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 چکیده

  آن ستازنده هتای مولفته و گیبستون  دیتدگاه از محیطتی قابلیتت محیط، شناسی روان محیط، تعریف بر کوتاه مروری با مقاله این

 تحلیتل بتا که باور این با نوشتار این. است شده ارائه کالبدی محیط و انسان رفتار  ارتباط شناخت مقاله این در. است شده پرداخته

 محتیط قابلیت مختلف های نگرش واکاوی به یافت، دست کاربردی و جامع نگرشی دریافت به توان می محیط قابلیت مختلف وجوه

 تحلیتل و متون مرور به تحلیلی، – توصیفی روش به و دهد می قرار بررسی مورد را محیطی قابلیت های مولفه نهایت در و پرداخته

 .است شده پرداخته محتوا

 و انستان ی نیازهتا براستاس انستانی، هتای قابلیتت که شوند می تقسیم انسان و محیط بخش دو به محیط های قابلیت ، نهایت در

 نیازهتای و محیطتی هتای پتانستیل تطبیت  با که. باشند می ساخت انسان و طبیعی محیط عناصر بر مشتمل محیطی، های داشته

 .شود برداشته گام بهتر طراحی راستای در توان می انسان

 .محیط، روان شناسی محیط، قابلیت محیط، قابلیت محیط گیبسون، نیازهای انسان کلمات کلیدی :

 

 

 

 

 

 

 

هنر و معماری استان کرمان با محوریت نظریه قابلیت های محیطتی  *این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد معماری نویسنده اول با عنوان طراحی کتابخانه تخصصی

 گیبسون است که با راهنمایی نویسنده دوم در دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان انجام گرفته است.

 ات(**دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان، کرمان، ایران. )مسئول مکاتب
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Architecture according to the understanding of environment Affordance 

Analysis of the theory of environment Affordance from the view point of Gibson and the 

understanding of it`s formative components* 

Engineer Najmeh Hashemi nejad**, Dr. Amineh Andjomshoaa*** 

The architecture group, kerman units, Azad Eslamic university, Kerman, Iran/ n.hasheminejad1394 @gmail.com 

The architecture group, kerman units, Azad Eslamic university, Kerman, Iran/ aida.andjomshoaa@gmail.com 

Abstract 

This research with brief review engages in the environment definition, environment psychology, 

environment Affordance, environment Affordance from the viewpoint of James Gibson and formative 

components of environment Affordance. In this research, the understanding of the relation between 

human behavior and framework environment is showed. This text with the belief that by analysis of 

different aspects of environment Affordance can be reached to a complete and applied perspective 

engages in the analysis of different perspectives of environment Affordance, and at last will study the 

components of environment Affordance. And with method of descriptive – analytic, be engaged in the 

texts review and content analysis. At last according to the framework of this research, environment 

Affordance is divided to two, environment and human parts that human capacities consist of the elements 

of natural environment and philanthropical environment, according to the requirement and powers of 

human and properties of environment. That with conformity of the environment potentials and 

requirements of human can take steps toward better designing. 

Key words: Enviroment, Enviroment psychology, Enviroment Affordance, Enviroment Affordance of 

Gibson, Human requirements. 
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 مقدمه

روان شناسی محیطی به بررسی ارتباط رفتارهای متکی بر انسان و محیط کالبدی می پردازد. لذا روان شناسان محیط خود را ملتمم 

ند تتاییرات محتیط کالبتدی را بته گونته ای مستتقیم و یتا  یتر به پژوهش در رفتار انسان در محیط روزمره اش ساخته اند تا بتوان

 "محتیط"مستقیم بر رفتار انسان بررسی نمایند. از آنجا که مسئله بنیادین درک نقش محیط در زندگی مردم، فهم چیستی معنای 

(. لذا هر تعریف و توصیف از ماهیتت کتارکرد محتیط Gibson،6611اصلی ترین معیار تعاریف محیط است) "فضای اطراف "است. 

در فضای اطراف باشد. نکته اصلی ذکر شده این است که محیط های اطراف انستان شتامل محتتوای زمینتی، باید با توجه به چیمی 

 جاندار، اجتماعی و فرهنگی است. و هر کدام از آنها به گونه ای در درک محیط توسط طراحان مویر است. 

ن مقاله حاضر، در پی آن است که با مرور بر حوزه محیط و انسان، مجموعه تئوریهتای مختلفتی کته از قابلیتت هتای محتیط بنابرای

 موجود است را توصیف و تحلیل نماید و در انتها چارچوبی برای شناخت قابلیت محیط و مولفه های آن ارائه دهد.

 پیشینه تحقی 

،ترجمه دکتر علیرضا عینی فتر، ابتتدا بته "آفرینش نظریه معماری) نقش علوم رفتاری در طراحی محیط( "در کتاب  1جان لنگ  -

در مرحله بعد در مورد مفاهیم بنیتادین محتیط و  مبانی نظری معماری و علوم رفتاری پرداخته است. سپس نظریه ایباتی معماری و

ن رفتار انسان ومحیط ساخته شده و رفتار انسان بیان کترده استت. فصتل رفتار انسان را که شامل ماهیت محیط، فرایند های بنیادی

های بعد درمورد الگوهای فعالیت و محیط ساخته شده، ارزش های زیبا شناختی و محیط ساخته شده و نظریته هنجتاری طراحتی 

 محیط است. در فصل دوازدهم به بررسی مولفه های محیطی در طراحی  پرداخته است.

بتا مترور بتر رونتد روان شناستی  "روان شناسی معماری دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری"در مقاله  (6831مطلبی) -

محیطی و ارتباط آن با طراحی کالبدی سعی در معرفی این دانش نو کرده است همچنین به معرفی مفاهیم روان شناستی محتیط و 

گیری نویسنده به این موضوع اشاره می کند کته آشتنایی طراحتان بته ارتباط بین انسان و محیط کالبدی پرداخته است. در نتیجه 

دانش هایی که به صورت مستقیم یا  یرمستقیم به حرفه طراحی کمک می کنند برای طراحان این امکان را به وجود می آورد کته 

 طرح های آنها با نیازها و فرهنگ استفاده کنندگان سازگار باشد.

تحلیل نظریه قابلیت محیط از دیدگاه گیبسون و بتازخورد آن در مطالعتات انستان و "( در مقاله 6861دانشگر مقدم و اسالمپور ) -

به بسط موضوعی مفهوم قابلیت در مواجهه با محیط ساخته شده و بررسی جایگاه مفهتوم قابلیتت محتیط در  "محیط انسان ساخت

را وابسته به بستر طراحی دانسته و توجته بته جنبته هتای طراحی محیط پرداخته است. درجمع بندی نهایی مفهوم قابلیت محیط 

 آشکار و پنهان بستر را ضروری میداند. 

بتر  بتا مترور "چارچوبی برای شناخت قابلیت محیط و مولفه هتای ستازنده آن "( در مقاله 6866سروش )جعفری خواه وگودرزی -

براستاس تئتوری داخته و ضتمن شناستایی قابلیتت هتای روان شناسی محیط و تعریف محیط به دسته بندی قابلیت های محیط پر
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گیبسون، لوین، لنگ، لیتون ونظریه قابلیتهای محیط و فرایندهای بنیادین رفتار انسان، چارچوبی برای درک قابلیت محیط و مؤلفته 

 نتیجه گیری را با ارائه مدل عمومی قابلیت های محیط به پایان می رسانند. .های سازنده آن پیشنهاد میدهند

بر تعامل متقابل بین ادراک و عمل با استفاده از اطالعتات موجتود در محتیط  1"قابلیت های گیبسون"( در مقاله 6661)  2گرینو- 

و داخلتی  هستند که دو جنبته ختارجی )فیمیکتی(تمرکم شده است. از نظر گیبسون قابلیت و توانایی ایده های اصلی کنش متقابل 

 )ذهنی( دارند

 روش تحقی :

تحلیلی محسوب   –روش تحقی  حاضر بر اساس هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها و ماهیت از نوع توصیفی 

می گردد. ابمار جمع آوری داده ها برای تهیه پیشینه و ادبیات نظری، مستندات کتابخانه ای شامل کتب، مقاالت، پایتان نامته هتا و 

اطالعات اینترنتی می باشد. که به صورت مرور متون و تحلیل محتوا به فیش برداری و دسته بندی اطالعات پرداخته شده است. که 

 را پدیدار ساخته است. یل قابلیت محیط از دیدگاه گیبسون و شناخت مولفه های سازنده آنتحلنهایتا 

 مبانی نظری-6

  محیط -1-6

و  (Gibson،6611) » است محیط اطراف فضاهای « باشد می دارا را متنوعی و متفاوت معناهای و کاربردها محیط، کلمه

موجتودات  برگیترد. در را چیتم همه تواند می اطراف فضای  باشد. می محیط به راجع شده ارائه تعریف ترین ابتدایی و ترین اصلی

 و تپته و درختت طبیعتی عوامل شامل تنها نه آدمی زیست محیط شود. می شامل را اطراف جهان کلی طور به هوا و اشیاء، زنده،

 گفت باید خالصه طور به آورد. می فراهم را محیط از ای عمده بخش نیم آدمی خود پرداخته و ساخته بلکه عوامل شود، دشت می

جغرافیایی زمین،  ای منطقه هر در باشد. اطراف فضای در چیمی به توجه با باید محیط کارکرد ماهیت تبیین یا توصیف هرتعریف،

 تحت نیم جامعه و فرهنگ ها آن از و هستند مؤیر دیگرعوامل بر طبیعی جغرافیایی مختلف عوامل که دارد جریان نحوی به زندگی

 (6683 گیرد. )لنگ، می قرار ییر تا

 محتیط طبقه بنتدی دارد. برای آن برای تعریفی کند می کار که ای زمینه به بسته هرکس و دارد ای گسترده دامنه محیط

 .دارد وجود نظریه های مختلفی

 پرداختته رفتتار بتر محیطتی شرایط ییر تا بررسی به شود، می محسوب محیط شناسی روان بنیانگذاران از که آلمانی  3هلپاخ الف(

 :کند می تفکیک نوع سه در را محیطی های داده وی .است 

 .شود می دگرگون انسان وسیله به و دهند می قرار ییر تا تحت را وی رفتار و انسان که ... و نور هوا، خاک، مانند محیط طبیعی -6

  است. اجتمایی شناسان روان مبحث موضوع که اجتماعی محیط -2

 می منعکس را وتاریخ شده ایجاد انسان وسیله به فرهنگی محیط شود. می ... و بناها قوانین، ها، کتاب شامل که فرهنگی محیط -8

 .کند
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 محتیط بتین و کنیتد می تفکیک رفتاری و جغرافیایی نوع دو به را محیط گشتالت، مکتب بنیانگذاران از ( 1631) 4 کوفکا کورا ب(

 محتیط و دارد وجتود طتورطبیعی بته کته محیطتی معنی محیط جغرافیایی به است.  شده قائل تمایم رفتاری محیط و جغرافیایی

 .رود می کار به شود می تجربه فرد وسیله به که گونه بدان رفتاری

 بته رفتتاری محتیط از شناسان روان از بعضی .دهد می شکل را رفتار اساس که است طبیعی محیط شناختی تصویر رفتاری محیط

 نور، مثل زیادی عوامل و دارد آن از وبرداشتی درک هرکسی که است محیطی مؤیر محیط واقع در کنند. می یاد مؤیر محیط عنوان

 دارند. ایر آن در ... و هوا

 :کنند می تعریف را محیط نوع چهار دیگر برخی ج(

 .مصنوع فضاهای و فیمیکی های محیط شامل  :کالبدی محیط

 ... و ها گروه و افراد  :اجتمایی محیط

 .دهد می رخ فرد ذهن در که آنچه  :شناختی روان محیط

 (6866)جعفری خواه و گودرزی سروش،.دهد می واکنش ها آن به فرد که مجموعه عواملی  :رفتاری محیط

درک محیط از عوامتل بنابراین می توان نتیجه گرفت که فضای اطراف محیط است و انسان با حضور در محیط و شناخت و 

محیطی، تاییر می پذیرد و براساس نیازها و توقعاتش رفتاری خاص از خود بروز می دهد و باعث ایجاد تتاییر بتر محتیط متی شتود 

 یعنی همان ایر متقابل انسان و محیط بر یکدیگر نمود می یابد.

 روان شناسی محیط -2-6

 زندگی محیط کالبدی در رفتار شناختی روان مطالعه از رت استعبا ای رشته میان تخصصی عنوان به محیط شناسی روان

 :از عبارت است آن مطالعه هدف از که روزمره

شناخت و تحلیل پیچیدگی هایی که طراحان در محیط کالبدی با آن مواجه هستند. بته ویتژه بختش هتایی از  محتیط کته در  -6

 مویرند.پاسخگویی به ادراکات روانشناسی و زیبایی شناختی مردم 

بررسی نقش علوم رفتاری در تدوین مبانی نظری معماری که ناشی از ضعف معمتاری در مبتانی نظتری متی باشتد تتا از اعمتال -2

 سلیقه، قضاوت و تصمیم گیری یک طرفه در طرح جلوگیری شود.

 رای مطالعه کنندگان.  بررسی شاخص های مویر در عملکرد و کیفیت فضایی محیط کتابخانه درراستای طراحی فضای مطلوب ب-8

شناخت قابلیت های تعمیم یافته محیط برای طراحی، یعنی مفاهیمی در رابطه با طراحتی و علتوم رفتتاری کته بتر استاس آنهتا -1

تصمیم در مورد طراحی صورت گیرد. با توجه به اینکه در روان شناسی محیطی رفتار انسان تحت تاییر عواملی چون عوامل فیمیکی 

های نمادین، داده های طراحی و روح محیط قرار دارد. به طور متقابل انسان نیم با رفتار خود که ناشتی از جنبته هتای محیط، داده 

 (6866)جعفری خواه و گودرزی سروش، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و شخصیتی است بر محیط ایر می گذارد.
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 لموم رو این از باشد، نمی پذیر امکان محیط و انسان ییرمتقابل تا نظرگرفتن در بدون محیط شناسی روان از آنجا که تعریف

 پدیدار می گردد.  هم با ها آن ارتباط و انسان و محیط بررسی

 قابلیت محیط از دیدگاه نظریه پردازان مختلف -8-6

 تعریف قابلیت محیط از دیدگاه تئوری پردازان مختلف به شرح ذیل است:

 واژه از استت ناقصتی ناچتار بته ترجمته فارستی در »توانش « یا و » قابلیت « مفهوم :  5سونبدیدگاه جیمم گی -8-6-6

 است. مردم گردیده ارائه (Gibson, 1977, 1979)گیبسون جیممآمریکایی  وسیله ی روانشناس به کهAffordance انگلیسی

 ایتن کننتد  برقترار متی ارتبتاط محیط با شود، می شامل نیم را ها ساختمان که خود های ساخته دست طری  از مستقیم طور به

 سبب بدین باشد همچنین، رفتار دلخواه یا جاری الگوی ی برازنده که می دهند شکل ای گونه به را شده ساخته یا کالبدی محیط

 اهمیت است. واجد نیم باشد، می نمادین های پیام طری  از زیبایی و احترام تأمین کننده که

معتقد بود که قدر یک شی به وسیله نیازها و ارزس های مردم به شی داده می شود. بنتابراین لوین  :6دیدگاه لوین -8-6-2

قدر یک شی با تغییر نیاز دریافت کننده تغییر می کند. با وجود این که قابلیت های یک شی عتو  نمتی شتود، ستودمندی آن بتا 

 (Jenkins ،2113 از فرصت ها و محدودیت ها است.)نیازهای فردی تغییر می کند و محیط به دلیل ویژگی هایی که دارد پر 

 شرایطشان که بازتابی ارزیابی و درک به منظور  را هایشان محیط مردم که می دارد  اشاره الوتن :7دیدگاه الوتن -8-6-8

 هتا قابلیتت توانشتها و از شتده داده ستازمان های مجموع محیط، می دهند. توسعه است، اجتماعی و فرهنگی مشترک الگوهای از

  .است

 تتامین مثابته به محیط های قابلیت که شود می نمودار زمانی قابلیت مفهوم فهم اهمیت : 9و مارانم  8دیدگاه مور -8-6-1

 بته مربتوط هایی کته آن :نمایند می تقسیم عمده گروه دو به را قابلیتها  مارانم و  مور شود. گرفته نظر در برای فعالیت فرصتهایی

و آنهتایی  »عرضه می کنند را محیط های قابلیت ترین استادانه و ترین  نی«مانند انسان ها و مردم که  جانداران استخصوصیات 

 کتارکردی معانی فراگیر، قابلیتهایی است،  مهمی بسیار موضوع که آخر مورد در است. اشیاء یا  جانان که مربوط به خصوصیات بی

 اشیاء. سایر و صندوق پستی مداد، و قلم مانند هستند، مهم کاربردی لحاظ از و فرهنگ، از شده مشت 

 در موقعیتت و شتکل تعتداد، جرم، قبیل از تفسیم می کند. خواصی یانویه و اولیه ویژگی را به دو  قابلیتها دیدگاهی چنین

دلیتل، ایتن  ایتن بته است  توصیف قابل فرد هر نظر نقطه است و از یابت و یکسان مختلف کنندگان ادراک تمام در که زمان و فضا

 در یباتاند  بی اشیاء های ویژگی دیگر مقابل، در .اند شده تعیین عینی های کیفیت عنوان به ا لب اشیاء از  » اولیه های ویژگی«

  -گرمتی از درجه هتایی است ممکن مختلف افراد مثال، برای است. متفاوت خاص، های موقعیت همچنین و کنندگان ادراک میان

 عنتوان بته رنتگ و طعم بو، سرما، گرما، از  » یانویه های ویژگی « این رو، این از کنند تجربه متفاوتی طور به را شیء یک سردی

  ( 6861اند. )دانشگر مقدم و اسالمپور، شده مطرح ذهنی های کیفیت

انستان ستاخت ازدیتدگاه نظریته پتردازان ازمفهوم قابلیت و داللتهای آن درارتباط با محتیط ف به بررسی تلقی های مختل 6جدول 

 .مختلف می پردازد
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 محیط . جمع بندی دیدگاه نظریه پردازان مختلف در مورد تعریف قابلیت6جدول

 محورنظریه بسترنظریه نظریه پرداز تعریف قابلیت محیط

 فرم  (6681کورت کافکا) (Invitational)ویادعوت کننده (Demand)کیفیتی درخواست کننده

 Aufforderungscharakter: که ترجمه آلمانی کلمه (valance )جاذبه یا شایستگی

 می باشد.

 عملکردی محیط کالبدی (6681لوین)

 تئوری محیط کالبدی 10الکساندر (: تجانس نیازهای انسان با توانایی های محیطFitتناسب یا برازندگی)

   (6613)11بارکر (Synomorphy) همساختی

 نظری محیط کالبدی (6611) 12میکلسون (Congruence)همخوانی

 .جیممجی بخشی ازداشته های چیمی است که آن رابرای موجودی زنده قابل استفاده میسازد.

 (6616گیبسون)

 ادراک محیط کالبدی

و 13 شاو ((Effectivityتأییرگذاری

 (6632همکاران)

  

 نظری کالبدی محیط (6638)14کاپلن (Compatibility)سازگاری

   15لویی کان ((Availibilitiesامکانات ویادستیافتنی

   16آلدوفن آیک (Multivalence)چندگونگی

 عملکردی کالبدی محیط 17جیممجی گرینو:به هرکاری که در محیط و نوع تعاملی که در آن رخ می دهد بستگی Ability))توانایی
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 دارد.

   (6662)  18اسنو (Aptitude )شایستگی

 .قابلیتها امکاناتی هستندکه توسط محیط و عوامل قوی رفتارفراهم میشوند

 

و سی گرین  19بل 
 21گرین،وتوماس20

  

   22براون (Capabilities)صالحیتها

 عملکردی محیط کالبدی 23مک اندرو دستیابی به عملکرد سودمنداشیاء : عملکردهای زمینهای

قابلیت تامین رفتارها و تجارب زیبایی شناختی  الگوهای مختلف محیط ساخته شده

 مختلف را دارند.

   لنگ

بعضی از نیازهای انسان با قابلیت های ابماری محیط مرتبط اند وبعضی در سطح 

 قابلیت های نمادین محیط مطرح هستند.

   (6616) 42لیتون

 (6861دانشگر مقدم و اسالمپورماخذ: )

 

عوامل بالقوه  رساندن فعلیت به و نیازها به گویی پاسخ منظور به انسانی زیستگاه از است شناختی محیط قابلیت بنابراین

محیطی در جهت تامین نیازهای انسان است وتنها هنگامی این قابلیتهای بالقوه به فعل می رسند که در تعامل با رفتارهای استفاده 

 کنندگان معنا یابند. 

 گیبسون جیمم محیط تعریف قابلیت -1-6

نظریه پردازی گیبسون نطفه اصلی در توسعه روان شناسی محیط بوده و زمینه ای در توسعه و گستترش بتیش از پتیش در 

 نظر داشتن فعالیت به عنوان روابط تعاملی بین فاعل با دیگر عوامل و سیستم های فیمیکی می باشد. 

عاملی چون وجود انگیمش ها متی توانتد باعتث تحتول از آنجا که فضای زندگی به خودی خود ساختار دینامیکی ندارد بلکه 

فضا شود . از این رو لوین مفهوم جاذبه رار معرفی کرد که میدانی برداری و روان شناختی در زندگی فردی نهتاد. در نتیجته جاذبته 

 لوین مفهوم مهم تئوری اکولوژی ادراک گیبسون مطرح شد که امروزه قابلیت نامیده می شود.

منتشتر شتد کته بعتدها در آخترین  6611)قابلیت ( برای اولین بار در کتاب جیمم گیبسون در ستال    affordanceواژه 

 کتابش این اصطالح را اصالح کرد و بیان داشت که مردم  نی ترین و استتادانه تترین قابلیتت هتای محتیط را عرضته متی کننتد.

(2112،Wells) 

داشته های آن چیم است که آن را برای موجودی خاص یا عضوی از  قابلیت های هرچیم چه مادی و چه  یر مادی بخشی از

یک گونه از موجودات قابل استفاده می سازد. این داشته ها عالوه بر نیازهای فیمیکی نیازهای زیبایی شناسی را نیم تامین می کنتد. 

مامی ویژگی هتای ختود پیشتنهاد از منظر گیبسون قابلیت های یک محیط کالبدی چه خوب چه بد چیمی است که آن محیط با ت
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می دهد. بعضی از فعالیتها در پیکر بندی ویژه ای از محیط های کالبدی برای تامین بعضتی از رفتارهتا قابلیتت بیشتتری دارنتد یتا 

بیشتر برازنده یک رفتار هستند یعنی در بعضی از شرایط درجه بیشتری از همساختی یا سازگاری بین محتیط و رفتتار وجتود دارد. 

نابر این قابلیت های بالقوه یک محیط با حضور انسان می توانند در راستای تامین نیازهتای )متادی ، معنتوی( بالفعتل شتود و بته ب

صورت رفتار انسان ظاهر شود. استفاده از این قابلیت ها بستگی به عواملی چون نیازهای انسان ، توانایی های انسان )جسمی، عقلی، 

 (   Gibson، 1979عیت ها و چگونگی ساخت و آرایش شکلی محیط مورد استفاده دارد. )روحی( ، تجربه آن از واق

بنابراین قابلیت ها هم به محیط و هم به ناظر اشاره دارند و با حضور انستان در محتیط در جهتت تتامین نیازهتای متادی و  

 معنوی خود می توانند به فعلیت برسند. 

 گیبسون محیط قابلیت نظریه ویژگیهای-1-6-6

 .قابلیت هایی که توسط محیط فراهم می شود آن چیمی است که محیط پیشنهاد، فراهم، چیدمان و دعوت می کند 

  ارزش ها و معانی اشیا در محیط مستقیما می تواند درک شود. ارزش ها و معانی خارج از ادراک کننتده استت و ایتن کته

یر که به موجودات زنده توسط محیط پیشنهاد متی شتود، مترتبط چگونه این اطالعات می تواند به فعالیت های امکان پذ

 گردد.

 .قابلیت ها در رابطه با جا نداران است و آن ها تنها در محیط طبیعی و اکولوژی سنجیده می شوند نه در محیط فیمیکی 

 .قابلیت تغییر ناپذیر است 

 یا می نگریم،  قابلیت های آن ها استت، نته ابعتاد و قابلیت ها جامع هستند. آنچه را ما درک می کنیم و یا زمانی که به اش

 خواص آنها.

  قابلیت بر مکمل بودن ادراک کننده و محیط اشاره دارد.  این امر نه داللت بر ویژگی های عینی دارد نه بته ویژگتی هتای

 (6861شیئی بلکه به طور همممان به هر دو آن اشاره می کند.)دانشگر مقدم و اسالمپور،

 گیبسون محیط قابلیت نظریه شناسی آسیب-1-6-2

  گیبسون در نظریه خود تنها به بررسی ویژگی های کالبدی اشیا و توانش هایش می پتردازد امتا بته نظتر متی رستد کته

 خصوصیات و یا توانش های  یر کالبدی نیم می تواند مورد توجه طراحان و معماران قرار گیرد. 

  با وجود تالش های گیبسون در رابطه با توسعه هستی شناسی قابلیت ها را یابت، از پیش موجود و پایان ناپذیر می انگارد

 فرهنگی جامعه هستند. –در حالی که قابلیت ها محصوالت مشترک اجتماعی 

  پاستخ هتای ادراکتی ذاتتی نظریه گیبسون نقش یادگیری را در ادراک نادیده می گیرد و عنوان می دارد کته بستیاری از

 (6861)دانشگر مقدم و اسالمپور،هستند.

 رفتار –محیط  –انسان  -2

با حضور انسان در محیط برای تامین نیازهایش، تحت تاییر محیط و قابلیتهای موجود در محیط از خود واکنش نشتان متی 

به وجود محیط بالقوه و مویر اشتاره دارنتد. یکستری دهد. در واقع نیازها برای ارضای رفتارها شکل می گیرند. روان شناسان محیط 

قابلیت ها، پتانسیل ها و توانش ها به صورت بالقوه در محیط وجود دارد که با تاییر انسان در محیط می تواننتد بته فعلیتت برستند. 
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امتل انستان و محتیط تاکیتد بنابر اعتقاد روان شناسان محیطی بر تاییر متقابل محیط و انسان بر یکدیگر، جیمم گیبسون نیم بته تک

 (6683)جان لنگ، دارد.

 نیازهای انسان -8

انسان موجودی پیچیده است که دارای انگیمش های مادی، روحی و معنوی گوناگون می باشد. انگیتمش نیرویتی استت کته 

نیازها وارد عمل متی شتوند . رفتارها نیم برای ارضای یا رفتار هدفمند آدمی است.  هدایت کننده و سازمان دهنده ادراک، شناخت و

برای ارضای نیازهای انسان کته بته صتورت  از این رو شناخت نیازهای انسان برای طراحان محیطی از اهمیت باالیی برخوردار است.

باید مورد توجه ختاص قترار گیرنتد. ایتن "انگیمش های انسان "  52های مختلفی قابل دسته بندی هستند مانند هرم نیازهای مازلو

اتگیمش ها می توانند مادی و یا معنوی باشند و با تغییر در این انگیمش ها است که ناگهان شکل ها و قابلیت های محیط معنا متی 

می تواند ستازو کتار  شهری معماری و یابند و یا معنای خود را از دست می دهند تعمیم دادن مدل مازلو بر رفتار انسان در فضاهای

 (6831مناسبی برای تجمیه و تحلیل تعامل و ارتباط انسان و محیط ساخته شد در پی داشته باشد.)مطلبی،

 
 مازلو آبراهام دیدگاه از انسان نیازهای مراتب سلسله .6شکل

 6811 مازلو، :مأخذ

پست و عالی تقسیم می کند. به گونه ای که نیازهای اولیه انسان را مدل نیازهای مازلو نیازهای انسان را به دو گروه نیازهای 

نیازهای فیمیولوژیک و نیاز به زیبایی و زیبایی شناسی که  یر کالبدی و معنوی هستتند را جتم نیازهتای عتالی دستته بنتدی متی 

 (6811 کند.)مازلو،

و تامین نیازهای انسان فضا بنابراین در این تحقی  سعی بر شناخت مولفه های کالبدی محیط که در شکل گیری و معنا بخشی به  

 تاییر به سمایی دارند شده است. تا بتوان درراستای تطبی  مولفه های کالبدی محیط و نیازهای مخاطب گام برداشت.

 نتیجه گیری -1

رفتار، نیازهتای  –محیط  –باحثی چون محیط، روان شناسی محیط، قابلیت محیط، قابلیت محیط گیبسون، انسان با مرور م

 انسان و بررسی تئوریهای قالیت محیطی، قابلیت ها به صورت زیر دسته بندی گردیدند:
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 قابلیت های )کالبدی و  یر کالبدی( محیط-6

 قابلیت های )فیمیکی و  یر فیمیکی( انسان-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در نهایت چارچوب با مدلی در مورد قابلیت های محیط ارائه می شوند.

 تاییر محیط بر انسان و بروز رفتار  

 انسان                                              محیط                        

 

 تاییر انسان بر محیط

 شناخت نیازها و توقعات انسان                                       شناخت پتانسیل ها و توانش های محیط

 

 مولفه های سازنده آن                                                        مولفه های سازنده آن

 تطبی  پتانسیل های محیط با نیازهای انسان

 مدل عمومی قابلیت های محیط . 2شکل

 (گانماخذ: ) نگارند

 این مدل دو گروه وابسته به قابلیت های محیط را مشخص کرده است:

قابلیت های انسانی محیط، که بر اساس سلسه مراتب نیازهای انسان مانند آنجه در هرم مازلو آمده، اشاره شده است و نیازهای 

 به دو گروه فیمیکی و  یر فیمیکی تقسیم شده اند. 8انسان در تصویر شماره 
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های کالبدی و  یر کالبدی محیط، اعم از عناصر طبیعی و انسان ساخت می باشند. ازجمله فضای سبم، نور، صوت، رنگ، قابلیت 

 بافت،دید و...

 

 مولفه های قابلیت محیطی . 8شکل

 (گانماخذ: ) نگارند

جهت تطبی  آنها در بنابراین در راستای طراحی بهتر، می توان با شناخت این دو دسته قابلیت های محیطی و تالش در 

 راستای تامین نیازهای مخاطب گام برداشته شود.

 پی نوشت

1. Jon Lang 

2. Grreno 

3. Helpakh 

4. kora kofka 

5. Gemes Gibson 

6. Lewin 

7. Lawton 

8. Gary T . Moore 

9. Robert W . Marans 

10. Alexander 

11. Barker 

12. Michelson 

13. Shawe 

قابلیت 
محیطی

نیازها و 
توقعات 
انسان

نیازهای 
غیر 

فیزیکی 

نیازهای 
فیزیکی

محیط

شاخص های 
غیر 
کالبدی

شاخص های 
کالبدی
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14. Kaplan 

15. Louis Kahn 

16. Aldo Van Eyck 

17. Gemes G. Greeno 

18. snowe 

19. Paul A . Bell 

20. Thomas C . Greene 

21. Thomas Greene 

22. Lancelot Brown 

23. T – mac Andrew Francis 

24. Letown 

25. Maslow 
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