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  بنام خدا

اهدافی را دنبال  “ماشین براي زندگی"و  "فرم از عملکرد پیروي می کند "از شعارهایی چون  به موازات تحوالت آموزشی، معماران مدرن با تبعیت

ود. ها بمی کردند که عمدة آنها اسکان جمعیت هاي انبوه در زمان کوتاه و تدوین الگوهاي جدید سازمان هاي اجتماعی وفضاهاي کالبدي مورد نیاز آن

   پی داشت که در شکل گیري علم روانشناسی محیط موثر واقع شدند. هر کدام از این دیدگاه ها نقد هایی را در

میالدي توسط تیم تن ابراز شد. این گروه بی هویتی بازسازي کشورهاي اروپایی را بهانه ي مناسبی  50تا  40مرحلۀ اول نقد معماري مدرن در دهه 

 براي نقد خود یافتند. 

سروکار  ،مرحلۀ دوم نقدها با انتقاد از پروزه هاي مسکونی در مقیاس بزرگ شکل گرفت. از جمله این انتقادها اثر محیط انسان ساخت بر رفتار انسان

 نداشتن معماران با دنیاي واقعی و استفاده از الگوهاي انتزاعی بدون در نظر گرفتن مردم بود. 

 نیازهاي انسان ، که منجر به تدوین رشتۀ جدیدي بر مبناي مطالعات رفتار انسان شد. مرحله سوم نقد تالشی بود براي شناخت

 در چند حوزه نقد کردند : گروه هاي علوم رفتاري معماري مدرن را نیز

ا، معمار و استفاده خت کارفرم. رابطه بین کارفرما، استفاده کننده و معمار را به چالش می کشند ومعتقدند این رابطه باید بازبینی شود چرا که بدون شنا1

 کننده نمی توان دست به طراحی زد.

 .. معماران آن دوره مریدان خود را داشتند و این مسئله معمار ساالري را تقویت می کند در حالی که این گروه به نقد این قضیه می پردازد2

ه یوان عملکرد را در ارتباط با طبیعت می دانست که این مسئله در نگا. شعار فرم تابع عملکرد نگاهی سطحی به قضیه عملکرد است در حالی که سال3

 معماران مدرن مد نظر قرار نگرفته شده بود.

ن ا. تعریف درستی از انسان در آن زمان وجود نداشت.انسانی که ما تعریف کردیم باید باز تعریف شود.هنوز شناخت درستی نسبت به نیازهاي انس4

 ایجاد نشده بود.

اید ب باید محیط را دوباره شناخت. محیطی که انسان را مسلط بر آن می دانستند باید بازنگري شود و رابطه بین انسان و محیط و تعامل آن ها را. 5

 دوباره شناخت.

هه زمانی و براي یک . به دلیل اینکه معماري جبر گرا و معمار ساالري مطرح بود این نوع نظریه پردازي مورد نقد قرار گرفت چرا که در یک بر6

دي افرا جمعیت خاص یا با شرایط روحی معمار ممکن بود سازگار باشد اما براي دراز مدت جواب نمی داد و از آن جایی که این گروه هاي علوم رفتاري

ها اعتقاد دارند که در حوزه با تخصص در رشته هاي روان شناسی، جامعه شناسی و ... بودند بعد ها اعتالفی بین این ها و معمار صورت گرفت. آن 

  POSSITIVEبه سمت نظریه هاي مردم محور یا اثباتی یا   NORMATIVEنظریه باید تجدید نظر شود ونظریه هاي معمار محور، هنجاري یا

 بروند.

 . براي شناخت رابطه انسان و محیط باید وارد حوزه علم شد و باید مقداري معماري را به صورت علمی در آورد.7

محیط دگرگون شده قرار میگیرد لذا شناخت محیط طبیعی و تاثیر آن بر رفتار  آنجا که انسان با توجه به نیازها، ارزشها و هدف هاي خود، تحت تاثیر از

 انسان ضرورت می یابد.

 در حوزه روانشناسی محیط سه سئوال مطرح می شود: 

 . مردم چگونه می بینند؟1

قابل بررسی است .مانند قضیه گشتالت که می خواهد بداند که ذهن مردم چگونه اطالعات دریافت کرده از فرم   perceptionاین مساله در حوزه 

زي می یها را، از طریق خاصیت مجاورت، تشابه و... سازماندهی میکند. در همین راستا مسئله اي دیگر مطرح میشود به نام عمر تماشا؛ یعنی چقدر چ

 با فرمی ارتباط برقرار کنیم عمر تماشاي آن طوالنی میشود.تواند توجه را جلب کند. اگر 

 . مردم چگونه معنا میکنند؟2

 بد.ادر این زمینه پاسخ به این سوال که آیا آنچه که ما به عنوان معمار فکر می کنیم همان چیزي است که مردم بدان فکر می کنند، ضرورت می ی

 . مردم چگونه رفتار می کنند؟3

 سی نحوه ي برخورد مردم با یکدیگر و یا با محیط ضرورت می یابد. در اینجا بحث قلمروها اهمیت می یابد.در این حوزه برر

 contextمحیط 

محیط جغرافیایی به محیط عینی و واقعیت هاي اطراف انسان گفته می شود ؛ محیط رفتاري تصویر شناختی محیط عینی است که اساس رفتار را 

به پدیده اي و شخصی تقسیم می کند . محیط شخصی در این تقسیم بندي شامل تصاویر فردي جهان ( ویژگی هاي  شکل می دهد . کرك محیط را
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ا به ر» محیط مفهومی « فردي ) و باورها و نگرش هاي مربوط به آن ( ویژگی هاي تجربی ) داگالس پروتیوس که از لوین و کرك تاثیر گرفته 

 کرد .  مفاهیم محیط هاي طبیعی و شخصی اضافه

 ماهیت زمینی یا جغرافیایی -

ت کمحیط زمینی شامل جامد ، مایع و گاز است . سختی و دوام نسبی ، محیط زمین به حیوانات و انسان اجازه می دهد از مکانی به مکان دیگر حر

یط است . محیط کالبدي شامل مکانهاي کند و جهت خود را به دقت پیدا کند . ادراك ، فرایند زیست شناختی و روان شناختی کسب اطالعات از مح

ن ازمینی و جغرافیایی ، محیط اجتماعی شامل نهادهاي متشکل از افراد و گروهها ، و محیط رفتاري مجموعه عواملی است که فرد با آن واکنش نش

دانست  "یپدیدار شناخت"راف انسان ، و جهان ، حقیقی یا عینی در اط"واقعی"می دهد. نکته اساسی این تقسیم بندیها را می توان در تمایز میان جهان 

 که خودآگاه یا ناخودآگاه ، الگوهاي رفتاري مردم را به واکنش وامی دارد بین دو محیط بالفعل و بالقوه تفاوت وجود دارد.

 محیط بالقوه : محیطی است که در ذهن معماروجود داشته و با آرمانهاي او آویخته است.

 که در عمل ساخته شده است و مورد بهربرداري قرار گرفته است. محیط بالفعل : محیطی است

اتیک براي درك مشکالت محیطی باید به صورت سیستم براي تبدیل محیط بالقوه به بالفعل می بایست شرایط فرهنگی و اجتماعی را در نظر داشت.

 با محیط برخورد کنیم تا بتوان به یک نتیجه منطقی رسید .

 قابلیت هاي محیط 

ر عین د براي بیان مفهوم قابلیت یک محیط ، لوئی کان واژه امکانات و النسلوت براون طراح منظر صالحیت ها را استفاده کرده است . مفهوم قابلیت

ود ب سادگی مفهومی قوي و بنیادین در نظریه طراحی محیطی است . مفهوم قابلیت محیطی به بعضی از مفاهیم پیشین خود ربط دارد . کافکا معتقد

ن از این یکه اشیا کیفیتی دعوت کننده یا در خواست کننده دارد . گیبسون این مفهوم را از مفهوم قابلیت اشیاي کورت لوین گرفته است . استفاده لو

ی داده می م به شواژه با استفاده گیبسون از واژه قابلیت محیط متفاوت است . لوین معتقد بود که قدر یک شی به وسیله ي نیازها و ارزش هاي مرد

 شود . بنابراین قدر یک شی با تغییر نیاز دریافت کننده تغییر می کند . 

the built environmentمحیط مصنوع 

منظور اصلی، محیط ساخته شده به عنوان بخشی از فضاي زیست انسان است، محیط معماري بخشی از محیط هاي زمینی یا جغرافیایی و فرهنگ 

 ط ساخته شده نامحدود هستند. این قابلیت ها از بعضی رفتارها حمایت می کند و رفتارهاي دیگري را محدود می سازد.قابلیت هاي محی است.

، پرخاشگري شاز جمله مهمترین محیط هاي ساخته شده، خانه است. خانه نه تنها می تواند بر نیازهاي اولیه تاثیر داشته باشد بلکه می تواند موجب آرام

اولین نقش خانه نقش حفاظتی است و بعد از آن می تواند تولید فکري ما را از طریق ایجاد آرامش افزایش دهد.  ري و بالعکس باشد.یا ترویج بزهکا

ه لعالوه بر آن می تواند روي شخصیت و هویت ما اثر بگذارد. در مجموع خانه به عنوان یک محیط مصنوع مرکزیتی دارد که در تمام مراحل و سلس

 هاي انسان می تواند سازماندهی شود.مراتب نیاز

 محیط ساخته شده و رفتار انسان

 موضع گیري نظري قابل تشخیص است : رویکرد اختیاري ، رویکرد امکان گرا ، رویکرد احتمال گرا و رویکرد جبري. 4در مورد رابطه محیط و رفتار ، 

ندارد . با توجه به این که براي رفتار انسان محدودیت هاي جدي وجود رویکرد اختیاري معتقد است که محیط هیچ اثري بر رفتار انسان  •

 دارد ، این رویکرد غیر قابل دفاع است .

امکان گرایان محیط را تامین کننده رفتار انسان و کمی بیشتر از آن می دانند . این رویکرد محیط را شامل مجموعه اي از فرصت هاي  •

 ست عملی رخ داده باشد یا نداده باشد . رفتاري می داند که بر طبق آن ممکن ا

 براساس اعتقاد جبرگرایی ، وقتی که مردم آزادانه عمل می کنند در واقع تحت کنترل محیط و توارث هستند .  •

رویکرد رابطه  نجبرگرایی محیط را تعیین کننده رفتار انسان می داند . در این نظریه ، محیط به معناي محیط جغرافیایی یا زمینی فرض شده است . ای

  	. داند می علی رابطه را رفتار –محیط 

 مفاهیم بنیادي محیط ساخته شده و رفتار انسان

توسط  امجموعه اي از قابلیت هاي محیط در یک موقعیت ویژه محیط بالقوه اي را براي رفتار انسان در آن مکان ایجاد می کند . تمام این قابلیت ه

ر قرار گمردم ادراك نمی شود و از تمام قابلیت هاي ادراك شده نیز استفاده نمی شود . محیط شامل مجموعه ي قرارگاه رفتاري است ، که درون یکدی

گرفته و فصول مشترك دارند . این قرارگاه رفتاري داراي دو عنصر اساسی اند ، یک الگوي شاخص رفتاري و یک محیط کالبدي . محیط فیزیکی 

 ساختار کالبدي است ، مرکب از سطوح مرتبط به هم و متشکل در الگوهاي خاص . 
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غیر  ود . در قابلیت مستقیم ، تامین فعالیت ها توسط محیط است ، در حالی که قابلیتقابلیت محیط به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می ش

مستقیم شامل چیزهایی جون معانی نمادین است که به همبستگی الگوهاي یک مرجع و سودمندي یک الگو بستگی دارد . قابلیت هایی محیط شامل 

 اي استفاده کننده یا مشاهده کننده یک محیط بالقوه با معناست . ویژگی هاي جغرافیایی ، زنده و فرهنگی است . محیط موثر بر

 سلسله مراتب نیازهاي انسان -هرم مازلو

دایت ه ادراك قابلیت محیط به میزان زیادي به ویژگی ها و انگیزش هاي انسانی فرد یا گروه بستگی دارد. هر فرد داراي تعدادي نیاز ذاتی است که

  ها غریزي هستند. ولی رفتارهایی که انسان براي ارضاي نیازها بکار می برند. ذاتی نیستند و آموختنی هستند.کننده رفتار اوست. این نیاز

  

 

  

  

  

  

  

 مدل رفتار گیبسون

انسان جنبه هاي زیست شناختی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی انسان را شامل می شود اطالعات محیط از طریق فرایندهاي ادراکی  -رابطه محیط

 بدست می آید که بوسیله طرحواره ذهنی برانگیخته شده و توسط نیازهاي انسانی هدایت می شوند. این طرحواره ها تا حدودي فطري و تا حدودي

ار تطرحواره ها نه تنها فرایندهاي ادراکی بلکه واکنش هاي احساسی عاطفه و اعمال رف. آموختنی هستند و پیوند ادراك و شناخت را برقرار می سازند

می  ارفضایی را هدایت می کنند و در مقابل این فرایندها و واکنش ها نیز طرحواره هاي ذهنی را به عنوان حاصل رفتار ادراك شده، تحت تاثیر قر

 دهند. احساسات و کنش هاي انسانی توسط قابلیت هاي محیط طبیعی و ساخته شده، محیط فرهنگی و شخصیت درونی انسان محدود می شوند.

  

  

  

  

  

  

 » قرارگاه فیزیکی«تعریف 

اه رگدر روان شناسی محیط، رفتار را در چهارچوب قرارگاه فیزیکی مورد بررسی و پژوهش قرار می دهند. به طور مثال، یک مدرسه یا آموزشگاه قرا

هر آموزشگاه به عنوان قرارگاهی فیزیکی، تابع عوامل متعدد است: کیفیت کادر آموزشی،  فیزیکی محسوب می شود و داراي ویژگی هاي زیر است.

سیاست هاي اداري آموزشگاه، فلسفه و هدف هاي آموزش، ویژگی هاي دانش آموزان و همچنین شرایط فیزیکی و معماري محیط آن. دانش آموزان 

قرارگاه هاي گوناگون آن استفاده می کنند. دانش آموزان مجبورند تحت نظم و مقررات  به گونه هاي نا همانند به چنین محیطی پاسخ می گویند و از

ثیر نظام هاي اپیش بینی شده معیارهایی را بپذیرند، رفتار افرادي را که در چنین نظام هاي باز و پویا قرار می گیرند، نمی توان بدون در نظر گرفتن ت

که آموزشگاه در آن است و ارزش ها و معیارهاي فرهنگی اجتماعی خاص آن شهر) و همچنین نظام هاي  اجتماعی کلی تر و دربرگیرنده (مانند شهري

خودشکوفایینیاز به 

نیاز به حرمت از سوي خود و 

دیگران

نیاز به تعلق داشتن و عشق

نظم و ثبات -امنیت-نیاز به ایمنی

. . . آب و  -غذا -نیازهاي جسمانی
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تري  هجزیی تر دیگر (مانند نظام تربیتی و سطح اقتصادي خانوادة دانش آموز) پیش بینی کرد. زیرا هر آموزشگاه خود درون قرارگاه فیزیکی گسترد

و همچنین یک کشور و ... واقع می شود. پس براي بررسی رفتار، الزم است به تعامل ابعاد گوناگون قرارگاه مانند منطقه اي از یک شهر یا خود شهر 

تان سها در همه سطوح توجه شود. قرارگاه فیزیکی به معنی فضاي فیزیکی با هدف هاي کاربردي و سازمانی تعریف شده به کار می رود؛ مانند بیمار

ن است یا کالس درس که محل تولد تدریس و تعلیم است.استفاده از مفهوم قرارگاه فیزیکی بیانگر این نکته است که که محل معاینه و مداواي بیمارا

در بررسی هاي روان شناسی محیط، انسان خود یکی از عوامل تشکیل دهندة محیط محسوب می شود. زیرا فرض بر این است که رفتار وتجارب 

به طور خالصه در روانشناسی محیط، رفتار در تعامل با ابعاد 	ایط محیطی و به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد.انسان را نمی توان بدون توجه به شر

 فیزیکی ـ معماري یا نمادي محیط مورد بررسی قرار می گیرد. 

 قرارگاه هاي رفتاري

رکیب یک فعالیت و یک مکان بوجود می آید و عرصه اي براي رفتار را می توان واحد اجتماعی کوچکی بشمار اورد که از ت-قرارگاه رفتاري یا مکان

 از نظر روابط اجتماعی، بیولوژیکی و محیطی محیط بر رفتار انسان از سه جنبه  تاثیر می گذارد: بروز عملکردهاي آن محیط بحساب می آید.

  

  

  

  

  

 environment stuporخرفتی محیطی 

آنقدر به زشتی هاي موجود در محیط عادت کرده باشند که ذهنشان نسبت به زشتی خرفت شود و خرفتی محیطی زمانی حادث میشود که افراد 

ساختاري که خیلی در روانشناسی محیط معمول بوده است بررسی تاریخ و نوع رفتار انسانها با محیط  حساسیتشان نسبت به این مسایل از بین رود.

 است . و این سوال مطرح میشود که :

 شته کنترل کننده بوده است؟ چه کسی در گذ

  ؟ الگوها

 سازنده ها؟ 

 مصرف کننده ها؟

 پیش بینی معانی در معماري

ذهن قابلیت هایی دارد که به صورت ذهنی دنبال بسته بندي و دسته  مردم چگونه محیط را دیده ،درك و معنا می کنند ؟ مردم چگونه رفتار می کنند؟

رابطه برقرار می کند  از این روست که طراح و معمار باید بفهمند که مخاطب چگونه با اثر معمار رفتار می رسد.بندي ساختاري است که در نهایت به 

که طرح  ستو طرح چه تأثیري بر آنها دارد و از طرف دیگر به این مسئله توجه نمایند که آیا برداشتی که کاربران در ذهنشان وجود دارد همان چیزي ا

 زمانی که قرار است طراحی بر اساس فرهنگ صورت بگیرد آیا آنچه که از فرهنگ مبنا قرار داده ایم قابل قبول خواهد بود؟ ؟قصد بیان آن را دارد

حی ااز این رو سخت ترین کار معمار در فرایند طراحی، تشخیص نحوه درك و استفاده کاربران از فضاي معماري است. اگر ما فضایی براي نشستن طر

اگر ما تفاوت هایی از قبیل تفاوت  نفهمد که این فضا جایی براي نشستن است ما بخشی از فرایند طراحی را از دست داده ایم.کنیم اما مخاطب 

تلف ي مخفرهنگ، اجتماع، گروه سنی، سطح آموزش و . . . نادیده بگیریم مسلما طراحی ما طراحی مناسبی نخواهد بود. از این رو طراحی براي گروه ها

براي درك فرم، هندسه و اندازه باید بتوان با آن ارتباط  تجربه به ما کمک می کند که معناي فرم را درك کرده و از آن استفاده کنیم. بود.سخت خواهد 

 برقرار کرد و از این طریق به درك معانی پرداخت.

 اصول گشتالت

آرایش فضایی یا کل متحد به خود می گیرد. این نظریه به ما می گشتالت کلمه اي آلمانی است به معناي فرم یا شکل. در نظریه گشتالت، معناي 

آموزد که آنچه از یک جسم به صورت کل درك می شود با آ نچه از  مجموع تک تک اجزاي آن درك می شود متفاوت است و به هم مرتبط نمی 

 و مفهومی سازمان یافته بدهد و در آن وحدتی به وجود  آورد.باشد. فرد می کوشد موجودات مادي را به صورت و هیأت کل درك کند. یا به آنها معنا 
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ی در روانشناسی گشتالت به دو عامل تصویر و زمینه توجه خاص در روانشناسی گشتالت، پی بردن به ادراك ارتباط است که موجب رفتار معنادار می شود.

 دانند. نشان می دهند و یادگیري را در نظر اول از برایند این دو عامل میسر می

 زمینه 

 زمینه در امر یادگیري و مسایل آموزشی عبارت از آن چیزهایی است که شاگرد با آنها آشنایی دارد.

نند : معلم، دوستان ، بستگان و موجوداتی که رنگ و شکل خاصی دارند و به طور کلی تمامی آن چیزهایی است ك محیط مادي و محسوس شاگرد ما

 دیگر زمینه آن چیزي است که به تصویر در زمان و مکان مفهوم واقعی می بخشد. به عبارت  را تشکیل می دهد.

یرامون پ در روانشناسی  گشتالت ادراك به رشد اندام ها یا رشد  طبیعی فرد بستگی دارد و در این مورد محقق شده که ادراك کودکان از محیط و جهان

 خود با ادراك بزرگساالن تفاوت دارد .

 جربه و آشنایی با مفهوم هاي اصلی طرح ها و الگوها حاصل می شود.ادراك از راه ت

 شش قانون توسط نظریه پردازان گشتالت معرفی گردید:

 قانون همجواري: عناصر به هم نزدیک به صورت جسمی منسجم و یکپارچه دریافت می گردند. -1

 قانون تشابه: عناصر شبیه به هم به صورت یک شکل واحد درك می شوند. -2

 قانون امتداد: انسان ها معموال جهتی را که توسط اشکال القا می شوند دنبال می کنند. -3

 قانون شکل خوب: یک شکل ترکیبی به صورت بهترین شکل ممکن تجزیه و درك می شود. بهترین یعنی متقارن، ساده و اصلی -4

 ك می گردد.قانون شکل و زمینه: شکل از زمینه خود جدا شده و به صورت مجزا در -5

 قانون تکمیل: انسان ها به وسیله تکمیل فضاهاي باز و ایجاد فرم اصلی در ذهن خود شکل مربوطه را درك می کنند. -6

ي نیز سبب رقوانین گشتالت نه تنها در مورد تک نما مورد استفاده قرار گرفته و ایجاد وحدت می نماید. بلکه استفاده از این قوانین در بدنه هاي شه

بحث هویت شهري احساس گم گشتگی در  اد هماهنگی بین نماها شده و در نتیجه بدنه شهري به صورت هماهنگ و متحد درك می گردد.ایج

 روي هویت فضاي شهري کار کرده است.  mental map, image of the city فضاهاي شهري مدرن که بعدها لینچ تحت عنوان

یک نقشه ذهنی دارد و در شهرهاي مدرن این تصویر ذهنی نادیده گرفته شده است. مثال در شهرهاي لینچ معتقد است هر فردي از محیط اطرافش 

 قدیم ایران مسجد جامع شاخص بود . مسیرها معین بود. اما در شهرهاي مدرن گرا این دیده نمی شود.

 پیش بینی معانی در معماري از دیدگاه هشبرگر

Concept ،percept  معانی تجسمی در قالب، idea :مطرح می شود. معانی تجسمی به دو دسته تقسیم می شوند 

 Presentational معانی کالبدي   -1

 ارجاع به یک شکل، تجربه قبلی  referentialمعانی ارجاعی -2

  

  

  

  

  

  

  

 معانی کالبدي (نمایشی): 

 مراحل درك فرم:  ابتدایی ترین سطح معانی نمایشی فهم و درك فرم است.

 شی از زمینه (گشتالت)جدا کردن  -1

 درك شکل، ساختار،رنگ و...  -2
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 درك رابطه ها (با محیط و انسان) -3

 رده بندي بر اساس اشیا و وقایع شناخته شده (نامگذاري و توصیف) -4

 تقرب ذهنی به پدیده بسته به تجربه و دیدگاه هر فرد (معمار و کاربر) -5

 معانی ارجاعی: 

 طرح است اما در اینجا :در مرحله ي پیشین خود فرم م

 ذهنیت ایجاد شده از خود فرم مهمتر است. - 1

 معانی ارجاعی داراي سطوح متفاوتی هستند که مهم ترین سطح آن ،فهم استفاده کننده است.- 2

 ه نمی شود.به عنوان مثال اگر دستگیره درب را به صورت کوبه اي طراحی کنیم ،چنانچه کسی از پیش کوبه در ندیده باشد، خوب متوج

 انواع فرم:

 فرم هاي نمادین •

 فرم هاي عملکردي •

 هدف نمادها:

 جلب توجه فرم  -1

 ارجاع (استفاده از فرم هاي سنتی تا پیشینه تاریخی) -2

 فرم هاي عملکردي (بیشتر در رابطه با استفاده هستند): 

 فرم -رابطه عملکرد  -1

 رابطه با ساختار فرم -2

 از طریق این دو رابطه درك امکان استفاده از فرم به وجود می آید. 

  معانی تاثیر گذارAffective meaning 

وقتی تجسم ما شکل می گیرد معموال واکنش هاي درونی متفاوتی نسبت به آن ایجاد می شود و یک سري واکنش هایی چون هیجان زدگی ،خستگی، 

 ... نمود می یابد.

 ده معانی ارزیابی کننEvaluative meaning 

 با احساس آنی نسبت به اشیا و ساختمان ها به وجود می آید. این معانی براي ارزیابی تاثیري که تجسم بر روي ما گذاشته به کار می رود.

اختمان تا ارزیابی کنیم که سارزش ها، معیارها، استانداردها، با جوانبی که از طریق تجربیات قبلی به دست می آید بر روي تجسم ما تاثیر می گذارد 

 خوشایند، ناخوشایند و . . . است.

  معانی تجویز شدهPrescriptive meaning 

غییر شکل در نجام دهیم . این معانی توانیم  تصمیم بگیریم چه رفتاري ادر نتیجه این ارزیابی بنا و تأثیر آن میت پس از اینکه ارزیابی صورت گرفت،

 یعنی کاربر نمی تواند واکنش انجام دهد بلکه باید واکنشی را که معمار با معماري به او تجویز کرده را انجام دهد.برابر واکنش ها هستند. 

  معنی - فضا –موضوع هاي زیبایی شناسی:     فرم 

 مرز طراحی براي کارفرما مسائل اقتصادي و براي طراح مسائل زیبایی شناسی است.

 Formفرم   

 مشخصی براي ساخت و ساز دارد که روي فرم تاثیر گذار است.هر جامعه قوانین 

 ترجیحات طراح براي فرم 

 ترجیحات کارفرما براي فرم 

 ترجیحات استفاده کننده براي فرم 

 ترجیحات جامعه براي فرم 

 Spaceفضا   

جهانی  فضاي مثابه جوهري براي معماري است. براي بعضی کارفرمایان مقوله اي بسیار مهم است. از دیدگاه بعضی معماران از جمله برونو زویی به

universal space   که از جانب میس ونده روهه مطرح شد می توان آن را از طریق طراحی داخلی و مبلمان با نیازهاي مختلف همگام کرد (پالن

  آزاد در برابر پالن بسته). 
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  ماهیت روانشناسی محیطی

روان شناسی محیطی زیر مجموعه اي از علوم رفتاري است . علوم رفتاري عالوه بر  روان شناسی شامل دانش هایی چون انسان شناسی ، جامعه 

 تشناسی و حتی علوم سیاسی و اقتصاد است . به این دلیل است که تعدادي از پژوهشگران مطالعه انسان در محیط را در قالب الگوي مطالعه زیس

ترجیح می دهند اما به هر حال ، روان شناسی محیطی به عنوان شاخه اي از روان شناسی که معماران نیز سهم عمده اي در ارائه  بیشتر رفتار –محیط 

لذا این دانش نوین به نام هاي دیگري مانند ارتباط هاي   و توسعه آن داشته اند به مطالعه رفتارهاي انسان در رابطه با سکونتگاه هایش می پردازد .

 محیط ، جامعه شناسی محیطی و بوم شناسی انسانی نیز شناخته می شود .  –انسان 

 ط)  روان شناسی محیطی مطالعه روان شناختی رفتار انسان به گونه اي است که به زندگی روزمره او در محیط کالبدي مرتبCraikبنابر نظریه کریک (

ي مورد اباشد . همان گونه که از این تعریف بر می آید روان شناسی محیطی رابطه انسان با محیط کالبدي و تاثیرات این دو بر یکدیگر را به گونه 

ند سی داربررسی قرار می دهد که ارزش هاي نگرش ها و احتیاج هاي او مورد توجه قرار گیرد و به موضوعاتی که در تشریح رفتارهاي مردم نقش اسا

فتارهاي وع رمانند ادراك ، شناخت و رفتارهاي فضایی به پردازد . لذا روان شناسی محیطی به مطالعه تجربه فردي و جمعی مردم از مکان ها نیز که از ن

 بنیادین انسان می باشد ، عالقمند است .

  روانشناسی محیطی دانشی نو براي طراحی

معماران تاکید بیشتري بر مسائل زیبایی شناختی فضاهاي طراحی شده داشتند تا پرداختن به مسائل کارکردي از نظر روان شناسان ایراد این بود که 

شناسان  روانآنها . به عقیده روان شناسان اصلی ترین معیار طراحان در فرآیند طراحی توجه به فرم و جنبه هاي زیبایی شناختی آن بود . از این رو ، 

یازهاي واقعی و روزمره استفاده کنندگان را قربانی خواهش هاي زیبایی شناسانه و انتزاعی خویش می سازند و لذا مردم بیش معتقد بودند که طراحان ن

فاوت تاز پیش با محیط طراحی مانوس ساخته اند . اما در حقیقت شاید اختالف نگرش هاي به وجود آمده بین این دو گروه به دلیل طبیعت و ماهیت م

دانش هاي مطرح در پژوهش تعامل انسان و محیط و ارتباط این دانش ها با طراحی بود . براي مثال ، نیاز طراحان بر اساس حل  حرفه معماري و

الی که د در حمسئله و فراهم آوردن داده هاي الزم براي ایجاد توانایی هایی بود که بتوانند به گونه اي مستقیم آن داده ها را به طراحی تبدیل نماین

 شگران ، به دلیل ماهیت کار آنها ، به گونه اي صریح قادر به پاسخگویی به این خواست و نیاز طراحان نبودند . پژوه

نها آپژوهشگران در جمع آوري داده ها  و مطالعات  تجربی سهم ارزنده اي داشتند ولی نگرش صرفاً مثبت گرایی آنها که برخواسته از نگرش علمی 

ابل نگرش هنجار گونه و تجویزي معماران و طراحان محیطی که متاثر از نگرش زیبایی پسندانه آنها می بود راه به جایی نمی به پدیده ها بود ، در مق

ساخت یک الگو و یا یک پارادایم که بتواند انگیزه ها و احتیاجات انسان را  برد . نیاز به یک زبان مشترك براي برقراري رابطه اي عملی احساس شد.

مینه هاي مختلف موجود در معماري ، علوم اجتماعی ، روان شناسی ، علوم سیاسی و انسان شناسی در برگیرد و ماهیتی  چند دانشی و  بین متکی بر ز

ي قبلی الگوها هدانشی داشته یاشد ، مورد توجه آنها قرار گرفت . بنا به نظر تاماس کون نیاز به الگوي جدید و یا پارادایم نوین هنگامی اوج می گیرد ک

 قادر به تامین خواست ها و اندیشه هاي علمی روز نیستند .

ا ب طراحان به تجربه دریافته  بودند که طراحی براي ساخت محیطی همساز با خواست هاي انسان در جوامع بزرگ و با ساختی یچیده مستلزم همگامی

حول در اندیشه معماران ، در تفکر روان شناسان نسبت به مطالعه رفتار انسان دانش هایی است که آنها را در رفع کاستی ها یاري سازد . همسو با این ت

به عنوان  انیز تحوالتی در شرف انجام بود . بسیاري از دانشمندان علوم رفتاري تجربه ها و تحقیقات مبتنی بر به کارگیري روش مطالعه آزمایشگاهی ر

 پژوهش در رفتار را در محیط و زیستگاه روزمره مردم مورد توجه خویش قرار دادند .تنها راه شناخت رفتار انسان زیر سوال بردند . آنها 

 ) ارائه شد . Barkerتوجه به مطالعه انسان و رفتارهاي او در در مقرهاي رفتاري که ابتدا به وسیله راجر بارکر (
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 جام شده در آن توجهی به ارتباط بین رفتار انسان و محیطهمچنین منعکس کننده این واقعیت بود که برخالف روان شناسی سنتی که پژوهش هاي ان

وجه قرار تکالبدي او نداشت ، در روان شناسی بوم شناختی این مفهوم (ارتباط انسان با محیط یا بوم خویش ) می رفت تا به گونه اي روز افزون مورد 

  گیرد . 

روان شناسان واقع گردید و لذا بررسی چگونگی نقش و تاثیر محیط در ساخت پژوهش در ماهیت محیط به عنوان یک پدیده اجتماعی نیز مورد توجه 

ر برفتارهاي اجتماعی مردم مورد عالقه پژوهشگران واقع شد . همچنین این موضوع مورد توجه قرار گرفت که آدمی براي حل مشکالت خود نه تنها 

با او شریک هستند نیز تاثیر گذار است . لذا براي همزیستی پایدار بر کره زمین و  محیط تاثیر می گذارد بلکه بر سایر افرادي که در استفاده از محیط

وجه مورد تبرقراري رابطه اي دو سویه بین محیط و انسان و روابط بین فردي میان انسان ها توجه به فرهنگ ها ، نگرش ها ،ارزش ها و اعتقادات آنها 

العه عناصر محیطی مجزا از محیط روزمره مردم در آزمایشگاه ها بررسی می شد و این گونه روان شناسان قرار گرفت . در روانشناسی سنتی مط

مصطلح  S-R روانشناسی  تنها درصدد یافتن پاسخ هاي معین به کنش هاي کنترل شده بود . آنچه امروزه در روانشناسی به مدل محرك پاسخ یا 

ي بین کنش و واکنش در رفتارهاي انسان را زیر سوال ببردبه هیچ وجه مورد نظر روانشاسان است .توجه به سازوکارهایی که ممکن است این رابطه جبر

. )Watson , skinnerسنتی قرار نمی گرفت . یکی از دالیل این امر تسلط و توفیق روان شناسی رفتارگرایانه دانشمندانی ون واتسون و اسکینر بود (

رفتارگرایی موج مدرن در روان شناسی با درك جامعیت نقش و تاثیر محیط بر رفتارهاي انسان آن  برخالف نگرش معینی گري دانشمندان پیرو مکتب

 را به گونه اي پذیرفت که بتواند رفتارهاي درونی انسان و ارزش هاي او را در رابطه اي واقع گرایانه منعکس سازد . 

تار انسان که در نهایت خود را ملزم به بررسی محیط هاي معماري و شهري روان شناسی مدرن با پیش فرض تاثیر غیر مستقیم محیط کالبدي بر رف

می ساخت از یک سو و از سوي دیگر ، توجه طراحان محیطی در جهت برطرف ساختن نیازهاي مشتریان و استفاده کنندگان فضاهاي طراحی شده 

نتیجه نطفه دانشی نو و یا پارادایمی جدید به نام روان شناسی محیطی باعث گردید تا آشنایی روان شناسی با حرفه طراحی و برعکس آغاز گردد و در 

 بسته شود . 

  ارتباط روانشناسی محیطی و علوم رفتاري با حرفه طراحی

امروزه  لزوم همکاري علوم رفتاري و روان شناسی محیطی و همچنین علوم اجتماعی چون جامعه شناسی با حرفه طراحی محیطی باعث گردیده است 

، در ژاپن  IAPS، در اروپا  EDRAتا سازمانهاي مختلف علمی و پژوهشی در نقاط    مختلف جهات تاسیس گردد . در امریکاي شمالی سازمان 

MERA ر استرالیا و نیوزیلندو دPAPER  سازمانهایی هستند که تالش خود را معطوف به پژوهش در رفتار انسان و رابطه آن با محیط کالبدي نموده

اکنون طراحان داخلی خود را بیش از پیش  با پژوهش در علوم اجتماعی درگیر ساخته اند و گروه هاي آموزشی طراحی داخلی بخش هاي مستقلی  اند . 

 ه آموزش از طریق پژوهش اختصاص داده اند . را ب

در طراحی شهري نهضت شهرگرایی نوین و یا توسعه کالبدي و انسانی بر اساس توسعه شبکه حمل و نقل ، و حتی نهضت سنت گرایی نوین در 

ل دي ، انسانی ، اقتصادي و فرهنگی قائژه اي براي دانشمندان علوم اجتماعی و روان شناسی محیطی براي برنامه ریزي کالبطراحی شهري جایگاه وی

معماران طراح منظر اخیراً به گونه فزاینده اي براي طراحی و حفظ محیط به همکاري با محققان در سایر علوم مربوط عالقه نشان می دهند  شده اند .

 ست. . پژوهش در ادراك منظر و فضاي عمومی شهرها و فضاي سبز آنها بسیار مورد توجه طراحان منظر ا

ه اي  دنیا  گوناگر چه معماران خود به آن اندازه که امید می رفت به علوم رفتاري عالقه نشان نداده اند اما اکنون در بسیاري از مدارس معماري معتبر 

 شده است .  از علوم رفتاري و روان شناسی محیطی که با سرشت این حرفه همخوانی الزم را داشته باشد ، مورد توجه قرار گرفته و معرفی

براي مثال در دانشگاه ملی مکزیک بزرگترین برنامه آموزش روان شناسی محیطی در جریان است که به مدرسه معماري و طراحی محیطی  خویش 

 خدمات پژوهشی مناسب را ارائه می نماید . این پژوهش ها بیشتر به بررسی در زمینه مسکن نگرش هاي محیطی ، خلوت محیطی ، و مکان توجه

 خویش را معطوف ساخته اند . 

  مفاهیم روان شناسی محیطی در ارتباط با طراحی کالبدي

 براي ایجاد و توسعه یک پارادایم علمی دو فرآیند مجزا اما مرتبط با یکدیگر سهم اصلی را ایفا می کنند . 

 ) ساخت تئوري ها 1

ضیه هایی ملزم می سازد که احتمال عدم اثبات یا رد آنها با استفاده از روش ) گردآوري حقایق مربوط به آنها ساخت تئوري هاي ما را به خلق فر2

 تجربی امکان پذیر باشد . 

 در فرآیند ساخت یک تئوري ما نیازمند مفاهیم مرتبط با آن تئوري هستیم . مفاهیم در حقیقت اجزاي سازنده یک تئوري است . 

 مفاهیمی که در روان شناسی محیطی در ارتباط طراحی باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از : 

 ادراك و شناخت محیطی از قرارگاه هاي رفتاري 

 چگونگی ارتباط محیط و رفتار مردم و بهره گیري از این داده ها در ساخت تئوري هاي طراحی 
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  همزیستی با قابلیت ها  و یا توانش هاي محیط که مورد توجه طراحان نیز قرار دارد، اهمیتی مفاهیمی از قبیل انگیزه ها و نیازهاي انسان در

 خاص در ساخت یک نظریه طراحی دارد . 

  ادراك محیطی

ادراك انسان از محیط از محوري ترین مقوالت در روان شناسی محیطی است . ادراك محیطی فرآیندي است که از طریق آن انسان داده هاي الزم 

لذا ادراك فرآیندي هدفمند است و به فرهنگ ، نگرش و ارزش حاکم بر تفکر ادراك کننده  .را بر اساس نیازش از محیط پیرامون خود بر می گزیند

در  هاز این رو فرآیند ادارك همواره با شناخت انسان از محیط همراه است . در حقیقت ادراك محیطی از تعامل ادارك حسی و شناخت ک بستگی دارد .

در این فرآیند نقش محیط به عنوان عاملی اساسی در رشد توسعه و در نهایت در یادگیري مورد توجه قرار  ذهن انسان تجربه شده اند حادث می شوند.

 می گیرد . 

رفی بر اتب که تاثیر ژمهمترین این مک مکاتب مختلفی سعی کرده اند تا چگونگی ادراك انسان از رفتارش را در محیط و یا از محیط توضیح دهند.

دیدگاه روان شناسی سازشمند یا تبادلی و مکتب روان شناسی بوم شناختی  ,تئوري هاي محیطی و طراحی داشته اند ، مکتب روان شناسی گشتالت

حیطی با فرآیند رك م(اپتیکی ) جیمز گیبسون هستند . در جایی که روان شناسی گشتالت برالگوهاي ادارکی و همریختی بین شکل ها و تجربیات ادا

داده و  رشکل گیري نظام عصبی در انسان عالقمند است . روان شناسی سازشمند تجربه انسان از محیط و ارتباط متقابل انسان و پیرامونش را مبنا قرا

و بوم را  اپتیکی گیبسون محیط ادراك را به مانند فرآیندي سازشمند بین مشاهده گر و محیط مورد بررسی قرار می دهد . از سویی دیگر روان شناسی

انوار  طریقپایه و اساس تمامی داده ها می داند . او معتقد بود که داده هاي محیطی به گونه اي مستقیم و بدون نیاز به نیروي پردازش مغز آدمی از 

 محیطی و به وسیله حواس حسی آدمی که به مثابه یک نظام (سیستم)عمل می کند ، دریافت می شود.

 تاکنون دو دیدگاه اول از سوي روان شناسان محیطی و معماران مورد توجه بیشتري قرار گرفته است (به ویژه مکتب گشتات که سالها در مدرسهگرچه 

و و اه نگباهاوس به وسیله افرادي چون کاندینسکی تدریس شد و تقریبا تمامی معماران و طراحان مکتب مدرن تحت تاثیر آن قرار داشتند . امروزه دید

عمده استقبال   .متهورانه بوم شناختی و یا اکولوژیکی گیبسون می رود تا جایگاه مناسب خویش را در بررسی ها و پژوهش هاي محیطی به دست آورد

انده و شاز تئوري ادراك بوم شناختی گیبسون به دلیل ابراز این نظریه است که جهان مادي متشکل از پهنه هاي گوناگونی است که یکی دیگر را پو

ه نمخفی می دارد و تنها هنگامی ادراك این پهنه ها میسر است که شخص ملزم به حرکت در محیط باشد . در هنگام حرکت و تغییر نقطه دید ناظر 

یر می گردند یتنها پهنه هاي آشکار شده تغییر می نمایند ، بلکه آن دسته از سطوحی که مالحظه نمی شوند نیز در حقیقت نسبت به دید ناظر دچار تغ

یا  و . لذا هنگام حرکت در محیط منظرهاي گوناگونی یکی پس از دیگري مشاهده خواهند شد . براي مثال ، در زمان حرکت از یک اتاق به اتاق دیگر

این نظریه در  واهند شد .از یک کوچه به کوچه دیگر و یا عبور از یک سرباالیی و رسیدن به فراز بلندي این تجربه دید پی در پی براي بیننده حادث خ

 معماري و طراحی شهري تاثیرات بسیاري در جهت تبیین و توصیف محیط و طراحی آن گذارده است .

  معینیگري کالبدي

 ست تااروان شناسی محیطی نظریه هاي گوناگون را در ارتباط با تأثیر محیط بر انسان و چگونگی ارتباط و تعامل بین محیط کالبدي و تجربه ساخته 

ت سقادر باشد پژوهش هاي تجربی متناسب با آن تئوري ها را به اجرا گذارد . لذا روان شناسی محیطی در حقیقت در جهت خلق تئوري هاي تجربی ا

 ند . رگیکه حاصل مشاهدات رفتارهاي انسان در محیط روزمره و بوم او است آن هم به گونه اي که این تئوري ها بتوانند مورد استفاده طراحان قرار 

 یکی از مهمترین مباحث در تئوري هاي محیطی نقش محیط در شکل دهی به رفتار انسان یا اصطالحاً معینیگري محیطی است . 

ون توجه به ددر یک معنا رفتار انسان در مقیاسی جهانی تحت تاثیر نیروهاي اکولوژیکی است و این نیروها آنچه را انسان می تواند به آن دست یابد ، ب

ا می ناف و انگیزه هاي انسانی محدود می سازد . در حقیقت رفتار انسان ، در این دیدگاه ، در چنبره یک اکوسیستم محیطی و تنها در چرخه آن معاهد

اقصی که ن یابد . لذا انسان در این دیدگاه به مثابه موجودي بی اختیار است که مقهور آن اکوسیستم گردیده است . این دیدگاه امروزه به علت تحلیل

و در از ماهیت انسان به دست می دهد ، طرفداران کمی دارد و نمی توان آن را به عنوان یک نظریه معتبر جدي گرفت . آنچه روان شناسان امروزه 

ام یک تحت تأثیر داین راستا ، بیشتر عالقمند به بررسی آن هستند این است که به واقع کدام رفتار انسان تحت تأثیر نیروهاي ژنتیکی و وراثت و ک

ا ایجاد بشرایط جغرافیایی شکل می گیرد . معینیگري معماري و یا به تعبیري جامع تر معینیگري کالبدي در یک تعریف ساده عبارتند از این معنا که 

 گرگون ساخت .دگرگونی ها در عناصر معماري محیط و یا توانش هاي آن می توان رفتار آدمی را به ویژه در سطح رفتارهاي اجتماعی د

 معموال سه دیدگاه در چگونگی تأثیر گذاري محیط کالبدي بر رفتار انسان مطرح است:

  . در اولین دیدگاه که آن را معینیگري محیطی می نامند . آرایش محیط کالبدي چگونگی رفتار انسان را به گونه اي جبري معین می کند 

 ش هاي محیط کالبدي امکانات و محدودیتهایی را فراهم می آورد که در قالب آن در دومین دیدگاه که امکان گرایی محیطی است توان

 مردم این امکان را خواهند یافت تا خود از توانش هاي ارائه شده گزینش نمایند . این گزینش ها غالباً بر مبناي تمایالت فرهنگی ، نظام

 ارزشی مردم و اعتقادات و نگرش هاي آنها صورت می پذیرد. 
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 ه سوم احتمال گرایی محیطی است . در این دیدگاه اگر چه محیط کالبدي امکانات الزم را براي بروز یک رفتار به انتخب شخص دیدگا

فراهم می سزد ، اما بررسی ها نشان می دهد که احتمال انخاب تعدادي از پدیده هاي موجود در محیط کالبدي و یا یک مقر رفتاري از 

 تخاب ها می باشد . سوي مردم بیشتر از سایر ان

بحث در مورد معینیگري و نامعینیگري کالبدي در شاخه هاي مختلف علوم رفتاري همچنان مورد مناقشه است . در جایی که علومی چون جامعه 

سان مورد تاکید تار انشناسی و جغرافیاي انسانی بر رد هرگونه تأثیر محیط بر رفتار انسان معتقد هستند . در معماري و طراحی شهري نقش محیط در رف

می دقرار گرفته است . در جامعه شناسی این دلیل آورده می شود که مسائل اجتماعی ، اقتصادي و محیط هاي فرهنگی است که تعیین کنندة رفتار آ

 است نه محیط هاي فرهنگی است که تعیین کنندة رفتار آدمی است نه محیط هاي کالبدي . 

) ، یک دانشمند جامعه شناس شهري و استاد مدرسه معماري و برنامه ریزي دانشگاه Gansوسیله هربرت گنز ( براي مثال ، در پژوهشی که به

کنین اپنسیلوانیا ، در یکی از حومه هاي شهري در امریکا انجام گرفت ، این نتیجه به دست آمد که مابین محیط کالبدي و رفتارهاي مشاهده شده س

ی و همچنین نظامی اجتماعی واسطه است به گونه اي که بخش هاي مختلف محیط کالبدي از طریق این هنجار محل عواملی چون هنجارهاي فرهنگ

 ها توصیف شده و مردم توسط این ساخت که از محیط مسکونی خویش به گونه اي روزمره استفاده و با آن ارتباط برقرار می کنند . 

قوه دامنه اي وسیع از فرصت ها را براي ارضاي نیازهاي شخص و یا اشخاص فراهم می کند ، گنز سرانجام به این نتیجه رسید که محیط کالبدي با

ا ه در حالی که آنچه در هر لحظه عاید شخص می شود همانا ناشی از محیط موثر است . در نتیجه چگونگی استفاده از محیط کالبدي به تعداد فرصت

 و کیفیت آنها بستگی دارد. 

 آنچه هربرت گنز انجام داد اسکار نیومن در کتاب خویش فضاي قابل دفاع: مابین مردم و طراحی در شهر خشونت زده (در پژوهشی متفاوت با 

Newman ارتباط مابین جرم ، جنایت و خشونت را با محیط هاي مختلف مسکونی در شهر نیویورك مورد بررسی قرار می دهد و معتقد است که (

 ساخت کالبدي می توان در کاهش میزان خشونت ها در مجموعه هاي مسکونی موثر واقع شد .با تغییر در نحوه آرایش محیط و 

 آنچه گزاره او را زیر سوال می برد این است که او در پژوهش خویش مابین انگیزه هاي انسانی براي ارتکاب جرم و فرصت هاي موجود در محیط 

 جامنکالبدي تفاوت قائل نشده است . آنچه از بررسی هاي او می توان نتیجه گرفت این است که طراحان تنها می توانند فرصت هاي الزم را براي ا

جه یخشونت در طراحی هاي خویش کاهش دهند ولی آنها هرگز نمی توانند انگیزه هاي مجرمین را براي ارتکاب به جرم دگرگون سازند . گذشته از نت

ارد وباید اذعان  کرد که اصولی که او در پژوهش خویش براي طراحی محیطی قابل دفاع ارائه می دهد می تواند به سایر م "نیومن  "گیري شتابزده 

 در طراحی فضاهاي معماري و شهري تعمیم یابد .

بین  وابططراحان و نظریه پردازان در اواخر قرن نوزدهم و ابتداي قرن بیستم در تأثیر محیط بر رفتار مردم  ، براي دگرگونی در ساخت اجتماعی و ر

 فردي آنها ، تردیدي به خود راه ندادند . 

) به عنوان حرکتی اصالح طلبانه در سامان بخشیدن به ساخت اجتماعی صورت پذیرفت مثال Howardاوارد (طراحی باغ شهرها که به وسیله ابنزره

   خوبی از اعتقاد به معینیگري کالبدي بود. 

ا ارائه شد بر این اصل استوار بود که ب CIAMمیالدي اصول طراحی مسکن در اروپا که در کنگره  40و 30در ابتداي قرن بیستم ودر دهه هاي 

 ید . سدگرگون ساختن محیط ساخته شده می توان رفتار آدمی را نیز با آن همساز نمود . این تفکر در معماري مدرن اصلی خدشه ناپذیر به نظر می ر

به  نلوکربوزیه از پیشگامان معماري و طراحی شهري مدرن بر این اعتقاد بود که با ارتقاي کیفیت محیط و یا دگرگون ساختن عناصر طراحی مسک

مله از ج این معماران می توانند رفتارهاي اجتماعی مردم را دگرگون ساخته و حتی از بروز نامالیمات اجتماعی به این وسیله جلوگیري نمایند . این

 اوست که معماري و انقالب : از انقالب می توان دوري جست .

نهضت سنت گرایی نوین و یا شهرگرایی نوین در طراحی شهري چون آندره در سال هاي اخیر نیز نهضت هاي معاصر در طراحی شهري که خود را به 

) قائل به تعیین کنندگی رفتار انسان توسط محیط plater Zyberkزایبرگ (–) و الیزابت پلیتر Calthorpe)، پیتر کالتورپ (Duanyدوانی (

ست که : طراحی می تواند تعداد زیادي از مسائل را حل کند و طراحی زایبرگ معتقد ا–کالبدي در طرح هاي خویش می باشند . از این رو خانم پلیتر 

 محیط کالبدي بر رفتار تأثیر می گذارد.

) در کتاب آفرینش نظریه معماري درباره نقش علوم رفتاري در طراحی محیطی معتقد است که محیط هاي کالبدي همانا قرارگاه Langجان لنگ (

دارنده و یا تسهیل کننده رفتارهاي مردم شوند اما به هیچ وجه تعیین کننده رفتارها نیستند زیرا این انگیزه ها و هاي رفتاري هستند که می توانند باز

 نیازهاي انسانی است که تعیین کننده رفتارهاي مردم است. 

ود توانش هاي ممکن در آن از خ در راستاي این نظریه می توان گفت که ممکن است دو شخص در یک محیط کالبدي رفتارهاي متفاوتی با توجه به

البدي ک بروز دهند . لذا حاصل نهایی تعامل بین انسان و محیط کالبدي تنها از طریق انطباق با محیط میسر نیست. بلکه همزیستی بین رفتار و محیط

ها و  کري او ، نیازهایش و واسطهنتیجه همبستگی مشروط بین این دو به واسطه تصمیم و انتخاب نهایی انسان براساس توانایی هاي جسمی و ف

 هنجارهاي اجتماعی و فرهنگی می باشد .
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ر د دیدگاه هاي متکی بر معینیگري کالبدي امروزه تاثیر بسزایی در طراحی و ساخت سکونتگاه هاي انسانی گذارده است . سیاست انبوه سازي مسکن

به نظر می رسد کشور ما نیز از این مقوله گریزي ندارد . سیاست  وار ساخته اند .بسیاري از کشورها فرض را بر تأثیر این فضاها بر رفتار آدمی است

ارضاي  هساخت مسکن حداقل و انیوه سازي آن در ایران بدون نتایج روان شناختی آن در آینده از مسائلی است که ممکن است مردم را که اکنون تنها ب

اندیشند و دیگر نیازهاي انسانی را از جهت ضرورت و حتی اجبار ، موقتاً از نظر دور می دارند  نیازهاي اولیه خویش ، به لحاظ مشکالت اقتصادي ، می

ه بنابراین براي با معنا ساختن و افزایش کیفیت زندگی مردم توجه ب در آینده دچار بی عالقه گی به سکونتگاه خویش و لذا بی هویتی مکانی سازد .

 ست . نیازهاي انسان در سطوح مختلف ضروري ا

  توانش هاي محیطی

محیط ، مجموعه اي سازمان داده شده از توانش ها و یا قابلیت ها است . مفهوم توانش و یا قابلیت در فارسی ترجمه است از انگلیسی 

)affordance ار گرفت .نیز به ک)که به وسیله روان شناس امریکایی جیمز گیبسون ارائه گردیده است . گاهی این مفاهیم را در قالب کلمه تأمین 

بیري عتوانش اشیاي مادي آن دسته از خصوصیات کالبدي است که می توان به گونه خاصی به وسیله حیوان و یا انسان مورد استفاده قرار گیرد. به ت

 دیگر سطوح مختلف محیط تأمین کننده رفتارهاي مختلف براي موجود زنده (انسان و حیوان ) است . 

ی چهار مشخصه افقی بودن ، مسطح بودن ، قابل گسترش بودن و سخت بودن را داشته باشد و ارتفاع آن از سطح زمین به براي مثال ، اگر سطح

ن یارتفاع زانوي یک انسان باشد ادراك شخص این است که بر این سطح می توان نشست و یا به تعبیر دیگر آن سطح قابلیت نشستن را دارد . ما ا

 نامیم و لذا این سطح براي ما داراي معنی است .  سطح را در اصطالح سکو می

 یک شیئی داراي ویژگی هایی است که تأمین کننده عملکرد آن بر حسب نیاز انسان و یا حیوان است . در حقیقت محیط کالبدي از مجموعه اي از

 نتیجه معانی این سطوح و یا محیط ساخته شده را سطوح تشکیل شده است و آدمی با تغییر در این سطوح است که ساختمان ها را بنا می کند و در

 تغییر می دهد . آدمی سطوح محیط کالبدي را براي این دگرگون می سازد تا بتوانند توانش هاي محیط را بر نیازهاي خویش منطبق سازد . 

بین سطوح ساختمان ها یعنی همان گذرها ، در این راستا در معماري فضاهاي خالی بین سطوح داخلی و طراحی شهري فضاهاي خالی ایجاد شده در 

که تأمین کننده  هستند–که اصطالحاً به آنها فضاهاي عمومی می گوییم –کوچه ها ، خیابان ها ، میدان ها و سایر مکان ها و فضاهاي شهري 

ا در عین حال براي شخص دیگري رفتارهاي آدمی در شهر می باشند . یک محیط ممکن است داراي قابلیت هاي خاص براي افراد خاصی باشد ام

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

 مکنمیک محیط ساخته شده متناسب و منطبق بر نیازهاي انسان داراي توانش هایی است که تامین کننده رفتارهاي انسان است . حتی این قابلیت ها 

 ژگی هاي کالبدي و شکلی گذشته بتواند تأمین کننده رفتارهاي حیوانات دست آموزي  نیز باشد که در آن محیط بسر می برد . است با همان وی

که  ردواز این رو ، ممکن است یک طراح محیطی بدون آن که خود بخواهد و یا آگاه باشد با تغییر در سطوح کالبدي قابلیت هایی در محیط به وجود آ

 .  دفرصت هاي الزم را براي کشف آنها به وسیله گروه هاي خاص استفاده کننده ،اما پیش بینی نشده ، که در آن محیط زندگی می کنند فراهم ساز

 یک مقر رفتاري داراي توانش هاي بالقوه گوناگون و تا حدودي نامحدود است و استفاده از این قابلیت ها بستگی بسیار دارد به : 

 هاي استفاده کنندگان نیاز .1

 توانایی هایشان (جسمی ، عقلی و روحی )  .2

 تجربه آنها از آن قابلیت ها  .3

 چگونگی ساخت و آرایش شکلی محیط مورد استفاده .4

و یا قابلیت مفهومی ساده و در عین حال پرمعنا و قدرتمند است که در نظریه هاي طراحی نقش ارزنده اي ایفا می کند . در حقیقت بر مفهوم توانش 

مبناي این مفهوم الگوهاي گوناگون محیط ساخته شده (معماري ، طراحی هاي شهري، منظر و صنعتی ) تامین کننده رفتارها و تجریبات زیبایی 

گونی است . یک محیط به دلیل ویژگی هاي کالبدي و توانش هایش آکنده از فرصت ها و در همان حال داراي قیدهاي خاص است . شناختی گونا

 هنگامی این قابلیت هاي بالقوه به فعل می رسند که در تعامل با رفتارهاي استفاده کنندگان معنا یابند . 

  همعناي محیط ساخته شد

همان گونه که نیازهاي انسان در  .ین توانش هاي آن محیط و نیازهاي فردي و جمعی استفاده کننده هاي آن استمعناي یک محیط حاصل تعامل ب

از معنا وجود دارد و روش هاي  سطوح مختلف از زندگی او در شرایط گوناگون (مکانی و زمانی) متفاوت است ، معناي محیط نیز در سطوح مختلفی

پیشنهاد شده است . یک دسته بندي ساده و موثر در شناخت تعامل بین انسان و محیط زیست او به وسیله جیمزگیبسون گوناگونی براي دسته بندي  آنها 

)Gibsonمثال  ) ارائه گریده است. براي:  

 اگر یک ساختمان را در نظر بگیریم ساده ترین و پایین ترین سطح معنا همانا معناي سختی و استحکام آن است که گویاي مقاومت و 

 پایداري آن در مقابل بارهاي وارده است . 
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  در دومین سطح ، معناي سودمندي آن مورد نظر قرار می گیرد و در این سطح ، یک ساختمان قابلیت خود را در ارتباط با کاربردي به غیر

یز به مرین چتربازان مکانی مناسب ناز کاربرد اولیه خود به نمایش می گذارد . براي مثال ، یک ساختمان بلند ممکن است براي استفاده و ت

 نظر رسد زیرا آنها این قابلیت را در ساختمان بلند مرتبه در ارتباط با نیاز خاص خویش کشف کرده اند .

  سومین سطح معنا با سطح قبلی در ارتباط است و آن معناي ابزاري یک ساختمان می باشد. در این سطح ساختمان مانند یک ماشین عمل

ه این معنا که  بناي یک ساختمان و یا بخشی از آن کاربرد مشخص و از پیش طراحی شده را به عهده می گیرد . براي مثال می کند . ب

،پارکینگ ساختمان ابزاري براي تأمین توقف خودروهاي است ولی اگر از این فضا استفاده دیگري شود ،براي مثال ، به عنوان مکانی براي 

 معناي ابزاري محیط ساختهقرار گیرد ، آنگاه نه معناي ابزاري بلکه معناي سودمندي آن ادراك خواهد شد .   تجمع ساکنین مورد استفاده

شده در معماري و طراحی شهري مورد توجه خاص طراحان مدرن واقع شده است . لوکوربوزیه تفکر مسکن به مثابه یک  ماشین را در طرح 

اي فضاهاي معماري و شهري زائیده تفکر معماران مدرنی مانند او غالباً به این سطح از معنا هاي خویش مورد نظر قرار می داد و لذا معن

 خالصه می گردید. 

  سطح چهارم معناي ارزشی و عاطفی بناي مورد نظر و یا محیط ساخته شده است .جدا از این که آن ساختمان مورد استفاده قرار بگیرد و یا

است . در حقیقت در این سطح معناي یک بنا از معناي سودمندي و یا ابزاري خود رها شده و با عواطف نگیرد معناي احساسی آن قابل درك 

درونی ادراك کننده ارتباط برقرار می سازد .لذا بسیاري از مردم ممکن است بدون توجه به کاربرد ابزاري یک ساختمان و تنها بر اساس 

 اعی ، واکنشی احساسی نسبت به محیط ساخته شده از خود بروز دهند . ارزش ، ذائقه شخصی ، نگرش و یا هنجارهاي اجتم

  در سطحی باالتر یک ساختمان ممکن است به مثابه یک نشانه نیز معنا یابد . معناي نشانه اي یک بنا ، مانند بناي آزادي معنایی است که

ن نشانه اي براي شهر تهران است و ممکن است تصویر آن براي آن را به واسطه تاق رفیع آن را به ایوان مدائن رجوع دهد . این بنا همچنی

 غیر ایرانیان نشانه اي از کشور ایران نیز باشد .

  ششمین سطح ، معناي نمادین و رمزي یک بنا است . درك معناي نمادین ، رمزي و یا سمبلیک بسیار پیچیده ودشوار است و در بسیاري

می خاص که قابل لمس نیستند و یا حضور کالبدي در دنیاي مادي ندارند ، به وجود می آیند . از موارد از طریق تداعی معانی با مفاهی

دریافت این معنی نیاز به شناخت فرهنگ جامعه اي که محیط ساخته شده در آن قوام یافته است دارد . لذا معانی رمزي محیط قابل تفسیر 

تلف که هنجارهاي اجتماعی و نگرش هاي فردي و عمومی در آن جامعه دچار و تأویل بوده و ممکن است آن معانی در شرایط زمانی مخ

تحوالت اساسی می گردند متحول شوند . معانی نمادین و سمبلیک محیط ساخته شده به گونه اي ناگسستنی با عوامل فرهنگی ، عقیدتی 

 ، سیاسی و مذهبی ارتباط دارد . 

  نظریه همجواري

 کایی در کتاب بعد پنهان به بررسی رابطه انسان و فضا می پردازد. او این موضوع را با عنوان همجواريادوارد تی هال انسان شناس آمری

(proxemics) پیش از هال  .توضیح می دهد. هال موضوع همجواري را فضاي شخصی، فضاي عمومی و درك انسان از فضا معرفی می کند

ان زبان و ادراك اشاره کرده اند و زبان را نه تنها ابزار ارتباط انسان ها که طراح و به ارتباط می (Benjamin Lee Whorf) کسانی مانند ورف

  .بنیان ادراك انسان می دانند. آن ها معتقدند که زبان هاي گوناگون ادراك هاي متفاوتی را از مفاهیم براي متکلمانشان درپی خواهند داشت

گسترش می دهد و با بیان مثال هایی از تفاوت در ادراك اندام هاي حسی و یا شیوه چیدمان هال این موضوع را درباره فضاهاي حسی انسان نیز 

هال براي توضیح همجواري سه سطح یا نمود را مطرح می کند. او از بنیادهاي زیستی  .وسایل در فرهنگ هاي مختلف به بیان نظریات خود می پردازد

 و محدودیت هاي آن ها شروع می کند. هال این موضوع را سطح زیربناي فرهنگی درك فضا، یعنی حواس پنج گانه و بیان قابلیت ها

(Infraculture)  .می نامد و در بیان آن جابجا از مطالعات رفتارشناسان حیوانی یاد می کند 

 .فاصله شخصی و اجتماعی در تقسیم بندي حیوانات به گونه هاي تماسی و غیرتماسی و درپی آن تعریف دو (H. Hediger) مانند نظریات هدیگر

تند سهدیگر فاصله شخصی را متعلق به حیوانات گونه غیر تماسی می داند و فاصله اي است که این گونه از حیوانات در زمانی که به صورت گروهی ه

اجتماعی  در این گونه فاصلهنسبت به هم رعایت می کنند. در مقابل فاصله اجتماعی متعلق به حیوانات گونه تماسی است؛ مانند شیرهاي دریایی. 

اختی نفاصله اي است که حیوان در آن احساس جدایی از جمع و اضطراب می کند. این فاصله ها بیشتر از آن که جنبه فیزیکی داشته باشند بعد روانش

می  (Precultural) پیش فرهنگی هال در بیان همجواري از این مفاهیم استفاده برده است و از آن به نمود دوم مدل همجواري یعنی آنچه .دارند

   اینجا نیز مطالعات رفتارشناسان حیوانی کمک زیادي به هال در شکل دهی به نظام همجواري می کند.  نامد می رسد. 

فتار حیوانات ط رهال در این قسمت به ارتباط ادراك فضا با مسائل روان شناختی می پردازد. مانند مثال هایی از مطالعات رفتارشناسان حیوانی که ارتبا

 .را با تراکم جمعیتی آن می سنجند
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معرفی می کند. این سطح در واقع بررسی سیماي فضا یا نمود بیرونی فضا  (Microcultural) هال سومین نمود را با عنوان سطح خردفرهنگی

 است. 

 هال سه نوع از فضا را در این سطح معرفی می کند:

  اول فضا با سیماي ثابت، یعنی بخشی از فضا که توسط انسان به صورت پایدار تغییر کرده یا ساخته شده است. مانند ساختمان ها و خیابان

 هاي شهر. 

  دوم فضا با سیماي نیمه ثابت که در ارتباط با سیماي ثابت است. براي نمونه شیوه چیدمان وسایل در یک اطاق فضایی را می سازد با

 اي نیمه ثابت. سیم

 هال سومین نوع را فضاي بی شکل می نامد. 

به تشریح فضاي بی شکل می پردازد. او آن فصل را  (Distance in Man) "فواصل در انسان"در فصلی با عنوان  "بعد پنهان"هال در کتاب 

 اینگونه آغاز می کند:

ده اند و از آن در مقابل هم نوع خود دفاع می کنند، بلکه یک دسته از فواصل یک پرندگان و پستانداران نه تنها سرزمینی دارند که آن را اشغال کر"

 ينواختی را هم بین خود حفظ می کنند. هدیگر این فواصل را به نام هاي فاصله گریز، فاصله بحرانی، فاصله شخصی و فاصله اجتماعی طبقه بند

ز دیگران دارد. فاصله گریز و فاصله بحرانی بجز در چند مورد، از واکنش هاي انسانی کرده است. انسان نیز روش هاي مشابهی براي برقراري فاصله ا

اما فاصله شخصی و اجتماعی هنوز بطور آشکاري وجود دارد. سئوال اینست که تعداد فواصل در بین انواع انسان چند تا می باشد  .حذف گردیده است

  ... " و نحوه تشخیص و تمایز بین آن ها چگونه است؟

عامل  وهال درك انسان را از فضا نه ایستا و بر اساس پرسپکتیو خطی دوره رنسانس بلکه درکی پویا می داند. او درك نادرست از فضا را ناشی از د

 اصلی می شناسد:

 . اول اینکه براي هر معلولی درپی یک علت واحد و معین می گردیم 

 ان می شماریم. دوم آنکه آغاز و پایان حدود انسانی را با پوست یکس 

خش هال بر اساس آزمایش هایی که انجام داده در طبقه بندي مدل همجواري چهار فاصله را شناسایی و نامگذاري می کند و هرکدام را هم به دو ب

 .دور و نزدیک تقسیم می کند

  تقسیم بندي فضاي بی شکل از دیدگاه هال

 فاصله صمیمی (Intimate Distance): 

 فاصله صمیمی نزدیک(close phase):  

معاشقه، نوازش و درگیري از رفتارهاي معمول در فاصله صمیمی نزدیک هستند. در این حالت قوانین رعایت فاصله به شدت کاهش می یابند. حس 

رتباط دارد و اکثر ا بویایی و احساس گرما افزایش می یابند و جزئیات بصورت خارق العاده اي دیده می شوند. در این فاصله گفتگو نقش بسیار کمی در

 .فرآیند ارتباط از طرق دیگر است

 فاصله صمیمی دور(far phase): 

اینچ، هال می گوید در این فاصله سر، ران و لگن به راحتی با هم تماس ندارند اما در مقابل دست ها به راحتی می توانند به هم  18تا  6فاصله بین 

 .برسند

 فاصله شخصی (Personal Distance): 

ک یگر از آن براي بیان فاصله ثابتی استفاده کرده است که حیوانات گونه غیر تماسی را از هم جدا نگه می دارد. به عبارتی حباب حفاظتی که هدی

 .موجود زنده براي خود قائل است

 فاصله شخصی نزدیک(close phase): 

 .نگهداشته یا بگیرد. در این فاصله انحراف چشم محسوس نیست فوت که در این فاصله شخص می تواند افراد دیگر را 2,5تا  1,5فاصله بین 

 فاصله شخصی دور(far phase): 

فوت که خارج از دسترس است و تماس فیزیکی سهل نیست. بحث ها پیرامون موضوعات مورد عالقه و سطح صدا متعادل است.  4تا  2,5فاصله بین 

 .و عطري که استفاده کرده اند قابل تشخیص استهر چند حرارت بدن افراد احساس نمی شود اما بوي نفس 

 فاصله اجتماعی (Social Distance): 

 .می گوییم (limit of distance) خط مرزي بین فاصله شخصی دور و فاصله اجتماعی نزدیک خطی را مشخص می کند که به آن خط تسلط

 فاصله اجتماعی نزدیک(close phase): 
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برخوردها در فاصله اجتماعی نزدیک بیشتر است. افرادي که با هم کار  .غیر شخصی در این فاصله انجام می گیردفوت که کارهاي  7تا  4فاصله بین 

 .می کنند و یا کسانی که در گردهم آیی ها شرکت کرده اند از این فاصله استفاده می کنند

 فاصله اجتماعی دور(far phase): 

میزهاي اداري افراد مهم نسبت به مراجعه کنندگان این فاصله را ایجاد  .در آن جابجا می شوند فوت و فاصله اي است که مردم 12تا  7فاصله بین 

در ارتباط ها تماس بصري براي تداوم ارتباط اهمیت دارد  .در این فاصله ظرایف صورت محو می شود اما بافت پوست و موها قابل تشخیصند .می کند

 .این فاصله امکان جدایی را فراهم می کندو سطح صدا افزایش می یابد. قرارگرفتن در 

 فاصله عمومی (Public Distance): 

 فاصله عمومی نزدیک(close phase): 

فوت. در این فاصله یک فرد هوشیار در صورت تهدید می تواند فرار کند و یا حالت تهاجمی یا دفاعی به خود بگیرد. صدا بلند  25تا  12فاصله بین 

، formal style) ح آن. انتخاب کلمات و جمالت دقیق صورت می گیرد و به این دلیل زبان شناسان آن را سبک رسمی(است اما نه در آخرین سط

 .نام نهاده اند (Martin Joos توسط مارتین جوز

 فاصله عمومی دور(far phase): 

حرکات دست و بدن و کاهش سرعت کالم است. هر چه فوت و بیشتر فاصله عمومی دور است. از خصوصیات مهم آن اغراق، استفاده از  25فاصله 

هال بارها تاکید می کند که این فواصل را بنابر نمونه هاي آمریکایی  .دورتر شویم امکان ارتباط برقرار کردن به عنوان یک انسان کم رنگ تر می شود

ن ها نیست. در نهایت او اضافه می کند که پشت هر سیستم که بر آن ها مطالعه کرده است بیان می کند و به هیچ عنوان مدعی جهان شمول بودن آ

 نطبقه بندي یک فرضیه یا تئوري نهفته است و فرضیه نهفته در سیستم طبقه بندي مدل همجواري این است که بروز رفتارهایی که ما آن را تعیی

این کار آن ها از حواس خود به منظور تشخیص یک فاصله یا مرز، قلمرو یا مالکیت می نامیم در سرشت تمامی حیوانات و انسان وجود دارد و براي 

 .اردد فضا از فضاي دیگر استفاده می کنند و انتخاب یک فاصله بستگی به کنش متقابل و ارتباط افراد کنشگر، احساس آن ها و آنچه انجام می دهند

در فرهنگی مشخص است. هال با در نظر گرفتن مبانی زیستی و  مشخصا منظور از همجواري در مدل هال، در کنار هم قرارگرفتن دو یا چند انسان

روان شناختی ادراك، بر مسائل فرهنگی درك فضا و چگونگی بکارگیري آن خصوصا در فضاي بی شکل تاکید دارد. خصوصیت دیگر مدل هال توجهی 

قی استفاده کرده اما در توضیح آن ها بیشتر به عوامل است که او به عوامل دیداري و بصري نسبت به دیگر حواس دارد. هرچند که از فواصل دقی

 .بصري تکیه و تحلیل فضا از این منظر تاکید دارد

  مکاتب روانشناسی

 اکنون با پیشرفت روان شناسی محیط ، بحث و بررسی نظریه هاي نسبتاً قدیمی نیز از سر گرفته شده است. 

و » رفتارگرایی«، »روان شناسی عمقی«شناسی بررسی اجمالی فرضیه هاي سه مکتب تاثیر عوامل و شرایط محیطی در مکاتب مهم رشته روان 

 که منشأ پیدایش دیگر نظریه هاي رشتۀ روان شناسی علمی هستند را ضروري می سازد.» گشتالت«

  روان شناسی عمقی یا روانکاوي 

مرگ و  عشق و زندگی ـ«رفتار انسان تحت تاثیر غریزه هاي فروید موسس مکتب روان شناسی عمقی یا روانکاري است. عقیده وي بر این است که 

که در سطوح نیمه هشیار و هشیار قرار دارد راه » من«سرچشمه می گیرند و تا زمانی که به » نهاد«یا » بن«قرار می گیرد. امیال جنسی از » نیستی

ت هاي جهان خارج است جهان خارج شامل ابعاد فیزیکی و اجتماعی محیط نمایانگر واقعی» من«یا » خود«نیافته اند، به طور ناهشیار باقی می مانند. 

 پس در روان شناسی عمقی، ابعاد محیط از نظر مهار کردن یا تشویق امیال اهمیت دارند و در این حد مورد توجه قرار میگیرد.  است.

 ی گیرد. معماري محیط قرار م معلم ...) و همچنین ابعاد فیزیکی ـ به طور مثال، فرایند رشد کودك تحت تاثیر شرایط محیط اجتماعی (والدین، دوستان،

 همچنین شرایط و موانع محیطی (ارزش هاي فرهنگی) موجب می شود فرد از مکانیزم هاي دفاعی روانی مانند تصعید و غیره استفاده کند. 

همان  ویونگ عقیده دارد همانگونه که تحول و تکامل بدن انسان داراي میلیون ها سال تاریخ است، نظام روانی فرد نیز داراي چنین گذشته اي است 

ی را منعکس نروا طور که هر عضو بدن به گونه اي نمایانگر این رشد وتحول تاریخی است، فعالیت هاي روانی نیز (مثالً خواب و رویا) گذشتۀ تاریخی ـ

است بر چنین مبناي پیچیده اي قرار دارد. یونگ عقیده دارد واقعیت ها محدود به داده هاي فیزیکی نیستند، بلکه »نیمه هشیار«که » من«می کند. 

 واقعیت هاي روانی نیز وجود دارد و واقعیت هاي مذهبی از این نوع هستند. 

  روان شناسی رفتارگرایی 

موعه نیز، به عنوان مج» محیط«رفتارگرایی محدود به جنبه هایی از رفتار می شود که قابل مشاهده و اندازه گیري هستند. اغلب پژوهش هاي مکتب 

 روان		یشگاه ااي از محرك ها، با توجه به پاسخ هایی که از سوي ارگانیزم ارائه می شود، مورد بررسی قرار می گیرد. بیشتر پژوهش هاي این مکتب در آزم
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دهاي . بدین دلیل نیز، واحگیرد می انجام گیري اندازه قابل هاي پاسخ و ضبط قابل و ساده هاي محرك بین پیوندهاي بررسی منظور به و شناسی

 د. داربزرگ تر و کلی تر و جریان رفتاري، مانند یک خانم خانه دار در آشپزخانه یا رفتار دانش آموز در مدرسه، جایی در پژوهش هاي این مکتب ن

  گشالتمکتب 

کتب م ایتلسون دو مکتب رفتارگرایی و گشتالت را تز و آنتی تز همدیگر می نامد، یکی از مهمترین اختالف هاي این دو مکتب این است که طرفداران

ب و زیرا ترکیگشتالت معتقدند پدیده ها و رویدادهاي مرکب و همچنین رفتار را نمی توان به اجزاي ساده (به عنوان مثال تداعی هاي) تجزیه کرد، 

مرکب (یعنی گشتالت آن) متفاوت از مجموع اجزاي آن است. پس رفتار و فرایندهاي پایۀ روانی از قبیل ادراك، شناخت، احساس و هیئت هر پدیده 

ه شرایط محیط (به بپژوهشگران مکتب گشتالت بیش از دیگر مکاتب  تجزیه کرد.» پیوندها«تفکر را نیز نمی توان به اجزاي تشکیل دهندة آنها مانند 

 معنی جامع آن) توجه دارند. 

ی که به طور عینی محیط«به معنی » محیط جغرافیایی«تفکیک میکند. » رفتاري«و » جغرافیایی«کوفکا از بنیانگذاران این مکتب، محیط را به دو نوع 

  ود. به کار می ر» به وسیلۀ فرد تجربه می شود«بدان گونه که » محیط رفتاري«و » وجود دارد

و  حیک نفر ممکن است از یک محیط جغرافیایی در دو مقطع زمانی، دو نوع ادراك و تجربۀ مختلف بیابد. به طور مثال، یک بار براي گردش و تفری

الت رفت کبار دیگر براي معالجۀ یکی از نزدیکان خود از شهرستان به تهران می آییم. اگر براي سیر و سیاحت به تهران آمده باشیم، ممکن است مش

یم، باشو آمد و سر و صداي شهر را ناراحت کنده نیابیم و کوشش کنیم دوران اقامتمان در تهران طوالنی تر شود. اگر براي معالجه به تهران آمده 

یایی جغرافاست، زیرا ویژگی هاي محیط » محیط رفتاري«بخشی از » محیط جغرافیایی«احتماالً مشکالت رفت و آمد را به زحمت تحمل می کنیم. 

رب انیز شناختی را که از محرك ها و رویدادها حاصل می شود متاثر می سازد. دخالت محیط جغرافیایی در محیط رفتاري از یکسو و اکتسابات و تج

 مشترك افراد حین اجتماعی شدن از سوي دیگر موجب می شود در محیط رفتاري افراد و گروه ها جنبه هاي مشترك به وجود آید. 

  شناسی میدانروان 

خود محل و موقعیت مشخصی براي ابعاد محیطی در نظر گرفته است. وي عقیده دارد رفتار تابع تاثیر متقابل عواملی است  لوین در چهارچوب نظریۀ

هوم یطی از مفکه از فرد از یک سو و از محیط از سوي دیگر، سرچشمه می گیرند. وي براي بیان پدیده حاصل از تاثیر متقابل عوامل فردي و مح

 استفاده می کند. » فضاي زیستی«

و » شخصیتی«یکی از مهم ترین مبانی این نظریه چنین است: رفتار تابع ویژگی هاي فضاي زیستی است. به بیان دیگر رفتار تابع تاثیر متقابل ابعاد 

یعنی محیطی که تحت تأثیر عوامل روان شناختی  به معنی داده هاي محیطی ادراك شده به کار می رود،» محیط«است. در این نظریه » محیطی«

 قرار گرفته است و نه محیطی که به طور عینی وجود دارد. 

» یدان روانیم«لوین تأکید می کند، هر گاه بخواهیم رفتار کسی را پیش گویی کنیم باید از عالیم ریاضی استفاده کنیم تا همۀ عوامل موجود در 

» بردار«به رفتار سازمان می بخشند و داراي جهت و شدت معینی هستند. شدت و جهت نیازها را می توان به وسیلۀ  منعکس شود. به طور مثال، نیازها

 د.)وبیان کرد (عالقه به خواندن کتاب یا خوردن شیرینی با بردار مثبت و نداشتن عالقه به شرکت در یک امتحان با بردار منفی نشان داده می ش

ودکی را در مدرسه پیش بینی کند باید به ویژگی هاي میدان روانی وي توجه کند. در این میدان، عواملی چون همکالسی اگر معلمی بخواهد رفتار ک

 خود »روانی میدان« به استناد با بخواهد 	ها، دوستان، هدف هاي آگاه و ناخودآگاه و همچنین رویدادها و ترس هاي کودك دخالت دارند. هر گاه معلم

. عالوه بر جنبه هاي اختصاصی میدان مانند هدف ها (ارزش ها و معیارها و نیازهاي فردي و ...) ، جنبه هاي شد خواهد اشتباه دچار کند، قضاوت

 نیز حائز اهمیت است، مانند جو کلی که ممکن است دوستانه، غیر دوستانه یا مثالً آشفته باشد.» میدان روانی«عمومی 

  نظریه هاي روانشناسی محیط

 یاري (رویکرد اختFree Will Approach  :( 

 .محیط تأثیري روي رفتار و اراده انسان ندارد. بگونه اي فقدان تأثیر محیط را مطرح می کند

 ) رویکرد امکان گراPossibility Approach :( 

 .محیط امکانات و فقدانهاي مختلف را بوجود می آورد ولی در نهایت انسان درانتخاب، آزاد است

  گرا (رویکرد احتمالProbability Approach :( 

 احتمال آماري رفتارها را زیاد می کند، تفاوتش با امکان گرا دراین است که جنبه آماري دارد. 

 ینرویکرد قطعیت، جبریت، تع )Peterminism Approach :( 

 .تأثیر محیط کامالً قطعی است

 :سه نظر در مورد جبریت محیطی

 ت محیط (اقلیمعناصر تاریخی وجغرافیایی و...)-نوع تربیت -اجتماعی طبقه -فرهنگ-جبری 
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 ت معماري (کامالً فیزیکی استفضاي هدایت شده مصنوع وخرد) -جبری 

 (...در حوزه وسیعتر، شهر، غیر از شهر اقلیم هم درآن دخالت دارد، منطقه کوهستانی، بیابانی و) ت کالبديجبری 

  فضا در روانشناسی محیط

 متقابل انسان ومحیط فضاي دیداري وتأثیرات: 

 .چشم اصلی ترین منبع جمع آوري اطالعات است

هاي تبینایی و حرکت عامل تصحیح کننده هم هستند. انسان براي حرکت در فضا احتیاج دارد آنچه را که می بیند تثبیت کند، بنابراین باید دریاف

 حرکتی و بصري اش را با هم هماهنگ نماید.

ی می داند و معتقد است نشانه هایی موجب وضوح یک شیء می شود و نیز اعتقاد دارد که این نشانه ها با تمرین و هال بینایی را یک حس ترکیب

دا می یمهارت ارتقاء پیدا می کند. او گروه تجسس براي یافتن اشیاء باستانی تشکیل می دهد، واشیایی که از دید دیگران پنهان می ماند براحتی پ

 .متفاوتند ازیکدیگر درفضا حرکت و گیري جهت هاي شیوه دلیل همین به 	توانسته بینایی اش را تقویت کند.کرد و معتقد بود که او 

 متر100بیشترین کارایی................... تا فاصله     محدوده تاثیر پذیري چشم:    

  متر1500 امکان ایجاد عکس العمل........تا فاصله                                          

 فضاي شنیداري وتأثیرات متقابل انسان ومحیط:  

 اندازه و زمان انعکاس. (سرعت قرائت) -

 شدت انعکاس ازمصالح. (مدیریت تداخل هاي صوتی) -

 برجسته سازي نوع خاصی از اطالعات بنا به آنچه فرهنگ القاء کرده است. (کیفیت هاي مختلف جداکننده ها) -

 :محدوده تاثیر پذیري گوش 

   متري 6بیشترین کارایی .................تا فاصله      

 متري 30ارتباط صوتی یک طرفه........تا فاصله      

 انسان شناسی فضا، مدل سازماندهی 

 :(انواع سازماندهی ها نتیجه انواع همجواري هاست)

  فضا با سیماي ثابت: فضاهایی که با نگرش فضایی سازماندهی شده اند و داراي ریز فضاهایی براي عملکردهاي مختلف یا پشتیبانی

 هستند. 

اندازه، شکل، ترتیب ومکان قرار گیري در فضا مواردي هستند که با   .بین فضاهاي تثبیت شده، با شخصیت افراد ممکن است تداخل بوجود آید

ا ارتباط برقرار می کنند و نحوه و میزان دانش و آگاهی معمار و طراح از جزئیات سیماي ثابت را نشان می دهد. در اینگونه فضاها اگر مخاطب فض

  .مخاطب جهت گیري صحیحی نداشته باشد، مضطرب می شود

ل پیش بینی است درصورتی که اگر مخاطب الگوهاي مختلف شهرها حس هاي متفاوتی در مخاطب ایجاد می کند. الگوهاي شطرنجی خوانا و قاب

 چنین طرحی وارد الگوي دیگري شود احساس آسایش برایش غیر ممکن خواهد شد. 

 اینگونه فضاها لزوماً مرزهاي مرئی هر فضاي تثبیت شده با عالئمی مشخص می شود که این عالئم از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. 

فعالیتی در فضا انجام می گیرد حس می شوند؛ رفتارها و فضاها روي هم تأثیر می گذارند. نمونه آن را می توان در  ندارند؛ برخی مرزها هنگامی که

  .تغییراتی که کاربران شاندیگار هند دادند، مشاهده کرد، در واقع یکی از بهترین نمونه هاي تأثیر رفتار روي فضا به حساب می آید

 چند عملکردي که قابلیت فضایی و رفتاري زیادي دارند، بنابراین فضاهاي چند عملکردي تثبیت شده  فضا با سیماي نیمه ثابت: فضاهاي

 نیستند. 

ن فضا هم آ فضاهایی که کیفیت آنها را می توان با تغییر فاکتورهایی نظیر چیدمان مبلمان، تغییر داد که این تغییرات موجب تغییرات رفتاري کاربران

 توان الگوهاي رفتاري مناسب را استخراج کرد و فضا را در جهت رسیدن به آن سازماندهی کرد. خواهد بود. بنابراین می

 فضاي بی شکل: درواقع همان فواصل فضایی است که شکل ندارد. 

گریز و  فاصله این فواصل را به نام هاي فاصله گریز، فاصله بحرانی و فاصله شخصی و اجتماعی طبقه بندي کرده اند.  :فواصل در حیطه ي انسانی

 .فاصله بحرانی به جز در چند مورد، از واکنش هاي انسانی حذف گردیده است

 :سیماي ثابت و نیمه ثابت
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در دیدگاه ژاپنی دیوارها نیمه ثابت می باشند (دیوارها متحرك بوده و اتاق ها چند منظوره).  .در دیدگاه آمریکایی دیوارهاي یک خانه ثابت است

اق روي تاتامی می نشینند در حالی که پانل هاي چوبی لغزان باز و بسته می شوند. در همان قسمتی که غذا می خورند، می ژاپنی ها در وسط ات

 خوابند، پخت و پز می کنند و تفکر و روابط اجتماعی در آن صورت می گیرد. 

 :تصور از فضا

  	یده خالی در نظر گرفته می شود).فضا در تفکر غربی فاصله بین اشیاء است (در این تفکر فضا به عنوان پد

ضاي فدر تفکر ژاپنی فضاها با معنی هستند، براي درك شکل و ترتیب فضاها، لغت ما را بکار می برند، ما یا فاصله زیربناي اصلی تمام تجربیات 

  .ژاپنی هاست. تصور نهفته ایست که در ترکیب تمام فضا ها به کار می رود

 :بکارگیري فضا در باغ ذن

 می بکار 	در درك فضا  شخص از طریق ترکیب، سکوت و نظمی بی نهایت ساده احاطه می شود. در خلق باغ همه حواس خود را بطور یکسان

 )واحد حسی عضو یک بدن کل( گیرند

  خلوت؛ قلمروپایی؛ فضاي شخصی

 مفهوم خلوت ، قلمروپایی و فضاي شخصی با هم ارتباط نزدیکی دارند . 

 کنترل تعامل اجتماعی ،حق انتخاب و امکان ( تعامل اجتماعی دلخواه افراد) است.خلوت توانایی  -

 خلوت توانایی کنترل افراد یا گروهها بر تعامل دیداري، شنیداري و بویایی با دیگران است. -

 خلوت به معنی گوشه گیري از جمع و تمایل به انزوا نیست. -

 که در آن فضاي شخصی و قلمروپایی ساز و کارهاي اصلی دست یافتن به خلوت قلمداد شده اند . ایروین آلتمن مدلی مفهومی را پیشنهاد کرده است 

قطعه اي از مبلمان، یک کار هنري، یک ساختمان، یامحدوده اي از فضاي سبز، هرچند که از نظر انسان سنجی خوب طراحی شده باشد، ممکن 

به خلوت، فضاي شخصی و قلمروپایی در انسان عمومیت دارد و به ارضاي نیازهاي دیگري نیاز  است براي استفاده کنندگان ناراحت به نظربرسد .

 چون امنیت، خودشکوفایی و عزت نفس ربط دارد.

 .بعضی از ساختمان هایی که توسط معماران تحسین شده اند نیاز به خلوت و قلمروپایی را بخوبی برآورده نمی سازند

موارد این رفتارها به طور ناخودآگاه بروز می کند . یکی از اهداف نظریه طراحی محیط ،توصیف و تبیین دلیل این مساله ساده است. در اغلب 

 .چگونگی پاسخگویی ترکیب کالبدي محیط به این رفتارها و اهمیت طراحی محیط هایی است که تامین کننده و حمایت کننده آنها می باشند

 تشخیص داده است : مقصد را که با خلوت تامین می شوند  4وستین 

 استقالل فردي را تامین می کند -

 هیجانات را تخفیف می دهد  -

 به خود ارزیابی کمک می کند  -

 ارتباطات را محدود و از آن محافظت می کند -

حدودي  که تا استفاده از پرده، دیوار و نشانه گذاري نمادین و واقعی براي تعیین قلمرو مکانی و فاصله ها، همگی روش هایی براي تامین هستند

 تحت کنترل طراحان محیط می باشند.

 نوع خلوت را به شرح زیر تشخیص داد :  4وستین 

 انواع خلوت:

 انزوا: آزاد بودن از مشاهده توسط دیگران -

 قرابت: معاشرت با فردي دیگر و رها بودن از محیط خارج -

 گمنامی: ناشناخته بودن در میان جمع -

 شناختی براي کنترل مزاحمت هاي ناشناختهمدارا: به کار گرفتن موانع روان  -

  نوع و میزان خلوت مطلوب به این عوامل وابسته است:

 الگوي جاري فعالیت -

 زمینه فرهنگی -

 شخصیت و انتظارات فردي -

 خلوت کسب شده -خلوت مطلوب

 خلوت را می توان از دو دیدگاه بررسی کرد:
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 ند.سطح مطلوب تعامل که فرد یا گروه خود آن را تعیین می ک -

 حاصل یا میزان واقعی تعامل که ممکن است با سطح مطلوب هم تراز باشد یا نباشد. -

 دست یافتن به خلوت:

 اگر شخص دیگري وارد فضاي شخصی شود فرد احساس مزاحمت می کند و عدم رضایت خود را نشان می دهد. 

چون آسانسور، ورودي سالن اجتماعات، قطارهاي زیرزمینی و  اما در برخی موارد، ورود ناخواسته به فضاي شخصی تحمل می شود. (مکان هایی

 پیشخوان ساندویچ فروشی ها)

 کارکرد هاي تامین خلوت:

 احساس مالکیت و حق انسان نسبت به یک مکان -

 شخصی سازي و نشانه گذاري یک محوطه -

 حق دفاع در مقابل مزاحمت -

 تامین کارکرد هاي نیازهاي همه جانبه انسان -

 ن خلوت:سازوکارهاي تامی

 سازوکارهاي کالمی خلوت -

 سازوکارهاي غیر کالمی خلوت -

 سازوکارهاي محیطی خلوت -

 سازوکارهاي فرهنگی خلوت -

  نظارت بر خلوت سه هدف مهم را برآورده می سازد:

 رابطه فرد یا گروه با جامعه -

 وجوه مشترك فرد و جامعه -

 هویت فردي و یگانگی با خود -

 تفاوت هاي فردي در خلوت جویی:

و  دبه خلوت و ساز و کارهاي تامین آن در افراد و گروههاي مختلف متفاوت است. بعضی از این تفاوتها با تحقیقات سازمان یافته تبیین شده ان نیاز

افرادي که ضعف هاي اخالقی دارند به رفتارهاي ضد اجتماعی روي می آورند و به میزان  بقیه به عنوان فرضیه هایی آزموده نشده باقی مانده اند.

راد فزیادي تحت تأثیر شرایط محیط قرار می گیرند . فضاي قابل دفاع براي این افراد اهمیت زیادي دارد. فواصل اجتماعی قابل دفاع براي این ا

دراکی معیوبی دارند تقلیل می یابد، دلیل این است که مقدار اطالعات کسب شده از محیط در اهمیت زیادي دارد. فواصل اجتماعی افرادي که نظام ا

 یک فاصله مشخص در این افراد کمتر از افراد سالم است. 

المی اي افراد سه نیاز به خلوت ممکن است در افراد با نقص فیزیکی بیشتر باشد. به نظر بعضی از پژوهشگران این نظر تحت تأثیر پیش قضاوت

 .نیاز به خلوت تحت تأثیر تفاوتهاي شخصیتی افراد است  است که مایل نیستند افراد با نقص عضو در معرض دید عموم باشند.

فضاي شخصی افراد شرور و وسیع تر است توافق  همطالعاتی که در این زمینه انجام شده نتایج روشنی را نشان نمی دهد. در مورد اینکه گستر

ر خالف ب ولی این نتیجه گیري ربط اندکی به طراحی محیط دارد. یافته هاي دیگر تحقیق نیز نتایج متناقضی را نشان می دهند. . عمومی وجود دارد

 .انتظار، تحقیقات نشان می دهد که در افراد برونگرا نسبت به افراد درونگرا نیاز به خلوت بیشتر است 

 محیط را دوست دارند، افراد درونگرا خانه هاي حیاط دار را ترجیح می دهند.  دانیل کاپن معتقد است که افراد برونگرا تماس با

رکزي قوي مافراد انسان گریز ساختمانهاي با روابط درونی پیچیده و قلمرو بیرونی روشن را ترجیح می دهند و افراد اهل معاشرت به خانه اي با نقشه 

ج را تأیید نمی کند. تفاوت نتایج تحقیق در مورد خلوت و همجواري می تواند به دلیل وضعیت که این نتای عالقمند هستند. تحقیقاتی نیز وجود دارد

ندارد  دروحی و شخصی افراد در زمان مطالعه باشد. براي مثال، افراد در زمانی که تحت فشار عصبی اند نسبت به زمانی که چنین فشاري بر آنها وجو

   .نیاز بیشتري به خلوت نشان می دهند 

ی موت در نیاز به خلوت تا حدودي به نگرشهاي گروههاي اجتماعی و نقشی که مردم در جامعه و پایگاه اقتصادي اجتماعی خود ایفا می کنند باز تفا

 گردد. نگرش افراد به خلوت بخشی از فرایند اجتماعی شدن آنهاست و ارزشی قابل آموختن است. وقتی کودکان بزرگتر می شوند به خلوت بیشتري

گام ناز دارند و بیشتر از نشانه هاي خلوت استفاده می کنند. این تحوالت با رشد بچه ها در سنین بلوغ همبستگی دارد. کودکان در سنین رشد، هنی

 .گفت و گو با کودکان هم سن خود نسبت به بچه هاي بزرگتر فاصله فیزیکی کمتري را رعایت می کنند
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ز نمایانگر تفاوتهاي شخصیتی است. در گونه هاي مختلف مسکن، فضا شاخص و نماد شأن اجتماعی است. ترجیح فرم خانه و تطبیق پذیري با آن نی

 . براي مثال در گروههاي کماست آن بر حاکم اقتصادي –باید در نظر داشت که معیارهاي خلوت بیانگر انطباق هر گروه اجتماعی با نظام اجتماعی 

مختل می سازد. بنابراین نسبت به گروههاي پردرآمد رعایت معیارهاي خلوت کمتر مورد توجه است. بعضی درآمد، محیط پر ازدحام، خلوت زندگی را 

 هاي پردرآمد نسبت به تأمین خلوت حساسیتهاي خاصی دارند.  از گروه

 الکساندر کیرا می نویسد:

اویر ذهنی کامال کنترل شده که گاهی نشانه رفتار در بعضی شرایط، تمام اشکال زندگی روزمره هنر محسوب می شوند، به گونه اي که فقط تص

جلوه دارند. در این شرایط، نقش ها و نسبت ها تعیین کننده اند و منجر به تفکیک اتاق هاي خواب، حمام ها  هخوب و مدنی به حساب می آیند اجاز

 دارند. در این شرایط نیاز به خلوت ممکن است اساس زیباو اتاق هاي نشیمن می شوند. اگر افراد دور هم جمع شوند آمادگی کامل حضور در جمع را 

 شناختی داشته باشد.

ه در نیازهاي به خلوت به میزان زیادي به فرهنگ ربط دارد. طراحی محله ها، ساختمانها و اتاقها براساس رفتار انسان انجام می شود و در نتیج

 فرهنگهاي مختلف تفاوتهاي قابل توجهی دارد. 

د است که در دید مردم نسبت به خلوت تفاوتهاي اساسی فرهنگی وجود دارد. این تفاوتها در سازماندهی فضاهاي داخلی و خارجی راپاپورت معتق

 مسکن جلوه گر می شوند. فضاي داخل خانه هایی که براي مردم راحت هستند به میزان زیادي تأثیر نگرشهاي فرهنگی به خلوت را نشان می دهند

رابطه اي را بین فضاهاي نشیمن، پخت و پز، غذاخوري و خواب خانه می پذیرند. مردم دیگري نیازهاي خاص دارند که نه تنها  بعضی از مردم هر. 

خلوت  در این مورد.ممکن است مکان اتاق را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه مانند خانه هاي عربستان سعودي امکان دارد مکان در اتاقها نیز تغییر کند 

 بانوان شرایط ویژه اي دارد.مورد نیاز 

به  بتراپاپورت آستانه خانه را در به وجود آوردن و رعایت هنجارهاي خلوت و قلمروپایی بسیار مهم می داند. نقطه اي که در آن ساکنین خانه نس

می تفکیک در ورودي خانه ورود افراد غریبه عکس العمل نشان می دهند در فرهنگهاي مختلف متفاوت است. در خانه هاي سنتی کشورهاي اسال

 انجام می شود. در این مورد قلمرو نیمه عمومی و نیمه خصوصی وجود ندارد. انتقال از قلمرو عمومی به قلمرو خصوصی انجام می شود. 

 طراحی خانه هاي سنتی حومه هاي شهرهاي آمریکا به شدت متفاوت است.

ا ر جلویی و پشتی خانه هادر حیاط ژگی خلوت مورد انتظار و نحوه شخصی سازي محیط کلر کوپر، آموس راپاپورت و سعیم نالکایا تفاوتهاي وی

هاي پشتی مکان  جلویی براي نمایش بیرونی خانه هستند و فعالیتهاي کمی در آنها رخ می دهد، در حالیکه حیاطحیاط هاي  بررسی نمودند:

جلویی اینگونه استفاده نمی کنند و در نگرش به اینکه حیاط جلویی چگونه باید  از حیاط اه فعالیتهاي خصوصی هستند. در آمریکا تمام خرده فرهنگ

اقتصادي نیز مؤثرند. این تفاوتها اغلب به اختالف نظر در مورد چگونگی استفاده از حیاط جلویی و نگهداري از آن منجر  –باشد تفاوتهاي اجتماعی 

هاي بسیار متفاوت در کنار هم زندگی می کنند  ایی چون اسرائیل که مردم با فرهنگمی شود. چنین اختالف نظري خاص آمریکا نیست. در کشوره

 راپاپورت نگرش به خلوت و مشکل خانه را به شرح زیر خالصه کرده است:. نیز چنین اختالفاتی وجود دارد 

ردم و شأن اجتماعی و میزان زیرکی آنها موانع از نمایش ظاهري تا خلوت کامل طیف وسیعی با عملکردهاي مشابه وجود دارد، که بسته به رابطۀ م

 ه سازمانقواعد پیش گفته ب. پذیرفته یا رد می شوند. این پذیرش به توافق عمومی و قواعدي چون عمومی و خصوصی شدن خیابان نیز بستگی دارد

ه خویشاوند باشند فضاي عمومی کوچکی براي هاي اجتماعی نیز مربوط می شوند، به طوري که اگر تمام اهالی یک محل هاي عمومی و تعریف گروه

پذیرش غریبه ها ایجاد می شود، در حالیکه در مناطق مسکونی که خانواده هاي هسته اي زندگی می کنند شمار فضاي عمومی و خصوصی بسیار 

 می شود. زیاد (به تعداد خانواده ها ) می شود و فضاي عمومی مورد توافق جمع از مجموعه این فضاهاي عمومی تشکیل

بین خیابان و خانه را در بسیاري از شهرهاي قدیمی آمریکا و اروپا تغییر داده است. اصطبل هایی که زمان  هفن آوري جدید حمل و نقل شهري رابط

   در فضاي پشتی و خصوصی خانه ها ساخته می شد به عملکردهاي دیگري اختصاص یافته اند.

در مکانهاي مختلف جغرافیایی، آسایش مسکن با اولویت دادن به خلوت و قلمرو . رفتارهاي فردي تا حدوي تحت تأثیر آب و هواي محیط است 

 تأمین می شود. مردمی که به مناطق آب و هوایی دیگر مهاجرت می کنند الگوهاي رفتاري یک منطقه را به منطقه دیگر انتقال می دهند. 

این نتیجه رسیده است که مردم در موارد زیادي براي پاسخ به نیازهاي فرهنگی خود از آسایش جسمانی صرف نظر می کنند. این عالیق راپاپورت به 

 فرهنگی در شهرهاي کشورهایی که مستعمره بوده اند بیشتر دیده شده است.

 ازدحام

ی ازدحام منجر می شود . ازدحام به دلیل محدود ساختن استقالل و بیان خلوت بیش از اندازه به احساس انزواي اجتماعی ، خلوت کم به احساس ذهن

ر د فردي موجب فشار عصبی می شود و زمینه هاي برقراري ارتباط دلخواه را مشکل می کند . ازدحام با تراکم جمعیتی که معموال با میزان جمعیت

حام با احساس عدم کنترل بر محیط همراه است و تحت تأثیر ادراك فرد از واحد سطح (مثل نفر در هکتار) اندازه گیري می شود متفاوت است. ازد
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تري شمیزان کنترلی است که دیگران بر مزاحمت هاي خود دارند. بنابراین، صداي رادیو یا حمل اثاث نسبت به صداي رفت و آمد اتومبیل مزاحمت بی

 را می توان در زمان مناسبتري جا به جا کرد. دارد، دلیل آن است که صداي رادیو قابل کم کردن است و اثاث منزل

ازدحام به دلیل ربط مستقیم به فشار اجتماعی موجب رفتارهاي منفی می شود. راسل موري معتقد است که رفتارهایی چون تنبیه کودك توسط 

ید بیش اشته باشد. قرارگاهها یا مکانهاي رفتاري نباوالدین به ازدحام بستگی دارد. در حالیکه به نظر نمی رسد تراکم با اینگونه رفتارها رابطۀ قبلی د

لمروپایی ق از اندازه شلوغ باشند؛ به این معنا که تعداد افراد باید با الگوي جاري رفتار تناسب داشته باشد و مردم باید فضاي شخصی کافی و کنترل

 دلخواه خود را داشته باشند.

 فضاي شخصی:

اي اصلی دست یافتن به خلوت است. فضاي شخصی نباید با فضاي شخصی شده اشتباه شود، اگر چه تأمین فضاي شخصی یکی از ساز و کاره

ممکن است این دو واژه به جاي یکدیگر استفاده شوند. اولی به فاصله اي گفته می شود که حیوانات هم گونه، به جز در مواردي که تماسهاي 

دومی به محدوده اي از محیط طبیعی یا مصنوع که به عنوان قلمرو تعیین شده باشد گفته  خصوصی بین آنها جریان دارد بین خود رعایت می کنند.

 می شود .

) مورد توجه طراحان محیط قرار 1969» (فضاي شخصی: بنیان رفتاري طراحی«مفهوم فضاي شخصی با انتشار کتاب رابرت سامر تحت عنوان 

 کرده است: گرفت. در این کتاب سامر فضاي شخصی را اینگونه تعریف

فضاي شخصی محدوده اي غیر قابل رؤیت در اطراف است که مزاحمی به آن راه ندارد. مانند جوجه تیغی در افسانۀ شوپن هاور ، مردم دوست « 

شخصی نه  فضايدارند به اندازه اي نزدیک باشند که گرما و دوستی یکدیگر را احساس کنند و به اندازه اي دور باشند که یکدیگر را آزرده نسازند. 

ک ی الزاماً شکل حجمی دارد و نه به طور مساوي در تمام جهات گسترش می یابد. بلکه شبیه صدفی حلزونی، حبابی از صابون، تشعشعی نورانی و یا

 »چادر اکسیژن است.

عالئم بیرونی عدم رضایت  اگر شخص دیگري وارد این فضا شود، فرد احساس مزاحمت می کند و عدم رضایت خود را نشان می دهد . حتی اگر

ی م پنهان بماند، در مقابل مزاحمتها، واکنشهایی چون سرخ شدن پوست بروز می نماید. در موقعیتهاي کاري این آزردگی ها انجام وظایف را مختل

با  . مردم ، دوستی و همنشینیسازند . وقتی که فرد به کار خود عالقمند باشد یا در زمانهایی که همکاري نزدیکی الزم باشد، شرایط عوض می شود

اگر چه فضاي شخصی متغیر رفتاري جلب توجهی است، ولی آن قدر  دیگران را دوست دارند و افراد دیگر را به فضاي شخصی خود دعوت می کنند.

اید اهاي نشستن، بکه سامر فکر می کرد به درك محیط و طراحی کمک نمی کند. به هر حال براي طراحی عناصر تثبیت شده محیط و طراحی فض

 .استهمثال این گونه فضا، سالن انتظار فرودگاه ها و پایانه هاي اتوبوس، سالن هاي نمایش و نیمکت پارك  ویژگیهاي فضاي شخصی را درك کرد.

ت دلی هاي قابل حرکدر موقعیت هاي دیگر، مردم خود را با شرایط آسایش تطبیق می دهند و یا مبلمان را براي آسایش خود جا به جا می کنند. صن

 از عناصر مکان هاي عمومی مورد عالقه مردم هستند .

در برخی از موارد، ورود ناخواسته به فضاي شخصی تحمل می شود . این مطلب در مکانهایی چون آسانسور، فضاهاي ورودي سالن هاي اجتماعات، 

 این موارد ورود به فضاي شخصی افراد در حد قابل قبول است .قطارهاي زیرزمینی و پیشخوان ساندویچ فروشی ها امکان وقوع دارد. در 

یاري از . بساز سوي دیگر ساز و کارهایی از رفتار به حفظ خلوت نیاز دارند. وقتی از تماس رو در رو و گفت و گو خودداري شود، افراد احتیاط می کنند

 افراد در این موقعیتها احساس ناراحتی می کنند.

  خصی شده:شخصی سازي و فضاي ش

شخصی سازي به نشانه گذاري، یا یکپارچگی و همسانی اشیاي یک مکان که موجب  .فضاي شخصی نباید با فضاي شخصی شده اشتباه شود

 احساس ماکلیت بر آن مکان است گفته می شود. 

و  جلوه اي از تمایل به کنترل قلمرو مکانی فرایند شخصی سازي می تواند خودآگاه باشد، ولی در اغلب موارد فرایندي ناخودآگاه است. شخصی سازي

 بعضی از محیط ها بدون خسارت و دخل و تصرف، قابل شخصی بیان سلیقۀ زیباشناختی و تالشی براي سازگاري بهتر محیط و الگوهاي رفتار است.

 سازي هستند؛ محیطهاي دیگري که سامر آنها را معماري سخت نامیده مشکل تر شخصی می شوند.

صی شدن یک مکان به قابلیت مصالح به کار رفته در ساخت آن، شدت نیاز ساکنین به تغییر آن، منافعی که در آن مکان دارند و میزان شخ

در مناطقی که جمعیت همگون است، خیابانها و محالت به گونه اي شخصی می  هنجارهاي اجتماعی و قوانین رسمی رایج در آن مکان بستگی دارد.

مادي از فرهنگ آن گروه شود. محیط ساخته شده پر است از مثالهاي تطبیق پذیري و شخصی سازي. لوکوربوزیه در بوردو شوند که کل منطقه ن

فرانسه در مورد تغییرات ایجاد شده در طرح مجموعه مسکونی پساك گزارشی را تهیه کرده است. مجموعه پساك شامل هفتاد سازه همگون مکعبی 

یی دارد. دیوارها با رنگهاي مختلفی رنگ شده و بسیاري از تراس ها و فضاهاي سرپوشیده بسته شده اند، فرم است که قابلیت شخصی سازي باال

تغییرات مشابهی در تمام  اولیه تغییر کرده و مجموعه اي که قرار بود داراي معماري سخت باشد به یک معماري نرم تبدیل شده است.» خالص«

 سی انجام شده است. گونه هاي مسکن شهرك لویتاون نیوجر
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 هربرت گنز می نویسد:

مردم تنوع ظاهري خانه ها را ترجیح می دهند، آنها در مورد عالقه به نقل مکان به خانه اي سنتی صحبت می کنند، در عین حال براي تقلیل 

 اد کرده اند.یکنواختی ظاهري خانه ها و ایجاد نشانه هاي شاخصی براي خانه خود، تغییراتی در داخل و خارج آن ایج

تر مبنابراین شخصی سازي مکانها، مقاصد زیادي چون امنیت روانی، زیبایی نمادین و تطبیق محیط با نیازهاي خاص را تأمین می سازد. از همه مه

 قلمرو مکانی با شخصی سازي قابل تشخیص است.

 :شخصی سازي

 .یت بر آن مکان استنشانه گذاري،یکپارچگی و همسانی اشیاي یک مکان که موجب احساس مالک -

 )(گاهی می تواند خودآگاه باشد فرایند ناخودآگاه -

 کنترل قلمرو مکانی -

 بیان سلیقه زیباشناسی -

 ) تالشی براي سازگاري بهتر با محیط و الگوهاي رفتاري معماري (به لحاظ قابلیت شخصی سازي -

 معماري نرم :قابلیت دخل و تصرف باال -

 پایینمعماري سخت :قابلیت شخصی سازي  -

 امنیت روانی -

 زیبایی نمادین -

 تطبیق محیط با نیازهاي خاص -

  تشخیص قلمرو مکانی -

  : قلمرو پایی

اولین کسانی بودند که رفتار قلمروپایی حیوانات را مطالعه و ثبت کردند. مطالعه قلمروپایی در   Nice , Howardرفتارشناسان حیوانات از قبیل 

 رفتار انسان جدیدتر است. لئون پاستاالن راجع به قلمرو مکانی انسان تعریف زیر ارائه کرده است.

تصاصی استفاده و دفاع می کنند. قلمرو یا یک مکان، هویت قلمرو مکانی فضاي محدود شده اي است که افراد و گروه ها از آن به عنوان محدوده اخ

 روان شناختی می یابد و با احساس مالکیت و ترکیب کالبدي به صورت نماد در می آید.

 تعریف ایروین آلتمن از قلمرو مکانی ساز و کاري براي فراهم آوردن خلوت است :

و دیگران که با شخصی سازي یا نشانه گذاري یک مکان یا یک شیء و تعلق آن به رفتار قلمروپایی سازوکاري است براي تنظیم حریم بین خود 

ه بیک فرد یا یک گروه بیان می شود. این تعاریف بعضی از ویژگیهاي اصلی قلمرو مکانی را پیشنهاد می کنند. احساس مالکیت و حق انسان نسبت 

ابل مزاحمت و تأمین کارکردهایی که از نیازهاي فیزیولوژیک تا نیازهاي یک مکان ، شخصی سازي و نشانه گذاري یک محوطه. حق دفاع در مق

 شناختی و زیباشناختی را شامل می شود.

ست براي اانسان و حیوان رفتار قلمروپایی را از راههاي متفاوتی به نمایش می گذارند . در حیوانات این نمایش مبناي زیست شناختی دارد و ابزاري 

ی؛ نشانه گذاري حیوانات با ادرار یا دیگر ابزارهاي فیزیولوژیک انجام می شود و دفاع آنها با جنگیدن (به صورت نمادین) تصاحب یک محدودة مکان

 در انسان، رفتار قلمروپایی حتی اگر مبناي زیست شناختی داشته باشد باز هم تابع هنجارها و معیارهاي فرهنگی است.  آید.به نمایش در می

از جهت اندازه و مکان تفاوتهاي زیادي دارند؛ نه تنها مفهومی مکانی بلکه محصول ساخته ها و انگاره هاي انسان هستند و با قلمروهاي انسانی 

ا هدامنۀ وسیعی از موانع فیزیکی و نشانه هاي نمادین عالمتگذاري می شوند. انسان قلمروهاي مکانی بیشتري دارد و از راه هاي مختلفی از آن

 محافظت می کند.

 این تعاریف بعضی از ویژگی هاي اصلی قلمروپایی را پیشنهاد می کند :

 ) احساس مالکیت و حق انسان نسبت به یک مکان 1 

 ) شخصی سازي و نشانه گذاري یک هدف 2 

 ) حق دفاع در برابر مزاحمت 3 

 شامل می شود . ) تامین کارکردهایی که از نیازهاي فیزیولوژیک تا نیازهاي شناختی و زیبا شناختی را 4 

 عملکرد قلمروهاي مکانی

از  تتأمین خلوت و کنترل قلمرو مکانی در طراحی محیط اهمیت ویژه اي دارد، زیرا بعضی از نیازهاي اساسی انسان از قبیل هویت، انگیزش و امنی

ها افزوده است. اگر چه در ادبیات معماري این طریق قابل ارضا هستند. حسین الشرکاوي نیاز چهارمی را تحت عنوان چارچوب داوري به این نیاز

 راجع به این موارد بحث شده است، ولی عملکرد قلمروپایی خارج از محدوده مفهوم عملکردگرایی در معماري جدید است.
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او در  یین نقشهویت که در مدل مازلو مترادف نیاز به احساس تعلق، عزت نفس و خودشکوفایی در نظر گرفته شده، ایجاد شناسه براي فرد و تع

ه هاي لجامعه است. نیاز به انگیزش همان نیاز به خودشکوفایی است. نیاز به امنیت صورتهاي مختلفی دارد؛ آزاد بودن از سرزنش، آزاد بودن از حم

 بیرونی و اطمینان قلب از جمله آنهاست. 

حیوانات، این نیازها را براساس سابقه زیست شناختی،  چارچوب داوري مراقبت از رابطه فرد با دیگران و محیط اطراف است. رفتارشناسان

ته هاي نظري شماري از نوش تبیین می کنند.» حقیقت روانی«رفتارشناسان، با توجه با الگوهاي فرهنگی، و روان شناسان یونگی، براساس جستجوي 

ین دیدگاه به مفهوم خود در روان شناسی یونگ شباهت دارد. نیاز به قلمرو را از نظر ساز و کارهاي تنظیم حریم خود و دیگران تبیین کرده اند. ا

، چه یک نآلتمن قلمرو مکانی را نه تنها تأمین کننده خلوت بلکه تثبیت کنده روابط اجتماعی می داند. قرارگاه یا مکان رفتاري مورد استفاده انسا

ارد. بعضی از جنبه هاي قلمروپایی مهمتر از جنبه هاي دیگر هستند. مفهومی از قلمروپایی را در خود د فضاي مسکونی و چه یک مکان کاري باشد،

 زندگی ما در نظامی از تعاریف قلمروهایی سپري می شود.

 نظام قلمروهاي انسانی

 کوشش هاي انجام شده براي تشخیص گونه هاي قلمرو انسانی، به دلیل پرداختن به تمایالت مردم در کنترل و شخصی سازي فضا و رفتار مورد

 عالقه طراحان است. 

 داگالس پورتیوس سه مقیاس فضایی در درون هم را تعریف کرده است: 

 .مقیاس اول فضاي شخصی است  -

 .مقیاس متکی به خانه یعنی فضایی که از آن به طور فعال دفاع می شود و شامل فضاهاي کار، مسکن و محله است  -

  .ي زندگی فرد استمقیاس فضاي در دسترس خانه که قرارگاه یا مکان رفتار -

اري تبعضی از نویسندگان مفهوم قلمرو فضایی موقت را براي بیان معناي مالکیت موقت و کنترل یک قرارگاه یا مکان رفتاري در مقابل مکانهاي رف

 دائمی معرفی کرده اند. قلمروهاي فضایی موقت عموماً شخصی نشده اند.

یم به طراحی محیط ربط داشته باشد، چهار گونه قلمرو مکانی را تحت عنوان قلمرو پیوسته ، حسین الشرکاوي براي ساختن مدلی که به طور مستق

 مرکزي، حامی ، پیرامونی تعریف کرده است: 

 قلمرو پیوسته حباب فضایی متعلق به فرد است.  -

مگر این که در مقابل قلمروهاي مرکزي مکانهایی چون خانه، اتاق دانشجو، فضاي کار شخصی هستند که بشدت شخصی می شوند،  -

این مکانها را فضاي خصوصی  شخصی سازي آنها مانعی وجود داشته باشد. افراد از این مکانها بشدت محافظت می کنند. اسکار نیومن

 نامیده است. 

 ه هاياستخر شناي مجموعقلمروهاي حامی، نیمه خصوصی یا نیمه عمومی هستند. نوع اول فضاهایی چون نشیمن عمومی خوابگاهها ، -

مسکونی، یا محوطه هاي باز با مالکیت خصوصی مثل ایوان جلویی خانه ها را شامل می شود؛ نوع دوم فضاهایی چون مغازهاي محلی و 

پیاده روي جلوي خانه ها را در بر می گیرد. بر فضاهاي نیمه خصوصی مالکیت وجود دارد، در حالیکه استفاده کنندگان فضاهاي نیمه 

 ستند، ولی به نوعی آن را متعلق به خود می دانند. عمومی مالک آن نی

قلمروهاي پیرامونی همان فضاهاي عمومی اند. این قلمروها مکانهایی هستند که مورد استفاده افراد و گروهها هستند ولی کسی مالک  -

ثیر از نوع فضا به شدت تحت تأ آنها نیست. قلمروهاي پیرامونی شخصی نمی شوند و نسبت به آنها ادعاي مالکیت نمی شود. ادراك مردم

 چگونگی ساماندهی محیط کالبدي آن است. این ادراکات در فرهنگهاي مختلف تفاوت دارند.

 قلمروپایی و محیط ساخته شده

ست . ابراي نشان دادن قلمروهاي مکانی با روشهاي مختلف از عنصر کالبدي محیط استفاده میشود. یک خانه تک خانواري مثالی از قلمرو مرکزي 

 و محافظت از زندگی خصوصی انسان این نوع خانه ها در کشورهایی چون آمریکا، کانادا، انگلیس و استرالیا بیانگر تصوري ذهنی از خلوت، وحدت

ن مادیقلمرو قابل درك خانه تا حدودي این تصور را تداوم می بخشد. حصارها و پرچین ها به ویژه در حیاط خصوصی و دیگر حریم هاي ن. هستند 

 خانه به آسانی قابل درك هستند.

ا ، یخانه هاي تک خانواري قلمروهاي حامی را نیز فراهم می آورند. قلمروهاي حامی به صورتهاي مختلفی چون، یک حیاط رو به خیابان ، یک ایوان

 بوجود می آیند.  ،ورودي که قلمرو عمومی و خصوصی را از هم تفکیک می سازد هحتی پل

ویژگی اصلی براي خانه قائل است. این دو ویژگی فضاي داخلی صمیمی و فضاي خارجی عمومی است، یکی خود انسان از منظر درونی کلر کوپر دو 

ر دو دیگري خودي است که انسان انتخاب می کند و در معرض دید دیگران قرار می دهد. بعضی مواقع این تمایز در آستانه خانه ایجاد می شود و 

 خانه هاي تک خانواري در اغلب یز در مکانی است که فضاي نیمه خصوصی داخلی از فضاهاي کامال خصوصی تفکیک می شود.مواقع دیگري تما

 موارد سلسله مراتب روشنی از قلمروها، از عمومی تا خصوصی، یا به گفته الشرکاوي از مرکزي تا پیرامونی را فراهم می آورند. 
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ب قلمرو مکانی یا زمینه هاي بوجود آورنده خلوت، براي احساس بهزیستی مهم هستند و به احساس امنیت اسکار نیومن معتقد است که سلسله مرات

آپارتمان هاي با راهروي دو طرفه  انسان کمک می کنند. این نتیجه گیري در مورد عموم مردم کشورهاي امریکاي شمالی درست به نظر می رسد.

 هت تعریف قلمرو مکانی بسیار ضعیفند. مانند خانه هاي وان دایک در نیویورك از ج

فضاي خصوصی یا قلمرو مرکزي، از آستانه در اصلی هر واحد مسکونی شروع می شود. بر خالف خانه هاي تک خانواري، هیچ فضاي واسطه اي 

تبه هاي مسکونی بلند مربین فضاي عمومی راهرو و فضاي خصوصی واحد مسکونی وجود ندارد. اینگونه سازماندهی فضایی براي طراحی ساختمان

 قابل قبول نیست.

 قلمروپایی و محیط ساخته شده

 ت. سنیومن مثالهاي زیادي از ساختمانهاي بلند مرتبه را که سلسله مراتب روشنی از قلمرو مکانی را در ساختار اصلی خود دارند فراهم آورده ا

در منهتن دو نمونه از این ساختمانها هستند. در اولی درهاي ورودي  استیتن و مجموعه مسکونی ریوربند همجموعه مسکونی استپلتن در جزیر

 راهروها فضاهاي واسطه کوچکی را بین قلمروهاي نیمه عمومی و قلمرو خصوصی به وجود می آورند. 

 گیر داخلی دارد، که بهمثال دوم پیچیدگی بیشتري دارد و شامل واحدهاي مسکونی دو طبقه در جوار راهروهاي یکطرفه است. هر آپارتمان یک نور

د عنوان فضاي واسطه عمل می کند. یک دیوار داخلی به ارتفاع چهار فوت نورگیر را از پیاده روي عمومی جدا می سازد. چند پله مقابل در واح

 مادین عمل می کنند و اختالفن همسکونی وجود دارد که ارتفاع دیوار نورگیر را از پیاده رو به شش فوت افزایش می دهد، پله ها به عنوان یک درواز

 سازد.نورگیر را تأمین می کند و هم کنترل بصري پیاده رو را میسر می ارتفاع بین نورگیر و پیاده رو ، هم خلوت،

 ت. سهاي دانشجویی مثال دیگري از ساختمانهاي مسکونی اند که در آنها میزان رضایت ساکنین به شدت تحت تأثیر کنترل قلمرو مکانی ا خوابگاه

ایجاد قلمروهاي مجزا براي دو دانشجوي هم اتاق مشکل است، زیرا اثاث اتاق ها به گونه اي تثبیت می شود که دسترسی به حوزه هاي مختلف 

فق یز مواین نوع سازماندهی ن .اتاق را غیر قابل کنترل می سازد و اغلب روشن نیست که هر حوزه فضایی متعلق به کدام یک از ساکنین اتاق است 

 نمی باشد.

 قلمروپایی در ساختمانها

 ترکیب فضایی بعضی از ساختمانها رفتار قلمروپایی را آسانتر می کند. ترکیب فضایی واحدهاي مسکونی مرکز بین المللی فیالدلفیا قلمروهاي

اهاي چنین تفکیکی وجود ندارد فضروشنی تفکیک کرده است. در حالیکه معموال در طرح خوابگاهها ه خصوصی، نیمه خصوصی، و نیمه عمومی را ب

 . دواحدهاي مسکونی دانشجویی به دلیل استفاده از اثاث ثابت، نحوه قرارگیري درها و پنجره ها براي ایجاد قلمرو شخصی به سختی قابل تغییرن

 جاد قلمرو شخصی بودند.جمعیت مورد مطالعه خواستار آزادي بیشتر فضاي خوابگاه براي ای %94در مطالعه خوابگاههاي دانشگاه برکلی 

ها ناتاقهاي خانه بین الملل در فیالدلفیا، فضاهاي نشیمن و سرویس مشترك دارند. در این مورد اتاقها فضاهاي خصوصی اند، و فضاي نشیمن که ت

گران باید به اتاق د ولی دیمورد استفاده ساکنین اتاقهاست فضاي نیمه خصوصی به حساب می آید. ساکنین اتاقها به فضاي نشیمن دسترسی آزاد دارن

 .دعوت شوند 

 اند.  سیم ون در رین و موري سیلورستین در مطالعه خوابگاههاي دانشجویی دانشگاه برکلی به مشکل مشابهی اشاره کرده

می  قلمروها را درستدر محیط چند فرهنگی خانه هاي بین المللی بعضی از ساکنین از استفاده مشترك حمام ها ناراضی اند، ولی سلسله مراتب 

 هدر جوامعی که نیاز به امنیت بیشتر حس می شود سلسله مراتب قلمروها اهمیت بیشتري دارند. براي مثال، در بسیاري از مناطق ایاالت متحد دانند.

 این ساز و کار از طریق افزایشآمریکا ساز و کارهاي اجتماعی اثري بر جلوگیري از جرم و جنایت ندارند. اسکار نیومن فرضیه هایی را براي بهبود 

ها پیشنهاد کرده است. مجموعه این ساز و کارهاي کنترل در تدوین مفهوم فضاي قابل دفاع به کار  کنترل قلمروهاي مکانی زندگی افراد و گروه

 گرفته شده اند.

 فضاهاي قابل دفاع

 نیومن فضاي قابل دفاع را اینگونه تعریف می کند:

اي است براي سلسله اي از نظامهاي فضایی شامل، موانع واقعی و نمادین، حوزه هاي نفوذ تعریف شده و امکان مراقبت فضاي قابل دفاع واژه 

 بیشتر، که به همراه هم یک محیط را به کنترل ساکنین در می آورد. فضاي قابل دفاع در یک محیط مسکونی به گونه اي سامان داده می شود که

 ن و دوستان را تأمین کند.امنیت خانواده ها، همسایگا

بنابراین فضاي قابل دفاع، فضایی است که تشخیص و کنترل فعالیتها را براي ساکنین آسان می سازد. فرض بر این است که حداقل در فرهنگ 

ایجاد امکان و  می تواند با آمریکایی تمایل به چنین کنترلی بر محیط وجود دارد. طراحی محیط ساخته شده نمی تواند چنین تمایلی را ایجاد کند ولی

لوه می ها ج ها ، بافت اجتماعی بهتر از دیگر محیط نیومن براي توجیه این که در ساختار بعضی از محیط زمینه الزم تمایالت پنهان را فعال سازد.

 مدارك آماري قابل توجهی ارائه کرده است.  ،کند
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انواع جرم و جنایت در سازمان مسکن  هونی و مدیران مجموعه ها، اطالعات ثبت شداین داده ها و اطالعات از مصاحبه با ساکنین مناطق مسک

ویژگیهاي طراحی و آمار جرم و جنایت، این نتیجه به  هنیویورك، و الگوهاي مختلف طراحی مجموعه هاي مسکونی به دست آمده اند. از مطالعه رابط

 را براي وقوع اعمال جنایی ایجاد می کنند. بهتري هدست آمده است که بعضی از طرحها به طور نسبی زمین

 ارتند از:بنیومن چهار ویژگی را در طراحی محیط تشخیص داده است، که به همراه هم یا به تنهایی می توانند فضا را قابل دفاع سازند. این ویژگیها ع

  ی.تعریف روشنی از سلسله مراتب قلمرو، از عمومی تا نیمه عمومی، نیمه خصوصی تا خصوص -1

عرصه ها  این می تواند با استفاده از موانع نمادین، مثل بافت سطوح، پله ها ، تابلوهاي روشن، و برجستگی ها یا با موانع واقعی به وجود آید. ایجاد

 د.روشی مؤثر است زیرا در مجموعه هاي مسکونی تقسیماتی را ایجاد می کند که هر کدام میتوانند عالیق خاص مردم را برآورده سازن

  .هاي بازقراردادن درها و پنجره ها براي ایجاد امکان مراقبت طبیعی از ورودي ها و محوطه -2

این نگرش امکان وقوع  .هاي عمومی و نیمه عمومی محیط مسکونی را مکان فعالیتهاي روزمره خود بدانندوقتی تأمین می شود که مردم محوطه

 رفتارهاي ضد اجتماعی پنهان را نیز تقلیل می دهد.

  .استفاده از فرم ها و مصالح ساختمانی که براي جمعیت هاي آسیب پذیر غیر عادي نیستند -3

هومی ل براي مردم مفتعاد هوقتی عملی می شود که فرمهاي ساختمانی ، برنامه ریزي محوطه، و مصالح ساختمانی طبق پیش بینی مدل هاي نظری

 .مثبت پیدا کنند 

  مکان یابی مجموعه هاي مسکونی در مناطقی سازگار با محیط اطراف که در آن ساکنین احساس تهدید نکنند. -4

شد، ریشه اکه طرح کالبدي محیط نمی تواند به وجود آورنده یا مانع فعالیتهاي خالف ب منابع ضد اجتماعی رفتار را تقلیل می دهد. باید توجه داشت

 فعالیتهاي جنایی در ساختار فرهنگی و محیط هر جامعه است.

 اسکار نیومن براي بیان فرضیه خود از سه نمودار استفاده کرد. 

 ) مفهوم تلفیق تعریف قلمرو مالکیت و مراقبت طبیعی نشان داده شده است. 1در نمودار (

) نشان 2راي امکان کنترل مردم بر محیط زندگی ضروري دانسته است در نمودار (سلسله مراتب قلمرو مالکیت از عمومی تا خصوصی که نیومن ب

 داده شده است.

 ) نشان داده شده است.3مرتبه در نمودار ( استفاده از سلسله مراتب در بناهاي مسکونی بلند 
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ر شرایط د مؤثر نیستند، مگر اینکه حضور فیزیکی ساکنین نیز مشهود باشد .تحقیقات اخیر نشان می دهد که موانع نمادین در مناطق با تهدید باال 

ي ااجتماعی نامطلوب براي تعیین محدوده ها، نشانه گذاري هاي بیشتري مورد نیاز است. عناصري چون گیاهان نسبت به دیوارهاي ترکیبی نشانه ه

ي از ارتباط با محیط را نشان می دهند موانع مطلوب تري هستند؛ آشغال، علف تفکیک کننده قوي تري هستند. گیاهان به دلیل این که درجه باالتر

مطالعات و یافته هاي نیومن مهم اند، زیرا طبق نظر  هرز و زباله نشانه هاي عدم نگهداري محیط می باشند. پرچین ها از بهترین موانع جدا کننده اند.

ست. براي بسیاري از گروه هاي کم درآمد، به تناسب شرایط زندگی آنها، برقراري امنیت نیاز آبراهام مازلو، امنیت یکی از نیازهاي اساسی انسان ا

انات، کمهمی است . نیومن نتایج مطالعات خود را بسیار مهم می داند. اگر فردي در محیطی احساس ناامنی کند، نگرش منفی او به افراد، محیط و ام

 گر می شود.در مسائل اجتماعی دیگري چون کاریابی جلوه 

 فضاي اجتماعی 

 :  شود می قائل تفاوت کدام هر نیاز مورد فواصل و عمومی ، مشورتی –هال بین تماس هاي صمیمی ، شخصی ، اجتماعی 

 فاصله شخصی حداقل فاصله براي تعامل بین افراد غیر صمیمی  -

  م دارند.از ه را فاصله بیشترین رسمی کار انجام در افراد ؛ است کاري هاي موقعیت و اجتماعات در افراد بین فاصله مشورتی –فاصله اجتماعی  -

 فضاي اجتماع پذیر و فضاي اجتماع ناپذیر 

د این فضاها بیانگر فضاهایی است که مردم دور هم جمع می شوند یا از هم دور می شوند . در سازماندهی اجتماع پذیر تماس چهره به چهره وجو

  . سازماندهی اجتماع گریز موجب خودداري از تعامل اجتماعی می شود . است مشورتی –تماعی دارد و فاصله نشستن در حد فاصله اج

 کنترل قلمرو و تعامل اجتماعی

 یکی از راه هاي دست یافتن به خلوت اجتناب از تماس با دیگران است و راه دیگر از طریق کنترل قلمرو مکانی است . فضاي باز خصوصی روابط

 د و روابط اجتماعی محلی موقعیت مناسبی را براي اجتماعی شدن کودکان فراهم می کند . همسایگی را رشد می ده

 خلوت و تعامل اجتماعی مفاهیمی مرتبط و نزدیک هستند . 

 مفهوم برازندگی

 واژه هاي همساختی ، برازندگی ، قابلیت و سازگاري همگی براي بیان رابطه الگوهاي رفتاري و الگوهاي محیط کالبدي به کار می رود . 

د ، یا نتمام این واژه ها براي بیان رابطه کیفی به کار گرفته می شود . بعضی محیط هاي کالبدي براي تامین بعضی از رفتارها قابلیت بیشتري دار

  	یشتر برازنده یک رفتار هستند ؛ یعنی در بعضی شرایط درجه باالتري از هم ساختی یا سازگاري بین رفتار و محیط وجود دارد .ب

 تطبیق پذیري و انعطاف پذیري 

تلف به یت هاي مخبعضی از محیط ها براي تامین فعال بعضی از محیط ها بدون تغییر و سازماندهی مجدد بسیاري از فعالیت ها را تامین می کنند.

طراحان محیط از واژه هاي متعددي براي تعریف این دو وضعیت استفاده کرده اند ، در این جا مورد اول تطبیق پذیري و مورد آسانی قابل تغییرند . 

 دوم انعطاف پذیري نامیده می شود . ساختار خانواده از عوامل مهم طراحی داخل خانه و طراحی محله است . 

 خانواده هاي هسته اي و گسترده از هم متمایز شده اند . در تعاریف 

 خانواده گسترده به سه گونه تقسیم می شود :      افقی ، عمودي و ترکیب هر دو . 

 لبدر خانواده گسترده افقی خویشاوندان یک نسل زندگی می کنند و فضاي کالبدي خانه باید با اجتماع افراد خانواده در مناسبت هاي مختلف قا -

 تطبیق باشند . 

 در خانواده گستره عمودي سه نسل در کنار یکدیگر زندگی می کنند و فضاي خواب خانه اهمیت بیشتري دارد .  -

 وقتی خانواده به صورت افقی و عمودي است نیازهاي فضایی باز هم بیشتر است .  -

 آنترومتري ( انسان سنجی ) 	

 و تشعشع و تبخیر حرارت تبادل می کند .  بدن با محیط اطراف خود از طریق تنظیم ، انتقال

 عواملی که در تبادل موثرند عبارتند از :

 ) ویژگی هاي محیط هاي کدر و شفاف یعنی انتقال دهنده حرارتی هوا و میزان حرارت سطوح و رنگ مایه دیوار است.1

 ) الگوي رفتاري 2

 ) جریان هوا 3

 ) رطوبت نسبی هوا4

			اس و ویژگی هاي فردي بستگی دارد .احساس آسایش به فعالیت ، لب 	
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 میزان روشنایی و طراحی

نیز  نمیزان روشنایی طبیعی یا مصنوعی محیط هم اهمیت عملی دارد و هم اهمیت نمادین . نورپردازي طبیعی در طول روز متغیر و تجربه انسان از آ

 متفاوت است ، ولی منابع نور مصنوعی بیشتر قابل کنترل اند . 

  . عوامل عملی به ویژگی هاي چشم و فرایند تطابق و هم سازي ربط دارد . عوامل نمادین به معناي تداعی کننده روشنایی هر محیط ارتباط دارد

 این دو دسته از عوامل از یکدیگر قابل تفکیک نیستند . 

 تطابق به معناي تمرکز چشم بر روي اشیا در فواصل مختلف است . 

 ی تطبیق با روشنایی هاي مختلف گفته می شود . همسازي به توانای

 فیزیولوژي ادراك صوت

 صداي مزاحم شلوغی نامیده می شود .  کیفیت صداي موجود در یک قرارگاه یا مکان رفتاري ادراك آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

 ارزیابی میزان صداي یک قرارگاه رفتاري وابسته به عوامل متعددي است که برخی از آنها عبارتند از : 

 شدت صدا  -

 امکان پیش بینی صداهاي محیط  -

 زیر و بمی صدا و اثر آن بر فعالیت ها  -

 	درك منبع صدا و منبع تولید صدا و کنترل انسان بر آن  -

 نقشه هاي شناختی 

تهیه نقشه شناختی فرایندي است که در آن انسان اطالعات مربوط به موقعیت نسبی و وضعیت کالبدي کسب کرده ، رمز گذاري می کند و ذخیره 

 می کند ، به یاد می آورد و رمز گشایی می کند . تصاویر سازه یا ظاهر مکان در بهترین حالت هدایت گر هستند . 

 ی توانایی فرد براي بیان موضع خود نسبت به محیط از طریق نقشه هاي شناختی تعریف کرده است . جهت یابی فضایی را رومدي پاسین

که در عناصر با تداوم از اهمیت خاصی برخوردار است . در فضاي درونی ، راهرو ها و نقاط عطف تقاطع آن ها از عناصر مهم تصویر سازند . مردمی 

 فاوت در اهمیت دادن به عناصر محیط ، نظام جهت گیري متفاوتی دارد . محیط طبیعی تر رشد می کنند ، به دلیل ت

 نقشه هاي شناختی و رفتار فضایی

،  ارفتار فضایی مردم تا حدودي تحت تاثیر تصاویر ذهنی از ساختار محیط است . ساختار محیط به میزان زیادي بر جهت یابی مردم در ساختمان ه

 جنبه اجتماعی و روانی عوامل مهمی در احساس امنیت فردي هستند . محله ها و شهر ها اثر می گذارد . 

 نقشه ها و عالئم راهنما اگر خوب و دقیق طراحی شوند براي ساختمان موجود راه حل مناسبی هستند ، ولی براي معرفی ساختمان هاي جدید روش

 ن انسان انجام می شود . فرایند آموختن با شکل گیري نقشه هاي شناختی در ذه هاي بهتري وجود دارد .

 ماهیت و کارکرد نقشه هاي شناختی 

هرچه بیشتر از مکانی استفاده کنیم تصور ما از آن دقیق تر می شود ، ولی حتی در مورد مکان هایی  نقشه هاي شناختی مدل هایی از واقعیت اند . 

 که مورد استفاده زیادي هستند فرایند طراحی به خاطرات ما جهت می دهد . 

 نوع معرفت بهره مند می شوند. نقشه هاي شناختی به : 4استفن کاپالن معتقد است که مردم از 

 تشخیص این که فرد کجاست  -

 پیش بینی این که چه چیز رخ می دهد  -

 ارزیابی خوب و بد وقایع  -

 دانش این که چه اعمالی باید انجام شود  -

 ربط دارد . 

 تشخیص ، موجب درك انسان از محیط می شود. -

 پیش بینی ، نیاز به مبانی شناختی براي تصمیمات بعدي است. -

 ارزیابی ، نیاز به تقلیل نگرانی حاصل از دلسردي نسبت به چیزي است . -

 عمل ، نیاز به ادراك نتایج اعمال بعدي است .  -

اشی گوهاي فعالیت و نگرش مردم به محیط ندالیل شباهت تصاویر این فرایند بنیادین روان شناختی مردم همانند هستند ؛ تفاوت فردي از تفاوت ال

  	می شود .
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 محتواي تصویر ذهنی 

 کوین لینچ تصاویر ذهنی شهر را در سه زمینه هویت ، معنا و ساختار بیان کرده است . 

 زمینه نقش شکل را ایفا می کنند .  -هویت به اشیایی از محیط اتالق می شود که در رابطه شکل  -

 یا عملی عناصر محیط است . معنا ، سودمندي احساسی  -

 ساختار به رابطه ویژه اشیا و عناصر محیط گفته می شود. -

ه ددر مطالعه لینچ ، ساختار محیط متغیر مستقل و تصاویر ذهنی شهرها متغیرهاي وابسته هستند . هدف او چگونگی خوانایی و نمایانی شهرها بو

 ن وجود دارد . است . این نمایانی هم در نقشه و هم در فرم سه بعدي آ

شانه هاي ن لینچ نتیجه گرفت که مردم براي سازمان دادن به تصاویر ذهنی آشنا از پنج عامل استفاده می کنند : این عوامل راه ، لبه ، گره ، محله و

 شهري است . 

 راه ها مسیر حرکت هستند .  -

 ارند . لبه ها محدودهایی هستند که فرم را قطع می کنند یا به موازات آن قرار د -

 . ردیا محیط مرئی تعریف شده اي دا محله محوطه هایی هستند که هویتی قابل تشخیص دارند . محله ها بافت کالبدي و کاربري همگون یا لبه -

 . ندرگره ها مکان تمرکز فعالیت ها هستند . گره ها قرارگاه هاي رفتاري قابل تشخیص هستند . گره ها در کنار یک نشانه ي شهري قرار می گی -

نشانه ها نقاطی هستند که نسبت به مشاهده گر عنصري خارجی و یگانه اند و از نظر بصري به راحتی قابل تشخیص اند. از جهت بصري عناصر  -

 	قابل تفکیک از محیط اطراف خود هستند . 

در حالی که نشانه  محدوده قابل رویت نشان دهند. راه ها و لبه ها عناصر تداوم دهنده اند . محله ها می توانند مجاورت و شباهت عناصر را در یک

 ها عناصري دارند که به محیط اطراف خود شباهت ندارند . 

 نوربرگ شولتز نقشه هاي شناختی را شامل مکان ، راه و قلمرو دانسته است . 

 مکان ها نقاطی شبیه به گره ها و نشانه هاي لینج است ، محل وقوع رویداد هاي مهم. -

 عناصري مداوم هستند که به ساختار کلی شهر شکل می دهند . راه ها  -

 تعریف می شوند . » با فضاي محصور« قلمرو شبیه به محله هاي لینج است. قلمروها عناصري دارند که  -

 یه لبه هاي تعریف شدهنقاط شبیه گره ها و حریم ها شب ویژگی در نقشه هاي شناختی تشخیص داده است: نقاط، حریم ها، راه ها و موانع.  4استیا 

 موانع تعریف شده توسط استیا لبه هایی اند که راه ها را قطع می کنند .  توسط لینج است . 

 چرا ساختمان ها شناخته می شوند 

ی ویژگ دونالد اپل یارد سه دلیل را عامل شناخت بهتر بعضی ساختمان ها می داند . این سه عامل ویژگی هاي فرم ، ویژگی هاي رویت پذیري ،

 هاي استفاده و اهمیت هستند . 

ویژگی هاي فرم که اهمیت خاصی دارد محدوده مرئی ساختمان است . به ساختمان هاي با محدوده مرئی متفاوت از محیط اطراف راحت تر  -

 توجه می شود . 

 چگونه دیده شدن ساختمان ها یا ویژگی رویت پذیري ، عامل دیگري براي تشخیص یک ساختمان است .  -

 نزدیکی یا مجاورت یک ساختمان با یک نقطه ایستگاهی ، دیگر عامل پیش بینی کننده چگونگی شناخته شدن یک بناست .  -

 رسیمهاي نقشه هایی است که مردم تلینج را تقویت می کند. یارد دریافت که مناطق با تراکم استفاده باال از ویژگی » نشانه « مطالعه یارد مفهوم 

 ه خاص که موجب شناخت ساختمان هایی با عملکرد ویژه عامل مهمی در نقشه شناختی است .می کنند . استفاد

 تفاوت فردي در فرم نقشه هاي شناختی 

به نظر می رسد بین عناصري که مردم در نقشه ها معرفی می کنند ، نظم معرفی این عناصر و اهمیت داده شده به ویژ گی ها ، همبستگی وجود 

 دریافت که مردم به پنج صورت مختلف نقشه هاي شناختی را ترسیم می کنند : دارد . کوین لینچ 

 بعضی از مردم بر راه ها و عناصر موجود در طول راه تاکید می کنند. -

 بعضی اول محدوده ها را ترسیم می کنند و سپس جزییات نقشه را ترسیم می کنند.  -

 ترسیم کرده و سپس داخل آن را پر می کنند.بعضی دیگر عناصري قابل تکرار چون شبکه خیابان ها را  -

 بعضی اول محله ها را ترسیم می کنند و سپس آن ها را به هم متصل می کنند.  -

 بعضی با ترسیم نقاط عطف و گره ها شروع کرده و سپس اطراف آن را کامل می کنند. -
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 تفاوت فردي در فرم نقشه هاي شناختی 

بیشتر مردم راه ها و مسیرها را عناصر اصلی سازماندهی شهرها معرفی می کنند . فرهنگ یکی از شاخص هاي مهم و اصلی طرحواره هاي جهت  

 ساختار محیط ساخته شده و طبیعی بهترین پیش بینی کننده تصاویر شناختی مردم از آن محیط است .  یابی مردم است . 

 تصاویر ذهنی و رفتار فضایی

 دراك فواصل مکان ها تحت تاثیر عواملی چون هندسه راه هاست . شکل گیري تصویر ذهنی فرایندي دو طرفه بین شخص و محیط است.ا

 امکان تقویت تصور یک مکان خاص از طریق باال بردن قابلیت هاي شخصی یا از طریق قابل تشخیص ساختن سازه محیط وجود دارد . 

گر محیط و طریق دوم با نشانه گذاري بیشتر مسیرها و مکان ها یا تغییر سازماندهی کالبدي شهر ، محله یا  طریق اول از طریق آموزش مشاهده

 بناها به دست می آید . 

  


