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کیدهچ  
در قرن حاضر،روان شناسی محیطی علم جدیدی است که به بررسی ویژگیهای محیطی یک فضا در جهت        

بهبود ارتباط میان انسان و فضای عملکردی اش میپردازد.بررسی ویژگی های عملکردی بدن انسان در یک فضا 

رتباط فضایی بین انسان و محیط و طراحی طبق پارامتر ها و اصول مشخص در ارگونومی میتواند به بهبود ا

کمک کند. لذا درطراحی یک فضا با در نظرگرفتن اصول مد نظر در طراحی ارگونومیک میتوان تاثیر مستقیمی 

بر روانشناسی ادراکی و رفتاری انسان در ان محیط داشت. صرفا ،اینکه محیط و چیدمان معماری به چه شکلی 

ان، روی فرد تاثیرگذاشته و به همین میزان میتوان طراحی یک طراحی شود، حس برقراری ارتباط یا عدم 

 فضارا موفق یا ناموفق دانست.

این مقاله با  تحلیلی بردانش روانشناسی محیطی وبررسی رابطه ی دوسویه ان باطراحی ارگونومیک فضای  

ادراکی یک فضای  و«  محیطی روانشناسی» عملکردی هدف بر ان دارد تا میزان تاثیر گذاری ارگونومی را بر

 عملکردی  برسی کند.

 ونحوه انتروپومتریک انسان های ارگونومیک فضا، ارزیابی ویژگی طراحی های در این مقاله با ارزیابی شیوه

بررسی میزان تاثیراین شیوه از طراحی ، بر پذیرش  به طراحی و میزان تاثیراین روند بر روان،ادراک ورفتار انسان

  ی انسان در یک محیط عملکردی میپردازیم .روانی،ادراکی و رفتار

.ارگونومیک،روانشناسی محیطی،طراحی،فضاهای عملکردی های کلیدی:واژه  

mailto:farzaneh.tavala@gmail.com
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مقدمه  -7  

محیط همواره تاثیر گذار ترین عوامل بر روان،نحوه ی کارکرد و عملکرد انسان بوده است.برای ارتباط گرفتن با          

مند به محیطی است که انسان بتواند با ان ارتباط برقرار کرده وباتاثیرمثبتی که انجام کارهای زیستی نیاز  دیگران،

هایی  ( فضای کالبدی اطراف با ویژگی1831ازفضای اطرافش میگیرد، اعمال خودرابه بهترین نحو انجام دهد.)عینی فر،

یعنی انکه متناسب باکیفیتی  «محیط ظرف است و رفتار انسان مظروف»  باعث جذب افراد به یکدیگر میشود. که دارد،

(پس باید با بررسی های قبل  812، 1831که طراحی میشود، ویژگی هایی را به استفاده کننده الغا میکند.)شاهچراغی، 

اشد و حس مثبتی به انان از طراحی بتوان همواره فضا و کالبدی طراحی کرد که متناسب با افراد استفاده کننده از ان ب

به طراحی   «انتروپرومتری» و«ارگونومی» و   «روانشناسی محیطی» با استفاده از دانش های جدید مثل امروزه  الغا شود.

 داخلی فضاها بیش از پیش اهمیت داده میشود چنان که طراحان با در نظرگرفتن ویژگی های خاص بدن انسان

یت  فضاونحوه ی طراحی بهینه فضای به کیف« ارگونومی»و ارتباط لوازم طراحی شده با ابعاد انسانی«انتروپومتری»

.راحتی با محیط ارتباط برقرا کند عملکردی بهعملکردی میپردازند.تا انسان بتواند به راحتی از نظر روانی،ادراکی و   
 

 

 

 

بیان مساله:-7-7  

وری از یک سمت و ان مساله ی ارتباط انسان با محیط ماشینی و مدرن امروز و تاثیر متقابل این دو درافزایش بهریب       

ارتباط دوگانه ی انسان با محیط و فضاهای عملکردی از سمت دیگر اهمیت این موضوع را بیان میکند که تا چه میزان 

 ابعاد عملکردی و روانشناختی یک فضا میتواند در نحوه ی کاربرد ان متاثر باشد؟

 حس، ، جسم مانند زیستی و محیطی عوامل گرفتن رنظ در با را مختلف انسانی ابعاد مطالعه و لذا در این پژوهش بررسی

 های اندازه و ابعاد داشتن نظر در با حرکت یا ، سکون حالت در انسان قرارداده ایم.ارزیابی توجه مورد غیره و حرکت، کار

 یا کار درحالت انسان)  فعالیتها نوع همچنین و محیط در تجهیزات با فرد و جامعه افراد بین روابط های ترکیب و بدنی

 بدن ابعاد اساس بر طراحی ، مقاله این در شده ارائه رانشان میدهد. مطالب کاربرد و اهمیت این دانش جدید ،(استراحت

 شده ارائه مطالب. مینماید مطرح را او بدن و ابعاد ها اندازه سوی به نگرشی با انسان شرایط اساس بر طراحی یا انسان

 دنب یزیکیف بعادا ا،ه ندازها نتخابا اشنددر طراحی داخلیب  ملکردی و معمارانهفضاهای ع گیری شکل چگونگی درباره

 رگونومیکا بعادا ای جهیزاتت و لوازم های اندازه به مربوط ابعاد و او، دسترس های اندازه و آنتروپومتریک ابعاد یا انسان

 .برروی تاثیرگذاری فضانقش عمده ای دارند ،( بتثا غیر و ثابت) اثاث گیری  قرار و فضاها داخلی طراحی نحوه با همراه

 که این مورد تاثیر مستقیمی بر عملکرد،نحوه ی ادراک و رفتار شخص در محیط دارد.  

روش پژوهش:-7-2  

 کتابخانه های یبررس قیطر از ازین مورد اطالعات. گرفت صورت اسنادی نوع از یفیتوص روش به قیتحق مقاله نیا در    

ای وبررسی بر روی چندین مقاله درخصوص دانش» روانشناسی محیطی«  »ارگونومی« »انتروپومتری« ،و جستجوهایی 

به   اطالعات نیا یهمگمبتنی برتاثیر ارگونومی بر روان شناسی محیطی بامرور چندیدن مقاله  در این مورد است. 

 نیا حال نیع در. ه اندگرفت صورت صورت جمع بندی و با هدف قرار دادن مطالب موردی دو مقاله ی التین معتبر

و طبق مقاله ی پیش رو ارائه شده است. بندی دسته قمحق توسط اسناد و نظرات  
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پیشینه پژوهش:-7-9  

طبق بررسی های انجام شده صرفا پژوهشی طبق موضوع پژوهش روبه رو انجام نشده بود ولی برخی از تحقیقاتی که      

رند  به شرح زیر میباشند:موضوعی نزدیک با موضوع روبه رو دا  

   

محمدخندان وسعید روشن ضمیر در مقاله ای تحت عنوان بهبود طراحی مبلمان از دیدگاه ارگونومیک.طراح مبلمان را از 

دومنظر مورد مطالعه قرارداده اند:اول اینکه یک طرح را از ابتدا شروع کنیم و دوم انکه طرح های موجود را مورد بازنگری 

 در آنتروپومتری و تطبیقی ارگونومی فروزنده در مقاله ای تحت عنوان مقایسه جوان جعفری وعلی حرس قرار دهیم.

انسانی که طراحی فضاهای مسکونی راا استفاده از ابعاد اسنانی  پایدار ابعادی رویکرد آسایش مسکونی با فضاهای طراحی

 و اطالعات کتاب نویفرت مورد بررسی قرار داده اند.
 

 

 

:محیطی نشناسیروا-2  
 یرز و وانشناسیر از ای شاخه عنوان به دانش این(. 1 جدول) است بیان شده محیطی روانشناسی از متفاوتی تعاریف

 .ردازدپ یم یرامونشپ البدیک محیط یا سکونتگاه با رابطه در انسان رفتارهای مطالعه به رفتاری، علوم از  ای مجموعه

 یم گیفورد روانشناسی محیطی را پایه ی رشته ی روانشناسی رابرت و لوین کورت برونسویک، اگون پژوهشگران؛ اکثر

 نابعم رد لیو .ستا ردهب ارک هب باراین اصطالح را در روانشناسی  نخستین برای 1398 سال در برونسویک اگون. داند

 رارگاهق ربارهد(  1393)  ارکرب ولیها طالعاتم .یمحیط روانشناسی گذار پایه نخستین ، (1312)  هلپاخ زبان، آلمانی

( 1831 )مرتضوی، محیط شناخته شده است.  یا رفتاری  

پردازان نظریه توسط محیطی روانشناسی از شده ارایه تعاریف :7جدول شماره   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

:محیط در انسانرفتار های نظریه-9     
   ابعت فتارر هک ندک یم یانب و اندد یم یستیز ضایف زا ابعیت ار فتارر ،( 1331 وینل ورتک یدانم وانشناسیر نظریه)     

 از محیط ازیک سو فرد و ازسوی دیگر که است عواملی متقابل تأثیر تابع رفتار دارد عقیده او. است شده ادراک محیط

 :ویدگ یم و ندک یم حیطی استفادهمو فردی عوامل متقابل تأثیر از حاصل، پدیده بیان برای وی. گیرند می سرچشمه
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 عالئم از باید محیطی که در ان قرار دارد پیشگویی کنیم،«  زیستی فضای»  نسبت به  را کسی رفتار بخواهیم گاه هر"

 هندهد ازمانس عنوانب یازهان نعکس شود. چونم او« روانی میدان» در موجود عوامل ی همه تا کنیم استفاده ریاضی

 شکلی به که محیط مورد در فرد باورهای دیگر ( به بیان1398 ن،لوی)هستند.  معینی شدت و جهت دارای انسان، رفتار

 رونید ازنماییب مینه هایتن رد جودو ینا اب .ذارندگ یم أثیرت وا فتارر رب حیط،م خود از بیش اند شده بازنمایی ذهنی

( 1831 ندرو،ا مک)است واقعی محیط از قوی سازی شبیه ادراک، آن. گذارد اثر محیط از شخصی ادراک بر تواند می

.دارد وجود فیزیکی محیط و انسان رفتار میان درونی پیوند نظریه این بنابر  

 

انتروپومتری و ارگونومی  -9  
 بدون که ای گونه به دارد، الزم فضای حداقل به نیاز بپردازد، خود نظر مورد فعالیتهای به بتواند اینکه برای فرد هر     

 داشتن دست در لذا،. باشد فعالیت و حرکت به قادر خود، اطراف اشیاء و افراد رسای به ویا آسیب رساندن آسیب دیدن

 مانند او ویژگی های دیگر با همراه فیزیکی و جسمی ابعاد از متشکل ای مجموعه و( آنتروپومتری)انسان  بدن های اندازه

 و آسایش شرایط حفظ و برقراری در بسزایی اهمیت دارای ،(ارگونومی) اطرافش و لوازم اشیاء و دیگر افراد با ارتباط

(811 مفرد، روان. نیکی.)میگردد سیستم یک در فرد ایمنی  

(انسانی عملکرد مهندسی) ارگونومی-4-7  
 مشکالت حل برای انسان درباره موجود علمی اطالعات کاربرد از است عبارت انسانی عملکرد مهندسی یا ارگونومی      

 ارگونومی .نمود تعریف میکند صحبت او کارهای و انسان خصوص در که علمی را آن میتوان تر ساده بیان و به طراحی

Nomos عمل در و  میباشند اصول و قوانین معنی لغت به در Ergo و کار معنی به  حقیقت  در) کار قانون معنای به 

  ارگونومی (علم.  انسانهاست یروان و جسمی تواناییهای با کار شرایط و کار ابزار کار، محیط سازگاری و تطابق مفهوم به

) جمله از مختلف پایه علوم از مرکب کاربردی و است دانشی Human Factors Engineering  مهندسی( 

 بسیاری و مدیریت جامعه شناختی، ریاضی، آمار، طراحی، مکانیک، فیزیک، روانشناسی، انسانی فیزیولوژی فاکتورهای

 کمک بودن بهره ور جهت در سازمان بهتر طراحی به و داده شکل را ارگونومی اصول کنار هم در علوم این دیگر، موارد

 کاربران ارگونومیک علم در.  میدهند افزایش چشمگیری طرز به کار محیط با انسانها را سازگاری و رفاه میزان و نموده

 اطراف محیط. گیرد می قرار سیبرر مورد وی اطراف محیط و کاربر کاربر، فعالیت بین روابط و گرفته قرار توجه مرکز در

 کنیم درک را روابط این تمامی اگر. است اجتماعی مفاهیم و فیزیکی محیط ویژگیهای استفاده، مورد ابزار شامل نیز

 و ابزار و محیط طراحی اینکه برای و بیابیم، مختلف و عناصر افراد بین سازگاری بهبود برای را راهی توانیم می آنگاه

 کردن لحاظ جهت افراد سایر احتیاجات و ویژگیهای فردی باید می ابتدا بپذیرد صورت کاربر رکزیتم با عوامل سایر

. گردد مشخص ارگونومیکی موارد  

 

 

(شناسی انسان ابعاد) انتروپومتریک ویژگیهای -4-2  
کلمه ی یونانی است که از دو واژه ی        Anthropo   .و ( انسان گونه) انسان معنی به metry  سنجش، معنی به 

 استفاده، برای انسان بدن عملکرد و بلوغ تأثیرات ترکیب، شکل، ابعاد، مطالعه بررسی است. انتروپومتری شده تشکیل

.باشد می بدن های گیری اندازه شامل که است شناختی بندی انسان دسته و مقایسه  

 ابعاد باید یقین بطور انسان فعالیتهای هب توجه با بویژه( سیستم) نظام یک طراحی برای پایه نیازهای تعیین هنگام

 دستگاههای وقتی ترتیب، همین به و دست اندازه ، بازو یا ساعد اندازه ، قد ، وزن.  گرفت نظر در را بدن انسان فیزیکی

 بدن های اندازه ، عالوه به.  گیرند قرار بررسی مورد دقیقا باید ها اندازه این باشند، دسترس فعال در و برداری بهره مورد
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 اند، شده گیری اندازه ، انسان بدن فیزیکی های اندازه.  متفاوتند حرکت، حال در باشد یا سکون حال در اینکه به بسته

 آیند می دست به فعالیت هنگام به فرد، گوناگون حالتهای و حرکات نظر گرفتن در با حرکتی های اندازه که حالی در

 مورد طراحی هنگام که انسان گوناگون نماهای و حاالت به باید طراحی، طراح یگرد نظامهای گرفتن نظر در با بنابراین.

 . باشد داشته کامل توجه است، نیاز مورد که سیستمی با فعالیتهای مرتبط شدن انجام برای و گیرند می قرار گیری بهره

 نظر در باید ها دانسته از اساسی منبع دو انسان بدن ابعاد درباره اطالعات نمودن فراهم در طراح به کمک منظور به

. است شده تهیه مردمی های نمونه بدن ابعاد گیری اندازه با که انسان، انتروپومتریک قواره یا شوند. چارچوب گرفته  

آید.  می دست به…و تغذیه استراحت، مسافرت، کار، هنگام به انسانها روزمره فعالیتهای از که عملی و واقعی اطالعات

. قابل  تأثیر فعالیتها این برای نیاز مورد حیاتی فضاهای ابعاد و ها دراندازه افراد خستگی یا و کار زمان ار،ک محیط شرایط

(1819،222 مفرد، روان نیک. )دارد توجهی  

ارزیابی روانشناسی محیطی وتطبیق ان بر ارگونومیک فضایی -5  
 اثر دارد، انگاه یک انسان توجه زندگی مکان به هدفمند دادن شکل معماری که، بپذیریم را معماری از تعریف این اگر    

 در انسان به نگرش. عامل است دو به معماری فعل است،«  شکل»  و«  زندگی»  معمار و است ظرف همانند معماری

 مکاتب تفکر طرز حسب بر رفتاری)  آید  می ظرف این در آنچه و ظرف، این ساختن پی در«  انسان زندگی»  علوم

 زیادی نویسندگان و پژوهشگران رنسانس، زمان از"( ب 1 جدول. )است داشته پی در را متفاوتی نتایج ختلفم فکری

 "اند شده قائل تمایز ساختمان، و معماری بین ارتباط یعنی هنر، بعنوان معماری. محیط، هنری غیر و هنری عناصر بین

. دارد رفتاری علوم و یانسان علوم با ای که ارتباط علمی پیوسته ( 8331-211 لنگ،)  

 مشترک لغات از دیگر، بسیاری و تکامل تعالی، آسایش، انسانی، راحتی، نیازهای اندیشه، احساس، ادراک، معنا، زیبایی،

روان شناسی محیطی دانشی است که با علم بر تاثیر محیط بر روان  انسان در .محیطی است روانشناسی و معماری حوزه

راحی را از تمامی جهات فیزیکی،زیستی،کالبدی و.. موردنظر قرار داده تا در راستای ان انسان یک فضا سعی دارد روند ط

از نظر روانی ، ادراکی و عملکردی ارتباط موفقی با فضا داشته باشد. همچنان که ابوعلی سینا در کتاب قانون خود از تاثیر 

نی از رنگ های سردمانند سبز و ابی استفاده میشود محیط بر انسان نیز سخن گفته است. بر فرض مثال در مراکز درما

چرا که اگر از رنگهای گرم مثل قرمز و نارنجی استفاده شود در موارد حاد بیماران بدتر دچار خونریزی میشوند. به 

صورتی واضح ، تاثیر رنگ  در روان و اعصاب انسان گفته شده  است بدون ان که خود انسان در فضا متوجه واکنشی 

د این محیط و عوامل موثر در طراحی ارگونومی فضا هستند که بر عملکرد انسان در فضا تاثیر میگذارند.گرد  

به همان میزان که بتوانیم یک فضارا از لحاظ ابعاد، متناسب با فعالیتهای عملکردی انسان طراحی کنیم، شرایط 

گبندی مناسب فضایی، و در کل استفاده از نشیمن،ایستادن،چرخش،دیدو منظر مناسب در محیط، تهویه ی مناسب، رن

ارگونومی خاص همان فضا)ابعاد  و ارگونومی خاص فضاهای مختلف نظیر فضاهای جمعی،عمومی،سکونتی،شخصی( 

 رعایت کنیم میتوان تاثیری مثبت از حضور در ان فضا داشت.

توانیم به راحتی با فضا ارتباط برقرارکرده تاثیر مثبت در اینجا به منزله ی ان است که در هریک از این ابعاد عملکردی،ب

 واحساس خوشایندی داشته باشیم.
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رفتاری علوم و محیط روانشناسی در انسان به نگرش انواع: 2شماره جدول  

 

 

 نتیجه گیری
 تشکیل عناصر با یطی ،ابتدا  آشناییطبق اصول روانشناسی مح یک فضای عملکردی طراحی ارگونومیک منظور به   

 آن محیط،اشنایی با نیاز های فرد در ان محیط و بررسی ابعاد  عملکردی فضایی و فردی در ان محیط  حایز دهنده

.است بسیاری اهمیت  

 حس ، جسم چون زیستی و وجودی عوامل از عامل تاثیرگذار است و یک مانند خود عناصر فضا از یکی عنوان به انسان 

 مورد تجهیزات و انسانها، بین مشترک وجه او، فعالیتهای انسان، بین.  است شده انسانی تشکیل عوامل سایر و حرکت و

 برای مناسب طراحی جهت نیاز مورد سیستم تشکل به آنها با آشنایی و که بررسی دارد وجود بینابینی روابط نیازش

 در روانی و روحی ویژگیهای محیطی، عوامل برابر در عکس العمل دانسان مانن ویژگیهای گرفتن نظر در.انجامد می انسان

انسان، نیازهای  بدن های اندازه مثال، برای انسان، بدن ویژگیهای فیزیکی عملکردها، و انتظارات ها، انگیزه نیازها، برابر

 و طرح عوامل این بین ارتباط باالخره و روحی،جنبه های تطبیقی ویژگی های فضایی و نوع عملکرد انسان در  محیط 

.سازند می پذیر امکان را انسانی شرایط نظر گرفتن در با و مناسب سیستم و فضایی  ارائه  
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 عرصه محیطی، :روانشناسی1نمودار

رفتاری علوم و معماری مشترک  
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