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 چکیده

حذف نشیمن یا فضائی نظیر آن از خانه های امروزی پیشرفت تکنولوژی و الگو گرفتن از جوامع غربی و  با

 محدود کنندهو  شکل دهندهکه محیط،  آنجامیزان تعامالت میان اعضا خانواده کاهش یافته است. از 

کارایی و رشد، ضرورت مندی، ریزی مناسب به منظور اطمینان یافتن از حداکثر رضایت، برنامهرفتارها ست

بهبود رفتار منجر می شود. رفتار اجتماعی ساکنان ساختمانهای بلند تحت تاثیر  دارد که در نهایت به 

نگرش روانی و ذهنی ما  ما, درفیزیکی  است. محیطعوامل متعددی است که طرح ساختمان جزئی از آن 

ا هیجان انگیز چه طبیعی باشد و چه است که با حضور در محیطی خوشایند ی گذارد, بدیهیتاثیر می 

 شود. وظیفههمین ترتیب ممکن است محیط باعث افسردگی  شود, بهساخته انسان روحیه تقویت می 

این مطلب به این  کنند. البتهمعماران و طرح ریزان است که محیط های خوشایند و شوق انگیز ایجاد 

 دیل کند.معنی نیست که محیط می تواند افراد را به ویرانگر تب

 .رفتار, محیطی روانشناسی, اجتماعی رابطه, نشیمن :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 

 آن طریق از که است فرآیندی محیطی ادراک. است محیطی روانشناسی در مقوالت محوری ترین از محیط از انسان ادراک

 فرهنگ، به و است هدفمند فرآیندی ادراک لذا میگزیند بر خود پیرامون محیط از نیازش اساس بر را الزم های داده انسان

 در. است همراه محیط از انسان شناخت با همواره ادراک فرآیند رو این از دارد بستگی کننده ادراک تفکر بر حاکم ارزش و نگرش

 نقش دفرآین این در. میشوند حادث اند شده تجربه انسان ذهن در که شناخت و حسی ادراک تعامل از محیطی ادراک حقیقت

 تا  اند کرده سعی مختلفی مکاتب میگیرد قرار توجه مورد یادگیری در نهایت در و توسعه رشد در اساسی عاملی عنوان به محیط

 های تئوری بر ژرفی تأثیر که مکاتب این دهند. مهمترین توضیح محیط از یا و محیط در را رفتارش از انسان ادراک چگونگی

 بوم روانشناسی مکتب و تبادلی یا سازشمند روانشناسی دیدگاه گشتالت روانشناسی تباند, مک داشته طراحی و محیطی

 ادراک تجربیات و شکلها بین هم ریختی و ادراکی الگوهای بر گشتالت روانشناسی که جایی در. هستند گیبسون شناختی

 متقابل ارتباط و محیط از انسان جربهت سازشمند است. روانشناسی عالقمند انسان در عصبی نظام گیری شکل فرآیند با محیطی

. دهد می قرار بررسی مورد محیط و گر مشاهده بین سازشمند فرآیندی مانند به را ادراک و داده قرار مبنا را پیرامونش و انسان

 های داده که معتقد بود او. میداند ها داده تمامی اساس و پایه را و بوم محیط گیبسون اپتیکی روانشناسی دیگر سویی از

 که آدمی حسی حواس وسیله به و محیطی انوار از طریق مغز آدمی پردازش نیروی به نیاز و بدون مستقیم ای گونه به محیطی

 مورد معماران و محیطی روانشناسان سوی از اول دیدگاه دو تاکنون شود. گرچه می کند, دریافت می عمل نظام یک مثابه به

 تدریس کاندینسکی چون افرادی وسیله به باهاوس مدرسه در سالها که گشتالت مکتب ژهوی به, است گرفته قرار بیشتری توجه

یا  و شناختی بوم متهورانه و نو دیدگاه امروزه قرار داشتند آن تأثیر تحت مدرن مکتب طراحان و معماران تمامی تقریبا و شد

 از استقبال عمده آورد دست به محیطی های پژوهش و ها بررسی در را خویش مناسب جایگاه تا میرود گیبسون اکولوژیکی

 یک که است گوناگونی های پهنه از متشکل مادی جهان که است نظریه این ابراز دلیل به گیبسون شناختی بوم ادراک تئوری

 در ,باشد محیط در حرکت به ملزم شخص که است میسر ها پهنه این ادراک هنگامی تنها و میدارد مخفی و پوشانده را دیگر

 مالحظه که سطوحی از دسته آن بلکه ,نمایند می تغییر شده آشکار دید های پهنه تنها نه ناظر دید نقطه تغییر و حرکت نگامه

 از پس یکی گوناگونی منظر های محیط در حرکت هنگام میگردند. لذا تغییر دچار ناظر دید به نسبت حقیقت در نیز شوند نمی

 (4931ولوی،م و منصوری.)شد خواهند مشاهده دیگری

 رابطه رفتاری  فیزیکی های قرارگاه در رفتاری و معماری فیزیکی ابعاد بین دارد عقیده اکولوژیک، روانشناسی موسس بارکر

 کنش و تجارب تقابالت و تعامالت تحلیل و مطالعه به که است روانشناسی از ای شاخه محیطی، روانشناسی. دارد وجود خاصی

 بین مشترک مناسبات ,محیطی روانشناسی گفت توان می. دارد توجه فیزیکی-اجتماعی محیط لفمخت های جنبه با انسان های

  (4933جلیلی،)دهد می قرار بررسی مورد را انسان تجربه و رفتار و  فیزیکی محیط

 نقش امعهج هر سالمت و پویایی در ارتباطات افزایش و بوده سالم و فعال ی جامعه ی الزمه اجتماعی، تعامالت و ارتباطات

 معانی مردم. دارند قرار نمادین متقابل کنش فرایند یک در معمول طور به افراد  ریترز نظریه اساس میکند. بر ایفا کلیدی

 مبنای بر نه افراد. کنند می الحاق دیگران و خودشان ها، ،رفتار اشیاء به را اند کرده کسب یکدیگر با تعامل در که نمادینی

 شکل تعامل طی معانی پس کنند می رفتار دارند آن برای اشیاء این که معانی مبنای بر بلکه اشیاء انتزاعی غیر خصوصیات

 روابط برای زمینه یکدیگر، های ارزش به احترام یا مشترک ارزشهای وجود صورت در تعامل انجام با.  یابند می معنا و میگیرند

 مطالعات. دارد اساسی نیاز اجتماع مردم و طبیعی محیط به داشتن ارتباط به انسان همچنین. شود می فراهم گسترده اجتماعی

 فرد روی بر مثبتی روانی و روحی اثرات دیگران، با بودن ارتباط در و باز فضای یک در اوقات گذراندن که دهد می نشان اخیر

  از یکی) همدلی به از،نی مسائل حل در جمعی مساعی تشریک به نیاز(اجتماعی های نیاز دیگر عبارته ب. گذاشت خواهد
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 اجتماعی متقابل رابطه الکساندر کریستوفر دیدگاه از. است وابسته بدان حیات ادامه برای انسانی هر که  است نیازها ترین اساسی

 فعالیت که است معتقد وی همچنین. است ضرورت یک مکان، به تعلق احساس و جویی پیوند به انسان های نیاز به پاسخ برای

 رشد به پذیری اجتماع و شدن اجتماعی های زمینه آوردن وجوده ب با مردم فعالیتهای مشاهده و دیگران با تعامل چون هایی

 یکدیگر به را متفاوت های ویژگی و ذهنی های پیشینه با افراد نگرش اجتماعی، تعامل حال عین در و کند می کمک فردی

  (4931وسادات، خاکی)  کند می نزدیک

 فرهنگی لحاظ به آن مطلوبیت شاخصهای و ویژگیها از میتوان آنگاه است خانه هر فضای خانوادگی ترین نشیمن، که بپذیریم اگر

 یا غذا میز و تلویزیون: کنندمی درک عامل دو محوریت با را نشیمن فضای افراد که آنست از حاکی نگارنده پژوهش. کرد سوال

 خواهد ترسخت احتماال نیست غذاخوری میز و تلویزیون که مواردی رد نشیمن اطاق تشخیص. سفره کردن پهن برای فضایی

 در که افتدمی اتفاق آن محدوده در خانگی فراغت نیز و جمعی دسته خوردن امروز، هایخانه در که است فضایی نشیمن،. بود

 و «شاد» ،«راحت» ،«خودمانی» حاصطال به فضا این دارند دوست افراد. شودمی اتالق تلویزیون تماشای به اغلب فراغت، اینجا

 نظام و کالبدی مدیریت شیوه نیز و یکدیگر به نسبت آنها فاصله و موقعیت و مبلمان نوع در را مفاهیم این و باشد «صمیمانه»

 به باز که دهدمی توضیح آشپزخانه شان بار مانند فضای مثال با را بودن صمیمی فرد، این. کنندمی درک خودشان رفتاری

 و «دادن یله» مانند اصطالحاتی با همچنین فضا این. دارد اشاره هم کنار نشستن در افراد نزدیک فاصله و مبلمان بحث نهمی

 با نیز سرویس ها و اطاقها آشپزخانه، چون خانه دیگر فضاهای به فضا این بودن مشرف ظاهرا. شودمی توصیف «شدن ولو»

 عنوان به. است نشیمن اطاق تزئینات کند تقویت را حس این تواندمی که یدیگر موضوع. است ارتباط در آن راحتی مفهوم

 اشاره مورد را خوب منظره ای و پنجره داشتن ضرورت یکی، این یا دارد، تاکید فضا این رویایی و آشنا تزییناتی بر فرد این مثال،

 شودمی باعث» خودشان گفته به که عواملی ،تفضا س این مهم ویژگی مناسب، حرارت و نور هم، فرد این نظر از. دهدمی قرار

 (4939فر، رجبی و خردمند.« )کنی ترک را فضا این سریع نخواهی و باشی راحت

 از وقتی اما است، خانه همان هافرهنگ از بسیاری و ما فرهنگ در فضا این که است خود بازتولید برای فضایی نیازمند خانواده،

 هایبخش کنار در که ایستگونه به خانه سازماندهی خانه، گفت توانمی یا است؟ دنظرم آن کلیت آیا شودمی صحبت خانه

 «نشیمن» فضای در عموما خانواده افراد که آنست گویای نگارنده مطالعه گیرد؟دربرمی نیز را خانواده ویژه هاییبخش شخصی،

 زمین قیمت و تراکم مسئله که بزرگی شهرهای در اخصوص) معاصر هایخانه داخل طراحی در که فضایی کنند،می مالقات را هم

 ادبیات در که کرده پیدا «پذیرایی اطاق» نیز و «آشپزخانه» دیگر فضای دو با نزدیکی یا خویشاوندی از شکلی( است مطرح

 صورتی به امروز، یهاخانه در الزاما فضایی، تمایزات این دیگر، عبارتی به. رودمی کار به آن مورد در نیز ادغام لفظ معمارانه،

 قابل ثابتنیمه فضاهای توسط گذارینشانه یا و شناختی و ذهنی هایمرزبندی با بیشتر و نبوده درک قابل کالبدی و شفاف

 جاییجابه قابلیت و شده اضافه ساختمان فضای به که است دیگری چیز هر یا پرده مبلمان، وسایل، منظور،) است تشخیص

 در که نگارنده بررسی مورد هایخانه بیشتر مورد در بنابراین،.( دارد دیوارها و درها مانند فضا ثابت عناصر به نسبت تریراحت

 که کرد صحبت توانمی آشپزخانه -پذیرایی -نشیمن فضایی پیوستار یک از اند،بوده واقع  قزوین و کرج تهران، بزرگ شهر سه

 فضای با آن مرز در یا آشپزخانه داخل در نهارخوری میز موارد، برخی در گرچه. است یکدیگر با خانواده اعضای هایمالقات محل

 در شدن جمع هاخانواده ترجیح ولی گیردمی صورت آن حول ایهسته خانواده هایگردهمایی و گرفته قرار پذیرایی -نشیمن

 در زیبا منظره نداشتن همچنین و آن به نسبت نامناسب زاویه یا تلویزیون از بودن دور غذا، بوی هوا، گرمای. نیست فضا این

 فضای داشتن نگه تمیز هایضرورت نیز و فضا کمبود حالاین با. است تمایل عدم این برای شده یاد دالیل جمله از موارد، اغلب

 (4939فر، رجبی خردمندو)کندمی فضایی استقرار شیوه این به وادار را هاخانواده برخی پذیرایی -نشیمن
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 روش تحقیق

 زنیا ردمو تطالعاا مصاحبه و پرسشنامه از دهستفاا با آن طی که گرفته شکل پیمایشی رتصو به و تحلیلی عنو از تحقیق روش

 تجزیه ردمو همدآ ستد به تطالعاا spss ریماآ ارفزا منر از دهستفاا با اریگذ کد و تطالعاا اجستخرا از پس و هشد آوری جمع

  هشوپژ ینا در که است شده تقسیم معماری مهندسین و عادی مردم گروه دو هب تحقیق ینا ریماآ جامعه. گرفت ارقر تحلیل و

 می ای خوشه فیدتصا یگیر نمونه روش. باشد می مهندسین جامعه از نفر 422 و عادی مردم ریماآ نمونه انعنو به  نفر032

 .باشد می پرسشنامه هشوپژ ینا در نیز تالعاطا دآوریگر اربزا. باشد می پرسشنامه پیمایشی روش در اربزا ترین مناسب. باشد

 

 

 یافته ها
 بررسی پایایی پرسشنامه 

 بررسی پایایی پرسشنامه- 4جدول 

 ضریب آلفا کرونباخ آلفا کرونباخ استانداردشده تعداد سواالت

42 359/2 358/2 
 

 فراوانی نوع منزل مسکونی- 0جدول 

 درصد فراوانی نوع منزل مسکونی

 6/83 003 ملکی

 1/04 60 استیجاری

 

 

 
 

 فراوانی نوع منزل مسکونی-4نمودار 
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 فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک تحصیالت- 9جدول 

 درصد فراوانی تحصیالت

 3/10 401 دیپلم

 02 53 فوق دیپلم

 1/00 65 لیسانس

 3 06 فوق لیسانس

 3/5 48 دکتری

 

 

 
 التفراوانی شرکت کنندگان به تفکیک تحصی -0نمودار 

 
 

 فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت- 1جدول 

 درصد فراوانی جنس

 9/12 448 مرد

 8/53 489 زن
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 فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت -9نمودار 

 

 های تحقیقفرضیه

 است.ش یافته از خانه های امروزی میزان تعامالت میان اعضا خانواده کاه یا فضائی نظیر آن با حذف نشیمن: فرضیه اول

میزان تعامالت میان با کاهش  از خانه های امروزی یا فضائی نظیر آن حذف نشیمننتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه  -5جدول 

 اعضا خانواده

 

ارتباط از 

طریق فضای 

 نشیمن

رابطه شکل 

و عملکرد در 

فضای 

 نشیمن

ضرورت اضافه 

شدن فضای 

-نشیمن به خانه

 مروزیهای ا

انجام کارهای 

روزانه در 

 فضای نشیمن

انجام کارهای 

روزانه به 

صورت فردی 

 در خانه

انجام کارهای 

روزانه به 

صورت فردی 

 در خانه

ارتباط از طریق فضای 

 نشیمن
4      

رابطه شکل و عملکرد 

 در فضای نشیمن
**563/2 4     

ضرورت اضافه شدن 

فضای نشیمن به 

 های امروزیخانه

**633/2 **513/2 4    

انجام کارهای روزانه 

 در فضای نشیمن
**985/2 **095/2 **038/2 4   

انجام کارهای روزانه 

به صورت فردی در 

 خانه

**140/2 **946/2 **910/2 **021/2 4  

تاثیر فناوری اطالعات 

 در انزوا طلبی افراد
**682/2 **181/2 **535/2 **999/2 **103/2 4 
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(**P<0/01) 

ل باال ماتریس ضرایب همبستگی میان خرده مقیاس های حذف فضای نشیمن و کاهش میزان تعامالت میان اعضای جدو

خانواده را نشان می دهد. با توجه به ضرایب ارائه شده و با در نظر گرفتن سطوح معناداری آنها می توان کفت بین متغیرهای 

 از خانه های امروزی یا فضائی نظیر آن حذف نشیمناین فرض بر اینکه بین مورد بررسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابر

 گیرد.رابطه وجود دارد مورد تایید قرار می میزان تعامالت میان اعضا خانوادهبا کاهش 

حداکثر ریزی مناسب به منظور اطمینان یافتن از کننده رفتارهاست، برنامهدهنده و محدودجا که محیط، شکلاز آنفرضیه دوم: 

 .که در نهایت به بهبود رفتار منجر می شود مندی، کارایی و رشد، ضرورت داردرضایت

 

 

 
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه برنامه ریزی مناسب به منظور اطمینان یافتن از حداکثر رضایت مندی و بهبود  -6جدول 

 رفتار افراد

ارتباط از  

طریق فضای 

 پذیرایی

جود تفاوت و

فضای 

نشیمن و 

 پذیرایی

تعلق فضای 

پذیرایی تنها 

 برای مهمان

نقش طراحی معماری  

درشکلگیری 

شخصیتافرادوسالمتروانی 

 آنان

انجام 

کارهای 

روزانه به 

صورت 

فردی در 

 خانه

ارتباط از طریق فضای 

 پذیرایی
4     

وجود تفاوت فضای نشیمن و 

 پذیرایی
**035/2 4    

رایی تنها تعلق فضای پذی

 برای مهمان
**991/2 **115/2 4   

نقش طراحی معماری  

درشکلگیری 

شخصیتافرادوسالمتروانی 

 آنان

**105/2 **028/2 **045/2 4  

انجام کارهای روزانه به 

 صورت فردی در خانه
**913/2 **436/2 **001/2 **900/2 4 

( **24/2(P< 

یاس های برنامه ریزی مناسب به منظور اطمینان یافتن از حداکثر رضایت جدول باال ماتریس ضرایب همبستگی میان خرده مق

دهد. با توجه به ضرایب ارائه شده و با در نظر گرفتن سطوح معناداری آنها می توان گفت مندی و بهبود رفتار افراد را نشان می

دهنده و جا که محیط، شکلاز آنبر اینکه بین متغیرهای مورد بررسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین فرض مبنی 
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 مندی، کارایی و رشد، ضرورت داردریزی مناسب به منظور اطمینان یافتن از حداکثر رضایتکننده رفتارهاست، برنامهمحدود

 گیرد..مورد تایید قرار میکه در نهایت به بهبود رفتار منجر می شود

ایی از خانه مشغول به انجام کارهای روزمره هستند که خود سبب بروز برخی هر یک از اعضا به صورت فردی در جفرضیه سوم: 

با طراحی نشیمن به عنوان فضای تجمع خانواده میتوان مشکالتی از این قبیل را  کهرفتار از جمله انزوا طلبی در افراد می شود

 کاهش داد.

 

 
 ی نشیمن به عنوان فضای تجمع جهت کاهش انزوا طلبینتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه طراح -8جدول 

 
ارتباط از طریق 

 فضای نشیمن

رابطه شکل 

و عملکرد در 

فضای 

 نشیمن

ضرورت اضافه 

شدن فضای 

-نشیمن به خانه

 های امروزی

انجام کارهای 

روزانه در فضای 

 نشیمن

تاثیر فناوری 

اطالعات در 

 انزوا طلبی افراد

ارتباط از طریق فضای 

 نشیمن
4     

رابطه شکل و عملکرد 

 در فضای نشیمن
**563/2 4    

ضرورت اضافه شدن 

-فضای نشیمن به خانه

 های امروزی

**633/2 **513/2 4   

انجام کارهای روزانه در 

 فضای نشیمن
**985/2 **095/2 **038/2 4  

تاثیر فناوری اطالعات 

 در انزوا طلبی افراد
**682/2 **181/2 **535/2 **999/2 4 

 

(**P<0/01) 

 انزوا طلبی افراد طراحی نشیمن به عنوان فضای تجمع خانواده میتوان مشکالتی از قبیلجدول باالماتریس ضرایب همبستگی 

را نشان می دهد. با توجه به ضرایب ارائه شده و با در نظر گرفتن سطوح معناداری آنها می توان کفت بین را کاهش داد

 گیرد.مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین فرض محقق مورد تایید قرار میمتغیرهای مورد بررسی رابطه 

 نتیجه گیری

سازی و ایجاد، ثابت در مناسبتوان گرفت که فضای نشیمن، فضایی است که عناصر نیمهچه در باال گفته شد این نتیجه را میاز آن

چنین توسعه هم ،ارتباط با خانواده برای توسعه شناختی، جسمی .نمایش و تقویت هویت جمعی خانواده، نقشی بسیار برجسته دارند

را به شیوه  خانوادگیو  دوستانهی برابر برقراری روابط یهاتوان فرصتحضور در این فضا میچراکه با  .اجتماعی فرزندان ضروری است

های مثبت و مفیدی تواند جنبهشد، میای که باگسترش روابط عاطفی و دوستی به هر وسیله.شده برای فرزندان گسترش دهدکنترل

 متأثر هم از و گذارده تأثیر هم بر نوعی به دو هر. است سویه دو رابطه ای رابطه انسان و محیط شود.داشته باشد که باید به آن توجه 

 انسان.کرد جدا میدهند خر آن در که فضاهایی از نمیتوان است، غالب شهرها و بناها در زندگی بر که را الگوهای رویدادهایی .میشوند
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بنابراین  رفتار میکند. ها آن با متناسب و می بخشد معنی رویدادها و محرکها فضاها، برخی به خود محیط فرهنگی ارزشهای به بسته

کند و بیشترین  فاست, تعریکه تمام ارتباط های رفتاری و اجتماعی را که مرتبط با محیط زندگی طراحی باید به گونه ای باشد 

هر صورت طراحی باید حس  رکند. دطابق را میان محیط و رفتارهای مناسب اجتماعی یا تعامالت و مراودات جمعی را فراهم ت

 .آرامش را بپروراند و موجب رونق ارتباط شود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  منابع:

 

 .03, منظر(. مروری تحلیلی بر مفهوم محیط در ادبیات روانشناسی محیط. 4933جلیلی, محمد. ) -4

کنفرانس ان. یرامسکونی ی مجموعه هادر جتماعی ت ابه تعامالز الیل نیادسی ر(. بر4939جبی فر. )بهنام رمند.در خرسپه -0
 تبریز. بین المللی عمران,معماری و زیرساخت های شهری.

انس کنفر(. واکاوی ابعاد پایداری اجتماعی در قلمرو های فضایی و تاثیر آن در. 4931علی خاکی ، سیده اشرف سادات. ) -9
 (. تبریز.8, )ص. بین المللی عمران,معماری و زیرساخت های شهری

, نشریه علمی پژوهشی 09شماره (. نگاهی به ائتالف معماری و علوم رفتاری در نیم قرن گذشته. 4985محمود رازجویان. ) -1

 معماری و شهرسازی صفه.
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