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هاي بلندمرتبه شناسي محيطي در ساختمانجايگاه دانش روان
  با رويكرد معماري پايدار
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  :چكيده

بعلـت تجميـع    . اسـت سازي، در زمان حاضر رواج يافتـه        با توجه به رشد جمعيت و شهرنشيني، راهبرد بلندمرتبه          
هـاي بلنـد، الزمـست تـا رويكـرد          گيري قابل توجه از منابع انرژي در ساختمان       كاربران در سطحي محدود و بهره     

  .هره برداري مورد توجه قرار گيردپايداري در فرآيند طراحي و مرحله ب
هـاي انجـام شـده،      نظر به اهميت رفتار كاربران در تحقق اهداف معماري پايدار و با توجه به آنكـه در پـژوهش                    

است؛ لذا در ايـن نوشـتار تـالش         شناختي و رفتارهاي مرتبط با اين رويكرد پرداخته شده        هاي روان بندرت به جنبه  
پژوهش حاضر، با مبنـا قـرار دادن هـرم          . شناسي و معماري مدنظر قرار گيرد     هاي روان شده است پيوند ميان حوزه    

بعـالوه در ادامـه بـا مـؤثر     . نيازهاي مازلو، به شناخت راهبردهايي در جهت ترويج رفتارهاي پايدار پرداخته است          
 نمـوده و در پايـان   را پيـشنهاد » مديريت منابع«و » آموزش«دهي به رفتار، راهبردهاي   در شكل » نگرش«دانستن  

  .دانش روانشناسي محيطي را به مثابه بستري براي ترويج رفتارهاي پايدار توسط كاربران معرفي كرده است
   
  

  شناسي محيطي، معماري پايدار، نيازهاي رفتاريبناي بلند مرتبه، روان :كليد واژه ها
  

  

 )مسئول مكاتبات(. راناستاديار دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت اي*
 .دانشجوي دكتري معماري، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران** 

  .، ايراندانشجوي دكتري معماري، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران*** 
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  مقدمه
عنوان محصول رشد جمعيت و افزايش شهرنشيني و همچنـين كمبـود زمـين              ه  ع ب سازي و توسعه فضايي در ارتفا     راهبرد بلندمرتبه   

گيري ايـن گونـه سـاختماني بـا توجـه بـه خـصوصيات و        رشد شكل. هاي اخير رواج يافته است  مناسب جهت ساخت و ساز، در دهه      
اي كـه  مهمترين مـسأله . )53، 1380بچي، گال( ها و تهديداتي نيز مواجه استهاي آن، طبيعتاً در كنار آثار مثبت آن با محدوديت         ويژگي

گيري و مصرف زياد انرژي چـه در حـين          همراه دارد؛ بهره  ه  اين گونه ساختماني با توجه به تجميع كاربران در سطح محدود با خود ب             
جـه بـا ايـن    هاي بلند مرتبه راهكارهايي بـراي موا لذا ضروري است تا در طراحي ساختمان . ساخت و چه در زمان بهره برداري است       

هاي آينده كه مهمترين هدف منظور صرفه جويي در مصرف منابع تجديد ناپذير با هدف مانايي و ماندگاري آنها براي نسل           ه  مسأله ب 
  .توسعه پايدار  است، اتخاذ گردد

ـ       همراه دارند عالوه بر حوزه انـرژي، در حـوز          هاي بلند مرتبه با خود به     از آنجا كه تهديداتي كه ساختمان            چـشم ه  ه كـاربران نيـز ب
دهد؛ لذا الزم است تا اهداف پايداري در اين حوزه نيـز      خورد و مسايلي مانند كيفيت فضايي و امنيت را تحت الشعاع خود قرار مي             مي

 روانـشناسي  بايد نياز كاربران نيز مورد توجه واقع شود و از علوم رفتاري و دانشمنظور تحقق اين اهداف ه مورد توجه قرار گرفته و ب  
  .)137، 1375شولر، ( محيطي استفاده شود

هـاي بلنـد مرتبـه    گيري از علوم رفتاري در راستاي اصالح و انگيزش رفتارهاي پايدار در كـاربران سـاختمان     با توجه به اينكه بهره      
يري رفتارهاي كـاربران كـه همانـا    گاي برخوردار است، لذا الزمست تا در ابتدا بستر شكلبراي تحقق اهداف پايداري از جايگاه ويژه 

ـ  1در اين نوشتار مدل نيازهـاي ابراهـام مـازلو         . نيازهاي انساني است مورد بازشناسي قرار گيرد                عنـوان مبنـاي بررسـي نيازهـاي     ه   ب
با توجه بـه    . دهدمي اين مدل در سطوح مختلف، نيازهاي رواني انساني را مورد مطالعه قرار           . گيردرواني انساني مورد بررسي قرار مي     

  .گيردموضوع نوشتار حاضر، نيازهاي رواني انسان در بخشي از هرم مازلو كه با اهداف پايداري در ارتباط است مورد تحليل قرار مي
ست با شـناخت درسـت ايـن نيازهـا و            ا ؛ الزم )25،  1384لنگ،  ( در واقع از آنجا كه مبناي شكل گيري رفتارها، نيازهاي انساني است             
اين سطوح هم در فرآيند . يجاد عوامل انگيزشي در سطوح مختلف؛ به ترويج و اشاعه رفتارهاي پايدار از سمت كاربران پرداخته شود        ا

 .طراحي معماري توسط طراح و هم در زمان بهره برداري توسط كاربران قابل مطالعه و بررسي است

  
  روش تحقيق

دهد و سـپس    هاي كاركردي آن را مورد بررسي قرار مي       شناسي محيطي و حوزه   روان پژوهش حاضر در گام نخست، ماهيت دانش        
هـاي  سـاختمان  شناسـي محيطـي در طراحـي   پردازد و در ادامه نقـش دانـش روان  به بيان رويكرد پايداري در بناهاي بلند مرتبه مي        

          ي انـساني كـه عامـل جهـت دهـي بـه رفتارهـا              ست نيازها  ا در گام بعدي، الزم   . نمايدبلندمرتبه با رويكرد پايداري را بازشناسي مي      
درستي شناخته شوند؛ لذا اين نوشتار با مبنا قرار دادن مدل هرم نيازهاي مازلو و سطوحي از آن كه به نيازهاي رفتـاري                       ه  باشند، ب مي

هش در گام نهايي به ارزيابي ميزان       پژو. پردازدها و راهبردهايي در جهت ترويج اينگونه رفتار مي        پايدار مرتبط است، به شناخت شيوه     
  .پردازداثر بخشي راهبردهاي ارائه شده براي ايجاد انگيزش و ترويج رفتارهاي پايدار توسط كاربران مي

  

  
  هاي كاركردي آن شناسي محيطي و حوزهماهيت روان

 ر متقابل تحت تـأثير محـيط دگرگـون شـده           طوه  كند و ب  هاي خود محيط را دگرگون مي     ها و هدف  انسان با توجه به نيازها، ارزش       
برخي اين دگرگوني سريع محيط را    . گردد تأثير انسان بر محيط شدت و سرعت يابد        آوري پيشرفته موجب مي   گيرد، بويژه فن  قرار مي 
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ي اساسي  دانند و بر اين نكته تأكيد دارند كه هر نوع دگرگون          مي»  محيط –انسان  « مخرب و موجب انحالل در نظام زيست محيطي       
دگرگـوني  . و عميق در محيط طبيعي، بايد با توجه به تأثير بلند مدت آن بر انسان و پيش بيني نتايج مثبت و منفي آن انجـام گيـرد                          

ايـن گونـه     . هر روز شـهرها و محلـه هـا و بناهـاي جديـد سـاخته مـي شـود                   . هاي بنيادي دوران اخير است    سريع محيط از ويژگي   
كنند؛ يا برخـي الگوهـا و       هاي اجتماعي نويني را بر ساكنان خود تحميل مي        ي الگوهاي رفتاري و نقش     برخ 2»هاي كالبدي موقعيت«

      طـور خالصـه جهـت و ابعـاد جديـدي بـه رفتـار سـاكنان خـود          ه نمايند و بمعيارهاي رفتاري را تقويت و برخي ديگر را تضعيف مي  
                    . )2، 1380مرتضوي، ( بخشندمي
هاي علمي، به اين پديده؛ يعني تأثير انسان بر محيط و تـأثير متقابـل         شناسي نيز مانند ساير رشته     بيست سال اخير، رشته روان     طي  

شناسي محيطـي   برخي عقيده دارند قدمت روان    . هاي علمي چشمگيري دست يافته است     محيط بر انسان، بي توجه نمانده و به يافته        
      . تـري بيـان شـود   شناسي اسـت، ولـي معمـوالً كوشـش شـده اسـت بـراي آن تاريخچـة مـشخص                 به اندازه قدمت خود رشته روان     

 هـائي كـه بـه بررسـي        ، پـژوهش  70 و   60هاي  در دهه . باشندمي گذاران اين رشته   از پايه  5وكورت لوين   4برونسويكاگون  ،  3گيفورد
ــل   ــأثير متقاب ــسان «ت ــيط و ان ــي    » مح ــوان بررس ــه عن ــدند، ب ــي ش ــصاص داده م ــص اخت ــاي تخص ـــي رشتـــه ــايهــ                              ه

 1976 بـه سـال      9»گرامـان «.  منتشر شـدند   8» رفتاري محيطعلوم  « يا   7»زيست محيطي شناسي  روان« ،6»ناسي محيطي ــشروان«
شناسي محيطـي را    نوي روا . پردازدمي شناسيروان از عناوين ديگر، به بررسي تاريخ     » شناسي محيطي روان«براي تعريف و تحديد     

           فرهنگـي  -محيطـي  شناسـي سـنتي بـه ابعـاد         همچنين به عقيـده وي در روان      . داندمي فاقد محيط » شناسي عمومي روان« مكمل
  .)5 -2، 1380مرتضوي ، ( شناسي محيطي شده استتوجه كافي نشده است و اين پديده موجب پيدايش رشته روان

شناسـي  روان او در كتـاب خـود     .  را نام بـرد    گيفوردتوان  اند، مي طه به ارائه تعاريف و نظريات پرداخته      از افراد ديگري كه در اين حي        
        وي معتقـد اسـت در چنـين    . (Gifford, 1997, 10)كنـد  تعريـف مـي  » بررسي متقابل ميان فرد و قرارگـاه كالبـدي وي  «محيطي را 

  . شود محيط دگرگون ميتوسطزمان، رفتار و تجارب وي كند و هم تأثير متقابلي، فرد محيط را دگرگون مي
سازد، بررسـي ارتبـاط     هاي روان شناسي مجزا مي    شناسي محيطي را از ساير شاخه     با توجه به تعاريف و آراء مطرح شده، آنچه روان           

 طراحـي شـده، پيونـدي       لذا توجه طراحان به بررسي روان شناختي فـضاهاي        . رفتارهاي متكي بر روان انسان و محيط كالبدي است        
كه معماران به ضرورت ايجاد زبان مـشتركي ميـان آنهـا و     شناسي محيطي و طراحي ايجاد كرده است؛ تا جائيناگسستني بين روان 

شناسان پي برده و در تالش براي ساخت و ايجاد دانشي نو براي ساخت محيطي كه بتواند بهتر از پـيش بـراي مـردم مـأنوس          روان
شناسي مدرن با پيش فرض تأثير غيرمستقيم محيط كالبدي بر رفتار انسان كه در نهايت خود را ملزم به بررسـي       روان .باشد، برآمدند 

ساخت از يك سو و از سوي ديگر توجه به طراحان محيطـي در جهـت برطـرف سـاختن نيازهـاي           هاي معماري و شهري مي    محيط
ديد تا آشنائي روان شناسي با حرفه طراحي و برعكس آغـاز گـردد و در                مشتريان و استفاده كنندگان فضاهاي طراحي شده باعث گر        

  . )54، 1380مطلبي،( بسته شود» روان شناسي محيطي«نتيجه نطفة دانش نو و يا پارادايمي جديد به نام 
در واقـع در  دانش روان شناسي محيطي مانند بسياري از رشته هاي علمي ديگر شامل دو بخش نظري و كاربردي يا عملي بوده و      

 معمـاري،  -كالبـدي  شناسي عمومي به فراموشي سپرده شده است؛ ابعـادي ماننـد شـرايط   روان پي آشكار سازي ابعادي است كه در   
اي هاي كاربردي اين دانش، به گونه     همانگونه كه اشاره شد زمينه    . )6،  1380مرتضوي،  ( فرهنگي و اجتماعي و نيز ابعاد نمادي محيطي       

  . هاي حاصل از آن در فرآيند طراحي معماري نقش مهمـي ايفـا نمايـد               خدمت طراحان و معماران قرار گيرد و يافته        تواند در مؤثر مي 
به عنوان نمونه در طراحي فضاهاي آموزشي و پرورشي حضور روان شناسي محيطي در كيفيت بخشي به محـيط داخـل و خـارج از                         

دهد برخـي شـرايط محيطـي امكـان          در اين زمينه انجام شده است، نشان مي        مشاهداتي كه تا كنون   . اي برخوردار است  جايگاه ويژه 
   هـاي اجتمـاعي    كنند و برخي ديگر، تسهيالت بيشتري از نظر تمرين روابـط و تعامـل             بيشتري براي بروز خالقيت و ابتكار ايجاد مي       
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ـ             . آورندبه وجود مي    معمـاري آن    -كالبـدي  وجهي از شـرايط و عوامـل      به بيان ديگر رفتار و عملكرد افراد در محيط به ميزان قابل ت
هاي محيطي، رفتارهاي كاربران را در جهت نيل بـه اهـداف مـورد نظـر                توان با بهره گيري از قابليت     پذيرد و لذا مي   محيط تأثير مي  

  .د شده است، در دانش روان شناسي محيطي يا10»هاتامين فرصت«طراحان هدايت نمود كه از چنين رويكردي با عنوان رويكرد 
  

  مرتبه هاي بلندرويكرد پايداري در ساختمان
هـا   چهره خود را به ثبت رسانده و نخستين گـام          20 و در اوايل قرن      19اي است كه از اواخر قرن       بلندمرتبه سازي در جهان پديده       

در قرن بيستم ميالدي، مـسائلي از  . )35،  1378عزيزي،  ( در شيكاگو برداشته شد      1900 تا   1880ها از حدود سال     خراشدر توليد آسمان  
قبيل افزايش جمعيت، نياز به اسكان بيشتر مردم در شهرها، ضرورت استفاده بيشتر از زمـين در مراكـز پرتـراكم شـهرها، ضـرورت                         

ز هـاي ناشـي ا  بازسازي و نوسازي در مناطق شهري، تقاضاي مردم براي سكونت و يا كار در مراكز شهرها و ضرورت كاهش هزينه                 
           گسترش افقي شهرها جزء عواملي بوده است كـه سـاخت بناهـاي بلنـد را بـه عنـوان يـك ضـرورت در شـهرهاي بـزرگ جهـان                               

  .)9، 1380گالبچي، (مطرح نموده است 
رد سازي و برج سازي طي حيات خود، همواره از سوي صاحب نظران مسائل اقتصادي، اجتماعي و كالبدي مـو                  اما انديشه بلندمرتبه    

هاي موافـق و    انديشه. با اين حال حضور اين پديده تداوم داشته و به عرصه فعاليت خود افزوده است              . تحليل و انتقاد واقع شده است     
  .)36، 1378عزيزي، (اند هريك با تأكيد بر جنبه اي خاص اين پديده را مورد تأئيد يا انتقاد قرار داده» بلندمرتبه سازي«مخالف 

نمايـد  مي ، بطور كلي معايب و محاسن بلندمرتبه سازي را با شيوه اي تطبيقي مطرح             1در قالب جدولي مطابق جدول       11آنتوني وود   
آفتاب بـه   توان به ايجاد سايه و نيز جلوگيري از دسترسي به تابش            كه عالوه بر معايبي كه در اين جدول به آن اشاره شده است، مي             

  .  نيز اشاره نمود هاي شهري با فشردگي زياد همچنين اثرات ايجاد جزاير گرمايي در بافتهاي مجاور بناهاي بلند مرتبه وساختمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Wood, 2007: مأخذ                                                                          جدول مقايسه تطبيقي مزايا و معايب بلندمرتبه سازي  -1جدول
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كند  برداري مصرف مي  از آنجا كه بطور معمول اين گونه ساختماني مقادير زيادي از منابع را چه در حين ساخت و چه در زمان بهره                       
گردند نيز تلفات انرژي زيادي دارند، لذا اساساً با اهداف پايداري در تناقض             رسند و تخريب مي   و حتي زماني كه به پايان عمر خودمي       

سـت   ا سـازي را بـه دنبـال داشـته و خواهـد داشـت، الزم              هايي كه در زمان حاضـر رواج بلنـد مرتبـه           اما باتوجه به ضرورت    .هستند
نفي آن بر محيط از يك سو و افراد و كاربران آن از سوئي ديگر               تا طراحان و دست اندركاران ساخت، در جستجوي تعديل تأثيرات م          

ها و نظريات مختلفي در سراسر دنيا پيرامون نحوه محقق نمودن اهداف پايـداري  در اين راستا پژوهش. (Yeang, 2007, 411) باشند
  . در اين گونه ساختماني انجام گرفته است

 توسط سـه شـركت مـشاور بـه     2002 سال 30» هاي بلند و پايداريساختمان«نوان ها، پژوهشي است كه با عاز جملة اين فعاليت    
  صـورت كلـي مطـرح شـده و     ه هاي آغازين اين نوشتار، تعاريفي از پايداري و اهداف آن ببخش در . )Pank et al, 2002( اتمام رسيد

  12كـن يانـگ  . دهـد گرفته شده را مورد بررسي قرار ميكار ه هاي بلند پيشرو در اين حيطه، راهكارهاي ب ساختمان در ادامه با معرفي   
هـاي  كارگيري اصول معماري پايدار و معماري سـبز در سـاختمان         ه  نيز از مشهورترين معماران و نظريه پردازاني است كه سعي در ب           

 جديـدي را بـراي طراحـان    هـاي افـق   وي اجرا شده است اما انديشه ها و آراء او      طرحبلند مرتبه نموده است، هرچند تعداد اندكي از         
  . هاي بلند گشوده استساختمان

اين گونه ساخت و ساز را اساسـاً يكـي از           » هاي زيست محيطي  خراشطراحي آسمان « با عنوان    2007يانگ در مقالة خود به سال         
           ل تـأثيرات منفـي     نمايـد ولـي در ادامـه بـه ارائـه راهكارهـائي جهـت تعـدي                ترين شيوه هاي ساختماني معرفي مي     غير زيست بومي  

و  14، اختالطـي  13پـردازد و راهبردهـائي را در قالـب سـه نـوع سيـستم غيرفعـال                زيست محيطي و ارتقاء كيفيت فعاليت كاربران مي       
   (Yeang, 2007, 415). نمايدهاي بلندمرتبه پيشنهاد ميبراي ساختمان 15تركيبي

توانـد ايجـاد   مـي  شناختي نيز آثار سـوء و مخربـي در كـاربران    ها از لحاظ رواننعالوه بر اثرات زيست محيطي زيانبار، اين ساختما  
توانـد  هاي بلند مرتبه از اهميت بسزائي برخوردار است و مي         گيري و مبنا قرار دادن اهداف پايداري در طراحي ساختمان         نمايد؛ لذا پي  

هاي پايدار در ارتقاي سالمت كاربران خود از طريق         ساختمان وهنقش بالق . ران فراهم نمايد  بتا حدي آسايش رواني نسبي را براي كار       
  . )Wener et.al, 2006, 158, 159( هاي طبيعي بيشتر و در نتيجه بهبود كيفيت فضاهاي داخلي، مشخص و روشن استايجاد محيط

گيـرد، مـي تواننـد موقعيـت     ه قرار مـي اي كه اصول پايداري در فرآيند طراحي آنها مورد توج هاي بلندمرتبه در اين راستا، ساختمان     
ـ .  فردي را جهت مداخله عناصر مثبت طبيعي به درون محدودة يك بناي بلند معمول ايجاد نماينـد                ه  منحصر ب  عـالوه از طريـق     ه  ب

نور طبيعي بيشتر، تهويه طبيعي مناسب، عدم كاربرد مصالح سمي، چـشم انـداز طبيعـي و پوشـش گيـاهي و فـضاي سـبز در                      ايجاد
اين پژوهش در ادامه جهت دستيابي بـه رويكـردي جـامع و             . يابد اجتماعي كاربران نيز ارتقاء مي     -هاي داخلي، سالمت فردي   محيط

   .نمايدهاي پايدار، نيازهاي رفتاري كاربران را بازشناسي ميفراگير در طراحي ساختمان
  
  مرتبه پايدارهاي بلندنيازهاي رفتاري در ساختمان 

دارنـد  برمي ها با توجه به تعاريفي كه از معماري ارائه مي نمايند در راستاي تأمين نيازهاي انسان گام حي ساختمان معماران براي طرا  
عمـل   نيازهـا وارد  هائي است كه نيازهاي انساني را مرتفع نمايد؛ از سوئي ديگر، رفتارها بـراي ارضـاي  و هدف طراحان ايجاد محيط 

        .)61، 1380مطلبي،( محيطي از اهميت ويژه اي برخوردار است انسانبراي طراحان شوند و از اين رو شناخت نيازهايمي
هـاي رفتـار    نياز است تا پيچيدگي    16»نيازهاي انسان «هاي طراحي، به مدلي از      براي شكل گيري مباني نظري معماري و چارچوب         

       سـت نيازهـاي روانـي و كالبـدي بـه نحـوي صـحيح                ا در ايـن راسـتا الزم     . )61همـان،   (اي نظام مند توضـيح دهـد        گونهه  آدمي را ب  
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        نيازهاي كالبدي انسان با توجه به عملكرد بنا توسط طراحان و با شناخت ضوابط، اسـتانداردها و عملكردهـاي مـشابه                  . شناخته شوند 
  .تي از نيازهاي انسان را مبناي فعاليت خود قرار دهد مدلي روانشناخبايدقابل تحقق است، اما در حوزه نيازهاي رواني، طراح 

      كـه بـه    را    17آبراهـام مـازلو   هـاي معمـاري، قابليـت مـدل         هاي انجام شده در حيطه روانشناسي محيطي و نظريـه         بررسي و پژوهش  
  .)25، 1384لنـگ،  ( ه اسـت معروف است، براي استفاده در طراحي معماري و طراحي شهري مورد تأئيد قرار داد   » هرم نيازهاي انسان  «

 نيازهاي رواني و كالبدي انسان و به دنبـال آن رفتارهـاي متناسـب بـا آنهـا در                    بايدگيري نوشتار حاضر،    با توجه به موضوع و جهت     
 زمچنانچه بخواهيم رويكرد پايداري را در حوزه معماري جستجو نمـائيم ال           . بندي گردد طراحي بنا با رويكرد پايداري شناخته و دسته       

  . ست تا همه سطوح نيازهاي هرم مازلو را مورد توجه قرار دهيما
البته با توجه به گستردگي مباحث مرتبط با حوزه پايداري و تأكيد پژوهش كه صرفه جوئي در مصرف منابع طبيعي با هدف مانائي                         

طح دوم آن را مبناي ارائـه مـدل بـراي           توان س هاي آينده است، با تدقيق در سطوح مختلف هرم فوق مي          و ماندگاري آن براي نسل    
    اشـاره دارد كـه     » امنيـت سـالمت   «و  » امنيت منـابع  «به موضوع   » امنيت«مازلو در سطح دوم يعني      . شناختي قرار داد  نيازهاي روان 

 بـه نيازهـاي     هاي پايدار بـا توجـه     ست تا رفتار كاربران در ساختمان      ا  و الزم  استبه نوعي در راستاي تحقق اهداف رويكرد پايداري         
هاي پايدار بـه توانـائي درسـت حـدس زدن رفتـار             رواني آنان مورد توجه قرار گيرد، چرا كه برخي از منابع زيست محيطي ساختمان             

  . )1تصوير(كاربران بستگي دارد 
  
  

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
شوند و ميزان موفقيت  آنها در دسـتيابي         هاي پايدار براي بهبود رفتار انسان، نيازهاي اجتماعي و روان شناختي طراحي مي            ساختمان

          به اين اهداف بستگي به اين نكتـه دارد كـه طـراح دقيقـاً تـشخيص داده و پـيش بينـي نمايـد چـه فعـاليتي الزم و ممكـن اسـت                       
          . صورت پذيرد و از دانش روانشناسي محيطي به منظور خلـق فـضا و تـسهيالتي كـه در جهـت پـيش بينـي آنهاسـت بهـره گيـرد                              

هاي انساني است كه كاربرد و مصرف اين        اي، موضوعات رفتاري هستند، چرا كه فعاليت      در نظر گرفتن اين نيازها  در بخش گسترده        
  . )Wener et.al, 2006, 158( نمايدمنابع و در نتيجه هزينه هاي مربوطه و همچنين ميزان صرفه جوئي را معين مي

هـا، مـدت زمـان دوش گـرفتن،         شوند شامل ميزان مصرف آب براي شستن ظرف       عملكردها دخيل مي  تغييرات رفتاري كه در اين        
اين اصالحات توسـط سـاكنان      . باشدمصرف كردن يا مصرف نكردن آب بازيافت شده و بكارگيري محصوالت شيميائي و سمي مي              

هـاي پايـدار معمـوالً بـراي        سـاختمان . تماني باشد  ساخ نظامتواند بسيار مهم و حياتي براي تعيين ميزان عملكرد خوب و كارآمد             مي

  Maslow, 1954: مأخذ                                      رم مازلو، هــــمدل نيازهاي انسان -1تصوير
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هـاي پايـدار بـراي پاسـخگوئي بـه      اما هنوز تجربيات كافي يا ارزيابي رسمي ساختمان    . شوندوري در اين مالحظات طراحي مي     بهره
  .)Wener et.al, 2006, 158(شناختي انسان وجود ندارد نيازهاي متعدد روان

  
  دارراهبردهاي انگيزش رفتارهاي پاي

محيطي، صرفه جوئي در مصرف انرژي و بازيافت از         هاي مرتبط با رويكرد پايداري از جمله مسائل مربوط به آلودگي زيست           دغدغه  
چرا با وجود اين همه اطالعات علمـي، موفقيـت بدسـت            «گردد كه   پرسشي مطرح مي  . مباحث مهم رشته روانشناسي محيطي است     

  . »)97 ، 1380مرتضوي ، ( زه اندك است؟ها تا اين انداآمده در اين زمينه
 18سـت راهبردهـاي انگيـزش      ا هاي پايدار، الزم  در راستاي پاسخ به اين پرسش، پس از شناخت نيازهاي رفتاري ساكنان ساختمان              

 اجتمـاعي   از مهمترين عوامل شكل دهنده به رفتارهـاي فـردي و           19»هانگرش«از آنجا  كه     . اينگونه رفتارها مورد بررسي قرار گيرد     
  . ها در سطوح مختلف مورد توجه قرار گيرند در نقطة آغازين براي ترويج رفتارهاي پايدار، نگرشبايدهستند، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
نگرش بيانگر گرايش فرد است به      «: كندرا چنين تعريف مي   » بازخوردها«يا  » نگرش ها «در كتاب روان شناسي اجتماعي        20مايرز  

» هـاي رفتـاري   آمادگي«و  ) هااحساس(» هاهيجان«،  »باورها«ها بر اساس    نگرش. افق يا مخالف به افراد يا اشياء      هاي مو ارائه پاسخ 
  (Myers, 1988, 36).گيرند شكل مي

 سـطح اول  . توان در دو سطح اصلي به موضوع پرداخت       هاي رايج به منظور ترويج رفتارهاي پايدار مي       در راستاي اصالح نگرش     
بايـستي  مي گونه كه در بخش نيازهاي رفتاري بدان اشاره شد، طراح         راحي معماري و متأثر از نگرش طراح است و همان         در فرآيند ط  

كاربران را با توجه به مباحث روان شناسي محيطي در نظر گيرد و به عبارتي نگرش پايداري را بـه                    ) رفتاري(مدلي از نيازهاي رواني     
  . كار گيرده هاي فرآيند طراحي بامي گاممنظور ترويج رفتارهاي پايدار در تم

هاي بلند مرتبه پايدار بدان توجه نمايـد، برقـراري ارتبـاط    تواند در روند طراحي معماري ساختماناز جمله راهكارهائي كه طراح مي       
 ,Wener et.al, 2006(  باشـد مي گيري از نور طبيعي و پوشش گياهي در محدوده فعاليت آنهاساكنان با محيط طبيعي از طريق بهره

 تواند خأل حاصل از جدائي كاربران از محـيط طبيعـي و اثـرات نـامطلوب آن بـر رفتـار را                      كارگيري اين راهكار مي   ه  طراح با ب  . )164
           همچنـين مـدنظر قـرار دادن امكـان كنتـرل      . جبران نمايد و از اين رهگذر سبب انگيـزش حـس ارتبـاط بـا محـيط طبيعـي گـردد                    

تواند باعث افزايش آسايش، رضـايت و احـساس سـودمندي و انعطـاف در مقابـل      داخلي توسط كاربران در فرآيند طراحي مي   محيط  
  . تغييرات شرايط محيطي شود

   Motalebi, 1998 :       مأخذ                       مدلي از رفتار كه در آن انگيزش انسان به مثابه فرآيندي پويا ارايه شده است  -2تصوير

نيازها انگيزه هارزشا  
هانگرش  

گيريتصميم  

 ارضاي نيازها دستيابي به اهداف

هاي بالقوه محيطقابليت  

نشوداگر ارضا   
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           و » آمــوزش«اســت كــه در قالــب دو حــوزة راهبــردي ) فــردي و جمعــي( مربــوط بــه كــاربران و بهــره بــرداران ســطح دوم  
اي و  تـوان دو گونـه آمـوزش پايـه        در راهبرد آموزشي، در سطح فردي و جمعـي مـي          . گيردرد بررسي قرار مي   مو 21»مديريت منابع «

اي افراد از ابتدا با ترويج فرهنگ صـرفه جـوئي و حفـظ منـافع     در آموزش پايه. برداري را از يكديگر بازشناخت آموزش در زمان بهره   
هـائي كـه     در زمان بهره برداري از يك ساختمان پايدار بـا مجموعـه آمـوزش              در گونه ديگر، كاربران   . شوندمي مشترك جمعي آشنا  

  .شوندهاي معماري ساختمان در بر دارد آشنا ميرفتارهاي پايدار را متناسب با ويژگي
ابع مديريت من . شودمي جوئي در مصرف منابع طبيعي    است و فرآيندي است كه موجب صرفه      » مديريت منابع «راهبرد دوم، راهبرد       

 مثـال   عنوانه  ب. يابدهاي وابسته است و در سطح خرد، رفتارهاي كاربران نقشي مهم مي           ها و سازمان  در سطح كالن بر عهده دولت     
توان با ايجاد امكان كنترل محيط داخلـي در   مي.اشاره شد) سطح طراح(گونه كه پيشتر در سطح اول انگيزش رفتارهاي پايدار   همان

 كه ضمن محقق نمـودن اهـداف پايـداري، تـأمين            باشيم صورت فردي، شاهد بروز رفتارهائي توسط كاربران         كنار مديريت منابع به   
  .)97 ، 1380مرتضوي ، ( نيازهاي رواني را نيز به دنبال دارد

ده از ابـزار  ست تا بـا اسـتفا   ااي مطلوب قابل تحقق نيست، لذا الزم  با توجه به آنكه عموماً مديريت منابع به صورت فردي، به گونه             
هـائي  در اين راستا استفاده از عالئم و نـشانه        . صورت فردي افزايش يابد   ه  هاي مناسب، ميزان بهره وري در مديريت منابع ب        وسامانه

طور مثال استفاده از فنـاوري   ه  تواند مفيد واقع شود، ب    دهد مي صورت فردي نمايش مي   ه  كه ميزان مصرف منابع انرژي هر كاربر را ب        
توانـد حـساسيت كـاربران را       هاي مصرف انرژي را در هر لحظه در تلفن همراه يا رايانه شخصي نشان دهد مي               اربران هزينه كه به ك  

  . )Geller et.al, 1982( نسبت به مصرف بيش از حد نياز انرژي افزايش دهد
   

  گيرينتيجه
وديت زمين مناسب ساخت و ساز در زمان حاضـر بـيش از             نياز به راهبرد بلندمرتبه سازي با توجه به رشد روزافزون جمعيت و محد              

گيري قابل توجه از منابع انرژي در هنگام        خورد و از طرفي ديگر به علت تجمع كاربران در سطحي محدود و بهره             پيش به چشم مي   
  .برداري دنبال گرددساخت و در طول مدت بهره برداري، الزم است تا رويكرد پايداري چه در فرآيند طراحي و چه در مرحله بهره

بايست تا عالوه بر توجـه بـه مانـدگاري          هاي مرتبط با اهداف پايداري در معماري اين گونه ساختماني مي          نظر به فراگير بودن حيطه    
در راستاي تحقـق ايـن هـدف        . هاي آينده، ترويج رفتارهاي پايدار برمبناي نيازهاي انساني نيز مورد توجه قرار گيرد            منابع براي نسل  

 نيازهاي انسان به مثابة شكل دهنده رفتارهاي فردي و جمعي به خوبي شناسائي گردد كـه در ايـن نوشـتار هـرم مـازلو مبنـاي          بايد
ـ      ا در گام بعدي، الزم   . شناخت نيازهاي انساني معرفي گرديد               كـارگيري راهبردهـاي انگيزشـي مناسـب، رفتارهـائي كـه            ه  سـت بـا ب

 در فرآينـد    بايـد راهبردهاي انگيزشـي مـورد نظـر        . ي در راستاي تحقق اهداف پايداري است، شكل گيرد        تأمين كننده نيازهاي انسان   
  . مد نظر قرار گيرد نيزطراحي توسط معمار و هم در زمان بهره برداري

ري پيونـد ميـان     تواند به كار گرفته شـود؛ برقـرا       از جمله راهكارهاي ترويج دهنده رفتارهاي پايدار كه در روند طراحي معماري مي              
گيري از نور طبيعي، پوشش گياهي و ديد و منظر  مناسب            هاي بلند مرتبه از طريق بهره     كاربران و محيط طبيعي در سطوح ساختمان      

  . است
شـوند كـه    مطرح مي » مديريت منابع «و  » آموزش«آيد، در دو سطح     كار مي ه  برداري ب از سويي ديگر راهبردهائي كه در حين بهره         

     اي و آمـوزش در زمـان       تـوان دو گونـه آمـوزش پايـه        در راهبرد آموزشـي مـي     . به صورت جمعي و فردي قابل بررسي است       هركدام  
در آموزش پايه اي افراد از ابتدا با ترويج فرهنگ صرفه جوئي و حفـظ منـافع مـشترك جمعـي                   . برداري را از يكديگر بازشناخت    بهره



37  
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هائي كـه رفتارهـاي پايـدار را    ر زمان بهره برداري از يك ساختمان پايدار با مجموعه آموزش         در گونه ديگر، كاربران د    . شوندآشنا مي 
فرآيندي است كه موجـب    » مديريت منابع «راهبرد ديگر با عنوان     . شوندهاي معماري ساختمان در بر دارد آشنا مي       متناسب با ويژگي  

هاي وابسته است و در سـطح       ها و سازمان   كالن بر عهده دولت    مديريت منابع در سطح   . شودمي جوئي در مصرف منابع طبيعي    صرفه
  .يابدخرد، رفتارهاي كاربران نقشي مهم مي

          صورت تركيبي، هم در زمـان طراحـي و هـم در زمـان بهـره بـرداري مـورد اسـتفاده                      ه  توانند ب برخي از راهبردهاي معرفي شده مي     
يط داخلي توسط كاربران از جمله راهبردهائي است كه مـي توانـد در فرآينـد طراحـي                  به عنوان نمونه، امكان كنترل مح     . قرار گيرند 

توسط معمار لحاظ گردد و از طرفي ديگر آموزش كاربران نيز، امكان كنترل بهينه محيط داخلي در راستاي تحقق رفتارهاي پايدار را           
  .نمايدفراهم مي

نقش طراحان و كاربران در تمامي مراحل از زمان آغـاز طراحـي و عمليـات                در انتها با توجه به مباحث مطرح شده، ضروري است تا            
اي مناسب مورد توجه قرار گيرد و بدين منظور در همـه مراحـل يادشـده،           گونهه  برداري و بازسازي احتمالي ب    ساختماني تا زمان بهره   

همچنين در راسـتاي تـأمين اهـداف        . ظ گردد رابطه تنگاتنگي ميان دانش روان شناسي محيطي و علوم رفتاري با حوزه معماري لحا             
  .اي هم جهت شكل گيردگونهه هاي كالن نيز، عالوه بر رفتارهاي فردي بايد همگام  و بسياست پايداري،
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