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به کاهش استرس ارائه ی راهکارهایی در طراحی محیط در مجموعه های مسکونی نسبت 

 (تنکابن  هاینمونه موردی شهرک ) ساکنین 

 
 2فاطمه ابراهیم زاده   , 1سیده معصومه ریاضی                                                

 masome.riazi@yahoo.com                       دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات آیت اهلل آملی .1

 pasfashka@yahoo.com                           عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات آیت اهلل آملی . 2

 پیشرفت با .میشود فرض انسان رفتار بر گذار تاثیر عاملی عنوان به بیشتر محیط مختلف های نظریه میان در اینکه هب توجه با

 دلیل.دارند متقابل اثر محیط گیری شکل روند بر بلکه.نیستند محیط از متاثر او رفتار و انسان دیگر محیطی روانشناسی دانش

 مقابل در را انسان رفتار خواهیم می اگر و است محیطی شناسی روان بحثی انسان رفتار و شخصیت که است این موضوع این

 آشکار های رفتار از استفاده با و فردی خصوصیات شناخت با. کنیم درک منظره در را عین و ذهن ابتدا باید بفهمیم محیط

 .است فرد و محیط بین تقابل نتیجه مشخص طور به که دارند هایی منش و رفتار افراد که دریابیم میتوانیم محیطی

 موضوعاتی به.بپردازد ساز و ساخت نحوه و چیدمان بحث به آنکه از بیشتر داخلی دکوراسیون و معماری و منزل روانشناسی

 افراد شخصیت و روحیات بر آن تاثیر چگونگی نیز و افراد روانی و روحی امنیت تامین بخش آرامش و زیبا فضاهای خلق چون

 آن به نسبت نباید که است مهمی بسیار امر ها طراحی در شناختی روان نکات رعایت دلیل همین به .میشود مربوط مختلف

 نتایج.اند آورده روی روانشناختی معماری یا معماری روانشناسی به افراد از بسیاری حاضر حال در اساس این بر.بود توجه بی

 اصول براساس بایست می اینکه بر عالوه داخلی های دکوراسیون و ها ساختمان طراحی که است آن مبین حاضر تحقیق

 و رفتار نوع و انسان ماهیت بر دقت نیازمند تزئین لحاظ از چه و ساخت لحاظ از چه معماری و طراحی شوند طراحی علمی

 های نیازمندی راستای در و انسان روحیه و تمایالت مبنای بر که معنا این به.باشد بلعکس و محیط از آن گرفتن تاثیر

 خواهند باالتری ذهنی سالمت و بهتر احساس باشند، داشته کنترل خود اطراف محیط بر افراد که هنگامی .باشد محیطی

 شود، می محیط به تفاوتی بی و ناامیدی ایجاد باعث باشد، نتیجه بی و تأثیر بی محیط بر مردم کنترل و فعالیت وقتی و داشت

 و است یکیولوژیزیف و یروان واکنش استرس .شود می جامعه و زندگی به مردم توجه کاهش باعث مرور به مسئله این که

 احساس صورت به غالباً استرس .است گرفته قرار ای دکنندهیتهد طیشرا و تیموقع در کند حس فرد که دهد یم رخ یزمان

 اعصاب ستمیس است گرفته قرار دیتهد و خطر معرض در کند یم احساس فرد که یهنگام .شود یم تجربه اضطراب

 یکیولوژیزیف های واکنش ای پاره فرد درون در حال نیع در و کند یم آن با مقابله ای خطر از فرار آماده را او کشیسمپات

در این مقاله با بررسی نمونه .  دهد یم رخ گرید ییایمیش مواد و نیآدرنال ترشح شیافزا و دلشوره ق،یتعر قلب، تپش رینظ

به بررسی مواردی می پردازیم که می تواند در از طریق جمع آوری پرسشنامه  در تنکابن  مسکونیشهرک های موردی های 

 . ایجاد محیطی امن باعث کاهش استرس در میان ساکنین آن شود 

 

 معماری ، رفتاری نیازهای .محیطی روانشناسی .داخلی معماری  :ها واژه کلید
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 : مقدمه 

اشیائی را با استفاده از تناسبات مرتبط با بدن خود خلق نمود تا مورد استفاده قرار دهد و این مسئله باعث انسان در طول تاریخ 

شد گسترش و پیشرفت سریع تکنولوژی و شهر نشینی موجب شد تا علم طراحی نیز دائماً در حال تغییر و  طراحی پیدایش علم

توجه قرار گیرد به این دلیل است که بر اساس نیازهای زمان خود طراحی شده اگر مدل و یا طرحی در یک دوره مورد . تحول باشد

و الگو های آن همواره با تغییراتی کلی و جزئی هموار هستند باید به گونه ای طراحی شود که  دکوراسیون است از این رو طرحهای

فیزیکی و هماهنگی آن با  زیباسازی بردن باال, هدف اصلی از انجام دکوراسیون, منطبق با خواسته های درونی انسان باشد

و همچنین به وسیله عناصر متعلقه و ... احساسات درونی انسان میباشد که جز با تاکید بر روابطی چون عاملیت و عملکرد با فرم و

فضا ها و  طراحی داخلی با بکار کیری عناصر فوق سعی در بهینه سازی. میسر و مقدور نمی باشد ...بافت و, مرتبطی چون رنگ

طراحی داخلی با ایجاد مجموعه ای از بایدها و . دست یابی به کار آیی و کارکرد مناسب در کنار زیبائی و معانی و معنا ها می باشد

داخل در برابر خارج و همچنین قدرت , هندسه در برابر طبیعت, و قرار دادن فرم در برابر فرم و فضا , کثرت ها و کاستی ها, نبایدها

در . را مفهوم بخشد (formal) ق مردانه از یک سو و احساسات زنانه از سوی دیگر می کوشد ارتباط معنائی و فرمالو منط

طراحی داخلی در ایجاد . به وسیله این ترکیب می خواهد به اهداف مورد نظر خود در طراحی فضا دست یابد طراحی داخلی واقع

محیط مناسب یعنی فضایی که بشر در آن بتواندبه دور از فشارهای . موثرداردفضایی مطلوب و دلنشین برای افراد جامعه نقش 

هدف طراحی داخلی , بنابراین. ناخواسته روانی رشد کرده و شکوفا شود و این از خواسته های عقالنی و منطقی هر جامعه است

 .سیون استبهبود عملکرد فیزیکی و روانی و دست یابی به اصول زیبا شناسی فضای داخلی و دکورا

 :عنوان زیر تقسیم بندی می شوند9در , اصولی که در طراحی با هدف ایجاد فضائی معمارانه در نظر گرفته می شود , در این میان

 فرم .1

انتخاب بافت . بافت و فرم مهمترین نقش را در آذین و دکوراسیون بر عهده دارند آنها زیبائی و عملکرد را به برنامه خود می افزایند

بدون شک گزینه های امکانپذیر . از سبک معماری و محدودیتهای محیطی و همچنین اولویتهای شخصی متاثر خواهد شد و فرم

زیادی وجود دارد که وظیفه تعیین فرم را دارند اگر به نقش این قواعد توجه کنیم آنگاه میتوانیم انتخابی آگاهانه و هوشمندانه 

به وسیله .فرم ها می توانند در نگاه ما به تناسب اثر بگذارند. را میتوان شناسائی کرد داشته باشیم و بدین گونه خطا های بصری

 .دنباله این قواعد خردمندانه خواهیم توانست فرم مناسب را برای افزایش فضا انتخاب کنیم

  

 رنگ .2

  

جلوه یا اثر هر رنگ در . رنگها استیکی از مالحظات روانشناختی رنگ که در کاربرد هنری رنگ اهمیت دارد، بررسی تأثیر متقابل 

معکوس کردن این ترتیب  .جوار رنگ دیگر تغییر می کند هر رنگ نسبت به دیگری میزان تیرگی یا روشنی ذاتی اش را می نمایاند

رنگ های سرد، مختصر کاهش در دمای بدن نگرنده ایجاد می کنند و رنگ های گرم . طبیعی، ناسازگاری رنگی به بار می آورد
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رنگهای درخشان به .به لحاظ بصری، رنگ گرم پیش می آید و رنگ سرد پس می نشیند. اعث مختصر افزایش دمای بدن می شوندب

این نوع آرایش یک . تنهایی جذاب هستند اما اگر در یک الگو یا ردیفی منظم قرارگیرند از نظر بصری تاثیر بیشتری خواهند داشت

. میکند و در نتیجه یک مفهوم و یا نوعی نظم را، ورای حضور محض رنگها، منتقل خواهد کردساختار ساده را بر این رنگها حاکم 

بافت هائی با کنتراست باال یک احساس فعال و پر انرژی ایجاد .همچنین رنگها میتوانند به نگاه ما نسبت به بافت ها تاثیر بگذارند

 .می کنند و رنگها را برای ایجاد محیطی آرام محصور میکنند

 بافت .3

در . بافت را توسط دو حس المسه و بینایی میتوان تشخیص داد. کلیه مواد و اجسام دارای نوعی بافت داخلی و ساختمانی هستند

نیاز به بافت در محیط . کارهای هنری بافت های ملموس و بصری ممکن است با هم تلفیق شوند و یا از یکدیگر متمایز گردند

اماکن پر بافت موجب فشار ذهنی و آشفتگی خاطر . مملو از اثرات بافتی زیبا است, طبیعت. استاطراف احتیاجی برای انسان 

لذت بصری , بکارگیری طبیعی مواد .میگردند و متقابآل محیط های یکنواخت اثرات بدی و کسالت باری بر انسان باقی می گذارند

به نظر  ,بر میزان زبری یا ظریف, تضاد. و ناهنجار بنظر میرسند ظریف و زیبا و برخی دیگر خشن, پاره ای بافت ها . بیشتری دارد

شفاف تر از هنگامی است که در مجاورت بافتی , بافتی که در برابر یک پس زمینه صاف دیده میشود.اثر می گذارد, آمدن یک بافت 

تر و با مقیاسی کوچکتر به نظر خواهد  نرم, کما اینکه هنگام دیده شدن در برابر یک پس زمینه زبر تر ;مشابه قرار داده می شود

 .رسید

 نور .4

و . یا بافت قابل دیدنی وجود نخواهد داشت, رنگ, فرم ,بدون نور. نور اصلی ترین عامل پویایی یک فضای داخلی و دکوراسیون است

یک محیط داخلی  روشن کردن فرمها و فضای, نخستین عملکرد طراحی نور, بنابراین. نه هیچگونه حصار مرئی جهت فضای داخلی

نور بر ادراک ما از .دقت و راحتی در خود انجام دهند, و نیز اجازه به کاربردهای فضا است تا فعالیت ها و وظایف خود را با سرعت

نور مستقیم که روی .تحت تاثیر قرار می گیرد, بافت تاثیر میگذارد و در عوض و خود هم توسط بافتی که آن را روشن می کند 

بافت فیزیکی را تشدید کرده و حتمآ , در حالی که نور پراکنده ;بافت دیداری آن را افزایش میدهد, فت فیزیکی می تابدسطحی با با

نحوه چیمان منابع نوری و الگوهای روشنایی ساطع شده توسط آنها بایستی با جنبه . می تواند ساختار سه بعدی آن را مبهم نماید

از آنجا که چشمان ما همواره در جستجوی درخشنده .هماهنگی داشته باشند, کاربردی آن های معمارانه ی یک فضا و الگو های

این هماهنگی در طراحی نورپردازی متمرکز , ترین اشیاء و پرتحرک ترین کنتراستهای سایه و روشن در میدان دیدشان می باشد

 .اهمیت ویژه ای می یابد ,سطح کار

 بازشوها .5

هر چه بر اندازه و تعداد این بازشوها . ی مجزا می کنند و آنها را به طور انفرادی تفکیک مینمایندسطوح را از نظر بصر, بازشوها

تاکید بصری . فضا بازتر می شود و شروع با ادغام با فضای مجاور می کند, بسته بودن فضا کمتر احساس می گردد, افزوده شود

و از آنجا که شدت تابش نور خورشید برای ما . این سطوح بیشتر روی سطوح محصور کننده است تا حجم تعریف شده توسط

, فرم ها و فضا های یک اتاق از نظر بصری به وسیله اندازه, چگونگی تاثیر آن بر وجوه , تقریباً و جهت آن قابل پیش بینی می باشد

عی ای که یک اتاق میگیرد و جهت برای تعیین نوع نور طبی. و جهت پنجره ها و نور گیری آن اطاق تعیین میشود, محل قرار گیری
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 .پنجره یا نورگیری میتواند مهمتر از اندازه آن باشد

 

 

 

 خط دید در فضا .6

فضای . در شب اشکال اسمانی و ستارگان وجه تمایز آسمان از زمین هستند. آسمان در روز توسط خط افق از زمین مجزا می گردد

زیرا تمام , فضا و شکل دو عنصر جدا ناشد نی اند.ی بیرون مجزا می شوداز فضا, داخلی نیز توسط دیوار ها و سقف شکل گرفته

تفاوت های ناگهانی شکل ها در جهات , در معماری. شکل می دهند ,اشکال در فضا تحقق می یابند و در همان حال فضا را اشکال

دکور و مبلمانی که بر ارتفاع خاصی تاکید به وسیله . فضایی پر هیاهو و فعال بوجود می آورند, باال و پایین و یا در عرض و طول

ندارند و با تعادل و نظم و وحدتی بدیع در میان کف و سقف می توان تحرک بیشتری در فضا ایجاد کرد و از کسالت فضائی کاست 

هدایت می نمایند آنها چشم و روح را به سرعت و به طریقه الهام بخشی به باال . و همچنین اثرات بیانی انها نیز وسیع تر خواهد شد

اشکال اگر . وضع بی دوام یافته و کسالت آور را پایان می بخشد و گویای کنشی مستمر خواهند بود. و بر راسی استوار میگردند

اگر کوچک و نا منظم باشندممکن است قدرت خود را با دفع , بزرگ و منظم و یکسان باشند فشار قابل توجهی به وجود می آورند

 .بهمین سبب مقیاس و تناسب در رابطه با مبلمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ی بلند تر ازدست بدهندشدن نیروهای شی

 مبلمان و چیدمان دکوراسیون .7

هر ترکیب بندی را میتوان کارآمد دانست . از این رو با مبلمان و رنگی متناسب خواهیم توانست ترکیب بندی با ثبات داشته باشیم

در اغلب موارد، نکته اساسی در شناسایی . اصر صحنه به طور موثر با بینندگان مورد نظر آن، ارتباط برقرار کندبه شرط این که عن

همین . عناصر کلیدی صحنه نهفته است تا با نظم مبلمان و میزان نور، آنها را از دل سایر عناصر تصویری متفرقه، بیرون بکشید

همچنین، بهتر است به جای تمرکز زیاد روی جزییات خیلی خاص، تنها روی ساختار اشیاء مزاحم، صحنه ها را مخدوش میکنند و 

منظور از مبلمان کارآمد مبلمانی . چرا که تاثیر آنها در مقابل ترکیب بندی عمومی، بسیار سطحی است. کلی صحنه تمرکز کنید

این . که دارای کارایی و عمکرد مناسب و متناسب باشدبل, است که نه تنها فضا را تزئین کرده و آن را از لحاظ زیباشناختی میاراید

 .برای قوه المسه ما جالب و یا محرکی برای ذهن باشد, عناصر می توانند از لحاظ دیداری برای چشمان ما لذت بخش

 عملکرد فضائی و محدودیت ها .8

یک چهار دیواری میتواند به عنوان اطاق . عنصری که در شروع باید مدنظر قرار گیرد عملکرد و نحوه استفاده از فضای داخلی است

یا دفتر کار شخص معین برای فعالیت مشخص قرار گیرد ضروری است با استفاده از  "آشپزخانه"اطاق بچه  "نشیمن"خواب 

شکل و نظم اثاثیه می تواند همچون . تقسیم گردد تا عملکرد هر یک دقیقآ مشخص گرددعواملی چون نورپردازی و چیدن مبلمان 

حتی یک عنصر تنها قادر است از . دیوارها در یک فضای بزرگ ایجاد نوعی محصوریت کرده و الگو های خاصی را به نمایش بگذارد

همچنین نور و الگو های تاریک و . ایی را نظم بخشدفضای را تحت الشعاع قرار داده و حوزه فض, اندازه و شکل خود , طریق فرم
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فضا از این , روشن آن باعث می شود تا قسمتی از فضا جلب نظر کرده و در عوض از اهمیت سایر قسمت ها کاسته شود و در نتیجه

درون مجموعه ها و ,  این عناصر.روابط فضایی نیز تنوع می یابند, بنابراین با افزایش عناصر یک طرح. طریق تقسیم بندی می شود

در نهایت . دسته هایی قرار میگیرند که هر کدام نه تنها فضا را اشغال میکنند بلکه بیانگر یا مشخص کننده فرم فضایی نیز هستند

نظم و , ماهیت فعالیت های ما و نحوه انجام آنها بر طرح. شکل گیری فضا به نحوه ی استفاده ما از آن فضا بستگی قاطع دارد

 .ن دهی فضای داخلی تاثیر میگذاردسازما

 

 

 مقیاس در فضا .9

مقیاس . امکانات و حس فضائی بزرگ در فضائی کوچک به ما احساس عظمت میدهد. به سایز و مقیاس در فضا توجه نمائید

برای ما اگر ابعاد یک فضای داخلی یا اندازه ی عناصر داخل آن . به حس بزرگی اطالق میشود که یک شیء به ما میدهد, انسانی

در صورتی که عناصر یک فضا از طریق , از طرف دیگر .می توانیم بگوییم آنها فاقد مقیاس انسانی هستند, حس کوچکی القاء کنند

میتوانیم , تناسب راحتی را برای ما فراهم کرده یا به نظر کوتاه نیایند , نیازهای ابعادی مربوط به دسترسی و فواصل ایمن یا حرکت

  .مقیاس انسانی استبگوییم دارای 

 محیطی روانشناسی ماهیت

 انسان چون هایی دانش شامل شناسی روان بر عالوه رفتاری علوم .است رفتاری علوم از ای زیرمجموعه محیطی شناسی روان

 محیط در انسان مطالعه گران پژوهش از تعدادی که است دلیل این به .است اقتصاد و سیاسی علوم حتی و شناسی جامعه شناسی،

 ای شاخه عنوان به محیطی شناسی روان حال، هر به اما دهند، می ترجیح بیشتر  "رفتار  محیط زیست مطالعه" الگوی قالب در را

 گاه سکونت با رابطه در انسان رفتارهای مطالعه به اند، داشته آن توسعه و ارائه در ای عمده سهم نیز معماران که شناسی روان از

 .برد کار به یکدیگر جای به را رفتاری علوم و محیطی شناسی وانر توان می مقاله این در لذا و پردازد می هایش

 .باشد مرتبط کالبدی محیط در او روزمره زندگی به که است ای گونه به انسان رفتار شناختی روان مطالعه محیطی شناسی روان

 را یکدیگر بر دو این تأثیرات و کالبدی محیط با انسان رابطه محیطی شناسی روان شود، می مستفاد تعریف این از که گونه همان

 چگونگی و انسان بر محیط تأثیر با ارتباط در را گوناگون های نظریه محیطی شناسی روان .دهد می قرار بررسی مورد ای گونه به

 قادر تا است ساخته مطرح ارتباط این در را مناسب سواالت و کرده خلق آن از انسان تجربه و کالبدی محیط بین تعامل و ارتباط

 تئوری خلق جهت در حقیقت در محیطی شناسی روان لذا .گذارد اجرا به را ها تئوری آن با متناسب تجربی های پژوهش باشد

 بتوانند ها تئوری این که ای گونه به هم آن است او بوم و روزمره محیط در انسان رفتارهای مشاهدات حاصل که است تجربی های

 ( 2،  1381: مرتضوی )  .گیرند قرار طراحان استفاده مورد

  "محیطی گری معینی" اصطالحاً یا انسان رفتار به دهی شکل در محیط نقش محیطی های تئوری در مباحث ترین مهم از یکی

 تحت جهانی درمقیاسی انسان رفتار معنا یک در .گیرد قرار توجه و بررسی مورد مختلف سطوح در تواند می گری معینی  .است

 انسانی های انگیزه و اهداف به توجه بدون یابد، دست آن به تواند می انسان را آنچه نیروها این و است اکولوژیکی نیروهای تأثیر

 .یابد می معنا آن چرخه در تنها و محیطی اکوسیستم  یک چنبره در دیدگاه، این در انسانی، رفتار حقیقت در .سازد می محدود
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 علت به امروزه دیدگاه این .است گردیده اکوسیستم آن مقهور که است اختیار بی موجودی مثابه به دیدگاه این در انسان لذا

 جدی معتبر نظریه یک عنوان به را آن توان نمی و دارد کمی طرفداران دهد، می دست به انسان ماهیت از که ناقصی تحلیل

 انسان رفتار کدام واقع به که است این هستند، آن بررسی به مند عالقه بیشتر راستا این در و امروزه شناسان روان آنچه .گرفت

 مورد جا این که آنچه حال، هر به .گیرد می شکل جغرافیایی شرایط تأثیر تحت یک کدام و وراثت و ژنتیکی نیروهای تأثیر تحت

 و معماری)  کالبدی محیط با ارتباط در که است گری معینی از مفهومی بلکه نیست، نیز گری معینی از معنا این است ما بحث

  .پرداخت خواهیم بیشتر مطلب این به اهمیت، جهت به .است توجه مورد (  غیره و منظر طراحی شهری، طراحی

 ایجاد با که معنا این از عبارتند ساده، تعریف یک در "کالبدی گری معینی" تر جامع تعبیری به یا و "معماری گری معینی"

 دگرگون اجتماعی رفتارهای سطح در ویژه به را آدمی رفتار توان می آن های توانش یا و محیط معماری عناصر در ها دگرگونی

 دیدگاه اولین در .دهند می قرار بررسی مورد انسان رفتار بر کالبدی محیط تأثیرگذاری چگونگی در را دیدگاه سه معموالً   .ساخت

 .کند می "معین " جبری ای گونه به را انسان رفتار چگونگی کالبدی محیط آرایش نامند، می "محیطی گری معینی " را آن که

 در که آورد می فراهم را هایی محدودیت و امکانات کالبدی محیط های توانش است "محیطی گرایی امکان "که دیدگاه دومین در

 تمایالت مبنای بر غالباً ها گزینش این .نمایند گزینش شده، ارائه های توانش از خود تا یافت خواهند را امکان این مردم آن قالب

  "محیطی گرایی احتمال" سوم دیدگاه .پذیرد می صورت ها آن های نگرش و اعتقادات و مردم ارزشی نظام فرهنگی،

 ها بررسی اما سازد، می فراهم شخص انتخاب به رفتار یک بروی برای را الزم امکانات کالبدی محیط اگرچه دیدگاه این در .است

 از بیشتر مردم سوی از رفتاری مقر یک یا و کالبدی محیط در موجود های پدیده از تعدادی انتخاب احتمال که دهد می نشان

 رفتاری علوم مختلف های شاخه در کالبدی گری نامعینی و گری معینی مورد در بحث حال، هر به .باشد می ها انتخاب سایر

 انسان رفتار بر محیط تأثیر هرگونه رد بر انسانی جغرافیایی و شناسی جامعه چون علومی که جایی در .است مناقشه مورد همچنان

 دلیل این شناسی جامعه در .است گرفته قرار تأکید مورد انسان رفتار در محیط نقش شهری طراحی و معماری در هستند؛ معتقد

 های محیط نه است، آدمی رفتار کنندة تعیین که است فرهنگی های محیط و اقتصادی اجتماعی، مسائل که شود می آورده

  .کالبدی

 استرس
 موجب که عواملی .هستند تری شده بررسی و تر معین وجوه دارای زا استرس های محیط به نسبت محیطی زاهای استرس

 :هستند دسته دو باشد زا استرس انسان نظر به محیط شود می

 از بیش افزایش یا دریافتی عات اطال کمبود با فرد آنها در که فضاهایی هستند مشابه تقریبا افراد همه میان در که عواملی 1 .

 از شناخت عدم .آید می وجود به ادراک فرآیند در ل اختال نتیجه در و شود می رو روبه عصبی سیستم به رسیده عات اطال حد

 توانایی کند احساس که بگیرد قرار موقعیتی در انسان هرگاه شده ثابت تجربه به یا شد، خواهد استرس ایجاد باعث اطراف محیط

 .شد خواهد استرس دچار داده، دست از کند بینی پیش را آن بتواند که را قابلیت این حتی یا ندارد، را آن بر کنترل

 علت به موارد از دسته این .هستند ها انسان شخصیت در تفاوت نتیجه عوامل این :متفاوتند مختلف افراد بین که عواملی.   2

 مشخص و معین قالبی در و شده استاندارد شکل به توان می کمتر و اند گرفته قرار وبررسی مطالعه مورد کمتر بودن، شخصی

 : گیفورد )  .کرد اشاره ادراک نقش به باید افراد در استرس ایجاد عوامل دوم دسته بررسی برای و کرد بندی طبقه

 .  درک برای دائمی ش تال یعنی بودن انسان  محیط ادراک

  آگاهی و علم معنای به اعم، طور به دراکا.   داراست محیط ادراک را محیط از انسان فهم در نقش ترین اصلی گفت توان می

 بوده سفه فال بحث موضوع انسان، شناسایی و شناخت اساس عنوان به دیرباز از و اوست درون دنیای و بیرون جهان از انسان

 است .» را ادراک توان می صه خال شکل به .باشد می محیط از فرد ادراک شکل به وابسته بسیار محیط یک در استرس احساس

 تجزیه مغز وسیله به آن از پس و کرده دریافت خود، حواس توسط پیرامون، محیط از را عات اطال فرد آن طی که دانست فرآیندی
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  :دارند مهمی بسیار نقش ادراک بر تاثیرگذار عامل سه کند، می ارزیابی و تحلیل و

 

 ادراک زمان در محیط هوای و حال و لحظه آن در انسان روحی وضع - الف

 بیننده شخص گذشته وقایع و تجربیات تمامی از شده ساخته و گرفته نقش است چیزی که شخصی خوی و خلق - ب

 تجربه راه از نه و اند آمده وجود به گرفتن یاد طریق از نه که عواملی یعنی روانی اجتماعی، زمینه و موروثی عوامل - پ .»

 باشند داشته را فضا یک ادراک از متفاوت هایی تجربه افراد که شود می سبب افراد در ها تفاوت ، ممکن محیطی ادراکات

 باشند یکدیگر، از متفاوت است » :کند می بیان ادراک تفاوت دلیل توجیه برای را عامل چند هم گیفورد رابرت سویی از

 تربیت و تعلیم جنس، سن، شخصی، های تجربه مانند :شخصی عوامل -الف

 فرهنگی عوامل -ب

 فیزیکی عوامل - ج

 سویی از .دارد فرد بر محرک عامل تاثیر در زیادی تاثیر شخصیت الگوی دیدگاه، یک طبق بر که شد بیان استرس مورد در

 یا رود می شمار به نیز محیط ادراک نحوه در مهمی عامل شخصیت دیگر . است واحد شخص یک ویژه رفتاری الگوی شخصیت

 و محیط بین ارتباط پنج گیفورد .شود می دیگران از فرد تشابه یا تفاوت باعث که است هایی ویژگی مجموعه از عبارت شخصیت

  :شمرد برمی شخصیت

 محیط بین ارتباط فاکتورهای از برخی به شده گرفته نادیده محیط نقش رود می گمان حتی که رفتاری های تئوری برخی در. 1

 به ای گونه به ها بندی تقسیم این دو هر شود، می فرد برونگرایی یا درونگرایی باعث که خصوصیاتی مانند شده توجه شخصیت

 .پردازند می اطراف محیط با فرد رابطه

 .بزنیم حدس را محیطی آشکار رفتارهای که شود می موجب فردی خصوصیات شناخت 2-

 .است محیط بارز نتیجه رفتارها برخی شده ارائه روانشناسی سنتی های تئوریسین توسط که رفتارهایی از جدا 3-

 .محیط صدای و سر با شدن سازگار مانند است، محیط - فرد تطابق قابلیت نتیجه رفتارها از بسیاری 4-

 می است یافته تکامل ها انسان فهم برای شخصیتی روانشناسان توسط ماهها طول در که را رویکردهایی و ها روش از بسیاری 5-

 ( .  34-35،  1378گیفورد ) برد کار به محیط شناخت جهت چندین تغییرات با توان

 محیط اثر

 خود به مربوط ویژه محیط دارای معماری اثر هر)) :دهد می شرح چنین را خود پیرامون با ساختمان یک بین ارتباط بوتا ماریو

 نقش ارتباطی آن بستر و معماری بین ارتباط.نامید ساختمان بستر توان می را ویژه محیط این پیرامون تر ساده بیانی است،به

 با همواره و هستند همیشگی و جانبه دو تماس در آن معماری و بستر این که گفت توان می.است متقابل تاثیرپذیری یک از گرفته

 ( .  131، ص  1391گروتر )  اند ارتباط در هم

 بصری محرک یک عنوان به تنها را گذارد می اثر ما ادراک بر و گرفته بر در را ساختمان یک که محیطی اگر بود خواهد اشتباه

 اینکه به او بلکه.است ساختمان برای بصری زمینه یک تنها محیط که نبود معتقد وجه هیچ به نویترا ریچارد نمونه برای.کنیم تلقی

 ( . 131، ص  1391گروتر )  .داشت راسخ اعتقادی باشد داشته ها انسان روان بر مستقیمی اثر تواند می محیط

 

 که عواملی عنوان به اغلب طبیعی های محیط .کنند متاثر را محیط توانند می محیط در موجود غیرفیزیکی عوامل از بسیاری

 طرق به توان می را محیط .گیرند می قرار زا استرس موارد شمار در گاهی اما شوند می گرفته نظر در کاهند می روحی فشار از

 لنگ جان بندی تقسیم شده انجام محیط مورد در که هایی بندی دسته جمله از .کرد بندی دسته گوناگون موارد برحسب مختلف
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 :کند می بندی تقسیم رفتاری محیط و روانشناختی محیط اجتماعی، محیط کالبدی، محیط های گروه زیر در را محیط وی است

 محیط ها، گروه و افراد از متشکل نهادهای شامل اجتماعی محیط جغرافیایی، و زمینی های محیط شامل کالبدی محیط

  .دهد می نشان واکنش آن به فرد که است عواملی مجموعه رفتاری محیط و مردم ذهنی تصاویر شامل روانشناختی

 آرامش افزایش و محیطی های استرس کاهش داخلی، طراحی شاخصه

 گرفته قرار ای تهدیدکننده شرایط و موقعیت در کند، حس فرد که دهد می رخ زمانی و است فیزیولوژیکی و روانی واکنش استرس

 قرار تهدید و خطر معرض در کند می احساس فرد که هنگامی .شود می تجربه اضطراب احساس صورت به غالباً استرس .است

 واکنش ای پاره فرد درون در حال عین در و کند می آن با مقابله یا خطر از فرار آماده را او سمپاتیکش اعصاب سیستم است گرفته

 .دهد می رخ دیگر شیمیایی مواد و آدرنالین ترشح افزایشو  دلشوره تعریق، قلب، تپش نظیر فیزیولوژیکی های

 

 

 

 محیط های مسکونی 
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 دهنده یک چارچوب نظم  - 1

منظور از این چهارچوب تهیه یک تصویر . برای درک روان شناسی یک محیط مسکونی ، یک چهار چوب نظم دهنده نیاز است 

عوامل : چهار گروه از عوامل اصیل در این مورد عبارتند از . کامل از علل و نتایج زندگی در خانه های مسکونی مختلف است 

 . شخصی ، اجتماعی ، فیزیکی و فرهنگی

مدیریت فضا ، اوقات : اولویتها و اغنا شدن ، دوم رفتار ، مانند : نگرش ، مانند : پیامدهای آن در سه گروه کلی قرار می گیرند 

 .فراغت و ترتیب دادن مبلمان ، و سوم رفاه ، مانند سالمتی ، تنش ، ترس از جنایت و حمایت اجتماعی 

  

 اولویتها برای محل سکونت ، انتخاب و رضایت  - 1 – 1

اگر پاسخ های متفاوتی به این سواالت دارید . چه نوع سکونتگاهی را ترجیح می دهید ؟ شما در واقع در کجا زندگی می کنید 

زیاد باشد شما ممکن است از سکونتگاه   اگر اختالف بین دو سوال. تفاوت بین سکونتگاه ارجح و انتخاب سکونتگاه را می دانید 

 .خود ناراضی باشید و ممکن است سکونتگاه شما هیچ وقت به کاشانه تبدیل نشود 

 اندازه گیری رضایت از محل سکونت - 2 – 1

الصه برای استنباط رضایت از سکونتگاه ، باید آن را به میزان کافی اندازه گیری نمود ولی این سنجش فقط در یک سوال ساده خ

رضایت ممکن است در مورد کیفیت بخش های مختلف سکونتگاه فرق کند « آیا شما از آپارتمانتان رضایت دارید ؟ » نمی شود 

و رابطه بین نوع استفاده ساکنان و کیفیت ساختمان مثل نور برای مطالعه و یا نور برای شستن . وسعت فضا ، زیبایی ، نور : مانند 

 .ظروف 

 شخصی تاثیرات - 3 – 1

 جوان و در بررسی های انجام شده در مورد سبک خانه افراد بالغ . مسلماً سلیقه و خوشنودی ، بعضا بستگی به شخص ساکن دارد

 ممکن سادگی.  پسندیدند می را تر ساده نوع تر مسن بالغ افراد و دادند می ترجیح را آراستگی و تزئینات با سکونتگاه عنوان به

انگر وضوح است ، این موضوع برای افراد مسن مهم است زیرا برای آنها تحرک و ادراک مشکل تر از بی ولی نباشد جالب است

افراد بالغ جوان سکونتگاه اسرار آمیز را دوست دارند در صورتی که افراد مسن تر ترجیح می دادند که این مرموز . گذشته است 

 .نها را مشکل تر نمی کند بودن را در کتابهای داستان پیدا کنند جایی که زندگی آ

ساله خواست که کاشانه ایده آل خود را ترسیم کنند ، آنها همانند بزرگترها به خانه های تک واحدی  18تا  8یک محقق از افراد 

 .تمایل داشتند اگرچه خانه های ایده آل آنان بزرگتر از خانه فعلی آنها بود و فضای استراحت بیشتری داشت 

 ، شد مشاهده تحقیق یک در دارد ارتباط نیز اقتصادی –رضایت از سکونتگاه به موقعیت اجتماعی : قتصادی ا –موقعیت اجتماعی 

 را زیبایی کنار در خانواده احتیاجات و سالمتی ، ایمنی فقیرتر افراد ولی دارند عالقه خود کاشانه زیبایی کیفیت به پولدارتر افراد که

 . دانند می اهمیت دارای
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 کاشانه بودن مناسب مورد در غالباً شوهران و زنان.  دارد تاثیر سکونتگاه از رضایت بر اجتماعی نقش  :نقش اجتماعی جنسیت و 

 و زنان اولویت بین تفاوتها و تشابهات ، برند می لذت پز و پخت از مردم از بیشتری تعداد که همچنان ، دارند نظر اختالف خود

هم مردان و هم زنان آشپزخانه هایی را که هم به اتاق نشیمن هم به . یدا می کند پ بیشتری اهمیت آشپزخانه طرح در مردان

غذاخوری باز است به آشپزخانه هایی که از این فضاها جدا هستند ترجیح می دهند ، اگرچه خانم هایی که بیرون کار می کنند 

 .نسبت به خانم های خانه دار به آشپزخانه باز تمایل بیشتری دارند 

در مطالعه ای که از مردان و زنان خواسته شد که یک خانه را طراحی کنند ، زنان خانه های کوچکتر با فضاهای اجتماعی بیشتر و 

وقتی که مردان و زنان با هم طراحی کردند اندازه . دیوارهای با انحنا طراحی کردند و در طرح های آنان ابداع بیشتری مشاهده شد 

 .و حتی خطوط منحنی بیشتری نسبت به طرح زنان داشت خانه ها بزرگتر بود 

افراد اجتماعی در صورت داشتن حق انتخاب خانه هایی را انتخاب می کنند که امکان معاشرت اجتماعی در آن در حداکثر ممکن 

ما به  اکثر. مسئله کلیدی و مهم دیگری که در مورد سلیقه و انتخاب مسکن اشخاص نقش دارد ارزش فردی است . باشد 

   .سکونتگاهی تمایل داریم که به اعتقاد خودمان می تواند در بدست آوردن ارزشهای مورد نظر در زندگی به ما کمک کند 

و باالخره زمان برای رضایت از سکونتگاه دارای اهمیت است اینکه شخص در انتظار بهبود کیفیت خانه خود : آرزوها برای آینده 

بنابراین افرادی که در انتظار بهبود کیفی در خانه خود هستند نسبت به سایرین که . فعلی تاثیر دارد است بر رضایت از سکونتگاه 

 .در همان محل زندگی می کنند خوشحال تر هستند 

 تاثیرات اجتماعی - 4 – 1

، خلوت خصوصی در مقابل  روابط متقابل ما با دیگران ، ارتباطمان با آنها ، هنجارهایی که در قبول آنها با دیگران شریک هستیم

در حقیقت بخش مهمی از تعریف کاشانه عملکرد اجتماعی . استقالل و امنیت نقش مهمی در اولویتهای ما در مورد سکونتگاه دارد 

در یک تحقیق از افراد خواسته بودند که خانه ای طرح کنند که دارای خصوصیات خلوت خصوصی با امنیت و یا . آن است 

خانه هایی که برای خلوت خصوصی طراحی شده بود دارای قسمتهای تعریف شده بیشتری بودند ، آنها . باشد  معاشرت اجتماعی

خانه هایی که برای ایمنی طراحی شده بودند دارای . دارای اتاقهای بیشتر و در نتیجه راهروهای بیشتر و اتاقهای کوچکتر بودند 

فضای کمتری برای تدافع است و ساکنان به یکدیگر نزدیکتر می باشند که می خانه کوچکتر به معنای . کوچکترین ابعاد بودند 

فضاهای داخلی آن دارای دید . خانه هایی که برای معاشرت اجتماعی طراحی شده بودند . تواند به دفاع از خانه کمک کند 

 .بیشتری بودند و دیوارهای آن انحنای بیشتری داشتند 

 تاثیرات فیزیکی - 5 - 1

به عنوان مثال ، خانه های کوچک و شلوغ که . ت فیزیکی یک خانه نیز تاثیر زیادی بر اولویتها و رضایت ما از خانه دارد خصوصیا

فرم ساختمان ، : چهار نوع شکل فیزیکی را در نظر می گیریم . دارای اتاقهای محکمی است رضایت کمتری را جلب می نماید 

 .ارجی سبک معماری ، فضاهای داخلی و فضاهای خ

 اگرچه ، است هنرمندانه بیانات و مد تغییر با مربتط محیطی، روانشناسی تحقیقات جای به داخلی طرح در تالش بیشتر:  بنا  داخل

 به ارتفاع نسبت با)  شیبدار یا مسطح سقفهای و(  متر 5/2 معادل فوت 8 از بیش)  مرتفع سقفهای افراد اکثر که است شواهدی

درجه یا  91همچنین دیوارهای که با زاویه . البته همین نسبت شیب نه کمتر و نه بیشتر . می دهند  ترجیح را(  12 به 4 قاعده
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 . یکدیگر را قطع می کنند نیز ارجح است ( نه کمتر ) بیشتر 

ا طبقات آیا مردم طبقه همکف ، طبقات میانی ی. مکان خانه تک واحدی در سایت موضوعی است که با آپارتمان متفاوت می باشد 

در یک گزارش در مورد . آخر را ترجیح می دهند ؟ ظاهراً افراد واحد انتهایی و یا واحد گوشه ساختمان را مناسبتر می دانند 

 .سالمندان عنوان شده که آنها واحدهای انتهایی راهرو را ترجیح می دهند 

ترجیح دادن رنگ در یک محدوده کوچک بدون هیچ گونه ولی بسیاری از آنها براساس . رنگ ، موضوع تحقیقات بسیاری بوده است 

از افراد سوال نشده که آیا ترجیح می دهند که اتاق خواب و یا آشپزخانه خود را به یک رنگ خاص ) زمینه محیطی خاصی بوده 

د به عنوان بودن اشباع بیشتر که رنگهایی:  که رسیدند نتیجه این به ژاپن کشور در رنگ مورد در ای مطالعه در  . (رنگ کنند 

. رنگهای بهتر، زیباتر و راحتتر ارزشیابی شدند و میزان روشنایی بستگی به آن داشت که در اتاق چه مقدار فعالیت صورت می گیرد 

 .رنگهای روشن به عنوان رنگهای تازه تر ، شاداب تر و نورانی تر تلقی می شدند 

در یک مطالعه توسط فرانسوی ها معلوم . زیادی در رضایت افراد دارد  بسیار ثیرتأ خانه اطراف در خارجی فضاهای : فضای خارجی 

 .گردیده است که فضای سبز در مجاورت محله مهمترین عامل رضایت در بین همسایه بوده است 

 تأثیرات فرهنگی - 6 – 1

تبریز ، خانه ها به صورت کندوی عسل ، خانه ها در نقاط مختلف جهان بسیار متفاوت هستند، به عنوان مثال در روستای کندوان 

یا خانه های بلند با چوب درخت سرو در ایالت بریتیش کلمبیا در کانادا و خانه های شناور در کشمیر نشان دهنده تفاوت بسیار 

نند که می توان نتیجه گرفت که افراد ترجیح می دهند در خانه هایی زندگی ک. زیاد خانه ها در مناطق مختلف جهان می باشد 

مطابق فرهنگ گذشته آنها باشد ، این به این دلیل است که سکونتگاه ها تبلوری از فرهنگ می باشند ، مکمل الگوهای رفتاری آن 

در بررسی فرم خانه در هفتاد و سه فرهنگ مختلف مشاهده گردیده است که میزان تقسیم بندی فضاهای داخلی . فرهنگ شده

  .یاسی در آن فرهنگ دارد س –جتماعی بستگی به میزان پیچیدگی های ا

 

 

 6شهرک مسکونی مورد نظر  تنکابن پخش شد که تقریبا از هر شهرک  6نفر از ساکنین   36پرسشنامه ای مطرح و بین 

 به طراحی معماری، نقش داشت، ای ویژه توجه آن به باید معماری در که موضوعی. ساکن این پرسشنامه ها را پر کردند 

 روان و روح بر داخلی طراحی خصوص

 در روانشناختی نکات دلیل،رعایت همین به کنند؛ استفاده اسکان محل یک یا ساختمان از خواهند می که است انسانهایی

 رشته به ، افراد از بسیاری حاضر حال در اساس این بر .بود توجه بی آن به نسبت نباید که است مهمی بسیار امر ها طراحی

 دکوراسیون و طراحی اهمیت بر تاکید با دادخواه اصغر.  اند  آورده روی روانشناختی معماری یا معماری روانشناسی جدید های

 اما .کنند می طراحی علمی اصولی براساس را ساختمانها معماران، که است طبیعی:  افزاید میها  انسان استراحت و کار محل

 بر .است انسانی ماهیت اساس بر عمل دقت نیازمند جایی، به جا چه و تزئین چه ساخت، لحاظ از چه خانه معماری و طراحی

 خاصی اصول با منطبق باید بنا طراحی که معنا این به است، گرفته قرار توجه مورد  "human base عبارت اساس، همین

 و انسانی پایه و اساس بر باید بنابراین .» آنجا از او، عقیده به سازی می انسان برای بسازی خواهی می که را چیزی شود؛ انجام
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 در باید است، انسان آسایش برای محلی خانه، محیط که شود بنا انسان نشاط و شادابی تامین و روحیه تمایالت، برمبنای

 : « دور به باید انسان استراحت مکان حقیقت در و دکوراسیون و رنگ مساحت، فضا، دیوار، در ها شکستگی انواع طراحی

 بو و فضا هوا، صوتی، از اعم آلودگی هرگونه از کند می اضافه وی .شود توجه منزل در آرامش ایجاد اصل به صدا انعکاس حتی

 برساند حداقل به را محیطی آلودگیهای که شود طراحی طوری باید منزل دیگر، عبارت به .باشد روانی و روحی های آلودگی و

 طراحی روانشناختی مساله به توجه زیرا .گیرد قرار موردتوجه نیز روحی سالمت ارتقای بعد جسمی، سالمت تامین بر عالوه تا

 و طراحی در اساس همین بر .شود می انسان دل و قلب دید، فراخی باعث افراد، فعالیت و استراحت مکانهای دکوراسیون و

 .» و سازی یکسان از پرهیز لزوم بر دادخواه دکتر نحوی به ها پله و نورگیرها سطح، ارتفاع بایست می منزل دکوراسیون

 -پستی طرح، در شکستگیها به توجه در تنوع این ندهد دست افراد به محدودیت و خفگی احساس فضا آن در که شود طراحی

 و طراحی تغییرات اثر یابد می نمود و  افزاید می و کند می تاکید دکوراسیون در تنوع به توجه :« ها زاویه ، بلندی

 بر استراحت مکانهای و ها خانه طراحی و دکوراسیون وضعیت تغییر آثار درباره روانشناس این مردم زندگی بر دکوراسیون

 از بزرگی بخش اما هاست، ماهیچه خستگی از ناشی که است جسمانی یکی دارد، جنبه دو استراحت، :گوید می افراد، زندگی

 .  است آن روانی و روحی جنبه استراحت،

 رنگ ، عنصر اصلی طراحی داخلی

تاثیرات حاصل از رنگ ها همواره الزمه ی دریافت نتیجه ای مطلوب از انجام هر نوع کار عملی، وجود اطالعات و آگاهی الزم 

رنگ ها در دو بستر اصلی . در این قسمت سعی شده اطالعاتی را با همین موضوع و هدف ارائه کنیم. تئوری در آن زمینه است

 :در محیط حضور می یابند

 . اصلی فضاها شامل دیوارها، کف ها، سقف ها و درها پوشش های. 1

 . لوازم دکوراسیون شامل مبلمان، پرده ها، فرش و غیره. 2

در مقام مقایسه این دو قالب با هم، به لحاظ نقش دکوراسیونی شان در محیط، پوشش های فضا از اهمیت بیشتری برخوردار 

در . ت تر بوده و به گونه ای نقش پس زمینه را برای آن لوازم اجرا می کنندمی باشند زیرا که نسبت به لوازم دکوراسیونی ثاب

میان این پوشش ها، دیوارها به جهت وسعت حضورشان در فضا، جایگاه ویژه ای داشته و میزان تأثیر گذاریشان بر دیگر لوازم 

، دیوارها و رنگ انتخابشان در تغییر گذشته از موضوع تأثیر بر روی دیگر لوازم محیط. دکوراسیونی بسیار چشمگیرتر است

 (23،1391ماهنامه ایران آذین، . )وسعت و نور فضا نیز بسیار مؤثر است

 رنگ سفید. الف

 . سفید سمبل خلوص، بی گناهی، پاکی، آرامش و صلح است

در طراحی  سفید به همراه خلوصش، یکی از کاربردی ترین رنگ ها. رنگ سفید القاء کننده آرامش، صفا و آسایش است

منظور از ترکیب در این مباحث، کنار هم قرارگیری . ) دکوراسیونی یک فضا است زیرا که با همه رنگ ها قابل ترکیب است

به کارگیری رنگ سفید در فضا به خصوص برای پوشش های .( رنگی در فضا است( ترکیب ) رنگ ها در یک کمپوزسیون 
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سفید . بنابراین برای فضاهای کوچک و کم نور انتخاب ایده آلی است. می دهد اصلی، آن مکان را روشن تر و بزرگتر جلوه

خالص هنگامی که با نور طبیعی نور پردازی می شود، یک رنگ گرم را ایجاد می کند ولی در زیر نورهای مصنوعی به نظر سرد 

مانند فلورسنت و یا افزودن لوازمی به یک  در نتیجه با اضافه کردن نورهای زرد، قرمز و قهوه ای در کنار نور مصنوعی. می رسد

رنگ . این رنگ ها از کیفیت سفید نمی کاهند بلکه آن را گرم تر می کنند. و یا چند رنگ یاد شده در محیط تغییر می کند

ل سفید برای فضاهائی با عناصر معماری قدیمی و یا جهت ایجاد هماهنگی بین سبک های کامالً مجزای معماری بسیار ایده آ

برای حفظ آرامش فضایی با سطوح سفید می توان از لوازمی با رنگ های خنثی و بافت های طبیعی مانند چوب استفاده . است

 (همان. )نمود و برای ایجاد تضادهای ظریف و زیبا، تعدادی رنگ های دراماتیک نیز به این ترکیب افزود

 رنگ های خنثی. ب

یزان زیادی سفید برخوردار بوده ولی به هیچ یک از رنگ های اولیه و ثانویه رنگ های خنثی، رنگ هایی هستند که از م

با این تعریف رنگ های کم مایه مانند صورتی کم رنگ یا آبی آسمانی جز رنگ های خنثی محسوب نمی . متمایل نیستند

ن که از مشکی نشأت همین مسئله در مورد خاکستری روش. شوند ولی رنگ کرم یکی از رنگ های خنثی به حساب می آید

رنگ های خنثی در بسیاری از مواد طبیعی مانند سنگ ها، خاک، زمین، چوب ، حصیر، شن و . گرفته است نیز صدق می کند

رنگ های خنثی در دنیای . امثال اینها و یا در برخی از موارد مصنوعی مانند فلز، شیشه، سیمان و غیره دیده می شوند

خنثی بودن آنها به این معناست که می توانید به راحتی در . برخوردار بوده و کاربردی هستنددکوراسیون از اهمیت بسیاری 

کنار هر رنگ دیگری بدون احتمال وجود از دست رفتن زیبایی های هر یک به خصوص رنگ ها، ترکیبی مناسب در فضا ایجاد 

شش دیوار به یکی از آنها می توان پس زمینه خوبی برای با پو. با توجه به آنکه این رنگ ها نیز آرام بخش و مالیم هستند. کرد

اگر فضا به قدری از لوازم دکوراسیونی پر . نصب تابلو ، نوارهای چاپی و کاغذی ، پرده ها به طور کلی دیوارکوب ها فراهم آورد

ائل، رنگ آمیزی سطوح شده باشد که احساس آرامش را بر هم ریزند، یکی از راههای ایجاد تعادل در محیط با حفظ همان وس

هنگامی که قصد دارید . اصلی یا تعویض پوشش های ثانویه مانند رومبلی، پرده و غیره به یکی از رنگ های خنثی است

قسمتی از فضا مانند یک دیوار، در، پنجره و یا حتی خرده ریزهایی مانند دستگیره، چوب پرده و به طور کلی هر وسیله ای که 

آنها را به یکی از رنگ های خنثی رنگ آمیزی کرده . ه محض ورود بیننده به داخل، نظر او را جلب نکنددر محیط وجود دارد ب

 (همان. )و یا رنگ خنثی را در انتخاب آنها در نظر بگیرید

به . از این خاصیت رنگ های خنثی برای رفع عیوب معماری و شکستگی ها و فرورفتگی ها می توان بهره زیادی کسب کرد

مثال با رنگ آمیزی بخشی از فضا که دارای مشکل ساختاری است و شما نمی خواهید فوری مورد توجه بیننده قرار  عنوان

به کارگیری رنگ های خنثی در محیط . بگیرید، توسط یکی از رنگ های خنثی به راحتی می توانید آن را در نظر اول بپوشانید

 (همان. )نیز با اهداف گوناگون دکوراسیونی صورت می گیرد

نصب تابلوئی به رنگ زرد، با خاصیت گرم در فضایی که اغلب پوشش ها و لوازم دکوراسیونی آن از رنگ های خنثی انتخاب 

 : شده است، می تواند دارای دو هدف باشد

 . جلب نظر بیننده به طرف اثر هنری تابلو که در اینجا با نورپردازی این تأکید را بیشتر کرده است. 1

رنگ های خنثی در پرده های مختلف از روشن تا . ر فضای یکنواختی با عنصری با رنگ آمیزی گرمتر و انرژی دارترتغیی. 2

اگر طراح داخلی به لزوم جلوه . تیره وجود دارند و به لحاظ سبک جز ترکیبات رنگی مورد استفاده در سبک کالسیک هستند
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طور قطع یک و یا ترکیبی از چند رنگ گرم را در کنار رنگ های مالیم و  دادن فرورفتگی در کنار پنجره و پله تأکید داشت به

ولی اکنون با انتخاب اغلب . خنثی به کار می برد تا به این ترتیب نظر هر بیننده در حال عبور از آن محیط را به خود جلب کند

از پایین به باال آمده و یا از  پوشش های محیط به رنگ های خنثی مقصودی برعکس داشته و ممکن است هنگامی که فردی

 (همان . )پله ها به طبقه پایین می رود حتی این فضا را نادیده بگذرد

 ها در طراحی داخلی از منظر روانشناسی  تاثیرات رنگ

ها دارای  کند امّا برخی از تاثیرات رنگ ها تا حدودی ذهنی است و در مورد اشخاص مختلف فرق می با وجودی که اثر رنگ

های گرم شناخته  ها در ناحیه قرمز قرار دارند به عنوان رنگ هایی که در طیف رنگ رنگ. ای در سراسر جهان هستند ی یگانهمعن

 ,.De Crarn, A. J. )اش از احساسات گرم و صمیمانه تا احساس خشم و عصبانیت متغیر است شوند که این دامنه می

Roos, P. J., leonard De Vries, A., & Kleijnen, J. 1996() Elliot, A. J., & Maier, M. A. 2007) 

ها  این رنگ. شوند و شامل آبی، ارغوانی و سبز هستند های سرد نامیده می هایی که در ناحیه آبی طیف قرار دارند، رنگ رنگ

 ,Elliot, A. J., & Maier. )تفاوتی را به ذهن آورند معموالً آرامش بخشند امّا گاهی نیز ممکن است احساس غمگینی و بی

M. A. 2007 ) 

 ها به عنوان روش درمان  شناسی رنگ روان

این کار که گاهی . شده است ها برای درمان استفاده می ها، از رنگ ها و چینی های قدیمی، از جمله مصری در برخی از فرهنگ

. گیرد زین مورد استفاده قرار میشود هنوز هم به عنوان روش درمان جایگ به آن نور درمانی یا رنگ شناسی نیز گفته می

(Frank, M. G. & Gilovich, T. 1988) 

 : در این روش

 .شود از رنگ قرمز برای تحریک بدن و ذهن و افزایش تمرکز استفاده می

 .شود از رنگ زرد برای تحریک اعصاب استفاده می

 .شود از رنگ نارنجی برای باال بردن سطح انرژی استفاده می

 .شود برای کاهش درد و تسکین بیمار استفاده میاز رنگ آبی 

 .شود های پوستی استفاده می از رنگ نیلی برای تسکین ناراحتی

ها اغراق شده و  گویند که درباره تاثیرات احتمالی رنگ نگرند و می شناسان به رنگ درمانی به دیده شک و تردید می اغلب روان

ها در تغییر  اند که در بسیاری از موارد، تاثیرات رنگ ها نشان داده پژوهش. دارند های مختلف، معانی متفاوتی ها در فرهنگ رنگ

برای مثال، قراردادن افراد در اتاق آبی ممکن است در ابتدا احساس آرامش . حالت افراد، تاثیراتی زودگذر و موقتی بوده است
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 .O'Connor, Z. )بازیافتند، به تدریج کاهش خواهد یافت ها آرامششان را ها به وجود آورد امّا این اثر پس از آن که آن در آن

2011) 

 های مختلف  شناسی رنگ روان

 شناسی رنگ سیاه  روان. الف

گیرد امّا به  سیاه معموالً به عنوان نماد ترس یا شیطان مورد استفاده قرار می. کند ها را جذب می سیاه تمام نورها در طیف رنگ

های خطرناک مثل دراکوال و یا جادوگران  از رنگ سیاه برای نشان دادن شخصیت. شود ه میعنوان نشانگر قدرت نیز شناخت

این رنگ همچنین . گیرد ها برای مراسم سوگواری مورد استفاده قرار می رنگ سیاه در بسیاری از فرهنگ. شود استفاده می

رنگ سیاه . انگر زندگی و تولّد دوباره بوددر مصر قدیم، رنگ سیاه نش. نشانگر غمگینی، جذابیت جنسی و رسمی بودن است

 .Frank, M. G. & Gilovich, T. )گیرد های مد مورد استفاده قرار می معموالً به دلیل الغر نشان دادن در نمایش

1988)  

 شناسی رنگ سفید  روان. ب

رنگ سفید معموالً . وجود آوردتواند در انسان احساس فضای بیشتر به  رنگ سفید می. رنگ سفید، نماد معصومیت و پاکی است

اتاقی که کامالً به رنگ سفید نقاشی شده باشد ممکن است جادار و بزرگ به نظر آید امَا . نشانگر سرما، پاکیزگی و آرامش است

 .De Crarn, A. )کنند ها و کادر پزشکی از رنگ سفید برای ایجاد حس پاکیزگی استفاده می بیمارستان. خالی و سرد است

J., Roos, P. J., leonard De Vries, A., & Kleijnen, J. 1996) 

 شناسی رنگ قرمز  روان.  ج

رنگ قرمز، به وجود آورنده . رنگ قرمز، رنگ گرمی است که برانگیزاننده هیجانات قوی، نشانگر عشق، حرارت و صمیمیت است

 .Whitfield, T. W. A., & Wiltshire, T. J. )احساس شور و هیجان و تحریک کننده احساس خشم و عصبانیت است

1990) 

 شناسی رنگ آبی  روان. د

آورد و معموالً  آبی، رنگ مورد عالقه بسیاری از مردم و محبوبترین رنگ در بین مردان است و احساس آرامش را به ذهن می

. بعضی افراد به وجود آوردگیری را در  گرایی یا گوشه تواند احساس غم، درون رنگ آبی، می. نشانگر صلح، امنیت و نظم است

های آبی کارآیی بیشتری  گیرد زیرا تحقیقات نشان داده است که افراد در اتاق معموالً برای دکور دفاتر مورد استفاده قرار می

ز در برخی ا. انگیزد هایی است که کمترین اشتها را بر می هاست امّا یکی از رنگ با وجودی اینکه آبی از محبوبترین رنگ. دارند

رنگ آبی به ندرت به صورت طبیعی . های آبی بکشید شود که غذای خود را در بشقاب های کاهش وزن توصیه می برنامه

. شود همچنین رنگ آبی غذا معموالً به عنوان نشانه فاسد بودن و یا سمّی بودن آن در نظر گرفته می. ها وجود دارد درخوراکی

 (Whitfield, T. W. A., & Wiltshire, T. J. 1990. )حرارت بدن گردد تواند باعث کاهش ضربان قلب و رنگ آبی می

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

 شناسی رنگ سبز  روان. ه

اند که  پژوهشگران دریافته. رنگ سبز، رنگ سردی است که نماد طبیعت، نشانگر آرامش، خوشبختی، سالمتی و حسادت است

وزان و دانشجویان با قراردادن یک برگه شفاف سبز آم برخی از دانش. تواند باعث افزایش قابلیت خواندن گردد رنگ سبز می

این رنگ از دیر باز نماد . توانند مطالب را با سرعت بیشتری از حدّ معمول بخوانند و درک کنند رنگ بر روی صفحه کتاب، می

. شود سترس میشود زیرا باعث کاهش ا از رنگ سبز در دکوراسیون به دلیل اثر آرام بخشی آن استفاده می. باروری بوده است

 ,.Whitfield, T. W. A. )شوند کنند، کمتر دچار دردهای دستگاه گوارش می کسانی که در فضای کاری سبز رنگ کار می

& Wiltshire, T. J. 1990) 

 شناسی رنگ زرد  روان. و

ستفاده از رنگ زرد برای ا. کند ها چشم را خسته می کند، بیشتر از بقیه رنگ رنگ زرد به دلیل مقدار زیاد نوری که منعکس می

رنگ زرد . های خاص از دست دادن بینایی گردد تواند باعث چشم درد یا در حالت پس زمینه کاغذ یا نمایشگر کامپیوتر می

شود اما بیشتر  با وجودی که رنگ زرد به عنوان یک رنگ شاد شناخته می. تواند احساس رنجیدگی و خشم را به وجود آورد می

این رنگ . کنند های زرد رنگ بیشتر گریه می دهند و بچه ها نیز در اتاق ی زرد رنگ، هیجانشان را از دست میها مردم در اتاق

شود، بیشتر از بقیه برای جلب  ها زودتر دیده می چون رنگ زرد، از بقیه رنگ. گردد باعث افزایش سوخت و ساز بدن انسان می

 (Frank, M. G. & Gilovich, T. 1988. )گیرد توجه مورد استفاده قرار می

 شناسی رنگ ارغوانی  روان. ز

این رنگ خیلی کم در طبیعت وجود دارد و به همین دلیل . رنگ ارغوانی نماد وفاداری و ثروت، نشانگر عقل و معنویت است

-4(Frank, M. G. & Gilovich, T. 1988)ممکن است به عنوان نشانه مصنوعی یا غیر عادی بودن در نظر گرفته شود

 ای  شناسی رنگ قهوه روان 6-8

ای، حس گرما ،  رنگ قهوه. ای، رنگی طبیعی است که برانگیزاننده حس قدرت، حس غم و انزوا را نیز می باشد رنگ قهوه

ای معموالً بیانگر طبیعی بودن، زمینی بودن و متفاوت بودن است اما  رنگ قهوه. آورد محبت، آسایش و امنیت را به ذهن می

 (Frank, M. G. & Gilovich, T. 1988. )اند نشانگر پیچییدگی نیز باشدتو گاهی می

 شناسی رنگ نارنجی  روان. ح

این رنگ احساس هیجان، گرما و . شود زا در نظر گرفته می رنگ نارنجی، ترکیب زرد و قرمز است و به عنوان یک رنگ انرژی

 & ,.Whitfield, T. W. A. )گیرد استفاده قرار می آورد و معموالً برای جلب توجه مورد شور و شوق را به ذهن می

Wiltshire, T. J. 1990) 

 شناسی رنگ صورتی  روان.  ت
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در . بخشی دارد رنگ صورتی اثر آرام. رنگ صورتی، در واقع همان رنگ قرمز کم رنگ است و معموالً نشانگر عشق است

با وجودی .ها کم انرژی و منفعل شوند کنند تا بازیکنان آن یها معموالً رختکن تیم حریف را به رنگ صورتی نقاشی م ورزشگاه

اند که این اثر تنها در خالل مواجهه اولیه به وجود  که اثر آرام بخشی رنگ صورتی مشخص شده است ولی پژوهشگران دریافته

. ، حتی نا آرامتر از قبل شدندها استفاده شد، زندانیان پس از عادت کردن به آن مثالً هنگامی که از این رنگ در زندان. آید می

(Whitfield, T. W. A., & Wiltshire, T. J. 1990) 

 : روش تحقیق 

نفر از  36گزینه ای و بین  4سوال بوده که به صورت  21در این مقاله پرسشنامه ای مطرح شد که این پرسشنامه شامل 

 .ساکن این پرسشنامه ها را پر کردند  6شهرک شهرک مسکونی مورد نظر  تنکابن پخش شد که تقریبا از هر  6ساکنین  
گیان ، شهرک الهیه ، شهرک مدرس و شهرک کریم آباد نمونه های موردی شامل شهرک آرامش ، شهرک امیر ، شهرک فرهن

عواملی چون طراحی فرم ساختمان  بر اساس سلیقه شخصی ، نور در محوطه و منازل ، به کارگیری فضای سبز در . می باشد 

که در این ارزیابی ساکنین . مورد ارزیابی قرار گرفته است .... و ارتباط منازل مسکونی با فضای سبز و دسترسی ها و  محوطه

بیشترین رضایت را از شهرک کریم آباد داشته اند و اهالی این شهر بیشتر رغبت در سکونت در این شهرک را دارند و در این 

 . ته و بیان کرده اند که این شهرک نتوانسته پاسخگوی نیازهای آن ها باشد بین کمترین رضایت را از شهرک مدرس داش

 بررسی نمونه موردی

 ( نظر نگارنده ) ارزیابی شهرک ها ی مسکونی تنکابن از نظر عوامل کاهنده ی استرس  

  11 – 1ارزیابی بر اساس نمراتی بین 

نام 

 شهرک 

نور 

 محوطه

نور در 

طراحی 

فضای 

داخلی 

 بلوک 

محل 

جمع ت

برای 

ایجاد 

تعامل 

بین 

 ساکنین

فضای 

سبز 

موجود 

در 

 محوطه 

قرارگیری 

مسیر 

سواره و 

پیاده و 

ایجاد سر 

و صدا 

برای 

 بلوک ها 

فرارگیری 

بازشوی 

بلوک ها 

در جهت 

مناسب و 

استفاده 

بهینه از 

نور و 

 نسیم 

طراحی 

دکوراسیون 

داخلی بر 

اساس 

چیدمان 

 مبلمان 

رنگ به 

کار رفته 

در 

فضاهای 

موجود 

در هر 

 بلوک 

دسترسی 

به 

) مسیرها 

ورودی ، 

خروجی 

، سواره ، 

 (پیاده 

جمع 

 کل

شهرک 

 مدرس 
4     4 1 1 5 5 4 5 7 35 

شهرک 

 فرهنگیان 
5 4 1 1 5 5 4 5 7 36 
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شهرک 

 آرامش
7 4 1 3 6 7 7 6 7 48 

شهرک 

 الهیه
6 7 1 2 6 8 8 8 7 53 

شهرک 

 کریم آباد 
7 8 2 3 6 9 9 9 7 61 

شهرک 

 امیر 
8 6 3 5 6 9 7 7 7 58 

 یافته ها 

تنکابن پخش شد که  مورد نظر  شهرک مسکونی 6 نفر از ساکنین  36پرسشنامه ای مطرح و بین  برای  مقاله ی نوشته شده 

بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه شهرک کریم آباد از بین . ساکن این پرسشنامه ها را پر کردند  6از هر شهرک تقریبا 

% 111در بین این بین تقریبا .  شهرک های مدرس ، آرامش ، امیر ، الهیه ، فرهنگیان به عنوان شهرک برتر معرفی گردید 

%  83اد طراحی فرم ساختمان مطابق با سلیقه ی شخصی آن ها بوده ساکنان اعالم کرده اند که در طراحی شهرک کریم آب

گفتند در %  51بیان کردند در طراحی محوطه به نور توجه شده ، % 61معتقد بودن که شهرک مجموعه ای پر بافت است ، 

در طراحی فضاهای  بیان کردند% 81. طراحی اتاق خواب ها ، آشپزخانه ، پذیرایی و تراس ها توجه زیادی به نور شده است 

عنوان کردند باز شو ها در حد متوسط توانسته اند از نور استفاده % 51منزل تا حدود زیادی به رنگ و چیدمان توجه شده ، 

و بیان کردند که تا حدود زیادی در منزل به حریم های شخصی و عمومی %  111مناسب نمایند و محصوریت فضا را بکاهند ، 

ساکنین % 71استفاده از فضای سبز در محوطه را متوسط ارزیابی کرده اند ، % 81 توجه شده سبز ارتباط آنها با فضای 

ساکنین از سکونت در شهرک کریم % 91مسیرهای رفت و آمد ، خروجی و ورودی و دسترسی ها را مناسب ارزیابی کرده و 

 . وی نیازهای آن ها باشد آباد راضی بوده و بیان کرده اند این شهرک توانسته تا حدود زیادی پاسخگ

 نتیجه گیری  

مقاله عنوان شده یک محیط مسکونی می تواند اثر مستقیمی بر روان انسان ها داشته باشد ، پس بر اساس آنچه در این 

هر چیزی . طراحی یک شهرک مسکونی باید به گونه ای باشد که بتواند ارتباط مناسبی بین بلوک ها و ساکنین را بوجود آورد 

، ایجاد حس امنیت و آسایش و مسلما کاهش  می تواند در طراحی یک شهرک مسکونی گامی به سوی تعامالت اجتماعی

شهرک مسکونی محیطی ست که در مجموعه ی خود چندین . استرس و ایجاد انگیزه برای زندگی در آن محیط را بردارد 

مهمترین مساله برای ساکنین یک مجموعه ی . خانواده با قشرهای مختلف سنی و فرهنگی را در کنار هم قرار میدهد 

پس همان طور که در مقاله بیان . از هر گونه تنش و اضطراب بودن برای رسیدن به آسایش و آرامش است مسکونی به دور 

شده  یکی از این عوامل برای ایجاد حس آرامش می تواند کاربرد رنگ در یک محیط مسکونی باشد بیان روانشناسی رنگ ها 

تواند نقش کاهنده در کاهش اضطراب و استرس و نقش  بیانگر آن است که تا چه حد کاربرد رنگ در یک فضای مسکونی می

فرد وقتی در یک محیط مسکونی استرس ندارد که نسبت به آن محیط . افزاینده در ایجاد روحیه مناسب و ارامش داشته باشد 
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عی در احساس امنیت نماید پس می توان این حس امنیت را با غریبه نبودن،  ایجاد حس وحدت ، تعامالت رفتاری و اجتما

مثال می توان در سایت فضای سبزی ایجاد کرد به همرا آالچیق یا نیمکت هایی برای نشستن که . ساکنین را بوجود آورد 

ساکنین برای ساعاتی در کنار هم قرار گیرند با هم گفت و گو نمایند ، این . بعضی جلسات مربوط به شهرک در آن برگزار شود 

ت ساکنین نسبت به هم و این شناخت به وجود آورنده ی امنیت اجتماعی در شهرک و گفت و گوها باعث بیشتر شدن شناخ

به طور کلی در طراحی یک شهرک مسکونی مسیرهای رفت و آمد ، نور ، دسترسی . جلوگیری از تنش ها درگیری ها می شود

ضای امن به واسطه ی ایجاد آرامش ها ، فضای مکث ، فضای سبز و رنگ ها می تواند تاثیر بسزایی در کاهش استرس و ایجاد ف

در شهرک هایی مسکونی مورد تحقیق موجود در این مقاله بعضی از عوامل رعایت شده است . و آسایش ساکنین داشته باشد 

بر اساس تحقیق انجام شده شهرک کریم آباد معروف .  اما در بعضی شهرک ها هم توجه زیادی به مساله طراحی نشده است 

رین شهرک مسکونی در شهر تنکابن است و مردم عالقه ی بیشتری نسبت به سکونت در این شهرک دارند و ترین و مطرح ت

تقریبا سعی شده که در آن تمامی مسایل طراحی در نظر گرفته شود و ساکنین از این شهرک نسبت به شهرک های دیگر 

 . رضایت بیشتری دارند

های موجود تبدیل به محیطی امن برای ساکنان شوند و با قرار گیری در این  امیدواریم در آینده نه چندان دور کلیه ی شهرک

محیط های مسکونی حس آرامش و آسایش نمایند و از آن به عنوان مجموعه ای برای سکونت بیشترین رضایت را داشته 

 . باشند
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