
 

 
١ 

 

T
h

e 
12

th
 N

at
io

n
al

 C
on

fe
re

n
ce

 o
n

 C
iv

il
 E

n
gi

n
ee

ri
n

g,
 A

rc
h

it
ec

tu
re

 a
n

d 
U

rb
an

 D
ev

el
op

m
en

t 
(M

a
za

n
d

ar
a

n
 –

 M
a

y 
- 

2
0

2
1)

 

  

  بررسی تاثیر محیط شهر و معماري برسالمت و رفتار انسان
 

  

  ریحانه زیدآبادي نژاد

reyhaneh.zeid7@gmail.com  
 

  

   دهیچک

افراد ساعات قابل توجهی از عمر خویش چنین افزایش جمعیت،  امروزه با توجه به رشد و پیشرفت شهرها و هم

شهرهاي بزرگ نیز مشکل ترافیک در ترددهاي وهمچنین در  هاي ساخته شده به سر میبرند را درون محیط

بین شهري وگذراندن وقت زیاد در مسیر تردد، باعث این موضوع شده است که طراحان، معماران و همچنین 

ها بپردازند وعوامل موثر وتاثیرگذار بر سالمت و همچنین رفتار و  روانشناسان محیط به مطالعه در این زمینه

باشد که  همچنین از موضوعات مورد مطالعه ، طراحی محیط پیرامون انسان می. کردار انسان را بررسی کنند

هاي محیط پیرامون و  و هدف این مقاله به ویژگی. باعث ایجاد آرامش و ایجاد حس امنیت در انسان شود

  .اثرگذاري آن بر انسان و رفتار اوست
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  قدمه م. 1

توان فضاي شهري و معماري محیط  یکی از این عوامل را می دارند؛ ییانسان نقش به سزا و رفتاردر سالمت  يعوامل متعدد    

سزایی در سالمت و روان و همچنین رفتار  تواند نقش به کند و همین عامل می دانست؛ زیرا انسان در این محیط زندگی می

درك انسان از . گیرد وهمچنین بر آن تاثیر میگذارد انسان از محیط پیرامون خود تاثیر می بدیهی است که. انسان داشته باشد

توان  معماري و طراحی فضاي شهري را می. محیط پیرامون یکی از محوري ترین مقوالت در حوزه روانشناسی محیطی است

اي از شهر،  در این مقاله به تعلریف کلی .توان موثر بر سالمت انسان دانست یک هنردانست و کیفیت طراحی آن را نیز می

  .پردازیم هاي محیط پیرامون انسان می معماري و ویژگی

  

  

  تعریف شهر. 2

  

جهت ادامه  الزماي از تمام عناصر  یعنی نمیتواند از هر نظر کامل و مجموعه. شهر به معناي کامل یک سیستم باز است    

  ) 1378بحرینی،.(حیات خود باشد

  .دانند الن میشهر را به طور کلی شامل دو عنصر یا دو بخش ک. ناصر و اجزایی استداراي عشهر، 

  

 

  تعریف فضاي شهري .3

  

 عنییجمعی می باشند،  زندگی تیفضاهاي شهري بخشی از فضاهاي باز وعمومی شهرها هستند که به نوعی تبلورماه    

. داستان زندگی جمعی در آن گشوده می شود کهفضاي شهري صحنه اي است . که شهروندان در آن حضور دارند ییجا

فضا فرصت آن  نیدر ا.کنند  تیدسترسی داشته باشند و در آن فعال است که به همه مردم اجازه می دهد که به آن ییفضا

 کیو افراد در  ونددیبه وقوع بپ افتهین نیتدو شیاجتماعی شکسته شوند و برخوردهاي از پ وجود دارد که برخی مرزهاي

. منافع عمومی باشد توسط سازمان عمومی اداره شود تا در جهت ستییفضا با نیا.  ابندیبا هم اختالط  دیاجتماعی جد طیمح

است که در آن تعامل و تقابل اجتماعی  نیا فضاي عمومی فضاي شهري تلقی شود، کی نکهیشرط اساسی براي ا نیبنابرا

معماري و شهرسازي جهان در مجموع یک سیر تکاملی در درك و میرمیران معتقد است که )1381رفیعیان،.(ردیصورت گ

توسعه مفاهیم فضا و مکان را نشان دهدیم و تمامی عناصر را اجزاي این سیر می دا یتکامل ند او براي سیر تکاملی و تاریخی 

از حرکت کلی  این حرکت برگرفته. تمامی آثار شاخص معماري دو ویژگی مشترك قائل است؛ کاستن ماده و افزایش فضا

  )1377میرمیران، .(جهان هستی از کیفیت مادي به کیفیت روحی است

  

  شاخصه هاي کیفی در طراحی شهري.4

به : با یادآوري ارزشهاي فرهنگی و تعامالت اجتماعی فضاي شهري را محل تعامل گروه هاي قومی و فرهنگی میداند هال       

جاد و آفرینش فضاهایی که موجب ترغیب و توانمندي گروه هاي قومی و فرهنگی این معنی که برنامه ریزان شهري باید در ای

سازگاري، شفافیت و خوانایی اجرائی از معنی هستند که ارتباط صریح شکل  )1376هال، .(، تالش بیشتري کنندمیشوند

  عبارت است از اهمیت بیان یا  لیکن سطح عمیقتري از ارتباط. سکونتگاهی را با مفاهیم و ارزش هاي غیر فضایی بیان می کنند
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نمادي یک مکان ، ارزش هاي اساسی، فرایند هاي زندگی، رویدادهاي تاریخی، ساختار بنیادین اجتماعی یا ماهیت جهان 

دموکراسی و انسانگرایی در معماري و شهرسازي مبحث دیگري است که بستر تدوین شاخصهاي کیفیت )1381لینچ، .(هستی

لویی کان از نظر و طراحان پردازانهی ترغیب کننده به این دیدگاه در . ري و شهرسازي نیز شده استبخش در حوزه هاي معما

کان در پی . اعتراض به آشفته گرایی و سلیقه پردازي دچار شده معماري مدرن، آنرا در بی توجهی به حیات انسانی دانستیم 

آنچه بنیان . از خواست ازلی انسان و نه نیازهاي آنی او شناسدیم احیاي جایگاه از دست رفته انسان است و عملکرد را برخاسته 

هاي مشترك و ازلی تبیین  آرزوها و ارمان معماري در اندیشه او را شکل دهدیم ، حقیقت زندگی انسان است که در قالب

  )1389پور،  غریب.(شود می

  

  محیط .5

هاي فضایی، جنبه هاي اجتماعی، فرهنگی، فیزیکی،  داده .محیط، مفهومی است پیچیده و مرکب که ابعاد گوناگون دارد"  

                 )  1380:31مرتضوي("شوند معماري، نمادي، جغرافیایی، تاریخی و زیستی از ابعاد مهم محیط محسوب می

ادراك محیطی فرآیندي است که از طریق آن انسان داده هاي الزم را بر اساس نیازش از محیط پیرامون خود 

  )1380مطلبی، .(دیگزینبرم

  

  روانشناسی محیط .6

 با بطهدر را ننساا يهارفتار مطالعه به اي از علوم رفتاري، مجموعه  یرو ز نشناسیروا اي از شاخه انعنو به نشدا ینا     

گذاران  پایه را ردگیفو تبرو را لوین رتکو ،نسویکوبر نگوا ان؛هشگروپژ کثرا .دازدپر می مونشاپیر يمحیط کالبد یا هسکونتگا

ولی در . را به کاربرده است "روانشناسی محیط"براي نخستین بار اصطالح  1943اگون برونسویک در سال . داند این رشته می

  )1380:7مرتضوي،.(شود ، نخستین پایه گذار روانشناسی محیط نامیده می)1902(منایع آلمانی زبان هلپاخ

  

  رفتار انسان و محیط. 7

دهد، جدا  توان از فضاهایی که در آن رخ می هایی را که بر زندگی در بناها و شهرها غالب است، نمیالگوي رویداد"    

  )1386:61الکساندر(".کرد

  

  هاي خاص آن محیط و ویژگی. 8

ر عوارض زمینی مانند ارتفاع که د. آب وهوا، ارتفاع ، دما، نور، رنگ، سروصدا اشاره کرد: توان به از ویژگی هاي محیط می    

                      .آب و هوا نیز تاثیرگذار است؛ از نوع پوشش گرفته تا مشکالت و حوادث زندگی انسان بسیار اثرگذار است

هاي شهري که در طی  ها و شورش آشوب 1960هاي  در خالل سال. ترین رابطه، رابطه گرما و پرخاشگري باشد شاید پیچیده

این جمله بیانگر آن باور است . ها انداخته بود را بر سر زبان "تابستان داغ"ده رخ داد جملهتابستان در اکثر شهرهاي ایالت متح
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 )85،ص 1387اندرو و تی، .(که هواي داغ باعث پرخاشگري در مردم شده و میزان رخداد بزهکاري وابستگی باالیی به دما دارد

برند را  رنج می SADافرادي که از . ه کاهش استرس کمک کندتواند ب در سراسر تاریخ مردم باور داشته اند که نور خورشید می

شناسند؛ این ختالل در طی فصول زمستان و پاییز که ساعات روز و نور طبیعی کم است بیشتر  می "حریصان نور "با عنوان 

                  .ستندخوابند، اضافه وزن دارند و همچنین از لحاظ اجتماعی افرادي منزوي ه این افراد زیاد می. آید پدید می

کند  هایی با نور کدر هستند ولی تاریکی بازداري هاي اجتماعی را مشکل می هاي با نور روشن برانگیزاننده تر از اتاق اگرچه اتاق

 ) 89، ص1387اندرو و تی، . (اي بپردازند مردم تمایل بیشتري دارند تا در تاریکی به رفتارهاي عشقی، پرخاشگرانه یا تکانه

فام رنگی است که . شود درخشندگی به شدت نوري دارد که از محرك ساطع می. درخشندگی، اشباع و فام: نگ سه بعد داردر

شود، اگر مقدار نورسفید کم باشد  اشباع به میزان نور سفید در رنگ گفته می. حاصل طول موج نور ساطع شده از محرك است

هاي اشباع شده  هاي تیره، رنگ هاي روشن را درمقایه با رنگ هد که مردم رنگد اکثر مطالعات نشان می.اشباع رنگ بیشتر است

هاي گرم مثل نارنجی یا قرمز  در مقایسه با رنگ) سبز،آبی(هاي سرد انتهاي طیف نوري هاي اشباع نشده و رنگ را در برابر رنگ

هاي سردتر برانگیخنگی و هیجان بیشتري  نگرنگ قرمز در مقایسه با ر)  90، ص1387اندرو و تی، . (دهند را بیشتر ترجیح می

نوع سروصدا به  .سرو صدا نیز مانند دیگر عوامل موثر محیطی، برسالمت و  رفتار انسان تاثیرگذار است. دهد را به فرد می

کند تا چه میزان باعث  خود مد نظر نیست بلکه میزان نا به هنجاري و اجتناب ناپذیري سرو صداست که تعیین می خودي

  .شود می اثیرگذاري مخرب و آزار انسانت

  

  حس مکان. 9

حس مکان به معناي ادراك ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه از محیط خود است که شخص را در       

پیوند خورده و یکپارچه  ارتباطی درونی با محیط قرار میدهد، به طوري که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط

  ) pirpaii et al 2018; 163.( شود می

  

  تعریف معماري. 10

معماري هنر افراشتن و  "کند خود، معماري را چنین تعریف می)م1849("هفت مشعل معماري"جان راسکین در کتاب       

بخشد، و بیشتر از آنکه بر  رو و سرور میسیما و منظر آن به سالمت روانی و دماغی انسان، نی... آراستن بنا توسط انسان است

معماري با نظم و انتظامی ...هاي معنوي تاکید دارد عمکرد و کاربري تاکید کند، بر زیباشناسی و مفید بودن و جنبه ها و دیدگاه

مهم تر  داراي سازمانی محکم و استوار است، داراي هندسه اي قوي است، و. شود مطمئن و خارج از هاویه و آشوب مربوط می

  "گذارد و از یکنواختی و کسالت آوري به دور است آفرینشی است که زیبایی را به نمایش می)معماري(از همه 

 یزندگ وهیما را با ش ياست که ساختمان ها و شهر ها يمعماري دانش و هنر"معمار دانمارکی بر این باور است نگلسیا ارکهیب

پیتر آیزمن معمار آمریکایی بر این باور است که . "است یکیزیف يایجامعه در دن یتجل يبرا یکند، راه یمتناسب م میکه دار

رحم است،  یب يمعمار"چنین براي معماري دارد چنین ژاك هرتزوگ تعریفی این هم "است یاسیحرکت س کیمعماري قطعا "

و برنارد چومی معمار  "دیح دتوان به وضو یو تفاوت را م کندینم ایکند  یکار م ایرسد؛  یهمان طور است که به نظر م

 "مرتبط است یاسیس ایو  ياقتصاد دیشد اقیعماري همواره با قدرت و اشتم"گوید سوییسی می
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معماري . ترین و جامعترین هنر است و بنابراین در هنرها موقعیت محوري دارد ز میان آفرینشهاي انسانی، معماري حیاتیا

  )1391:40اردالن و بختیار، .(ت رسیدن به وحدت استالادهنده گوناگونی ابزارها و تعدد ح نمایش

  

  معماري و زیباشناسی محیط. 11

 علم ینوتد ايبر جستجو ران،معماو  انهنرمند ،فالسفه مباحثدر  شناسی یباییز به ختنداپر ازاتمو به پیش ها نقرز ا     

 يهنر غیرو  يهنر عناصر بین ديیاز نویسندگانو  انهشگروپژ ،نسانسر نمااز ز. استشته دا نجریا نیز شناسی یباز ثباتیا

  )207:1388لنگ،.(یعنی بین معماري و ساختمان تمایز قائل شده اند ،محیط

  

  نظریه ها طراحی شهري و تاثیر آن بر روان انسان. 12

ز نظر نوع مناطق هم ا .جرائم شهري و عوامل بوجود آورنده آن در نقاط مختلف یکسان نیستجامعه شناسان معتقدند که     

معماران نیز از آغاز شهرسازي  .متفاوتندجرم و هم از نظر تعداد و هم از نظر شدت وضعف آن و هم از نظر عوامل اثر بخش با یکدیگر 

و به منظور عدم تردد افراد بیگانه، کوچه هازا به صورت دور هر یک خانه ها دیوار هاي بلند می کشیدند اسالمی براي ایجاد حس امنیت 

نایجل ساوت جرم شناس انگلیسی معتقد است که پیشگیري وضعی بر اداره طراحی و کنترل محیط  .کردند ست طراحی میبن ب

  )157، 1383رایجیان اصل، (متکی است) ساخته شده( فیزیکی

  

  نظریه هایی پیرامون جرم. 13

دي را به منظور کاهش زاویه هاي طراحی ساختمان هاي پیشنها "نهضت شهر بدون جرم  "در توکیو پلیس تحت عنوان      

با استفاده از  "خیابان هاي با الگوي ممانعت از جرم  "جرم خیز با آنها مورد بررسی قرار می دهد و محله ها همراه با الگوي 

برقراري فعالیت هاي مثبت در محالت ، تلفن هاي عمومی ، زنگ هاي خطر ، روشنایی و استفاده از عالئم به گونه اي طراحی 

درصد کاهش جرم را نشان داده اند البته  44حدود  1983سالشده اند که در بسیاري از تحقیقات و دستورالعمل هاي اجرایی 

عسگري .(است هشدار به شهروندان در باره اماکن خطرناك و قربانیان احتمالی از طریق رسانه هاي عمومی نیز تشویق شده

  )41، 1389تفرشی، 

زهکاري جوانان و شهرسازي را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیده اند که در محله هائی که نظم آنها رابطه بین ساختار ب

اجتماعی از هم گسیخته است بزهکاري بیشتر گردیده است و به این ترتیب فضاهاي بزهکاري در محله هایی هستند که حول 

هستند از اینرو  )نی اجتماعی و درجه فساد باالیی بودند یعنی منطقه انتقالی یا کمربند فقر ، که داراي نابساما (مرکز شهر 

بزهکاري ارتباط دارد با فضاي حاکم بر یک محله ، یعنی فضاي حاکم بر آن محله ها به گونه اي است که هر کسی وارد آنها 

شیکاگو همچون  گذاران مکتب یهاپ  )52، 1383نجفی ایرندآبادي، .(دشود بدلیل عدم وجود نظم اجتماعی مرتکب جرم می شو



 

 
۶ 

 

رابرت پارك ، ارنست برگس، رودریک مکنزي معتقد بودند که مناطق مرکزي و مناطق گذار شهرها به علت تراکم فوق العاده 

جمعیت ناپایدار و بی ثبات و افزایش تمایزهاي  فعالیت هاي عمومی ، مهاجرت نیروهاي انسانی ، تنوع قومی و نژادي ، حضور

نصیري، (شده و مستعد رفتار هاي منحرفانه می شوندفضایی  –دي ، موجب جدایی گزینی کالبدي اجتماعی ، فرهنگی واقتصا

1382 ،94(  

  

  تاثیر طراحی فضاي سبز شهري بر انسان. 14

 )25، 1376شیبانی، .(اثرات بوم شناسی و اثرات اجتماعی و روانی از جمله تاثیرات طراحی فضاي سبز در محیط شهریست    

اثرات موصوف ، اثرات ناشی از فعالیت داخلی اکوسیستم است که بر محیط گذاشته میشود و نتیجه آن : یاثرات بوم شناس

بهبود شرایط بوم شناسی در شهر به شمار می رود و در واقع آن چیزي است که انسان شهرنشین از آن بهره مند می شود بی 

  .تتردید نتیجه اثر فرایند هاي درونی و بوم شناسی فضاي سبز اس

ین اثرات شامل مواردي است که انسان شهرنشین را تحت تاثیرات قرار داده و موجب تجدید قواي جسمی و روحی وي ا :و اثرات روانی

  .می شود
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