
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1 

شناسی محیطی و نقش آن در طراحی فضاهای های روانبررسی دیدگاه

 (طراحی کتابخانهمطالعاتی)نمونه موردی 

 
 2هرگانیمآرش ، *1نسترن وهابی املشی

 Nastaran_vahabi@yahoo.com رشت، ایران،،کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات نسترن وهابی، -1

 Mehr50gan@yahoo.com  ،آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، رشت، ایراناستادیار دانشگاه ش مهرگانی، آردکتر  -2

 

 

 

  چكیده
هتای محیطتی را   پردازد و ارزش ها، معانی و اولویتت به رفتارهای مرتبط با محیط فیزیکی میروان شناسی محیطی 

انی طترا  و محیطهتای ستا ته شتده، ازم استت شترایط       کند برای کاهش فاصله زیاد بین محیط ذهنی و آرمال میبدن

جمعیتت و شهرنشتینی و   دهتد رشتد   مطالعات نشان متی  و روانی مخاطب محیط، در نظر گرفته شود.اجتماعی، فرهنگی 

گتاارد. فضتاهای   های روان شنا تی در طراحی فضاها، تاثیرات مخربی بروی رفتار انسان میهمچنین عدم توجه به جنبه

شناستی محیطتی نظیتر    در این مقاله تاکید بر روی معرفی مفاهیمی در روان یز از این قاعده مستثنی نیستند.مطالعاتی ن

ای برای طراحان محیطتی داشتته باشتد.    تواند اهمیت ویژهباشد که می لوت، قلمرو، فضای شخصی، رفتار قلمروپایی می

ط کالبتدی و اهمیتت شتنا ت ایتن ارتبتاط بترای مقاصتد        همچنین ارائه مباحثی در مورد ارتباط بین رفتار انسان و محی

متورد  طراحی) به ویژه معماری و طراحی شهری( به دلیل ایجاد یک چهارچوب کلی برای تحلیل رابطه انسان بتا محتیط   

به مثابه حلقه گمشده در فرایند این نوشتار با تکیه بر اهمیت توجه به موضوع روان شناسی محیط توجه قرار گرفته است. 

  ای، اسنادی ارائه دهد.تحلیلی و گردآوری کتابخانه-راحی توانسته به راهکارهای عملی مناسبی به روش کیفیط

 شناسی محیط، طراحی، معماری، فضای مطالعاتیروان کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1

ریزان به کیفیت فضاها و رنامهبا توسعه جوامع انسانی و تغییر شیوه زندگی و سکونت مردم، توجه معماران، طراحان و ب      

های سا ته شده افزایش یافته و نقش طراحی به عنوان ابزاری برای شکل دادن به محیط زندگی و پاسخگویی به توقعات محیط

های زیادی درباره چگونگی تاثیر متقابل محیط یا فضای سا ته شتده بتر   و نیازهای انسان اهمیت بیشتری یافته است و پژوهش

یتک  آیتا طراحتی   » شتود ایتن استت کته     متبادر می مخاطبپرسشی که در ذهن  رفتارهای انسان، انجام شده است. ذهنیات و

 «  تواند به تمایل افراد برای مراجعه بیافزاید؟شناسی میمجموعه مطالعاتی مانند کتابخانه براساس اصول روان

ظیر شنا ت کاربران، ابعاد وجتودی و نیازهتای آنتان،    پاسخ به این سوال نیازمند درک صحیح عوامل تاثیرگاار بر موضوع ن

شنا ت  محیط و ... است تا ضمن سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوطه بتوان بتا شتنا ت فرهنتا کتاربران، محتیط      

 متفاوتی را عرضه نمود. فکری نو و راه حل

شود. جهتت  ش با محیط بسیار کم در نظر گرفته میشود و ارتباطامروز ما به انسان و نیازهایش کمتر توجه می در معماریِ

های انسان و همچنین محیط اطرافش را به درستی بشناسیم و بتدانیم انستان چگونته    باط انسان با محیط باید ویژگیبررسی ارت

مواجعته   شناسی محیط، ما را از ستردرگمی در گیری از راهبردهای طراحیِ حاصل از مطالعات روانبهره کند.محیط را درک می

شناستی،  رهاند. موضوع رابطه انسان با انسان در محیط نیز بسیار حائز اهمیت است. این روابط جنبه زیستبا مسائل طراحی می
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شتنا تی رفتتار در محتیط    شناسی محیط، مطالعته روان شود. در واقع روانفرهنگی انسان را شامل میشناسی، اجتماعی و روان

راحان و معماران همیشه با آینده سروکار دارند. آنها ناچارنتد همیشته بتا عتدم قطعیتت تصتمیم       کالبدی زندگی روزمره است. ط

 شود.توانند این عدم قطعیت را تقلیل دهند و اینجاست که ضرورت آنها بیشتر درک میبگیرند، اما علوم رفتاری می

 

 روان شناسی محیط-2
شدند، به عنتوان  اثیر متقایل محیط و انسان ا تصاص داده میمیالدی پژوهش هایی که به بررسی ت 06و  06در دهه های 

. در ابتدا شدندمنتشر می "علوم اکورفتاری"یا  "روانشناسی اکولوژیک "، "روانشناسی محیط  "های های تخصصی رشتهبررسی

میالدی به بعد بته بررستی    06داد، اما از دهه روانشناسی محیط آثار محیط فیزیکی و اجتماعی بر افراد را مورد مطالعه قرار می

ای کته بتا معمتاری، معمتاری منظتر و      ای است میان رشتته پردازد. این رشته از روان شناسی شا هنقش افراد بر محیط هم می

 (. 1801ای نزدیک دارد )بدار، طراحی شهری رابطه

. پتردازد به محیط فیزیکی روزمره میی اصلی روان شناسی تفاوت دارد، زیرا با شا همحیط به عقیده جیفورد روان شناسی 

تواند به ما درک بهتری از روابط متقابل انستان  اورد که میاین علم چهارچوبی از نقطه نظرات، تحقیقات و فرضیات را فزاهم می

ابزار بترای  هایی را انجام داد که بهترین توان پیش از طراحی و سا ت، ارزیابیو محیط اطراف بدهد. با استفاده از این دانش می

میالدی پژوهش هایی که به بررستی تتاثیر متقایتل محتیط و انستان       06و  06در دهه های  آید.ای به حساب میطراحان حرفه

علتوم  "یتا   "روانشناسی اکولوژیتک  "، "روانشناسی محیط  "های های تخصصی رشتهشدند، به عنوان بررسیا تصاص داده می

 شدند.منتشر می "اکورفتاری

تعریت  کترده استت.    « بررسی متقابل بین فرد و قرارگتاه فیزیکتی وی  » در کتاب جدید  ود روانشناسی محیط را  جیفورد

کند و همزمان، رفتتار و تجتارب وی   ( به عقیده وی، در چنین تاثیر متقابلی، فرد محیط را دگرگون می16، ص 1990)جیفورد، 

 شود.به وسیله محیط دگرگون می

 هایی برای روان شناسی محیط گزارش کردند که عبارتند از:ژگیپژوهشگران وی 06در دهه 

 کند، بلکه انسان را به عنتوان بععتدی ریتر قابتل     در بررسی روانشناسی محیط، انسان را از محیط طبیعی وی جدا نمی

 دهد.تفکیک از شرایط محیطی مورد پژوهش و بررسی قرار می

 شود.معیارهای اجتماعی و فرهنگی توجه می ها ودر روان شناسی محیط یه آداب و رسوم، ارزش 

  بر ی معتقدند مبانی نظری روان شناسی محیط هنوز تکمیل نشده است و این هدف از طریق تجربه و پژوهش میسر

 توان تعری  دقیق و جامعی برای این رشته ارائه کرد.شود و به این دلیل نمیمی

ط با تاثیر محیط بر انسان و چگونگی ارتباط و تعامل بین محیط کالبدی های گوناگون را در ارتباروانشناسی محیطی نظریه

های تجربی مناستب  و تجربه انسان از آن  لق کرده و سواات مناسب را در این ارتباط مطر  سا ته است تا قادر باشد پژوهش

ای تجربی است که حاصل مشتاهدات  هها را به اجرا گاارد. لاا روانشناسی محیطی در حقیقت در جهت  لق تئوریبا آن تئوری

 ای که این تئوریها بتوانند مورد استفاده طراحان قرار گیرند.رفتارهای انسان در محیط روزمره است آن هم به گونه

و  معمتاران  توجته  متورد  هتای  مقولته  از محتیط،  بتا  انستان  تعامل و انسان رفتارهای شناسانه روان شنا ت حاضر حال در

 هتایی انعطتاف   محتیط  که دهد می طراحان به را امکان این روانشنا تی الگوهای اساس بر طراحی. رود می شمار به شهرسازان

 بتر  نظتارت  و هتم  است تأثیرپایر هم آلتمن گفته به که محیطی. باشد افراد متغیر های گرایش پاسخگوی که آورند بوجود پایر

 کته  شتد  مطمتئن  کرد و دقت قلمروها ماهیت به باید می احیطر در که دارد تأکید 1آلتمن. سازد می ممکن را اجتماعی تعامل

 شتکلی  بته  یتا  گیترد  توجهی قترار  بی مورد آن، با پیوندهم سازوکارهای و  لوت اگر. است میسر ها آن بر نظارت مطلوب سطح

 نتاگزیر  افتراد  ود،ش قلمرو فراموش و شخصی فضای گوناگون های ایه معنای اگر یا شود؛ گرفته کار به طراحی در ناپایرانعطاف

                                                 
1  Irwin Altman 
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 جملته  از دیگتر  هتای  و واکتنش  تتنش  تضتاد، . یابنتد  دست  ود دید از تعامل دلخواه مرز به تا بروند کلنجار محیط با شوند می

 در متغیتر  فرایندی صورت به  لوت را پویایی باید محیط طراحی در بنابراین. دارد درپی افراد برای کار این که است هاییهزینه

 بستته  و بتاز  گونتاگون  هتای  در زمتان  و دیگتران  برابر در را  ود پیرامون مرز فرایند این در افراد که نکرد موشفرا و گرفت نظر

: 1802به  لوت مطلوب برسند)آلتمن،  کوشند می دیگر سازوکارهای و قلمرویی رفتار و شخصی فضای از استفاده با و کنندمی

250-259.). 
 

تاری و تاثیر آن بر فضاای کتابخاناه ) ولاوف، فضاای     بررسی مباحث مطرح شده در علوم رف -3

 شخصی و قلمرو( 
آید. در یک معنا، رفتار انستان  های محیطی یکی از مهمترین مباحث در این زمینه به شمار مینقش رفتار انسان در تئوری

-بدون توجه به اهداف و انگیتزه  توانددر مقیاس جهانی تحت تاثیر نیروهای اکولوژیکی است و در این نیرو آنچه را که انسان می

سازد. این نیروهتا شتامل قلمترو،  لتوت، فضتای شخصتی و رفتتار قلمروپتایی استت.          های انسانی به آن دست یابد، محدود می

 (206، ص1900، 1)استوکولز

 

 تعریف قلمرو-3-1

ن بته عنتوان محتدوده ا تصاصتی     ها از آای است که افراد و گروهقلمرو مکانی، فضای محدود شده» از نظر لئون پااستان: 

کالبدی به صورت نماد در  رکیبیابد و با احساس مالکیت و تکنند. قلمرو با یک مکان هویت روانشنا تی میاستفاده و دفاع می

 2همچنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتین از دیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدگاه آلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمن«. آیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی

گااری یک مکان یا یتک  یا نشانهسازی و رفتار قلمرویی، سازو کاری است برای تنظیم حریم بین  ود و دیگران که با شخصی» 

 (109: 1808)لنا،«. شودء و تعلق به یک فرد یا گروه بیان میشی

 (:1توان چهار ویژگی را برای قلمروها برشمرد )نموداراز این تعاری  می

 

 
 چهار ویژگی قلمرو از دیدگاه لنگ -1نمودار

 
 

                                                 
1  Daniel Stokols 
2  Irwin Altman 
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دحام، برای شتنا ت تعامتل محتیط و رفتتار بستیار حتائز       ، بررسی مفاهیم  لوت، فضای شخصی، قلمرو و از1از دید آلتمن

ی ایتن چهتار مفهتوم معرفتی     دهنتده ی اصلی پیونتد  را عالمی مرکزی و هسته«  لوت»اند. او در چارچوب نظری  ود، اهمیت

 (.2کند)نمودارمی

 

 
 آلتمن دیدگاه از شكل بی های محدوده بندی تقسیم  -2نمودار

 

 ولوف -3-2

دهتد.  فرآیندی قراردادی است که فرد یا گروه بر پایه آن  ود را در بر ورد با دیگران قترار متی  « لوت »در تعری  آلتمن، 

« ازدحتام »، سازوکارهایی هستند برای دستیابی به میزان دلخواهی از  لوت و «قلمرو»و « فضای شخصی»در این میان مفاهیم 

روی آید و در روابط اجتماعی نامطلوب، به زیتاده  لوت پیش مینیز وضعیتی است اجتماعی که در نتیجه ناکارایی سازوکارهای 

 ( پس در واقع از این دیدگاه قلمرو، ابزاری برای دستیابی به  لوت افراد است.254: 1802انجامد. )آلتمن، می

-گران نظارت میداند که به واسطه آن، فرد یا گروه بر تعامل  ود با دیرا فرآیند تنظیم مرز میان افراد می«  لوت»آلتمن 

  لوت فرآیند نظارت بر مرز متغیر  ود و دیگری است کند.

، 1180، 2شخصیت و انتظار فردی وابسته استت)لنا نوع و میزان  لوت مطلوب، به الگوی جاری فعالیت، زمینه فرهنگی و 

ه به جایگاهی کته در آن جتای   ی  ود، امکانات وابستهای گاشتهی تجربهی آلتمن، فرد یا گروه بر پایه(. به گفته105-100ص

گیرند تا مرز میان  ود و دیگران را تنظتیم کننتد و بته    شان، سازوکارهایی را به کار میو وی شخصیاند و همچنین  لقگرفته

ستازد تتا فاصتله و    داند که فترد را توانتا متی   را یکی از این سازوکارها می« فضای شخصی»ی دلخواه  لوت دست یابند. او اندازه

 جا کند.گیری  ود را نسبت به دیگران جابهجهت

باشتد، کته اجتازه    های پاسخده میترین روش طراحی محیطاستفاده مناسب از  لوت در طراحی محیط ساده نیست. عمده

 دهد. در صورتیکه  لوت دارای کیفیت تغییرپایر باشد، آنگاهتغییرپایری آسان را هنگام قطع رابطه و یا پایرا شدن دیگران می

باشد یعنی در واقع رسیدن به تعادلی که متفاوت از پایرا شدن دیگتران  بهترین حالت برای انسان استفاده از محیط پاسخده می

 واهد تنها و دور از دیگران باشتد و گتاهی در   (.  فرد یا گروه، گاهی می260، ص1905هاست)آلتمن، یا قطع رابطه کردن با آن

 (14، ص1802کند.)آلتمن، ه به زمان و موقعیت فرد شدت و ضع  پیدا میطلب رفتار متقابل و این با توج

دو جنبه مهم مقوله  لوت،  لوت مطلوب و  لوت کسب شده است.  لوت مطلوب میزان آرمانی تعامل با دیگران استت و  

با هتم برابتر باشتند.     شود که این دو میزان لوت کسب شده میزان واقعی تعامل با دیگران. حالت بهینه  لوت وقتی حاصل می

اما اگر  لوت کسب شده کمتر یا بیشتر از  لوت مطلوب باشد )ارتباط  یلی زیاد یا  یلی کم(، آنگاه حالت تعادلی فرد از بتین  

 ای است از رابطه داشتن و نداشتن با دیگران.(. در واقع  لوت آمیزه18، ص1802رود) آلتمن،می

 

 

                                                 
1  Irwin Altman 
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 ولوف در فضای کتابخانه -3-2-1
یا به عبارت دیگر توانایی کنترل ارتباط فترد بتا دیگتران    «  لوت»ی از ملزومات طراحی فضای کتابخانه، در نظر گرفتن یک

های گوناگون بترای مطالعته وجتود دارد    است. این امر بدان معناست که در فضای عمومی کتابخوانی امکان فراهم آوردن جایگاه

 گزینند. واهند صرف کنند، آن را برمیه میکه افراد بنابر نوع نیاز و مقدار زمانی ک

آل برای کتابخوانی، که تمام افراد نسبت به آن احساس رضتایت کامتل داشتته باشتند، در واقتع کتار       یافتن یک فضای ایده

را ی مخاطبان ای که حس رضایت همهتوان یک موقعیت یا مکان ثابت برای کتابخوانی ایجاد کرد به گونهای است و نمیبیهوده

آلشتان را بیابنتد.   های متفاوت برای کاربران است تتا  تود فضتای ایتده    برآورده کند. بنابراین تنها راه حل ممکن، ایجاد موقعیت

 ( 250-255، ص 1900، 1)سامر

هتای مختلت  پتالن و چیتدمان     برای حمایت از تمایل طبیعی افراد و به وجود آوردن  لوت مطلوب، نحوه طراحتی بختش  

افراد برای رسیدن به  لوت مناسب  تود، از   (.805، ص1900، 2ای باشد که باعث کاهش دید مزاحم شود. )ویچهمبلمان به گون

های گوناگون کالمی، رفتار ریرکالمی، رفتتار محیطتی)تعیین فضتای شخصتی و قلمترو( و هنجارهتا و       سازوکارهایی مانند رفتار

 های فرهنگی.کنش

 
 تلف جهت مطالعههای مختطراحی فضا با موقعی -1شكل 

 .با توجه به نیاز وود احساس رضایت کنندافراد تا 
 

 
 .استفاده از میزهایی که برای افراد، محدوده مشخص کاری ایجاد کند -2شكل 

 
 

 

                                                 
1  Summer 
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 فضای شخصی -3-3

بته فترد متصتل و    « فضای شخصی»ی آلتمن شود. به گفتهفضای شخصی بیشتر به فاصله فیزیکی فرد با دیگران تعبیه می

-ای جغرافیایی گفته میمعموا به منطقه« قلمرو»برد؛ در صورتیکه اش را با  ود میبسته است؛ هرجا که برود فضای شخصیوا

 (01-08ص ،1802تحرک و پایاست)آلتمن،شود که بی

 اشاره تیح او. داند می پیچیده بسیار ماهیتی دارای را دیگران و  ود میان مرز تنظیم سازوکارهای آلتمن که روست این از

 عوامتل  یا دیگتر  و صندلی یا میز مانند موانعی و نگاه بر ورد از پرهیز نشستن، دار زاویه حالت گرفتن، فاصله از افراد که کندمی

 برندمی بهره دیگران با  ود ارتباط و تماس تنظیم برای همگانی های مکان در

 

 
 ایجاد مرز برای حفظ فضای شخصی -3شكل

 
-کنندگان گوناگون استت، متی  های طراحی شده تا چه اندازه پاسخگوی استفادهفهمیدن این که محیطاز دید آلتمن برای 

های گوناگون چگونته بته روابتط متفتاوت در     گزینند و محیطهای گوناگون چگونه فضای شخصی  ود را برمیباید دید که گروه

هتای  ت از حریم شخصی  تود نیتاز بته ایجتاد ایته     هر فرد برای محافظ (.250-250: 1802انجامد. )آلتمن، فضای شخصی می

های محافظ را حول  تود شتکل   مختلفی از حریم  صوصی دارد. اگرچه یک فرد در مسیر رشد و تعالی  ود به تدریج این ایه

 تود قترار    شوند، بلکه ابزاریست که جامعه به وجود آورده و در ا تیار اعضتای ها لزوما توسط فرد  لق نمیدهد، اما این ایهمی

 دهد تا افراد همزمان با رشد  ود و اجتماعی شدن، آن را بکار گیرند.می
برای نخستین بار در کتاب بعد پنهان  ود مفهوم همجواری یا فضتای شخصتی را تبیتین کترد کته بیشتترین        1ادوارد هال

کند به شر  زیتر در  صلی که وی بیان میکاربرد را از میان نظریاتی در زمینه معماری و سا تن فضاهای زیستی انسان دارد. فوا

 شوند:قالب مدل همجواری بیان می

  سانتیمتر 806فاصله عمومی: بیشتر از 

  سانتیمتر 806تا  126فاصله اجتماعی: از 

فاصله شخصی: برای هال فاصله شخصی، )که اول توسط هایدگر بکار گرفته شد( یک عرصه یا حبتاب محتافظی استت کته     

 کند. ود و دیگران برقرار مییک موجود زنده بین 

ای در مورد دفاتر کار و شکل قرار گترفتن  فاصله اجتماعی: فاصله معمول برای روابط اجتماعی عمومی و کاری است. مطالعه

شتود. بته طتور    دهد که در این منطقه، از میز در سطح وسیعی استتفاده متی  هایی مثل کتابخانه نشان مینیرو و اثاث در محیط

گرد نیز محاستبه شتود، متوجته    هایی که در دو سوی میز قرار میسانتیمتر است و وقتی فاصله صندلی 05میزها  معمول عرض

 کنند که جز محدوده فاصله اجتماعی است.سانتیمتر پیدا می 126ای حدود نشیند فاصلهشویم که افرادی که روی آنها میمی

                                                 
1  Edward Hall 
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های او نیتز بتر   اوت تعبیرات متفاوتی در پی  واهد داشت بیشتر یافتههای هال در فرهنگای متفازم به ذکر است که یافته

 (118، ص1900پایه نمودهای فرهنا آمریکایی است. )هال، 

 

 
 شود.های عمومی به کار گرفته میفاصله اجتماعی به میزانی معموال در مكان -4شكل

 
 فضای شخصی در فضای کتابخانه -3-3-1

ی شخصی، مطالعتاتی را در فضتای کتابخانته انجتام داده استت. در ایتن مطالعته اثتر متقابتل          در رابطه با فضا 1گالتن واگنر

شود که در طراحی کتابخانه حائز اهمیت است. بترای مثتال مطالعتات نشتان     گروههای کوچک در تعامالت اجتماعی بررسی می

کته ایتن    (400، ص1951، 2جیمتز )استت.   ها در فضاهای عمومی از دو یا سه نفر تشکیل شدهدرصد گروه 90درصد تا 92داده 

نشان دهنده الزام فضای عمومی در کتابخانه است. اگرچه مصاحبت در بیشتتر فضتاهای کتابخانته نتادر استت. ولتی گروههتای        

آیند تمایل دارند کنار هم درکتابخانه بنشینند چه بتر ستر میزهتای مطالعته چته در فضتاهای       کوچکی که با هم به کتابخانه می

شود مگتر بترای فعتالیتی  تاص.     نفر در نظر گرفته می 16تا  0کتابخانه، از طرف دیگر به ندرت فضایی برای نشستن استراحت 

 (800، ص1909سامر، )

در ارزیتابی بختش روانشتنا تی     8های کوچک وجتود دارد، هتامفری آستموند   دو دیدگاه در ارتباط با فضای شخصی و گروه

شود و اجتماع دوست که باعث دلگرمی، پرورش دادن باعث دلسردی روابط اجتماعی میطراحی این دیدگاه را اجتماع گریز که 

 (560، ص1906آسموند، )کند شود را مطر  میو حتی باعث بر ورد چهره به چهره در روابط شخصی پایدار می

بصتورت رو در رو باشتد   توانتد  شود.برای مثال چیدمان دو صندلی راحتی میگر میاین دو دیدگاه در چیدمان مبلمان جلوه

ی باشتد. البتته ایتن نحتوه    شود و یا پشت به پشت که باعث کاهش روابتط اجتمتاعی متی   که باعث تشویق و روابط اجتماعی می

هتا چیتدمان   ذاتا جایگاه روانشناسانه مثبت یا منفی ندارند. در واقع برای طراحی فضای کتابخانه در بعضتی از موقعیتت   چیدمان

 ی مطالعه تنهایی و در  لوت( و در شرایط دیگر طراحی اجتماع دوست و تشویق کننده مناسب است.اجتماع گریز )برا

 

 
مبلمان رو در رو -5 شكل                 

                                                 
1  Gulten Wagner 
2    James 
3  Humphry Asmond 
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 مبلمان پشت به پشت -6شكل                                                                  

 

ه شخصی با شخص دیگر اگر چیدمان مبلمتان بته صتورت رو در رو باشتد، نگرانتی      مطالعات نشان داده که در هنگام مشاور

توان تاثیر کاهش نگرانتی را  آموزان به صورت ریرفرمال میشخص مشورت کننده قابل سنجش است. در هنگام مصاحبه با دانش

طراحتی فضتا و مبلمتان کلیته      . این گونه اطالعات بترای (44، ص1909، 1میرس)بر روی انها نسبت به حالت قبل مشاهده کرد 

-مشاهده متی  در این جایگاه و مرحله است که ارزش طراحی فضای کتاب و فضای شخصی فضاهای عمومی قابل استفاده است.

گیرد و فضاهای مختلت  بتا توجته بته     شود، رفتارهای قابل انتظار مورد بررسی قرار میشود. وقتی یک محیط  اص طراحی می

است،  ترین روش طراحی است ولی برای طراحی محیطی که اساس آن رفتار انسان. البته این روش سادهشوندها چیده میرفتار

 (800، ص1900ویچ، ) باشد.مناسب می
 

 
 های اجتماع دوست در فضای کتابایجاد موقعیت -7شكل

 

 ابعاد فضای شخصی -3-3-2

کنیم که توسط دو عملکرد حفاظتت کتردن از  تود و    ای که بین  ود و دیگران حفظ میاندازه فضای شخصی یعنی فاصله

دهد، متکی است به وضتعیتی کته   شود. مقدار فضایی که اجازه ظهور این عملکرد را میارتباط برقرار کردن با دیگران تعیین می

د. زیرا در کلیه روابط و فعالیتها باید فاصله از دیگران رعایت شود. فضای شخصتی در  کنندر آن افراد با یکدیگر ارتباط برقرار می

رسد بکارگیری مبلمتان و  های مختل  نمود پیدا کند زیرا وابسته به شرایط محیط است. به نظر میتواند در اندازهاطراف فرد می

کند که چگونه فضتا بطتور مستاوی بته     لعه مشخص میهای فضای مطاکند. چیدمان صندلیاثاثیه، فضای شخصی را نهادینه می

 (42، ص1800پور،قلمروهای کوچکتر تقسیم شده تا ان فضا به حالتی  اص همیشه دایر و برقرار باشد.)مدنی

فضاهای شخصی بیش از حد بزرگ و یا  یلی کوچک )هنگامی که مجبور باشیم با شخص دیگر با فاصله نامتناسب ارتبتاط  

هتایی ماننتد   العمتل ثیر منفی بر افراد و ارتباطات دو سویه دارد. در روابط دو سویه مستمر ممکتن استت عکتس   برقرار کنیم(، تا

جاذبه کمتر نسبت به اطراف، برداشتهای منفی، رفتارهای انطباقی مانند فاصله گرفتن، برقراری تماس چشمی یا تغییر حالتت و  

شود، فرد ممکن استت  شخصی فرد توسط رریبه مورد تعرض واقع می گیری بدن به همراه داشته باشد. هنگامی که فضایجهت

آمتده صتورت دهتد. متردان وقتتی      هایی برای تطبیق  ود بتا شترایط بوجتود    تالش کند مکان را ترک کند و یا حداقل واکنش

رت گیترد، تحتت   شوند اما اگر این تعرض از کنار صتو رو به فضای شخصی آنها تجاوز کند مضطرب و عصبی میای از روبهرریبه

اند واکنش منفتی نشتان   گیرند. این بر وردها برای زنان برعکس است یعنی نسبت به کسانی که کنارشان نشستهتاثیر قرار نمی

                                                 
1  Myres 
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اند، واکنشی ندارند.نتیجه یک تحقیق نشتان داده کته   رو به فضای شخصی آنها متعرض شدهبهداده اما نسبت به کسانی که از رو

دهد، در حالیکته  تفاوت نشان میشوند تا کسی که یک چهره بیزند وارد میی شخصی کسی که لبخند میتر به فضازنان راحت

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتترای متتتتتتتتتتتتتتتتتتتردان عکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس آن صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد  استتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.  

 (861-296، ص1990، 1)بل

عالوه بر جنسیت تفاوتهای فردی و فرهنگی نیز در فضای شخصی افتراد متفتاوت استت. بته تتدریج کته کودکتان بته ایتن          

شود و بتا افتزایش ستن    برداشت آنها از فضای شخصی بنا به جنسیت و حس آسیب پایری آنها متفاوت می رسند،بزرگسالی می

زنان توسط رریبه متورد تجتاوز قترار گیترد، بیشتتر از       یابد. همانطور که گفته شد اگر فضای شخصیفضای شخصی افزایش می

شوند. مردان همچنین فضای شخصتی بزرگتتری   رب میتر نیز بیشتر مضطشوند و همچنین افراد مسنمردان دچار اضطرب می

گیرنتد تابتا زنتان. بعتالوه زنتان در      کنند و اینکه مردم معموا فاصله بیشتری را با مردان متی نسبت به زنان برای  ود ایجاد می

نستبت بته جفتهتای    پردازند و جفتهای زن زن فاصله نزدیکتتری  فاصله نزدیکتری با افراد مشابه به برقراری ارتباط دو سویه می

 (204، ص 1990بل، )کنند. مرد مرد برقرار می

کند و زحمت بیشتری فردی که درونگراست نسبت به فردی که برونگراست فضای شخصی بزرگتری را برای  ود لحاظ می

فاصله بیشتری دهد. به همین ترتیب کسانی که از نظر اضطراب مستعدتر هستند، را برای دفاع از حباب نامرئی  ود به  رج می

اند که به فضتای شخصتی کمتتری نیتاز     داده کنند. آنان که اعتماد به نفس بیشتری دارند، نشانرا بین  ود و دیگران برقرار می

 (204، ص 1990بل، ) دارند.

 

 تجاوز به فضای شخصی -3-3-3

هتای بررستی فضتای شخصتی     هشود و به طور کلتی مجتاز نیستت.یکی از را   تجاوز به فضای شخصی رالبا باعث ناراحتی می

( پتژوهش دوم  1900مشاهده تاثیر نزدیک شدن بیش از حد فرد به دیگری و نقص مرزهای  ود و دیگری است. فلیپ و سامر )

- ود را درباره تجاوز به فضای شخصی افراد در محیط کتابخانه یک دانشگاه انجام دادنتد و در ایتن آزمتایش یکتی از آزمتایش     

 های زیر به فضای شخصی دانشجویان د تر وارد شد.از شیوههای زن به یکی کننده

 مترینشستن کنار انها در فاصله فقط چند سانتی -1

 در فاصله حدود نیم متری -2

 با فاصله یک صندلی -8

 روی آزمایش شوندهروبه -4

م آزمتایش  و نه دهت  2های مورد ، سه چهارم از آزمایش شونده1های مورد بعد از نیم ساعت، فقط یک سوم آزمایش شونده

ها، به ویژه آنها که از فاصله بسیار نزدیک بته  سر جای  ود باقی مانده بودند. بیست درصد آزمایش شونده 4و8های مورد شونده

منتدی در کتار بود.ارلتب آزمتایش     فضای شخصی آنها تجاوز شده بود، صحنه را ترک کردند. در اینجا نیز رفتار ریرکالمی نظتام 

شد( همچنین  ودشان را کنتار  ها بیشتر میکردند) هرچه میزان فاصله نزدیکتر بود، میزان نگاهنگاه می ها به فرد متجاوزشونده

کشیدند و با ایجاد مانعی از قبیل گااشتن دست یا بازو میان  ود و فرد مورد نظر و یا رالبا پشتت کتردن بته او عکستالعمل     می

 (160-165، ص02دادند. )آلتمن، نشان می

تحقیق میدانی دیگر در تریا و کتابخانه یک دانشکده مشاهده کرد که افتراد هنگتام گفتت وگتو در کافته تریتا       سامر در یک 

-رو یا گوشه به گوشه را انتخاب و در کتابخانه که طبعا کمتر محل گفتگو و تعامل است بیشتر صتندلی های روبهببیشتر صندلی

 (840-880، ص1909سامر، )کنند.های دور افتاده را انتخاب می
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جای  به جایی از و است انتقال قابل "شخصی فضای" اوا ً که این از عبارتند قلمرو و شخصی فضای افترا  وجوه مهمترین

 معمتو  قلمترو   انسان یا حیوان اینکه دوم است. ثابت طورنسبی به قلمرو که درحالی کند، می نظرحرکت مورد شخص با دیگر

 " قالتب  در  تود را  دیگتر،  عبارت به کند، می تفهیم دیگران به را آن محسوس و ملموس ای گونه به و کرده مرزبندی را  ود

 نامحسوس "فضای شخصی " مرزبندی مقابل در .است محسوس دیگران برای کامأل که دهدمی قرار ای شده مرزبندی "قلمرو

 را او پیکتر  هرکس برای "شخصی فضای " آنکه سوم .شود می حاکم افراد بین روابط بر نامریی ای گونه به و است ناملموس و

 بتاقی   تود  قتوت  بته  نباشد، قلمرو یا باشد میان در شخص پیکر چه یعنی .نیست چنین قلمرو کهدرحالی .دارد  ود مرکز در

 (1808است.)فرهنگی، 
 

 قلمروپایی -3-4

وپایی سازوکاری برای تنظیم رفتار قلمر» ( از قلمرو مکانی سازوکاری برای فراهم سا تن  لوت است: 1905تعری  آلتمن)

حریم بین  ود و دیگران که با شخصی سازی یا نشانه گااری یک مکان با یک شتیء و تعلتق آن بته یتک فترد یتا گتروه بیتان         

ای از ستازی جلتوه  تواند  ودآگاه باشد ولی در ارلب موارد فرآیندی نا ودآگاه استت. شخصتی  سازی میفرآیند شخصی شود.می

: 1802مرو مکانی و بیان سلیقه زیباشنا تی و تالش برای سازگاری بهتر محیط و الگوی رفتار است. )لنتا،  تمایل به کنترل قل

100) 

احساس مالکیت و حق انستان نستبت بته یتک      -1کند: این تعری  بعضی از ویژگی های اصلی قلمرو مکانی را پیشنهاد می

تتامین کارکردهتایی کته از نیازهتای     -4مزاحمتت    حتق دفتاع در  -8شخصی ستازی و نشتانه گتااری یتک محوطته       -2مکان  

 (106-109شود)لنا، ص فیزیولوژیک تا نیازهای زیباشنا تی را شامل می

 

   
 ی قلمروگذاری به وسیله اشیا برای نشان دادن محدودهنشانه -8شكل

 
یته تحتت مالکیتت و استتفاده     به طور کلی سه نوع قلمرو قابل تعری  است: قلمرو اولیته، ثانویته و عمتومی. قلمروهتای اول    

شناسند، به شکلی دائمی تحت ا تیار افراد هستتند  انحصاری فرد یا گروه  اصی است، دیگران نیز آنها را مالک این قلمروها می

 (180، 1902و نمونه آن  انه است.)آلتمن، 

- انهسی است. برای مثال در قهوههای ثانویه در جامعه شناقلمرو ثانویه کمتر نقش مرکزی و انحصاری دارد و معادل گروه

کند چته کستی   د دارد که مشخص میهای اجتماعی رالبا محدودیتی رسمی یا ریر رسمی وجوهای محلی و باشگاهها و انجمن

( 1908و 1900) 1گیترد. کتاوان  تواند از محل یا محدوده استفاده کند. مسئله مالکیت گاه اشیاء  اص مثل میتز را دربتر متی   می

کنندگان گوناگونی دارد کته  ها، مشتریان یا استفادههای محله انهکند قهوههای محلی را قلمرو ثانویه تلقی و اشاره می انهقهوه

زننتد، نیتز   می انه سرای و گروههای مختلفی که در ساعات مختل  روز به قهوههای دورهمشترهای ثابت از آن جمله و مشتری

هتا و ...  یافتت و  وانتدن نامته    انه برای انجام کارهای متالی، در ی مشخصی دارند و از قهوهوجود دارند.مشترهای ثابت رالبا جا
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پندارنتد و رالبتا بیگانگتان را بته چشتم       انه محله را قلمرو شخصی  ود متی های ثابت قهوهکنند و در واقع مشتریفاده میاست

-11، ص1908)کتاوان،   کننتد.  انه اشغال مینزیدکی قهوه ای درها گاه محدودهکنند. جالب اینکه این مشتریمتجاوز نگاه می

82 ) 

قلمرو عمومی قلمروی موقتی است و تقریبا هر کسی به ان دسترسی و حق استفاده از آن را دارد.این قلمرو را مانند قلمترو  

تحلیلی گسترده چنتد نتوع    (.گافمن در145، ص1902اند.)آلتمن، آزاد، قلمرو عمومی، قلمرو موقتی و نیز قلمرو ا تیاری نامیده

توانند موقتا ادعای مالکیتت آن را داشتته باشتند.) مثتل     ها میقلمرو عمومی توصی  کرده است. فضایی عمومی که افراد یا گروه

رود. بته طتور   میز و صندلی در رستوران، کتابخانه و صندلی اتوبوس( و به محض اینکه آن را ترک کنند این حق آنها از بین می

رو عمومی سازوکاری نسبتا شکننده و ناپایدار برای نظارت بر مرز بین  ود و دیگری است و بیشتتر وابستته بته عترف،     کلی قلم

ها میزها را طتوری  کند. به همین دلیل است که در کتابخانههنجارها، و آداب اجتماعی است تا به مقرراتی که  ود فرد وضع می

د اما فرد در قلمرو عمومی به هتر حتال در ا تیتار فرهنتا جامعته یتا طترا  مکتان         دهند که افراد مزاحم یکدیگر نشونقرار می

است.برای مثال، در آسانسور یا اتوبوسهای شلوغ فرد فضای کافی در ا تیار ندارد یتا در بعضتی از فضتاهای کتتاب افتراد بستیار       

مکانیسم نظارت بر مرزها نیز کارایی نخواهتد  نشینند. بنابراین اگر قلمرو عمومی طراحی بدی داشته باشد، نزدیک به یکدیگر می

  داشت. از همین رو در قلمروهای عمومی افراد مجبورند به سازوکارهای دیگر مثل رفتارهای کالمی و ریرکالمی متوستل شتوند.  

 (140، 1902) آلتمن، 

 

 تجاوز به قلمرو -3-4-1

 تخطی، تهاجم، آلودگی.اند: ( سه نوع تجاوز به قلمرو را بر شمرده1900)2و اسکات 1ایمن

تخطی عبارتست از استفاده از قلمرو یا ورود ریر مجاز به آن، تهاجم عبارتست از گاشتن از حد ومرزها و تصرف یک قلمرو 

نامد و آن وقتی است فترد بتیش از آنچته     واهی میبه طور موقت یا برای زمان طوانی. گافمن نوع دوم تجاوز به قلمرو را زیاده

امعه است محدوده قلمرو را اشغال کند. مانند کسی که در اتوبوس دو صندلی را اشتغال کنتد، یتا شخصتی کته در      مورد قبول ج

واکنش به تجتاوز بته قلمترو      (240-285، ص1900کتابخانه با صدای بلند صحبت کند و مزاحم دیگران شود.)ایمن و اسکات، 

شتود، مثتل گااشتتن    ااری قلمروهتای عمتومی استتفاده متی    در شرایط مختل  گوناگون است. گاهی از اشتیا بترای عالمتت گت    

 های راا وری.کتاب،کی  یا کت رو صندلی کتابخانه و سالن

 

 رفتار دفاع از محدوده یا قلمرو -3-4-2

هتای گونتاگون از حتدود    شود و به روشهای  ود میانسان حتی با وضع قوانین  اص، مانع از ورود افراد بیگانه به محدوده

گیترد و بتدین   ی  ود و دفاع از آنها که متغیر و متعدد هستند، از قانون کمک متی کند. انسان برای تصرف محدودهیآن دفاع م

های مختلفی را همزمان در ا تیار شوند، محدودهتواند بر الف حیوانات که مدت زیادی در محدود  ود مستقر میدلیل نیز می

 های دفاع کند.نها، از محدودهگیرد و به کمک قانون و بدون حضور شخصی در آ

کنند و وستایلی از  تود   در این مورد مثالی وجود دارد که رفتار دانشجویانی است که کتابخانه را به مدت کوتاهی ترک می

لباس، کتاب، چتتر یتا   )  شوند، معموا از تصرف جایی که به وسیله شخصیگاارند، افراد جدید که وارد کتابخانه میبه جای می

هتای نمتادی در   هتای استتفاده از نشتانه   های گونتاگونی دربتاره اینگونته روش   کنند. پژوهشمشخص شده،  ودداری می کی  (

 (89-80،ص1806ها انجام شده است. ) مرتضوی، حفاظت از محدوده
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 هایی از رفتارهای ویژه محافظت از محدودهنمونه  -3-4-2-1

کننتد. زمتر   کند، بته دو گتروه تعرضتی و تتدافعی تفکیتک متی      لمرو بروز میرفتارهایی را که برای محافظت از محدوده یا ق

( برای پژوهش در مورد این پدیده، دو نوع پرسشنامه بین دانشجویان توزیتع کرد.هتر پرسشتنامه شتامل شتکل سته نتو        1900)

 ( و یکی از دو نوع راهنمایی زیر بود:9میز)شکل

 کردید؟گری در امان باشید، کدام صندلی را انتخاب میهای دی واستید از مزاحمتروش تدافعی: هرگاه می

 نشینید؟روش تعرضی: اگر بخواهید کسان دیگری از نشستن سر میز شما پرهیز کنند کجا می

 اند.(مشخص شده xاند، با عالمت های تعرضی و تدافعی پیشنهاد شدههایی که در روش)در نمودار صندلی

های انتهایی و آنهتا کته   ت: اشخاصی که قرار بود به روش تدافعی عمل کنند، صندلیآمده اس 9نتایج این پژوهش در شکل 

های وستطی را   واستند دیگران را از نشستن سر میز  ود منصرف کنند و به صورت تهاجمی و تعرضی رفتار کنند، صندلیمی

 (46، ص06انتخاب کردند )مرتضوی، 

 

 

 

 

 

 

 مستلزماف با توجه به مفاهیم ولوف، فضای شخصی و قلمرو در طراحی فضاهای کتابخانه -4

در طراحی فضاهای کتابخانه و مبلمان آن و عناصر وابسته به آن از جنبه روانشناسی محیط که تا حتد زیتادی بتا رویکترد     

 (826، ص 1900ود دارد )ویچ، تقویت حس مکان ارتباط دارد، مستلزمات زیادی وج

پیشنهاد طراحی نشات گرفته از مشاهدات مشابه، استفاده از چهار صندلی و میز مستطیل شکل است. این نحتوه چیتدمان   

 کند.شود، بلکه به لحاظ سطح اشغال ک  هر نیز بهترین حالت را ایجاد میها ترجیح داده مینه تنها در بیشتر چیدمان

رسد که برای گفتگو، تشویق کننده استت. بیتان شتده کته متوثرترین زاویته بترای        صندلی( به نظر می 0تا  4میزهای گرد)

ای دارد کته محتاوره   (، نشستن بر سر میز  گرد نیاز به زاویته 21، ص01گفتگوی دو نفر بین صفر تا نود درجه است )محرابیان، 

ک و فضتای کارکنتان کته در آن روابتط اجتمتاعی      هتای کوچت  قابل هدایت باشد. ولی برعکس در فضاهای مخصوص گردهمتایی 

 شود.مطلوب است حضور میزهای گرد مهم می

د و دایلی وجود دارد که نشان های رسمی با توجه به تحقیقات صورت گرفته در طراحی نیز التزامی وجود داربرای صندلی

محتاوره دو نفتر در فضتای کتتابخوانی      های راحتی بترای فضتای کتتابخوانی مناستب نیستتند.اول اینکته بترای       دهد صندلیمی

شود. این دهد ومانع محاوره میدرجه نسبت به یکدیگر قرار می 106های راحتی مناسب نیستند زیرا طرفین را در زاویه صندلی

شتود. صتندلی   شود و مانع محاورات شتغلی متی  و نیم فوتی برای روابط دوستی نزدیک در نظر گرفته میی یک تا یک-محدوده

کند. این مسئله بته  توبی مطتر     زایی را ایجاد میدهد که شرایط استرسی دو نفره، طرفین را در روابط صمیمی قرار میراحت

 (801، ص1900شود.)ویچ، کند که بخش وسطی صندلی راحتی به ندرت استفاده میمی

ریتزی پتروژه   گیرد. در حین برنامته اطالعات طراحی محیطی قبل از انجام طراحی سا تمان کتابخانه مورد استفاده قرار می

شود که اهتداف و  شود. این مراحل باعث میهای طراحی مناسب بکار برده میاین اطالعات به عنوان ابزاری جهت انتخاب روش

 روش تدافعی

 روش تهاجمی

 (48، ص88رتضوی، های انتخاب جایگاه تدافعی و تعارضی )منبع اقتباس: مهایی از شیوهنمونه -9شكل
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برداری از اطالعات طراحی محیط توسط طراحتان کتابخانته باعتث کمتک بته      های فضای کتابخانه محسوس گردد. بهرهسیاست

 شودکنند، میت بخصوص در نظر گرفتن نیاز افرادی که از فضای کتابخانه استفاده میتامین تصمیما

 گیرینتیجه

اامکان سعی شده تا بتا  مرتبط با آن در این مقاله مورد مطالعه قرارگرفته است و حتیشناسی محیط و مباحث تعری  روان

  ته شود.توجه به محدودیت در ظرفیت نگارش به چند مفهوم شا ص در آن پردا

گوناگون سا ته شده)طراحی فضاهای گوناگون( پیش از آنکه بر احساس و نگرش شخصی طراحان های امروزه طراحی فرم

ای مستقیم یتا ریرمستتقیم بته حرفته     هایی که به گونهمتکی باشد، بر دانش و آگاهی آنان تکیه دارد. آشنایی طراحان به دانش

های ارائه شده توسط آنتان، بتیش از پتیش بتا نیازهتا و      آورد که طر ای طرا  فراهم میاین امکان را برکنند، طراحی کمک می

 کنندگان سازگار بوده و لاا همبستگی بیشتری بین کاربران و محیط به وجود آید.فرهنا استفاده

فا نمایتد. بتر پایته    تواند نقش مهمی در این زمینه ایسایر علوم رفتاری میشناسی محیطی در کنار همچنین آشنایی با روان

های افتراد در  فتارشناسی از جمله قلمروپایی،  لوت، فضای شخصی و ... در ار میان بردن تنشتحقیق حاضر، توجه به مباحث ر

ای طراحتی شتوند تتا افتراد احستاس      کند. مسئله مهم این است که فضاها به گونهفضاهای جمعی، نقش بسیار مهمی را ایقا می

داشته باشند و تسلط کافی به مکان پیدا کنند. برای این منظور توجه بیش از پتیش بته مبحتث فضتای     آسایش بیشتری در آن 

ها، معموا این هدف را بته  توبی تتامین    بر وردار است. قلمروهای نخستین نظیر  انهای شخصی و قلمرو افراد از اهمیت ویژه

کنند. اما قلمروهای ثانویه و همگانی گتاه بته   آسانی آن را شناسایی میگاارند و به کنند. زیرا افراد به این قلمروها احترام میمی

هتای  ای باشد که مطمئن باشتیم کتاربران و بیگانگتان ایته    دشواری قابل تشخیص هستند. بنابراین طراحی محیط باید به گونه

آیتد و احتمتال تجتاوز بته حتریم      میافراد تضاد به وجود شناسند، زیرا در ریر این صورت میان گوناگون قلمرو را به درستی می

شود. بروز چنین امری سبب ناکارآمدی فضای ماکور و در پی آن احساس نارضایتی کاربران را به دنبال شخصی افراد بیشتر می

 شود.دارد که در نهایت باعث عدم مراجعه مجدد افراد به چنین مکانی می
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