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 چکیده :

پاسخگوی  که میکنند ایجاد را محیطی فضاها این میشود، سپری بناها داخلی فضاهای در ما عمر اعظم بخش

 یک بنا به آنچه همچنین. میگیرد صورت آن در ما فعالیتهای از بسیاری و بوده سرپناه به نیاز نظیر ما اساسی نیازهای

 بر نحوه مستقیمی تأثیر طرف یک از داخلی فضای کیفیت گفت میتوان بنابراین است؛ آن داخلی فضای میبخشد، روح

 شناسی روان .میدهد قرار تأثیر تحت را ما شخصیت و احوال نگرش، دیگر طرف از و دارد آن در ما فعالیتهای انجام

 این میپردازد، محیطی و کالبدی های ویژگی با انسان رفتار رابطه تبیین به عمده طور به که است جدیدی رشته محیطی

 مجتمعهای آوردن فراهم منظور به محققان و طراحان میان در( 1960) میالدی گذشته قرن تصش دهه از موضوع

 تأثیر و ارتباط متألهین میان در که حالی در. گرفت قرار توجه مورد مردم زندگی برای هماهنگ و متناسب زیستی

 علوم دانشمندان یا شناسان روان سوی از که مطالعاتی اولین. است بوده مطرح قبل قرنها از محیطش و انسان متقابل

 انسان، رفتار ارتباط از حاکی دادند قرار بررسی مورد محیط در را رفتارهایش و انسان رابطه واقعی، مقیاس در که رفتاری

 سالم حیات تداوم برای که شد تثبیت و تقویت باور این مرور به که بود ترتیب این به و. بود اش زندگی و فعالیت محیط

( مصنوع و طبیعی از اعم) محیط با( باورهایش و بینی وجهان فرهنگ از اعم) انسان تأثیرات و رابطه رعایت زمین کره بر

 یکدیگر بر محیط و انسان متقابل تأثیر و رابطه میگذرد زمان هرچه الحال، علی. است الرعایه الزم اصلی و دارد ضرورت

 به توصیفی، -با استفاده از روش تحلیلی مقاله این. کند می جلب خود به را بیشتری موافقان و یافته بیشتری وضوح

 شهرها بهتر طراحی های روش و داخلی معماری در آن تاثیر و زندگی محیط و انسان متقابل رفتاری های کنش مطالعه

 کشور، یک مردم شخصیتدر نهایت در می یابیم  .پردازد می مردم بین در محیطی آگاهی ارتقاء ابزارهای و محالت، و

 .گیرد می شکل کنند می زندگی آن در طوالنی مدتی برای که محیطی نوع و طبیعت توسط

 .شناسی داخلی، روان محیط، معماری، محیطهای و انسان واژه های کلیدی :
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 مقدمه :  .1

 افراد تعامالت بر تاکیدش با و اجتماعی و طبیعی ساختمانی، محیطهای محتوای با محیطی شناسی روان

 تاکید سنتی طور به. است شده مشخص محیط، در( میشود دیده بزرگ اجتماعات یا گروهها در که گونه همان)

 محیط تاثیر تحت انسان تندرستی حس و احساسات رفتار، چگونه که است بوده این بر محیطی شناسی روان در

 و ساختمانها مثل ساخته انسان محیطهای چگونه که داشتند تاکید این بر ابتدایی مطالعات. دارد قرار فیزیکی

 معماری .است بهتر روانی رشد و زندگی برای محیط بهتر مدیریت معماری، هدف  .میگذارند تاثیر رفتار بر شهرها

 مطالعه. دارد شهری ریزی برنامه در حتی زیادی کاربرد محیط و انسان متقابل رفتاری های العمل عکس و داخلی

 رشد ریزی برنامه در باید ها آن سالیق و عالیق و مردم شناختی روان نیازهای اجتماعی، کارکرد چگونگی روی بر

 به مناسب ریزی برنامه رفتارهاست، کننده محدود و دهنده شکل محیط، که آنجا از. شود گرفته نظر در شهرها

 (.1376 ش، مرتضوی،) دارد ضرورت رشد، و کارایی مندی، رضایت حداکثر از یافتن اطمینان منظور

 

 ومحیط انسان متقابل رفتاری کنش .2

 کنش کاهش منظور به راهکار ارائه و رفتاری های کنش بر ساخت انسان محیط تاثیر بررسی به مطالعه دراین

 نیاز صنعتی و اجتماعی های محیط در شدن ور غوطه از ناشی روانی های تنش افزون روز افزایش با محیطی های

 زندگی آن در که محلی زیبایی به توجه دلیل همین به ، شود می احساس پیش از بیش دلنشین و آرام فضایی به

 محیطی فضاها این. میشود سپری بناها داخلی فضاهای در ما عمر اعظم بخش . است اهمیت قابل بسیار کنیم می

 صورت آن در ما فعالیتهای از بسیاری و بوده سرپناه به نیاز نظیر ما اساسی نیازهای پاسخگوی که میکنند ایجاد را

 فضای کیفیت گفت میتوان بنابراین. است آن داخلی فضای میبخشد، روح بنا یک به آنچه همچنین. میگیرد

 و احوال نگرش، دیگر طرف از و دارد آن در ما فعالیتهای انجام نحوه بر مستقیمی تأثیر طرف یک از داخلی

 فضا روانی و فیزیکی عملکرد بهبود داخلی، طراحی هدف اساس، این بر. میدهد قرار تأثیر تحت را ما شخصیت

 در یا و نیست استفاده قابل اصالً یا داخلی طراحی بدون معماری فضای. است آن در زندگی راحتسازی برای

 .(1381 ج، لنگ، ) داشت نخواهد را بهینه و الزم کارآیی بودن، استفاده قابل صورت
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 ، محیط فیزیکی عوامل چون عواملی تأثیر تحت انسان رفتار محیطی روانشناسی در

 از ناشی که خود رفتار با نیز انسان متقابل طور به.  دارد قرار محیط روح و طراحی های داده ، نمادین های داده

 ارضای جهت در را آن و گذارد می تأثیر محیط بر است شخصیتی و ،اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی های جنبه

 سیستمهای مورد در یونگ.  کند می سازماندهی را فضا ، کرده دگرگون خود اجتماعی و فیزیولوژیک نیازهای

 به نیز فیزیکی محیط ساخته ، هستند اجتماعی محیط محصول که اندازه همان به مردم. است معتقد رفتاری

 (.1376)مرتضوی، ش،  روند می شمار

 زیبایی های اندیشه و اجتماعی رفتار در تغییر به محیط طرح در تغییری هر که است این ها واژه این معنای

 همین پایه بر رفتاری قرارگاه یا رفتار-مکان نظریه. شود می منجر مردم«  بارکر»  قرارگاه. شد مطرح شناختی

 مانند رود می کار به شده تعریف سازمانی و کاربردی های هدف با فیزیکی فضای معنی به رفتاری توسط نگرش

 همان کالبدی مکان با ارتباط در را رفتار الگوهای تحلیل نظام بارکر. است تعلیم و تدریس محل که درس کالس

 های نقش مختلف رفتاری های قرارگاه در گرفتن قرار با فرد است معتقد بارکر. (همان) است کرده تدوین رفتار

 (.1378.ح,  بحرینی) شود می دار عهده را معینی اجتماعی

 

 :محیط و رفتار حوزه در انسانی الگوهای معرفی .3

صنعتی،  شهای پژوه به کنید.  هماهنگ انسان با را ماشین: ( شعار1591)دهه  انگاری ماشین الگوی .1

انسان  حرکتی حسی و جسمی توانائیهای و محدودیتها با که ابزارهایی )طراحی. گردد بازمی شناختی روان

 .باشد( داشته هماهنگی

 محرک چگونه افراد یعنی )ادراکی. امروز رویکرد ترین رایج: انسان انگیزشی -شناختی -ادراکی الگوی .2

 که داند می موجودی را انسان الگو این (.دهد می نشان واکنش آنها به و کنند می درک را های محیطی

 .آشکار رفتاری واکنشهای تا پردازد می ذهنی روانی فرایندهای به بیشتر و است گری درونی پردازش دارای

 موجودی انسان رویکرد این در. انسان آشکار رفتار بررسی بعد به 1521 دهه از: رفتاری الگوی  .3

 ، ها وابستگی به بیشتر. کند می تاکید کردارش و رفتار بر افکارش و احساسات جای به و است رفتارگرا

 .شود می تاکید رفتار کننده تعیین مثابه عوامل به محیطی های تشویق

 : ها ویژگی:  (امسام اجتماعی های نظام الگوی یا) شناختی م بو الگوی  .4
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 .اند شده تنیده درهم رفتار و محیط( الف

 (گذشته برخالف) دارند دوجانبه تاثیر افراد و محیط( ب

 .کند می فرض تغییر درحال و پویا را محیط با ها انسان روابط کیفیت( ج

 

 داخلی فضاهای گیری شکل در محیطی بکارگیری روانشناسی .4

 دانشی ایجاد و ساخت برای تالش در و برده پی مشترک زبان این ایجاد ضرورت به معماران از کوچکی گروه

که بتواند، در صورت یافته شدن، انگیزه ها و  "پارادایم"و یا یک  "آیت"، یک "الگو"ساخت یک آمدند.  بر نو

 بر در داخلی، فضاهای معماری خصوصا معماری در موجود مختلف های زمینه به توسل با را انسان احتیاجات

 به نیاز کون تاماس نظر بنابه. گرفت قرار آنها توجه مورد باشد داشته دانشی بین و دانشی چند ماهیتی و گیرد

 علمی های اندیشه و خواستها تامین به قبلی الگوهای که گیرد می اوج هنگامی نوین پارادایم یا و جدید الگوی

 در انسان خواستهای با همساز محیطی ساخت برای طراحی که بودند دریافته تجربه به طراحان. نیستند روز

. سازد یاری ها کاستی رفع در را آنها که است هایی دانش با همگانی مستلزم پیچیده ساختی با و بزرگ جوامع

 مطالعه به نسبت شناسان روان تفکر در مناسب، الگویی آفرینش جهت در معماران اندیشه در تحول این با همسو

 به بر مبتنی تحقیقات و ها تجربه رفتاری علوم دانشمندان از بسیاری. بود انجام شرف در تحوالتی نیز انسان رفتار

 در پژوهش آنها. بردند سوال زیر انسان رفتار شناخت راه تنها عنوان به را آزمایشگاهی مطالعه روش گیری کار

 قرارگاهای»  کتابش در بارکر راجر توسط ابتدا که توجه مورد مردم روزمره زیستگاه و واقعی محیط در را رفتار

 شد ارائه شناختی بوم شناسی روان در او رفتارهای و انسان مطالعه به توجه ، دادند قرار خویش«  رفتاری

 آن در شده انجام های پژوهش که سنتی شناسی روان خالف بر که بود واقعیت این کننده منعکس همچنین

 ارتباط) مفهوم این شناختی بوم شناسی روان در نداشت او کالبدی محیط و انسان رفتار بین ما ارتباط به توجهی

 محیط ماهیت در پژوهش .گرفت می قرار توجه مورد افزون روز ای گونه به داشت( خویش بوم یا محیط با انسان

 تاثیر و نقش چگونگی و بررسی لذا و گردید واقع شناسان روان توجه مورد نیز اجتماعی پدیده یک عنوان به

 .شد واقع پژوهشگران عالقه مورد مردم اجتماعی رفتارهای ساخت در محیط
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 خود محیطی مشکالت حل برای آدمی که گرفت قرار توجه مورد موضوع این همچنین

 شریک او با طبیعی محیط از استفاده در که افرادی سایر بر بلکه گذارد می تاثیر زمین کره محیط بر تنها نه

 محیط بین ما سویه دو ای رابطه قراری بر و زمین کره بر پایدار همزیستی برای لذا ، است گذار تاثیر نیز هستند

 شناسان روان توجه مورد آنها اعتقادات و ارزشها نگرشها، به توجه انسانها میان فردی بین روابط و انسان و طبیعی

 .گرفت قرار

 می سطوح آرایش و چیدمان لحاظ از پذیر تنوع و باال پذیری انعطاف با فضایی خلق منظور به داخلی طراحی

 خواهد فضا از بیشتری رضایت احساس مخاطب که است حالی در این و بپذیرد را مختلفی کارکردهای تواند

 گرفتن عاریت به با است بحث مورد انسان زندگی محیط روانشناسی دانش عنوان به که آنچه از گیری بهره. داشت

 موجود، های نیاز با متناسب های بندی رنگ سازی، شفاف حمل، قابل و سبک های کننده جدا نظیر عناصری

 یک برای که خاصی ساختار کنار در که مختلف فضاهای مابین تعامل و گیری قرار نحوه به توجه مصالح، تنوع

 طراحی روند در رو پیش مشکالت از بخشی و افزوده آن غنای بر تواند می است، شده گرفته نظر در معماری پالن

 . کند حل را داخلی معماری

 ایده و الگوهای. شود می تدریس مجزا ای رشته عنوان به حتی و یافته خاص اهمیتی داخلی، مبحث امروزه

 های محدودیت از و شود می گرفته کار به رشته این طراحان توسط کالسیک، و مدرن از اعم مختلفی های

 به بسا چه بخشید، تجسم نیز پروازانه بلند های ایده به توان می و نیست خبری معموال اجرا، زمینه در معماری

 قرار برجسته نقوش تا گرفته سازی مجسمه از هنری مختلف های رشته فعالیت موضوع ای، گستره میان ای گونه

 کارآیی و تنوع و طرف یک از اجرایی و تاسیساتی مسائل از یکسری در تسهیل سبب به تکنولوژی پیشرفت. گرفته

 و داخلی معماری .است آورده وجود به جامعه سطح در را کارآمدی و مساعد زمینه شده، عرضه محصوالت در باال

 تر جالب گرفته، قرار دوباره رویکردی مورد فراموشی، و سکوت دهه چندین از بعد تزئینات و جزئیات به توجه

 . کند بیان مدرن الگوهای با تلفیقی در را گذشته معماری از هایی نمود کند می سعی اینکه

 و تکنولوژی چند هر که برد پی نکته این به توان می مقاله این در شده مطرح مباحث به توجه با میان این در

 می ایجاد امکان و خالقیت بروز جهت به داخلی طراحان روی به را جدیدی های دریچه امروزی های پیشرفت

 از برداران بهره روحانی و متافیزیک بعد به توجه است، شده واقع غفلت مورد حوزه این در اغلب که آنچه اما کند،

 حس ماندگاری و تداوم جهت عامل مهمترین عنوان به توان می را عامل این. باشد می انسان یعنی فضا این
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 به را خود ویژه توجه داخلی فضای طراحان اگر. دانست داخلی فضاهای ظراحی در زندگی

 باشند، داشته عرصه این در اقناع مفهوم به یابی دست در سعی و کنند معطوف فضا از برداران بهره روان و روح

 و خاق شاهد امروز، جهان در داخلی طراحی دانش رشد به رو روند به توجه با دور چندان نه ای آینده در توان می

 .بود اش زندگی عرصه در او های نیاز و بشر طبع با سازگار و همگام فضاهایی ظراحی

 

 محیطی طراحی مراحل .5

 :  خلوت .1

 با را خلوت از برداشت این طراحان و رفت می شمار به گیری وکناره حذف از متشکل خلوت درگذشته

 .کردند می پیاده دیگر های مکان و ها درخانه مستقل و مجزا تهایی قسم طراحی

 به تفکیکی حالت در انتقال که کنیم طراحی پذیر تاثیر طهایی محی کنیم سعی که است این کلی اصل

 تماس به آنها متغییر تمایالت با که کنیم ارائه هایی محیط افراد به یعنی. سازد میسر را بودن باهم حالت

 به را دیگران با تماس بر نظارت که بپردازد هایی محیط خلق به و باشد سازگار دیگران با نداشتن یا داشتن

 با و نکنیم استفاده گوناگون اهداف برای واحد مکانی از مکان، تغییر جای به چرا .سازد میسر مختلف درجات

 (1378، گیفورد رابرت) ندهیم؟ تغییر خود نیازهای به توجه

 : شخصی فضای .2

 دکوراسیون و مبلمان طراحی شکل در شخصی فضای سازوکارهای به شهودی طور به محیطی طراحان

 کار اتاق های صندلی و تحریر میز مثال برای.اند داده نشان حساسیت غیره و پذیرایی اتاق و کار دفتر

(. "1599هال "اجتماعی  فاصله )منطقه. کند می ایجاد افراد سانتی بین 121 حدود ای فاصله معموال

 )همان( ."رسمی"یا  "خودمانی"فضایی  ایجاد برای مبلمان چیدمان

 گیر خاصی شخصی فضای در درآنجا باشند مجبور افراد که شوند می طراحی قصد این به ها محیط آیا

 که کرد طراحی طوری را ها صندلی توان نمی آیا. (مختلف اماکن در ثابت های صندلی مانند) کنند؟

 باشد؟ داشته اختیار در را حالت چند کننده استفاده
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 تعامل بیانگر که کرد اعمال طراحی اصول بر طوری را "فضای شخصی"می توان 

 .باشد متغییر اجتماعی

 :قلمرو .3

 و دهند تشخیص را آنها بودن عمومی یا ثانویه ، اولیه بتوانند افراد که شوند طراحی طوری باید قلمروها

 .باشند داشته نظارت مکان بر مناسب میزان به کنندگان استفاده

 احترام وها قلمر این به افراد زیرا کنند می تامین خوب را هدف این معموال ها خانه مثل اولیه قلمروهای

. اند شناسایی قابل دشواری به گاه عمومی و ثانویه قلمروهای اما. اند تشخیص قابل آسانی به و یگذارند م

 زمان مدت و کند تعریف وضوح به را ها قلمرو این که بپردازد راههایی ابداع به باید محیط طراحی بنابراین

 .آید نمی پیش تجاوز و تضاد صورت این در. کند مشخص را آن مالکیت

 های زمین ها، ورودی مثل عمومی و ثانویه قلمروهای طراحی های کاستی به "1592نیومن"پژوهش 

 (1389 ادوارد هال، تی) .دارد اشاره شهرها مسکونی مجتمعهای در راهروها و بازی

 اجتماعی نیازهای و آنها قلمرو که شد مطمئن و گرفت نظر در را مختلف افراد شرایط باید طراحی در

 .سازد می برآورده را خاصشان

 تا را، "تعامالت اجتماعی"بر  نظارت هم و گرفت نظر در را "تکلیفی"کارکردهای  باید هم طراحی در

 کنندگان استفاده رفتاری های شیوه به طراحان شود می پیشنهاد. بروند کلنجار محیط با مجبور نشوند افراد

 .کنند توجه آن انگیزشی شناختی حاالت ادراکی طور همین و

 

 تعامل انسان و محیط رفتاری شیوه دوگام .6

 یابد تحول و تغییر محیطی بندهای و قید و فشارها دلیل به است ممکن فرهنگ یک یا گروه فرد، رفتاری های شیوه

 دو راستا این در توان می اما نیست روشن کامال راهی دو این از آمدن بیرون. قراردهد طراحی در راهی دو سر بر را ما و

 :برداشت گام

 .(فضاها پذیری انعطاف) محیطی های قابلیت رساندن حداکثر به .1

 .افراد به محیط از استفاده های شیوه آموزش  .2
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 بهترین نحوة باید بلکه نیست کافی جدید های محیط ایجاد فقط که دانند رامی این مردم

 درآینده اینکه برای. کنند نمی استفاده محیط از شده بینی پیش های شیوه به همیشه افراد .آموخت را آن از استفاده

 زیر مراحل طراحی از قبل و کنیم دقت موجود محیط از افراد استفاده شیوة به است الزم کنیم طراحی بهتری های محیط

 (1382ایروین، آلتمن،):  قراردهیم سنجش مورد را

  ریزی برنامه .1

 . افراد خلوت بر کننده استفاده نظارت سبک تمایالت، نیازها، درباره اطالعات جمع آوری .2

 .ها کاستی تصحیح جهت طراحی از پس درازمدت ارزیابی  .3

 ارتباط چگونگی و انسان بر محیط تأثیر با ارتباط در را گوناگون های نظریه محیط و انسان متقابل رفتاری های کنش

 قادر تا است ساخته مطرح ارتباط این در را مناسب سواالت و کرده خلق آن از انسان تجربه و کالبدی محیط بین تعامل و

 که است تجربی تئوریهای خلق درجهت حقیقت در لذا. گذارد اجرا به را تئوریها آن با مناسب تجربی پژوهشهای باشد

 استفاده مورد بتوانند تئوریها این که ای گونه به هم آن است او بوم و روزمره محیط در انسان رفتارهای مشاهدات حاصل

 . گیرند قرار طراحان

 مشاهده قابل وضوح به زندگی در آن تأثیرات و میدهد قرار تأثیر تحت را جامعه آحاد همه زندگی داخلی طراحی

 داخلی طراحی بدانیم جامعه امروز اساسی اصل را قناعت اگر. باشد مفید هم جامعه کل برای میتواند داخلی طراحی. است

 چه با و چطور کوچک فضای این در که دهد نشان ما به میتواند داخلی طراحی. بود خواهد گریزناپذیر ضرورت یک

 .کنیم زندگی باید وسایلی

 یک به نیل برای بایستی دارد، قرار انسان روانی  روحی ویژگیهای با مستقیم ارتباط در داخلی طراحی که آنجا از

 مورد دقت به طراحی در خصوصی، و عمومی از اعم زیستی داخلی فضاهای در انسانی رفتارهای ویژگیهای مطلوب، طرح

 و احساس و فضا، آن کاربرد: دارد سروکار مقوله دو با داخلی فضای طراحی هنگام به طراح اینرو از. گیرد قرار توجه

 (.1383حسین، سید بحرینی،) باشد داشته کننده استفاده بر فضا آن میخواهد که تأثیری

 های کنش کاهش در تواند می تاثیری چه محیط اینکه است، محیط از گرفتن تاثیر در انسان رفتاری های کنش

 از ایجادشده تنش توان می محیطی زای تنش عوامل شناخت با آیا. باشد داشته محیطی های تنش از از ناشی رفتاری

 ایجاد تنش میزان بر بصری و عملکردی های کیفیت که است این تحقیق این اساسی فرض کرد؟ کنترل را محیط طرف

 .دارد تاثیر محیط سوی از شده
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 بایستی دارد، قرار انسان روانی  روحی ویژگیهای با مستقیم ارتباط در داخلی طراحی که آنجا از

 در خصوصی، و عمومی از اعم زیستی داخلی فضاهای در انسانی رفتارهای ویژگیهای مطلوب، طرح یک به نیل برای

 آن کاربرد: دارد سروکار مقوله دو با داخلی فضای طراحی هنگام به طراح اینرو از. گیرد قرار توجه مورد دقت به طراحی

 (.همان) باشد داشته استفادهکننده بر فضا آن میخواهد که تأثیری و احساس و فضا،

 

 : گیری نتیجه .7

 تاثیر و محیط و انسان با رابطه در گوناگونی های نظریه اهداف و ها ضرورت مسئله، تبین از پس تحقیق فرآیند در

 تاثیر و انسان ماهیت با رابطه در محیطی روانشناسی تحقیقات. قرارگرفت توجه مورد بلعکس و انسان رفتار بر محیط

 در جستجو آن از پس. دهد می تشکیل را تحقیق این نظری مطالعات از بخشی است  مصنوع و طبیعی  محیط

 با سپس. است آمده تحقیق در آن با مواجهه های حل راه و محیطی های تنش با ارتباط در ”محیطی روانشناسی“آراء

 مختلفی سطوح در محیط که است این بر فرض خواهدبود چگونه آن با برخورد های حل راه و چیست تنش اینکه تحقیق

 آرایش مثال، برای. افتند می اتفاق آن در که هستند وضعیتی از تابعی آنی، رفتارهای. دهد می قرار تأثیر تحت را رفتار

 توسط کشور، یک مردم شخصیت. گذارد می تأثیر یکدیگر، با اتاق آن در افراد تعامل شیوة بر اتاق یک در اثاثیه و مبلمان

 تا شخصیت، در نژادی های تفاوت. گیرد می شکل کنند می زندگی آن در طوالنی مدتی برای که محیطی نوع و طبیعت

 طراحی یک دارد بستگی اند، زیسته آن در نسل چندین برای مختلف نژادهای مردم که هایی محیط تفاوت به زیادی، حدّ

 درست استفاده به توان می مالحظات دیگر از. برساند حداکثر به را فپذیری انعطا و پذیری تحرّک رفتار، آزادی باید موثر

 استفاده مورد در مردم آموزش .کرد اشاره بودن اجتماعی و محرمانگی متضاد گاه و متفاوت نیازهای و فضا از نادرست یا

 .دارد ضرورت ها، طراحی مختلف انواع اثربخشی درباره بعدی مطالعات و فضا موثر

 

 : منابع

 فر، عینی علیرضا ترجمه محیط، طراحی در رفتاری علوم نقش:معماری نظریه آفرینش جان، لنگ، .1

 اول چاپ ، 1381 بهار تهران، دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسه

 1376 ، بهشتی شهید دانشگاه انتشارات ،" محیط روانشناسی "،. ش,  مرتضوی .2

 1378 تهران، دانشگاه انتشارات دوم، چاپ ،" شهری فضاهای تحلیل "،. ح,  بحرینی .3
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 وچاپ انتشارات مؤسسه طبیبیان، منوچهر ترجمه پنهان، بعد ادوارد، تی هال، .4

 اول چاپ ، 1389 پاییز تهران، دانشگاه

 نمازیان، علی ترجمه ازدحام، و قلمرو شخصی، فضای خلوت،:اجتماعی رفتار و محیط ایروین، آلتمن، .5

 1382 بهشتی، شهید دانشگاه و انتشارات چاپ مرکز

 و کنندگان استفاده رفتاری الگوهای با رابطه در: شهری فضاهای تحلیل حسین، سید بحرینی، .6

 سوم چاپ ، 1383 تابستان تهران، دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسه طراحی، برای ضوابطی

 1378 زمستان و پاییز، 3 و2 شماره ، فرهنگ و معماری محیط، و شخصیت گیفورد، رابرت .7

 1378 زمستان و پاییز، 3 و2 شماره ، فرهنگ و معماری ، شخصی فضاهای گیفورد، رابرت .8

 1378 زمستان و پاییز، 3 و2 شماره ، فرهنگ و معماری ، خصوصی حریم ، گیفورد رابرت .9

 1378 زمستان و پاییز، 3و2 شماره ، فرهنگ و معماری محیطی، شناخت و ،ادراک گیفورد رابرت .10

 

 

 

 

 


