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 چکيده
با توجه به پیشرفت علوم در قرون اخیر برای جوامع بشری دستاوردهای بسیاری را به همراه داشته  

های جسمی و  های درمانی برای بیماریپیشرفت راهتوان به تکامل و  که از جمله این دستاوردها می

روانی نام برد. که در این میان، می توان ادعا کرد که پس از متخصصان در این زمینه، دومین نقش  

به  را فضاهای معماری و چگونگی طراحی آن با توجه  بنابراین  ...( بر عهده دارد.  )نور، مبلمان و  ها 

مراک  این  طراحی  در  معماری  و  اهمیت  درمانی  روان  و  مشاوره  مراکز  طراحی  اصول  بررسی  به  ز، 

شود تا با این بررسی، نقصان ها و  همچنین بررسی تطبیقی این مراکز در ایران و جهان پرداخته می

کمبودهای موجود در زمینه طراحی این مراکز در ایران آشکار شود تا نهایتا اصول و ضوابطی برای  

 تدوین این مراکز تدوین شود. 

 . مرکز مشاوره و روان درمانی، معماری، نمونه های ایرانی و خارجی :يديکل واژگان 
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 الدن مصطفی زاده 
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 الدن مصطفی زاده 
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بررسی تطبيقی معماري مراکز مشاوره و روان درمانی 
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   مقدمه              

پیچیده و بغرنج، مشکالتی را برای انسان به وجود آورده است که پیشگیری و  تحول جامعه از حالتی ساده و ابتدایی به وضعی                   

بخشد. در جوامع اولیه بر اثر ساده بودن زندگی روابط افراد با یکدیگر نزدیك و  گیری از راهنمایی و مشاوره را ضرورت می حل آنها لزوم بهره 

تر شد. با گسترش جامعه روابط افراد پیچیده کان و وابستگان حل می منشی توسط نزدیصمیمی بود و مشکالت آنان اغلب به صورت کدخدا

تر باشد نیاز به ارائه خدمات راهنمایی  تر و روابط افراد پیچیده تر مطرح شد. هر قدر جامعه گسترده شده و لزوم راهنمایی به صورت جدی 

 شود. بیشتر احساس می 

شود و آرامش و  از طریق مشاوره خانوادگی و ارائه روشهای صحیح تربیتی روابط سالم و متعادل بین اعضای خانواده برقرار می                 

شود.. پیدایش مشاغل متنوع و متعدد و نیاز به تخصص در انجام کارها، راهنمایی شغلی را ضروری ساخت. با وقوع  آسایش آنان تامین  می

تبدیل و  صنعتی  فعالیت  انقالب  به  دستی  کارهای  نمی تدریجی  دست  با  کارها  انجام  و  سنتی  کشاورزی  ماشینی،  پیچیده  توانست  های 

پاسخگوی نیازهای روزافزون افراد باشد. از این رو، مشاغل ساده و ابتدایی به کار در کارخانجات و موسسات صنعتی تبدیل شد و تخصص و 

 تقسیم کار مطرح شد.  

آموزان به سادگی میسر نیست و در این  های تحصیلی و شغلی، امکان انتخاب صحیح و مناسب برای دانش ع و تعدد رشتهبا تنو               

نیاز شدیدی احساس می انسانها کارها را  زمینه به متخصصان راهنمایی تحصیلی و شغلی  شود. پیشرفت تکنولوژی موجب شده است که 

کالتی را برای انسان به وجود آورده است. بدین معنی که سرعت و دقتی که در انجام امور بر اثر  تر به انجام برسانندکه این سرعت مش سریع 

های روانی و تضعیف روابط و ارزشهای انسانی گردیده است.یکی از  پیشرفت تکنولوژی عاید بشر شده موجب بروز برخی بیماریها و ناراحتی 

 جتماعی اصالح مشکالت و تغییر رفتارهای نامطلوب است. ها و مشکالت اروشهای مناسب مبارزه با نابسامانی 

انتخاب و به               انسان به راهنمایی به منظور  های مناسب در زندگی بر کسی پوشیده نیست. به خصوص در  کارگیری راه حلنیاز 

سازد. از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون  سنین جوانی و نوجوانی که تحوالت جسمی و روحی که انسان را با شرایط بحرانی خاصی مواجه می

پذیر نخواهد بود مگر با  هایی آگاه، سالم، اندیشمند، مبتکر و خالق را مطرح نموده است و این امر امکان جهان امروز و ضرورت تربیت انسان 

ها،  مختلف به جوانان، نوجوانان، زوج  درمانی با ارائه راهکارهایدر نظر گرفتن مراکزی که افراد جامعه را کمك کند. مرکز مشاوره و روان  

 کند. شان یاری میدبیران و قشرهای مختلف، افراد را در رسیدن به اهداف 

 

 ضرورت تحقيق             

ایران، نیاز به مشاوره و  با توجه به افزایش چشمگیر اختالالتی از قبیل افسردگی، مشکالت جنسی و غیره در سال              های اخیر در 

نیاز از مشاوره  شود. همین طور مردم عادی هم برای داشتن زندگی بهتر بی گزاری سمینارهایی با این موضوعات بیشتر از پیش احساس می بر

نیستند )مشاوره شغلی، تحصیلی، ازدواج و غیره(. اگر جوانان قبل از انتخاب رشته، انتخاب شغل و انتخاب همسر، مشاوره بشوند کمتر دچار  

رسند. دلیل دیگر این بوده که امروزه توجه به کودکان خیلی افزایش یافته و والدین همواره دنبال  شوند و به یك زندگی موفق میاشتباه می 

 هایی هستند که به کشف و باروری استعدادهای کودکان کمك کند و در نتیجه آموزش آنها در آینده راحت است. راه

ان           اصلی  از دالیل  روانبنابراین یکی  و  مرکز مشاوره  مرکز  تخاب ضرورت طراحی  ایران هیچ فضایی خاص  بوده که در  این  درمانی، 

های مسکونی مشغول به کار بوده و به مردم  شناسان در یکی از واحدهای آپارتماندرمانی ساخته نشده است و مشاوران و روان مشاوره و روان 

کنند اکثرا دارای مشکالت روحی هستند پس فضای مشاوره باید خاص این افراد  اجعه میدهند و چون افرادی که به این مراکز مرمشاوره می

 تواند مناسب این کار باشد.  طراحی شود و یك آپارتمان مسکونی و یا فضایی از پیش طراحی شده، اصال نمی
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 روش تحقيق             

 مختلف این تحقیق از روشهای متفاوتی استفاده شده است که ذیال بیان می گردد:با توجه به موضوع مورد بررسی، در بخش های              

شناسی و تعمیم آن به موضوعات معماری از روش  در بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق با توجه به جمع آوری اطالعات در زمینه روان

 اکتشافی استفاده شده است.   -تحلیلی  -وش توصیفیتحلیلی و در بخش مطالعه و بررسی نمونه های داخلی و خارجی از ر  -توصیفی
 

 پيشينه تحقيق          
 شناسی تعریف روان  •
 تعاریف زیادی در رابطه با علم روانشناسی توسط روانشناسان مختلف ارائه شده است:          

توسعه رفتارگرایی در آغاز قرن حاضر و تأکید آن بر   دانند. بامیمطالعه فعالیت ذهنی    ،شناسان حوزه کار خود رااز روان  ایدسته          

این تعریف معموالً شامل مطالعه رفتار   .شناسی به عنوان بررسی رفتار تعریف شدگیری عینی، روان های قابل اندازهمطالعه انحصاری پدیده 

 ها که:، با این فرض ها است و حیوان  آدمیان

 ها نیز است. ها، قابل تعمیم به انساناطالعات حاصل از آزمایش با حیوان          

 است.   ها فی نفسه شایان توجهرفتار حیوان          

پدیدارشناختی  ،  شناسیشد. اما با توسعه روان شناسی همین تعریف ارائه میها درسی رواندر بسیاری از کتاب   19۶0تا   1930از سال            

روان  قبلی  شناسی و  تعریف  به  دیگر  بار  روان رسیده شناختی  تعاریف  در  حاضر  حال  در  و  می ایم  اشاره  رفتار  به  هم  به  شناسی  هم  و  شود 

این    ."است  مطالعه علمی رفتار و فرایندهای روانیشناسی،  روانش"شناسی را چنین تعریف کنیم  توانیم روان. بنابراین میفرایندهای ذهنی

سازد و هم به فهم و درک فرایندهای ذهنی که مستقیماً قابل مشاهده نمایان می شناسی را به مطالعه عینی رفتار قابلتعریف هم توجه روان 

 . [1]  شناختی قابل استنباط است، عنایت داردزیست   های رفتاری و عصبمشاهده نیست و بر اساس داده 
اند. رفتار یعنی واکنشهای فرد در یك  شناسی را علم رفتار تعریف کرده روان "شود:  شناسی به این صورت تعریف میدر تعریف دیگری،  روان

 . [2]  "محیط و در یك زمان معین. این رفتار که در عین حال هم به فرد و هم به محیط وابسته است، همیشه دارای معناست

 

 شناسی در جهان تاریخچه روان   •
پیشینه  می           نظام روان توان گفت  تمام  از  دارد. ریشه شناسی  بیشتری  علمی موجود قدمت  را می های  آن  تا سده چهارم و  های  توان 

ای  شناسی پیشینه، روان19قرن  در  پنجم پیش از میالد با دانشمندانی چون افالطون و ارسطو دنبال نمود؛ ولی به قول هرمن ابینگهوس،  

اما تاریخچه شناسی« است  کننده اصطالح »روان ابداع   رادولف گوسلنیوس بنام  فیلسوف تحصیل کرده آلمانی  یك  .  [ 3]  ای کوتاه دارددراز 

شد؛ و همچنین به عنوان یك کیش در برخی  میشناخته   فلسفهای از علم  شاخه شناسی به عنوان  روان،  سده نوزدهماواخر  (. تا حدود  19۵0)

 شد. میشد که شامل تهاجم افکار و نابودی یگانگی درونی  ها در نظر گرفته میفرهنگ

اولین آزمایشگاه روان دهند، سالی  نسبت می  1879شناسی را به سال  هر چند ظهور علم روان            ویلیام ونت  شناسی را در شهر  که 

توان گفت به همراه خلقت انسان به وجود  الیپزیك آلمان بنا نهاد، مطالعه روح، روان یا عملکرد ذهن، تاریخ بسیار طوالنی دارد و حتی می

گیرد به اند. در امریکا ویلیام جیمز تصمیم میتهآمده است. همه فالسفه، نویسندگان و پزشکان قدیم به نوعی درباره رفتار انسان سخن گف

کند و موضوعهای تحقیقی برد، هدف آن را مشخص میشناسی را به همه جای امریکا می آلمان برود و جزء شاگردان وونت درآید. جیمز روان 

صی که در مطالعه رفتار داشت از بقیه متمایز  آورد. او به خاطر شیوه خاشناسی بالینی روی می دهد.در اتریش، فروید،به روان زیادی ارائه می 

 . [4]شود  می
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 شناسی در ایران  تاریخچه روان   •

ایران تحت عنوان علم روان          از قرنشناسی در  ابن النفس یا اخالق،  سینا و  ها پیش مورد توجه بوده است و دانشمندانی مثل فارابی، 

از   اما روان النفس صحبت کردهعلممالصدرا هر یك به نوعی  از تاسیس دانشگاه  اند.  امروزه مطرح است پس  شناسی علمی به صورتی که 

شناسی جدید  اکبر سیاسی به همراه دکتر محمدباقر هوشیار، روان سراهای مقدماتی و دانشسرای عالی گسترش یافت. دکتر علیتهران، دانش 

 دهد.شناسی سنتی ایران پیوند می ی جدید را با روان شناسریزی کردند. دکتر سیاسی، روانرا پایه 

 

 تعریف مرکز مشاوره  •

 مراکز خدمات مشاوره مکانی است که قادر به عرضه خدمات حضوری زیر باشد:         

 راهنمایی و مشاوره در امور اعتقادی، اخالقی، تربیتی، اجرایی و رفتاری  ▪

 دواج، خانواده و غیره های تحصیلی، شغلی، ازراهنمایی و مشاوره در زمینه ▪
 های هوش، استعداد، رغبت، شخصیت و پیشرفت تحصیلیسنجی در زمینهروان  ▪
 درمانی روان  ▪
 سنجی کودکانمشاوره و روان  ▪

 

 اهداف مرکز مشاوره   •
 اهداف مراکز خدمات مشاوره عبارت است از :        

های حاکم بر  های خود و ارزشها، نگرشارزشها،  تالش در جهت کمك به مراجعان در شناخت بهتر استعدادها، رغبت ▪

 جامعه 

تالش در جهت کمك به ارتقای سطح فکری و توانایی فردی و اجتماعی مراجعان برای مقابله موثر و کارآمد با مسایل و   ▪

 مشکالت زندگی و رسیدن به سازگاری 
 درمانی به مراجعان دارای مشکالت و اختالالت روانی عرضه خدمات روان  ▪
 پزشکی به مراجعان نیازمند دارودرمانی در فرآیند مشاورهات روان عرضه خدم ▪
 برگزاری جلسات آموزش همگانی به منظور دستیابی به بهداشت روانی  ▪
 های هوش و شخصیت و غیره سنجی در زمینههای روان برگزاری آزمون ▪
 ع مراجعان مشورت با والدین، معلمان، صاحبان کار و مسئوالن و دیگر افراد موثر در بهبود وض ▪
 شناسایی منابع کمکی موجود در جامعه و ارجاع مراجعان به آنها بر حسب ضرورت  ▪
  کمك به مراجعان در مقابله با مورد بحرانی مانند مرگ عزیزان، شکست در زندگی، تمایل و اقدام به خودکشی و غیره  ▪

[۵] . 
 

 شناسی و معماري ارتباط بين روان   •

شناسان معتقد بودند  . از این رو رواناستتوجه به فرم و جنبه های زیبایی شناختی آن    ،ر فرآیند طراحیترین معیار طراحان داصلی         

سازند و لذا مردم را بیش از  شناسانه و انتزاعی خویش مییهای زیبایکنندگان را قربانی خواهشکه طراحان نیازهای واقعی و روزمره استفاده

 اند. خته شده نامانوس ساپیش با محیط طراحی
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ارتباط بین رفتار شناسی سنتی که پژوهشبر خالف روان            انجام شده در آن توجهی به  او نداشت در    های  انسان و محیط کالبدی 

 افزون مورد توجه قرار گیرد. ای روزرفت تا به گونهشناختی این مفهوم )ارتباط انسان با محیط یا بوم خویش( میروانشناسی بوم

تاثیر می              بر محیط  تنها  نه  برای حل مشکالت خود  آدمی  قرار گرفت که  مورد توجه  این موضوع  سایر    بر  بلکه  ،رداگذهمچنین 

  ای دو سویه زیستی پایدار بر کره زمین و برقراری رابطه لذا بر هم  نیز تاثیر گذار است.  ،افرادی که در استفاده از محیط با او شریك هستند

مح وبین  روابط  یط  و  فرهنگ  بین  انسان  به  توجه  انسانها  میان  آنها  ارزش  ها،نگرش  ،هافردی  اعتقادات  موردو  روان  ها  شناسان  توجه 

 قرارگرفت. 

  شناسی تنها در روان  گونهاین  شد و ها بررسی می در آزمایشگاه  شناسی سنتی عناصر محیطی مجزا از محیط روزمره مردمدر روان               

شناسی مدرن با پیش فرض تاثیر غیر مستقیم محیط کالبدی بر رفتار  روان.  های  کنترل شده بودهای معین  به کنشیافتن پاسخصدد  

ساخت از یك سو و از سوی دیگر توجه به طراحان محیطی در  های معماری و شهری میانسان که در نهایت خود را ملزم به بررسی محیط

مش نیازهای  ساختن  برطرف  استفادهجهت  و  شده تریان  طراحی  فضاهای  روان  تا  شدباعث    ،کنندگان  و آشنایی  طراحی  حرفه  با    شناسی 

 بسته شود.   "شناسی محیطیروان"در نتیجه نطفه دانشی نو و یا پارادایمی جدید به نام    و  شودبرعکس آغاز  

-ل و نقل و حتی نهضت سنتم اساس توسعه شبکه ح  ردر طراحی شهری نهضت شهرگرایی نوین و یا توسعه کالبدی و انسانی ب             

ویژه  جایگاه  شهری  طراحی  در  نوین  برنامهگرایی  برای  محیطی  روانشناسی  و  اجتماعی  علوم  دانشمندان  برای  کالبدی ای  انسانی، ریزی   ،  

 آن  توسعه و ارائه در ای عمده  سهم نیز معماران که شناسیروان از ایشاخه عنوان به محیطی شناسیروان .اندشده قائل اقتصادی و فرهنگی

 پردازد. می   یکدیگر  بر  دو  این  تاثیر  و  هایشسکونتگاه  با  رابطه  در  انسان  رفتارهای  مطالعه  اند، بهداشته

  شود. انسانی نیز شناخته می شناسی  شناسی محیطی و بومجامعه  و  محیط  ،های انسان های دیگری مانند  ارتباطدانش نوین به نام  این           

لذا  .  پردازدشناخت و رفتارهای فضایی می  ،که در تشریح رفتارهای مردم نقش اساسی دارند مانند ادراک  شناسی محیطی به موضوعاتیروان

برای    .مند استعالقه  است،ها نیز که از نوع رفتارهای بنیادین انسان  شناسی محیطی به مطالعه تجربه فردی و جمعی مردم از مکانروان

 کنند:ایجاد و توسعه یك پارادایم علمی دو فرایند مجزا اما مرتبط با یکدیگر سهم اصلی را ایفا می

 ها  ساخت تئوری ▪
 ها آن  حقایق مربوط به  آوریگرد ▪

   عبارتند از:،  شناسی محیطی در ارتباط با طراحی باید مورد توجه قرار گیردکه در روان  مفاهیمی        

 های رفتاری چگونگی ارتباط محیط  ناخت محیطی از قرارگاه ادراک و ش ▪

 رفتار مردم     ▪

   های طراحیها در ساخت تئوریگیری از این دادهبهره ▪

اهمیتی خاص در  ،های محیط که مورد توجه طراحان نیز قرار داردبا قابلیت زیستی نیازهای انسان در هم و هامفاهیمی از قبیل انگیزه         

ادراک محیطی فرایندی است  .  شناسی محیطی استرین مقوالت در روانادراک انسان از محیط از محوریت  ساخت یك نظریه طراحی دارد.

فرهنگ  لذا ادراک فرایندی هدفمند است و به  .  گزیندمی   های الزم را بر اساس نیازش از محیط پیرامون خود برن انسان دادهآ  که از طریق

در حقیقت    .فرایند ادراک همواره با شناخت انسان از محیط همراه است  نگرش و ارزش حاکم بر تفکر ادراک کننده بستگی دارد. از این رو

 . [۶]  شوندحادث می ،  اند شناخت که در ذهن انسان تجربه شده   ادراک محیطی از تعامل ادراک حسی و

 

 بررسی نمونه هاي ایرانی               
ایران پرداخته میدر اینجا به بررسی چندین نمونه از مراکز مشاوره و روان             شود تا با بررسی تطبیقی و بررسی و  درمانی واقع در 

ها بتوان مواردی را که برای طراحی این موارد نیاز است، استخراج کرد و به عنوان الگویی برای طراحی این  تحلیل نقاط قوت و ضعف آن

 رائه داد: مراکز ا

 آباد  های معماری مرکز مشاوره مهر سعادتبررسی  و تحلیل ویژگی ▪
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 خیابان اراک   –های معماری مرکز مشاوره مهر واقع در خیابان ویال  بررسی و تحلیل ویژگی ▪

 

 
 آباد  هاي معماري مرکز مشاوره مهر سعادت بررسی  و تحليل ویژگی •
 آباد تهران واقع شده است که شامل این فضاهای زیر است: مسکونی در محله سعادتاین مرکز مشاوره، در یك واحد           

 اتاق مشاوره  ▪
خانه و در شامل یك میز و صندلی برای مشاور و دو تا صندلی راحت رو به روی آن برای مراجعان است. پشت میز مشاور، قفسه کتاب          

اتاق خیلی تنگسمت راستش وایت  -گونه حس آرامشی به مراجعهتواند هیچرسد، نمیو کوچکی است که به نظر می  برد قرار دارد ولی 

 کنندگان بدهد. 

 البی ▪
هایی برای نشستن افراد منتظر  رسانی، میز منشی و صندلیالبی این مرکز، شامل یك قفسه کتاب برای معرفی کتاب، برد برای اطالع            

اند و فضاها  دکوراسیون بد نیست ولی همه این فضاها به هم نزدیك و در کنار یکدیگر قرار گرفتهاست. این قسمت از مرکز )البی( از لحاظ  

اند، آرامش ندارند چون از یك طرف صدای منشی و از طرف دیگر  تفکیك شده از هم نیستند و مراجعینی که روی صندلی منتظر نشسته

 آورند. وغی را به وجود میکنند یك فضای شلها یا برد را مطالعه میافرادی که کتاب

 درمانیاتاق روان  ▪

درمانی شامل یك مبل راحتی و یك میز کوچك است. در یك گوشه یك قفسه برای ضبط صوت و نور مهتابی قرار و در  اتاق روان            

کنند چون  اخل کامال جلوگیری میهایی مخصوص پوشانده شده است که از ورود نور به دکنار آن المپ زردرنگ قرار دارد. این اتاق با پرده 

های فرمزرنگ استفاده شده است  تر به هیپنوتیزم برود. قسمتی از دیوار را با رنگ قرمز پوشیده شده و از مبلشود که فرد سخت نور باعث می 

 شود، در این اتاق وجود ندارد. هاست. گیاه سبز که باعث آرامش میانگیزترین رنگ در بین رنگکه هیجان

 

 خيابان اراك  –هاي معماري مرکز مشاوره مهر واقع در خيابان ویال سی و تحليل ویژگیبرر  •
 این مرکز مشاوره نیز در یك واحد مسکونی در خیابان اراک واقع در خیابان ویال قرار دارد که دارای فضاهای داخلی زیر است:         

 البی ▪
با تفاوتاین مرکز هم کامال شبیه مرکز مشاوره قبلی            برد  است  اندک. البی مثل مرکز قبلی شامل قفسه معرفی کتاب،  های بسیار 

هایی برای مراجعان. البی این مرکز از البی مرکز قبلی هم کوچکتر است و تمام مشکالت مرکز قبلی را نیز رسانی، میز منشی و صندلی اطالع 

 ه در آن از درهای ضد صدا استفاده شده است.دارد فقط نکته مثبت این مرکز نسبت به مرکز قبلی این است، ک

 اتاق مشاوره  ▪
اتاق به یك تراس باز  هایی که در آن استفاده شده است راحتتر و دلبازتر و مبلاتاق مشاوره این مرکز از قبلی بزرگ         تر است. این 

برد وکتابخانه نیست. در جدول زیر بررسی ویژگی های  شود و نورگیری بهتری نسبت به اتاق مشاوره مرکز قبلی دارد ولی دارای وایتمی

 مراکز مشاوره و روان درمانی مورد بررسی، دیده می شود: 

 

 : بررسی تطبيقی نمونه هاي مراکز مشاوره و روان درمانی ایرانی1جدول شماره 

مرکز  

 مشاوره 
 موقعيت 

فضاهاي  

 داخلی
 تصویر  اجزاء فضاهاي داخلی 
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مرکز  

 مشاوره 
 موقعيت 

فضاهاي  

 داخلی
 تصویر  اجزاء فضاهاي داخلی 

مرکز  

مشاوره  

 مهر 

 آباد سعادت

 اتاق مشاوره 

 میز و صندلی مشاور 

 صندلی های مراجعان 

 قفسه کتابخانه و  وایت برد 

 

 البی

 قفسه کتاب 

 رسانی برد اطالع

 میز منشی 

 های مراجعان صندلی

 

اتاق روان  

 درمانی 

 مبل راحتی 

 میز کوچك 

 قفسه برای ضبط صوت

 

مرکز  

مشاوره  

 مهر 

 اتاق مشاوره  خیابان ویال 

 میز و صندلی مشاور 

 های مراجعان صندلی
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مرکز  

 مشاوره 
 موقعيت 

فضاهاي  

 داخلی
 تصویر  اجزاء فضاهاي داخلی 

 البی

 قفسه معرفی کتاب 

 رسانی برد اطالع

 میز منشی 

  های مراجعان صندلی
 ماخذ: مطالعات ميدانی نگارنده

 

توان بیان کرد که متاسفانه در ایران، مکانی که  درمانی موجو در ایران میبا توچه به بررسی و تحلیل دو نمونه از مراکز مشاوره و روان          

دهند.  شناسان و مشاوران در یك واحد مسکونی مشغول کارند و به مردم مشاوره می درمانی باشد، وجود ندارد و روان خاص مشاوره و یا روان 

های مسکونی به عنوان مرکز مشاوره  تمعو چون مراکز مشاوره موجود در ایران طراحی شده نیست و اکثرا مشاوران از واحدهای واقع در مج

کنند که در نتیجه از کیفیت فضاهای مورد نظر به  کنند و در نتیجه به دلیل محدودیت مکانی، چندین فضا را با هم تلفیق میاستفاده می

نور و سر و صدا کاسته می ناچار بعضی فضاها را حذف میلحاظ  نتیجه مرکز مشاوره نشود یا به  تواند درتمامی موارد به  میکنند که در 

 مراجعین خدمات ارائه دهد.که این مشکل در هردو مرکز مشاوره مورد بحث وجود دارد. 

 

 بررسی نمونه هاي خارجی           

ویژگی • تحليل  و  باوو  بررسی  نيو  مشاوره  مرکز  معماري  -Neubau ost-klinik im christophad Goppingen)هاي 

almani) 
 تاسیس شده است که ویژگی های آن را می توان به صورت زیر بیان کرد:   1990درسال  این بنا          

 در این بنا دسترسی مستقیم کلینیك به شاهراه اصلی درنظرگرفته شده است. ▪

 شکل ساختمان به صورت بخش آموزشی در باال و قسمت منحنی شکل )گرد( است و به پارک دسترسی دارد.    ▪

مستقیم و یك قسمت گرد( قابلیت انعطاف به بنا داده است و این امکان رافراهم کرده  نوع شکل ساختمان )یك قسمت   ▪

 که بخش های مختلف به راحتی به هم مرتبط باشند. 

 نمای شیشه ای بنا در امتداد ساختمان کشیده شده است.  ▪

الترین بخش را به هم  متر بین پایین ترین بخش تا با  ۶در این بنا یك پله مخصوص افراد معلول که اختالف ارتفاعی   ▪

 وصل می کند.

اطالعات،...خدمات پزشکی و یك کلینیك روزانه قراردارد. در قسمت باالیی بخش های  -درطبقه همکف،کافی تریا، مرکزارائه خدمات         

 . [7]  مراقبت های روانی و اعصاب شناسی قرار دارد.

 
 Psychiatrische Tagesklinik in Geislingen))ه بررسی و تحليل ویژگی هاي معماري مرکز مشاوره پسيچياتریسچ •

 ویژگی های این مرکز درمانی را می توان به صورت زیر بیان کرد: 

 قسمت تقسیم شده اند.   2ساختمان به طرزخیلی ساده ای ساخته شده، فضاها به   ▪

 همه فضاهای مربوط به کارهای گروهی، روزانه و درمانی درقسمت جنوبی قرار دارد.  ▪

راهرو مرکزی دارای یك پله روباز با سقف بازاست. این کار به منظور باالبردن کیفیت فضایی اقامتی انجام شده است و   ▪

 تراس روی طبقه سوم برای دید بیشترساخته شده است. 

 همه طبقه ها مجهز به ریل مخصوص صندلی چرخدار است.  ▪

 راس و فضای باز دارد. اتاق عمومی )همگانی( در طبقه همکف یك دسترسی مستقیم به ت ▪
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مفید   ▪ صورت  به  فضاها  بندی  تقسیم  و  روز  تکنولوژی  از  بنا  درساخت  شهری  ترانوای  ایستگاه  به  بنا  نزدیکی  دلیل  به 

 استفاده شده است. 

 در ساختار تقسیم بندی داخلی ازتقسیم بندی)پارتیشن بندی( قابل تغییر استفاده شده است.  ▪
 

هاي   • ویژگی  تحليل  و  )بررسی  جرنوتوپ  مشاوره  مرکز   Gerontop sychiatrie im vinzenz von paul)معماري 

hospital 1-almani 
            ( درخیابان  شکسته(  )گوشه  دار  زاویه  ساختمانی  مجموعه St. Rafael / St. Ludovikaمجتمع  از  شمالی  درگوشه   ) 

"Rottenmünster"در شهر"Rottweils ". اقامتی که بیشتر    88و دارای  1933ساخته شده در سال    . نوسازی و بازسازی ساختمان فضای 

  . [8]یك تخته بودند و دارای امکانات جانبی )کمدو...( است  

 

 ( Bad Elster, Germanyبررسی و تحليل ویژگی هاي معماري مرکز آب درمانی باد الستر آلمان ) •

مرکز آبدرمانی باد الستر، یکی از قدیمی ترین مراکز خصوصا در زمینه حمام های لجن در آلمان است که در یك جنگل متراکم با           

مکان های تفریحی متعدد، دریاچه های کوچك و فضاهای سبز وسیع، قرار گرفته است. این ساختمان بارها مورد مرمت و بازسازی قرار  

ی جذاب از سبك های مختلف معماری شده است. در آخرین بازسازی این بنا، فضاهای آبدرمانی به واسطه  گرفته و تبدیل به مجموعه ا

اضافه کردن یك سازه جدید و تخریب بخش هایی از ساختمان قدیمی، گسترش پیدا کرد است. فضای استحمام جدید با استخرهای متعدد،  

رار گرفته اند که توسط ساختمان های موجود احاطه شده است. یك ساختمان  حمام های باز و بخش اطالعات مرکزی، در فضای داخلی ق

 . [9]جدید برای فضاهای درمانی ) ماساژ و حمام های لجن( کامل کننده این توسعه است  

 

 ( Hopital de Ville Evrard ) 1بررسی و تحليل ویژگی هاي معماري بيمارستان روانی ویل اِورَر  •

بیمارستان روانی اصوال بر مبنای یك ترکیب حجمی شکل گرفته است. عناصر ساختمان، دو بال و هال ارتباطی،  تصویر معماری این           

به سبب استفاده مشخص مصالح تعریف شده اند. در بالی که از میان مدرسه موجود می گذرد، جداره ها با آجر پوشیده شده اند تا ارتباط  

ارها برای حفاظت از بخش های اصلی حساس از جمله واحدهای درمانی و خدماتی استفاده شده  بهتری با ساختمان برقرار کنند و از دیو

 . در جدول زیر بررسی ویژگی های مراکز مشاوره و روان درمانی مورد بررسی، دیده می شود: [10]است  

 

 روان درمانی خارجی : بررسی تطبيقی نمونه هاي مراکز مشاوره و 2جدول شماره 

 پالن نماي خارجی کاربرد  مرکز مشاوره

مرکز مشاوره نیو  

 باوو 

مراقبت های روانی و  

 اعصاب شناسی 
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 پالن نماي خارجی کاربرد  مرکز مشاوره

مرکز مشاوره  

 پسیچ یاتریسچه

کلینیك روزانه  

روانپزشکی وروان درمانی  

 با درمانگاه سرپایی

  

مرکز مشاوره  

 جرنوتوپ 

مراقبت های روانی و  

بیماران )به  بازیابی  

 اجتماع برگرداندن( 

  

مرکز باد الستر  

 آلمان 
 آب درمانی 

  

 بیمارستان روانی  1مرکز ویل اِورَر

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ماخذ: مطالعات نگارنده

 

 توان بیان کرد: درمانی خارجی میبا توچه به بررسی و تحلیل چند نمونه از مراکز مشاوره و روان       

موارد بررسی شده از فرم های منحنی شکل استفاده شده است که هم می تواند در پالن هم در حجم مشاهده  در تمامی   ▪

 شود که شکل منحنی حس آرامش را به فرد القا می کند.
در پرسپکتیو داخلی نیز از اشکال دایره و منحنی شکل استفاده شده است تا حس آرامش را در فضاهای داخلی نیز به  ▪

 د. شخص القا کن
درفضاهای داخلی اکثرا از رنگ زرد لیمویی استفاده شده است زیرا طبق قوانین روانشناسی این رنگ حس آرامش را القا   ▪

 می کند بنابراین از این رنگ در ترکیب با رنگ سفید استفاده شده است. 
 در فضاهای داخلی از رنگ های مالیم استفاده می شود برای القا نمودن آرامش به مراجعین.  ▪
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 جمع بندي و نتيجه گيري          

با توجه به بررسی های انجام شده و مطالعه و بررسی نمونه های موردی خارجی، به نظر می رسد کمبودهای فضایی زیادی در              

مسکونی و یا تجاری از پیش طراحی شده، مستقر  مراکز مشاوره و روان درمانی موجود در ایران وجود دارد و معموال این مراکز در واحدهای  

  هستند و به این منظور طراحی نشده اند و بنابراین کمبودهای فضایی زیادی را در این مراکز شاهد هستیم. بنابراین درطراحی مراکز مشاوره

 می رسد: و روان درمانی در ایران با توجه به احتیاجات مراجعه کنندگان طراحی فضاهای زیر ضروری به نظر  

 فضاهای مشاوره  ▪
 فضاهای آزمون گیری  ▪

 فضاهای روان درمانی  ▪

 فضاهای مربوط به کودکان  ▪

 فضاهای اداری وخدماتی ▪
 فضاهای ارتباطی)ارتباط عمودی وافقی( ▪
 ( w.cفضاهای عمومی)مثل ▪

 ایی در این مراکز باشد، ارائه می شود:  در اینجا، یك نمونه از دیاگرام های ارتباطی که می تواند بیانگر روابط صحیح و کارا در روابط فض        
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فضاي تقسيم

راهروي ارتباطی

هیپنوتراپی
آزمون های 

شخصیت

موسیقی درمانی اختالالت عاطفی

اختالالت اضطرابی تاختالالت شخصی

انباری w.c

راهروي ارتباطی

امور مالی اتاق مدیر

بایگانی آبدارخانه

w.c
مشاوره و روان 
شناسی عمومی

مشاوره تلفنی

ارتباط عمودي
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 : ارائه ارتباط مطلوب فضایی در طراحی مراکز مشاوره و روان درمانی )ماخذ: مطالعات نگارنده(1شماره  اگرامید

 

 طراحی مراکز مشاوره و روان درمانی مطلوب می باشند، بیان کرد: با توجه به مطالعات انجام شده، می توان موارد زیر را که برای           

 

 : دسته بندي موارد ضروري براي طراحی مراکز مشاوره و روان درمانی 3جدول شماره 

 توضيحات  دسته بندي 

روان شناسی  

 محیطی

سنتی در زمینه روانشناسی  باید از حالت صرفا عملکردی خارج  طراحی مراکز مشاوره و روان درمانی را برخالف نظریه های  

 ساخته و فرم و عملکرد را در ترکیب با هم در طراحی مرکز به کاربرد. 

 فرم 
گردد حس  های دایره و منحنی در ما تداعی می از فرم منحنی به جای فرم شکسته استفاده کنیم. آنچه در برخورد با فرم 

 که نرمی و محفوظ بودن را همراه خود دارد. آرامشی خاص خواهد بود  

فضای سبز و  

 محوطه سازی 

های مختلف سنی از جمله کودکان و افراد پیر به مرکز مشاوره وروان درمانی می توان تاثیر محوطه  با توجه به مراجعه گروه

طراحی مرکز به طراحی سایت و محوطه  سازی و طراحی سایت مورد نظر را در معالجه بیماران بیش از پیش دانست و عالوه بر  

 نیز پرداخت. 

شود انرژی مثبت به خوبی در فضا جریان پیدا کند و به همین علت بهتر است در همه فضاها از  وجود گیاهان طبیعی باعث می

ارتباط عمودي

فضاي تقسيم

راهروي 
ارتباطی

پرورش خالقیت
آزمون های 

هوش

اختالالت رشد
اختالالت 
یادگیری

w.c

راهروي 
ارتباطی

w.c اتاق مصاحبه

ی مشاوره تحصیل
و شغلی

ورودي

مشاوره خانواده و 
ازدواج

مشاوره گروهی

بازی درمانی
کارگاه قصه 
گویی و نقاشی

کودکان اتیسم
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 توضيحات  دسته بندي 

 گیاهان سبز استفاده کنیم.

 فضای مشاوره بهتر است که با گیاهان و تصاویر تزیین شود. 

 نماید. های تزئینی محیط داخل ساختمان را زنده، زیبا، جذاب و شیرین می استفاده از گیاهان و گل

 رنگ

های مختلف تاثیرات متفاوتی بر روی افراد دارند بنابراین باید با توجه به عملکرد فضاها و افراد استفاده  باتوجه به اینکه رنگ

 ها، رنگ های مناسب را استفاده کرد. کننده از آن

 بخش استفاده شود. های آرام و مبلمان راحت برای ایجاد یك جو آرامبهتر است از رنگ

 خوانایی 

درمانی باید مورد توجه قرار گیرد، حرکات روان و سیال و حجمی خوانا است که طراحی  آن چه در طراحی مرکز مشاوره و روان

مگی در راستای رسیدن به این ها در کل مجموعه جهت درک راحت فضاها هنرم و روان در نمای اصلی و عدم پیچیدگی

 تواند باشد. شفافیت و خوانایی می

 انرژی های مثبت 

های جواهر مناسب انرژی منفی را جذب  های جواهر در طراحی داخلی استفاده کنیم به این دلیل که تکهبهتر است از تکه 

 کند.می

 های منفی است. آفتاب یکی از عوامل دفع انرژی

 های منفی در فضا و دفع امواج منفی مفید است. ز بین بردن انرژیپخش موسیقی موزون برای ا

 شود انرژی منفی تقویت شود. دار فلزی در فضاها جلوگیری شود. چون باعث میاز گذاشتن میزهای نوک تیز یا اشیای زاویه 

 مبلمان

 باشند. های طوالنی نمیراحتی برای نشستناز استفاده کردن از مبل های استیل در اتاق های مشاوره بپرهیزیم زیرا وسیله  

در اتاق مشاوره میز شخصی مشاور بهتراست در گوشه و رو به دیوار باشد و وقتی که مراجع در اتاق است مشاور نباید پشت  

 میزش بنشیند. 

ها را از هم جدا  روی هم هستند و هیچ میزی آندار راحت که روبهدر اتاق مشاوره باید در یك گوشه دو مبل یا صندلی دسته

 کند قرارگیرد. نمی

در اتاق مشاوره نباید یك صندلی مشاور و یك صندلی مراجع داشته باشیم بلکه باید دو صندلی یکسان داشته چون مراجعان  

ها  ها داریم بلکه باید آنشوند نباید برای آنها مشخص کنیم که چه انتظاری از آنمعموال عصبی هستند هنگامی که وارد اتاق می

 را به حال خود بگذاریم تا احساس راحتی و آرامش داشته باشند. 

ای که مراجع احساس نکند حریم  بهتر است صندلی مراجع و مشاور اندکی با زاویه باشد با فضای کافی میان آنها به گونه 

 شخصی او مورد تجاوز قرار گرفته است.

کنند احتماال به وضوح بر  مراجعانی که به شیوه بصری عمل می   بهتر است در هر اتاق مشاوره یك تخته سفید داشته باشیم.

وار آورده شود،  حلهای آنها در آنجا به صورت فهرست کنند و اگر عبارات مهم روی تخته نوشته شود و اگر راه روی آن تمرکز می 

 اورند. آگاهی بیشتری به دست می 

 رسد. شوند که فضای اتاق بیشتر به نظر میگیرند، موجب می میتابلوهایی که تمام طول دیوارها را دربر  

 نور و روشنایی

تر شود سخت شود. چون نور زیاد باعث میبعضی از فضاها بهتر است کمی تاریك باشد. مثل فضاهایی که هیپنوتیزم انجام می 

 شوند. های مخصوص استفاده می به هیپنوتیزم بروند. برای همین از پرده

ها و چهارگوشه  روشنایی مطلوب در محوطه خارجی، محوطه داخلی، ورودی بیمارستان، اطراف ساختمان، زمین، باغ، پله 

 ساختمان الزم و ضروری است. 

 های ساختمان از نوع ضد انعکاسی نور انتخاب شود. بهتر است شیشه 

 

 باشد. معماری مرکز مشاوره باید بیانگر سادگی و سکوت و آزادی   احساس آرامش 
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 توضيحات  دسته بندي 

ای طراحی شود که احساس گرم و  با توجه به اینکه مراجعان مرکز دارای مشکالت روحی هستند پس باید مرکز مشاوره به گونه 

 ای را موجب شود و به مراجع کمك کند تا احساس راحتی نماید. دوستانه 

هر طبقه به افراد احساس آرامش  های مختلف در  های دارای رنگ های مصنوعی و آکواریوم با ماهی احداث حوض یا حوضچه 

 دهد. می

 صوت

 دیوارها، بهتر است دارای خاصیت ضد صدا باشند. 

کند مگر اینکه مطمئن شود که کسی یك مراجعه کننده در مورد بازگویی جزییات محرمانه شخصی خود احساس آرامش نمی 

های مشاوره باید به  شود. بنابراین اتاقاگر مراجع صداهایی از بیرون اتاق مشاوره بشنود دچار استرس می   شنودصدای او را نمی 

 ای ضدصدا باشند. گونه

 نماید. اندازهای آرام و موضوعات و مطالب خانوادگی محیط را بشاش و شاداب میوجود مناظر و چشم  چشم انداز 

 پیاده راه 
 شود. یم در بین نواحی که عبور و مرور در آنجا به صورت معمول وجود دارد، ساخته میرو به صورت مستقمسیر پیاده 

 دهد. رو را کاهش میرو با رنگ سبز پوشیده شود، شفافیت درخشندگی ناشی از برخورد نور آفتاب با سطح پیاده اگر مسیر پیاده 

 ماخذ: مطالعات نگارنده 
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