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 درآمدی بر نقش محیط و روابط اجتماعی

 
 خیرالسادات السادات کرما،امیر محمد صادقیان ،*علی محمد اندیشمند

 .رانی،ایزد واحد دانشگاه آزاداسالمی معماری ارشددانشجو کارشناسی 
.رانی،ایزد واحد دانشگاه آزاداسالمی معماری ارشددانشجو کارشناسی   

ایران.،یزد واحد ،اسالمیگاه آزادمدرس دانش ،دکترا معماریدانشجوی   
 

 

 

 

  :چکیده

اخت نسان سااز جمله مباحث مطرح درمعماری و به ویژه روانشناسی معماری مقوله روابط اجتماعی و نقش آن درمحیط 

 ع امروزیدرجوام قلمروپایی ،خلوت،ازدحام میباشد. مساله ای که این مقاله به آن می پردازد چیستی واهمیت نقش

ی باشد. معماری مزبررسی این مساله تبیین رویکردهایی در جهت استفاده از مبانی نظری این مقوله در طراحی است.هدف ا

 هات کتابخانمطالع با گردآوری داده ها از طریق وتحلیل مروری در تبیین این رویکرد با استفاده از روش استدالل منطقی

هنگ هر به فر دهای نظری برای رسیدن به خلوت مطلوب با توجهمی باشد .یافته های این تحقیق حاوی راهبر واینترنتی

ه ها ق این یافتت . طبمنطقه که با اتخاذ این مبانی در معماری و طراحی میتوان به آثارمطلوب تری در معماری معاصر پرداخ

و  یتاررف یگولا /یزشینگا -یشناخت-یادراک یالگو/یانگار نی) ماش یبه چهار الگودر حوزه روانشناسی محیطی میتوان 

 پردازد. یم معماران(اشاره کردکه به کمک  یاجتماع ینظام ها ای یبوم شناخت یالگو

 

 الگوها،آلتمنایروین ،محیطیطراحی ،مطلوب خلوت واژه های کلیدی :
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 :مقدمه
باشد،  ی شدهوب طراحیک کار هنری، یک اتاق، یک ساختمان، یا محدوده ای از فضای سبز هر چند که از نظر انسان سنجی خ

 دبه نظر برس« ناراحت»اده کنندگان ممکن است برای استف

کیفیت  احتی ورهدف جلب توجه به معیارهای خاص تری چون خلوت، فضای شخصی، و رفتار قلمروپایی است. این عوامل ادراك  

ری یازهای دیگرضای نامومیت دارد و به محیط را تحت تأثیر قرار می دهند. نیاز به خلوت، فضای شخصی و قلمروپایی در انسان ع

 چون امنیت ، خودشکوفایی، و عزت نفس ربط دارد.

)Hall 1959 , goffman 1963, Lyman and scott 1967, skaburskis sommer 1969, Altman 1975( 
 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق :
ین ند. دلیل امی سازنلمروپایی را به خوبی برآورده بعضی از ساختمانهایی که توسط معماران تحسین شده اند نیاز به خلوت و ق

طراحی  ن آن را درمی توامسئله ساده است. در اغلب موارد این رفتارها به طور ناخودآگاه بروز می کنند. بدون شناخت یک رفتار ن

ست. ادر طراحی  آنها رفتندر نظر گرفت. یکی از وظایف رفتارشناسان جلب توجه طراحان به این گونه رفتارها و چگونگی در نظر گ

طراحی  اهمیت ویکی از اهداف نظریة طراحی محیط، توصیف و تبیین چگونگی پاسخگویی ترکیب کالبدی محیط به این رفتارها 

 محیطهایی است که تأمین کننده و حمایت کننده آنها می باشند.

 

 نظریه نفوذ اجتماعی
ان ردازد که هممی پ  به این مطلب ونفوذ اجتماعی می باشد. در این نظریه ان به خاطر همکاری او با تیلر در نظریه مشهرت آلت

 یابد. اگر ییر میطور که روابط ادامه می یابد ، ارتباط کالمی افراد از حالت سطحی و غیر سطحی به حالت عمیق و شخصی تغ

 می دهند. گفتگو لذت بخش و متمرکز باشد افراد اطالعات بیشتری را در مورد خود به طرف مقابل

 

 روانشناسی محیط

 سی اجتماعیوانشنارآلتمن در زمینه روانشناسی محیط کار هایی را انجام داه است. او معتقد است که بین روانشناسی محیط و 

 جتماعیاظریه نفوذ نعد از ارتباط نزدیکی به هم دارند و این دو رشته می توانند در پیش برد اهداف خود از یکدیگر کمک بگیرند. ب

 ت.اطش با محیط اطراف خود داشته اس، آلتمن توجه زیادی به رفتار انسان و ارتب

 

 روش تحقیق :
 استفاده شده است .  روش استدالل منطقی ازدراین مقاله با جستجوی اینترنتی و مطالعات کتابخانه ای 

 خلوت 
 ی خواهد ازمی گاهی کند که در آن فرد یا گروهایروین آلتمن خلوت را فرایند نظارت بر مرز متغیر خود/دیگری است تعریف می 

 دیگران جدا باشد وگاهی می خواهد با دیگران ارتباط داشته باشد. 
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دیداری،  ا بر تعاملگروهه در تعاریف مربوط به خلوت یک ویژگی مشترك وجود دارد. نکتة اصلی این تعاریف، توانایی کنترل افراد یا

، حق انتخاب و امکان ( خلوت را توانایی کنترل تعامل اجتماعی1977رای مثال، راپاپورت )شنیداری و بویایی با دیگران است. ب

 .(Schwartz 1968)د. تعامل اجتماعی دلخواه فرد تعریف کرده است. خلوت نباید به گوشه ای از جمع و تمایل به انزوا منجر شو

، ن می کنده است. خلوت، استقالل فردی را تأمی( چهار مقصد را که با خلوت تأمین می شوند، تشخیص داد1970وستین )

ن خلوت از نابرایبهیجانات را تخفیف می دهد، به خود ارزیابی کمک می کند و ارتباطات را محدود و از آن محافظت می کند. 

 جهت رابطة بین فرد و گروه و ما بقی جامعه قابل اهمیت است.

 شده کسب خلوت -مطلوب خلوت

 :کرد بررسی دیدگاه دو از توان می را خلوت

 .کند می تعیین را آن خود گروه یا فرد که تعامل مطلوب سطح -

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

 :خلوت به یافتن دست

 رخیب در اما.دهد می نشان را خود رضایت عدم و کند می مزاحمت احساس فرد شود شخصی فضای وارد دیگری شخص اگر

 زیرزمینی ایقطاره اجتماعات، سالن ورودی آسانسور، چون هایی مکان).میشود تحمل شخصی فضای به ناخواسته ورود موارد،

 (. ها فروشی ساندویچ وپیشخوان

 :جویی خلوت در فردی های تفاوت

 یافته سازمان تحقیقات اب تفاوتها این از عضیب .است متفاوت مختلف گروههای و افراد در آن تامین کارهای و ساز و خلوت به نیاز

 ضد رفتارهای به رنددا اخالقی های ضعف که افرادی .اند مانده باقی نشده آزموده هایی فرضیه عنوان به وبقیه اند شده تبیین

 زیادی اهمیت افراد ینا برای دفاع قابل فضای . گیرند می قرار محیط شرایط تأثیر تحت زیادی میزان به و آورند می روی اجتماعی

 . دارد

 محیط از شده سبک اطالعات مقدار که است این دلیل یابد، می تقلیل دارند معیوبی ادراکی نظام که افرادی اجتماعی فواصل

 نظر به .باشد بیشتر یفیزیک نقص با افراد در است ممکن خلوت به نیاز.است سالم افراد از کمتر افراد این در مشخص فاصله دریک

 دید معرض در ضوع نقص با افراد نیستند مایل که است سالمی افراد های قضاوت پیش تأثیر تحت نظر این پژوهشگران از بعضی

 . است بیشتر خلوت هب نیاز درونگرا افراد به نسبت برونگرا افراد در که دهد می نشان تحقیقات انتظار، خالف بر. باشند عموم

 می ترجیح را ارد حیاط های خانه درونگرا افراد دارند، دوست را محیط با تماس ابرونگر افراد که است معتقد کاپن دانیل

 می انجام انسان فتارر براساس اتاقها و ساختمانها ها، محله طراحی.دارد ربط فرهنگ به زیادی میزان به خلوت به نیازهای.دهند

 .دارد توجهی قابل تفاوتهای مختلف درفرهنگهای نتیجه در و شود

 فضاهای ازماندهیس در تفاوتها این .دارد وجود فرهنگی اساسی تفاوتهای خلوت به نسبت مردم دید در که است معتقد راپاپورت

 نگرشهای أثیرت زیادی میزان به هستند راحت مردم برای که هایی خانه داخل فضای .شوند می گر جلوه مسکن خارجی و داخلی

 می خانه خواب و غذاخوری پز، و پخت نشیمن، فضاهای بین را ای رابطه هر مردم از بعضی. دهند می نشان را خلوت به فرهنگی

 عربستان های خانه انندم بلکه دهد، قرار تأثیر تحت را اتاق مکان است تنهاممکن نه که دارند خاص نیازهای دیگری مردم .پذیرند

 خلوت مورد این در. کند تغییر نیز اتاقها در مکان دارد امکان سعودی

 .دارد ای ویژه شرایط بانوان نیاز مورد
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 ازدحام 
. ازدحام  (Altman 1975)خلوت بیش از اندازه به احساس انزوای اجتماعی، و خلوت کم به احساس ذهنی ازدحام منجر می شود 

. ی کندشکل مه را مبه دلیل محدود ساختن استقالل و بیان فردی موجب فشار عصبی می شود و زمینه های برقراری ارتباط دلخوا

اوت است. ود متفشازدحام با تراکم جمعیتی که معموال با میزان جمعیت در واحد سطح )مثل نفر در هکتار( اندازه گیری می 

زاحمت های ن بر مازدحام با احساس عدم کنترل بر محیط همراه است و تحت تأثیر ادراك فرد از میازن کنترلی است که دیگرا

 .خود دارند

( (Rapoport 1977. جاری الگوی با باید افراد دتعدا که معنا این به باشند؛ شلوغ اندازه از بیش نباید رفتاری مکانهای یا قرارگاهها 

 .باشند داشته را خود دلخواه قلمروپایی کنترل و کافی شخصی فضای باید مردم و باشد داشته تناسب رفتار

 قلمروپایی 
 ت.د و دیگری اسو نظارت بر مرز میان خو کاری فراهم آوردن خلوت است ( از قلمرومکانی ساز و1975تعریف ایروین آلتمن )

 ی شود.مآن دفاع  و در صورت لزوم در برابر تهاجم دیگران از (: رفتار قلمروی بیانگر میل تملک و اشغال فضاست1965استی)

 کان ، شخصیه یک مبق انسان نسبت این تعاریف بعضی از ویژگیهای اصلی قلمرو مکانی را پیشنهاد می کنند. احساس مالکیت و ح

ختی یازهای شنانیک تا سازی و نشانه گذاری یک محوطه. حق دفاع در مقابل مزاحمت و تأمین کارکردهایی که از نیازهای فیزیولوژ

 ( .Altman 1975رند )و زیباشناختی را شامل می شود.انسان و حیوان رفتار قلمروپایی را از راههای متفاوتی به نمایش می گذا

فراد و اه ای است که ارائه کرده است.قلمرو مکانی فضای محدود شدی ( راجع به قلمرو مکانی انسان تعریف1970لئون پاستاالن )

حساس ابد و با ای می یگروهها از آن به عنوان محدوده اختصاصی استفاده و دفاع می کنند. قلمرو یا یک مکان، هویت روان شناخت

 ه صورت نماد در می آید.مالکیت و ترکیب کالبدی ب

 Dubos)است  هنجارها و معیارهای فرهنگیدر انسان، رفتار قلمروپایی حتی اگر مبنای زیست شناختی داشته باشد باز هم تابع 

1965 , Ardrey 1966)  قلمروهای انسانی از جهت اندازه و مکان تفاوتهای زیادی دارند؛ نه تنها مفهومی مکانی بلکه محصول .

 گذاری می شوند.  و انگاره های انسان هستند و با دامنة وسیعی از موانع فیزیکی و نشانه های نمادین عالمت ساخته ها

ود خپایی را در مفهومی از قلمروقرارگاه یا مکان رفتاری مورد استفاده انسان، چه یک فضای مسکونی و چه یک مکان کاری باشد،

 .دارد

 (Becker 1981 1982)  .(در مورد تفاوت میان قلمرو اختیاری و قلمروهای 1968در تحلیل روس) سترسی موقت ددیگر مساله

 است. مطرح شده 

نهایتا می توان گفت تجاوز به قلمرو یعنی بر هم زدن خلوت .  
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 نتیجه گیری

در خدمت  دهشذکر م ایروین آلتمن از بحث در باره خلوت به مهمترین هدف یعنی رسیدن به هویت فردی بیان می کند و از مفاهی

ول آن ها یا حص دستیابی به خلوت مطلوب کمک می گیرد و ازدحام را یکی از شرایطی می داند که از حاصل نشدن اهداف خلوت

ی/الگوی اشین انگاروی ) مدر ازای هزینه های زیاده از حد پدید می آید.در پایان جایگاه رفتار و محیط در این حیطه به چهار الگ

 حی محیطی میوی رفتاری و الگوی بوم شناختی یا نظام های اجتماعی (اشاره کردکه به کمک طراگلگیزشی/ اان -شناختی-ادراکی

 پردازند.

کار  محیط به درعصر حاضر الگوی ماشین انگاری در تحلیل های محیطی/ سیستم جریان ترافیک و تحلیل نور رنگ و گرمای  
 گرفته می شود .

 (.1959ه های ذهنی است در کار کوین لینچ دنبال شده است .)لینچ و ریوکینالگوی ادراکی شناختی که همان نقش

 کنند.(نوعی رویکرد رفتار محور است که مشاهده و بررسی می1964وبارکروگامپ1968کار بارکر و همکارانش )بارکر

(براین 1974-1973یلمز( و پیروانش)و1968اما بارکر ) .گوی بوم شناختی هنوز در حوزه رفتار و محیط تثبیت نشده است لا

 عقیده اند که واحد تحقیق مناسب در این زمینه واحدی است که محیط و افرادو هردو را در بربگیرد.
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