب ىكاُغه ٌیـث و ةؼ اؿاس داده

اٌغ. رفحار یؿٍی واکٍكِای فؼد در یك  رفحار جؿؼیف کؼدهقٍاؿی را ؾهو  روان"قّد: قٍاؿی ةَ ایً مّرت جؿؼیف ىیدر جؿؼیف دیگؼی،  روان

 .[2] "ىضیط و در یك زىان ىؿیً. ایً رفحار کَ در ؾیً صال ُو ةَ فؼد و ُو ةَ ىضیط واةـحَ اؿث، ُيیكَ دارای ىؿٍاؿث

 

  شٌاسی در جْاى تاریخچِ رٍاى

جّان جا ؿغه چِارم و  ُای آن را ىی كغىث ةیكحؼی دارد. ریكَُای ؾهيی ىّزّد  قٍاؿی از جيام ٌؼام جّان گفث پیكیٍَ روان ىی         

ای  قٍاؿی پیكیٍَ ، روان۰۳كؼن در پٍسو پیف از ىیالد ةا داٌكيٍغاٌی چّن افالظّن و ارؿعّ دٌتال ٌيّد؛ ونی ةَ كّل ُؼىً اةیٍگِّس، 

اؿث « قٍاؿی روان»کٍٍغه امعالح اةغاع رادونف گّؿهٍیّسةٍام یك فیهـّف جضنیم کؼده آنياٌی . [۹] ای کّجاه دارد دراز اىا جاریعچَ

قغ؛ و ُيچٍیً ةَ ؾٍّان یك کیف در ةؼظی  ىیقٍاظحَ فهـفَای از ؾهو  قاظَقٍاؿی ةَ ؾٍّان  روان، ؿغه ٌّزدُواواظؼ جا صغود  (.۰۳۹۱)

 قغ.ىیقغ کَ قاىم جِازو افکار و ٌاةّدی یگاٌگی دروٌی  ُا در ٌؼؼ گؼفحَ ىی فؼٍُگ

در قِؼ  قٍاؿی را دٍُغ، ؿانی کَ ویهیام وٌث اونیً آزىایكگاه روان ٌـتث ىی ۰78۳قٍاؿی را ةَ ؿال  ُؼ چٍغ ػِّر ؾهو روان          

جّان گفث ةَ ُيؼاه ظهلث اٌـان ةَ وزّد  الیپؽیك آنيان ةٍا ٌِاد، ىعانؿَ روح، روان یا ؾيهکؼد ذًُ، جاریط ةـیار ظّالٌی دارد و صحی ىی

ةَ  گیؼد اٌغ. در اىؼیکا ویهیام زیيؽ جنيیو ىی آىغه اؿث. ُيَ فالؿفَ، ٌّیـٍغگان و پؽقکان كغیو ةَ ٌّؾی درةاره رفحار اٌـان ؿعً گفحَ

کٍغ و ىّضّؾِای جضلیلی  ةؼد، ُغف آن را ىكعل ىی قٍاؿی را ةَ ُيَ زای اىؼیکا ىی آنيان ةؼود و زؽء قاگؼدان ووٌث درآیغ. زیيؽ روان

آورد. او ةَ ظاظؼ قیّه ظامی کَ در ىعانؿَ رفحار داقث از ةلیَ ىحيایؽ  قٍاؿی ةانیٍی روی ىی دُغ.در اجؼیف، فؼویغ،ةَ روان زیادی ارائَ ىی

 .[4]قّد  یى

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
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  شٌاسی در ایزاى  تاریخچِ رٍاى 

ؿیٍا و  ُا پیف ىّرد جّزَ ةّده اؿث و داٌكيٍغاٌی ىذم فاراةی، اةًانٍفؾ یا اظالق، از كؼن قٍاؿی در ایؼان جضث ؾٍّان ؾهو روان        

وزه ىعؼح اؿث پؾ از جاؿیؾ داٌكگاه قٍاؿی ؾهيی ةَ مّرجی کَ اىؼ اٌغ. اىا روان انٍفؾ مضتث کؼده ىالمغرا ُؼ یك ةَ ٌّؾی از ؾهو

قٍاؿی زغیغ  اکتؼ ؿیاؿی ةَ ُيؼاه دکحؼ ىضيغةاكؼ ُّقیار، روان ؿؼاُای ىلغىاجی و داٌكـؼای ؾانی گـحؼش یافث. دکحؼ ؾهیجِؼان، داٌف

 دُغ. قٍاؿی ؿٍحی ایؼان پیٌّغ ىی قٍاؿی زغیغ را ةا روان ریؽی کؼدٌغ. دکحؼ ؿیاؿی، روان را پایَ

 

 هشاٍرُ تعزیف هزکش 

 ىؼاکؽ ظغىات ىكاوره ىکاٌی اؿث کَ كادر ةَ ؾؼضَ ظغىات صضّری زیؼ ةاقغ:       

 راٍُيایی و ىكاوره در اىّر اؾحلادی، اظالكی، جؼةیحی، ازؼایی و رفحاری 

 ٍَُای جضنیهی، قغهی، ازدواج، ظاٌّاده و غیؼه راٍُيایی و ىكاوره در زىی

 تث، قعنیث و پیكؼفث جضنیهیُای ُّش، اؿحؿغاد، رغ ؿٍسی در زىیٍَ روان

 درىاٌی روان

 ؿٍسی کّدکان ىكاوره و روان

 

  ُاّذاف هزکش هشاٍر

 اُغاف ىؼاکؽ ظغىات ىكاوره ؾتارت اؿث از :       

 ُای صاکو ةؼ ُای ظّد و ارزشُا، ٌگؼشُا، ارزشجالش در زِث کيك ةَ ىؼازؿان در قٍاظث ةِحؼ اؿحؿغادُا، رغتث

 زاىؿَ

 ارجلای ؿعش فکؼی و جّاٌایی فؼدی و ازحياؾی ىؼازؿان ةؼای ىلاةهَ ىّدؼ و کارآىغ ةا ىـایم و جالش در زِث کيك ة َ

ىكکالت زٌغگی و رؿیغن ةَ ؿازگاری

 درىاٌی ةَ ىؼازؿان دارای ىكکالت و اظحالالت رواٌی ؾؼضَ ظغىات روان

 پؽقکی ةَ ىؼازؿان ٌیازىٍغ دارودرىاٌی در فؼآیٍغ ىكاوره ؾؼضَ ظغىات روان

 ؽاری زهـات آىّزش ُيگاٌی ةَ ىٍؼّر دؿحیاةی ةَ ةِغاقث رواٌیةؼگ

 ُای ُّش و قعنیث و غیؼه ؿٍسی در زىیٍَ ُای روانةؼگؽاری آزىّن

 ىكّرت ةا وانغیً، ىؿهيان، ماصتان کار و ىـئّالن و دیگؼ افؼاد ىّدؼ در ةِتّد وضؽ ىؼازؿان

 ٌِا ةؼ صـب ضؼورتقٍاؿایی ىٍاةؽ کيکی ىّزّد در زاىؿَ و ارزاع ىؼازؿان ةَ آ

 کيك ةَ ىؼازؿان در ىلاةهَ ةا ىّرد ةضؼاٌی ىاٌٍغ ىؼگ ؾؽیؽان، قکـث در زٌغگی، جيایم و اكغام ةَ ظّدکكی و غیؼه 

[۹].

 

  شٌاسی ٍ هعواري  ارتباط بيي رٍاى 

قٍاؿان ىؿحلغ ةّدٌغ ایً رو روان. از اؿثجّزَ ةَ فؼم و زٍتَ ُای زیتایی قٍاظحی آن  ،جؼیً ىؿیار ظؼاصان در فؼآیٍغ ظؼاصیامهی        

ؿازٌغ و نػا ىؼدم را ةیف از قٍاؿاٌَ و اٌحؽاؾی ظّیف ىییُای زیتایکٍٍغگان را كؼةاٌی ظّاُفکَ ظؼاصان ٌیازُای واكؿی و روزىؼه اؿحفاده

 اٌغ.قغه ٌاىاٌّس ؿاظحَپیف ةا ىضیط ظؼاصی

اٌـان و ىضیط کانتغی او ٌغاقث در  در آن جّزِی ةَ ارجتاط ةیً رفحار ُای اٌسام قغهقٍاؿی ؿٍحی کَ پژوُفةؼ ظالف روان         

 افؽون ىّرد جّزَ كؼار گیؼد.ای روزرفث جا ةَ گٌَّقٍاظحی ایً ىفِّم )ارجتاط اٌـان ةا ىضیط یا ةّم ظّیف( ىیرواٌكٍاؿی ةّم
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ؿایؼ  ةؼ ةهکَ ،رداگػّد ٌَ جٍِا ةؼ ىضیط جادیؼ ىیُيچٍیً ایً ىّضّع ىّرد جّزَ كؼار گؼفث کَ آدىی ةؼای صم ىكکالت ظ            

 ای دو ؿّیَزیـحی پایغار ةؼ کؼه زىیً و ةؼكؼاری راةعَنػا ةؼ ُو ٌیؽ جادیؼ گػار اؿث. ،افؼادی کَ در اؿحفاده از ىضیط ةا او قؼیك ُـحٍغ

قٍاؿان جّزَ روان ُا ىّردو اؾحلادات آنُا ارزش ُا،ٌگؼش ،ُافؼدی ىیان اٌـاٌِا جّزَ ةَ فؼٍُگ ةیً اٌـان و رواةط ةیً ىضیط و

 كؼارگؼفث.

 قٍاؿی جٍِا درروان گٌَّایً قغ وُا ةؼرؿی ىیدر آزىایكگاه قٍاؿی ؿٍحی ؾٍامؼ ىضیعی ىسؽا از ىضیط روزىؼه ىؼدمدر روان             

ض جادیؼ غیؼ ىـحلیو ىضیط کانتغی ةؼ رفحار قٍاؿی ىغرن ةا پیف فؼروان. ُای  کٍحؼل قغه ةّدُای ىؿیً  ةَ کٍفمغد یافحً پاؿط

ؿاظث از یك ؿّ و از ؿّی دیگؼ جّزَ ةَ ظؼاصان ىضیعی در ُای ىؿياری و قِؼی ىیاٌـان کَ در ٌِایث ظّد را ىهؽم ةَ ةؼرؿی ىضیط

 صؼفَ ظؼاصی و قٍاؿی ةاآقٍایی روان جا قغةاؾخ  ،کٍٍغگان فضاُای ظؼاصی قغهزِث ةؼظؼف ؿاظحً ٌیازُای ىكحؼیان و اؿحفاده

 ةـحَ قّد. "قٍاؿی ىضیعیروان"در ٌحیسَ ٌعفَ داٌكی ٌّ و یا پارادایيی زغیغ ةَ ٌام  و قّدةؼؾکؾ آغاز 

-م و ٌلم و صحی ٌِضث ؿٍثياؿاس جّؿؿَ قتکَ ص در ظؼاصی قِؼی ٌِضث قِؼگؼایی ٌّیً و یا جّؿؿَ کانتغی و اٌـاٌی ةؼ            

 ، اٌـاٌی،ریؽی کانتغیای ةؼای داٌكيٍغان ؾهّم ازحياؾی و رواٌكٍاؿی ىضیعی ةؼای ةؼٌاىَه ویژهگؼایی ٌّیً در ظؼاصی قِؼی زایگا

 آن جّؿؿَ و ارائَ در ای ؾيغه ؿِو ٌیؽ ىؿياران کَ قٍاؿیروان از ایقاظَ ؾٍّان ةَ ىضیعی قٍاؿیروان .اٌغقغه كائم اكحنادی و فؼٍُگی

 پؼدازد.ىی یکغیگؼ ةؼ دو ایً جادیؼ و ُایفؿکٌّحگاه ةا اةعَر در اٌـان رفحارُای ىعانؿَ اٌغ، ةَداقحَ

 قّد. قٍاؿی اٌـاٌی ٌیؽ قٍاظحَ ىیقٍاؿی ىضیعی و ةّمزاىؿَ و ىضیط ،ُای اٌـانُای دیگؼی ىاٌٍغ  ارجتاطداٌف ٌّیً ةَ ٌام ایً          

نػا . پؼدازدقٍاظث و رفحارُای فضایی ىی ،غ ىاٌٍغ ادراكکَ در جكؼیش رفحارُای ىؼدم ٌلف اؿاؿی دارٌ قٍاؿی ىضیعی ةَ ىّضّؾاجیروان

ةؼای  .ىٍغ اؿثؾالكَ اؿث،ُا ٌیؽ کَ از ٌّع رفحارُای ةٍیادیً اٌـان قٍاؿی ىضیعی ةَ ىعانؿَ جسؼةَ فؼدی و زيؿی ىؼدم از ىکانروان

 کٍٍغ:فا ىیایساد و جّؿؿَ یك پارادایو ؾهيی دو فؼایٍغ ىسؽا اىا ىؼجتط ةا یکغیگؼ ؿِو امهی را ای

 ُا ؿاظث جئّری

 ُاآن صلایق ىؼةّط ةَ آوریگؼد

  ؾتارجٍغ از:، قٍاؿی ىضیعی در ارجتاط ةا ظؼاصی ةایغ ىّرد جّزَ كؼار گیؼدکَ در روان ىفاُیيی       

 ُای رفحاری چگٌّگی ارجتاط ىضیط  ادراك و قٍاظث ىضیعی از كؼارگاه 

   رفحار ىؼدم 

 ُای ظؼاصیاظث جئّریُا در ؿگیؼی از ایً دادهةِؼه  

اُيیحی ظاص در  ،ُای ىضیط کَ ىّرد جّزَ ظؼاصان ٌیؽ كؼار دارد ةا كاةهیث زیـحیٌیازُای اٌـان در ُو و ُاىفاُیيی از كتیم اٌگیؽه        

ؼایٍغی اؿث ادراك ىضیعی ف. قٍاؿی ىضیعی اؿثریً ىلّالت در روانادراك اٌـان از ىضیط از ىضّریث ؿاظث یك ٌؼؼیَ ظؼاصی دارد.

نػا ادراك فؼایٍغی ُغفيٍغ اؿث و ةَ فؼٍُگ . گؽیٍغ ىی ُای الزم را ةؼ اؿاس ٌیازش از ىضیط پیؼاىّن ظّد ةؼن اٌـان دادهآ کَ از ظؼیق

 در صلیلث .فؼایٍغ ادراك ُيّاره ةا قٍاظث اٌـان از ىضیط ُيؼاه اؿث ٌگؼش و ارزش صاکو ةؼ جفکؼ ادراك کٍٍغه ةـحگی دارد. از ایً رو

 .[۹] قٌّغ صادث ىی، اٌغ قٍاظث کَ در ذًُ اٌـان جسؼةَ قغه ادراك ىضیعی از جؿاىم ادراك صـی و

 

بزرسی ًوًَِ ّاي ایزاًی             

قّد جا ةا ةؼرؿی جعتیلی و ةؼرؿی و درىاٌی واكؽ در ایؼان پؼداظحَ ىیدر ایٍسا ةَ ةؼرؿی چٍغیً ٌيٌَّ از ىؼاکؽ ىكاوره و روان           

ُا ةحّان ىّاردی را کَ ةؼای ظؼاصی ایً ىّارد ٌیاز اؿث، اؿحعؼاج کؼد و ةَ ؾٍّان انگّیی ةؼای ظؼاصی ایً جضهیم ٌلاط كّت و ضؿف آن

 ىؼاکؽ ارائَ داد:

 آةاد ُای ىؿياری ىؼکؽ ىكاوره ىِؼ ؿؿادتةؼرؿی  و جضهیم ویژگی

 ظیاةان اراك –اةان ویال ُای ىؿياری ىؼکؽ ىكاوره ىِؼ واكؽ در ظیةؼرؿی و جضهیم ویژگی
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 آباد ّاي هعواري هزکش هشاٍرُ هْز سعادتبزرسی  ٍ تحليل ٍیضگی

 آةاد جِؼان واكؽ قغه اؿث کَ قاىم ایً فضاُای زیؼ اؿث:ایً ىؼکؽ ىكاوره، در یك واصغ ىـکٌّی در ىضهَ ؿؿادت        

 اجاق ىكاوره

ظاٌَ و در ٍغنی راصث رو ةَ روی آن ةؼای ىؼازؿان اؿث. پكث ىیؽ ىكاور، كفـَ کحابقاىم یك ىیؽ و مٍغنی ةؼای ىكاور و دو جا م         

-گٌَّ صؾ آراىكی ةَ ىؼازؿَجّاٌغ ُیچرؿغ، ٌيیةؼد كؼار دارد ونی اجاق ظیهی جٍگ و کّچکی اؿث کَ ةَ ٌؼؼ ىیؿيث راؿحف وایث

 کٍٍغگان ةغُغ.

 الةی

ُایی ةؼای ٌكـحً افؼاد ىٍحؼؼ  رؿاٌی، ىیؽ ىٍكی و مٍغنی ای ىؿؼفی کحاب، ةؼد ةؼای اظالعالةی ایً ىؼکؽ، قاىم یك كفـَ کحاب ةؼ          

اٌغ و فضاُا اؿث. ایً كـيث از ىؼکؽ )الةی( از نضاظ دکّراؿیّن ةغ ٌیـث ونی ُيَ ایً فضاُا ةَ ُو ٌؽدیك و در کٍار یکغیگؼ كؼار گؼفحَ

اٌغ، آراىف ٌغارٌغ چّن از یك ظؼف مغای ىٍكی و از ظؼف دیگؼ حؼؼ ٌكـحَجفکیك قغه از ُو ٌیـحٍغ و ىؼازؿیٍی کَ روی مٍغنی ىٍ

 آورٌغ. کٍٍغ یك فضای قهّغی را ةَ وزّد ىی ُا یا ةؼد را ىعانؿَ ىیافؼادی کَ کحاب

 درىاٌی اجاق روان 

ت و ٌّر ىِحاةی كؼار و در درىاٌی قاىم یك ىتم راصحی و یك ىیؽ کّچك اؿث. در یك گّقَ یك كفـَ ةؼای ضتط مّ اجاق روان           

کٍٍغ چّن  ُایی ىعنّص پّقاٌغه قغه اؿث کَ از ورود ٌّر ةَ داظم کاىال زهّگیؼی ىی کٍار آن الىپ زردرٌگ كؼار دارد. ایً اجاق ةا پؼده

ُای فؼىؽرٌگ اؿحفاده قغه اؿث جؼ ةَ ُیپٍّجیؽم ةؼود. كـيحی از دیّار را ةا رٌگ كؼىؽ پّقیغه قغه و از ىتم قّد کَ فؼد ؿعث ٌّر ةاؾخ ىی

 قّد، در ایً اجاق وزّد ٌغارد. ُاؿث. گیاه ؿتؽ کَ ةاؾخ آراىف ىیاٌگیؽجؼیً رٌگ در ةیً رٌگ کَ ُیسان

 

 خياباى اراك –ّاي هعواري هزکش هشاٍرُ هْز ٍاقع در خياباى ٍیال بزرسی ٍ تحليل ٍیضگی

 ةان اراك واكؽ در ظیاةان ویال كؼار دارد کَ دارای فضاُای داظهی زیؼ اؿث:ایً ىؼکؽ ىكاوره ٌیؽ در یك واصغ ىـکٌّی در ظیا       

 الةی

ُای ةـیار اٌغك. الةی ىذم ىؼکؽ كتهی قاىم كفـَ ىؿؼفی کحاب، ةؼد ایً ىؼکؽ ُو کاىال قتیَ ىؼکؽ ىكاوره كتهی اؿث ةا جفاوت        

ؼکؽ از الةی ىؼکؽ كتهی ُو کّچکحؼ اؿث و جيام ىكکالت ىؼکؽ كتهی را ٌیؽ ُایی ةؼای ىؼازؿان. الةی ایً ى رؿاٌی، ىیؽ ىٍكی و مٍغنی اظالع

 دارد فلط ٌکحَ ىذتث ایً ىؼکؽ ٌـتث ةَ ىؼکؽ كتهی ایً اؿث، کَ در آن از درُای ضغ مغا اؿحفاده قغه اؿث.

 اجاق ىكاوره

جؼ اؿث. ایً اجاق ةَ یك جؼاس ةاز ه قغه اؿث راصثُایی کَ در آن اؿحفادجؼ و دنتازجؼ و ىتماجاق ىكاوره ایً ىؼکؽ از كتهی ةؽرگ       

ةؼد وکحاةعاٌَ ٌیـث. در زغول زیؼ ةؼرؿی ویژگی ُای قّد و ٌّرگیؼی ةِحؼی ٌـتث ةَ اجاق ىكاوره ىؼکؽ كتهی دارد ونی دارای وایث ىی

 ىؼاکؽ ىكاوره و روان درىاٌی ىّرد ةؼرؿی، دیغه ىی قّد:

 

 : بزرسی تطبيقی ًوًَِ ّاي هزاکش هشاٍرُ ٍ رٍاى درهاًی ایزاًی1جذٍل شوارُ 

هزکش 

 هشاٍرُ
 هَقعيت

فضاّاي 

 داخلی
 تصَیز اجشاء فضاّاي داخلی

ىؼکؽ 

ىكاوره 

 ىِؼ

 اجاق ىكاوره آةادؿؿادت

 ىیؽ و مٍغنی ىكاور

 مٍغنی ُای ىؼازؿان

 كفـَ کحاةعاٌَ و  وایث ةؼد
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هزکش 

 هشاٍرُ
 هَقعيت

فضاّاي 

 داخلی
 تصَیز اجشاء فضاّاي داخلی

 

 الةی

 كفـَ کحاب

 رؿاٌی ةؼد اظالع

 ىیؽ ىٍكی

 ُای ىؼازؿان مٍغنی

 

اجاق روان 

 درىاٌی

 ىتم راصحی

 ىیؽ کّچك

 كفـَ ةؼای ضتط مّت

 

ىؼکؽ 

ىكاوره 

 ىِؼ

 ظیاةان ویال

 اجاق ىكاوره

 ىیؽ و مٍغنی ىكاور

 ُای ىؼازؿان مٍغنی

 

 

 الةی

 كفـَ ىؿؼفی کحاب

 رؿاٌی ةؼد اظالع

 ىیؽ ىٍكی

  ُای ىؼازؿان مٍغنی
 هاخذ: هطالعات هيذاًی ًگارًذُ

 

جّان ةیان کؼد کَ ىحاؿفاٌَ در ایؼان، ىکاٌی کَ درىاٌی ىّزّ در ایؼان ىیروان ةا جّچَ ةَ ةؼرؿی و جضهیم دو ٌيٌَّ از ىؼاکؽ ىكاوره و         

دٍُغ.  قٍاؿان و ىكاوران در یك واصغ ىـکٌّی ىكغّل کارٌغ و ةَ ىؼدم ىكاوره ىی درىاٌی ةاقغ، وزّد ٌغارد و روان ظاص ىكاوره و یا روان
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ُای ىـکٌّی ةَ ؾٍّان ىؼکؽ ىكاوره ىكاوران از واصغُای واكؽ در ىسحيؽ و چّن ىؼاکؽ ىكاوره ىّزّد در ایؼان ظؼاصی قغه ٌیـث و اکذؼا

کٍٍغ کَ در ٌحیسَ از کیفیث فضاُای ىّرد ٌؼؼ ةَ کٍٍغ و در ٌحیسَ ةَ دنیم ىضغودیث ىکاٌی، چٍغیً فضا را ةا ُو جهفیق ىیاؿحفاده ىی

جّاٌغ درجياىی ىّارد ةَ کٍٍغ کَ در ٌحیسَ ىؼکؽ ىكاوره ٌيیقّد یا ةَ ٌاچار ةؿضی فضاُا را صػف ىینضاظ ٌّر و ؿؼ و مغا کاؿحَ ىی

 ىؼازؿیً ظغىات ارائَ دُغ.کَ ایً ىكکم در ُؼدو ىؼکؽ ىكاوره ىّرد ةضخ وزّد دارد.

 

 بزرسی ًوًَِ ّاي خارجی          

 ّاي هعواري هزکش هشاٍرُ ًيَ باٍٍ بزرسی ٍ تحليل ٍیضگی(Neubau ost-klinik im christophad Goppingen-

almani)

 جاؿیؾ قغه اؿث کَ ویژگی ُای آن را ىی جّان ةَ مّرت زیؼ ةیان کؼد: ۰۳۳۱ایً ةٍا درؿال        

 .در ایً ةٍا دؿحؼؿی ىـحلیو کهیٍیك ةَ قاُؼاه امهی درٌؼؼگؼفحَ قغه اؿث 

  .قکم ؿاظحيان ةَ مّرت ةعف آىّزقی در ةاال و كـيث ىٍضٍی قکم )گؼد( اؿث و ةَ پارك دؿحؼؿی دارد 

 يان )یك كـيث ىـحلیو و یك كـيث گؼد( كاةهیث اٌؿعاف ةَ ةٍا داده اؿث و ایً اىکان رافؼاُو کؼده ٌّع قکم ؿاظح

 کَ ةعف ُای ىعحهف ةَ راصحی ةَ ُو ىؼجتط ةاقٍغ.

 .ٌيای قیكَ ای ةٍا در اىحغاد ؿاظحيان کكیغه قغه اؿث 

  ؼیً ةعف جا ةاالجؼیً ةعف را ةَ ُو ىحؼ ةیً پاییً ج ۹در ایً ةٍا یك پهَ ىعنّص افؼاد ىؿهّل کَ اظحالف ارجفاؾی

 ومم ىی کٍغ.

اظالؾات،...ظغىات پؽقکی و یك کهیٍیك روزاٌَ كؼاردارد. در كـيث ةاالیی ةعف ُای -درظتلَ ُيکف،کافی جؼیا، ىؼکؽارائَ ظغىات        

 .[8] ىؼاكتث ُای رواٌی و اؾناب قٍاؿی كؼار دارد.

 زیسچِ بزرسی ٍ تحليل ٍیضگی ّاي هعواري هزکش هشاٍرُ پسيچيات((Psychiatrische Tagesklinik in Geislingen

 ویژگی ُای ایً ىؼکؽ درىاٌی را ىی جّان ةَ مّرت زیؼ ةیان کؼد:

  َكـيث جلـیو قغه اٌغ. 2ؿاظحيان ةَ ظؼزظیهی ؿاده ای ؿاظحَ قغه، فضاُا ة 

 .ُيَ فضاُای ىؼةّط ةَ کارُای گؼوُی، روزاٌَ و درىاٌی دركـيث زٍّةی كؼار دارد 

 ىؼکؽی دارای یك پهَ روةاز ةا ؿلف ةازاؿث. ایً کار ةَ ىٍؼّر ةاالةؼدن کیفیث فضایی اكاىحی اٌسام قغه اؿث و  راُؼو

 جؼاس روی ظتلَ ؿّم ةؼای دیغ ةیكحؼؿاظحَ قغه اؿث.

 .ُيَ ظتلَ ُا ىسِؽ ةَ ریم ىعنّص مٍغنی چؼظغار اؿث 

 فضای ةاز دارد. اجاق ؾيّىی )ُيگاٌی( در ظتلَ ُيکف یك دؿحؼؿی ىـحلیو ةَ جؼاس و 

  ةَ دنیم ٌؽدیکی ةٍا ةَ ایـحگاه جؼاٌّای قِؼی درؿاظث ةٍا از جکٍّنّژی روز و جلـیو ةٍغی فضاُا ةَ مّرت ىفیغ

 اؿحفاده قغه اؿث.

 .در ؿاظحار جلـیو ةٍغی داظهی ازجلـیو ةٍغی)پارجیكً ةٍغی( كاةم جغییؼ اؿحفاده قغه اؿث

 

 ٍرُ جزًَتَپ )بزرسی ٍ تحليل ٍیضگی ّاي هعواري هزکش هشا(Gerontop sychiatrie im vinzenz von paul 

hospital 1-almani

( درگّقَ قيانی از ىسيّؾSt. Rafael / St. Ludovikaَىسحيؽ ؿاظحياٌی زاویَ دار )گّقَ قکـحَ( درظیاةان )           

Rottenmünsterدر قِؼRottweils  فضای اكاىحی کَ ةیكحؼ یك  77رای و دا۰۳۹۹. ٌّؿازی و ةازؿازی ؿاظحيان ؿاظحَ قغه در ؿال

 .[7]جعحَ ةّدٌغ و دارای اىکاٌات زاٌتی )کيغو...( اؿث 
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 ( بزرسی ٍ تحليل ٍیضگی ّاي هعواري هزکش آب درهاًی باد الستز آلواىBad Elster, Germany) 

ث کَ در یك زٍگم ىحؼاکو ةا ىؼکؽ آةغرىاٌی ةاد انـحؼ، یکی از كغیيی جؼیً ىؼاکؽ ظنّما در زىیٍَ صيام ُای نسً در آنيان اؿ        

ىکان ُای جفؼیضی ىحؿغد، دریاچَ ُای کّچك و فضاُای ؿتؽ وؿیؽ، كؼار گؼفحَ اؿث. ایً ؿاظحيان ةارُا ىّرد ىؼىث و ةازؿازی كؼار 

عَ گؼفحَ و جتغیم ةَ ىسيّؾَ ای زػاب از ؿتك ُای ىعحهف ىؿياری قغه اؿث. در آظؼیً ةازؿازی ایً ةٍا، فضاُای آةغرىاٌی ةَ واؿ

اضافَ کؼدن یك ؿازه زغیغ و جعؼیب ةعف ُایی از ؿاظحيان كغیيی، گـحؼش پیغا کؼد اؿث. فضای اؿحضيام زغیغ ةا اؿحعؼُای ىحؿغد، 

صيام ُای ةاز و ةعف اظالؾات ىؼکؽی، در فضای داظهی كؼار گؼفحَ اٌغ کَ جّؿط ؿاظحيان ُای ىّزّد اصاظَ قغه اؿث. یك ؿاظحيان 

 .[۳]ی ) ىاؿاژ و صيام ُای نسً( کاىم کٍٍغه ایً جّؿؿَ اؿث زغیغ ةؼای فضاُای درىاٌ

 

 1بزرسی ٍ تحليل ٍیضگی ّاي هعواري بيوارستاى رٍاًی ٍیل اٍِرَر ( Hopital de Ville Evrard) 

جنّیؼ ىؿياری ایً ةیيارؿحان رواٌی امّال ةؼ ىتٍای یك جؼکیب صسيی قکم گؼفحَ اؿث. ؾٍامؼ ؿاظحيان، دو ةال و ُال ارجتاظی،         

ةَ ؿتب اؿحفاده ىكعل ىنانش جؿؼیف قغه اٌغ. در ةانی کَ از ىیان ىغرؿَ ىّزّد ىی گػرد، زغاره ُا ةا آزؼ پّقیغه قغه اٌغ جا ارجتاط 

ةِحؼی ةا ؿاظحيان ةؼكؼار کٍٍغ و از دیّارُا ةؼای صفاػث از ةعف ُای امهی صـاس از زيهَ واصغُای درىاٌی و ظغىاجی اؿحفاده قغه 

 ل زیؼ ةؼرؿی ویژگی ُای ىؼاکؽ ىكاوره و روان درىاٌی ىّرد ةؼرؿی، دیغه ىی قّد:. در زغو[۰۱]اؿث 

 

 : بزرسی تطبيقی ًوًَِ ّاي هزاکش هشاٍرُ ٍ رٍاى درهاًی خارجی2جذٍل شوارُ 

 پالى ًواي خارجی کاربزد هزکش هشاٍرُ

ىؼکؽ ىكاوره ٌیّ 

 ةاوو

ىؼاكتث ُای رواٌی و 

 اؾناب قٍاؿی
 

  

ىؼکؽ ىكاوره 

 پـیچ یاجؼیـچَ

کهیٍیك روزاٌَ 

قکی وروان درىاٌی رواٌپؽ

 ةا درىاٌگاه ؿؼپایی

  

ىؼکؽ ىكاوره 

 زؼٌّجّپ

ىؼاكتث ُای رواٌی و 

ةازیاةی ةیياران )ةَ 

 ازحياع ةؼگؼداٌغن(
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 پالى ًواي خارجی کاربزد هزکش هشاٍرُ

ىؼکؽ ةاد انـحؼ 

 آنيان
 آب درىاٌی

  

 ةیيارؿحان رواٌی ۰ىؼکؽ ویم اِورَر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاخذ: هطالعات ًگارًذُ

 

 جّان ةیان کؼد:درىاٌی ظارزی ىیةَ ةؼرؿی و جضهیم چٍغ ٌيٌَّ از ىؼاکؽ ىكاوره و روان ةا جّچَ      

  در جياىی ىّارد ةؼرؿی قغه از فؼم ُای ىٍضٍی قکم اؿحفاده قغه اؿث کَ ُو ىی جّاٌغ در پالن ُو در صسو ىكاُغه

فؼد انلا ىی کٍغ.قّد کَ قکم ىٍضٍی صؾ آراىف را ةَ 

  َدر پؼؿپکحیّ داظهی ٌیؽ از اقکال دایؼه و ىٍضٍی قکم اؿحفاده قغه اؿث جا صؾ آراىف را در فضاُای داظهی ٌیؽ ة

قعل انلا کٍغ.

  درفضاُای داظهی اکذؼا از رٌگ زرد نیيّیی اؿحفاده قغه اؿث زیؼا ظتق كّاٌیً رواٌكٍاؿی ایً رٌگ صؾ آراىف را انلا

از ایً رٌگ در جؼکیب ةا رٌگ ؿفیغ اؿحفاده قغه اؿث.ىی کٍغ ةٍاةؼایً 

 .ًدر فضاُای داظهی از رٌگ ُای ىالیو اؿحفاده ىی قّد ةؼای انلا ٌيّدن آراىف ةَ ىؼازؿی
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 جوع بٌذي ٍ ًتيجِ گيزي         

دی در ةا جّزَ ةَ ةؼرؿی ُای اٌسام قغه و ىعانؿَ و ةؼرؿی ٌيٌَّ ُای ىّردی ظارزی، ةَ ٌؼؼ ىی رؿغ کيتّدُای فضایی زیا           

ىؼاکؽ ىكاوره و روان درىاٌی ىّزّد در ایؼان وزّد دارد و ىؿيّال ایً ىؼاکؽ در واصغُای ىـکٌّی و یا جساری از پیف ظؼاصی قغه، ىـحلؼ 

 ُـحٍغ و ةَ ایً ىٍؼّر ظؼاصی ٌكغه اٌغ و ةٍاةؼایً کيتّدُای فضایی زیادی را در ایً ىؼاکؽ قاُغ ُـحیو. ةٍاةؼایً درظؼاصی ىؼاکؽ ىكاوره

 و روان درىاٌی در ایؼان ةا جّزَ ةَ اصحیازات ىؼازؿَ کٍٍغگان ظؼاصی فضاُای زیؼ ضؼوری ةَ ٌؼؼ ىی رؿغ:

 فضاُای ىكاوره

 فضاُای آزىّن گیؼی 

 فضاُای روان درىاٌی 

 فضاُای ىؼةّط ةَ کّدکان 

 فضاُای اداری وظغىاجی

 )فضاُای ارجتاظی)ارجتاط ؾيّدی وافلی

 (فضاُای ؾيّىی)ىذم

 یك ٌيٌَّ از دیاگؼام ُای ارجتاظی کَ ىی جّاٌغ ةیاٌگؼ رواةط مضیش و کارا در رواةط فضایی در ایً ىؼاکؽ ةاقغ، ارائَ ىی قّد:  در ایٍسا،       

 

 
 

 فضاي تقسين

 راّزٍي ارتباطی

 ُیپٍّجؼاپی
آزىّن ُای 

 قعنیث

 اظحالالت ؾاظفی ىّؿیلی درىاٌی

 اظحالالت قعنیث اظحالالت اضعؼاةی

 w.c اٌتاری

 راّزٍي ارتباطی

 اجاق ىغیؼ اىّر ىانی

 آةغارظاٌَ ةایگاٌی

w.c 
ىكاوره و روان 
 قٍاؿی ؾيّىی

 ىكاوره جهفٍی

 ارتباط عوَدي



 515-511، ص 5331، زمستان  3مىندسی عمران و معماری، شماره رویکردوای پژووشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 
 

 (: ارائِ ارتباط هطلَب فضایی در طزاحی هزاکش هشاٍرُ ٍ رٍاى درهاًی )هاخذ: هطالعات ًگارًذ1ُشوارُ  اگزامید

 

 ةا جّزَ ةَ ىعانؿات اٌسام قغه، ىی جّان ىّارد زیؼ را کَ ةؼای ظؼاصی ىؼاکؽ ىكاوره و روان درىاٌی ىعهّب ىی ةاقٍغ، ةیان کؼد:        

 

 : دستِ بٌذي هَارد ضزٍري بزاي طزاحی هزاکش هشاٍرُ ٍ رٍاى درهاًی3جذٍل شوارُ 

 تَضيحات دستِ بٌذي

روان قٍاؿی 

 یعیىض

ظؼاصی ىؼاکؽ ىكاوره و روان درىاٌی را ةؼظالف ٌؼؼیَ ُای ؿٍحی در زىیٍَ رواٌكٍاؿی  ةایغ از صانث مؼفا ؾيهکؼدی ظارج 

 ؿاظحَ و فؼم و ؾيهکؼد را در جؼکیب ةا ُو در ظؼاصی ىؼکؽ ةَ کارةؼد.

 فؼم
گؼدد صؾ  ؼه و ىٍضٍی در ىا جغاؾی ىیُای دایاز فؼم ىٍضٍی ةَ زای فؼم قکـحَ اؿحفاده کٍیو. آٌچَ در ةؼظّرد ةا فؼم

 آراىكی ظاص ظّاُغ ةّد کَ ٌؼىی و ىضفّظ ةّدن را ُيؼاه ظّد دارد.

فضای ؿتؽ و 

 ىضّظَ ؿازی

ُای ىعحهف ؿٍی از زيهَ کّدکان و افؼاد پیؼ ةَ ىؼکؽ ىكاوره وروان درىاٌی ىی جّان جادیؼ ىضّظَ ةا جّزَ ةَ ىؼازؿَ گؼوه

ؼ را در ىؿانسَ ةیياران ةیف از پیف داٌـث و ؾالوه ةؼ ظؼاصی ىؼکؽ ةَ ظؼاصی ؿایث و ىضّظَ ؿازی و ظؼاصی ؿایث ىّرد ٌؼ

 ٌیؽ پؼداظث.

قّد اٌؼژی ىذتث ةَ ظّةی در فضا زؼیان پیغا کٍغ و ةَ ُيیً ؾهث ةِحؼ اؿث در ُيَ فضاُا از  وزّد گیاُان ظتیؿی ةاؾخ ىی

 ارتباط عوَدي

 فضاي تقسين

راّزٍي 
 ارتباطی

 پؼورش ظالكیث
آزىّن ُای 

 ُّش

 اظحالالت رقغ
اظحالالت 
 یادگیؼی

w.c 

راّزٍي 
 ارتباطی

w.c َاجاق ىناصت 

ىكاوره جضنیهی 
 و قغهی

 ٍرٍدي

ىكاوره ظاٌّاده و 
 ازدواج

 ىكاوره گؼوُی

 ةازی درىاٌی
کارگاه كنَ 
 گّیی و ٌلاقی

 کّدکان اجیـو
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 تَضيحات دستِ بٌذي

 گیاُان ؿتؽ اؿحفاده کٍیو.

 ا گیاُان و جناویؼ جؽییً قّد.فضای ىكاوره ةِحؼ اؿث کَ ة

 ٌيایغ. ُای جؽئیٍی ىضیط داظم ؿاظحيان را زٌغه، زیتا، زػاب و قیؼیً ىی اؿحفاده از گیاُان و گم

 رٌگ

ُای ىعحهف جادیؼات ىحفاوجی ةؼ روی افؼاد دارٌغ ةٍاةؼایً ةایغ ةا جّزَ ةَ ؾيهکؼد فضاُا و افؼاد اؿحفاده ةاجّزَ ةَ ایٍکَ رٌگ

 ا، رٌگ ُای ىٍاؿب را اؿحفاده کؼد.ُکٍٍغه از آن

 ةعف اؿحفاده قّد.ُای آرام و ىتهيان راصث ةؼای ایساد یك زّ آرامةِحؼ اؿث از رٌگ

 ظّاٌایی

درىاٌی ةایغ ىّرد جّزَ كؼار گیؼد، صؼکات روان و ؿیال و صسيی ظّاٌا اؿث کَ ظؼاصی آن چَ در ظؼاصی ىؼکؽ ىكاوره و روان

ُا در کم ىسيّؾَ زِث درك راصث فضاُا ُيگی در راؿحای رؿیغن ةَ ایً  ؾغم پیچیغگی ٌؼم و روان در ٌيای امهی و

 جّاٌغ ةاقغ.قفافیث و ظّاٌایی ىی

 اٌؼژی ُای ىذتث

ُای زّاُؼ ىٍاؿب اٌؼژی ىٍفی را زػب  ُای زّاُؼ در ظؼاصی داظهی اؿحفاده کٍیو ةَ ایً دنیم کَ جکَ ةِحؼ اؿث از جکَ

 کٍغ. ىی

 ُای ىٍفی اؿث.م دفؽ اٌؼژیآفحاب یکی از ؾّاى

 ُای ىٍفی در فضا و دفؽ اىّاج ىٍفی ىفیغ اؿث.پعف ىّؿیلی ىّزون ةؼای از ةیً ةؼدن اٌؼژی

 قّد اٌؼژی ىٍفی جلّیث قّد.دار فهؽی در فضاُا زهّگیؼی قّد. چّن ةاؾخ ىی از گػاقحً ىیؽُای ٌّك جیؽ یا اقیای زاویَ

 ىتهيان

 ةاقٍغ. ُای ظّالٌی ٌيییم در اجاق ُای ىكاوره ةپؼُیؽیو زیؼا وؿیهَ راصحی ةؼای ٌكـحًاز اؿحفاده کؼدن از ىتم ُای اؿح

در اجاق ىكاوره ىیؽ قعنی ىكاور ةِحؼاؿث در گّقَ و رو ةَ دیّار ةاقغ و وكحی کَ ىؼازؽ در اجاق اؿث ىكاور ٌتایغ پكث 

 ىیؽش ةٍكیٍغ.

ُا را از ُو زغا روی ُو ُـحٍغ و ُیچ ىیؽی آن ار راصث کَ روةَد در اجاق ىكاوره ةایغ در یك گّقَ دو ىتم یا مٍغنی دؿحَ

 کٍغ كؼارگیؼد. ٌيی

در اجاق ىكاوره ٌتایغ یك مٍغنی ىكاور و یك مٍغنی ىؼازؽ داقحَ ةاقیو ةهکَ ةایغ دو مٍغنی یکـان داقحَ چّن ىؼازؿان 

ُا داریو ةهکَ ةایغ آٌِا کَ چَ اٌحؼاری از آن قٌّغ ٌتایغ ةؼای آٌِا ىكعل کٍیو ىؿيّال ؾنتی ُـحٍغ ٍُگاىی کَ وارد اجاق ىی

 را ةَ صال ظّد ةگػاریو جا اصـاس راصحی و آراىف داقحَ ةاقٍغ.

ای کَ ىؼازؽ اصـاس ٌکٍغ صؼیو  ةِحؼ اؿث مٍغنی ىؼازؽ و ىكاور اٌغکی ةا زاویَ ةاقغ ةا فضای کافی ىیان آٌِا ةَ گٌَّ

 قعنی او ىّرد جساوز كؼار گؼفحَ اؿث.

کٍٍغ اصحياال ةَ وضّح ةؼ  ر ُؼ اجاق ىكاوره یك جعحَ ؿفیغ داقحَ ةاقیو. ىؼازؿاٌی کَ ةَ قیّه ةنؼی ؾيم ىیةِحؼ اؿث د

وار آورده قّد،  صهِای آٌِا در آٌسا ةَ مّرت فِؼؿث کٍٍغ و اگؼ ؾتارات ىِو روی جعحَ ٌّقحَ قّد و اگؼ راه روی آن جيؼکؽ ىی

 اورٌغ. آگاُی ةیكحؼی ةَ دؿث ىی

 رؿغ. قٌّغ کَ فضای اجاق ةیكحؼ ةَ ٌؼؼ ىی گیؼٌغ، ىّزب ىی جيام ظّل دیّارُا را درةؼ ىی جاةهُّایی کَ

 ٌّر و روقٍایی

جؼ  قّد ؿعث قّد. چّن ٌّر زیاد ةاؾخ ىی ةؿضی از فضاُا ةِحؼ اؿث کيی جاریك ةاقغ. ىذم فضاُایی کَ ُیپٍّجیؽم اٌسام ىی

 قٌّغ. اؿحفاده ىی ُای ىعنّص ةَ ُیپٍّجیؽم ةؼوٌغ. ةؼای ُيیً از پؼده

ُا و چِارگّقَ  روقٍایی ىعهّب در ىضّظَ ظارزی، ىضّظَ داظهی، ورودی ةیيارؿحان، اظؼاف ؿاظحيان، زىیً، ةاغ، پهَ

 ؿاظحيان الزم و ضؼوری اؿث.

 ُای ؿاظحيان از ٌّع ضغ اٌؿکاؿی ٌّر اٌحعاب قّد. ةِحؼ اؿث قیكَ

 

 دگی و ؿکّت و آزادی ةاقغ.ىؿياری ىؼکؽ ىكاوره ةایغ ةیاٌگؼ ؿا اصـاس آراىف



 515-511، ص 5331، زمستان  3مىندسی عمران و معماری، شماره رویکردوای پژووشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 تَضيحات دستِ بٌذي

ای ظؼاصی قّد کَ اصـاس گؼم و  ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىؼازؿان ىؼکؽ دارای ىكکالت روصی ُـحٍغ پؾ ةایغ ىؼکؽ ىكاوره ةَ گٌَّ

 ای را ىّزب قّد و ةَ ىؼازؽ کيك کٍغ جا اصـاس راصحی ٌيایغ. دوؿحاٌَ

ُای ىعحهف در ُؼ ظتلَ ةَ افؼاد اصـاس آراىف  ی رٌگُای دارا ُای ىنٍّؾی و آکّاریّم ةا ىاُی اصغاث صّض یا صّضچَ

 دُغ. ىی

 مّت

 دیّارُا، ةِحؼ اؿث دارای ظامیث ضغ مغا ةاقٍغ.

کٍغ ىگؼ ایٍکَ ىعيئً قّد کَ کـی  یك ىؼازؿَ کٍٍغه در ىّرد ةازگّیی زؽییات ىضؼىاٌَ قعنی ظّد اصـاس آراىف ٌيی

ُای ىكاوره ةایغ ةَ قّد. ةٍاةؼایً اجاق اجاق ىكاوره ةكٍّد دچار اؿحؼس ىیقٍّد اگؼ ىؼازؽ مغاُایی از ةیؼون  مغای او را ٌيی

 ای ضغمغا ةاقٍغ. گٌَّ

 ٌيایغ. اٌغازُای آرام و ىّضّؾات و ىعانب ظاٌّادگی ىضیط را ةكاش و قاداب ىی وزّد ىٍاػؼ و چكو چكو اٌغاز

 پیاده راه
 قّد. ور در آٌسا ةَ مّرت ىؿيّل وزّد دارد، ؿاظحَ ىیرو ةَ مّرت ىـحلیو در ةیً ٌّاصی کَ ؾتّر و ىؼ ىـیؼ پیاده

 دُغ. رو را کاُف ىی رو ةا رٌگ ؿتؽ پّقیغه قّد، قفافیث درظكٍغگی ٌاقی از ةؼظّرد ٌّر آفحاب ةا ؿعش پیاده اگؼ ىـیؼ پیاده

 ىاظػ: ىعانؿات ٌگارٌغه
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