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 نقش روانشناسی محیط در ایجاد معماری پایدار

 بی بی کالن پردلی

 عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه زابل، ایران

Bkpordeli@yahoo.com 

 

 چکیده

 رای تحققتمان ها بن  ساخه بهره گیری از علوم رفتاری در راستای اصالح و انگیزش رفتارهای پایدار در کاربرابا توجه به اینک

انا نیازهای ران که همی کارباهداف پایداری از جایگاه ویژه ایی بر خوردار است، لذا الزمست تا در ابتدا بستر شکل پیری رفتارها

وجه به تدهد. با  رار میقروانی انسانی مورد بررسی قرار میگرد. این مدل در سطوح مختلف، نیازهای روانی انسانی مورد مطالعه 

ه آنکه ببا توجه  ایدار وپنظر به اهمیت رفتار کاربران در تحقق اهداف معماری . یازهای روانی انسان استموضوع نوشتار حاضر، ن

ین ا، لذا در ده استشدر پژوهش های انجام شده، بندرت به جنبه های روانشناختی و رفتارهای مرتبط با این رویکرد پرداخته 

رم ار دادن هبنا قرموهش حاضر، با سی و معماری  مدنظر قرار گیرد. پژنوشتار تالش شده است پیوند میان حوزه های روانشنا

در  "نگرش"دانستن  ا موثرنیازهای مازلو به شناخت راهبردهای در جهت ترویج رفتارهای پایدار پرداخته است. بعالوه در ادامه ب

ابه را به مث ی محیطیان دانش روانشناسرا پیشنهاد نموده و در پای "و مدیریت منابع "موزشآ "شکل دهی به رفتار، راهبردی 

 بستری برای ترویج رفتارهای پایدار توسط کاربران معرفی کرده است.

واژه کلید  

 بناهای ساختمان ها،  معماری پایدار ، نیازهای رفتاری، روان شناسی محیطی
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 مقدمه  

ین مبود زمو افزایش شهرنشینی و همچنین کراهبرد شهرسازی و توسعه فضایی در معماری به عنوان محصول رشد جمعیت 

 صوصیات و ه به خمناسب جهت ساخت و ساز، در دهه های اخیر رواج یافته است.  رشد شکل گیری این گونه ساختمانی با توج

(. مهمترین 53،1380ویژگی های آن ، طبیعتا در کنار آثار مثبت آن با محدودیت ها و تهدیداتی نیز مواجهه است )گالبچی، 

یاد زی و مصرف ره گیرمساله ای که این گونه ساختمانی با توجه به تجمیع کاربران در سطح محدود با خود به همراه دارد، به

با  ای مواجههریی برانرژی چه در حین ساخت و چه در زمان بهره برداری است. لذا ضرورتی است  تا طراحی ساختمان ها راهکا

 آینده که سل هایصرف منابع تجدید ناپدیر با هدف مانایی و ماندگاری آنها برای ناین مساله به منظور صرفه جویی در م

زه وه بر حوارند عالداز آنجا که تهدیداتی که ساختمان ها با خود به همراه  مهمترین هدف توسعه پایدار است، اتخاذ گردد.

هداف است تا ا ا الزمعاع خود قرار می دهد، لذکاربران نیز چشم می خورد و مسایلی مانند کیفیت فضایی و امنیت را تحت الش

ود و از شوجه واقع تمورد  پایداری در این حوزه نیز مورد توجه قرار پرفته و به منظور تحقق این اهداف باید نیاز کاربران نیز

 (.137، 1375علوم رفتاری و دانش روانشناسی محیطی استفاده شود. )شولر، 

رای تحقق تمان ها بن  ساخعلوم رفتاری در راستای اصالح و انگیزش رفتارهای پایدار در کاربرا با توجه به اینگه بهره گیری از

انا نیازهای ران که همی کارباهداف پایداری از جایگاه ویژه ایی بر خوردار است، لذا الزمست تا در ابتدا بستر شکل پیری رفتارها

وجه به تدهد. با  رار میقح مختلف، نیازهای روانی انسانی مورد مطالعه روانی انسانی مورد بررسی قرار میگرد. این مدل در سطو

ا و ایجاد عوامل ( الزم است با شناخت درست  این نیازه25، 1384موضوع نوشتار حاضر، نیازهای روانی انسان است) لنگ، 

 ررسی است.ه و بقابل مطالع انگیزشی در سطوح هم در فرایند طراحی توسط طراح و هم در زمان بهره برداری توسط کاربران

 روش تحقیق

ان به بی پژوهش حاضر در گام نخست، ماهیت دانش روانشناسی محیطی و حوزه کارکردی آن بررسی قرار می دهد و سپس

 های بلند اختمانرویکرد پایداری در بناهای بلند مرتبه می پردازد و در ادامه نقش دانش روانشناسی محیطی در طراحی س

ها می به رفتار هت دهییکرد پایداری را بازشناسی می نماید. در گام بعدی، الزم است نیازهای انسانی که عامل جمرتبه با رو

رفتاری  ه نیازهایز آن کاباشند، به درستی شناخته شوند، لذا این نوشتار با مبنا قرار دادن مدل هرم نیازهای مازلو و سطوحی 

رزیابی هایی به انر گام داهبردهایی در جهت ترویج اینگونه رفتار می پردازد. پژوهش پایدار مرتبظ است، به شناخت شیوه ها و ر

 د.پرداز میزان اثر بخشی راهبردهای ارائه شده برای ایجاد انگیزش و ترویج رفتارهای پایدار توسط کاربران می

 پیشینه تحقیق

یا و جغراف یدر مجله  "توسعه پایدار شاخص های"دکتر مهدی قزخلو و سید هادی حسینی مقاله ای را تحت عنوان  .1

یدند که باید به چاپ رساندند به این نتیجه رس 1385توسعه ی ناحیه ای ،  شماره ی هشتم ،  بهار و تابستان 

طاف ان انعاطالعات زیادی در خصوص شاخص های نشان دهنده پایداری ، برای ارزش یابی توان های شهری و میز

 غیر منتظره بدست آورد.. پذیری آن در مقابل اختالالت
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منظر  وآموزش مفاهیم توسعه پایدار با طراحی معماری "حمیدرضا عظمتی و محمد باقری پژوهشی با موضوع  .2

د که با توجه به به چاپ رساندن 1387، تابستان  4، شماره  2در مجله فناوری و آموزش سال دوم ، جلد  "دانشگاه

یست اهیم زا و مفید می باشد و به این ترتیب الزم است آموزش مفمطالعه موردی که دارد مرتبط با موضوع م

د . هادینه شوفراد نمحیطی و توسعه پایدار نه به عنوان یک روش بلکه به عنوان یک رفتار در کنش فردی و اجتماعی ا

ی ، اهی اقلیموشش گیطراحی ابنیه سازگار با محیط زیست ، ایجاد مزارع ، گلخانه ها و گونه هایی متنوع درختان و پ

ات مله اقدامه از جطراحی ، تاسیسات و تجهیزات محوطه با استفاده از انرژی خورشید و باد در نقاط متفاوت دانشگا

 عملی است که می تواند پیگیری شود.
 ، 102ه در مجله ی مسکن ، شمار  "شهر پایدار و توسعه پایدار شهری"سعید ملکی پژوهشی را  تحت عنوان  .3

 می دهد و ر ما قراربه چاپ رساند که کلیاتی در مورد توسعه پایدار و ارتیپاط آن با منظر در اختیا 1382تابستان 

دا هانی ججبیان می کند تغییرات محیط زیست شهری نمی تواند از تغییرات محیطی در سطح منطقه ای ، ملی و 

 باشد بنابر این حیات محیط شهری نمی تواند به طور مجزا دیده شود .
هری وسعه شمقدمه ای بر مفهوم ت"حسنعلی لقایی و مهندس حمیده محمدزاده تیتکانلو پژوهشی تحت عنوان دکتر .4

ه به این نتیجه کبه چاپ رساندند  1378هنرهای زیبا زمستان  6در مجله شماره  "پایدار و نقش برنامه ریزی شهری

ستانده امانه )شوند و حاصل عملکرد این سرسیدند منابع معرفی مختلف )داده ها( در درون سیستم شهری وارد می 

ا و ود داده هری موجها( همان زباله ، فاضالب ، ضایعات ، گرد و غبار ، حرارت و ... می باشد . در سامانه های شه

 ر عین حالدتانده ستانده ها حداقل ارتباط را با هم دارند در صورتی که در یک متابولیسم با چرخه طبیعی ، هر س

 ای بخش دیگر است که باعث حیات دوباره و پایداری زندگی در طبیعت می گردد .یک داده بر

ی به دستیاب وآموزش شهروندی و نقش آن در تحقق "کامبیز رفیعی و دکتر حیدر لطفی پایان نامه ای تحت عنوان  .5

رای کار وردی آن نیز بارائه دادند که عالوه بر مرتبط بودن با موضوع ما مطالعه م 1389در سال  "توسعه پایدار شهری

محیط  ند حفظما مفید می باشد و در پایان به این نتیجه رسیدند که بخشهای اساسی آموزش های شهروندی ، مان

هادینه ه درستی نالی بن بزرگسزیست ، ترافیک ، آلودگی هوا و ... باید از دوران ابتدایی مدنظر قرار گیرد تا در سنی

دانشگاه پیام  برای 1389نوشته ی نفیسه مرصومی و رحمت ا... بهرامی در سال  "توسعه پایدار شهری"کتاب  .شود

در  الن شهرهایریت کنور می باشد که کلیاتی را در مورد موضوع ما بیان می کند و در انتهای آن بیان می کند که مد

نرژی ان به عطوف شدمحور سیاست تمرکز زدایی و ایجاد دموکراسی در مدیریت امکان پذیر است تمرکز زدایی و م

های  تراتژیپایان نا پذیر شهروندلن و پذیرش سازمان های غیر دولتی به عنوان شریک و نه رقیب از جمله اس

 .ضروری و انکار ناپذیر برای مدیریت شهری آینده است

 

 ماهیت روانشناسی محیطی و حوزه های کارکردی آن

محیط را دگرگون می کند و به طور متقابل تحت تاثیر محیط دگرگون انسان با توجه به نیازها، ارزش ها و هدف های خود 

شده قرار می گیرد، به ویزه فن آوری پیشرفته موجب می گردد تاثیر انسان بر محیط شدت و سرعت یابد. برخی این دگرگونی 

تاکید دارند که هر نوع محیط( می دانند و بر این نکته _سریع محیط را مخرب و موجب انحالل در نظام زیست محیطی) انسان

دگرگونی اساسی و عمیق در محیط طبیعی، باید با توجه به تاثیر بلند مدت آن بر انسان و پیش بینی نتایج مثبت و منفی آن 

انجام گیرد. دگرگونی سریع محیط  از ویژگی های بنیادی دوران اخیر است. هر روز  شهرها و محله ها و بناهای جدید ساخته 
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برخی الگوهای رفتاری و نقش های اجتماعی نوینی را بر ساکنان خود تحمیل می  1پونه ) موقعیت های کالبدی(می شود. این 

کنند، یا برخی الگوها و معیارهای رفتاری را تقویت و برخی دیگر را تضعیف می نمایند و به طور خالصه جهت و ابعاد جدیدی 

 (.2، 1380به رفتار ساکنان خود می بخشند) مرتضوی، 

طی بیست سال اخیر، رشته روان شناسی نیز مانند رشته علمی، به این پدیده، یعنی تاثیر انسان بر محیط بر انسان، بی توجه 

نمانده و به یافته های علمی  چشمگیری دست یافته است. برخی عقیده دارند قدمت روان شناسی محیطی به اندازه قدمت 

، آگون  2ش شده است برای  آن تاریخچه ی مشخص تری بیان شود. گیفوردخود رشته روانشناسی است، ولی معموال کوش

پروهش هایی که به بررسی تاثیر متقابل   70و  60در دهه های  پایه گذاران این رشته می باشند.از   4و کورت لوین 3برونسویک

، ) روانشناسی  5ناس محیطی() محیط و انسان( اختصاص داده می شدند، به عنوان بررسی های تخصصی رشته های ) روان ش

برای تعریف و تحدید )روانشناسی محیطی(  1976به سال  8منتشر شدند ) کرامان(7یا) علوم محیط رفتاری(  6زیست محیطی(

از عناوین دیگر به بررسی تاریخ روانشناسی می پردازد. وی روان شناسی محیطی را مکمل ) روان شناسی عمومی( فاقد محیط 

فرهنگی توجه کافی نشده است و این پدیده موجب _ ن به عقیده وی در روانشناسی سنتی به ابعتد محیطیمی داند. همچنی

از افراد دیگری که در این حیطه به تعاریف و نظریات  (.5-4، 1380پیدایش رشته روان شناسی محیطی شده است)مرتضوی، 

شناسی محیطی را ) بررسی متقابل میان فرد و قرارگاه کالبدی  پرداخته اند، می توان گیفورد را نام برد. او در کتاب خود روان

وی ( تعریف می کند وی معتقد است در چنین تاثیر متقابلی، فرد محیط را دگرگون می کند و هم زمان، رفتار و تجارب وی 

 توسط دگرگون می شود.

 سی ارتباطد، برروان شناسی مجزا می سازبا توجه به تعاریف مطرح شده، آنچه روان شناسی محیطی را از سایر شاخه های ر

ی ده، پیوندراحی شرفتارهای متکی بر روان انسان و محیط کالبدی است. لذا توجه طراحان به بررسی روان شناختی فضاهای ط

یان آنها مشترکی ناگستنی بین روان شناسی محیطی و طراحی ایجاد کرده است،  تا جای ک معماران به ضرورت ایجاد زبان م

ای مردم پیش بر روان شناسان پی برده و در تالش برای ساخت و ایجاد دانشی نو برای ساخت محیطی که بتواند بهتر ازو 

ود ر نهایت خن که دمانوس باشدف بر آمدند. روان شناسی مدرن با پیش فرض تاثیر غیر مستقیم محیط کالبدی بر  رفتار انسا

ر بر جهت ساخت از یک سو و از سوی دیگر توجه به طراحان محیطی د را ملزم به بررسی محیط های معماری شهری  می

و  شتریانمطرف ساختن نیازهای مشتریان و استفاده کنندگان فضاهای طراحان محیطی در جهت بر طرف ساختن نیازهای 

د و در  گرد ازاستفاده کنندگان  فضاهای طراحی شده باعث  گردید تا آشنایی روان شناسی با حرفه طراحی و بر عکس آغ

 (.54، 1380نتیجه نطفه ی دانش نو  و یا پارادایمی جدید به نام ) روانشناسی محیطی( بسته شود )مطلبی، 

                                                           
1 Physical setting 
2 Robert Gifford 
3 Egon Brunswick 
4 Kurt Lewin 
5 Environmental Psychology 
6 Ecological Psychology 
7 Eco behavioral Science 
8 Graumann 
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دانش روان شناسی محیطی مانند بسیاری از رشته های علمی دیگر شامل دو بخش نظری و کاربردی یا علمی بوده و در واقع 

(. همانگونه که اشاره شد زمینه های کاربردی این دانش، به گونه 1380،6ی، در پی آشکار سازی ابعاد نمادی محیطی )مرتضو

ای موثر می تواند در خدمت طراحان و معماران قرار گیرد و یافته های حاصل از آن در فرایند طراحی معماری نقش مهمی ایفا 

در کیفیت بخشی به محیط داخل و  نماید. به عنوان نمونه در طراحی فضاهای آموزشی و پرورشی حضور روان شناسی محیطی

خارج از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مشاهداتی که تا کنون در این زمینه انجام شده است. مشاهداتی که تا کنون در این 

زمینه انجام شده است، نشان می دهد. برخی شرایط محیطی امکان بیشتری برای خالقیت و ابتکار ایجاد می کنند و برخی 

هیالت بیشتری از نظر تمرین و تعامل های اجتماعی به وجود می آورند به بیان دیگر رفتار و عملکرد افراد در محیط دیگر، تس

به میزان قابل توجهی از شرایط عوامل کالبدی معماری آن محیط تاثیر می پذیرد و لذا می توان با بهره گیری از قابلیت های 

 9به اهداف هدایت نمود که از چنین رویکردی با عنوان رویکرد ) تامین فرصت ها ( محیطی ، رفتارهای کاربران را در جهت نیل

 در دانش روان شتاسی محیطی یاد شده است.

 رویکرد پایداری در ساختمان ها

در قرن  بیشتم میالدی، مسایلی از قبیل افزایش جمعیت، نیاز به اسکان بیشتر مردم در شهرها ، ضرورت استفاده بیشتر از 

در مراکز پرتراکم  شهرها، و ضرورت استفاده بیشتر از زمین در مراکز پر تراکم شهرها، ضرورت بازسازی و نو سازی در   زمین

مناظق شهری، تقاضای مردم برای سکونت و یا کار در مراکز شهرها و ضرورت کاهش هزینه های ناشی از گشترش افقی شهرها 

ا به عنوان یک ضرورت در شهرهای بزرگ جهان مطرح نموده است) گالبچی جز عواملی بوده است که ساخت بناهای بلند ر

وجود ساختمان ها در شهرهای بزرگ و کوچگ طی حیات خود همواره از سوی صاحب نظران مسایل اقتصادی،  (.9، 1380

عرصه فعالیت خود اجتماعی و کالبدی مورد تحلیل و انتقاد واقع شده است . با این حال حضور آن پدیده تداوم داشته وبه 

افزوده است. اندیشه موافق و مخالف هر یک با تاکید بر جنبه ای خاص این پدیده را مورد تایید یا انتقاد قرار داده اند.) 

نیز مشهورترین معماران و نظریه پردازی است که سعی در به کارگیری اصول معماری پایدار و 10کن یانگ (.36، 1378عزیزی،

انهت مرتبه نموده است . هر چند تعداد اندکی از طرح وی اجرا شده است اما اندیشه ها و اراء او از افق معماری سبز در ساختم

 های جدیدی را برای طراحان ساختمان های بلند گشوده است.

 نیازهای رفتاری در ساختمان های پایدار

معماران برای طراحی ساختمانها با توجه به تعاریفی که از معماران اراء می نمایند . در راستای تامین  نیازهای انسان گام بر می 

دارند و هدف طراحان ایجاد محیط هایی است که نیازهای انسانی را  مرتفع نماید، از سویی دیگر، رفتارها برای ارضای نیازها 

، 1380این رو شناخت نیازهای انسانبرای طراحان محیطی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است) مطلبی، وارد عمل می شوند و از 

برای شکل گیری مبانی نظری معماری و چارچوب های طراحی ، به مدلی از ) نیازهای انسان( نیاز است تا پیچیدگی های  (.61

ر این راستا الزم است نیازهای روانی و کالبدی به نحوی صحیح  (. د61رفتار آدمی را به گونه ای نظام مند توضیح دهد.) همان 
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شناخته شوند. نیازهای کالبدی انسان با توجه به عملکرد بنا توسط طراحان و با شناخت ضوابط، استاندارها و عملکردهای 

ان را مبنای فعالیت خود قرار مشابه قابل تحقق است، اما در حوزه نیازهای روانی ، طراح باید مدلی روانشناختی از نیازهای انس

بررسی ها و پژوهش های انجام شده در حیطه روانشناسی محیطی و نظریه های معماری، قابلیت مدل آبراهام مازلو را که  دهد.

به ) هرم نیازهای انسان( معروف است، برای استفاده در طراحی معماری و طراحی شهری مورد تایید قرار داده 

، باید نیازهای روانی و کالبدی انسان و به دنبال آن به موضوع و جهت گیری نوشتار حاضربا توجه  (.25، 1384است)لنک،

رفتارهای متناسب با آنها در طراحی بنا با رویکرد پایداری شناخته و دسته بندی گردد. چنانچه بخواهیم رویکرد پایداری را در 

البته با توجه به گستردگی  ا هرم مازلو را مورد توجه قرار دهیم.حوزه معماری جستجو نماییم الزم است تا همه سطوح نیازه

مباحث مرتبط با حوزه پایداری و تاکید پژوهش که صرفه جوی در مصرف منابع طبیعی با هدف ماندگاری آن  برای نسل های 

روانشناختی قرار داد. آینده است. با تدفیق در سطوح مختلف هرم فوق می توان سطح دوم آن را مبنای  مدل برای نیازهای 

اشاره دارد که به نوعی در راستای تحقق  "امنیت سالمت "و  "امنیت منابه "به موضوع   "امنیت "مازلو در سطح دوم یعنی 

اهداف رویکرد پایداری است و الزم است رفتار کاربران در ساختمان های پایدار با توجه به نیازهای روانی آنان مورد توجه قرار 

 ا که برخی از منابع  زیست محیطی ساختمانها  پایدار به توانایی درست حدس زدن رفتار کاربران بستگی دارد.گیرد. چر

ساختمانهای پایدار برای بهبود رفتار انسان، نیازهای اجتماعی و روان شناختی طراحی می شوند و میزان موفقیت آنها در 

راح دقیقا تشخیص داده و پیش بینی می نماید چه فعالیتی الزم است دستیابی به این اهداف بستگی به این نکته دارد که ط

صورت پذیرد و از دانش روانشناسی محیط به منظ.ر خلق فضا و تسهیالتی که در جهت پیش بینی آنهاست بهره گیرد. در نظر 

که کاربرد و مصرف این  پرفتن ایتن نیازها در بخش گسترده ای ، موضوعات رفتاری هستند، چرا که فعالیت های انسانی است

 منابع و در نتیجه هزینه های مربوط و همچنین میزان مصرف  جویی را معین می نماید.
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فتن ، تغییرات رفتاری که در عمکردها دخیل می شوند شامل میزان مصرف آب برای شستن ظرف، مدت  زمان دوش گر

ط ات توست شیمیایی و سمی می باشد. این اصطالحمصرف کردن یا مصرف نکردن آب یبازیافت شده و بکارگیری محصوال

ار های پاید اختمانساکنان می تواند بسیار مهم و حیاتی برای تعیین میزان عملکرد خوب و کارآمد نظام ساختمانی باشد. س

برای  یدارای پاتمان همعموال برای بهره وری در این مالحظات طراحی می شوند. اما هنوز تجربیات کافی یا ارزیابی رسمی ساخ

 پاسخگویی به نیازهای متعدد روان شناختی انسان جود ندارد.

 راهبرد انگیزش رفتارهای پایدار

دغدغه های مرتبط با رویکرد پایداری از جمله مسایل مربوط به آلودگی زیست محیطی، صرفه جویی در مصرف انرژیی  و 

چرا با وجود این همه اطالعات عمومی ،  "ح می گردد که بازیافت از مباحث  مهم رشته روانشناسی محیطی است. پرسشی مطر

در راستای پاسخ به این پرسش پس  ( 97، 1380)مرتضوی،  "موفقیت بدست آمده در این زمینه تا این اندازه اندک است؟ 

رسی قرار گیرد اینگونه رفتارها مورد بر 11شناخت نیازها ی رفتاری ساکنتن ساختمانهای پایدار ، الزم است راهبردهای انگیزش

از مهمترین  عوامل شکل دهنده به رفتارهای فردی و اجتماعی هستند باید در نقظه ی آغازین برای  12"نگرش ها"از انجا که 

 ترویج رفتارهای پایدار، نگرش ها در سطوح مختلف مورد توجه قرار گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مثابه فرایندی پویا ارایه شده است مدلی از رفتار که در آن انگیزش انسان به  

 

                                                           
1 1 Motivation 
1 2 Attitude 

 انگیزش

 ارزش ها نیازها

 نگرش ها

 تصمیم گیری
 دستیابی

 به

 اهداف

ارضای 

 نیازها

 قابلیت های بالقوه محیط
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نگرش بیانگر گرایش فرد است  "را چنین تعریف می کنئ:  "بازحوردها"یا  "نگرش ها "در کتاب روانشناسی  اجتماعی  13مایرز

 "یامادگی های رفتار ") احساس( و  "هیجان ها " "باورها "به پاسخ های موافق یا مخالف به افراد یا اشیا نگرش ها بر اساس 

. در راستای اصالح نگرش هی رایج به منظور ترویج رفتارهای پایدار می توان در دو سطح اصلی به موضوع شکل می گیرد

 پرداخت.

شاره شدف بدان ا در فرایند طراحی معماری و متاثر از نگرش طراح است و همان گونه که در بخش نیازهای رفتاری سطح اول

بارتی عیرد و به گر نظر وانی )رفتاری( کاربران را با توجه به مباحث روان شناسی محیطی دطراح می بایستی مدلی از نیازهای ر

 نگرش پایداری را به منظور ترویج رفتارهای پایدار در تمامی پام های فرایند طراحی به کار گیرد.

 با اط ساکنانارتب ، برقرارب از جمله راهکارهایی که طراح می تواند در روند طراحی معماری ساختمان ها بدان توجه نکاید

 ین راهکاراارگیری کطبیعی از بهره گیری از نور طبیعی و پوشش گیاهی در محدوده فعالیت آنها می باشد. زراح با به  محیط

بب ن رهگذر ساز ای می توان خال حاصل از جدایی کاربران از محیط طبیعی و اثرات نامطلوب آن بر رفتار را جبران نماید و

فرایند  بران درحس ارتباط با محیط طبیعی گردد. همچنین مد نظر قرار دادن امکان کنترل محیط داخلی توسط کارانگیزش 

 طراحی می تواند باعث افزایش آسایش، رضایت و احساس و انعطاف در مقابل تغییرات شرایط محیطی شود.

 "و  "موزشآ "در قالب دو حوزه ی راهبردی مربوط به کاربران و بهره برداران ) فردی و اجتماعی( است که ح دوم سط

 ایه ایی وپمموزش آمورد بررسی قرار می گیرد. در راهبرد آموزشی، در سطح فردی و جمعی می توان دو گونه  "مدیریت منابع

حفظ  فه جویی وهنگ صرآموزش در زمان بهره برداری را از یکدیگر بازشناخت . در آموزش پایه ای افراداز ابتدا با ترویج فر

وزش جموعه آزممار با منافع مشترک جمعی آشنا می شوند. در گونه دیگر، کاربرانن در زمان بهره برداری از یک ساختمان پاید

 "راهبرد  دوم ، راهبرد هایی که رفتارهای پایدار را متناسب با ویژگی های معماری ساختمان در بر دارد آشنا می شوند.

ولت در عهده که موجب در مصرف منابع طبیعی می شود  مدیریت منابع در سطح کالن بست ایندی ااست فر "مدیریت منابع

طح  در سیشتر بنه که و سازمانهای وابسته است و در سطح خرد ، رفتارهای کاربران نقش مهمی می یابد به عنوان مثال همانگو

ه بیت منابع ار مدیرکنترل محیط داخلی در کناول انگیزش رفتارهای پایدار )سطح طراح( اشاره شد. میتوان با ایجاد امکان 

ز به انی را نیهای روصورت فردی شاهد بروز رفتارهایی توسط کاربران باشیم که ضمن محقق نمودن اهداف پایداری، تامین نیاز

 (.97، 1380دنبال دارد)مرتضوی، 

 روانشناسی محیط در معماری

حی ، به مدلی از ) نیازهای انسان( نیاز است تا پیچیدگی های رفتار برای شکل گیری مبانی نظری معماری و چارچوب های طرا

(. در این راستا الزم است نیازهای روانی و کالبدی به نحوی صحیح  61آدمی را به گونه ای نظام مند توضیح دهد.) همان 

، استاندارها و عملکردهای شناخته شوند. نیازهای کالبدی انسان با توجه به عملکرد بنا توسط طراحان و با شناخت ضوابط
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مشابه قابل تحقق است، اما در حوزه نیازهای روانی ، طراح باید مدلی روانشناختی از نیازهای انسان را مبنای فعالیت خود قرار 

 دهد.

 وتماعی وجود ساختمان ها در شهرهای بزرگ و کوچگ طی حیات خود همواره از سوی صاحب نظران مسایل اقتصادی، اج

ست. افزوده ا یت خودرد تحلیل و انتقاد واقع شده است . با این حال حضور آن پدیده تداوم داشته وبه عرصه فعالکالبدی مو

(. 36، 1378.) عزیزی،ده انداندیشه موافق و مخالف هر یک با تاکید بر جنبه ای خاص این پدیده را مورد تایید یا انتقاد قرار دا

از ابزار  ا استفاذهبست تا ه صورت فردی به گونه ایی مطلوب قابل تحقق نیست، لذا الزم ابا توجه به آنکه عموما مدیریت منابع ب

نشانه  ز عالیم وفاده او سامانه های مناسب میزان بهره وری در مدیریت منابع به صورت فردی افزایش یابد. در این راستا است

رت مثال به صو ش می دهد  می تواند مفید واقع شودهایی که میزان مصرف منابع انرژی هر کاربر را به صورت فردی نمای

حساسیت  د می توانشان دهاستفاده از فناوری که به کاربران هزینه های مصرف انرژی را در هر لحظه در تلفن همراه یا رایانه ن

 کاربران را نسبت به مصرف بیش از حد نیاز افزایش دهد

  نتیجه گیری

رشد روز افزون جمعیت و محدودیت زمین ساخت و ساز در زمان حاضر پیش از پیش به نیاز به راهبرد معماری با توجه به 

چشم می خورد و از طرفی دیگر به علت تجمع کاربران در سطحی محدود و بهره گیری قابل توجه از منابع انرزی در هنگام 

و چه در مرحله بهره برداری دنبال  ساخت و در طول مدت بهره برداری، الزم است تا رویکرد پایداری چه در فرایند طراحی

گردد. نظر به فراگیر بودن حیطه های مرتبط با اهداف پایداری در معماری این گونه ساختمانی می بایست عالوه بر توجه به 

تای ماندگاری منابع برای نسل های آینده ترویج رفتارهای پایدار  بر مبنا نیازهای انسانی  نیز مورد توجه قرار گیرد. در راس

تحقق این هدف باید نیازهای انسان به مثابه ی شکل دهنده رفتارهای فردی و جمعی به خوبی شناسایی گردد که در این 

نوشتار هرم مازلو مبنای شناخت نیازهای انسانی معرفی دید. در گام بعدی الزم است با به کارگیری راهبردهای انگیزشی 

ی انسانی در راستای تحقق اهداف پایداری است، شکل گیرد. راهبردهای انگیزش مناسب،  رفتارهایی که تامین کننده نیازها

مورد نظر باید در فرایند طراحی توسط معماری و هم در زمان بهره برداری نیز مد نظر قرار گیرد. از جمله راهکارهای ترویج 

ی پیوند میان کاربران و محیط طبیعی در دهنده رفتارهای پایدار که در روند طراحی معماری  می توان به کار برد  برقرار

سطوح ساختمان ها از طریق بهره پیری نور طبیعی، پوشش گیاهی و دید و منظر مناسب است. از سویی دیگر راهبردهایی در 

حین به بهره برداری به کار می آید. در دو سطح آموزش و مدیریت منابع مطرح می شوند که هر کدام به صورت جمعی و 

ل بررسی است. در راهبرد آموزشی پایه ای و آموزش در زمان بهره برداری را از  یکدیگر باز شناخت. در آموزش پایه فردی قاب

ای افراد از ابتدا با ترویج فرهنگ صرفه جویی و حفظ منافه  مشترک جمعی آشنا می شوند. در گونه ایی دیگر، کاربران در زمان 

مجموع آموزش هایی که رفتارهای پایدار متژگی های معماری ساختمان در بر دارد آشنا بهره برداری از یک ساختمان پایدار با 

فرایندی است که موجب  صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی می شود.  9می شوند. راهبرد دیگر به عنوان ) مدیریت منابع 

خردف رفتارهای کاربران نقشی مهم می  مدیریت منابع در سطح کالن بر عهده دولت ها و سازمان های وابسته است و در سطح

یابد. برخی از رهبردهای معرفی شده می توانند به صورت ترکیبی، هم زمان بهره برداری مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

174 

 

ظ نمونه، امکان کنترل محیط داخلی توسط کاربران از جمله راهبردهایی است که می تواند در فرایند طراحی توسط معمار لحا

 گردد و ار طرفی دیگر آموزش کاربران نیزراهم می نماید.

 

میان  تنگاتنگی رابطه در انتها با توجه به مباحث مطرح شده، ضروری است تا نقش طراحان و کاربران در تمامی مراحل یاد شده

ی، سیاست ایدارداف پدانش روان شناسی محیطی و علوم  رفتاری با حوزه معماری لحاظ گردد. همچنین در راستای تامین اه

 های کالن نیز، عالوه بر رفتارهای فردی باید همگام و به گونه ای هم جهت شکل گیرد.

 

 

 ا

 

  نقش طراح 

   نقش کاربر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طراحی
 ساخت

 

هره برداریب  نوسازی بازسازی نگهداری 
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