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 چکیده 

. ستین دهیپوش یبر کس یزندگ یبرا یحق اساس کیبهداشت و سالمت جسم و روان، به عنوان  تیاهم

انسان در جامعه  یازهایترین نیادیهمواره از بن ت،یبه امن ازین یثروت است. از طرف یسالمت ،یبه عبارت

 ۀبه هم لیها و نتیاستعدادها و خالق ۀانسان، بروز هم ییرود. آرامش، رشد، شكوفایم ماربه ش یبشر

با  یو درمان یو کامل خدمات بهداشت حیلذا ارائه صح د،یآیبه دست م تیامن هیدر سا یکماالت انسان

جامعه  المتس یتواند در ارتقایاست که م یاقشار جامعه از جمله اقدامات مؤثر یاممطلوب به تم تیفیک

 طهیدارد اما متاسفانه در ح اریبس تیاهم یشناساز نظر روان تیداشته باشد. مبحث امن ینقش بسزائ زین

که با  میپژوهش در صدد آن نیصورت نگرفته. در ا طهیح نیدر ا یادیز یکاربرد یهاپژوهش یمعمار

 یهاطیمح یطه طراحیروان در ح تیبخصوص امن تیاز امن یمناسب و روشن فیبه تعر دنیهدف رس

 یهااست که چه مؤلفه نیمطرح است ا انیم نیکه در ا ییها. پرسشمیابیمعماران دست  یبرا یدرمان

موثر است که با توجه به پژوهش انجام شده در  یدرمان یهاطیدر مح تیّبر احساس امن یمعمار یطراح

و عناصر ثابت،  طیمح یمعنا هینظر بربنا  یدرمان  طیدر مح تیحس امن جادیموثر در ا ییهاتمیآ تینها

ثابت و  مهیپژوهش صرفا به عناصر ثابت و ن نیشده است که در ا شنهادیثابت راپاپورت پ ریثابت، غ مهین

پرداخته شده و به صورت فرم و شكل پالن در طبقه  تیحس امن جادیا یآن ها برا یطراح یچگونگ

 قیشده است. روش تحق میتنظ یثابت در جداول مهینقه عناصر بعناصر ثابت و نور، رنگ و مبلمان در ط

 باشد.یم یلیتحل-یفیپژوهش از نوع توص نیدر ا
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 مقدمه  

 ی. بهداشت در واقع نوعستین دهیپوش یبر کس یزندگ یبرا یحق اساس کی، به عنوان و سالمت جسم و روان بهداشت تیاهم

از عدالت و توسعه  یثروت است.  سالمت، جلوه ا یسالمت ،ی. به عبارتبخشدیانسان ارزش م یاست که به زندگ مندیتوان

و  یو کامل خدمات بهداشت حیرود، لذا ارائه صحیبه شمار م یو انسان یاسیس ،یاقتصاد ،یابعاد اجتماع یجوامع در تمام

سالمت جامعه نقش  یدر ارتقا تواندیاست که م یاقشار جامعه از جمله اقدامات مؤثر یمطلوب به تمام تیفیبا ک یدرمان

 یارتقا هایبرنامه یابیاجرا و ارزش ،یالزم است تالش مستمر، منسجم و هماهنگ به منظور طراح نبنابرای. باشدداشته یبسزائ

 زیکار ن یرویو ن شودیکار م یرویتوان بالقوه و بالفعل ن شیمردم و افزا یسالمت آغاز گردد. بهداشت خوب، موجب تندرست

 یکار که در بهداشت و سالمت یروین تیفیداشت. در واقع، ک خواهد یو رشد اقتصاد دیتول شیدر افزا یمؤثر اریسهم بس

 یاز اهداف توسعه اقتصاد یكیخود  یبه خود لمسا تیو جمع باشدیم تیحائز اهم یدر رشد اقتصاد شود،یمنعكس م

 .(2931،ربیعی)است

 
 نگارنده: مبنع/اقتصاد توسعه اهداف در بهداشت تآثیر نمودار – 1 شکل

 روش تحقیق 
 .باشدمی تحلیلی-توصیفی نوع از تحقیق روشدر این پژوهش، 

 

  يافته ها

اشاره  لیبه موارد ذ توانیالزم االجراست، که م یمختلف یهایآن، استراتژ یجامعه و ارتقا یسالمت نیتأم یبرا

 (:2931)پوراسالمی،نمود

 جامعه سالمتی برای صحیح و اصولی گذاری سرمایه( ب  سالمتی  عمومی های گذاری سیاست( الف

 جامعه توانمندسازی و اجتماعی عدالت( د (درمانی-بهداشتی)سالمتی خدمات گسترش و ایجاد( ج

 د تا الف بندهای برای مالی امنیت تأمین( هـ

 از سوی دیگر ،انددیده بیآس ،منابع حیمدیریت صح فقدان تفكر اقتصادی دراز  همواره کشور در سالمت هاینظاممتاسفانه 

از منابع انسانی  بهینهموثر برای استفاده راهبردهای یكی از  گذاران حوزه سالمت وجود ندارد.سرمایه نیکار مشخصی ب میتقس

 باشد.های سالمت میها و شهرکایجاد مجموعه دانش پزشكی شرفتیخدمات و پ تیفیک ارتقای و مالی و

 جامعه /مبنع: نگارنده یسالمت یو اتقا نیتأم یها یاستراتژ –2شکل
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باشد. عالوه بر مشكالت بیان شده، مشكالت دیگری نیز در سطح خّرد و مقیاس شهری در ایران برای طراحی نیز قابل بیان می

های خصوصی و عمومی در سطح شهر، عدم هماهنگی بین صنوفِ مربوط مواردی چون تعدد و پراکندگی مراکز و مطب

های مختلف از جمله عدم های متعدد پزشكان به علتجاییبههای نامناسب پزشكی و همچنین جایابیپزشكی، بعضاً مكان

کنندگان، مناسب نبودن محیط مطب برای بیماران، کمبود مكان و ظرفیت برای پذیرش، وجود پارکینک کافی برای مراجعه

برای بیماران، خود،  "ی درمانپروسه"که  ترافیک باال و عدم دسترسی مناسب و راحت بیماران؛ که در حقیقت موجب شده

 تبدیل به یک معضل و بیماری شود! 

 تی: وضعرگذارندیتأث گریكدیانسان بر  یمختلف وجود یهاشود که ابعاد و حالتیانسان مشاهده م یدگیچیبا توجه به پ

درسطح اش مؤثر است. یجسم تیوضع او بر یو اجتماع یروان طیو شرا گذاردیاو اثر م یو اجتماع یروان طیفرد بر شرا یجسم

 ستیزطیمسكن، آموزش، غذا، اشتغال، مح ت،یامن نیتأم ازمندین ،یهمزمان با ارائه خدمات بهداشت یسالمت یارتقادیگر نیز 

 کیآحاد مختلف جامعه به عنوان  یکننده سالمتنیهدف، تضم نیبه ا یابیباشد. تحقق و دستیم زین یمناسب و عدالت اجتماع

-یدگیتن ،یدارند، در مقابل انواع مشكالت و مسائل زندگ خود باالتر برخور "حرمت"که افراد آن از  یاجامعه باشد.یم "حق"

 ییامر شكوفا نیخواهد بود و ا داریمقاوم و پا یروان یهایماریو ب یعیها و حوادث ناگوار طبدیتهد ،یشناختروان یها

حرمت خود  زانیرا به دنبال خواهد داشت. هرچه م یو اجتماع یاد، اقتصیفرهنگ یها شرفتیو پ ت،ینهفته، خالق یاستعدادها

رابطه حرمت و سالمت  زانیبه م ینگاه گر،یبه عبارت د .میهست یو روان یمثبت سالمت عموم یها، شاهد نشانهباشدباالتر 

 (.2939شعیری،) کندیم نییسالمت روان را تب انسیدرصد وار93 ،خود، نكته است که حرمت نیروان نشانگر ا

روانی و جسمی نیز که یكی از مهمترین مسیرهای رسیدن به حرمت و کرامت انسانی در یک مجموعه است -لذا امنیت روحی

 نماید.اهمیت خود را در این میان جلوه می

 
 تأثیرات شرايط روحی و روانی بر سالمت عمومی روانی و جسمی/منبع: نگارنده -3شکل 

 مهیمهار و ب ت،یچون حفاظت، حراست، کنترل، تقو یاقداماتتوان می ،تیامن شیافزا می توان گفت در راستای در حالت کلی

 ف،یتضع م،یچون تحر ییندهایباشد از فرآ را داشته گریمجموعه د ایفرد  تیقصد کاهش امن یامجموعه ایو اگر فرد  شودانجام 

. بدین سان بایدها و نبایدهای ایجاد امنیت برای یک مجموعه کندیاستفاده م دیو تهد یافكنتفرقه ،یرسانبیخلع سالح، آس

 شود.مشخص می
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 راهکارهای کلی ايجاد امنیت در يک مجموعه/مبنع: نگارنده -4شکل

ی هرچه برا ییبه دنبال راهكارهابا حفظ امنیت روانی،  بزرگ و کامل یمجموعه کی یبا طراح شاید بهتر باشدبه نظر نگارنده 

برای  یسالمت یباال بردن سطح علمبه دنبال آن و با محیط آنها  یو روابط اجتماع تیبه جامعه و فعال مارانیبازگرداندن ب بهتر

پژوهش  نیانجام گرفته که در متن ا یمتعدد یروانشناس هایپژوهشو امنیت روانی  تیامنمفهوم در مود  .میباشاقشار مختلف 

در  یکم هایمتاسفانه پژوهش یدر معمار یروان تیو بخصوص امن تیدر مورد مفهوم امن كنیبدان پرداخته خواهد شد. ل

 نیدر قدم نهادن در ا یسع ت،یو امن یمرتبط با معمار هایپژوهش بندیو جمع لیو تحل آوریکشور صورت گرفته که با جمع

-طیروان در مح تیبخصوص امن تیاز امن یمناسب و روشن فیبه تعر دنیپژوهش رس نیا اصلی هدف واقع در. استراستا شده

 کیو کدام  ستیروان چ تیاست که امن نیمطرح است ا انیم نیکه در ا هاییاست. پرسش یمعمار یطراح یبرا درمانی های

انجام  یباشد. برا یم یلیتحل-یفیاز نوع توص قیتحق روش در انسان مؤثر است؟ تیّبر احساس امن یمعمار یطراح هایاز مؤلفه

 شده است. یریگبهره یاطالعات اسناد آوریمرسوم جمع هایوهیمطالعه از ش

 

 شناسی امنیتواژه 

 بودن، امان در ایمنی، معنای به عمید لغت فرهنگ در و بیمی؛ بی و بودن امان در معنای به معین لغت فرهنگ در امنیّت

 بیمبی و آسوده و راحت شدن، ایمن بیمی،بی امن، خوفی،بی معنای به دهخدا نامهلغت در همچنین آسودگی؛ و آرامش

 شده گرفته «دغدغه و دلهره نداشتن» معنای به لغت در و Securesالتین ریشه از( Security)امنیّت .استآمده گردانیدن

 اطمینان، آرامش، وجود یا نگرانی هراس، اضطراب، آسیب، تهدید، خطر، از رهایی» توانمی را امنیّت لغوی معنای بنابراین .است

 روحی آرامش هم و فیزیكی آرامش و اطمینان شامل هم امنیت دیگر عبارت به. گرفت نظر در «ضمانت تأمین، اعتماد، آسایش،

 (:2932رفیعیان، است) شده امنیت ارائه واژه از معنا دو "رفتاری علوم فرهنگ" در روانی است و

 است و همانند یافته معنایی تقلیل کنندگانتعریف نفع به شود، اینامهلغت تعریف آنكه از بیش امنیت مفهومقابل ذکر است 

 ترینبنیادی و ترینمهم از با این وجود یكی. ندارد واحدی تعریف نیز امنیت اجتماعی، علوم حوزه در دیگر مفاهیم از بسیاری

 جمله از مدیریت، و سیاسیعلوم شناسی،جامعه شناسی،روان هایپژوهش و هانظریه از بسیاری در که انسانی نیازهای

 ،(Laing,R.D)، لینگ(Maslow,A.H)مزلو ،(Horney,K)هورنای ،(Allport,G)، آلپورت(Fromm,E)فروم

 ،(Trager,F.N & Simoni,F.L)سیمونی و ، تراگر(Luciani,G)، لوچیانی(Louw,M.H.H)لوه ،.(Mroz,J.E)مورز

 (.2932،فرهادپور)امنیت است به نیاز استشده اشاره آن به (Mandel,R)ماندل و (Buzan,B)بوزان ،(Wolfers,C.A)ولفرز

 و آرامش وضعیت ترس، از بودن مبرا خاطر به آن در که گرددمی اطالق روانی احساس نوعی به عمدتاً امنیت واژه طورکلیبه

 سازند، مختل را افراد خاطر اطیمنان و آرامش و شده ترس باعث استممكن هایی کهپدیده. گرددمی حاصل خاطر اطمینان

 اند.پیچیده حال عین در و متعدد بسیار
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 معانی مختلف امنیت در ابعاد مختلف/منبع: نگارنده -5شکل 

 خود هایدیدگاه و هرکدام اندکرده نظر ارایه مفهوم این درباره نظرانمشكالتی مثل پیچیدگی مفهوم امنیت صاحب باوجودی

 کنیم:می یادآوری نظریات را از این بعضی مختصر بطور کرده، که ارایه خصوص این در

 فقدان عینی، معنای در امنیت: «ولفرز» است. آتی رفاه تضمین و بخشزیان تهدیدهای از نسبی رهایی امنیت: «مورز جان»

 سوی از و وسیله سو یک از امنیت، برقراری معادل هاارزش حفظ بگوئیم اینكه یا و است شده کسب هایارزش برابر در تهدید

 هاارزش علیه وحشت و ترس فقدان ذهنی معنای است و در برانگیز جدال مفهومی پیچیدگی، لحاظ به است و هدف دیگر

 تنگاتنگی رابطه ناامنی است و جهانی سائق یک جوییامنیت( فرد انگیزش درونی علت)سائق «:فروم اریک» است. شده تعریف

-می شدیدتر ناایمنی احساس این باشد ترپیچیده و ترپیشرفته انسان محیط هرچه. دارد او موجودیت حتی و انسان زندگی با

(. 2933قرایی، )است دشوار نباشد، ناممكن هم اگر فیزیولوژیک نیازهای ترینمقدماتی برآوردن جوامعی چنین در. شود

 و خود از منفی هایمدل قرارگیرد، حد ترینپایین در که وقتی و است کودک نیاز ترینغالب و تریناساسی ایمنی،«: میلون»

 که کودکی( Shaver,2002)خواهدکرد پیدا افزایش ناسازگاری و بعدی هیجانی مشكالت احتمال و گیردمی شكل دیگران

 از عبارت امنیت «:(John E.Morrz)مورز.ئی جان»(. 2933امین پور، )داشت خواهد را پیشرفت جرأت کند، ایمنی احساس

 شانخود جمعی یا فرد درآن که فضایی ایجاد :از عبارت امنیت «:داوید دومینیک» باشد.می بخشزیان تهدیدات از نسبی رهایی

-می قرار آنها اختیار در تهدید رفع ابزار فقط و نیست آنها متوجه تهدید و کنندنمی احساس پذیرآسیب وضعیت در را

داند، و نیز به مفهوم صلح و امنیت عقیده دارد و امنیت را نتیجه صلح و صلح را اولین قانون طبیعت می« مونتسكیو».گیرد

 عبارت لغت در امنیت «:آشوری داریوش»(. 2933بمانیان، )کندهای بشری را ایجاد امنیت تصور میترین اصل در حكومتبزرگ

 امنیت«: نژادشعاری»باشد. می حمله و هر تهدید با رویارویی برای آمادگی و یا حمله یا تهدید هرگونه از فراغت حالت از

 موقعیتی و ارزش امنیت،«: روشندل» .است گروه طرف از پذیرش و نفس به اعتماد خاطر، اطمینان شخصی، ارزش احساس

 گفت. سخن مطلق امنیت از توان نمی گاههیچ اما باشد، برخوردار آن از بیشتر یا کمتر میزان به تواندمی کشور یا فرد که است

خاطر و آرامش نفس و است که به گفته راغب در کتاب مفردات، به معنی آرامشامنیت از ماده امن گرفته شده«: شریعتمداری»

 .(2933بمانیان، )از بین رفتن بیم و هراس است

 

 امنیت از ديدگاه بزرگان

 ،(Maslow)مزلو جمله از کنند،می تأکید بشری نیازهای مراتب سلسه در امنیت جایگاه اهمیت بر اندیشمندان از بسیاری

 موضوع داند. در واقع وقتیمی ضروری انسان خودشكوفایی برای را نیاز این ارضای و تأمین که آمریكایی، برجسته شناسروان

 .گرددمی معطوف مزلو آبراهام شناسیروان هاینظریه به شناسانروان از بسیاری ذهنِ شود،می مطرح شناسیروان در امنیت

 هرم. داشت انسان به را مثبتی رویكرد دیدگاه فروید، خالف بر که بود بیستم قرن در گرایانهانسان نهضت پردازاننظریه از مزلو

 برخوردارند مراتب سلسله یک از آدمی نیازهای مزلو اعتقاد است.به انسان اساسی نیازهای مورد مزلو، در نیازهای مراتب سلسله

 در که تغییری شود،می آغاز نیازها ارضای که هنگامی. گیردقرارمی نیاز شدیدترین تأثیر تحت خاص لحظات در افراد رفتار که

-خواهد رفتار محرک و یافته اهمیت نیاز، از دیگری سطح قبل، نیازهای جای به که است گونه بدین داد خواهدرخ فرد انگیزش

 :(2391مزلو:)از عبارتند ترتیب به که اندشدهقرارداده طبقه پنج در آدمی نیازهای نظریه، این در. شد

 را تأثیر بیشترین گردند، ارضا قدری کهزمانی تا و دارند قرار مراتب سلسله اوج در زیستی نیازهای: زیستی نیازهای. سطح اول

 . مسكن و جنسی پوشاک، نیاز خوراک،: یعنی خودند؛ حیات برای آدمی نیازهای زیستی نیازهای. دارند فرد رفتار بر

 نیاز دیگر عبارت به است؛ اساسی نیازهای از محرومیت عدم و جانی تأمین وحشت، از رهایی به نیاز: امنیتی نیازهای. سطح دوم

 شود؛ می شامل را آینده و حال زمان در خود از حفاظت به
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 اوج اجتماعی نیازهای که هنگامی و است اجتماعی موجودی انسان محبت؛ و تعلق احساس یا: اجتماعی نیازهای. سطح سوم

 کوشد؛می سخت دیگران، با دارمعنی روابط برای آدمی گیرد،می

 . شودحاصل می فرد برای دیگران از که منزلتی سپس و است خود به نسبت چیز هر از قبل احترام: احترام. سطح چهارم

. خواهد باشدمی چه هر استعدادها این حال آدمی؛ پنهان استعدادهای تمامی کردن شكوفا یعنی: شكوفایی خود. سطح پنجم

 «بشود باید باشد، تواند می آنسان آنچه» داردمی بیان مزلو که طور همان

 که است؛ شده اضافه نیز "نظم و زیبایی به نیاز" و "ها پدیده درک و شناخت و اندوزی دانش" نیاز دو مذکور بندیطبقه به

 .گیرندمی قرار شكوفایی خود به نیاز از قبل

 

 Maslow امنیت از ديدگاه مزلو/ منبع: -6شکل 

 به. باشدمی صادق مختلف مراحل مواقع اکثر در که است نمونه الگویی مراتب سلسله این که بود باور این همچنین مزلو بر

 و نیستند مراتبی سلسه خطی و انسان اساسی نیازهای که باورند این بر گروهی مثال. است وارد هم مهمی انتقادات مزلو نظریه

 ترمنعطف رفتاری نظر از تا کنند تعدیل را مزلو نظریه اندکوشیده پردازاننطریه از برخی .اندانسان هستی تغییرناپذیر اجزای

 .«رشد–تعلق –زیستی» و «زندگی مختلف مراحل» نظریه مانند شود

 که کندمی بیان و دارد خوانیهم مزلو مراتب سلسله ی نظریه با( Clare W. Gravesگریوز) زندگی مختلف مراحل نظریه

 همان به که دهندمی بروز خود از را هاییارزش و رفتارها هاانسان مرحله هر در قراردارند؛ زندگی مختلف مراحل در هاانسان

 .است بیرونی و درونی تحول و تغییر یک نیازمند دیگر مرحله به زندگی مرحله یک از رفتن گریوز نظر از. دارد اختصاص سطح

 ابتدا نظریه، دارد. این تفاوت مزلو مراتب سلسله نظریه با جهت سه از (Alderferآلدرفر) (ERG)رشد-تعلق-اما نظریه زیستی

 :کندمی تقسیم دسته سه به را ها نیاز

 Existence) است ) مرتبط افراد مادی رفاه به که زیستی الف( نیازهای

 (Relatednessگیرد. )می بر در را فردیمیان روابط ارضای به میل که تعلق ب( نیازهای

 (Growth) .پردازدمی فردی مستمر توسعه و رشد به میل بیان به که رشد ج( نیازهای

 -ناکامی" اصل از نظریه این است، ترپایین سطح ارضای نتیجه باالتر سطح به رفتن که مزلو مراتب سلسله نظریه خالف بر

 مكتب در که او. بود معتقد شخصیت گیریشكل بر تاریخ و فرهنگ، اجتماع تأثیر نیز به اریكسون.کندمی استفاده "بازگشت

  فاصله فرویدی منفی و رویكرد جبرگرایانه از ماندگارش نظریه ارائه با بعدها بود، دیده آموزش فروید گریتحلیل -روان
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 نام جهت این از او. است کرده پیشنهاد گانه راهشت مراحل سلسله یک دوران، تمام در رشد توصیف برای اریكسونگرفت.

مختلف  هایدوره در شده تشكیل اجتماعی ارتباط به افراد روانی رشد که بود و معتقد نامید، اجتماعی –روانی را مراحل

 و هابحران این اریكسون عقیده به. همراه هستند درونی بحران چند یا یک با مراحل این از یک هر. دارد بستگی هاعمرآن

 وموجب مخرب دیگری و شخصیت رشد موجب و سازنده یكی که باشندمی منفی یک جزء و مثبت جزء یک دارای هاتعارض

 (:239:2931مرتضوی، )از عبارتند اختصار به اریكسون نظریه شود.مراحلمی رشد اختالل

 ؛(سالگی9 تا کودکی) وتردید شرم برابر خودگردانی*   ؛(سالگی یک تا طفولیت) اعتمادی¬بی برابر اعتماد*

  ؛(سالگی 22 تا)حقارت احساس برابر در کوشایی*   ؛(سالگی 3 تا کودکی) گناه احساس برابر در ابتكار*

  ؛(سالگی 91 تا جوانی) انزوا برابر در صمیمیت*   ؛(نوجوانی) نقش سردرگمی برابر در هویت*

 (03 پیریاز) رکود و پریشانی برابر یكپارچگی*   ؛(سالگی 01 تا میانسالی) حاصلی بی برابر باروری*

 

 امنیت انسانی

شود. هر یم می( تقسیو جهان ایمنطقه ،یمل ،یمحل ،یفرد داتیزمان در پنج سطح)تهددر هر کشور به طور هم یانسان تیامن

از سطوح نه تنها مشكالت و مسائل مربوط به خود را دارد، بلكه با مشكالت و مسائل مربوط به خود را دارد، بلكه با  کی

اثر مثبت دارد،  زین گریسطح بر سطوح د کیدر  یانسان تیامن شیبهبود و افزا نیمرتبط است. بنابرا زین گریمشكالت سطوح د

از  ییاز دو جزء مهم رها یانسان تیخواهد کرد. امن دیتهد زیسطوح را ن ریح، ساسط کیدر  یانسان تیامن دتهدی که چنانهم

 ،ییغذا ،یاسیس ست،یز طیمح ،یاقتصاد تیامنرا در ابعاد  یانسان تیدو رکن، امن نی. اشدهلیتشك یازهایاز ن ییترس و رها

شهروندان،)بدون توجه به خاستگاه  یمنداز توان اندعبارت یانسان تی. امندهدیارتباطات گسترش م تیو امن یبهداشت ،یفرد

 تیامناست. ابعاد  یعطبی سوانح و هادولت تیاز اعمال حاکم یسالمت خود در مقابل مخاطرات ناش نیتأم ی( برازکنندهیمتما

 : (2933،بمانیان)که عبارتند از  ردیبه خود بگ یمختلف هایجنبه تواندیم یانسان

 یانسان تیامن یطیمح ستیج( ابعاد ز      یانسان تیامن ی( ابعاد اقتصادالف

 یانسان تیامن ید(ابعاد آموزش    یانسان تیامن ایهیو تغذ ی( ابعاد بهداشتب

 ،یفرد تیحقوق و امن رندهیکه در برگ شودیمحسوب م ،یانسان تیامن یعنی تر،عوسی مقوله نیمجموعه ا ریزی، روان تیامن

 :مپردازییموضوع م نیاست که به بسط ا یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یمال

 

 و محیط (تی)احساس امنیروان تیامن

 پردازیم:های مختلفی وجود دارد که به آن میدر مورد امنیت روانی نیز مانند واژه امنیت، دیدگاه

 است چیزی است، مشخص نامش از که طور همان که است( جسمانی)فیزیكی امنیت یكی. هستیم روروبه امنیت نوع دو کل در

 پذیربینیپیش افراد برای آینده که زمانی. است روانی امنیت امنیت، دومین. دهدمی قرار خطر تحت را ما جان و جسم که

 گزارش»شود.می روانی امنیت عدم حس دچار نگیرد قرار دیگران احترام و پذیرش مورد و نشود شنیده و دیده فرد نباشد،

 شامل آن عینی بعد اوّل: شودمی ذکر متمایز بعد دو امنیّت نظری مفهوم تبیین برای عموماً«: جهانی بهداشت سازمان

 (:2932،رفیعیان)شودمی درک امنیّت احساس اساس بر که ذهنی بعد دوم و است ارزیابی رفتاری و محیطی عینی پارامترهای

 مداخالت از مهم هایجنبه عنوان به بسیاری محققان توسط که است ایبالقوه درونی نیروی روانی نیز، امنیت«: فرناندز»

 تواندمی فراوانی تبعات جامعه، یک در افراد امنیت عدم احساس«: گیدنز» (.2939حاجی اسماعیلی،)است شده مطرح گروهی

. شودمی نیز گیریکناره خاص رفتارهای سبب مختلف، مسایل به نسبت نگرانی احساس یا اعتماد فقدان. باشد داشته پی در

 (.2933قرایی،)است ناامن منطقه آن که دهدمی نشان شهروندان به نشده، مهار نظمیبی و اخالل
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 زمنیه این در. است ذهنی و درونی مفهومی امنیت احساس و است عینی، و بیرونی مفهومی امنیت که برآنند نظرانصاحب اکثر

 در یعنی باشد،نداشته تناسب یا باشدداشته تناسب واقعی امنیت با تواندمی امنیت احساس که نمود نشان خاطر توانمی

 وجود واقعاً امنیت کنندهایجاد عوامل که این یا باشد داشته امنیت احساس فرد باشد، نداشته وجود عینی امنیت که شرایطی

 پیرامونی، محیط تنوع به توجه با مختلف افراد«: لیندسترام. »(2933)فرهادپور،باشد نداشته امنیت احساس فرد اما داشته

 ناامنی، فردی هایتجربه و سالمت نظام اقتصادی، نظام به توجه با را امنیت احساس و دارند امنیت مفهوم از متفاوتی بینش

 (2933 فرهادپور،)کنندمی تصور خود ذهن در عینی و واقعی ناامنی از بیشتر را ناامنی احساس از ناشی دلهره و دانسته متغیر

. گردشگری مقصد یک به سفر در شده ادراک مصونیت نوعی تجربه یا تهدید، احساس فقدان یعنی روانی امنیت«: منسفلد»

 دسترسی، قابلیت پتانسیل، مشاهده ریسک، فرصت مقبولیت،: از عبارتند روانیامنیت کنندهبیان هایشاخص«: ادمونسون»

 دلیل به شدن سرزنش از ترسی و شوند متمرکز مشكالت راهكارهای بر تا دهدمی توانایی افراد به روانی انگیزش. امنیت

 انسان آن، موجب به که دارد دنبال به مثبت ذهنی احساس یک ایمنی، نیازهای ارضای«: مزلو».باشندنداشته خود اظهارنظرهای

 باالتر نیازهای ارضای سمت به حرکت ایمنی، نیاز ارضای«: میلون.»(2391،مزلو)کندمی تریبیش شجاعت و جسارت احساس

 قرارگرفتن خطر معرض با که درحالی انگیزد؛برمی تسلط و هامهارت کسب و ظاهرشدن به را فرد و سازدمی پذیرامكان را

 تهدیدهایی از جلوگیری و انسان جسمانی سالمت به بیشتر ایمنی«: پاکزاد»گردد.می باز پایین سطح نیازهای به شخص امنیت،

 به و دارد روانی و ذهنی جنبه بیشتر امنیّت که حالی در. اندازد خطر به را انسان فیزیكی سالمت تواندمی که گرددمی اطالق

 (.2932رفیعیان، )کرد تقویت را آن توانمی چگونه و شودمی جامعه در امنیّت حس ایجاد باعث چیزی چه که است این دنبال

 احساس این. باشدمی گوناگون ابعاد داراى که است اجتماعى شناختىروان پدیده امنیت، توان گفت، احساسبه طور کلی می

 گوناگون هاىصورت به مختلف افراد و است پیرامون محیط اوضاع و شرایط از افراد غیرمستقیم و مستقیم هاىتجربه از ناشى

 به مختلف افراد و اجتماعى شرایط با ارتباط در و چندبعدى سازه امنیت احساس شناسى،روش لحاظ به. کنندمی تجربه را آن

 .(2931،ضرغامی)است سنجش قابل نیز مختلف اشكال به و یافته ظهور متفاوت هاىگونه

 حالتی امنیت احساس .است گروه طرف از پذیرش و نفس به اعتماد خاطر، اطمینان شخصی، ارزش احساس در واقع امنیت

 و خاطر اطمینان ارزش، احساس آن در شخص و انجام افراد اجتماعی و فردی هایخواسته و احتیاجات ارضای آن در که است

 شغل به عمومی تمایالت قبیل از هاییپدیده در توانمی را ایمنی نیازهای تجلی امروزه (.2933پور،امین)نماید نفس به اعتماد

 مشاهده نیز کارافتادگی از کاری،بی پزشكی، بیمه گوناگون انواع و اندازپس حساب داشتن به تمایل حمایت، و دایمی

 مزلو .(2901مزلو،)است (Relaxation)اعصاب تمدد و آسودگی احساس ایمنی، نیازهای ارضای حاصل .(2933پور، امین)کرد

 در و، اندشده محروم دیگران یا خود توسط اساسی نیازهای به یابیدست از که هستند افرادی هانوروتیک که است معتقد

-می زیر شرح به هایویژگی دارای امنیت احساس .(2933پور، امین)کنندمی اطمینانیبی و ناامنی و تهدید احساس نتیجه،

 :(2933پور، امین)باشد

 .یابدمی تعریف خطر، نبود و بود مبنای بر و نبوده تعریف قابل خود خودی به ذهنی، امنیت الف( احساس

 ذهنی پذیرد وجهمی تغییر خطر برآورد اساس بر لحظه هر در و دارد جریان زمان طول در است، فرایند یک امنیت ب( احساس

 است. آن عینی جنبه از ترمهم امنیت،

-می در را آدمی وجود بنیان و پایه و بخشدمی سامان را فرد شناختی هستی ها،شناخت به اطمینان ضمن امنیت ج( احساس

 .(219:2933پور، امین)نوردد
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 نظريه معنای محیط راپاپورت

مقاالت  ینگرد. ویم یطبه مح یو اجتماع یفرهنگ یكرداست که با رو شناسی( معمار و انسانRapoportآموس راپاپورت)

 یطمهم ارتباط مح یزممكان یک(، معنا 2333نوشته است. به گفته  راپاپورت ) یاتمصنوع در نشر یطمح یدرباره معنا یمتعدد

 پردازیم:که به شرح مفصل آن می هستند بستهبه شدت به معنا وا هایطو مردم است. همه مح

 

 نظريه عناصر ثابت، نیمه ثابت و ناثابت:

 و دراشیاء نه است مردم در معنا او نظر از .استکننده گمراه معنی، و عملكرد بین مشترک تمایز که معتقد است راپاپورت

 که هاییو ارزش معانی فهم به محیط یک فهم برای که کندمی را بیان مطلب این معنا سطح سه تفكیک با وی .چیزها

 و عالیم نظم و ساختمان شكل شامل فضا دهی سازمان وقتی وی نظر به. داریم نیاز دهندمی آنها نسبت به کنندگاناستفاده

 وی مقدمه این با .شودمی تریادماندنی به و خواناتر محیط شكل و واضح بسیار معنی باشند، سازگار هم با رویت قابل هافعالیت

 عبارت به. کندمی جدا هم از یا زندمی پیوند هم به را اشیاء و مردم در آن که داندمی اطراف جهان از بعدی سه گستره فضا را

 راپاپورت مهم بسیار مباحث جمله از دلیل نظم همین به. است و اشیاء مردم، مردم و مردم اشیاء، و اشیاء میان رابطه فضا دیگر

 سازمان را فضا انسان بنابراین .آوردمی بوجود جهان برای آگاهانه جدلی و. دهدمی نظم جهان به انسان ذهن. شودمی محسوب

 زمینه، این در .شودمی حاصل گذارینام و سازماندهی با که آگاهانه نظمی .بخشدمی نظم عبارتی به و یا دهدمی

 :(1119کولن، )استداده را تشخیص مصنوع محیط در معنا سطح سه( 2333)راپاپورت

  شوند؛می مربوط غیره و فلسفی، هایسیستم بینی،جهان شناسی،کیهان به معانی باال سطح در

 . شوندمی نامیده نیز پنهان عملكرد که رسندو... می قدرت، ثروت، وضعیت، هویت، متوسط، سطح در معانی

 عملكردهای که هستند غیره و حرکت، مبلمان، چیدمان ترتیبات دسترسی، مانند ابزاری، و روزمره معانی تر پایین سطح معانی

 به شناسیباستان و کندمی تاکید باال سطح معانی سنتی طور به معماری نظریه راپاپورت، گفته به. شودمی نامیده نیز آشكار

 زیست محیط رفتاری مطالعات در حتی معانی از روز، هر عمدتاً حال، این با. کندمی تاکید متوسط سطح معانی ایفزاینده طور

 سطح معانی چه اگر هستند، مرتبط تر پایین سطح معانی با اول درجه در مصنوع هایمحیط و مردم هایفعالیت. شودمی غفلت

 .باشد مهم که دارند تمایل نیز متوسط

 از ديدگاه راپاپورت/ منبع:نگارندهمصنوع  یطسه سطح معنا در مح -7  شکل

پردازد و سپس در مورد عناصر شده می ارائه( 2300)هال توسط بار اولین که تمایزاتی اساس بر هاییبندیطبقه سپس وی

 :(1119کولن، )کندکالبدی ثابت، نیمه ثابت و غیرثابت بحث می

 طبقه بندی محیط و عناصر کالبدی آن در ديدگاه هال و راپاپورت/ منبع:نگارنده -8  شکل
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کنند. بیشتر شامل عناصر معمارانه استاندارد از جمله: دیوار، عناصر ثابت: عناصری هستند که ندرتاً و به آهستگی تغییر می

 گیرند. سازمان فضایی این عناصر، دسته قرار می ها در مقیاس شهر نیز در اینها و ساختمانباشند. خیابانسقف و کف می

کند. هرچند های سنتی ایجاد میویژه در فرهنگها، مكان، تسلسل، چیدمان آنها و غیره ارتباطات معنایی خاصی را بهآن اندازه

هماهنگی با عناصر اصلی توان این عناصر را عناصر اصلی وابسته)در این عناصر به عناصر مكمل دیگری نیز نیازمندند. مثالً می

فرهنگی( نامید که اهمیت بیشتری داشته و بقیه عناصر که بیشتر محیطی و تغییرپذیرند از اهمیت کمتری برخوردارند. طبق 

 .(1119کولن، بسیار مهمتر از خانه مسكونی است.)( الگوی سكونت Navahoاین نظریه در ناواهو)

، مبلمان، پرده، اثاثیه، گیاهان، تابلوهای راهنما، مبلمان خیابان، تابلوهای ثابت: شامل انواع مختلف چیدمانعناصر نیمه

ها، جانمایی حیاط و تزئینات چمن و سایر عناصر شهری است. این عناصر به آسانی و به سرعت تغییر تبلیغاتی، ویترین مغازه

شند و اهمیت آنها در برقراری ارتباط بیشتر از باکنند و در دادن معنی به مكانی که به آن تعلق دارند واجد نقش مهمی میمی

-های ساخته شده آماده، و عناصر کالبدی ثابت که به ندرت تغییر میعناصر کالبدی ثابت است. بیشتر مردم خود را از محیط

تحت کنترل کنند و تمایل دارند با داشتن حق انتخاب شخصی؛ خود به ایجاد و برقراری ارتباط بپردازند. عناصر کالبدی ثابت 

پذیری آنها نسبت شوند، اما کنترلها و تجهیزات خصوصی تا حدودی کنترل میاستانداردها و ضوابط بوده، در حالی که حیاط

ز عدم کنترل  بیشتری به عناصر کالبدی ثابت کمتر است. عناصر خارجی محیط بسته به میزان شخصی کردن ا

 (.3:1119کولن، برخوردارند)

ها، محیط آنها، انتقال ارتباطات فضایی و موقعیت جسمانی، وضعیت کالبدی، ژست دست و ربوط به انسانعناصر غیرثابت: م

ها، اشارات سر، ارتباطات چشمی، سرعت کالم و بیان، صدا و میزان مكث العمل گردن و دستبازو، حالت ظاهر و صورت، عكس

ای از اطالعات ظاهری شامل باشد. نمونهها صحبت شده است مینو بسیاری از رفتارهای غیر کالمی دیگر، که قبالً در مورد آ

 عالئم چهره در این حوزه شامل:

ها، ابرو و بینی، دهان و یا رنگ پوست. بندی، اندازه، شكل و محل چشمکنند ولی بسیار آهسته. شامل استخوانایستا: تغییر می

 شود.آنچه که خطوط سیما نامیده می

 هاست.آمدگی شكم و لكهها و تورفتگی و بیرونها، خمیدگیکنند چین و چروکگی تغییر میآهسته: بسیار به آهست

 ها، رنگ پوست، نگاه خیره مستقیم، اندازه مردمک و موقعیت سر و غیره است.کنند. حرکتسریع: به سرعت تغییر می

 است.گیس و غیره مصنوعی: شامل عینک، روغن موی سر، جراحی پالستیک صورت، کاله

 (Henny Coolen and Ritsuko Ozaki چارچوب مفهومی برای بررسی معنای مکان زندگی) -9شکل 

در حیطه و محدوده جایگاه امنیت روانی در محیط پرداخته خواهد شد و تأکید  در این پژوهش به مبحث عناصر نیمه ثابت

باشد که در ادامه به بسط رویكرد امنیت روانی در این نسان میاصلی این رساله بر عناصر نیمه ثابت و تأثیر آنها بر امنیت روانی ا

 عناصر)نیمه ثابت( پرداخته خواهد شد:
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 عناصر نیمه ثابت و امنیت روانی:

طبق نظریه راپاپورت عناصر نیمه ثابت شامل انواع مختلف چیدمان، مبلمان، پرده، اثاثیه، گیاهان، تابلوهای راهنما و سایر 

کنند و در دادن معنی به مكانی که به آن تعلق دارند واجد نقش مهمی عناصر به آسانی و به سرعت تغییر می عناصر است. این

باشند و اهمیت آنها در برقراری ارتباط بیشتر از عناصر کالبدی ثابت است. طبق این نظریه در این رساله عناصری چون نور می

از لحاظ تأثیر روانی و در نتیجه تأثیر مثبت در امنیت روانی فردی مورد داخلی، رنگ فضاهای داخل و مبلمان و گیاهان را 

 دهیم:بررسی قرار می

شود. ها و کیفیت ادراک شده توسط بیماران یک تمایز مهم قائل می( بین کیفیت واقعی مراقبتOmachonu،1990اماچنو )

نند که کیفیت درک شده توسط بیمار از طریق میزان کها اشاره میمطالعات انجام شده بر روی کیفیت درک شده از مراقبت

شود. محیط نقش مهمی در انتقال حس همدلی، مالیمت و کند، تعریف میهمدلی، مالیمت و مساعدتی که بیمار تجربه می

یت های کیف(، لذا بسیاری از جنبهArneill, Devlin،2002مساعدت حتی قبل از اینكه بیمار با کارکنان مواجه شود دارد )

شود نه تنها در نتیجه تعامالت مثبت بین کارکنان و بیمار است بلكه های دریافتی که توسط بیماران دریافت میادراکی مراقبت

در نتیجه نوع تعامل بین بیمار و محیط نیست هست. همانطور که توسط روگا بیان شده است، اگر نیازهای عملكردی و ادراکی 

 .(2930نایبی،)های بهداشتی نخواهند داشتبی با روند دریافت مراقبتارضا نشوند، افراد تعامل مطلو

 مباحث بررسی شده در حیطه عناصر نیمه ثابت در تحقیق حاضر/ منبع: نگارنده  -11  شکل

 

 نور:

 ضمن عامل این  .رودترین نیازهای جسمی و روانی انسان به شمار میاساسی از اخص طوربه روز نور و اعم طور به نور پدیدۀ

  فراهم افراد برای را دلپذیرتری و ترمطلوب شرایط احساس پیوستگی و آشنایی با محیط طبیعی، ایجاد سبب به سالمتی، حفظ

 .(2939رضایی، شود.)سوی دیگر می از یبازده یشو افزاسو یک از آسایش ایجاد باعث تواندمی رواین از و سازدمی

جویی کرد. در این میان شناسی روانی پیشناسی ادراکی و زیستقالب دو فرآیند روانتوان در این تأثیرات را میمجموعه 

های این فرایندها ترین زیرمجموعهمقوالتی چون توجه و انگیزش، سالمتی روحی و جسمی انسان و کارایی وی از جمله مهم

ز نظریه نورپردازی در ارتباطی تنگاتنگ با تدریج از دهه هشتاد مورد توجه قرارگرفت. از طرفی بخشی اشودکه بهمحسوب می

 طراحی فضاهای معماری قرار دارد. 

 شود:یم آشكار دو نكته مهمینه روانشناسی ادراکی زم در یافتهانجام مطالعات به توجه اب

 دار است.برخور اییژهویت آن بر کاربران از اهم شناختییرات روانبا تأث ییمقدار روشنا یانارتباط م یزان. نحوه و م2

 پذیرفته صورت یواقع شرایط در و ینهزم یندر ا اندکی مطالعات نور روز، تاکنون یرو متغ ناپذیربینییشپ یط. با توجه به شرا1

در . تاس یافتهانجام  مصنوعی مانآس یرو در ز عه آزمایشگاهیبه صورت مطال زمینه یندر ا یافتهت انجاممطالعا بیشتر است.

 یچیده پ یمؤثر بر آن، مكان یو فرهنگ یو اجتماع محیطی گوناگون یندهایفراه با توجه به مجموع ی،جهان واقع کهحالی
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گویی به نیاز برخوردار ینه به تنهایی از جمعیت الزم برای پاسخزم یندر ا یشگاهیمطالعات آزما روینو از ا شودیم محسوب

 .(2939رضایی، )نیست

 آمادگی کامل نداشتن و التکس ،یجیمفرط، گ خستگی املش ( کهمعكوس خوابروز)چرخه  وربا ن ناهماهنگی مدتکوتاه تأثیر

كالت و مش یرودها-یمعد امراض ی،عروق-یقلب هایبیماری درازمدت مشتمل بر احتمال بروز یراتتأث کار است و یبرا

 ب دچاردر روز و خواب در ش یکار یتفعال یعیطبچرخه  در از تغییر کارگران این ساده عبارت به ت؛اس یو اجتماع احساسی

 تحقیقات نشان هرچند. کنند کار که ناچارند آنان ت،خواب اس نیازمند هوا، که بدن تاریكی زمان در درست. شوندیم یناراحت

 ممكن است بهبود یادنور ز در معرض یریو قرارگ یفتش ییرتغ با یو عملكرد ادراک یاریهش ی،آمادگ یزانکه م دهدمی

 . (2939ی، رضای)یابد

 ایفا انسان ه حیاتیچرخ وه بر نقش و اهمیتی که در حفظ و بهبودالدهد که نور روز عهای اخیر نشان میتحقیقات سال

 بیماران اینگونه درمان در زیادی حد تا دتواننیز دارد و می روانی و میهای جسای بر بعضی از بیماریاثر درمانی ویژه کند،می

 عملكرد به اصلی اشاره واقع در ود،شصحبت می فیزیولوژیک نظم و تعادل ،سالمتی مورد در هکهنگامی .واقع شود مؤثر

توانند داخلی است. این مراکز اصلی کنترل بدن می ترشح سیستم و عصبی سیستم بدن، ه سالمتیکننداصلی حفظ هایسیستم

یا تنظیمات فراتر از آن چیزی است که دانش معاصر تا  تحریكات این میزان و وندمستقیما طریق تابش نور تحریک یا تنظیم ش

 درونی ایهالعملعكس افزایش از حاکی نوری تحقیقات مرکز یک اتمطالع. های اخیر تمایل به پذیرش آن داشته استسال

در بین  پرستاران یک بیمارستان و نیز افزایش سرعت و دقت در اجرای وظایف محوله میان در جسمی سالمت از ناشی

دهد که تابش نور روز تحقیقات نشان می .(2939رضایی، )در معرض نور روز است قرارگیری از پس شب، شیفت تارانپرس

 دچار تاناین بیماران در زمس .برندل احساسی فصلی رنج میالتواند آثار درمانی مثبتی بر بیمارانی داشته باشد که از اختمی

رضایی، )هحظاتی در زمینالشوند از جانب دیگر هرگاه استفاده از نور روز با توجه به ممی انرژی بدنی توان کاهش ،افسردگی

 تاب بندیزمان( ج ...و تابش، مدت( ب شبكیه، به نور تابش میزان( الف:(2939

 موضوع خود ما گاهی. شودمی مفرط خستگی از مانع و آورد می وجود به امنیت و آسایش احساس انسان در خوب، نورپردازی

. ماست چشمان همانا نور، تأثیر تعیین برای ابزارمان اعتمادترین قابل که کنیممی فراموش کرده، پیچیده دلیلبی را نورپردازی

 و کار فضا، یک در شخصی که وقتی. است میسر آن به کردن نگاه صرف به ناکافی، و کافی نور یا ، بد و خوب نور میان تمایز

-می بینیپیش محیط هر برای که نوری.شودمی آشكار وی بر ترراحت و تربیش اتاق نور معایب دهد،می انجام روزانه فعالیت

 (.2939درگاهی،) انسان روحی مسائل و شناسیروان نظر از حتی دارد، عمیق تأثیری فضا ویژگی و شخصیت بر کنیم،

 

 رنگ:

توان تحت دو شود. میهای آن کنترل میانسان و تمام اندامها بدن های عصبی را که توسط آنهای پیچیده اعصاب و رشتهشبكه

توان  با دقت عنوان اصلی گنجانیده که عبارتند از سیستم اعصاب مرکزی و سیستم اعصاب خودکار، سستم اعصاب مرکزی را می

از سوی دیگر، اصوالً وظایف کافی، اندامی دانست که وظایف فیزیكی و حسی را در آستانه آگاهی و یا در باالی آن به عهده دارد. 

گیرد، و به همین دلیل است که باید بر یک سیستم اعصاب خودکار محدود به وظایفی است که در زیر آستانه آگاهی صورت می

ها در واقع اعمال پیچیده و غیره ها، هضم غذا، همگی آنمبنای مستقل و خودکار عمل نماید. ضربان قلب، باال و پایین رفتن ریه

سیستم اعصاب خودکار از دو شاخه  (.2939 ،یدرگاه)ی بدن ما هستند که در شمار وظایف سیستم عصبی خودکار قرار دارنداراد

مكمل یكدیگر یعنی سیستم اعصاب سمپاتیک و سستم اعصاب پاراسمپاتیک تشكیل شده است که در مخالف با یكدیگر عمل 

روند که جنبه خودکار دارند مثالً تعداد ضربان های بدن ما میاز دستگاه های عصبی هر دو سستم مزبور به هر یککنند، رشتهمی

یا احساسی قلب بستگی به تعادل این دو شاخه از سیستم اعصاب خودکار دارد. معذالک بر اثر تاثیرات فیزیكی )نظیر کار و تالش( 

 کند و تعداد ضربان قلب را افزایشلبه میو عاطفی )نظیر ترس، خشم و دلواپسی( سیستم اعصاب سمپاتیک بر پاراسمپاتیک غ
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الشعاع اعصاب دهد. به طور کلی در شرایط اضطراب، فعالیت شدید با ضرورت محض، سستم اعصاب پاراسمپاتیک تحتمی 

گیرد. البته به محض این که حالت تنش )فشار روحی( برطرف شد. سیستم اعصاب مزبور در شرایط آرامش سمپاتیک قرار می

آید. حتی امروزه نیز ساز و کار کامالً شناخته نشده است که چرا رنگ اخه مهمی از سیستم اعصاب خودکار به شمار میخاطر، ش

 .(2939 ،یدرگاه)گرددو به عنوان رنگ شناخته می«شوددیده می»واقعاً 

اسی دارند. این عناصر دهی سیمای شهری نقش اسکننده تنوعی رنگی هستند و در شكلترین عنصر تأمینفضاهای سبز مهم

های مناظر طبیعی در شهر فعال و متغیر بوده و در فصول مختلف تواند شامل پوشش گیاهی و سایر عناصر طبیعی باشند. رنگمی

های دلپذیر شهری از ترکیب حساب شده بایست محیطشوند، بر همین اساس است که میسال موجب تنوع رنگی در محیط می

ها، پرندگان، تواند موضوع مهمی باشد. هرگز رنگ گلآمیزی نیز میهره ببرندالهام از طبیعت در زمینه رنگرنگ در مناظر خویش ب

 ،یدرگاه)ها آشناستها عادت دارند و با پیام آنرسند. چشمان ما به این رنگدرختان و آسمان و دریا، تهاجمی به نظر نمی

2939). 

 

 عناصر تشکیل دهنده رنگ در معماری: 

سازی، مبلمان شهری و فضای سبز، ها، پوشش بام، کفتوان دید در بدنه و نمای ساختمانحیط رنگ را در همه جا میدر م

آمیزی لباس افراد.. بنابراین نحوه ترکیب و شناخت صحیح ثابت رنگی توسط طراحان در کنار و حتی آسمان و نیز رنگ اخودروه

ای کنندگان همواره با خاطرهبا هویت، سرزنده و شاد و زیبا سازد به طوری که استفادهتواند محیط را خوانا، سایر عوامل طراحی می

خوشایند و به عبارتی خاطراتی رنگی و زیبا  از محیط یاد کنند در جدول ذیل برخی از عناصر کالبدی و غیر کالبدی که در رنگ 

 (2931محیط موثر آورده شده است.)داودی نژاد،
 شعبانی-در رنگ محیط/منبع: نژادی مقدمعناصر مؤثر  -1جدول 

 عناصر کالبدی 

 عناصر طبیعی 
 سبز  -پوشش گیاهی

 ای، خاکستری و جزء آنخاکی تا قهوه -خاک و مانند آن

 عناصر مصنوع 

 بناها 
 قدیم 

 جدید 

 فضاهای شهری 

 عناصر متحرک 
 خودروها

 هایشانها و لباسآدم

 عناصر ثابت 
 مبلمان 

 الحاقات 

 نور  عناصر غیر کالبدی 

 

 های درمانی:تأثیر رنگ در محیط

 ها آثارهای متمادی است که رنگسال. را در بردارند یاریبس یتیترب ی وروان ی،جنس ی،رنگ ها آثار اقتصادی، اجتماع یدبدون ترد

با وجود اند. قراری انسان ها نشان داده یب یاآرامش  ی،افسردگ یجاد شادمانی،در ا ی،را بر ذهن، رفتار، تعادل فكری و جسم خود

به  یدیشد یها، صدمات روحهای اطراف انسان یطنادرست آن در مح یریو بكارگ خاص هایانتخاب نامناسب رنگ در مكان ین،ا

و از آن ها استفاده شود. اما اگر به صورت پرت بخصوص هستند، یرومندین یاربس یها واسطه های درمان . رنگآورد یآن ها وارد م

-محیط دهد انجام کار در یپژوهش ها نشان م. خواهد داشت باری بدنبال یانرنگ ها نادرست و نابجا استفاده شود، اثرات ز اگر از

 شک و  یدهبا د درمانی اما اغلب روان شناسان و پزشكان به رنگ. دارد ی کارکنانعمل یوهبر ش یمثبت یرهای دارای رنگ مناسب تأث
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 یراز موارد، تأث یاریدر بس که دهد یها نشان مرنگ ها اغراق شده است. پژوهش یرتأث درباره کنند و اعتقاد دارند ینگاه م یدترد

 است.  یو موقت زودگذر حالت انسان، ییررنگ ها بر تغ

 ین،بنابرا. درمان را بهبود بخشد روند اندتو یبلكه م یست،در درمان مؤثر ن ییها به تنهابیمارستان رنگ در یرسد طراحیبه نظر م

را با نشاط  یطاستفاده شود که مح ییهااز رنگ است باشد و بهتریکننده مها کسلیمارستانرنگ در ب یک از از حد یشاستفاده ب

فشار خون و التهاب استفاده  افزایش تب، ی،در مورد اختالالت روح یداز رنگ قرمز نبا. شود یم یمارانو موجب آرامش ب کند یم

اگر فردی . تواند آثار رنگ قرمز را متعادل کندیز میبا قرمز را به کار برد. ضمناً رنگ سبز ن یرنگ آب ید ترکیبشود و به جای آن با

در  نباید زمان یچدر ه یزاز رنگ سبز ن. شودیاز حد م یشب یجانهیا  یفعال یشدچار ب یرد،حد در معرض رنگ زرد قرار گ یش ازب

فلج،  عضالنی، در موقع بروز اسپاسم. کند یبه رشد آن ها کمک م زیرا ها استفاده کرد،یمیدرمان سرطان های فعال و در بدخ

-یها در درمان اطفال بشمار م ین رنگاز مؤثرتر یكی یاگرچه رنگ آب. شودینم ی توصیهمزمن و احساس سرما، رنگ آب یسمرومات

 یهای آبیشهش یادارند و  یکه رنگ آب بیمارستان از ییهااتاق یحت. مؤثر است یروان یروح هایبیماری از یاریرود و در رفع بس

 .(2931نژاد،  یداود)گذاردیم یمارانبر روی ب یخوب اثر رنگ دارند،

 

 :یدرمان هاییطمح یداخل یو طراح یدمانچ

شده باعث انجام ییراتدهد که تغیمبلمان انجام شده است نشان م یدماندر چ ییراثرات تغ یابیکه با هدف ارز ینمل یقتحق در

 یمارو خانواده او و حفظ منشور حقوق ب یماربا ب یکادر پزشك یهاماندن صحبت یافراد شد. خصوص ینارتباط ب گیریش چشمافزا

 یشتراند بیکه خصوص ییهااتاق کشورها انجام گرفته در یرو چه در سا یرانچه در ا یآمار یریگکه با نمونهیی هادر پژوهش

بارالس  یقباشد. در تحقداشته یشتریب یترضا یاز مرکز درمان یصبعد از ترخ یمارکه ب یدهباعث گرد ین امراست و همشده یترعا

چه از  یمارب یمها حرحاصل شد که در اتاق یجهنت ی اینمورد بررس یمارب 223که در  یمارانب حریم حفظ یو همكاران به بررس

 یخصوص یهادهد که در درمانگاهینشان میز ن یداداش یقتحق یجشود. نتایمراعات م یشترب یچه از لحاظ سماع یلحاظ بصر

( تأثیر محیط فیزیكی Arneill، Devlin،2002ارنیل و دولین ).از طرف دیگر است یشترب یو یتمندیرضا یزانو م یمارحقوق ب

های پزشكان، مورد برسی قرار دادند. به این شكل که کیفیت مراقبت دریافتی از یفیت مراقبتسالن انتظار را بر درک اشخاص از ک

های انتظاری بهتر توصیف شده بود که به خوبی مبلمان شده، نور مناسب و ظاهری گرم کنندگان در آن دسته از سالندید مراجعه

های انتظاری که مبلمان کهنه داشتند، تاریک اقبت در سالنهای هنری بودند. بر خالف آن، کیفیت مرداشتند و شامل قاب عكس

ارگلو و  تر ارزیابی شده بود.بودند، دارای هیچ کار هنری نبودند و یا دارای تجهیزات نامرغوبند و ظاهری سرد داشتند، پایین

شده در فضا از دو بعد تشكیل اند که شلوغی درک ( در نتیجه مطالعاتشان به این نتیجه رسیدهEroglu, et at،2005همكارانش )

های فضایی که در ( شلوغی1های ناشی از حضور افراد، که در نتیجه تراکم فعالیتی در محیط است و )( شلوغی2شده است: )

 های فضایی است.نتیجه تراکم و نحوه چیدمان

کند که سالمت در شود. تاف اشاره مییهای پزشكی و کلینیكی دیده ماند که اضطراب در بیشتر مكاندادهمطالعات بسیاری نشان

سازگاری »تواند از طریق هماهنگی بین انسان و محیط اطرافش تعریف شود و آن را باال بردن مراکز درمانی به طور چشمگیری می

د بیاید. های محیطی بوجوافتد که یک عدم تعادل میان نیازهای انسان و قابلیتنامد. استرس زمانی اتفاق میمی« محیط -انسان

های مكن است محیط با شلوغی بیش از حد، سر و صدا، کمبود حریم شخصی، کمبود روشنایی به خصوص وقتی با اجرای رنگ

ساعته از  19گیری داخلی نامناسب همراه شود، به این استرس بیافزاید. برای مثال چی یانگ و همكارانش روشی را برای اندازه

ها نشان ردند و آن را در تحقیقی مربوط به مراکز مراقبتی سالمندان اعمال کردند. نتایج آنخصوصیات محیط داخلی به وجود آو

به عنوان دو عامل قابل توجه با تأثیر منفی در مراکز مراقبتی سالمندان در زمستان « رطوبت نسبی»و « سر و صدا»دهد که می

منفی بر روند بهبود داشته باشند. نسمیت  توانند تأثیراسترس میاین عوامل ی باشند. همانطور که اولریچ بیان کرده است همهمی

 انداز، نور، سر و صدا و تراکم )شلوغی(، اند که محیط محصور از نظر دما، چشمبیتریک و همكارانش در مطالعاتشان تشریح کرده
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های نزدیک بین افراد، تحریک و فاصلهموضوع مطالعات بسیاری از نقطه نظر ادراکی )احساس( بوده است. از یک طرف شلوغی و 

توانند تهدید آمیز باشند. به عبارت دیگر، شرایط پر های شلوغ میدهد  و از طرف دیگر بعضی از موقعیتبرانگیختگی را افزایش می

فضای  کند که این ازهایی خواهد شد که فرد را به مشكالت بالقوه  معمولی احساس میتراکم و شلوغ منجر به درک شلوغی

 گیرد.محدود یا کمبود فضای شخصی نشأت می

زا و پرتردد دید ها به نحوی انجام شود که افراد به هنگام نشستن به فضاهای استرسبهتر است فضاهای انتظار و مبلمان آن

یعی دید داشته ای طباند هنگامی است که به منظرهکمتری داشته باشند. بهترین حالت برای افرادی که در فضای انتظار نشسته

انداز طبیعی، استفاده از تابلوها و تصاویری از طبیعت با ابعاد بزرگ و نورپردازی مطلوب باشند. در صورتی عدم امكان تأمین چشم

 هاها و یا نیمكتتواند به صورت جایگزین مورد استفاده قرار گیرد. عدم تعریف فضایی خاص جهت انتظار و قرار دادن صندلیمی

همسان های غیرچنین باید  تفكیک فعالیتدارد. هم اضطرابی بر بیماران و همراهان روانی و-ای عبوری تأثیرات روحیدر مسیره

 (.2939،منتظرالظهور) )نظیر شلوغ و آرام، مطلوب نامطلوب( به بهترین نحو انجام پذیرد.

 

 استفاده طبیعت در محیط:

ها رابطه هماهنگ میان آید که در آنشناسی نوین سخن به عمل میهستی های بسیاری از متفكران از یک نوعامروزه در نظریه

شود. در میان رویكردهای معماری نیز ارتباط با طبیعت به یک نوع موضوع انسان و طبیعت و احیای سرشت انسانی جستجو می

یزیكی بازتاب یافته است. حقیقت، اما تأثیر این امر بر فضای معماری در سطوح متفاوت ذهنی و ف انگیز تبدیل شده است،بحث

ها از مهمترین خوبی، زیبایی، کل، زنده بودن، منحصر بودن، کامل بودن، ضرورت، تمامیت، عدالت، نظم، سادگی و مشابه آن

ی هاون خود و به تبع آن با ویژگیروند. در این بستر، فرآیند خلق به خوبی با محیط پیرامهای این گونه فضا به شمار میویژگی

گیرد. زیرا ذهنیت معمار با ساختار و نظام حاکم بر طبیعت ها هماهنگ و به طور طبیعی شكل میمشترک در سرشت انسان

 .(2933نورمحمدی، )کندگذارد و تجلی معماری را از نظام طبیعت جستجو میهماهنگ است، به آن احترام می

هماهنگی میان انسان و طبیعت در دنیای معاصر، در حقیقت بر محو شدن سید حسین نصر، با اشاره به از میان رفتن انسجام و 

های شولتز به انسان امروز اشاره نمود که تنها مكان -انسجام و هماهنگی بین انسان و خدا تأکید نموده است همچنین نربرگ

ریک، فضاهای دلتنگی و شادی های باجوید و در آنجا هنوز قادر به تجربه کشتزارهای وسیع، درهمتشخص را در طبیعت می

کند. اما در باشد. بنابراین انسان امروز در وضعیتی است که احیای رابطه هماهنگ با طبیعت را در زندگی خود جستجو میمی

بسیاری از مواقع از گستردگی و عمق این رابطه و معنای طبیعت آگاه نیست. رابطه میان انسان و طبیعت در زندگی انسان امروز 

ترین مسأله در رابطه با کیفیت فضا ر به یک رابطه صوری تبدیل شده است. از نظر ویتروویوس تا به حال، نخستین و مهمبیشت

ای برخوردار است. همچنین در یک نگاه مطرح شده است. همچنین این امر اشاره شده است که معماری از جوهر یا سرشت ویژه

رسد که سرشت فضا با سرشت معماری و سرشت معماری، فضا و مكان، به نظر می هایکلی و به جهت تشابه معنایی میان واژه

شود. همچنین دقت های معماری، برداشت یكسان و توافق نظری در این رابطه مشاهده نمیمكان یكسان است. اما در نظریه

گر، در دوره دیگر به مكان و در ضای کاهشای که گاه سرشت معماری به فضا، فها به کار نرفته است؛ به گونهخاصی در کاربرد واژه

هایی چون انرژی و محیط نسبت داده شده است. فضا و فرم دو امری هستند که به طور ذاتی به های اخیر به دیگر مفهومسال

آن استوار یكدیگر وابسته هستند، بنابراین سخن از سرشت فضا، آن را به غایت فرم و یا به آنچه که فرم در معنای حقیقی خود بر 

شود. مطابق این فرض، سرشت فضا با ارجاع به گیرد. همچنین در این دیدگاه، حقیقت عملكرد بیان میاست مرتبط در نظر می

هایی که شود.  مفهومشود مرتبط میطبعی که خواسته وجودی فرم است و موجب پدیدار شدن وحدت عملكرد، ساختار و معنا می

هایی در ترین گرایشهای مفهومی به طبیعت را در بردارند. این رویكردها به عنوان اصلیرین ارجاعشوند، مهمتدر ادامه ذکر می

اند که در معماری مدرن، در جهت احیاء رابطه انسان و طبیعت و با هدف جستجوی کیفیتی حقیقی و خالص در نظر گرفته شده

 :(2933نورمحمدی، )اندفضا طرح شده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 بوم خردمندی به ارجاع    ارگانیسم به ارجاع    منشاء به ارجاع

  انسانی سرشت و ساختار مفهوم به ارجاع    نظم به ارجاع

 زندگی الگوهای به ارجاع    منطقه یا مكان روحیه به ارجاع

 

 گیرینتیجه

 مبحث نور: گیرینتیجه

 مصنوعی موارد ذیل نتیجه شد:گیری از حداکثر نوردهی مطلوب طبیعی و نوردهی مطلوب بر اساس مطالب گفته شده بهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گیری حداکثری از نور در فضاهای درمانی/ منبع:نگارندهموارد بهره – 11شکل 

 

 گیری مبحث رنگ:نتیجه

 :شودطراحی در محیط درمانی به صورت ذیل پیشنهاد میم اشرایط الزبر اساس تمامی موارد عنوان شده 

  های درمانیقرمز به صورت یكپارچه مطب ها و محیط رنگ یژههای گرم و بورنگعدم استفاده از 

  در مجموعه رنگ یک از از حد یشاستفاده بعدم 

 هااستفاده از رنگ آبی در فضاهای با استرس و ازدحام زیاد مانند البی 

 ای و بنفش و نارنجی در فضاهای عمومی مانند البی استفاده از رنگ قهوه 

 روان-های بخش اطفال و بخش قلب و اعصابباستفاده از رنگ آبی و سبز در مط 

 های بخش داخلیاستفاده از رنگ زرد و نارنجی و قرمز در مطب 

 استفاده از رنگ قرمز در مطب های بخش خون 

 های مشاوره و رواناستفاده از رنگ بنفش در مطب 

 استفاده از رنگ سفید در تمامی فضاها مخصوصا جراحی سرپایی 

  های بخش ارتوپدیدر مطباستفاده از رنگ نارنجی 
 

 گیری مبحث چیدمان مبلمان:   نتیجه

 در مورد چیدمان داخلی مجموعه به پیشنهادات ذیل دست یافتیم: 
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 : راهکارهای پیشنهادی برای مبلمان داخلی مجموعه12شکل 

 

 منابع
اقتصادی:مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مجله های سالمت بر رشد . تأثیر شاخص2931مهناز. و همكاران.  ،ربیعی

 . 11-33(، صفحات 3و1های اقتصادی، مهر و آبان)شماره

 . 3-12، صفحات 93های .  توانمندسازی در ارتقای سالمت، فصلنامه طب و تزکیه، شماره2931محمد.  ،پوراسالمی

، صفحات 1د، ابعاد سالمت روان و موفقیت تحصیلی، دوماهنامه دانشگاه شاهد، شماره. حرمت خو2939محمدرضا.، چترچی، نوشین.  ،شعیری

99-19 . 

فصلنامه شهر ایرانی ، .  ارزیابی احساس امنیت شهروندان با رویكرد شهری)نمونه موردی محله اوین(2932رفیعیان، محسن.، و همكاران. 

 .33-03، صفحات 3شماره  اسالمی،

. بررسی ادراک شهروندان از احساس امنیت و عوامل موثر بر آن در استان خراسان جنوبی، فصلنامه دانش 2932كاران. فرهادپور، رقیه.، و هم

 .11-93، صفحات 2انتظامی خراسان جنوبی، شمار

،  هرشآرمان یو شهرساز یدو فصلنامه معمار. بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری، 2933قرایی، فریبا.، و همكاران. 

 .21-91،صفحات 9شماره

یابی آزمون امنیت روانی مازلو بر روی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان . بررسی عملی بودن، اعتبارروایی و نرم2933 حسن.، ،پورامین

 .212-229، صفحات 2آذرباییجان غربی، فصلنامه پیک نور، شماره

 (. تهران: انتشارات هله.2933امنیت و طراحی شهری). 2933نژاد، هادی.، محمودی محمدرضا.، ،بمانیان

های انتظامی)شهرستان همدان( ، . نقش باورهای کارکنان در زمینه امنیت روانی و سودمندی واحدها بر عملكرد تیم2931 سعید.، ،مرتضوی

 .299-201، صفحات 13فصلنامه مطالعات اجتماعی، شماره 

، امنیت گردشگری و مشكالت آن از دیدگاه مدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان 2939، اسماعیلی، لیال.، کیانپور، مسعود.حاجی

 .13-01، صفحات 3شماره ،سومسال  های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی،پژوهشفصلنامه اصفهان، 

گروهی و گروهی، برونتماعی درون. بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی)بر اساس تفكیک سرمایه اج2932حقیقتیان، منصور.، و همكاران، 

 .91-30، صفحات 0شماره ،سومسال  شناسی مطالعات جوانان،جامعهفصلنامه ارتباطی( و احساس امنیت در شهر تهران، 

 

اولین . بررسی ارتباط میان طراحی معابر پیاده شهری با احساس امنیت روانی)نمونه موردی: تهران(، 2931و همكاران،  اسماعیل.،،ضرغامی

 هماش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران، اسفند.
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. معنی 2939 آموس.،  ،راپاپورت 

(، حبیب، فرح.، تهران:انتشارات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 2931محیط ساخته شده رویكردی در ارتباط غیرکالمی)چاپ سوم

 شهرداری تهران.

 .93-13، صفحات 90شماره سال یازدهم، صفه،فصلنامه . تأثیر نور بر انسان، 2931فریبرز. سیدجوادی، پوردیهیمی، شهرام.، حاجی

تاثیر نور فضاهای داخلی بر کیفیت زندگی و رفتارهای اخالقی انسان، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری،  . 2930بتول.، و همكاران،  ،نایبی

 .03-11، صفحات9و9سال دوم، شماره 

های اصلی در .  نورپردازی کیفی و فرآیند ادراک، عوامل موثر در طراحی نورپردازی و تبیین شاخص2939وانی، علیرضا.،رض مریم.، ،رضایی

 .91-31، صفحات 22شناسی محیطی، فصلنامه جلوه هنر، شماره در نظریه روان M-Rفرآیند طراحی با اتكا به مدل 

، 9، شماره 9نشناسی رنگ و کاربرد آن در شهر، نشریه مطالعات در دنیای رنگ، جلد. روا2931مسعود.، شعبانی، منصور.  ،نژاد مقدمداوری

 .13-93صفحات 

، 21ی، فصلنامه مدیریت سالمت، شمارهمارستانیهای ب طیبر مح دیبا تأک یرنگ درمان دهیمروری بر پدنزاد، زینب.، رجب حسین.، ،درگاهی

2939. 

معماری با اتناد به رویكردهای معاصر مبتنی بر طبیعت، نشریه هنرهای زیبا، شماره  ، ضروری درک سرشت فضای2933نورمحمدی، سوسن.،

 .93-33، صفحات 91
Maslow, Abraham "The Dynamics of Psychological Security-Insecurity"Character and Personality #10(1942) 

p.331-344 
Coolen, Henny.,Ozaki, Ristuko, "Culture, Lifestyle and the”Meaning of a Dwelling",adequate& Affordable 

Housing for All, Iternational Conference Toronto, June 24-27, 2004. 
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