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  چكیده
است. اهداف و  یو اجتماع یکالبد طیمح یهاتیها و قابلانسان وابسته به مقاصد و عادت ییو فضا یرفتار ذهن

بر وارد  یاجتماع یو فشارها ندیخوشا یشده از رفتارها افتیدر جینتا ،یذهن یهااز طرحواره یادهیچیپ بیمقاصد، ترک

رابطه را با دقت  نیکه ا ،است تحلیلی-با روش توصیفی یمیحاضر، شناخت مجموعه مفاه پژوهشهدف  فرد هستند.

 شود.یفراهم م طمحی –رابطه انسان  یهاهیتر از فرضکار امکان استنتاج روشن نیکنند، چرا که با انجام ا نییتب یشتریب

قرار گرفته و با هم  گریکدیاست، که درون  یرفتار یهااز قرارگاه یاشامل مجموعه طیپژوهش نشان داد که مح نیا جینتا

 .یکیزیف طیمح کیشاخص رفتار و  یالگو کی اند،یدو عنصر اساس یدارا یرفتار یهاقرارگاه نیدارند. ا یفصول مشترک

 یهایستگیشااز  یساخته شده متفاوت است. بعض طیمختلف مح یهامواجهه با جنبه یافراد برا یرفتار یالگوها

و  طیتصور مردم از مح یعنی ط،یادراک مح یها چگونگتفاوت نیاند. ایفرهنگ و یاجتماع یو بعض ،یشناختستیز

است، مرکب از سطوح  یکالبد یساختار یکیزیف طیمح نیدهند. همچنیقرار م ریثأاستفاده از آن را تحت ت یچگونگ

دهند. یم لیفضا را تشک دمانیها و چها، اتاقباز و سبز، ساختمان یخاص که فضاها ییمرتبط به هم و متشکل در الگوها

 یاست که برا یعناصر یمؤثر، دارا طیآن است. مح یزنده و فرهنگ ،ییایجغراف یهایژگیشامل و زین طیمح یهاتیقابل

 باشد.یدار میبالقوه، معن طیمح کیکننده مشاهده ایکننده استفاده

 نشناسی محیطیروا رفتار، محیط، :كلیدی هایواژه           

 

 مقدمه -1
برای  نیماش»و  «کند یم روییفرم از عملکرد پ»چون  ییاز شعارها تیمعماران مدرن با تبع ،یبه موازات تحوالت آموزش

های سازمان دیالگوهای جد نیهای انبوه در زمان کوتاه و تدوتیکردند که عمدة آنها اسکان جمعیم را دنبال یاهداف «یزندگ

علم  رییگداشت که در شکل یرا در پ ییهاها نقددگاهید نیکدام از ا هر ها بود.آن ازیفضاهای کالبدی مورد ن و یاجتماع

 نیابراز شد. ا «تن میت»توسط  الدییم 09تا  09اول نقد معماری مدرن در دهه  ۀمرحل ثر واقع شدند.ؤم طیمح یروانشناس

های هژدوم نقدها با انتقاد از پرو ۀمرحل .افتندینقد خود  برایی مناسب را بهانه ییوپابازسازی کشورهای ار یتیهویگروه ب

معماران  نداشتن انسان ساخت بر رفتار انسان، سروکار طیانتقادها اثر مح نیبزرگ شکل گرفت. از جمله ا اسیدر مق یمسکون

 ازهاییبود برای شناخت ن یسوم نقد تالش مرحله دم بود.بدون در نظر گرفتن مر یو استفاده از الگوهای انتزاع یواقع اییبا دن

 .[1] بر مبنای مطالعات رفتار انسان شد دییجد ۀرشت نی، که منجر به تدوانسان

     از رفتارها را از یدارند و بعض یدرون یااست که با هم رابطه یساخته شده و فرهنگیی ایجغراف یهایژگیو یدارا طیمح

رفتار انسان در  یرا برا یابالقوه طیمح ژهیو تیموقع کیدر  طیمح یهاتیاز قابل یاکنند. مجموعهیم نیمأهمسان ت یهاراه

              استفاده زیادراک شده ن یهاتیشوند، و از تمام قابلیها توسط مردم ادراک نمتیقابل نیکند. تمام ایم جادیآن مکان ا



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

2 

 

 ریتفس ایها و تیمردم از شرکت در فعال افتیها و پاداش قابل درنهیها، و هزرزشها، تجارب، ازشیمردم، انگ تیشود. وضعینم

تحت  ییادراک، شناخت، و رفتار فضا یندهایکند. فرایم نییط را تعیاستفاده از مح زانیاطراف، م طیآنها از مح یباشناختیز

 طیاز مح یاست، اما ادراک و ریپذقیتطب یلوقاند. انسان مخساخته شده طیو ساختار مح یو گروه یفرد یهایستگیشا ریثأت

را  یانسان یهاکه ارزش یطیاتوجه داشت که مردم با شر دیحال با نیاند. در عاست که با آن انس گرفته ییزهایچ ریثأتحت ت

 .[9]کنند یم دایپ قیتطب زین ،کندیم بیبه تخر دیتهد

 1299گردید. پروشانسکی، ایتلسن و ریولین در سال  قرن بیستم مطرح 09موضوع روانشناسی محیط از اواخر دهه 

کالبدی اعالم  –میالدی ظهور علم روانشناسی محیط را در کتابی با عنوان روان شناسی محیط : انسان و محیط اجتماعی 

حت هایی به جهت بررسی تأثیر متقابل انسان و محیط ت، پژوهش1299و  1209های . البته پیش از این در دهه[3]کردند 

. توجه به مطالعه رفتار انسان و مکان و محیطی که رفتار [0]شدند عنوان علوم اکو رفتاری یا روانشناسی اکولوژیک منتشر می

های انجام شده آنان شناختی ارائه شد. بر خالف روانشناسان سنتی که پژوهشگیرد، ابتدا با واژه روانشناسی بومدر آن شکل می

شناختی مفهوم ارتباط انسان یا محیط یا بوم شناسی بومو محیط کالبدی او نداشت، در روانار انسان توجهی به ارتباط بین رفت

شناسی محیط نقشی اساسی گیری علم روانهای دوره معماری مدرن در شکلخویش مورد توجه قرار گرفت. همچنین جنبش

های مسکونی و شهرهای مدرن از جمله مجتمع آور و جرم خیز درداشته است. نقدهای انجام شده در باب فضاهای کسالت

شهرک پروت ایگو در آمریکا که نهایتاً منهدم گردیدند، را می توان سرآغازی بر لزوم توجه به نیازهای انسانی از محیط مطلوب 

 دانست.

شودمیمطرحسئوالسهمحیطروانشناسیحوزهدر

بداندخواهدمیکهگشتالتقضیهماننداستبررسیقابل  Perceptionبینند؟ این مسأله در حوزه میچگونهمردم.1

همیندر. کندمیسازماندهیغیره وتشابهمجاورت،خاصیتطریقازها را،از فرمکردهدریافتاطالعاتچگونهمردمذهنکه

برقرارارتباطفرمیبااگر. کندبجلراتوجهتواندمیچیزیچقدریعنیتماشا؛عمرنامبهشودمیمطرحدیگرایمسئلهراستا

شودمیطوالنیآنتماشایعمرکنیم

چیزیهمانکنیممیفکرمعمارعنوانبهماکهآنچهآیاکهالسؤاینبهپاسخزمینهاینکنند؟ درمیمعناچگونهمردم.9

یابدمیضرورتکنند،میفکربدانمردمکهاست

اینجادر. یابدمیضرورتمحیطبایاویکدیگربامردمبرخوردنحوهبررسیحوزهاینکنند؟ درمیرفتارچگونهمردم. 3

 یابدمیاهمیتقلمروهابحث

مردم و محیط ساخته شده  رابطهبه این سؤاالت پاسخ داده و است که  یمیحاضر، شناخت مجموعه مفاه پژوهشهدف 

رابطه انسان  یهاهیتر از فرضکار امکان استنتاج روشن نیه با انجام اند، چرا کنک نییتبرا براساس الگوهای روانشناسی محیطی 

 شود.یفراهم م طمحی –

 

 هامواد و روش -2
 قیاز منابع مرتبط با موضوع پژوهش از طر یمحتوای برخ لیبوده و با تحل یفیمقاله به صورت توص نیاروش پژوهش 

تبیین مناسب جهت  یچارچوب نییتع یمطالعه برا نیابدست آمده است. در ینترنتیا هایگاهیو پا ایجستجو در اسناد کتابخانه

 نهیداخل کشور در زم یو کتب علم هانامهانیمقاالت، پا ریسا یهاافتهیعوامل با  نیاو ارتباط رابطه مردم و محیط ساخته شده 

اج شود. بعد از استخراج اطالعات الزم و آنها استخر دیکه اطالعات مف دیگرد یسع روانشناسی محیطیمسائل مربوط به  یبررس

 نیا قرار گرفته است تا اطالعات حاصل از لیو تحل هیو تجز یبررس وردبطور جداگانه م رهایاز متغ کیها، هر آن لیو تحل هیتجز

 فراهم آورد. نهیزم نیادر  یتجرب قاتیتحق یرا برا نهیزم هاافتهی

 

 ریف مرتبط با روانشناسی محیطیاتع -3
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ای از ای از روانشناسی و زیر مجموعهاریف متفاوتی از روانشناسی محیطی ابراز شده است. این دانش به عنوان شاخهتع

، تعاریف ارائه 1پردازد. در جدول گاه یا محیط کالبدی پیرامونش میرفتارهای انسان در رابطه با سکونت علوم رفتاری، به مطالعه

 پردازان این حوزه بیان گردیده است.نظریه شده از روانشناسی محیطی از دیدگاه
 

 [5]منبع :       پردازانشناسی محیطی توسط نظریهتعاریف ارائه شده از روان:  1جدول 

 شناسی محیطیتعریف ارائه شده از روان زمان نام

 .دی مرتبط باشدمطالعه روان شناختی رفتار انسان، به گونه ای که به زندگی روزمره او در محیط کالب 1299  1کریک

 .شناسی عمومی فاقد محیط استروانشناسی محیط، مکمل روان 1290  9گرامان

            های انسانی با ای از روان شناسی است که به مطالعه و تحلیل تعامالت، تقابالت، تجارب و کنششاخه 1291 3کانتر

 .کی توجه داردیهای مختلف محیط اجتماعی و فیز#جنبه

 پردازد.مند بین شخص و محیط میشناسی است که به فراهم کردن رابطه نظاماز روان ایحیطه 1299  0راسل

                 روانشناسی محیط، مناسبات مشترک بین محیط فیزیکی و رفتار و تجربه انسان را مورد بررسی قرار  1299  0هاالهان

 دهد.می

 ت و روابط میان مردم و محیط شان سروکار دارد.رواننشاسی محیط با تعامال 1229  0پروشانسکی

 روانشناسی محیط بررسی متقابل بین فرد و قرارگاه فیزیکی وی است. 1229  9گیفورد

 

محیطیروانشناسیماهیت -3-1

          چونهاییدانششاملروانشناسیبرعالوهرفتاریعلوماسترفتاریعلومازایمجموعهزیرمحیطیروانشناسی

درانسانمطالعهپژوهشگرانازتعدادیکهاستدلیلاینبهاستاقتصادوسیاسیعلومحتیوشناسیجامعهشناسی،انسان

عنوانبهمحیطیروانشناسیحال،هربهاما.دهندمیترجیحبیشتررفتار–زیست محیطمطالعهالگویقالبدررامحیط

بارابطهدرانسانرفتارهایمطالعهبهاندداشتهآنتوسعهارائه ودرایعمدهسهمزنیمعمارانکهروانشناسیازایشاخه

          ومحیطیشناسیجامعهمحیط،–های انسانارتباطماننددیگریهاینامبهنویندانشاینلذا. پردازدمیهایشسکونتگاه

ایگونهبهانسانرفتارشناختیروانمطالعهمحیطیروانشناسی ،کریکنظریهبنابر شودمیشناختهنیزانسانیشناسیبوم

رابطهمحیطیروانشناسیآیدمیبرتعریفاینازکهگونههمان. باشدمرتبطکالبدیمحیطدراوروزمرهزندگیبهکهاست

هایاحتیاجوهانگرش،هاارزشهکدهدمیقرارمورد بررسیایگونهبهرایکدیگربردواینثیراتتأ وکالبدیمحیطباانسان

رفتارهایوشناخت،ادراکدارند ماننداساسینقشمردمرفتارهایتشریحدرکهموضوعاتیبهوگیردقرارتوجهمورداو

بنیادینرفتارهاینوعازکهنیزهامکانازمردمجمعیوفردیتجربهمطالعهبهمحیطیروانشناسیلذاپردازدبهفضایی

 . استعالقمندباشد،مینسانا

 

محیطیادراك -3-2

آنطریقازکهاستفرآیندیمحیطیادراک. استمحیطیروانشناسیدرمقوالتترینمحوریازمحیطازانسانادراک

هنگ،فربهواستهدفمندفرآیندیادراکلذا گزیندمیبرخودپیرامونمحیطازنیازشاساسبرالزم راهایدادهانسان

. استهمراهمحیطازانسانشناختباهموارهادارکفرآیندرواینازداردکننده بستگیادراکتفکربرحاکمارزشونگرش

                                                 
1 Craik 
2 Graumann 
3 Canter 
4 Russell 
5 Holahan 
6 Proshansky 
7 Gifford 
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فرآیندایندرشوند. میحادثاندشدهتجربهانساندر ذهنکهشناختوحسیادارکتعاملازمحیطیادراکحقیقتدر

سعیمختلفیمکاتبگیردقرار میتوجهموردیادگیریدرنهایتدروتوسعهرشدرداساسیعاملیعنوانبهمحیطنقش

بر ژرفیثیرتأکهمکاتباینترینمهم دهندتوضیحمحیطازیاومحیطدررارفتارشازانسانادراکچگونگیتااندکرده

روانمکتبوتبادلییامندسازشانشناسیرودیدگاهگشتالتروانشناسیمکتب،نداداشتهطراحیومحیطیهایتئوری

وهاشکلبینریختیهموادارکیالگوهای برگشتالتروانشناسیکهجاییدرهستندگیبسون(شناختی )اپتیکیبومشناسی

محیطازانسانتجربهمندسازشروانشناسیاستعالقمندانساندرعصبینظامگیریفرآیند شکلبامحیطیادارکتجربیات

موردمحیطوگرمشاهدهبینمندسازشفرآیندیمانندبهراو ادراکدادهقرارمبناراپیرامونشوانسانمتقابلارتباطو

بودمعتقداو. داندمیهادادهتمامیاساسورا پایهبومومحیطگیبسوناپتیکیروانشناسیدیگرسوییاز. دهدمیقراربررسی

حسیحواسوسیلهبهوانوار محیطیطریقازآدمیمغزپردازشنیرویبهنیازبدونومستقیمایگونهبهمحیطیهایدادهکه

ومحیطیناسانشروانسویازاولدیدگاهدوتاکنونگرچه شودمیدریافت،کندمیعمل )سیستم(نظامیکمثابهبهکهآدمی

چونافرادیوسیلهبهمدرسه باهاوسدرهاسالکهتلگشتامکتبویژهبه، استگرفتهقراربیشتریتوجهموردمعماران

و متهورانهنودیدگاهامروزهداشتندقرارآنثیرتأتحتمدرنمکتبطراحانومعمارانتمامیتقریباوشدتدریسکاندینسکی

عمدهآورددستبهمحیطیهایهشپژووهابررسیدرراخویشمناسبجایگاهتارودمیگیبسوناکولوژیکییاوشناختیبوم

استگوناگونیهایپهنهازمتشکلمادیجهانکهاستنظریهاینابرازدلیلبهگیبسونشناختیبومادراکتئوریاستقبال از

محیطدرحرکتبهملزمشخصکهاستمیسرهاپهنهاینادراکهنگامیتنهاوداردمیو مخفیپوشاندهرادیگریکیکه

کهسطوحیازدستهآنبلکه،نمایندمیتغییرشدهآشکارهایپهنهنه تنهاناظردیدنقطهتغییروحرکتهنگامدرباشد

گوناگونیمنظرهایمحیطدرحرکتهنگاملذا.گردندمیتغییردچارناظردیدبهنسبتحقیقتدرنیزشوند$نمیمالحظه

ودیگرکوچهبهکوچهیکاز یاودیگراتاقبهاتاقیکازحرکتزماندر،مثالبرایشدخواهندمشاهدهدیگریازپسیکی

در معمارینظریهاینشدخواهندحادثبینندهبرایپیدرپیدیدتجربهاینبلندیفرازبهرسیدنوسرباالیییکازعبوریا

 . استگذاردهآنطراحیومحیطتوصیفوتبیینجهتدربسیاریثیراتتأشهریطراحیو

 

محیطیهایتوانش -3-3

ازاستترجمهفارسیدرقابلیتیاوتوانشمفهوماستهاقابلیتیاوهاتوانشازشدهدادهسازمانایمجموعه،محیط

مینتأکلمهقالبدررامفاهیماینگاهی.استگردیدهارائهگیبسونامریکاییروانشناسوسیلهبهکه Affordanceانگلیسی

یاوحیوانوسیلهبهخاصیگونهبهتوانمیکهاستکالبدیخصوصیاتازدستهآنمادیاشیای. توانشگرفتکاربهنیز

و)انسانزندهموجودبرایمختلفرفتارهایکنندهتأمینمحیطمختلفسطوحتعبیری دیگربه گیردقراراستفادهموردانسان

باشدداشتهرابودنسختوبودنگسترشقابل،بودنمسطح،بودنافقیمشخصهچهارسطحیاگر،مثالبرایاست(حیوان

تعبیربهیاونشستتوانمیسطحاینبرکهاستاینشخصادراکباشدانسانیکزانویبه ارتفاعزمینسطحازآنارتفاعو

یکاستمعنیدارایمابرایسطحاینلذاونامیممیسکواصطالحدررااین سطحما. داردرانشستنقابلیتسطحآندیگر

ازکالبدیمحیطحقیقتدراستحیوانیاوانساننیازحسببرآنعملکردکنندهتأمینکهاستهاییویژگیدارایشیئی

اینمعانینتیجهدروکندمیبناراهاساختمانکهاستسطوحایندرتغییرباآدمیواستشدهتشکیلاز سطوحایمجموعه

هایتوانشبتوانندتاسازدمیدگرگوناینبرایراکالبدیمحیطسطوحآدمیدهدمیرا تغییرشدهساختهمحیطیاوسطوح

فضاهایشهریطراحیوداخلیسطوحبینخالیفضاهایمعماریدرراستاایندرسازدمنطبقخویشنیازهایبررامحیط

شهریفضاهایوهامکانسایروهامیدان،هاخیابان،ها، کوچهگذرهاهمانیعنیهاساختمانسطوحبیندرشدهایجادخالی

ممکنمحیطیکباشندمیشهردرآدمیکننده رفتارهایتأمینکههستند–گوییممیعمومیفضاهایآنهابهاصطالحاًکه–

بهدانشعلتبه)بیشترهاقابلیتدیگری اینشخصبرایحالعیندراامباشدخاصیافرادبرایخاصهایقابلیتدارایاست

انساننیازهایبرمنطبقومتناسبشدهساختهمحیطیک .نسازدآشکاراوبرراآنهامحیطآنوبودهمعنیبیها(آنوجود
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وکالبدیهایویژگیهمانبااست ممکنهاقابلیتاینحتیاستانسانرفتارهایکنندهمینتأکهاستهاییتوانشدارای

استممکن،رواینازبردمیبسرمحیطآندرکهباشدنیزآموزیدستحیواناترفتارهایکنندهتأمینبتواندگذشتهشکلی

که آوردوجودبهمحیطدرهاییقابلیتکالبدیسطوحدرتغییرباباشدآگاهیاوبخواهدخودکهآنبدونمحیطیطراحیک

 زندگیمحیطآندرکه،نشدهبینیپیشاما ،کنندهاستفادهخاصهایگروهوسیلهبهآنهاکشفبرایراالزمهایفرصت

هاقابلیتاینازاستفادهواستنامحدودحدودیتاوگوناگونبالقوههایتوانشدارایرفتاریمقریکسازدفراهمکنندمی

چگونگیو هاقابلیتآنازهاآنتجربه،(روحیوعقلی،)جسمیهایشانتوانایی،کنندگانفادهاستنیازهای؛ بهداردبسیاربستگی

کهاستقدرتمندوپرمعناحالعیندروسادهمفهومیقابلیتیاوتوانشمفهوم. استفادهموردمحیطشکلیآرایشوساخت

شدهساختهمحیطگوناگونالگوهایمفهوماینر مبنایبحقیقتدر. کندمیایفاایارزندهنقشطراحیهاینظریهدر

بهمحیطیکاستگوناگونیشناختیزیباییتجریباتورفتارهاکنندهمینتأ(صنعتیومنظرشهری،هایطراحی،معماری)

هایقابلیتاینهنگامی استخاصقیدهایدارایحالهماندروهافرصتازآکندههایشتوانشوکالبدیهایویژگیدلیل

 یابندمعناکنندگاناستفادهرفتارهایباتعاملدرکهرسندمیفعلبهبالقوه

 

 نیازهای انسانی -3-4

گیرند. بنابراین تبیین نظریه طراحی معماری محیط بر اساس مفاهیم رفتارها درجهت ارضای نیازهای انسانی شکل می

مقیاس احساسات در همین راستا، یازهای انسانی مدل هایی تدوین شده است. نیازهای انسانی، یک ضرورت است. برای تعریف ن

 بیان گردیده است.اصلی در رقابت لیتون و مدل نیازهای مازلو 

 

 مقیاس احساسات اصلی در رقابت الكساندر لیتون -3-4-1

ان ال احترام به انسشده و در عین ح ( را می توان وسیله مناسبی برای درک ماهیت محیط ساخته1202مدل لیتون )

. لیتون نیازهای؛ امنیت [1]بندی روشنی ندارند اند و هم نظم و دستهدانست. گرچه به نظر لنگ، این نیازها هم پیچیده

فیزیکی، ارضای جنسی، ابراز دشمنی، ابراز عشق، حفظ عالئق شخصی، شناسایی شدن، بیان خودانگیختگی، تشخیص جایگاه 

 فظ و مراقبت از عضویت در گروهی معّین و تعلق به یک نظم معنوی را تشخیص داده است.خود و دیگران در جامعه، ح

 

سلسله مراتب نیازهای انسانی آبراهام مازلو -3-4-2

قابلیت( با اینکه شبیه به مدل لیتون است ولی در معماری محیط، کاربرد بیشتری دارد. ادراک1200و  1203مدل مازلو )

کهاستذاتینیازتعدادیدارایفردهر. داردبستگیگروهیافردانسانیهایانگیزشوهاویژگیبهزیادیمیزانبهمحیط

ونیستندذاتی، برندمیبکارنیازهاارضایبرایانسانکهرفتارهاییولی هستندغریزینیازهااین. اوسترفتارهدایت کننده

، این مدل آورده شده 1لسله مراتبی نیازهای انسان بیان نموده است. در شکل مازلو این عناصر را به ترتیب س هستندآموختنی

 است.

 

 

 

 

 منبع : نویسندگان: مدل سلسله مراتب نیازهای انسانی از نظرآبراهام مازلو                    1شكل 

 

انسانرفتاروشدهساختهمحیط-4
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رویکرد،گراامکانرویکرد،اختیاریرویکرداستتشخیصبلقانظریگیریموضعچهار،رفتارومحیطرابطهمورددر

جبریرویکردوگرااحتمال

 انسانرفتاربرایکهاینبهتوجهبانداردانسانرفتاربراثریهیچمحیطکهاستمعتقد 9اختیاریرویکرد  •

 استدفاعقابلغیررویکرداین،وجود داردجدیهایمحدودیت

داردآماریجنبهکهاستدراینگراامکانباتفاوتشکند،میزیادرارفتارهاآماریاحتمال 2گرااحتمالرویکرد •       

ایمجموعهشاملرامحیطرویکردایندانندمیآنازبیشترکمیوانسانرفتارکنندهمینتأرامحیط 19گرایانامکان  •

باشدندادهیاباشددادهرخعملیاستممکنآنطبقبرکهداندمیهای رفتاریفرصتاز

 هستندتوارثومحیطکنترلتحتواقعدرکنندمیعملآزادانهمردمکهوقتی، 11جبرگراییاعتقادبراساس  •

شدهفرضزمینییاجغرافیاییمحیطمعنایبهمحیط،نظریهایندر. داندمیانسانرفتارکنندهتعیینرامحیطجبرگرایی

وجود دارد؛ محیطیجبریتمورددرنظرهمچنین سه داندمیعلیرابطهرارفتار –رابطه محیطرویکردایناست

 و غیره(وجغرافیاییتاریخیعناصرتربیتنوعاجتماعیطبقهفرهنگ)اقلیممحیطجبریتالف( 

(وخردمصنوعشدههدایتفضایاستفیزیکی)کامالً معماریجبریتب( 

 و غیره(بیابانیکوهستانی،منطقهدارد،دخالتدرآنهماقلیمشهرازغیرشهر،وسیع تر،حوزه)درکالبدیجبریتج( 

[1]. 

راایبالقوهمحیطویژهموقعیتیکدرمحیطهایقابلیتازایانسان مجموعهرفتاروشدهساختهمحیطبنیادیمفاهیم

نیزشدهادراکهایقابلیتتمامازوشودنمیادراکتوسط مردمهاقابلیتاینتمام. کندمیدایجامکانآندرانسانرفتاربرای

قرارگاهایندارندمشترکفصولوقرار گرفتهیکدیگردرونکه،استرفتاریقرارگاهمجموعهشاملمحیطشودنمیاستفاده

مرکب،استکالبدیفیزیکی ساختارمحیطکالبدیمحیطیکویرفتارشاخصالگوییک،انداساسیعنصردودارایرفتاری

درشودمیتقسیممستقیمغیرومستقیمدستهدوبهمحیطقابلیتخاصالگوهایدرمتشکلوهمبهمرتبطسطوحاز

استنمادینمعانینوچچیزهاییشاملغیر مستقیمقابلیتکهحالیدر،استمحیطتوسطهافعالیتمینتأ،مستقیمقابلیت

وزنده،جغرافیاییهایشامل ویژگیمحیطهاییقابلیت. داردبستگیالگویکسودمندیومرجعیکالگوهایهمبستگیبهکه

 .[3] معناستبابالقوهمحیطیککنندهمشاهدهیاکنندهاستفادهبرایثرمؤمحیطاستفرهنگی

 

 مكاتب روانشناسی محیطی-5
چهار مکتب اصلی؛ عمقی، رفتارگرایی، گشتالت و میدان، بیان کننده  ین رابطه مردم و محیط ساخته شده،تبی در راستای

 می باشند. این نوع ارتباط

 شناسی عمقی یا روانکاوی بر این است که، رفتار ظر زیگموند فروید مؤسس مکتب روانشناسی عمقی : نروان

           گیرد. امیال جنسی از بن یا نهاد سرچشمه یستی قرار میمرگ و ن –های عشق و مرگ انسان تحت تأثیر غریزه

           ، به طور ناهشیار باقیگیرند و زمانی که به من که در سطوح نیمه هشیاری و هشیار قرار دارد، راه نیافته اندمی

. [ 0]کی و اجتماعی است های جهان خارج است. جهان خارج شامل ابعاد فیزیمانند. خود یا من نمایانگر واقعیتمی

گونه که تحول و تکامل بدن انسان دارای ( عقیده دارد : همان1209یونگ )این مکتب پردازان یکی دیگر از نظریه

ای طور که هر عضو بدن به گونهای است و همانها سال تاریخ است، نظام روانی فرد نیز دارای چنین گذشتهمیلیون

روانی را  –های روانی نیز همانند خواب یا رؤیا، گذشته تاریخی یخی است، فعالیتنمایانگر این رشد و تحول تار

 کند.منعکس می

                                                 
8 Free Will Approach 
9 Probability Approach 
10 Possibility Approach 
11 Peterminism Approach 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

7 

 

 گیری و روانشناسی رفتارگرایی : این رویکرد نگاهی علمی و سیستمی به موازات رفتاری دارد که قابل اندازه

ارائه شده از سوی ارگانیزم، مورد  هایها در رابطه با پاسخای از محرکمشاهده هستند. محیط به عنوان مجموعه

ها اجزایی از دهند و رد طرحگیرد. در این مکتب رفتار را در قرارگاهی مصنوعی مورد مطالعه قرار میبررسی قرار می

                هایی را که به صورت برونداد دریافت $گیرند و پاسخمحیط به عنوان محرک یا درونداد مورد استفاده قرار می

     گیرند، موجب هایی که از روش پژوهش این مکتب سرچشمه میدهند. محدودیتدارند، مورد سنجش قرار میمی

 گیرد.دارد، نداشته و شرایط طبیعی محیط مورد آزمون قرار نمیشوند شرایط محیطی طبیعی بروز میمی

 وانشناختی را کلیتی تجزیه روانشناسی گشتالت : روانشناسی گشتالت مکتب یا نظریه ای است که پدیده ر

توان به اجزا ساده تجزیه نمود ها و رویدادهای مرکب، از جمله رفتار را نمیدر این مکتب، پدیده .0داند ناپذیر می

زیرا ترکیب و کل هر پدیده یعنی گشتالت آن با مجموع اجزا آن تفاوت دارد. پژوهشگران مکتب گشتالت بیش از 

                  ها دریافتند که یک فرد عالوه بر اینکه ابتدا به کل موضوع توجهط توجه دارند. آندیگر مکاتب به شرایط محی

کند. گشتالت کلیتی کند، در ادامه اجزای تشکیل دهنده آن را درک و روابط موجود بین اجزا را هم کشف میمی

تند. روانشناسان گشتالت باور داشتند که مادی یا روانی است که اجزای آن به طور منفرد فاقد چنان مختصاتی هس

مکتب گشتالت به ویژه در  [.9]ها تمایلی ذاتی دارند، تا دنیای ادراکی خود را تا حد امکان ساده سازمان دهند انسان

های نظم بخشیدن به حضور معماری بیشتر در نظریه های ادراکی محیط مورد توجه است. نظریه گشتالت در روش

شناسی و وحدت فضای معماری هنوز در طراحی محیط استفاده زیادی دارند. در باب ی چون زیبامحیط و در طراح

در قوانین گشتالت  [.9]هنرهای بصری، واژه گشتالت در آلمانی هم به معنی شکل و هم خصوصیت شکل است 

              رم را تحت تأثیر قرار عواملی مانند : مجاورت، تشابه، بستگی، تداوم مطلوب، بسته بودن، سطح و تقارن، ادراک ف

 دهند. میراث نظریه گشتالت هم در روانشناسی و هم در طراحی محیط آثار مهمی داشته است.می

 نظردرمحیطیابعادبرایمشخصیموقعیتومحلخودنظریۀچهارچوبدرمیدان : لوینشناسیروان

دیگر،سویازمحیطازوسویکازفردازاست کهعواملیمتقابلثیرأتتابعرفتارداردعقیدهوی استگرفته

زیستی فضایمفهومازمحیطیوفردیعواملمتقابلثیرتأازحاصلپدیدهبیانبرایوی. گیرندمیسرچشمه

 کندمیاستفاده

 

 های رفتار در محیطنظریه -6
بندی نمود، که با یط، مکان و ادراک دستهرفتار در محها در مربوط روانشناسی محیطی را می توان در سه حوزه؛ نظریه

 گردد.توجه به موضوع پژوهش به برخی از آن ها اشاره می

  

 های رفتار در محیطنظریه-6-1

  نظریه روانشناسی اکولوژیک بارکر : نظریه اکولوژیک یا بوم شناسی بارکر به بررسی فرآیندهای رفتاری که

پردازد. حوزه روانشناسی بوم شناسی بر کند، میهای رفتاری خاص بروز میرارگاهبه صورت جمعی روی داده و در ق

برند، نقش موقعیت فیزیکی در خلق رفتار انسان تأکید داشته و به تأثیر محیط فیزیکی بر مردمی که از آن بهره می

روانشناسی اکولوژیک در رویکردهای سنتی تحقیق روانشناسی تغییراتی اساسی ایجاد کرد. این رویکرد به  پردازد.می

به نظر وی، برای . [1]زندگی روزمره توجه دارد  جای مطالعه آزمایشگاهی رفتار فرد، به رفتار فرافردی در محیط

ها در جمعیت، الزم است رفتار تنوع آنهای متوسط پدیده های روان شناختی و کسب آگاهی علمی درباره شاخص

توان به این پی های آزمایشگاهی نمیچهارچوب محیط طبیع خود مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا به کمک پژوهش در

از نظر بارکر؛ محیط به وجود . [0]برد که چقدر عشق، فشار، تعارض، بازی، تنبیه یا تشویق در جهان وجود دارد 

تر از فرد است. به این معنا که قرارگاه رفتاری بستر طیفی از رفتاری است و در تعیین رفتار مهمآورنده قرارگاه های 
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قابل تشخیصی وجود های کند. از نظر او در هر قرارگاه رفتاری محرکرفتارها که ممکن است رخ بدهند را تعیین می

ن با تغییر اشیا موجود در یک قرارگاه رفتاری توارو میهای کالبدی و اجتماعی هستند. از ایندارند که شامل جنبه

 شد. نباعث تغییر رفتار در آ

 

 های مكاننظریه-6-2

ترین مباحث طراحی معماری، چگونگی خلق فضا است. اما مفهوم مکان متفاوت از فضا است و به تعبیر شولتز؛ یکی از مهم

ی معنا است، به همین دلیل مکان را قسمتی از فضا که به مکان فضای دارا [.2]ها است نه از خود فضا هستی فضاها از مکان

گیرد که به سایر بنابراین، مکان ماهیتی روانشناختی به خود می [.19]اند شود، تعریف کردهوسیله روابط اجتماعی مشخص می

د که در ترکیب با معنی، کنشود. راپاپورت مکان را یکی از چهار عنصر تعریف کننده فضا معرفی میعلوم رفتاری نیز مرتبط می

که انسان و ت مکان به نظریه کانتر و شولتز، از میان نظریا [.11]دهند زمان و ارتباطات، محیط انسان ساخت را شکل می

 شود :حضور و تعامل او با محیط درآن نقش بیشتری دارد، اشاره می

 ( مکان را تلفیقی از فعالیت1290نظریه مکان کانتر : کانتر ،)داند که فاهیم ارزشی و محیط کالبدی میها، م

توان گفت، رویکردهایی که به مکان آید. بر این اساس میبه واسطه فصل مشترک از انطباق این سه حوزه بدست می

تواند مستقل و گیرد. از نظر کانتر، مکان نمیها شکل میو توجه به بعضی یا ترکیبی از این مؤلفهوجود دارد با تأکید 

دهند و ماهیت تطبیق میانسان در نظر گرفته شود. مردم همیشه رفتارها و اعمال خود را با هر مکان خاص جدای از 

شود. بر اساس مدل کانتر، مکان بخشی از فضای طبیعی یا ها میآن مکان عامل مهمی در فهم عمل و تجربه آن

ل تعامل عوامل رفتاری، مفاهیم قابل ای مشخص دارد و حاصانسان ساخت است که از نظر مفهومی یا مادی محدوه

 .[3]حیط است مهای کالبدی دریافت توسط انسان و ویژگی

  هایدگر، در تعریف یه نظریه های پدیدارشناسی هوسرل و بر پا (،1299شولتز )روح مکان شولتز : نظریه

محسوب یت یا روح مکان آن را کلیاتی شامل اشیا عناصر کالبدی ساخته شده و آنچه که در واقع ماهماهیت مکان؛ 

داند و چهار ویژگی کند و ساختار مکان را شامل منظر، سکنی گزینی، فضا و شخصیت میشود، نامگذاری میمی

 کند :انسانی را در ارتباط با محیط بیان می

 کند.الف( حالت روحی : بدین معنا که ذهن انسان در مرحله، بدون نیاز به واسطه، با محیطش ارتباط برقرار می

 ب( فهمیدن : حاکی از ادراک و شناخت محیط از طریق تشخیص جهت و راه است.

 گفتگو : نشان دهنده معانی و پیوند میان انسان و مکان و درگیر شدن عالم مکان با عالم انسان است.ج( 

 [.2]کند به این امر اشاره دارد که انسان عالم خود را با دیگران تقسیم مید( هستی با دیگران : 

 

 های ادراك محیطنظریه -6-3

  کنش متقابل بر نقش تجربی ادراک تأکید دارد و نظریه :  ایتلسننظریه کنش متقابل ادراک                

گر و ادراک وابستگی دهد. در این نظریه، محیط، مشاهدهای پویا بین فرد و محیط را مبنای تحلیلی قرار میرابطه

د :  ادراک بخشی از فرایند زندگی است که به وسیله کنگونه تعریف می( فرایند را این1209تلسن )یمتقابل دارند. ا

. [1] شودکنیم که در آن نیازهای مار ارضا میآن هر یک از ما، از دیدگاه نظری خاصی برای خود جهانی را تصور می

    جه توحیط به چه چیزهایی هم نظریه کنش متقابل در معماری و طراحی تشخیص این است که مردم در منقش م

 [.19]دهند. زیرا معماری ارتقا دهنده کیفیت زندگی بر مبنای ادراکات احساسی است کنند و اهمیت میمی

 

 ( مطرح کرد. نظر 1292لغت قابلیت را روانشناسی به نام گیبسون ):  گیبسونهای محیطی نظریه قابلیت

های محیطی را آشکار دهنده جهان، کشف برخی قابلیتتشکیل وی بر این است که ترکیب مواد و سطوح گوناگون
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. در حقیقت محیط نددههای طبیعی و مصنوع را برای دگرگون کردن قابلیت ها تغییر میمردم محیط سازد.می

کند ها را بنا میای از سطوح تشکیل شده است و آدمی با تغییر در این سطوح است که ساختمانکالبدی از مجموعه

دهد. به طور مثال یک سطح افقی استوار ادامه حرکت نتیجه معانی سطوح و یا محیط ساخته شده را تغییر می و در

( معتقد بود که اشیا 1230. کافکا )[0]کند ادامه حرکت را متوقف می مستقیم را تأمین و یک سطح عمودی محکم

. [1]کند ا با موجودیت خود چیزی را پیشنهاد میکیفیتی درخواست کننده یا دعوت کننده دارند. به نظر گیبسون، بن

یک  گر مبتنی است.ها و نیازهای مشاهدهها و شایستگیها، تجربههای شی یا محیط، به ویژگیتشخیص قابلیت

              هایی خاص برای فرد خاصی باشد اما در عین حال برای شخص دیگری این محیط ممکن است دارای قابلیت

[.13]ها را بر او آشکار نسازد ها( بی معنی بوده و آن محیط آن)بیشتر به علت عدم دانش به وجود آنها قابلیت

 

 محیط و رفتار انسان-7
شوند. الگوهای ای دو سویه است. هر دو به نوعی بر هم تأثیر گذارده و از هم متأثر میابطهمحیط ر –رابطه انسان 

انسان،  [.10]دهند جدا کرد توان از فضاهایی که در آن رخ میو شهرها غالب است، نمیرویدادهایی را که بر زندگی در بناها 

             بخشد و متناسب با آن ها رفتار ها و رویدادها معنی میهای فرهنگی محیط خود به برخی فضاها، محرکبسته به ارزش

کند و درک نقش محیط ساخته شده در رفتار کمک می کند. شناخت، توصیف و تبیین رفتار انسان به درک رابطه محیط ومی

ها را توان آناند که به سختی میزندگی مردم نیازمند فهم و درک ماهیت انسان است. محیط و رفتار آن قدر در هم تنیده شده

ری محیطی تعریف کرد توان مستقل از رابطه درونی آن با محیط درک کرد. رفتار را باید در بستاز هم تفکیک کرد. رفتار ار نمی

10. 

 

 محیط كالبدی و رفتار انسان-7-1

، 9در جدول کند. سه نظریه متداول در حوزه نحوه تعامل میان محیط کالبدی و رفتار انسان را بیان می (1299راپاپورت )

محیط روزمره او است، به هایی در مورد رفتارهای انسان در روانشناسی محیطی به دنبال خلق تئوری اند.این نظریات بیان شده

 ای که بتواند مورد استفاده معماران قرار گیرند.گونه

 

 [5]های تأثیر محیط كالبدی بر رفتار انسان    منبع : نظریه:  2جدول 

 طرفداران ویژگی اصلی محیط –گرایش رفتار 

تغییر در منظر و عناصر معماری محیط، به تغییراتی  جبرگرایی محیطی

 شود.ویژه در رفتار اجتماعی منجر می در رفتار و به

 معماران و شهرسازان دوره مدرن

محیطی )مکان اختیارگرایی 

 گرایی(

محیط معموالً باعث بروز رفتار نمی شود، بلکه زمینه 

ای برای وقوع رفتار است و افراد بر اساس معیارهای 

 نمایند.فرهنگی دست به انتخاب زده و رفتار می

شمندان جغرافیای جامعه شناسان و دان

 شهری

تأثیر محیط کالبدی بر رفتار، یک تأثیر احتمالی است  احتمال گرایی

و بر حسب ویژگی های محیط احتمال وقوع رفتاری خاص 

در برخی از محیط ها نسبت به برخی دیگر بیشتر یا کمتر 

 است.

 روانشناسان محیط

 

 رفتار فضایی و فضای شخصی-7-2

برای ارضای نیازهای  دو موضوع مرتبط به انسان و محیط پیرامون او است. انسان رفتار فضایی و فضای شخصی

فیزیولوژیک و اجتماعی خود و به منظور ایفای نقش های اجتماعی، احتیاج به فضاهایی با حدود و شرایط مناسب دارد و فقط 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

11 

 

. [ 0]را با شرایط موجود سازگار می کند می دهد و خود تغییر رفتار هنگامی که نتواند شرایط موردنظر را به وجود آورد، 

( بود. وی در کتاب بعد پنهان، فضای شخصی را حبابی کوچک 1200هال )انسان، مردم شناسی با نام پیشگام علم رفتار فضایی 

های فرهنگی است گیرد. او معتقد است که این شعاع تابع دادهکند که فرد در مرکز آن قرار میدر فضای فیزیکی فرض می

ای غیر قابل شخصی محدودهکند که فضای ( در کتاب فضای شخصی؛ بنیان رفتاری طراحی، عنوان می1202سامر )[.10]

[.10]رؤیت در اطراف فرد است که مزاحمی در آن راه ندارد. به تعبیر آلتمن، فضای شخصی مرز نامرئی پیرامون فرد است 

های نژادی و فرهنگی بر اندازه و تناسبات فضاهای زندگی، ت و زمینهمتغیرهای متعددی مانند، عوامل موقعیتی، سن، جنسی

 ها در برخی کشورها نمود بیشتری داشته است. بخصوص خانه

 

 قلمرو-7-3

ای است که افراد و ( قلمرو مکانی انسان را این گونه تعریف کرده است : قلمرو مکانی فضای محدود شده1299پاستاالن )

کند و می. بر خالف فضای شخصی که با شخص حرکت[1]کنند ن محدوده اختصاصی استفاده و دفاع میبه عنواها از آن گروه

یابد، قلمرو یک مکان جغرافیایی تثبیت شده است. قلمروگرایی تالش برای تأثیرگذاری یا اعمال میمتناسب با موقعیت تغییر 

آلتمن از قلمرو مکانی، تعریف [.9]یای موجود در آن است کنترل بر اعمال فرد دیگر از طریق تنظیم محیط جغرافیایی و اش

های اصلی قلمرو مکانی عبارتند از : )الف( احساس مالکیت و حق خلوت است. بعضی از ویژگیساز و کاری برای فراهم آوردن

( تأمین حق دفاع د رمقابل مزاحمت و )د گذاری یک محوطه، )ج(سازی و نشانهشخصی)ب(  ،انسان نسبت به یک مکان

 شود.کارکردهایی که از نیازهای فیزیولوژیک تا نیازهای شناختی و زیباشناختی را شامل می

 

 تراكم و ازدحام -7-4

گیری نمود. ازدحام اندازهتراکم به معنی نسبت تعدا نفرات به واحد زمین است و بر خالف ازدحام، می توان آن را به دقت  

هر چند تراکم جمعیت در ای است تابع تجربه فرد. م توصیفی عینی است و ازدحام پدیدهبا تراکم جمعیتی متفاوت است. تراک

ای است ذهنی، زیرا تحت تأثیر عوامل روانشناختی از یک پیدایش احساس ازدحام نقشی اساسی دارد، ولی این احساس پدیده

اس عدم کنترل بر محیط همراه است و تحت ازدحام با احس. [ 0]گیرد سو و عوامل محیطی و فرهنگی از سوی دیگر قرار می

تراکم احتماالً تأثیرگذارترین  . با این وجود[1]های خود دارند دیگران بر مزاحمت تأثیر ادراک فرد از میزان کنترلی است که

است  ازدحام به عنوان حالتی منفی و ناخوشایند تعریف شده کنند.مردم احساس میعامل در تعیین مقدار ازدحامی است که 

های چشمگیری وجود دارد. به طوری که برخی وتابین افراد و گروه های اجتماعی از نظر احساس و تحمل ازدحام تف[.9]

مناطق کم جمعیت نیز احساس ازدحام  های پرجمعیت سکونت کنند و برخی دیگر دردهند در شهرها و محلهافراد ترجیح می

ها هستند. با اتخاذ تصمیم کنترل کننده احساس مردم از ازدحام در آن محیطثر و فضاها، عامل مؤکنند. معماری بناها می

توان از شرایط نامناسب ازدحام در و غیره، می در طراحی معماری محیط از جمله، رنگ، نور، بافت، هندسه، تناسباتمناسب 

 برخی از فضاهای معماری کاست.

 

 معنا و زیبایی-8
های احساسی و روانی انسان مفهوم جدا و در عین حال مرتبط با هم و مرتبط با ارزشمعنا و زیبایی معماری محیط دو 

توان گفت که، معماری هنر مصالحه مابین ما و جهان پیرامون ما است و شود. میاست که به وسیله ادراکات حسی درک می

یی و معنای اثر است. علم زیبایی شناسی دو موضوع مهم هنر، زیبا[.19]دهد گری از طریق ادراکات حسی رخ میاین میانجی

                یابی وپردازد. معنا را می توان ارزش هنر قلمداد کرد زیرا معنابه بررسی احساس محیط و موقعیت فرد در داخل آن می

ع مشترک معماری و معنا و زیبایی به دلیل حضور احساس و اندیشه، موضو[.19]اند اساساً به هم وابسته و مرتبطگذاری ارزش

 علوم انسانی و از آن جمله روانشناسی است.
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 معنای محیط ساخته شده -8-1

دغدغه [.13]کننده آن است های آن محیط و نیازهای فردی و جمعی  استفادهمعنای یک محیط حاصل تعامل بین توانش

ی است و اثر هنری ابزاری است برای رساندن و محیط معناگرا، شناخت معانی و مفاهیم نهفته در محیط و اثر معمار ریمعما

گونه که نیازهای انسان در سطوح مختلف از زندگی او و در شرایط گوناگون، متفاوت است، همان های معنوی و معنایی.پیام

 ، سطوح مختلف معنای محیط ساخته شده3. در جدول باید مورد بررسی قرار گیردمعنای محیط نیز در سطوح گوناگون آن می

 از دیدگاه گیبسون دسته بندی گردیده اند.

 

 [5]سطوح مختلف معنای محیط ساخته شده از نگاه گیبسون     منبع : :  3جدول 

های الیه

 معنایی

معنای محیط ساخته 

 شده

 هاتوضیح معنایی الیه

اختاری، مقاومت و پایداری در معنای ایستایی و استحکام به ساختمان و بنا از نگاه س معنای ایستایی و استحکام سطح اول

 شود.آن در مقابل بارهای وارده توجه می

معنای سودمندی یک ساختمان، قابلیت کاربری و عملکردی بنا است که برخی مواقع  معنای سودمندی سطح دوم

 شود.برای استفاده به غیر از کاربرد اولیه خود به کار گرفته می

، بنای یک ساختمان کاربرد مشخص و از پیش طراحی شده را به در معنای ابزاری معنای ابزاری سطح سوم

 کند.عهده می گیرد و مانند یک ماشین عمل می

از نگاه معنای ارزشی و عاطفی، معنای یک بنا با عواطف درونی ادراک کننده ارتباط  معنای ارزشی و عاطفی سطح چهارم

 دارد.

عالمت و نشانه ای از موضوع دیگر اشاره دارد. مانند آثار معماری  معنای نشانه ای بنا به معنای نشانه ای سطح پنجم

 .به مثابه نماد یک شهر و یا کشور و یا یک دوره زمانی

درک معنای نمادین، رمزی و یا سمبلیک از طریق تداعی معانی با مفاهیمی خاص  معنای نمادین و رمزی سطح ششم

نیستند و یا حضور کالبدی ندارند،  )مانند معانی مقدس( که در دنیای مادی قابل لمس

 آیند.به وجود می

 

 زیباشناسی محیط و معماری-8-2

ترین منبع مکتوب معماری با عنوان ده کتاب زیبایی در کنار استحکام و راحتی به عنوان سه اصل مهم معماری در قدیمی

گاتن برای بیان مفهوم  1909ناسی را در سال ه زیباشاول میالدی مورد توجه بوده است. البته واژتوسط ویتروویوس در قرن 

شناسی در ها پیش به موازات پرداختن به زیباییمفاهیم ادراک ربط دارد، را ابداع کرد. از قرنسلیقه در هنرهای زیبا که به 

یکردهای رو .[1]شناسی نیز جزیان داشته است مباحث قالسفه، هنرمندان و معماران، جستجو برای تدوین علم اثباتی زیبا

 اند.بیان گردیده 0شناسی محیط، در جدول نظری در مورد زیبایی

 

 [5]رویكردهای نظری زیبایی شناسی محیط           منبع : :  4جدول 

 توضیحات بیان کننده ریشه رویکرد

رویکرد نظریه 

 اطالعات –

روانشناسی 

 ادراک

جزایی است که هر کدام پیامی را ساختمان و محیط کالبدی، ترکیبی از ا (1200آبراهام مولس )

منتقل می کنند. لذت بخش بودن پیام وابسته به ساختار و محتوای پیام 

 تر است.آن است. هر چه پیام منظم تر باشد، مفهوم تر و لذت بخش

کنند. زیبایی از رابطه نظم و های پیچیده تر لذت بیشتری ایجاد مینظم (1291رودلف آرنهایم )

آید. هر چه کثرت معانی بیشتر باشد، محیط لذت ست میپیچیدگی به د
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 تر است.بخش

رویکرد 

 معناشناسی

فلسفه و 

 دین

رویکرد معناشناسی به جای اتکا به الگوی ساختار محیط بر معنای  (1200میر چادالیاده )

عناصر محیطی متکی است. معنا، تداعی آگاهانه میان موضوع یا اثر و 

 یک انگاره است.

نشانه رویکرد 

 شناسی

زبان 

 شناسی

های مختلف معانی یک عنصر معماری و محیط، ممکن است در مکان (1210فردیناند سوسور )

 متفاوتی داشته باشد، لذا اهمیت زمینه مورد تأکید است.

روان  رویکرد

شناسی زیست 

 شناختی

روانشناسی 

 گشتالت

ب بودن محیط همبستگی میزان انگیختگی یک فرد با ادراک او از جال (1299برالین )

دارد. سطح انگیختگی وابسته به ساختار محیط، شخصیت، انگیزش و 

 نیازهای فردی است.

 

 گیرینتیجه -9

                در تبیین رابطه مردم و محیط ساخته شده بر اساس الگوهای تعریف شده در روانشناسی محیطی؛ محیط شامل 

های رفتاری ، که درون یکدیگر قرار گرفته و با هم فصول مشترکی دارند. این قرارگاههای رفتاری استای از قرارگاهمجموعه

های اند، یک الگوی شاخص رفتار و یک محیط فیزیکی. الگوهای رفتاری افراد برای مواجهه با جنبهدارای دو عنصر اساسی

             اند. این ضی اجتماعی و فرهنگیهای زیست شناختی، و بعمختلف محیط ساخته شده متفاوت است. بعضی از شایستگی

 دهند.ثیر قرار میت تأها چگونگی ادراک محیط، یعنی تصور مردم از محیط و چگونگی استفاده از آن را تحتفاوت

در مورد معنادار بودن محیط ساخته شده برای انسان مطالب زیادی نوشته شده است. هر کس که پوستری رنگارنگ را 

                ارتمانی خالی یا یک دفتر کار آویخته، یا کسی که خیابانی را به دلیل دلگشا بودن برای قدم زدن برگزیده وروی دیوار آپ

ثیر کیفیت محیط ساخته شده در ادراک دن برای زندگی انتخاب کرده، به تأای را در محله ای مسکونی به دلیل جذاب بوخانه

کالبدی تنها به  –توان به جای نسبت دادن به تمام محیط اجتماعی این نظریات را نمی فرد از زندگی مطلوب پی برده است.

ای از انگیزش و پاسخ می تواند برای انسان گمراه کننده باشد. با توجه محیط ساخته شده نسبت داد. در نظر گرفتن مدل ساده

های طراحی را از انگارانه، حرفههای سادهپذیرفتن مدلپیوندد، های متنوعی در هر مکان رفتاری به وقوع میبه اینکه فعالیت

محیط ساخته شده به دلیل تأمین نیاز به  سازد. این عمل در گذشته به فراوانی انجام شده است.انجام وظایف اصلی منحرف می

د اهمیت است. در عین ها نیز واجهای نمادین در مورد شأن اجتماعی، هویت و ارزشعزت نفس، احترام و زیبایی از طریق پیام

  حال، طراحی در برآورده ساختن نیازهای اجتماعی محدودیت دارد. 

تواند بعضی رفتارها را ها این است که طراحی میمحیط مؤثر برای مردم مختلف، متفاوت است. نتیجه تصادفی بودن تفاوت

              کند و گراست. رفتار تصادفی بروز نمیانتسهیل کند و از بعضی رفتارهای دیگر ممانعت به عمل آورد. این یک نظر امک

بینی آن وجود دارد. اینکه کسی از امکاناتی استفاده کند یا نکند، کسی از نگاه کردن به ترکیب خاصی از هایی برای پیشقابلیت

بینی است. تعداد پیش دهد، قابلشود، و چه کسی به معماری واکنش مثبت یا منفی نشان میشود یا نمیمعماری خشنود می

توان با قطعیت انجام داد. بنابراین نظریه طراحی محیط علمی جبری نیست. بر اساس این ها را میبینیکمی از این پیش

( نقش الگوهای روانشناسی محیطی را در تبیین رابطه مردم و محیط ساخته 1200مشاهدات، جامعه شناسی به نام لنگدان )

ما به مطالعه محیط اجتماعی نیاز داریم، تا بتوانیم محیطی را در اطراف خود به وجود آوریم اده است : شده را این گونه شرح د

خواهند در آن محیط زندگی کنند، و نیازی به انجام کار غیر که انجام خواسته های مردم را آسانتر سازد، مردم آن گونه که می

 .[1] ضروری نداشته باشند

کنند. بعضی محیط ها ممکن است به تمایالت نهفته یا ناخودآگاهی ایالت خود به محیط رجوع میمردم برای پاسخ به تم

              نماها در فضاهای عمومی شهر. ها و آبکنند پاسخ گویند. مانند وجود پلههای الگوی ویژه ای از محیط بروز میکه با قابلیت

نما برای چنین عملکردی ساخته نماها شرایط آب تنی را به وجود بیاورند. آبتوانند پاسخگوی نشستن باشند، و آبها میپله

های خود در زندگی یک طرح معماری از طریق قابلیت ای را فراهم آورده است.شدن چنین زمینهنشده است بلکه پس از ساخته
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هایی دارد که از نظر ها را برای فعالیتیتکند. به هر حال، مردم تنها به دلیل اینکه محیط مجموعه ای از قابلمردم دخالت می

بخش هستند، به آن های زیباشناختی دارد که از نظر طراحان تعالیگذاران یا طراحان برای مردم مفیدند، یا ویژگیسیاست

از وظایف طراحان  .کنندهای محیط را به یک شکل دریافت نمیدهند. همه مردم قابلیتمحیط واکنش خوشایند نشان نمی

هایی است که رفتارهای حاصل از آن و به وجود آوردن محیط –یا شکل دادن به تمایالت  -مبتکر، تشخیص تمایالت مردم 

هایی از محیط را درک کنند ولی به دلیل نداشتن شایستگی الزم این امکان وجود دارد که مردم قابلیتتأمین کنند. تمایالت را 

                توانند فشارهای فرهنگی و یا کمبود منابع مالی و زمانی باشند. هر چه وانع میقادر به استفاده از آن نباشند. این م

این  شود.وارد می های رفتاری محدودتر شده و فشار بیشتری به اوهای فرد کمتر باشد، از جهت استفاده از فرصتشایستگی

های محیط ، این فرضیه عنوان شده است که اگر شایستگیتواند به بیماری روحی سخت منجر شود. در مقابلها میمحدودیت

های محیط کمبود شایستگی است و موضوع قابل چالشی ندارد. شد، محیط راحت و یکنواختاهای فرد کمتر باز شایستگی

                  سسات اداری، فقدان مشارکت،ها، بویژه در مؤهای فرد را تقلیل دهد. نتیجه تقلیل این تواناییممکن است توانایی

 ها بیش از محیط زندگی ما قابل چالش هستند.بعضی از محیط های فردی است.ست دادن شایستگیزدایی و از دشخصیت

گونه است. انسان همیشه به دنبال یاد گرفتن مطالب کنیم محیط اینبرای مثال، وقتی که از شهری به شهر دیگر مهاجرت می

د یا از هواپیما به بیرون نوردی کنآموزد که صخرهمی نسان به دنبال چالش با محیط است، مثالً باشد. بعضی اوقات اجدید می

های اگر مردم شایستگی نند و خود را با آن تطبیق دهند.گاهی اوقات مردم ناچارند در فضاهایی پر دغدغه زندگی ک بپرد.

ها در ورای گیرند. بعضی از محیطپذیری زیاد قرار میتطبیق ها را داشته باشند، در محدوده قابلیتپذیری با این محیطتطبیق

 پذیری وجود ندارد.های انسان قرار دارند و امکان تطبیقشایستگی

های محیط کالبدی و اجتماعی است. اهداف و مقاصد، ها و قابلیترفتار ذهنی و فضایی انسان وابسته به مقاصد و عادت

هنی، نتایج دریافت شده از رفتارهای خوشایند، و فشارهای اجتماعی وارد بر فرد هستند. های ذای از طرحوارهترکیب پیچیده

             بنابراین انتظار اینکه محیط ساخته شده  به تنهایی تبیین کننده رفتار باشد و الگوهای رفتار اجتماعی را تعیین کند، هم 

دهند، ها نقطه عطف توجه فرد را در یک زمان خاص نشان میه انگیزشکننده است. با توجه به اینکانگارانه و هم منحرفساده

( مدل مفیدی است زیرا 1203باید بهتر شناخته شوند. برای چنین شناختی مدل سلسله مراتب انگیزش های انسانی مازلو )

نفس، خود شکوفایی و  انسان خودآگاه و ناخودآگاه محیط را برای پاسخ بهتر به نیازهای فیزیولوژیک، ایمنی، تعلق، عزت

ها با یکدیگر ارتباط دارند. دوست داشتن و دوست ها و انگیزشنگرش دهند.نیازهای شناختی و زیباشناختی خود شکل می

 هایی هستند که به فرایندهای گوناگون اجتماعی شدن وبد، مهم بودن یا مهم نبودن، همه نگرش نداشتن، اعتقاد به خوب و

ثیر و نفوذ داشته باشیم. کنیم در دیگران تأ، سعی میه نفوذ دیگران در ما ربط دارند. ما نیز متقابالًتجربیات گذشته ما و ب

های محیط ساخته شده هستند، ولی هایی برای نگرش به مردم و ویژگیشخصیت و پیشینه اجتماعی و فرهنگی ما شاخص

 بینی کننده آن نیستند.پیش
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