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چکیده
بحث در مورد مقوله روانشناسی محیط به صورت عام و همچنین عوامل محیطی به صورت خاص از جمله مواردی هستند که به
جهت نقش و تاثیری که بر رفتار و روان انسان دارند حائز اهمیت می باشند بنابراین محیط به عنوان بستر فعالیت و زندگی
انسان میباشد و همچنین تاثیر شرایط محیطی بر انسان اجتناب ناپذیر است .عدم توجه به روانشناسی محیط و تاثیرات آن بر
انسان می تواند بر روان و خلق و خوی انسان تاثیر گذار باشد که در بعضی موارد بسیار نگران کننده میباشد بنابراین میتوان
اینگونه گفت که حس مکان به معانی ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه از محیط خود میباشد که
شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می دهد به طوری که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و
یکپارچه میشود روش تحقیق بــرای انجام این پژوهش به صورت روش توصیفی -تحلیلی و استداللی منطقی میباشد ،نتایج
این طور نشان میدهد ک ه اگر معماری را شکل دادن هدفمند به مکان و محیط زندگی انسان تعریف کنیم به این نکته میرسیم
که دو عامل شکل و زندگی در بطن آن است بنابراین محیط را به شکل ضمنی هر آنچه در اطراف ما است چه ساخته شده چه
طبیعی میتوان نامید ،همچنین بسیاری از عوامل غیر فیزیکی موجود در محیط میتوانند محیط را متاثر کنند ،بنابراین از
لحاظ تاثیر محیط معماری بر عملکرد می توان اینگونه گفت که هم از محیط خود تاثیر پذیر است و هم بر دنیای پیرامون خود
تاثیر گذار است.
واژههای كلیدی :معماری ،سالمت انسان ،روانشناسی محیطی
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مقدمه
انسانها در شهرهای امروز کیفیات متفاوتی از محیط را تجربه میکنند ) (Stamps & Smith, 2002لذا در دنیای امروز که به
جرات میتوان آن را نقطه عطف پیشرفت صنعتی بشر خواند ،شهر و شهرنشینی یکی از اصلی ترین این بحث یا این فرایند
محسوب میشود .میتوان اینگونه گفت که تجمع انسانها در یک منطقه به دالیل مختلفی صورت میگیرد ،که به این تجمع
انسانی شهر گفته میشود  .امروزه با تغییر تعریف کار ،رفاه و امنیت ،شهر به مکان مناسبی برای برآورده ساختن نیازهای انسان
امروز مبدل گشته است .سیل جمعیت که در دهه ی  10- 90از سوی روستاها به سمت شهرها سرازیر شد گویای این مطلب
است که انسان امروزی شهر را محل مناسبی برای زندگی خویش می پندارد (باشتی .)1389 ،که این امر باعث ظهور
ساختمانهای بلندمرتبه تأثیرات مثبت و منفی در شهر دارد ،از جمله این اثرات ،نوعی استرس محیطی ناشی از چیرگی این
بناها بر منظر شهری است که با عنوان حس منفی فشار روانی ناشی از ساختمانهای بلند شناخته میشود و در واقع از احاطه
شهر و شهروندان توسط ساختمانهای بلند پدید میآید و به دلیل ماهیت مستمر و پنهانی خود متفاوت از سایر انواع استرس
میباشد ( .)Hirate, 2012 & ,Lusk, Koga ,Asgarzadehمطالعات بسیاری ،تأثیرات مخرّب شهرنشینی بر روی رفتار
انسانی را نشان می دهد .الگو های رفتار غریزی انسان نیز در شرایط شهر های شلوغ تغییر میکند .همچنین نشان داده شده
است که وقوع بیماری های روانی با شهرنشینی افزایش یافته است به عقیده برخی از کارشناسان ،عالوه بر توجه به ارزش
کاربری ساختمان ،باید به ارزش های احساسی ،عاطفی و روانی آن نیز توجه کنند .آن ها معتقدند برای انجام این امر،
معماران ،باید روابط و دیدگاه های مختلف مردم را راجع به ساختمان و سایت پروژه بدانند .بنابراین اینگونه میتوان گفت که
ادراک انسان از محیط از محوری ترین مقوالت در روان شناسی محیطی است« .ادراک محیطی» فرآیندی است که از طریق آن
انسان داده های الزم را بر اساس نیازش از محیط پیرامون خود بر می گزیند .لذا ادراک فرآیندی هدفمند است .این گونه
ادراک را در اصطالح «ادراک حسی» می نامند در حقیقت «ادراک محیطی» از تعامل «ادراک حسی» و «شناخت» که در
ذهن انسان تجربه شده اند حادث می شوند .در این فرآیند نقش محیط به عنوان عاملی اساسی در رشد ،توسعه و در نهایت در
یادگیری مورد توجه قرار می گیرد.

روش تحقیق
روش تحقیق بــرای انجام این پژوهش به صورت روش توصیفی -تحلیلی و استداللی منطقی استفاده شده است و برای جمع
آوری اطالعات به منابع مکتوب و کتابخانه ای مراجعه شده است.

معماری
همانند سایر هنرها و فنون و تولیدات بشری ،معماری نیز عالوه بر کالبد ظاهری خویش واجد جنبهای اصیل و حقیقی و
معنوی نیز هست که در پاسخ به نیازهای انسان اعم از معنوی و مادی (هماهنگ با جنبه روحانی حیات وی) طراحی و ساخته
شده است .به این ترتیب که یک بنا واجد کالبدی است که روح آن تجلی روح فرهنگ و جهان بینی جامعه است .کلمه معماری
در تفکر ایرانی که همواره مبتنی بر ارتباط انسان و ماوراء الطبیعه بوده است معنایی بس واالتر و مفهومی معنوی تر از معانی
مصطلح و رایج دارد .مرحوم دهخدا در معنای معمار آورده است" :مباشر بنایی و دانای به علم بنایی که به استاد بنا
دستورالعمل می دهد (دهخدا .)1377 ،همچنین بنا بر عقیده لوکوربوزیه که از پیشگامان معماری مدرن به شمار می رود در

2

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال سوم  ،شماره  ،21فروردین 1400

جایی معماری را بازی هوشمندانه احجام ،زیر نور و سایه ها می داند و در جای دیگر می گوید معماری آن چیزی هست که
قلب مرا می لرزاند؛ وی در تعریف اول به جنبه های بیرونی و فیزیکی معماری اشاره دارد و در دومی به شور و هیجانی که از
قرار گرفتن در فضای معماری به واسطه جنبه های زیبایی شناختی ایجاد می شود تاکید دارد .حال میتوان درباره معماری و
پاسخ کلی این بحث در مورد ساخت و ساز اینگنه بیان داشت که معماران به این نتیجه رسیدن که طراحی برای ساخت
محیطی همساز با خواسته انسان در جوامع بزرگ و پیچیده ،مستلزم همگامی با دانشهایی است که آنها را در رفع کاستیها
یاری سازد .روانشناسی محیطی ،زیرمجموعهای از علوم رفتاری است که رابطه انسان با محیط کالبدی و تأثیرات این دو بر
یکدیگر را موردبررسی قرار میدهد .در این رویکرد ،تمرکز اصلی طراح بر شناخت الگوهای رفتاری موجود در بستر طراحی و
تالش برای تأثیر مناسب بر آنها از راه ایجاد قرارگاه رفتاری مطلوب است .بنابراین در مورد تاثیرات محیط مصنوع بر انسان
میتوان اینگونه گفت که معانی نمادین محیط مص نوع و عناصر آن (مثل شهره  ،معابد آرامگاه ها ،مقابر و خانه ها در هر یک از
تمدن های بشری گویای معنایی است که محیط به ذهن انسان متبادر نموده و بالنتیجه ،ادراک او از محیط و بر رفتارش در
محیط تأثیر کرده ،و در نهایت فرهنگ او را شکل داده و متحول می نموده است (عتیق نیشاپوری .)1370 ،حال میتوان
اینگونه گفت که فهم سبک زندگی ابتدا به عنوان شاخصی برای سنجش طبقهی اجتماعی وارد جامعهشناسی شد ،اما در
تحقیقات بعدی امکان ساختن سبک زندگی برای شناخت طبقات مختلف مورد شک و تردید قرار گرفت .یکی از عوامل مهم و
تأثیرگذار در سبک زندگی ،نوع معماری و مهندسی منزل و محل سکونت است .امروزه اکثر روانشناسان تأکید دارند که نوع
معماری منازل تأثیر بسزایی بر روحیات و رفتار انسانها دارد .زیرا بخش عمدهای از عمر انسان در منزل سپری میشود،
به خصوص دوران کودکی که هر نقش و نگاری در اطراف و محیط زندگی بر صفحهی ذهن و روح انسان حکاکی میشود یا در
بزرگسالی ،که ساعات و لحظات حساس زندگی ،مثل ساعات خلوت و تنهایی ،یا شادمانی و ناراحتی معموالً در خانه و منزل
میگذرد.

محیط
روانشناسان ،جامعه شناسان و معماران هر کدام و بر حسب رشته خود تعاریف زیادی از محیط دارند بر همین اساس نمیتوان
تعریف دقیقی از آن را بیان کرد .حال با توجه به این نکته محیط ،مفهومی است پیچیده و مرکب که ابعاد گوناگون دارد .داده
های فضایی  ،جنبه های اجتماعی ،فرهنگی ،فیزیکی ،معماری ،نمادی ،جغرافیایی ،تاریخی ،و زیستی از ابعاد مهم محیط
محسوب می شوند (مرتضوی )1380 ،همچنین بنا بر عقیده بعضی دیگر از روانشناسان آن دسته از ویژگی های محیط ساخته
شده که به طور مستقیم بر سالمت روان اثر گذار است می توان به این موارد اشاره کرد ،آلودگی صوتی ،کیفیت هوا و میزان نور،
ازدحام ،که این موارد عالوه بر تاثیرات مستقیم تغییراتی در روند روانی -اجتماعی که تبعات شناخته شده روان شناختی دارند
و میتواند به طور مستقیم اثر بگذارند (طباطبائیان .)1391 ،از محوریترین مقوالت حوزه روانشناسی محیط میتوان به ادارک
انسان از محیط گفت ،که فرآیند کسب اطالعات از محیط اطراف انسان میباشد (لنگ .)1381 ،می توان اینگونه گفت که
ادراک انسان در مرکز هر گونه رفتار محیطی قرار دارد زیرا منبع تمام اطالعات محیطی است (اندرو .)1378 ،طبق نتایج
پژوهشهای انجام شده توسط روانشناسان محیطی به گونهای مستقیم و غیر مستقیم به موضوع تاثیرات محیط بر انسان
پرداختهاند اینگونه بیان داشته اند که کیفیت هیجانی و عاطفی محیط مهمترین بخش رابطه فرد با محیط است میتوان اینگونه
گفت که کیفیت عاطفی محیط عامل اصلی در تعیین خلق و خو و خاطرات مرتبط با یک موقعیت است میتوان بر سالمتی و
تندرستی فرد اثر گذار باشد ( .)Ward, 1988 & ,Snodgrass, Russellبنابراین رابطه انسان و محیط دو سویه است هر

3

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال سوم  ،شماره  ،21فروردین 1400

دو به نوعی بر هم تاثیر گذار و از هم متاثر میشوند (آلتمن .)1382 ،بنا به نظریه بعضی از روانشناسان محیطی مطالعه
روانشناختی رفتار انسان به گونه ای است که به زندگی روزمره او در محیط کالبدی مرتبط باشد .در روانشناسی محیط به آداب،
رسوم ،ارزشها و معیارهای اجتماعی و فرهنگی توجه می شود همچنین به عقیده برخی دیگر از روانشناسان محیط را بررسی
متقابل بین فرد و قرارگاه فیزیکی وی تعریف میکنند بنابراین در چنین تاثیر متقابلی فرد محیط را دگرگون میکند و همزمان
رفتار و تجارت وی به وسیله محیط دگرگون میشود (نمازیان .)1392 ،بنابراین شناخت محیطی مربوط به این امر می شود که
ما چگونه اطالعات راجع به محیط فیزیکی اطرافمان را تهیه ،آماده ،ذخیره و فراهم می نماییم .این مقوله شامل شناخت
فضایی ،که به ما در جهت یابی در محیط ،کمک می کند و شناخت غیر فضایی ،که دربرگیرند ُه خاطرات و مدل های ذهنی
است ،می باشد .ما با استفاده از ساده سازی ،پیرایه گیری و حذفیات متوجه می شویم که مردم محیط پیرامون خود را چگونه
می بینند و چه المان هایی برای شان مهم است .برخی روش ها به ما می آموزد که الزم نیست تمام اطالعات را مانند یک نقشه
به خاطر بسپاریم .بجای آن می توانیم یاد بگیریم که اطالعات را برحسب نیاز خود و به گونه ای خالصه در ذهن خود نگه
داریم .ما ممکن است اطالعات را ساده کنیم ،تغییر دهیم و یا حذف کنیم ولی تمام این کار ها در راستای برآوردن نیاز های
شخصی ما انجام می گردد

سالمت روانی
روابط متقابل ما با دیگران ،ارتباطمان با آن ها ،هنجار هایی که در قبول آن ها با دیگران شریک هستیم ،خلوت خصوصی در
مقابل استقالل و امنیت نقش مهمی در اولویت های ما در مورد سکونتگاه دارد .در حقیقت بخش مهمی از تعریف کاشانه
عملکرد اجتماعی آن است .در زندگی واقعی رفتارهای ما نیز در بطن محیط اتفاق میافتد .اگر چه محیط همواره در حال تغییر
است اما غنی از اطالعات میباشد یعنی علی رغم آنچه که دیده میشود .معنای بیشتری در خود گنجانده است (عبداهللزاده،
 .)1399بنابراین مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخشهای توسعه در جامعه با ابعاد وسیعی که در اقتصاد و بخش اجتماعی
جامعه و موارد دیگری که در پی دارد خود اثرات گسترده ای در ارائه سالمت و سیمای جامعه دارد (مهدی .)1389 ،بر همین
اساس میتوان اینگونه گفت که محیط مسکونی نامناسب میتواند مواجب پیدایش بیماریهایی همچون افسردگی و اختالالت
رفتاری شود ) .(Tyson, Lambert, & Beattie, 2002بر همین اساس میتوان اینگونه پنداشت که کمبود قابلیتهای
محیطی بر اثر امکانات تفریحی ،فضای سبز و همچنین وجود اشکاالتی در سیستم طراحی ساختمان موجب ایجاد مشکالتی در
زمینه تحصیلی ،اخالقی رفتاری و روابط والدین و فرزندان و در پی آن سالمت روانی فرد را به خطر میاندارد ( Gifford,
.)2007

علل روند و توسعه روانشناسی محیط معماری
از نظر روانشناسان یکی از مشکالت اصلی که معماران تاکید بیشتری بر مسائل زیبا شناختی فضاهای طراحی شده داشتند تا
پرداختن به مسائل کارکردی آن ها ،بنابراین از نظر روانشناسان اصلی ترین معیار طراحان معماری در فرآیند طراحی توجه به
فرم و جنبههای زیبایی شناختی آن بود .همچنین بنابر این نظریه روانشناسان معتقد هستند که طراحان نیاز واقعی و روزمره
استفاده کنندگان قربانی خواهشها و انتزاعی خویش میسازند و با این کار باعث میشوند مردم را بیش از پیش با محیطهای
طراحی شده نامانوس ساختهاند (مطلبی .)1380 ،همچنین میتوان اینگونه گفت که عوامل روانی و اجتماعی بر ادراک ما اثرات
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مهمی به جا می گذارند .بدین ترتیب این عوامل از این مسیر در احساس ما از زیبایی موثرند .اینکه خواهیم دید که ادراک
زیبایی تحت تاثیر عوامل موثر دیگری نیز قرار دارد .احساس زیبایی و نوآوری در ارتباط با یکدیگرند و از طرف دیگر نوآوری در
ارتباط مستقیم با غیر قابل پیش بینی بودن است .نتیجه این ارتباط این است که بعد از اولین برداشت از یک اثر تازگی آن
کمتر می شود و در نتیجه اثر زیبایی شناسی نیز نقصان می یابد .زیگموند فروید در کتاب "ناآرامی در فرهنگ" حاصل زیبایی
را چنین وصف می کند " :زندگی چنانکه به ما داده شده است برای ما بسیار دشوار است و رنج ها و مشکالت غیر قابل حل به
همراه دارد .برای تحمل این زندگی نیازمند تسکین دهنده ای هستیم (کورت گروتر).

زیبا شناسی در معماری
ادراک حسی مرتبط با نظم و یکنواختی  ،در عین دارا بودن ترکیب بندی و اعتدال ،تناسب و هماهنگی دانسته شده است و
هستی مستقلی برای آن فرض نشده است (ریختهگران .)1384 ،همچنین بنا بر عقیده برخی از روانشناسان محیط ادراک زیبا
شناختی با تناسبهای خاص و ترتیب معینی از اجزاء خطها ،رنگها میشمارند به این ترتیب که منجر به خلق فرمی خوشایند
و لذتبخش میگردد بنابراین می توان اینگونه گفت که سنجش زیبایی در پی ادراکات حسی روی میدهد و مخاطبین در برابر
اثرهای هنری از آن تاثیرات حسی دریافت میکنند (امامی جمعه .)1396 ،همچنین در خصوص این بحث میتوان اینگونه
گفت که یک نقاش می تواند تابلو هایش را در خانه یا در آتلیه اش نقاشی کند .آزادی ائ در این زمینه که چه چیز می خواهد
بکشد ،حدکثر به اندازه بوم محدود می شود .بعد از اتمام طرح ،تابلو نقاشی برای فروش آماده است ،درست مثل هر کاالی
دیگری ،خریدار کسی است که از آنچه کشید ه شده لذت ببرد و با قیمت آن هم موافق باشد .اما در معماری اینچنین نیست،
عوامل بساری مانند قابلیت استفاده ،ساختار ،مقاومت مصالح مسائل مالی و باالخره ضوابط ساختمانی این آزادی را محدود می
کند .در معماری بر عکسنقاشی ،زیبایی تنها عاملی که باید مورد توجه قرار بگیرد نیست .اما در اینکه زیبایی شناختی در
معماری نقشی اصلی دارد نمی توان شک کرد .تمامی عوامل موثر بایستی یک به یک مورد توجه قرار گیرد و نتیجه حاصل شده
به ناچار یک برآیند است .یا به گفته رومالدو جیورجوال " :واقعیت این است که سعی در نزدیک شدن زیبایی شناختی به
معماری نیز مثل نزدیک شدن به سایر اصول اجتماعی یا اخالقی اغلب به تنگناها منجر می شود (کورت گروتر).

حس مکان در معماری
کریستیان نوربرگ شولتز ،حس مکان را پدیدهای کلی با ارزشهای ساختاری ،فضایی و جـوی مـیدانـد که انسان از طریق ادرا
ک جهت یابی و شناسایی به آن نائل میگردد .حس مکان در طول زمـان ،یک حقیقت زنـده باقی مانده اسـت .حس مکان،
زمانی بیشتر آشکار میشود که به دالیلی ریتم معمول زندگی به هم بخورد ،مثال هنگامی که مکان به دلیل وقوع جنگ یا
سوانح طبیعی تغییر یابد .مفهوم حس مکان ،ماهیت مکان را مشخص میکند و در مکانهایی یافت میشود که دارای کارا کتری
مشخص و متمایز هستند ( .)Partovi, 2008همچنین بنا بر گفته دیگر کارشناسان در مورد حس مکان اینگونه موضوع را
شرح دادهاند که حس مکان به نقل از پروفسور جان لنگ چیزی نیست که تنها منتقدان ان را مطلوب بدانند افراد عادی نیز
وقتی جایی که با ان سابقه ی اشنایی دارند دستخوش تغییر شود اغلب به خاطر از دست دادن هویت احساس نارحتی می
کنند.این تنها در نتیجه (شوک نو بودن )نیست .یک حس ریشه دار است که می گوید انچه ساخته شده بیجا است .حس (مال
ما بودن) را برای مردم ندارد.هر مکانی دارای یک حس مکان است .این واژه حس مکان دو جنبه دارد یکی جامعه شناسی و
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دیگری روانشناسی .همچنین در پدیدارشناختی مکان ،تجربه اصلیترین رکن در ادراک است .یکی از نقشهای مهم معماری
تحقق عینی حس مکان است ،به گونهای که از طریق چنین حسی ،فضای انتزاعی به مکانی ملموس تبدیل شود و شخصیت
خود را به دست آورد.

تعلق به مکان
دراین سطح فرد نه تنها از نـام و نمادهـای مکـان آگاه است ،بلکه با مکان احساس بودن و تقدیر مشترک داشتن نیز دارد ،در
این حالت نمادهای مکان محترم و آن چه برای مکان رخ میدهـد ،بـرای فرد نیزمهم است( .فالحت. )1385 ،بنابراین به طور
خالصه می توان نتیجه گرفت که عوامل تأثیرگذار بر ایجاد حس تعلق به مکان ناشی از فرد و محیط اطراف او (با تمام ویژگی
هایش) است .از این رو این عوامل در یک دسته بندی کلی به دو گروه «عوامل محیطی» و «عوامل فردی» تقسیم می شوند.
همچنین ،می توان عوامل محیطی تأثیرگذار را به سه دسته عوامل کالبدی ،عوامل اجتماعی و فعالیتهای موجود در یک مکان
تقسیم کرد که منظور از عوامل کالبدی شاخص هایی مانند فرم ،روابط و سازماندهی ،مکان های شاخص و خدمات محلی است.
همچنین اجتماع ،ش امل سه شاخصة تعامالت اجتماعی ،طبقات اجتماعی و سایر افراد حاضر در بافت است و فعالیت نیز در
برگیرنده شاخصه هایی از قبیل تعاون و همکاری های محلی و رویدادهای محلی خاطره ساز است .عوامل فردی نیز به دو دسته
تصورات ذهنی و ویژگی های فردی تقسیم می شود؛ منظور از تصورات ذهنی ،رضایت مندی ،امنیت ،رابطه ها ،توقعات و
تعلقات قبلی است (احمدی).

دلبستگی به مکان
وابسـتگی مکانـی بـه پیوندهـای عملکـردی و هـدف محـور بـا یـک قـرارگاه اشـاره دارد و بازنمــود میزانــی اســت کــه
یــک قــرارگاه فیزیکــی شــرایطی را بــرای تأمیــن اهــداف فراهــم مــی آورد (قلعهنویی .)1396 ،بنابراین احساس
دلبستگی به مکان عالی ترین مرتبه رابطه انسان و مکان است که به منظور بهرهمندی و تداوم حضور انسان در مکان ،نقش
تعیین کننده ای دارد .حس دلبستگی به معنی رابطه هم پیوند میان انسان و محیط است؛ در اثر این رابطه ،مکان به لنگرگاهی
روانی بدل می شود و اهمیت فضا برای شخص ،باالتر از یک نقطه در دستگاه مختصات است .اغلب ،حس دلبستگی به مکان از
تجربههای شخصی میگذرد و خاطرات جمعی پیوند میخورد (ویکیپدیا) .همچنین مکان تنها یک سرپناه برای فعالیت های
انسان نیست بلکه پدیده ای است که انسان در تعامل خود با آن ،بدان معنا بخشیده و به آن دلبسته می شود تا آن جا که گاه
حتی خود را با آن باز می شناسد .اگر از زاویه نیازهای انسان نیز به این مسئله نظاره کنیم ،نیاز انسان به تعامل عاطفی با مکانی
که در آن زندگی می کند و یا به عبارتی «دلبستگی به مکان»  ،از جمله مهم ترین ابعاد رابطه انسان و مکان است که باید مورد
توجه معماران ،طراحان و برنامه ریزان شهری قرار گیرد (دانشور .)1388 ،لذا در رابطه با دلبستگی به مکان میتوان اینگونه
گفت که در این سطح فرد با ارتباط عاطفی پیچیدهای با مکان دارد مکان برای او معنا دارد و مکان محور فردیت است و تجارب
جمعی و هویت فرد در ترکیب با معانی و نمادها به مکان شخصیت میدهد در این حالت بر منحصر به فرد بودن مکان و تفاوت
آن با دیگر مکانها تاکید میشود (فالحت.)1385 ،
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محیط و تاثیرات آن بر انسان
اگر معماری را شکل دادن هدفمند به مکان و محیط زندگی انسان تعریف کنیم ،درمییابیم که دو عامل «شکل» و «زندگی» در
بطن آن است .اثر معماری همانند ظرف است و معمار در پی ساختن این ظرف ،و آنچه در این ظرف میآید «زندگی انسان»
است .پس انسان هم سازنده ظرف است و هم خود به صورت مظروف در آن قرار میگیرد و شکل میپذیرد (ایروین آلتمن)
میگوید :محیط و رفتار آنقدر در هم تنیده شدهاند که به سختی میتوان آنها را از هم تفکیک کرد رفتار را نمیتوان مستقل از
رابطه درونی با محیط درک کرد رفتار را باید در بستر محیط تعریف کرد (آلتمن .)1382 ،بنابراین با تعریفی سادهتر میتوان
اینگونه گفت که محیط را به شکل ضمنی هر آنچه در اطراف ما است ،چه ساخته شده چه طبیعی ،می توان نامید .با این وجود
تعریف ما از محیط بسته به نوع برداشت و استفاده ما از محیط متفاوت است« :جغرافی دانان زمین آب و هوا ،روان شناسان
مردم و شخصیت فردی آنها ،جامعه شناسان سازمان های اجتماعی و فرآیندها و معماران ساختمان ها و محیط های باز و منظر
را محیط تعریف می کنند بسیاری از عوامل غیرفیزیکی موجود در محیط می توانند محیط را متاثر کنند .محیط های طبیعی
اغلب به عنوان عواملی که از فشار روحی می کاهند در نظ ر گرفته می شوند اما گاهی در شمار موارد استرس زا قرار می گیرند.
محیط را می توان به طرق مختلف برحسب موارد گوناگون دسته بندی کرد .از جمله دسته بندی هایی که در مورد محیط
انجام شده تقسیم بندی جان لنگ است وی محیط را در زیر گروه های محیط کالبدی ،محیط اجتماعی ،محیط روانشناختی و
محیط رفتاری تقسیم بندی می کند ( محیط کالبدی شامل محیط های زمینی و جغرافیایی ،محیط اجتماعی شامل نهادهای
متشکل از افراد و گروه ها ،محیط روانشناختی شامل تصاویر ذهنی مردم و محیط رفتاری مجموعه عواملی است که فرد به آن
واکنش نشان می دهد).

جبری نگری معماری
این دیدگاه از نخستین دیدگاه ها در مورد تاثیر معماری بر رفتار انسان بوده است .لنگ در ابتدای کتاب آفرینش ،نظریه
معماری بیان می کند که بیشتر نظریه های معماری بر این اعتقاد و اساس بوده است که محیط ساخته شده ،یکی از عوامل
تعیین کننده رفتار اجتماعی انسان بوده است .این دیدگاه در گفتار آلتمن قابل مشاهده است« :محیط و رفتار آن قدر در هم
تنیده شده اند که به سختی می توان آنها را از هم تفکیک کرد .رفتار را نمی توان مستقل از رابطه درونی آن با محیط درک
کرد و رفتار را باید در بستری محیطی تعریف کرد ».اما این دیدگاه در واقع نوعی «اعتقاد به جبریت معماری» است.

تاثیر معماری بر عملکرد افراد
آرامش و آسودگی ،یکی از مهمترین نیازهای فطری انسان در طول تاریخ ،و هدف بخش زیادی از تالشهای او در زندگی بوده
است .از همین رو ،معماران نیز به عنوان هنرمندانی که ظرف زندگی انسان را میسازند ،از قدیم تاکنون سعی در ایجاد فضایی
آرامش بخش داشتهاند؛ چه معماران مسلمانی که آرامش را از ملزومات و نتایج ایمان و منشاء آن را قدسی میدانند و چه
معماران متجددی که بر متنای نگاه روانشناسان انسانگرایی همچون :مازلو ،نیاز به امنیت و آرامش را بعد از نیازهای
فیزیولوژیک ،مهمترین خواسته انسان بشمار میآورند (اسدی .)1397 ،بنابراین معماری عالوه بر اینکه خود دنیایی شگفتانگیز
است ،شگفتیهای زیادی نیز می آفریند .هم از محیط خود تاثیر پذیر است و هم بر دنیای پیرامون خود تاثیر گذار است ،از
طبیعت و انسانها تاثیر میگیرد و بر آنها نیز تاثیر میگذارد بطوریکه رابطه میان آنها همواره دو طرفه بوده است ،از این رو
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است که معماری از اهمیت ویژهای برخوردار است .فضاها و محیطهای مختلف همیشه روح و روان آدمی را تحت تاثیر قرار
میدهند و انسانها نیز از این محیطهای متفاوت با توج به درک و شعور خود ،برداشتهای متفاوتی را دارند .بنابراین درطول
تاریخ انسان و معماری همواره بر یکدیگر تاثیر گذاشته اند و آگاهانه یا در مواقعی ناآگاهانه در مسیر تکامل و یا تنزل یکدیگر
نقش داشتهاند .در گذشته چون ارتباط افراد با جامعه مهم بود ،معماری خانه و محیط اطراف هم به گونهای طراحی میشد که
به سبک زندگی و روابط مردم کمک کند .ساختمانها غالبا با سفارش مالک بر اساس نیاز وی طراحی میشد و معمار هم با
استفاده از تجربه و هنر خود ،ساختمانی را طراحی میکرد که مورد نظر صاحب آن بود و بر اساس اصول درست ،ساخته شده
بود
در ادامه بحث اینگونه باید اظحار داشت که رابطه انسان با فضای معماری رابطه ای روزمره است که بخش مهمی از زندگی او را
در بر می گیرد و ارتباطی ناگسستنی با مردم و زندگی آنان دارد این رابطه پیچیده تر از رابطه انسان با فضای هنری نقاشی و
مجسمه س ازی است ،زیرا وی این فضا را از درون نیز تجربه می کند .از این رو بعد از قرنها ،هنوز مسأله اصلی معماری ،فضا،
زندگی و شیوه ارتباط بین این دو است .فضای معماری که اصلی ترین وجه معماری است ،از طریق اصلی ترین جنبه زندگی
یعنی خالقیت ایجاد می شود .با اینکه فضای مع ماری به فضای زندگی انسان ها مربوط است ،ولی این ارتباط از قالب خاصی
نتیجه نمی شود .فضای زندگی به صورت الگویی از پیش تعیین شده ،در جهان ایده آل ها وجود ندارد ،بلکه باید ایجاد شود و
معمار مسوول ایجاد آن است.

نتیجه گیری:
نتایج به دست آمده از این پژوهش اینطور نشان میدهد ساختمانهای بلند مرتبهای که شهرها را احاطه کردهاند تاثیرات
ادراکی و روانی فراوانی بر شهروندانی که روزمره با این ساختمانها مواجه میشوند دارند بنابراین امروزه طراحی فرمهای
گوناگون محیط ساخته شده پیش از اینکه بر احساس و نگرشهای شخصی طراحان متکی باشد بر دانش و آگاهی آنان متکی
است حال می توان اینگونه گفت که آشنایی به روانشناسی محیط در کنار سایر علوم رفتاری میتواند نقش مهمی در این
خصوص ایفا نماید .همچنین در خصوص اهمیت به روانشناسی محیط میتوان اینگونه گفت که آنچه روان شناسی محیط را از
سایر شاخ ه های روان شناسی مجزا می سازد ،همانا بررسی ارتباط رفتارهای متکی بر روان انسان و محیط کالبدی است .لذا
توجه طراحان به بررسی روان شناختی فضاهای طراحی شده پیوندی ناگسستنی بین روان شناسان محیطی و آن ها ایجاد کرده
است .اگرچه بیش از چند دهه از احساس نیاز و همکاری روان شناسان و طراحان در شاخه های گوناگون مانند معماری،
طراحی شهری ،طراحی منظر ،طراحی صنعتی و غیره نمی گذرد ،اما در بسیاری از دانشگاه های معماری دنیا این دانش در
جدول دروس آن ها جایگاه ویژه ای یافته است .از لحاظ تاثیر معماری بر عملکرد افراد میتوان اینگونه گفت که معماری به
معنی هنر ساماندهی فضا است .وقتی معمار فرآیند ساخت یک اثر را مدیریت میکند ،وارد مسیری میشود که به جزئیترین
احساسات و عواطف بشری میرسد و مستقیما روی سبک زندگی انسان تاثیر میگذارد .میتوان با قاطعیت گفت ،معماری یکی
ازعوامل مهم برای داشتن جامعه ای فعال و پویا ،همراه با شهروندانی شاد و پرانرژی است .همچنین از آنجایی که شهروندان
جوامع مدرن بیشتر وقت خود را در خانه میگذرانند  ،ساختار خانه و معماری از اهمیت بیشتری نسبت به فضاهای دیگر
برخوردار است .بنایراین محیطی که در آن زندگی میکنیم فضا یی بارور برای رشد و تکامل فردی است .موج مثبتی که از
اطرافمان دریافت میکنیم ،میتوانند در تقویت احساس عزت نفس و رضایت نقش داشته باشند.
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