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 چكیده

مروزه با در ا. آغاز این تاثيرپذیری از محيط استکودکی زمان بوده و گيرد و تحت تاثير انسان  محيط و اجتماع با حضور انسان شكل می

در یی برای زندگی فضاها یمقوله در طراح نیضرورت توجه به ا ط،يمح تيفيدر ک یطيمح یانشناسرو ميمفاه ريتأث زانينظر داشتن م

ابتدا  محيط هاییجهت طراحی چنين . شمارد یرا مهم م سالمندانچه برای کودکان و  یبراچه مطلوب  یفضا کیبه  یابيجهت دست

داشته و بر اساس عالیق و رفتارهای پيش  افراد مورد نظرنی نيازهای واقعی و به خصوص روا الزم است تا طراحان شناخت صحيحی از

 صددکه در های رفتاریشان را تا بتوانند محيطی مناسب با ویژگی  باشند نيازهای مختلف روانی آنها به در پی شكل دادنبينی شده شان 

آن در رابطه با رشد مل تاثيرگذار بر و عوا محيطنقش  .تجربه نمایندف است بر اساس نيازهای مختلشكل دادن فضاهای مورد نياز 

ضرورت به ، که همين. باشدمی  یضرورماعی و نحوه ارتباط با محيط و همساالن در هر سنی اعم از کودک یا سالمند بسيار مهم و اجت

و پذیری تغيير و با توجه به رنگ، فرم و فضا و سالمند  خانه کودک و خارجی کارگيری اصول روانشناسی محيط در طراحی داخلی

اجتناب را شان عنوان عامل موثر در بهبود رفتار بهو رنگ بازسازی عناصرمحرک طبيعی مانند نور، آب و تداخل فضا های باز و بسته 

و  محيطی متناسب با نيازهای کودکان دستيابی به اصول طراحی در صدد پيمایشی -با روش توصيفی  این مقاله .می کندناپذیر 

ی در ارتباط با و از بررسی آنها اصول طراح دهدمورد مطالعه قرار محيطی را مبانی روانشناسی   ترک در هر دو، سالمندان و عوامل مش

 .آسایش و همسازی با فضای زندگی قدم بردارددر جهت افزایش سالمندان  نيازهای کودکان و
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 مقدمه    

باشد خواه  یآنها م یريادگیاطراف خود و  طياطالعات از مح یحاو یامهايپ افتیخود در حال در یانسان در تمام لحظات زندگ

شود  افتیدر طيتوسط فرد از مح یتر و قابل طبقه بند قيدق ییامهايهرچه پ. بوده و خواه ساخته دست بشر باشد یعيطب طيمح نیا

 یو روان یرفتار راتياست چرا که تأث تيبا اهم اريهنر احاطه گر انسان، بس ،یمعمار ريتأث انيم نیدر ا ورود  یالتر ماو با یريادگی زانيم

 ،یطيمح یاو به محرکها تياو ، حساس دگاهید زانيم رييمختلف، سبب تغ یها طيدر مح یريشده در انسان به لحاظ قرار گ جادیا

و  یها، معان و ارزش پردازد یم طشيفرد در رابطه با مح یشناخت یها به مطالعه نقشه یطيمح یاسشن روان .شود یبهتر م زهيتمرکز و انگ

هستند  یتياز وضع یتابع ،یآن یرفتارها. دهد یقرار م ريرفتار را تحت تأث یدر سطوح مختلف طيمح .کند یرا دنبال م یطيمح یها تیاولو

. دگذار یم ريتأث گر،یكدیتعامل افراد در آن اتاق با  وةياتاق بر ش کیدر  هين و اثاثمبلما شیمثال، آرا یبرا. افتند یکه در آن اتفاق م

را  یطيمح یشناس از روان یبخش زين یور و بهره ییدر ارتباط با کارا رهيغ ، رنگ ونور رينظ طيمختلف مح یها مطالعه جنبه ای یارگونوم

این مساله با به حداکثر . دليل فشار و شرایط محيطی تغيير و تحول یابد شيوه های رفتاری فرد یا گروه ممكن است به .دهد یم ليتشك

هدف رانشناسی محيط، بررسی و شناخت . قابليت های محيطی و آموزش شيوه های استفاده محيط به افراد قابل حل استرساندن 

طور کلی معرفت شناسی و فلسفه و در معنی و مفهوم فضا از نظر روان شناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، هنر و معماری و به 

بدین ترتيب الزم است با استفاده از این رویكرد محيط هایی برای  .نهایت درک بهتر انسان ها از فضا مخصوصا فضای مصنوع می باشد

مجموعه ای از  سالمندان و کودکان در نظر گرفته شود که تامين آسایش روانی و شكل گيری بستر مناسب برای شناخت رفتارها و نيازها

  .اهداف آن باشد

 

 کودک

. آغاز پرورش بسياری از توانایی های انسان در دوران کودکی است و پرورش قدرت تخيل و خالقيت در این دوره شكل می گيرد

ا از یک سو تحت تاثير محيط خارجی است و از سوی دیگر از درون و متناسب ب پياژه روان کودک را به گياهی تشبيه می کند که

ساده ی ( الگوی تفكر یا عمل ) کودکان همان گونه که رشد می کنند ساختارهای شناختی  .نيروهای داخلی به رشد خود ادامه می دهد

طراحی فضای کودکان منطبق با شرایط آنان، به طور قطع بستگی به شناخت . ای شناختی پيچيده تبدیل می کنندخود را به ساختار ه

تصور کلی از اندازه های بدن کودکان در سنين متفاوت برای تصميم گيری در مورد تعداد کودکانی . آنان دارد کافی از ویژگی های رشد 

که می توانند در یک فضا استراحت کنند ، مثل اندازه ميز ، صندلی ، ارتفاع مناسب دستگيره درها ، کمدهای اسباب بازی ، دستشویی 

کودکان،  یفضاها یمرتبط با معمار یدر مقوله ها یمرتبط با دانش علوم رفتار یعموم یه هاحوز. ضروری است. . . .  . ها ، شيرها و 

وجود دارد که  یاريمطالعات بس ثيح نیکودکان بنا نهند از ا یريادگیرشد و  یها هینظر یعالقمندند تا اساس مطالعات خود را بر مبنا

 .باشد آنها یمختلف روان یازهايکودکان بر اساس ن ازيمورد ن یشكل دادن فضاها یدر پ

 

 

 

 

 

 

  کودک و رنگ

از رنگ ها را مورد  یمحدود رهیکودکان دا .کودکان به همه رنگ ها عالقه دارند و فوراً نسبت به آنها عكس العمل نشان می دهند

به همه رنگ ها عالقه دارند و  ، همچنينابدی یگسترش م یرشد آنها تا دوره بزرگسال ندیدر فرا رهیدا نیدهند که البته ا یاستفاده قرار م

 یرنگ ها م. همه، عكس العمل کودکان متفاوت از عكس العمل بزرگساالن است نیبا ا. دهند یفوراً نسبت به آنها عكس العمل نشان م

ه کودکان قادر ک یزيچ نياول .زبان رنگ ها را بشناسند دیبا زيکنند؛ اما آنها ن ییکودک راهنما اتيتوانند بزرگساالن را در شناخت روح

ذب و سپس ج دهند یم صيرا تشخ( یكیو تار ییروشنا) ديو سف اهيس یکودکان در ابتدا رنگ ها. آن هستند، رنگ هاست صيبه تشخ

ده سال  ریاز کودکان ز یاريبس. کند یم رييمراحل مختلف رشد تغ یگوناگون ط یکودکان به رنگ ها شیگرا. شوند یگرم م یرنگ ها

را  یگذرد، رنگ آب یمسن شان از مرز ده سال  یکودکان وقت نياما هم نند؛یگز یرا به عنوان رنگ دلخواهشان بر م یصورت ایرنگ قرمز 

او ارتباط  تيکودک در انتخاب رنگ کامالً با جنس قهيسل. انتخاب رنگ است ییرشد به منزله توانا ندیدر فرا رييتغ نیا. دهند یم حيترج

 .دارد
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محيط کودک باید در حد امكان . انسانی نتيجه کنش متقابل و دائمی دو عامل وراثت و محيط هستند تمام صفات جسمانی و روانی

امروزه این حقيقت انكارناپذیر به اثبات رسيده . برانگيزاننده و مناسب باشد تا کودک بتواند استعدادهای بالقوه خود را به فعليت در آورد

جسمانی نياز ندارند و باید همه ابعاد وجودی آنها شامل جنبه های روانی، عاطفی،  است که کودکان در سنين طفوليت تنها مراقبت

شخصيتی،شناختی و اخالقی نيز مورد توجه قرار گيرد و در زراحی معماری داخلی فضای کودکانه به اصول و قواعدی پرداخت شود که با 

 .وداستفاده از آن بتوان شرایط محيطی مناسبی را برای کودکان ایجاد نم

 

 اثرات روانی رنگ ها  جدول 

 اثرات روانی رنگ ها رنگ      

 

 رنگ آبی

 

 

. است دهیآفر یخاک ی روزمره، بر فراز کره یها زندگ یو نابسامان هايو رنجها و خستگ هايو آرامش ناراحت نياست درونگرا که خداوند آنرا برای تسك یرنگ یآب

او رسوخ  شهییکرده و در اند تیتقو را نيب یچشم آب نيبر فراز زم یاست که آسمان آب نيو چن گردديم آن تیو موجب تقو كنديچشم را به خود متوجه م

.اعصاب است ستميآرام کننده و طراوت بخش س ،یرنگ آب.كنديم  

 

     

   

 رنگ زرد

 

است، سمبل تقدس است و  یجاودانگ و تیرنگ ابد د،ياز خورش هاییرنگ کنا نیا. است یرنگ زرد از رنگهای نوران. رنگ زرد نشانه شادی روح انسان است

کننده و از رنگهای گرم است و باعث افزاش  گرم چرا که زرد از رنگ زرد برای اتاق مطالعه. شوديبا رنگ زرد نشان داده م نيمعموال هاله دور سر مقدس

 شوديرنگها برای جلب توجه استفاده م هياز بق شتريب كند،يم منعكس که ادیینور ز ليبه دل شود،يم دهیرنگها زودتر د هيسوخت و ساز بدن است و چون از بق

 یکننده برخ کننده فكر و آرام کیو تحر یلسوفيو ف دهآلیا ،یرنگ، رنگ روحان نیا. است رنگشناسان معتقدند رنگ زرد، شاد و فرح بخش شتريب( همان)

.باشديم یحاالت عصب  

 

 سفید نگر

 

و  یپاک ر،یتنو  هوا د،ينور خورش ،یسادگ ،یو کمال متعال زیعدم تما ديسف. عنوان کرد توانيرا م یو درک نشدن قابل لمس ريغ تيمعصوم د،يرنگ سف

.است تيو نشان قدوس تيمعصوم  

 

 رنگ قرمز

 

رسد و زود جلب ی ر مرنگها برجسته به نظ ریسا نيرنگ در ب نیا.آور دارد جانياثر محرک و ه یاز لحاظ روح رایز ندیگو یدر اصطالح به آن رنگ گرم م

.کند یتوجه م  

    

 سبزرنگ 

 

جلوه رنگ  نیمهمتر که رنگ آرامش صرف است یسبز، رنگ آرامش همراه با تفكر است بر خالف رنگ آب. سبز رنگ آرامش و رنگ درختان و چمنزار است

که مورد  یجانبخش ،طراوت هیسا یعنی سبز است یو جاودانگ یریو فناناپذ اتياست که سبز، نماد ح نیدارد ا یخاص گاهیجا انیسبز که به خاطر آن نزد اد

 یینوزا یبهار است که خود به معن ندهینما رایاست ز زيرستاخ سبز رنگ. است امبريرنگ پ نیسبز مظهر باغ عدن است، رنگ بهشت است بنابرا. آرزوست

.شود یوابسته م یجاودان یسبز به زندگ. است عتيطب  

 

 

 

 اطراف کودک تاثیرات رنگ در محیط

فضای . زیرا در مرحله اول به کمک رنگ با تصویر ارتباط برقرار می کنند. مهم ترین عامل در طراحی برای کودکان، رنگ است

عمومی مهد کودک ها که جزئی از محل زندگی آنها محسوب می شود باید با استفاده از رنگ های متنوع و شاد طراحی و باعث شود 

در این ميان استفاده از رنگ هایی با طول موج باال مثل قرمز، زرد و سبز باعث . چنين محيط هایی ترغيب شوند کودکان به ماندن در

استفاده از . و هيجانات بيشتری دارندکودکان در محيط هایی با رنگ های زرد و قرمز شادمانی  .تحریک قوه بينایی کودک نيز می شود

زی به عنوان فضایی جهت فعاليت کودک مطلوب می باشد و او را به اجتماعی سازی ترغيب می این رنگ ها برای طراحی رنگ در اتاق با

استفاده از رنگ های متشابه برای فضای استراحت و خواب کودک ایجاد فضایی مناسب می کند که در این ميان رنگ آبی از . کند

زمند تمرکز کامل و قابل توجهی هستند و شدت بينایی باالیی رنگ های سبز و آبی در محيط هایی که نيا. اهميت زیادی برخوردار است

 .الزم است، کاربرد دارند

 

 سالمند
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سالمندی، یكی از مراحل حساس و سرنوشت ساز رشد انسان است . امروزه سالمندی به یک پدیدة مهم جهانی تبدیل شده است

دوره سالمندی . یک روند طبيعی گذر عمر و زندگی مطرح می گرددکه بر خالف عقيده رایج، نه تنها پایان زندگی نيست، بلكه به عنوان 

چگونگی گذراندن این دوران . چون دیگر مراحل عمر، بخشی از زندگی است که به اندازه ی دوران جوانی مستلزم پشت سر نهادن است

تواند برای عده ای خوشحال کننده و این امر می . ير شدن، یک تجربه شخصی و اجتماعی استپ .مهم است و نه به انتها رسيدن در آن

اما باید خاطر نشان کرد که هر یک از این احساس ها به صورت ریشه ای به وسيله ی فرهنگ و جامعه ای . برای عده ای غم انگيز باشد

تعلق . يعت استکه فرد در آن زندگی می کند شكل می گيرد، عوامل بسياری در این امر تأثير گذار می باشد که یكی از این عوامل طب

خاطر انسان به طبيعت اگر چه در بعضی شرایط، متغير و گاه کم رنگ می شود، اما همواره تواًم با معنویت، و جلوه های بيان آن نيز پر 

در بسياری از فرهنگ ها، انسان و طبيعت به مثابه یک کليت اند و شناخت نحوه تعامل انسان با محيط طبيعی نيز بر . رمز و راز است

 .نتيجه این نوع ارتباط، همواره زمينه ساز صناعت و خلق بسياری از هنرها شده است. همين اساس است

 

 محیط رفتاری

وجود  تنها به انسان ظهور رفتار گر،یبه عبارت د. انگيزش بستگی دارد ساده به یها ببازتا یبرخ یانسان به استثنا یرفتارها

 ییدآیدر پد (درون انسان) یزميمداخله گر درون ارگان یرهايه شدت و فرکانس متغبلك ست،يوابسته ن کيژنت یرهايمحرک و متغ

را در  ندهایفرا نیافراد ا و کنند یم نييهدفمند را تع یجهت و شدت رفتارها یزشيانگ یندهایفرا. دارد ییسهم بسزا یزشيانگ یرفتارها

 طيرفتار انسان در مح. دهد یم یرونيبه محرک ب سميه ارگاناست ک یرفتار پاسخ. کند یآگاهانه تجربه م اليذهن خود به صورت ام

و رفتار، چهار  طيدر مورد رابطه مح. است حاصل از آن یو معان طياز مح یذهن یطرحواره ها ط،يمح یتهايفرد، قابل یها زشيانگ جهينت

 . است صيقابل تشخ ینظر یريموضع گ

 رویكرد اختياری ( الف

 رویكرد امكان گرا( ب

 احتمال گرا  رویكرد( پ

 رویكرد جبری( ت

 

 

 

 رفتار سالمندان بر اساس نیاز های روانی آنها

 را یختلفم یها ازيو ن ميهست یاز خود سنج یمختلف یدغدغه ها یاز سن خود دارا یمختلف یهمه ما انسان ها در زمان ها

فقط  افراد سالمند هم ازين. شود یبه آن مشغول م وجود دارد که ناخواسته فكر انسان زين یروان یازهاين انيم نیدر ا ميکن یاحساس م

و  یحیتفر ،یتيامن ،یاجتماع ،یرسند از نظر عاطف یم یکه به دوره سالمند ینخواهند بود براساس نظر متخصصان، کسان یاز نظر ماد

 ینمودار خود سنج که رديگ یصورت م یمعموال به سخت رامونيپ طيسالمند با مح یدارند سازگار ازين یبه مسائل متفاوت زين یشتيمع

روبرو هستند احساس  یخاص یو عاطف یآنان با مشكالت روان. داده شده است شینما ریسن مختلف در شكل ز یروان یازهايبراساس ن

را  طيممكن است بخواهند مح یروان یفشارها نیابراز وجود و کاهش ا یو احساس تملک، لذا برا گرانیبه جلب توجه د ليم ،ییتنها

 .به اطاعت خود وادار کنند زيرا ن گرانیکنترل خود در آورند و دتحت 

 

خودسنجی بر اساس نیازهای روانی در سن های مختلف - نمودار  
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از احساسات  یبرخ. است یپندار شتنیتفكرات و خو ،یجانيه یدر حالت ها رييشده در سالمندان شامل تغ جادیا یتحوالت درون

:مشترک سالمندان عبارتند از  

انياحساس غم واندوه به خاطر عدم توجه فرزندان و اطراف-  

طرد شدن ليبه دل ییاحساس تنها-  

زدارندين یکه مشكل مال یبخصوص در سالمندان یديوناام اسیاحساس -  

یاحساس اضطراو ونگران-  

بودن هودهياحساس هرز رفتن وب-  

احساس سرباربودن-  

 .نام برد توان یکه در آن ها م یروان یازهاين نیبنابرا

گرانیبه توجه د ازین -الف  

 و یجانيه تيو وضع یروان طیشرا گران،یو مناسب با د وستهيبدون داشتن ارتباط پ. ستيدور افتاده ن زهیجز کی یانسان چيه

.کنند قابل مشاهده است یم یزندگ ییکه به تنها یدر سالخوردگان یبه خوب تيوضع نیا. نديب یم بيفرد به شدت آس یرفتار  

 

 

 

یدار بودن زندگ یبه هدفمند بودن و معن ازین -ب  

 یروان یها یماريبا ب یباشد فاصله چندان بينص یهدف، ب کیبه  یابياز دست یناش یمند تیکه از به دست آوردن رضا یفرد

 راتيتاث خود به نامفرانكل در کتاو معروف  كتوریو. باشد یو پرمحتواتر یعبارت جامع تر دیشا یدار بودن زندگ یبه معن ازين. ندارد

. را که خود در آن حضور داشته ثبت کرده است انيزندان یفقدان معنا در اردوگاه کار اجبار  

به داشتن حس کنترل ازین -ج  

.قابل تصوّر است یبدن خودمان، به آسان ای گرانیروابط با د ،یرامونيپ طيمح یاز دست دادن کنترل بر رو یامدهايپ  

منزلت به حس اعتبار و ازین -د  

. مهم است اريآن ها بس یبرا ازين نیکه ا ميشناس یرا م یالبته همه ما افراد. هستند یمهم است که ما حس کنند آدم مهم نیا

.کند یم تیپدربزرگ مهربان شناخته شوند کفا ایکه به عنوان مادربزرگ  نيها هم یبعض یبرا  

تا  63ای که حدود  گيرد به گونه انان در محيط اجتماعی متفاوتی شكل میزندگی سالمند در مقایسه با جوبه طور کلی ميتوان گفت که 

در این . برند درصد آنان در حالت انزوای اجتماعی به سر می 9کنند و  سال به تنهایی زندگی می 36درصد افراد سالمند بيش از  22

افسردگی و  جامعه سالمندان وقتی درگير روانپریشی،. ددهد که با دیگران ارتباط نزدیک و صميمی داشته باشن  حالت به آنها اجازه نمی

ها و  ـ ذهنی است، بلكه بيشتر به عوامل تشدید کننده دشواری شود نه صرفاً به دليل افزایش سنين عمر و کاهش توان جسمی نسيان می

   .شود بازدارنده زندگی طبيعی مربوط می

 

 رییگنتیجه  

 طيمح بر روان انسان و یمتك یارتباط رفتارها یبررس. سازد یمجزا م یروانشناس یه هاشاخ ریرا از سا یطيمح یآنچه روانشناس

به  طيمح رفتار و عملكرد افراد در. زند یکه از موجود زنده سر م یرونيکنش ب ایعمل  کیاست در برابر  یرفتار واکنش. است یکالبد

 ،یطيمح یها تيقابل از یريتوان با بهره گ یو لذا م ردیپذ یم ريأثت طيآن مح یمعمار - یو عوامل کالبد طیاز شرا یقابل توجه زانيم

را در  یانسان رفتار ،طراحان .سوق دادشده  ادی یطيمح یبه اهداف مورد نظر، در دانش روانشناس ليکاربران را در جهت ن یرفتارها

منظور  نیدهند و بد یم مناسب مورد توجه قرار یا به گونه یاحتمال یو بازساز یتا زمان بهره بردار یمراحل از زمان آغاز طراح یتمام

لذا توجه طراحان . دارد  وجود یبا حوزه معمار یو علوم رفتار یطيمح یدانش روانشناس انيم یشده، رابطه تنگاتنگ ادیدر همه مراحل 

که  یده است؛ تا جائکر جادیا یو طراح یطيمح یروانشناس نيب یناگسستن یونديشده، پ یطراح یفضاها یروانشناخت یبه بررس

 یطيساخت مح ینو برا یدانش جادیا ساخت و یبرده و در تالش برا یآنها و روانشناسان پ انيم یزبان مشترک جادیمعماران به ضرورت ا

د از نيازهای یک سالمن با توجه به الگو های طراحی فضاهای کودکان ودر نتيجه . هستندمردم مأنوس باشد،  یبرا شيکه بتواند بهتر از پ

 می توان محيط هایی چنين محيط هایی کاوش انجام شده پيرامون رابطه بين این عوامل با مقوله روانشناسی در طراحی لحاظ روانی و
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شدن به محدوده ای برای یادگيری دارد،  آن قابليت تبدیل یشهاپذیر که همه بخ محيط انعطاف .داشتیا سالمند گرا  و کودک گرا

را در قلب خود قرار می دهد و عامل کليدی در طراحی این محيط فيزیكی، قادر بودن  مسازی یک سالمندو ه حس جستجوگری کودک

پاسخگوی خواسته های سنين و این نيازمند طراحی فضایی متناسب می باشد که  بودهخودشان مورد نياز محيط های به خلق  این افراد

 .افراد باشد در مختلف

 

 

 

 و مراجع نابعم

 تهران، (پنجمچاپ ) اصول و مبانی رنگ شناسی در معماری و شهرسازی، انتشارات طحان،( 1699) .کوروش ،محمودی[ 1]

 روانشناسی محيط، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی، تهران (1631). مریضوی، شهرناز[ 2]

  29-22: 61، 1619فصلنامه علمی پژوهشی صفه . شناخت مشخصات محيطی مناسب سالمندان. بهروزفر ف [6]

 1شماره  ث،یعلوم و قران و حد هی، رنگ در قرآن، نشر (1621)محمودی، احمد،  [3]

سالمند،  هیسالمندان، نشر یساکن سرا ريغ/و سالمت روان در سالمندان ساکن یزندگ تيفيک سهیمقا. ن ،ی، قاسم.ف  ،یمختار  [3]

 دوره

 1629، 3ه شمار 6

 [6] Kopec, David, (2993), Environmental Psychology for Design, Fairchild books & visuals 

 [3] www.civilica.ir 

http://www.archicentral.com [1]   

http://www.archicentral.com/

