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Background and Aim: House as the main position of the family, is of vital 

importance to the survival of the human and society. Nowadays, architects have 

discovered that the physical space is exactly the same as law can strengthen 

norms. The power of architecture in the expression of norms should not be 

underestimated.  

Materials and Methods: The method of the present study is descriptive - 

analytical one. 

Ethical Considerations: Honesty and confidentiality have been observed. 

Findings: Architectural engineers can create spaces that can move people close 

or away from each other. They can also enhance the feeling of security and 

comfort, or to add to the crowds and the psychosis of the community. The type 

and form of housing, factors and design methods also affect people’s behavior. 

The kind of life environment such as residence in dwellings or social housing 

has different social and cultural impacts. Also, two factors such as residence in 

rural areas as well as expanse of houses affect many residents ' behaviors. 

Psychological research shows the effect of design and map on behavior and 

perspectives. When people feel more space, they tend to be less aggressive. 

Today, the optimum use of factors such as nature, greenbelt and appropriate 

color reduces aggressive behavior. The color is another aspect of the city’s life. 

Psychologists say that different colors affect behavior and emotions. Colors in 

people create different emotions and architects can use this feature to design 

residential environments. 

Conclusion: Architecture is of great importance in commiting offences and 

social deviances. 
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 چکیده

امروزه معماران به این موضوع  .سزایی برخوردار است هبرای بقای انسان و جامعه از اهمیت ب ،به عنوان جایگاه اصلی خانوادهمسکن  :زمینه و هدف

 .کم گرفته شود ها نباید دستقدرت معماری در بیان هنجار .تواند موجب تقویت هنجارها شوداند که فضای فیزیکی دقیقًا همانند حقوق میپی برده

  .شده است انجامتحلیلی -رویکرد توصیفی با پژوهش حاضر :ها مواد و روش

 .صداقت و امانتداری رعایت شده است در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، :مالحظات اخالقی

توانند احساس امنیت و راحتی را  همچنین می. توانند فضاهایی ایجاد کنند که مردم را به هم نزدیک یا از هم دور کنندمهندسان معماری می :ها یافته

های طراحی نیز در رفتار افراد تاثیرگذار  نوع و شکل مسکن، عوامل و شیوه  .فزایندیاپریشی افراد اجتماع بتقویت کرده، یا اینکه بر شلوغی و روان

همچنین دو . نوع محیط زندگی از جمله آپارتمان نشینی یا سکونت در مسکن اجتماعی آثار اجتماعی و فرهنگی متفاوتی را به همراه دارد.  است

شناختی، اثر طرح و نقشه بر رفتار و تحقیقات روان. نان آن تاثیر گذار استعامل حاشیه نشینی و متراژ محل سکونت بر بسیاری از رفتارهای ساک

امروزه ثابت شده است که استفاده بهینه از . کنندمی یفضای بیشتری احساس کنند، کمتر پرخاشگر ،زمانی که افراد .دهدها را نشان میدیدگاه

روانشناسان پی .های مهم زندگی شهر استاز جنبه دیگر رنگ یکی. کاهد پرخاشگرانه را میسبز و رنگ مناسب، رفتار عواملی مانند طبیعت، فضای

توانند از  و معماران می کننداحساسات مختلفی را ایجاد می ،ها در افرادرنگ .گذاردهای مختلف بر رفتار و هیجانات تأثیر متفاوت میاند که رنگبرده

 .استفاده نمایند این ویژگی برای طراحی محیطهای مسکونی

 .معماری دارای تاثیر مهمی بر وقوع جرایم و انحرافات اجتماعی است :گیری نتیجه

 .مسکن، معماری، حقوق، رنگ، روانشناسی :کلمات کلیدی
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 مقدمه
ترین نیازهای زیستی انسان بعد از از اساسی :بیان موضوع -3

این محیط . خوراک و پوشاک، زندگی در محیط اجتماعی است

اجتماعی که به شکل ساخت و ساز مسکن در بعد فیزیکی و 

 سکونت در آن قابل تصور است، به عنوان جایگاه اصلی خانواده

. سزایی برخوردار است هبرای بقای انسان و جامعه از اهمیت ب

شود در واقع یک کانون ای مسکونی ساخته میوقتی مجموعه

این کانون اجتماعی برای حفظ ارزش. گیرداجتماعی شکل می

مسکن به . های خود به اصول منسجم و مشخصی نیاز دارد

د، دارای عنوان یک نیاز انسان و پدیده اجتماعی به سهم خو

 .ارتباطات متقابل با رفتار و فرهنگ انسانی است

له مسکن عالوه بر بررسی ابعاد مربوط به ساخت أدر بررسی مس

و ساز، محاسبات فنی و بکارگیری مصالح مناسب و مقاوم در 

سازی، ابعاد رفتاری و اجتماعی این شهرسازی و امر ساختمان

مقوله  (22: 3171کار،  نقره) .شودپدیده اجتماعی نیز  مطرح می

ساخت و ساز شهری، یک مقوله فرهنگی و اجتماعی است که 

ریشه در فرهنگ گذشته هر سرزمین داشته و نشانگر نحوه 

به  (26: 3171مزینی، ). تفکر و نوع زیست یک ملت است

عبارت دیگر، معماری هر جامعه در هر دوره از تاریخ، تبلور 

اقتصادی حاکم بر آن جامعه و های فرهنگی، اجتماعی، ویژگی

از طرفی نیز، معماری و . متشکل از تفکرات و سنن آنان است

گذاشته و ها تأثیر نحوه ارتباط عناصر معماری، بر رفتار انسان

به دیگر سخن، گرچه بناها و . نمایدفرهنگ آنان را متأثر می

ها ساخته دست بشر است، ولی خود نیز بر رفتار اجتماعی و فضا

 .گذارددی آنان اثر میفر

اند که فضای فیزیکی امروزه معماران به این موضوع پی برده

. تواند موجب تقویت هنجارها شوددقیقًا همانند حقوق می

دهد که قواعد حقوقی، تنها ابزار بیان مطالعه معماری نشان می

های جامعه نیستند، بلکه محیط فیزیکی نیز اصول و ارزش

محیط . اهداف و اصول جامعه باشدممکن است بیانی از 

تواند بدون واسطه با هر کسی که آن را مشاهده فیزیکی می

قدرت معماری در بیان هنجار. سخن گوید« با زبان بسته»کند 

حقوق در مقام شکل دادن به . کم گرفته شود ها نباید دست

ابزار کاملی نیست و در بسیاری از موارد  ،های اجتماعیهنجار

حقوق برای موفقیت خود باید به مردم شناسانده . استناکارآمد 

اما . در واقع مردم باید حقوق را بدانند و به آن پایبند گردند. شود

معماری . ستا برخالف آن، معماری جزئی فراگیر از زندگی ما

طور ناخودآگاه در زندگی مردم تأثیر بگذارد؛ بنابراین تواند بهمی

مهندسان . ن به مردم را نداردنیاز به معرفی و شناسانده شد

توانند فضاهایی ایجاد کنند که مردم را به هم معماری می

توانند احساس امنیت و همچنین می. نزدیک یا از هم دور کنند

پریشی افراد راحتی را تقویت کرده، یا اینکه بر شلوغی و روان

شناختی، اثر طرح و نقشه بر تحقیقات روان. فزایندیااجتماع ب

 ,Bastlin & Foley). دهدها را نشان میرفتار و دیدگاه

1988: 56 ) 

در حوزه روانشناسی محیطی، در مورد اینکه چگونه معماری 

های زیادی صورت تواند تمایالت  انسان را شکل دهد، بحث می

ا یکه به صورت آگاهانه  ییهادر این حوزه ویژگی. گرفته است

البته در . گیردد توجه قرار میگذارند، مورناخودآگاه تأثیر می

ها باید محتاط بود، زیرا معماری تنها مورد پذیرش این یافته

عالوه  .گذاردیکی از چند عاملی است که بر رفتار افراد تأثیر می

ها نیز بر تعامل اجتماعی تأثیرگذار، معماری بر رفتار و دیدگاه

برای مثال احساس شلوغ بودن باعث . گذاردتأثیر می

توانند احساس شلوغی معماران می. شودرخاشگری در فرد میپ

ها برای نور طبیعی بیشتر، استفاده از را با اضافه کردن پنجره

های شود بزرگتر از اتاق که احساس می)های چهار گوش اتاق

های روشن برای رنگ و استفاده از رنگ( ای هستنددایره

زمانی  (Bastlin & Foley, 1988: 54). آمیزی، کاهش دهند

می یفضای بیشتری احساس کنند، کمتر پرخاشگر ،که افراد

امروزه ثابت شده است که استفاده بهینه از عواملی مانند . کنند

سبز و رنگ مناسب، رفتار پرخاشگرانه را طبیعت، فضای

 . کاهد می

های مختلف بر رفتار و هیجانات اند که رنگبردهروانشناسان پی

به عنوان مثال، رنگ قرمز موجب میزان . گذاردمیتأثیر متفاوت 

های خنک مانند باالتری از تهییج و انگیزش نسبت به رنگ

دهد که افراد در مطالعه دیگری نشان می. شودسبز و آبی می
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راهروهایی که به رنگ قرمز یا نارنجی هستند، نسبت به افرادی 

، سریعتر گیرندآمیزی خنک قرار می هایی با رنگکه در راهرو

ای در زمینه تأثیر رنگ بر رفتار نشان مطالعه. دارندگام برمی

های صورتی رنگ هایی که در زندانداده است که زندانی

های دیگر کمتر باعث محبوس هستند نسبت به زندانی

 (Bastlin & Foley, 1988: 56) .شوند اغتشاش می

گذرد، ای که از عمر روانشناسی محیط میدر شش دهه

پژوهشگران به نتایج زیادی درباره طراحی محیط و تأثیر آن بر 

انسان محصول محیط، بیولوژی و . اندرفتار انسان دست یافته

عوامل فیزیکی گوناگون از قبیل . دو با هم استتعامل این

طور مداوم بر  ههوا و فضاهای محصور شده، بوسروصدا، آب

توان بنابراین می (Conway, 1974: 33). گذاردانسان تأثیر می

ای کنندهمحیط را یکی از عواملی دانست که نقش بسیار تعیین

 .گیری رفتار انسان دارددر شکل

حوزه محیط و رفتار به صورت عام و رفتارهای مجرمانه به 

توان به ها میاز این رشته. صورت خاص، برآیند چند رشته است

شناسی،  ند روانهای گوناگون علوم اجتماعی و طبیعی مانرشته

شناسی شناسی، جرمشناسی، مردمشناسی، جغرافیا، زیستجامعه

های کاربردی یا عملی مانند معماری، و نیز متخصصان رشته

ریزی شهری و اجتماعی، طراحی داخلی، طراحی فضاهای برنامه

از آنجا که انسان بیش از هر . اداری و طراحی منظره اشاره کرد

تواند با استفاده دهد و میرا تغییر می موجود دیگری محیط خود

شناسی، مهندسی و هماهنگ از اصول طراحی همچون زیبایی

تر تر و راحتشدن با نیازهای فرهنگی، محیط خود را متناسب

با شناخت تأثیر محیط بر انسان  (Edney, 1972: 128) ،بسازد

 .مناسب کردتوان اقدام به طراحی و استفاده از علوم مختلف، می

برآنیم تا به بحث درباره تأثیر محیط و به  نوشتاردر این 

خصوص محیط مسکونی که در قالب شهر و مسکن نمود می

تری نسبت به رفتارهای یابد، بر رفتار انسان که در سطح عام

قبل از هر چیز به بحث از . گیرد، بپردازیممجرمانه قرار می

داخته و تأثیرات رفتاری در شهر پر یهای مختلف مسکون مکان

از این رهگذر نقاط ضعف و قوت هر نوع . کنیمآن را ارزیابی می

توان برای بررسی رفتارهای شکل سکونت کشف شده و می

های پیشگیری از وقوع جرم در مباحث طراحی مجرمانه و روش

در ادامه، عوامل به کار رفته در طراحی از قبیل  .بهره جست

ظر و تأثیرات رفتاری آن مورد بررسی رنگ، نور و طراحی من

بدیهی است ملحوظ داشتن این عوامل و استفاده . گیردقرارمی

ها تأثیر مناسب از آن، در کنترل رفتارهای ناهنجار و کج روی

 .سزایی دارد هب

صورت  روش تحقیق در این پژوهش به :روش تحقیق -2
 .تحلیلی و توصیفی است

  بحث و نظربحث و نظر

 های مختلف مسکونیمکان: تاثیر محیط بر رفتار -4

که انسان )معماری نمود واقعی خود را در اماکن مسکونی 

 ،اساسًا شهر. گذاردبه نمایش می  (بیشترین تعامل را با آن دارد

ها و ها مانند آلونکمحل رشد و نمو بعضی از انواع مسکن

پیامدهای ها از این نوع مسکن. ستا هاها و برجآپارتمان

در کشورهای در . رویه آن است گسترش شهرنشینی و رشد بی

حال توسعه که نتایج و آثار رشد صنعتی را به یکباره پذیرا شده

ها، صدمات اند، شهرنشینی و شهرگرایی و توسعه شهر

. ناپذیری بر رفتار مردم آن جامعه وارد کرده است جبران

(Desor, 1972: 79) مگون جمعیت شتابان و ناه این رشد

گیری مسکنشهرنشین، زمینه را جهت کمبود مسکن و شکل

های نابهنجار فراهم نموده است و به دنبال خود تضعیف روابط 

حاکم بر نظام اجتماعی و بروز اختالالت رفتاری را به ارمغان 

برای شناخت بهتر تأثیر محیط بر جرم الزم است . آورده است

از این . شوندیق شناسایی طور دق های مسکونی بهاین محیط

ها، های آپارتمانی، آلونکتوان به خانهها مینوع سکونتگاه

اشاره کرد که هریک از این نوع ... های اجتماعی و مسکن

 .رفتاری خاص خود را دارد و ها مسائل فرهنگیمسکن

 نشینیآپارتمان -4-4

هایی که برای پاسخگویی به یکی از طرح .طرح بحث -3-3-3

حل مشکل کمبود مسکن ارائه شده، ایجاد مسکن به شیوه 

امروزه در شهرهای بزرگ، خرید و . آپارتمان و برج است

به صورت آپارتمانهای قدیمی و تبدیل آن بازسازی ساختمان

سازی های سه یا چهار طبقه به شکل غالب و رایج ساختمان
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برجسازی، احداث  شکل افراطی پدیده آپارتمان. درآمده است

ها و این برجامروزه . های متعدد استهایی با طبقات و واحد

. ها را متحول ساخته استدرپی، چهره شهرهای پیآپارتمان

این شکل سکونت آن است که مقدار زیادی از مزیت عمده 

جمعیت را در کمترین مساحت و فضا و در قالب طبقات متعدد و 

دهد، امری که شاید های سکونتی انبوه، در خود جای میواحد

 (2: 3136میرزاآقایی، ). ناپذیر تلقی گردددر شرایط فعلی اجتناب

طور بالقوه، در بسیاری از موارد این شکل سکونت با طراحی و  هب

نحوه ساخت و ساز خاص خود، تناسبی با روابط متراکم انسانی 

های عبارت دیگر بسیاری از آپارتمان به. و افراد ساکن را ندارد

 یگوتواند جوابفعلی با شکل و معماری خاص خویش، نمی

محسنی، ) .های ساکن خویش باشندروابط انسانی خانواده

3173 :33) 

روش خاصی از زندگی و  ،طرح بناهای مسکونی به جمعیت

رود که دهد و بیم آن میهمجواری را در کنار دیگران تعلیم می

محالت مسکونی  های خاص از مسکن وبا الگو قرارگرفتن گونه

نگرش جمعیت و انتظارات و روابط ( هاها و برجمانند آپارتمان)

: 3171شیعه، ). ها با دیگر ساکنان دستخوش تحول گرددآن

مثابه خوابگاهی  بسیاری از این نوع شکل سکونت، به (177

هستند که جمعیت متقاضی مسکن را بدون داشتن ارتباط روحی 

ریزی این در طراحی و برنامه. دهدو عاطفی در خود جای می

های مسکونی، کمتر توجهی به روابط همسایگی و مجموعه

عادات و رفتارهای مثبت  ،سلیقه ،طراحی بر مبنای ذوق

از طرفی دیگر به دلیل فقدان فضای کافی . اجتماعی شده است

ها بدون وجود و تراکم بیش از حد و قیمت زمین، ساختمان

نشان شکل  دن افق و طبیعت پیراموفضای باز، نور کافی و دی

ها این در حالی است که معابر اطراف این آپارتمان. گیرندمی

به دور از فضای سبز و  بوده وفقط عرصه حرکت اتومبیل 

در . هستندمسجد  و فضاهای فرهنگی مانند مدرسه، کتابخانه

ی با طبیعت، فرهنگ، اقتصاد و تها ارتباط مناسبواقع این فضا

این . زمین مناطق اطراف خود به همراه ندارند یکاربر

اند که اختالف بین آمدههای مسکونی به حالتی در مجموعه

ند، دامن ا ساکنان خود را، اگر چه از نظر مکانی به هم نزدیک

توسلی، ) .اندو از نظر روحی و روانی آنها را از هم دور نموده زده

3111 :23) 

ختمان و نظافت و مسائل مربوط به مخارج مشترک سا

آوری پیشرفت فن. نگهداری آنها یکی دیگر از مشکالت است

های بنا، استحکام الزم جهت دهد که ستون این امکان را می

های نگهداری کل ساختمان را داشته باشد، ولی وجود دیوار

کند کاذب، سر و صدای واحد مسکونی را به یکدیگر منتقل می

افتد به وضوح واحد همجوارش می و هر واحد از اتفاقاتی که در

فقدان زندگی پوشیده از چشم دیگران، وجود . شود آگاه می

های متفاوت و اقشار گوناگونی که از نظر ذوق و سلیقه، فرهنگ

تر شدن فضا کوچک فرهنگ و طرز تفکر با هم سنخیتی ندارند،

را نیز با حریم زندگی خصوصی و عمومی  ،های مسکونی

که توسط  یتحقیق (177: 3171شیعه، ). سازداشکال مواجه می

دانشگاه شیراز درباره زندگی در آپارتمان انجام شده است، نشان 

های آپارتمانی سکونت دهد که  اکثر پاسخ گویان که در خانهمی

 .دانندهای تک واحدی را بهتر از آپارتمانی میداشتند، خانه

این بوده که های مورد بررسی همچنین نظر ساکنین آپارتمان

یکسانی شغلی، طبقاتی و به طورکلی همگن بودن هرچه بیشتر 

الدینی،  سیف) .شودها میساکنین، سبب آرامش محیط واحد

3171 :113) 

 مسائل فرهنگی و رفتاری: نشینیآپارتمان -4-4-2

توان مسائل در یک بررسی اجمالی از مجموع مطالب پیشین می

( عمودی)های آپارتمانی و مشکالت فرهنگی و رفتاری شهرک

 :بندی نمود را به قرار ذیل دسته

 تنوع فرهنگی  -3-3-2-3

های ها و شهرها عمدتًا از مهاجران روستاساکنان آپارتمان

جمع شدن افراد با . هایی متفاوت هستندتر با فرهنگ کوچک

های مختلف در یک مجموعه که در سطح فرهنگ و دیدگاه

اند باعث ایجاد تنوع داشتن رابطهموارد متعددی ناگزیر از 

این تنوع فرهنگی در بسیاری از موارد . فرهنگی شده است

. شودباعث ایجاد اصطکاک میان افراد یک مجتمع مسکونی می



 4911اول، شماره اول، بهار ، دوره ای رشته های حقوقی میان فصلنامه پژوهش/ 41
 

دانند و های یکدیگر را مطلوب نمیطوریکه افراد، عملکرد هب

گردد حل مشکالت به وجود آمده عدم درک متقابل باعث می

بنابراین در . پذیر نباشدگفتمان امکان الحه وبا سازش و مص

ها بین مشاجرات و اختالفاتی در آپارتمان بسیاری از موارد شاهد

 .گیرد ساکنین هستیم که از تنوع فرهنگی ساکنین نشأت می

 (13: 3122خلیلی عراقی، )

 تضاد فرهنگی -3-3-2-2

تنوع فرهنگی موجب بروز ناهنجاری به نام تضاد فرهنگی می

ها و آداب و رسوم متفاوت، فضای کم فرهنگوجود خرده . شود

ها و نزدیکی و در ارتباط بودن آنها با یکدیگر، بنای آپارتمان

های فرهنگی های رفتاری و برخوردسبب بروز برخی اصطکاک

 .شودهای رفتاری میو به تبع آن ناهنجاری

 ضعف در روابط صحیح اجتماعی -3-3-2-1

تضاد فرهنگی و از سوی دیگر تراکم جمعیتی ی تنوع و یاز سو

با مشکالت خاص خود و نداشتن روابط منسجم اجتماعی سبب 

شده است که این روابط ضروری اجتماعی، شکل سازمان یافته 

و در این حالت فردگرایی رشد بیشتری . و منظم به خود نگیرد

رنگ شدن ارتباط عاطفی میان  این مسأله باعث کم. پیدا نماید

در واقع ارتباط و همکاری میان ساکنین . شودها میانوادهخ

رغم منازل مسکونی تک واحدی در بسیاری از مواقع، علی

 . بیشتر بودن فاصله جغرافیایی آنها از یکدیگر، بیشتر است

 تراکم جمعیت  -3-3-2-6

های عمودی که ساخت و ساز را در ارتفاع بلند ایجاب شهرک

های مسکونی نسبت به تعداد واحد کند، فضای محدودی رامی

از این رو تراکم جمعیتی در ساختمان. دهدبه خود اختصاص می

عامل تراکم جمعیت . شودها و فضای آن مجموعه مشاهده می

. ها هستندبه همراه سایر عوامل از علل عمده بروز ناهنجاری

تر بیشتر دهد که افراد در وضعیت متراکمتحقیقات نشان می

منفی ،هایشان در مورد موقعیتاراحتی کرده و قضاوتاحساس ن

اندازه یک » ،دینوویچو  باکسترهای تحقیق طبق یافته. تر است

اتاق تأثیری در نگرانی یا فشار روانی زیاد ندارد اما احساس 

شلوغی، محدودیت و محصور بودن ناشی از تراکم بسیار بر این 

 :Bexter & Deanovich, 1970) «.دو مسأله تأثیرگذار است

174) 

های مسکونی در مجتمع 3172در تحقیقی که در سال  فریدمن

های عمودی انجام داده به بحث در مورد ایجاد تراکم و شهرک

دهنده های او نشانپژوهش. پردازدهای این چنینی میدر محیط

های های عاطفی در محیطحالت اضطراب و فشار روانی و نشانه

افت که زندگی در شهرهای عمودی به او دری. پرتراکم است

علت افزایش تراکم، ایجاد حس انزوا در کودکان و افزایش 

رنجی، گرایی، زودمیزان فشار عصبی، عدم تطابق جنسی، منفی

 :Freedman, 1972) .شودمی خستگی و سالمت روانی آنها

528)  

های تجربی به رابطه دنبال این نظریه تعدادی از پژوهش به 

های عمودی و سالمت روانی اختصاص زندگی در شهرکمیان 

شناسی عاطفی و اختالالت ، نشانهمارسالبه طور مثال . یافت

او به این نتیجه رسید . کردای فلیپینی بررسی روانی را در خانوده

های پرتراکم، افراد بیشتر دچار نگرانی، خشونت، که در برج

 :Marsella, 1973). شوندهای جسمانی تنش میترس و نشانه

شناختی، های جامعهوی به این مطلب که در پژوهش (228

گیری های فرد نسبت به دیگران اندازههمبستگی احساس

های همچنین او در بحث از شهرک. شود، انتقاد کرد نمی

ی، عدم نظارت بر کودکان، نبود یعمودی به مشکالت زناشو

اشاره کرده است که وی به چند پژوهش . پردازدمی... خلوت و

های پر ضعیف در خانواده در موقعیت حاکی از روحیه پایین و

این نتایج و موارد مشابه آن، نشان دهنده خصومت . تراکم است

های کوچک ها و اصطکاکبلکه آزردگی. شدید بین افراد نیست

 .دهدهای پر تراکم را نشان می در موقعیت

 از خود بیگانگی اجتماعی  -3-3-2-1

رغم های آپارتمانی بهتحقیقات نشان داده است که در محیط

، به لحاظ روحی و روابط اجتماعی، ها نزدیکی مکانی خانه

ساکنان آن روابط بسیار محدودی با هم دارند و در بسیاری از 

توان به این مسأله را می. رسدمواقع این روابط به حد صفر می

احساس . مسکونی دانستهای دلیل تأثیر ازدحام در این محیط

دهد که خلوت کسب شده کمتر از خلوت ازدحام وقتی رخ می
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. باشد مطلوب آن یعنی تعامل اجتماعی بیشتر از مقدار -مطلوب 

(Altman, 1971: 67)  این ازدحام و احساس نامطلوب ناشی

 از آن باعث ایجاد رفتارهای ضد اجتماعی از قبیل پرخاشگری و

 .شودکاری میی به صورت بروز بزهگیری و در مواردگوشه

در مطالعات خود درباره جرایمی چون قتل و ضرب ولشو  بوث

های مسکونی به مطالعه پرداخته و  به این جرح در مجتمعو

نتیجه رسیدند که میزان قتل و شورش با افزایش جمعیت، 

های آنها داده (Booth, 1981: 560). کندافزایش پیدا می

کشور را بر حسب سه شاخص ازدحام، تعداد  21مربوط به 

های مسکونی در متوسط افراد در هر واحد مسکونی، تعداد واحد

آنها این داده. هر مجتمع و تعداد افراد آن مجتمع، بررسی کردند

تحلیل  «پرخاشگریتنش -ناکامی» ها را با توجه به زنجیرة 

های ر خانهآنها به این نتیجه رسیدند که تعامل بیشتر د. کردند

توان دهد که به دشواری میتراکم، یعنی در جایی رخ می پر

چنین  ولشو  بوثبه نظر . خود را از روابط ناخواسته دور کرد

. وضعیت سکونتی ممکن است باعث تنش و یأس روانی شود

یکی از پیامدهای این تنش، رفتار پرخاشگرانه در برابر کسانی 

آنها همچنین . شوندرد میاست که باعث به هم خوردن خلوت ف

اشاره کردند که قتل غالبًا مستلزم رو در رو قرار گرفتن اعضای 

ترین منبع تجاوز به مرزها واسطهخانواده است که در واقع بی

عالوه بر پرخاشگری، یکی دیگر از مشکالت . رودشمار می به

 .گیری استها، ایجاد احساس گوشهزندگی در برج

بر این ادعا صحه می 3171در سال  ویرو  فینیهای پژوهش

 (Feeney & Weir, 1973: 38) هامطابق این پژوهش. گذارد

گیری اجتماعی و  های پر تراکم با گوشهزندگی در خوابگاه

در این پژوهش، ساکنان یک . اجتناب از دیگران همبستگی دارد

خوابگاه آپارتمانی با افرادی مقایسه شدند که در یک مجموعه 

از ساکنان هر دو محیط . کردندمسکونی خلوت زندگی می

کننده خواسته شد که به اتاق انتظاری بروند که همکار آزمایش

نتیجه حاکی از آن بود که ساکنان محیط . در آن نشسته بود

ای دورتر از فرد شلوغ نسبت به ساکنان محیط خلوت در فاصله

کردن یا اهکننده نشستند و زمان کمتری را صرف نگآزمایش

دهد زندگی در این مسأله نشان می. حرف زدن با وی کردند

 .دهد های پر ازدحام تعامل اجتماعی را کاهش میمحیط

ایجاد اختالالت عصبی ناشی از مصالح به کار  -3-3-2-2

 گرفته شده

های بلند مسکونی، عالوه بر توجه به مسائل در مورد ساختمان

توان به مقاومت در برابر زمینمی ای که از اهم آنهافنی پیچیده

ها، محاسبات زیربنایی مانند نشانی، ایمنی سازهلرزه، آتش

 ،آبرسانی، فاضالب، مصرف انرژی، مسائل ترافیکی اشاره کرد

های دیگری نیز وجود دارد که ضرورت توجه به آنها از پیامد

از جمله . ناپذیر استبرداران اجتنابسوی طراحان و بهره

های ها در محیطن این پیامدها تبعات زندگی خانوادهمهمتری

باکس )اند های بتنی محصور شدهای است که با دیواربسته

 (.بتنی

تحقیقات علمی، بیولوژی، طبی، روانکاوی که از جانب فیزیک»

انجام شده، حاکی از ... بتن و دانان به وضوح در مورد فوالد و

طبیعی است که روی های الکتریکی ثبات تغییرات در حوزه

طیف . گذاردها اثرات سوء باقی میساکنین این قبیل خانه

 که وزن مخصوص آن بیش از الکتریکی از مصالحی

31800
m

Kg بنابراین طیف الکتریکی . کندباشد، عبور نمی 

32400از بتن آرمه که وزن مخصوص آن 
m

Kg باشد، می

وع تأسیسات بر اساس طرز زندگی و این ن. کندعبور نمی

کند، ولی به هر حال ها شدت و ضعف پیدا میوضعیت انسان

بر مبنای تحقیقات پزشکی تنش. برای سالمتی مضر هستند

های شدید از قبیل سردرد، اختالالت عصبی، افسردگی، 

های دردناک، درد مفاصل، پوکی استخوان و نرمیروماتیسم

از عوارضی هستند که ... دش خون واستخوان، اختالالت در گر

سالمت و آرامش ساکنین بتنی را بیشتر از حد متوسط مورد 

 (21: 3133شاهزاد، ) «.دهدهجوم قرار می

 ,Cunnen)های بزرگ جهان، طبق آمار گرفته شده از شهرک

های بلند مرتبه این نوع اثرات روانی به در آپارتمان (20 :1990

در این . به روز رو به افزایش استویژه بر روی جوانان روز 

های های مسکونی به خصوص در راهروها و قسمتمجتمع
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 73-33مشترک، معمواًل نور کافی وجود ندارد و رطوبت گاه به 

در چنین شرایطی نوعی قارچ بسیار ریز . رسددرصد می

شود که برای سالمتی افراد ساکن و یا خطرناک تولید می

ایی خطرساز است و باعث بروز هکارکنان چنین ساختمان

های عصبی، حوصلگی، ناراحتی اختالالتی از قبیل سرگیجه، کم

همچنین . شودها میی چشمیسو تنگی نفس، استفراغ، کم

ها و آپارتمانای که در برخی از برجهای شیشهاستفاده از دیوار

 Light»ها متداول است باعث ایجاد نوعی آلودگی نوری به نام 

Pollution »شودمی. 

های فرهنگی، آموزشی و تفریحی و کمبود فضا -3-3-2-7

 فقدان فضای سبز

های های فرهنگی و آموزشی در مجتمعفقدان و یا کمبود فضا

های کمبود فضا. آپارتمانی در بسیاری از موارد وجود دارد

تفریحی باعث به خطر افتادن سالمت بزرگساالن و آزادی عمل 

از این رو . شودگانه میهای بچهحرک و بازیکودکان در ت

. گیردسالمت روان و جسم آنان در معرض خطر قرار می

افزایش طبقات آپارتمانی از جهاتی ممکن است بر روی سالمت 

شود خطر سقط گفته می. ساکنان تأثیر منفی نیز داشته باشد

جنین زنان بارداری که در طبقات پنجم به باال سکونت دارند 

: 3171مهجور، ) .تر استار بیشتر از ساکنین طبقات پایینبسی

131) 

های های مهم در محلطراحی فضای سبز نیز یکی از بخش

های های آپارتمانی اغلب از وجود باغچهخانه. مسکونی است

های سبز فضا. اندبهرههای سبز مطلوب بیاختصاصی و فضا

دست آوردن  بهباعث رهایی افراد از مشکالت زندگی شهری و 

زیبایی خاصی که . شودآرامش حتی برای مدت کوتاه یاری می

آید در های مسکونی به وجود میاز ایجاد فضای سبز در محیط

 . بهبود روان ساکنان آن محیط مسکونی موثر است

 نشینیآلونک -4-2

 یا« مسکن خود ساز»آلونک نشینی یا . طرح بحث -3-2-3

تخریب سیستماتیک روابط حاکم  ، نتیجه«یک شبه بر پا شده»

. ستا  هابر اقتصاد و رواج الگوی مصرف گرایی و گسترش شهر

در واقع کسی که در شهر سکونت دارد ولی به علل گوناگون 

نتوانسته جذب نظام اقتصادی شهر شده و از خدمات شهری 

در واقع آلونک. آورداستفاده نماید، رو به این نوع از زندگی می

: 3177دلپذیر، ) .زندگی طبقات پایین اجتماع است نشینی شیوه

ها اقدام به اعمال ، دولتهای بزرگدر بسیاری از شهر (21

حاصل . اندهای ممانعتی در خصوص رشد جمعیت، کردهسیاست

ها در خارج از محدوده رویه شهرها، گسترش بیاین سیاست

 .استقانونی و به دنبال آن افزایش قیمت زمین و مسکن بوده 

های خارج های کشاورزی حاشیه شهرها و زمینتقسیم زمین

محدوده، مهمترین شیوه دستیابی به زمین برای ایجاد 

ها اکثرًا ایجاد اجتماعات آلونکی را دولت. اجتماعات آلونکی است

زیرا از سویی، صاحبخانه کردن بخشی از . نگرندبا اغماض می

قدان مسکن کاسته و های متداول ناشی از فتهیدستان از تنش

بها، باز تولید از سوی دیگر با کنترل هزینه خانوار و حذف اجاره

ست ا نیروی کار ارزان را که برای جذب در صنعت ضروری

 (13: 3127پیران، ) .سازدممکن می

دهد که نطفه اولیه بسیاری از بررسی مناطق آلونکی نشان می»

ناطق آلونکی به تلقی م. شکیل شده استتآنها توسط کارگران 

عنوان محل زندگی مهاجران روستایی درست نیست؛ چراکه 

ای نشینان با سابقه شهر ،های آلونکیدرصدی از ساکنان محله

« .اندشهر نشدهپناه در نقاط رسمی  هستند که قادر به تأمین سر

ها در هر نشیناز نظر جغرافیایی آلونک (13: 3127پیران، )

در بدترین نقاط  ...وشکل خاصی مانند کپر، گوده، آلونک 

ها راکندگی جغرافیایی آلونکپدر مورد . اندشهری اسکان یافته

های بالمالک و اغلب غیر قابل استفاده، زمینتوان به زمینمی

های های فاضالب، محلها، در مجاورت کانالهای کنار مسیل

های آجرپزی، آهن و کورهت راهتخلیه و تجمع زباله، مجاور

ها و یا نقاط جنوبی ای ناهموار اطراف شهرها، روی تپهه زمین

ترین و کثیفشهر که گاه از نظر جغرافیایی و طبیعی، متراکم

 .ترین نقاط شهری هستند، اشاره کرد

نشین دارای تراکم و درصد رشد باالیی نسبت به مناطق آلونک

ین مناطق، افراد زیادی متشکل از در ا. سایر مناطق شهر هستند

پدر و مادر و فرزندان و گاه بستگان نزدیک در فضای محدود و 

این تراکم در یک واحد مسکونی . کنندزیر یک سقف زندگی می
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گاه منجر به رؤیت روابط خاص افراد از قبیل روابط جنسی 

که اکثرًا کودکان هستند، باعث زوجین شده و برای بیننده آن، 

طبق یک نمونه بررسی شده در ». شودانحراف فکری می ایجاد

متر  1/2از این خانوارها، در یک اتاق با زیربنای %  21ایران 

در حالی که طبق استاندارد میانگین زیربنای . کنندزندگی می

ترکیب  (27: 3113پیران، ) «.متر مربع باشد 1/33اتاق باید 

. بقه جوان استجمعیتی اجتماعات آلونک نشینی اکثرًا از ط

ازدواج آنها اغلب در سنین پایین بوده و به صورت درون 

دهد که تحقیقات انجام یافته نشان می. باشدهمسری می

نشینان کسانی هستند که از جمعیت تقریبًا یک سوم آلونک

 .اندهای موجود متولد شده خانوار

ساکنین این . اندمناطق آلونک نشینی عمدتًا فاقد آب آشامیدنی

های اصلی خریده و گاه با شکستن لولهمناطق گاهی آب را 

این مناطق . پردازندکشی محل مسکونی خویش میشهر به لوله

به دلیل پایین بودن سطح سواد، . فاقد سیستم فاضالب هستند

از . های صحیح بهداشتی وجود نداردامکان استفاده از روش

از . یر  باالی کودکان، روبرو هستندرو با بیماری و مرگ و م این

سوی دیگر، کودکان به منظور کسب درآمد از رفتن به مدرسه 

شوند؛ که این خود در عدم رشد آگاهی آنان و عدم منع می

های جامعه و قوانین امکان ایجاد فضایی برای شناساندن هنجار

هایی که این کودکان برای محیط. مؤثر استو مقررات، بسیار 

که فساد در آنجا زیاد  استهایی روند اغلب محلبه آنجا میکار 

 . است

ها عمدتًا در منافع مشترک از جمله در امور نشینآلونک»

مسکن، دارای منشاء فرهنگی واحدی بوده و دارای همبستگی 

بسیار قوی بوده و در اینگونه موارد، متحد و سازمان یافته عمل 

های کاذب و دارای شغل افراد آلونک نشین اکثرًا. کنندمی

اکثر آنها به دلیل آنکه قبل از اقدام به . ای هستندحاشیه

اند و یا در این بخش مشغول فعالیت بودهمهاجرت، کشاورز بوده

های خیلی ساده، از اند، کارگران غیر ماهری هستند که به شغل

فروشی، کارگری کورهشویی، سیگارگردی، ماشینقبیل دوره

اشتغال ... و فروشی، رانندگی، بادکنک فروشیتپزخانه، دس

در بعضی از موارد نیز قاچاق مواد مخدر در بین آنان . دارند

داری و در  نشین نیز اکثرًا به خانهزنان آلونک. شودمشاهده می

شویی و کار در منازل بینی، لباسگردی، کفبرخی موارد به دوره

 (3: 3171احمدزاده، ) «.اشتغال دارند

ترین عمده. شودنشینی میعوامل متعددی منجر به بروز آلونک

افراد . است« هجذب کنند»و « نندها گریز»آنها دو عامل اساسی 

بیشتر بر اثر نیروی دافعه موجود در روستاها و شهرهای کوچک 

کننده شهرهای بزرگ و در مقابل آن به دلیل عامل جذب

هزینه )شهری   «رانپس»زمانی که عامل . کنندمهاجرت می

الجهت با دو نیروی  مختلف( سنگین زندگی در شهرهای بزرگ

پیشین، سدی بزرگ در مقابل مهاجرین در متن اصلی شهر قرار 

 .شودریزی میهای اولیه اجتماعات آلونکی پیدهد، هستهمی

 (22: 3177دلپذیر، )

 مسائل فرهنگی و رفتاری: نشینیآلونک -4-2-2

 مشکالت فرهنگی آپارتمان نشینی در مورد آلونکتقریبًا تمامی 

نشینان به کند، با این تفاوت که آلونکنشینی نیز صدق می

لحاظ اینکه عمدتًا روستایی هستند، دارای منشاء فرهنگی و 

باعث تجانس و ( تشابه فرهنگی)رفتاری واحدی بوده و این امر 

و در از این ر.  شودهمبستگی اجتماعی قوی در بین آنان می

به لحاظ . نمایندامور مختلف متحد و یکپارچه عمل می

نشینی، مسائل رفتاری دیگری را نیز  خصوصیات خاص آلونک

 .توان در نظر گرفتمی

 عوامل تأثیرگذار مستقیم بر رفتار عمومی -3-2-2-3

 های سیاسی واکنش سریع به  ناآرامی -4-2-2-4-4

ی یزندگی خویش با نارساها به دلیل آنکه در محیط نشینآلونک

و  ...(بهداشتی، درمانی، آموزشی و)در عرصه خدمات اجتماعی 

های مسکونی تنگ و نابسامان تراکم زیاد جمعیت در واحد

. خویش روبرو هستند، همواره خواهان بهبود در این امور هستند

ها همواره طالب دولتی هستند که به وضع آنان نشینآلونک

لذا بسیار زود به . الت را مرتفع نمایدرسیدگی نموده و مشک

دهند، کشیده های مختلف میسوی کسانی که به آنان وعده

 .کنند سیاسی شرکت میهایشده و در ناآرامی
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 های اجتماعیرواج ناهنجاری -4-2-2-4-2

ها و مشکالت خاص نشینی به دلیل نابسامانیمناطق آلونک

های آسیبخویش، زمینه مناسبی را جهت نمو و گسترش 

قتل، اعتیاد به مواد . نماینداجتماعی و رواج بزهکاری فراهم می

مخدر و پخش و فروش این مواد و روسپیگری از نمونه مسائل 

اجتماعی است که در این مناطق زمینه ظهور و بروز فراوانی 

از سوی . شودنشینان پخش میدارد و به سرعت در بین آلونک

ان و قاچاقچیان، حداکثر استفاده را خواران، بورس باز دیگر رشوه

 .آورندها به عمل میاز مردم این محل

 عوامل تأثیرگذار غیر مستقیم بر فرهنگ عمومی -3-2-2-2

نشینی با اصول از یک سو عدم تطبیق ساخت مناطق آلونک

سازی، مغایرتی را در شکل و بافت شهری ایجاد شهرصحیح 

فقدان تأسیسات و امکانات به دلیل »کرده و از سوی دیگر، 

های مجاور که خود رفاهی و خدماتی الزم، از امکانات بخش

جزء بافت شهری هستند، استفاده کرده و تراکم زیادی را در 

رو امکان استفاده ساکنین از این. آورندها به وجود میاین قسمت

ایجاد . کنندمحالت شهری مجاور خویش را محدود می

، تحمیل ترافیک سنگین به بافت شهر، بازارهای بزرگ مصرف

تراکم و ازدحام باالی جمعیت در سطح شهر، رواج دستفروشی و 

ایجاد ناامنی برای ساکنین، از تأثیرات دیگر وجود این اجتماعات 

 «.است که پیامدهای رفتاری خاص خود را نیز به همراه دارد

 (1: 3171احمدزاده، )

 مسکن اجتماعی -4-9

افزایش سریع جمعیت از یک طرف و . طرح بحث -3-1-3

گرایش مردم به شهر نشینی از طرف دیگر با تشدید رو به رشد 

تقاضای تهیه مسکن، مشکالت زیادی را در زمینه توسعه 

قانون اساسی  13در ایران طبق اصل . شهری ایجاد کرده است

. ستاحق هر فرد ایرانی  ،داشتن مسکن متناسب با نیاز خانواده

های دیگر نیز مشاهده این مسأله در قوانین بسیاری از کشور

در کنار این مسأله باید به تغییر در ابعاد خانوار و . شودمی

های سنتی گرایش به کوچک شدن آن، منسوخ شدن شکل

زندگی، گسستن افراد مزدوج از والدین خود از نقطه نظر مسکن 

این . توان از عوامل بحران مسکن نام برد، توجه کردکه می

تغییرات به اضافه باال رفتن توقعات زندگی، نیاز به مسکن را 

 (277: 3171الدینی،  سیف) .تشدید کرده است

. اندها برای حل این معضالت اقداماتی را انجام دادهدولت»

حدریزی برای احداث واتوان برنامهیکی از این اقدامات را می

های جوان و کم های مسکونی با مساحت کم برای خانواده

متر و  63-13ها حدود مساحت اینگونه واحد. جمعیت نام برد

تولید این نوع مسکن بر دو محور اصلی . متر است 71حداکثر 

تر بودن از استاندارد حداقل قابل قبول و پایین: قرار گرفته است

هدف از  (31: 3171 پور افکاری،) «.های الگوی مصرف مسکن

های جوان، اقشار ایجاد این نوع مسکن، تأمین سرپناه برای زوج

در . توان است درآمد، خانوارهای بدون سرپرست و کمکم

بسیاری از موارد این نوع مسکن تحت عنوان بلوک نامیده می

 . شود

  مسائل اجتماعی فرهنگی مسکن اجتماعیمسائل اجتماعی فرهنگی مسکن اجتماعی  --22--11--33

های اقتصادی و اجتماعی تجربه کشورهای مختلف با نظام

متفاوت، حاکی از آن است که هر کشور به تناسب ساختار 

اقتصادی و اجتماعی خود، و با وجه اجتماعی مسکن برخورد می

ها در حل مشکل مسکن وقتی اهمیت میدخالت دولت. کنند

یابد که بدانیم مشکالت دستیابی به مسکن، خود اثرات و 

گیری خانواده که در روند شکلعواقب اجتماعی بی شماری دارد 

 (211: 3171ارجمندنیا، ) .های آن بازتاب داردو کارکرد

شاید مهمترین مسأله رفتاری یک محیط مسکونی، ایجاد زمینه 

رو  از این. مناسب برای انطباق کودکان با اجتماع پیرامونش باشد

محیط مسکونی باید بتواند به نیازهای سنین مختلف پاسخ »

به عبارت دیگر، مسکن باید . اسب با آن تجهیز گرددداده و متن

به طیف وسیعی از نیازها پاسخ بدهد و نیازهای مربوط به 

های جمعی و ها، زندگی فرد، مراقبتزندگی خانواده، زندگی بچه

. های مربوط به محیط پیرامون مسکن را پوشش دهدنیاز

  مطابق تعریف جدید، مسکن به منظور تأمین رشد اجتماعی،

عالوه بر خود واحد مسکونی، باید محیط پیرامون آن را نیز در 

بایست چنین الزاماتی، تبلور کالبدی خود را رو می از این. برگیرد

های در محیط مسکونی یافته و طراحی و ساخت مسکن
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جیبی و ) «.اجتماعی، آن را مورد توجه عمیق خویش قراردهد

 (133: 3171احمدی، 

های حداقل، خانواده یا ها در مسکننیاز در جستجوی تأمین این

به محیط خارج از مسکن ( مادر و فرزندان)بخش بزرگی از آن 

سازی یکی از تبعات کوچک»به عبارت دیگر . برندپناه می

های گذران اوقات فراغت مسکن، کشاندن بخش اعظم فعالیت

بدین ترتیب، تأمین . و یا حتی اشتغال به خارج از منزل است

ها از فضای خانه به عهده مورد نیاز این گروه از فعالیتفضای 

این امر گذشته از آن که . شودشهر گذاشته میفضای عمومی 

تأثیر قابل توجهی در طراحی شهر و فضای عمومی شهر دارد، 

تواند به کاهش وابستگی اعضاء اگر مورد غفلت قرار گیرد، می

( 26: 3171حمیدی، )« .خانواده و تزلزل بنیان خانواده بینجامد

های مکمل و پیرامون مسکن بنابراین تجهیز و تأمین بخش

که به تنهایی از عهده ... مانند مدرسه، پارک، زمین ورزش و

ها را در ایجاد چنین تجهیزاتی مردم خارج است، وظیفه دولت

 .کندطلب می

برخی صاحبنظران به اثرات تخریبی و فرهنگی این نوع مسکن 

ی، خصوصی و جمعی افراد نظیر کوچک شدن در زندگی فرد

، اثرات روانی، محدود کردن تفکر و یا (بعد خانوار)ابعاد خانواده 

. انداشاره کرده... توسعه شایعات و نداشتن مجال تفکر سیاسی،

برخی دیگر از محققین نیز در خصوص  (61: 3171پورافکاری، )

اشاره  این نوع مسکن به یک مشکل عمده اجتماعی و رفتاری،

متر مربع برای مسکن، غیر  13ها تعیین به نظر آن. کنندمی

دادور، ) .باشد خو و عادات و رسوم میواستاندارد و مغایر با خلق

متر  71طور طبیعی در متراژ  هبرخی دیگر معتقدند ب (13: 3171

نفره به لحاظ رعایت شئونات و مسائل  6مربع یک خانواده 

دیبا، ) .توانند زندگی کنندبه سختی می مرتبط با رفتار اجتماعی،

3136 :33) 

 های طراحیفاکتور: تأثیر محیط بر رفتار -2

 رنگ -2-4

های مهم زندگی شهر است حقیقت این است رنگ یکی از جنبه

. که تصور دنیایی بدون رنگ برای هیچ یک از ما ممکن نیست

توان دید، در بدنه و همه جا می در محیط شهری رنگ را در

ها، مبلمان شهری، سازیها، پوشش بام، کفنمای ساختمان

های تیره و کدر در جوامعی که رنگ ....فضای سبز، خودروها و

های رفتار مردم در مقایسه با شهرهایی که از رنگ ،غالب است

مدارک موجود . باشدتند و شاد استفاده گردیده متفاوت می

دامنه  ،رنگ های انسان نسبت بهبیانگر آن است که پاسخ

عنوان  به. دهدفیزیولوژیکی وسیعی را به خود اختصاص می

مثال، رنگ قرمز سیستم عصبی انسان را با افزایش ضربان 

قلب، حرکات سیستم تنفسی و پلک زدن چشم، فشار خون و 

 .کندحتی با تأثیر بر روی امواج مغزی، تحریک می

(Healing.about.com, 2020) ی، از طرفی دیگر، رنگ آب

تنظیم  و رنگ آرامش بخشی است که به کاهش فشار خون

های متفاوت، از  در مکان .کندسیستم تنفس چشم کمک می

عنوان مثال،  به. کنند ها به منظورهای متفاوتی استفاده میرنگ

. آوردصورتی رنگی است که نتایج قابل توجهی را به بار می

اند که رنگ  نشان داده هاپکینز جانتحقیقات در دانشگاه 

صورتی در افراد باعث توقف اشتها شده و نیاز به غذا خوردن در 

 ,Oselink.com) .دهدهای فشار و استرس را کاهش میحالت

ها از رنگ قرمز، جهت باالبردن زمان و سرعت رستوران (2020

غذا خوردن و خروج سریع مشتریان از رستوران استفاده می

توان از می... مراکز تحقیقاتی و ها،کتابخانه در مدارس،. کنند

های گرم و مالیم مانند رنگ هلویی جهت باالبردن رنگ

 (23: 3177هیداکی، ) .های ذهنی انسان استفاده کردفعالیت

های آکواریومی های سرد مالیم مانند رنگ سبز یا رنگاز رنگ

توان جهت افزایش حرکات جسمانی بدن بخصوص در سالنمی

درگذشته  (23: 3177هیداکی، ). های ژیمناستیک استفاده نمود

های مالیم و آرام در کارخانجات، به مدت طوالنی از رنگ

در . اندکردههای اداری و دولتی استفاده میمدارس ساختمان

که مطالعات نشان داده است که استفاده از چنین رنگ حالی

را در آن سپری هایی که افراد مدت طوالنی هایی برای مکان

دهد و باعث کنند، میزان فعالیت و تحرک افراد را کاهش میمی

تجربه  (Healing.about.com, 2020). شودافسردگی آنها می
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های زنده، سبب باال رفتن نشان داده است که استفاده از رنگ

. شودروحیه کارگران، بیماران و کاهش پریشانی خیال آنها می

(Van Der Voordt, 1988: 260) 

ها و شدت نور تحقیق کرده و دریافتهدانشمندان در مورد رنگ»

. کننداحساسات مختلفی را ایجاد می ،ها در افراداند که رنگ

آنها از این خاصیت استفاده کرده و بحث رنگ درمانی را مطرح 

ها جهت متعادل متخصصان رنگ درمانی، از رنگ. کنندمی

ده و از نظر فیزیکی، احساسی، کردن انرژی بدن استفاده کر

نورهای رنگی، منشورها، . سازندروحی و روانی فرد را متعادل می

های رنگی برخی از تسهیالتی هستند که در رنگ درمانی پارچه

عنوان مثال، آنها کودکان ناسازگار و دارای  به. روندکار می به

هایی به رنگ آبی قرار داده و حالت تهاجمی را در کالس

. آنها به شدت کاهش یافتهده کردند که حاالت تهاجمی مشا

. های عابر پیاده شهر لندن استآمار جالب دیگر در مورد پل

های لندن را که قباًل سیاه رنگ بودند به رنگ آبی در وقتی پل

 «.درصد کاهش یافت 13آوردند؛ آمار خودکشی در این شهر 

 (13: 3133کاوه، )

خصوص در شهرسازی  ان و بهمدیریت رنگ در طراحی ساختم

آنچه در بررسی این . چیزی است که نباید از نظر دور داشت

باید این است که  در سیمای رنگی شهر، مسأله اهمیت می

رنگ انواع تبلیغات و تابلوهای شهری، راهنمایی و رانندگی، 

رنگ پوشش افراد، رنگ خودروها و تغییر فصول بسته به 

بناها، کف، و دیگر عناصر شهری  موقعیت جغرافیایی هر شهر،

رو همواره  از این (37: 3133حسینیون، ). هستندثابت نیز دخیل 

گیری در تعیین سیمای رنگی مناسب شهر، باید میان تصمیم

. عمل آید هماهنگی به ،ول در مورد رنگ عناصروهای مسارگان

در طراحی شهری، طراح باید عناصر اصلی شهر، نواحی، 

ها را شناسایی کند و بر مبنای بررسی دقیق لبه مسیرها، گره و

. های محلی در محیط، طرح جامع رنگی شهر را تهیه نمایدرنگ

برای تهیه سیمای رنگی یک شهر باید ابتداء نقشه رنگی شهر 

این نقشه باید جامع و قابل اجراء بوده و از قوانین . تهیه شود

ها باید رنگهمچنین در انتخاب . ها تبعیت کندهماهنگی رنگ

نقشه . هویت، سالیق و فرهنگ مردم مورد توجه قرار گیرد

رنگی شهر باید در چهار سطح شهر یا منطقه، خیابان یا میدان، 

ها، تزئینات، مبلمان بناهای منفرد و جزئیات بناها از قبیل پنجره

 (66: 3171اللهی،  آیت) .مورد مطالعه قرار گیرد... شهری و 

 زیبایی طراحی  -2-2

امروزه توجه به این نکته که فضاهای شهری صرفًا محل تردد 

شهروندان از محل سکونت به محل کار و یا تنوع نبوده، بلکه 

هایی برای حضور مردم و تعامل اجتماعی آنها است؛ در  مکان

بنابراین طراحی فضاهای . طراحی شهری حائز اهمیت است

افزایش نحوی صورت گیرد که بتواند باعث  شهری باید به

این . آسایش شهروندان و ارتقاء کیفیت تعامل میان آنها باشد

. تواند باعث ایجاد رفتارهای مثبت در شهروندان گردد مهم می

ها که گاه در توان از بروز بسیاری از ناهنجاریاین طریق میبه 

افزایش این . کند، جلوگیری نمود قالب جرم نمود پیدا می

فضاهای قابل دفاع، تأثیر مستقیم و  تعامالت اجتماعی با ایجاد

صاحب. ای در جلوگیری از وقوع جرم خواهد داشتبالفاصله

سطح نظران معتقدند در هر یک از فضاهای شهری چه در 

، (نقاط مسکونی) سطح خردو چه در ( شهر یا منطقه) کالن

زیبایی بخشیدن به طرح و ایجاد مبلمان شهری مناسب و 

مطلوبی در ذهن شهروندان و رفتارهای  تواند تأثیرکارآمد می

 (1: 3132خدابخشی، ). آنان داشته باشد

ای باشند که شهروندان به راحتی های شهری باید به گونهفضا

آن را درک کرده و بتوانند با شهر ارتباط برقرار کنند و از این 

برای . های تاریخی و فرهنگی خود را دریابندطریق ریشه

باید بدانیم هرگونه فعالیت انسان و  رسیدن به این مسأله

پیشرفت و ترقی او منوط به وجود و استمرار فضا و محیطی 

با این وجود در بسیاری از . مناسب جهت زندگی و زیستن است

های توسعه شهر با مطالعات زیست ها و طرحها، سیاستشهر

محیطی و ایجاد الگوی مناسب جهت مهیا نمودن شرایط 

حفظ آرامش روانی شهروندان، هماهنگ مطلوب انسانی و 

های شهری، طراحی فیزیکی بر  در بسیاری از  طراحی. نیست

از  (61: 3171مرتضایی، ) .تطراحی انسانی ترجیح داده شده اس

های انسانی در طراحی و معماری رو عدم توجه به جنبه این

ها، ها، خیابان اعم از فضاهای سبز، ساختمان)فضاهای شهری 
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باعث ( های شهریها و سایر فضاها، مغازه، معابر، میدانهاپارک

شده که در شهرها بیش از پیش سالمت روانی و اجتماعی 

 کولمنو  نیومن»عنوان نمونه  به. ساکنین در معرض آسیب باشد

های های مسکونی مرتفع، مکانکنند که بلوکمطرح می

» نها همچنین در برخی موارد آ. نامناسبی برای زندگی هستند

آوردن به تبهکاری و خوبی، برای روی« مناطق پشت صحنه

اختالالت  (233: 3117دیکنز، )« .ها هستندسایر خشونت

ها و افزایش جعمیت شهردلیل  تنها بهروانی در شهرها  -روحی

ها با ذات پدیده شهرنشینی نیست؛ بلکه گسستگی پیوند انسان

. ین اختالالت دانستتوان از عوامل مهم در بروز ا طبیعت را می

توانند در کنار  جهت ایجاد این پیوند، طراحان شهری می

های انسانی طراحی از طریق ایجاد گسترش فیزیکی، به جنبه

 . ها بپردازندهای سبز در شهرفضا

فضای سبز شهری، به مجموعه فضاهای آزاد و سبز موجود در »

های شهری که دارای اهداف مشخص و عملکردداخل محیط

 (237: 3173سلطانی،  بهرام)« .شود های معین است اطالق می

توانند شهروندان را از مشکالت زندگی شهری ها میاین فضا

 ،دست آوردن آرامش حتی برای زمانی کوتاه هدور کرده و در ب

این فضاها عالوه بر ایجاد آرامش در افراد، سبب . یاری بخشند

در ایران علیرغم » .شوندافزایش روحیه جمعی آنان نیز می

اهمیت فضای سبز در شهرها، بسیاری از مسئوالن شهری 

سرانه  ،اند، تا آنجا که برخالف استانداردتوجهنسبت به آن بی

تا  2متر مربع فضای سبز، این میزان در برخی از شهرها به  21

بنابراین مشاهده  (233: 3173سلطانی،  بهرام) «.رسدمتر می 1

توان محیط شهر ریزی ساده می غییر و برنامهشود که با یک تمی

این به . را محیطی مطلوب در ذهن و روان شهروندان قرار داد

های شهر ترتیب آنها گرایش بیشتری به ماندن در خیابان

این امر که باعث افزایش تعامالت اجتماعی و . خواهند داشت

. شودافزایش تعلق خاطر شهروندان به محیط شهری خود می

تواند از عوامل بسیار اس تعلق خاطر افراد به محیطشان میاحس

 . مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم باشد

توان در های سبز عمومی عالوه بر کارکرد فوق میاز فضا

صداهایی  ،طور کلی هب. کاهش آلودگی صوتی نیز بهره جست

که شنیدن آنها سبب آزردگی و به هم خوردن آرامش انسان 

درختان مختلف به حسب . شودصوتی نامیده میشود، آلودگی 

اندازه برگ، تراکم شاخ برگ و ارتفاعشان بر روی آلودگی 

عنوان یک مانع ارزان و کارآمد در راه  ند و بههست مؤثرصوتی 

اصواًل . گیرند تواند مورد استفاده قرارکاهش آلودگی صوتی می

ر کاهش ای بیشتر باشد، اثهرقدر ارتفاع درخت و تراکم توده

بنابراین درختان پهن برگ . دهدآلودگی صوتی را بهتر انجام می

در مقایسه با درختان سوزنی به دلیل سطح وسیع شاخ و برگ 

شاخ و برگ درختان به دلیل . تأثیرات بیشتر و بهتری دارند

. کنندقابلیت انعطاف و نرمش و صاف بودن، صدا را جذب می

نیز باعث انحراف صدا  های سنگینتنه این درختان و شاخه

 (21: 3173حکمتی، ) .شوند می

 گیری نتیجه
شود که محیط  درستی استنتاج می از مجموع آنچه گذشت به

در حوزه . پیرامون، تاثیری شگرف بر رفتارهای افراد دارد

های توصیفی آن  شهرسازی و معماری، نوع اسکان و ِاِلمان

تواند در سبک زندگی و  ها می همچون نحوه استفاده از رنگ

عالوه بر . اشدشیوه تعامالت اجتماعی افراد در جامعه تاثیرگذار ب

های طراحی نیز در رفتار  نوع و شکل مسکن، عوامل و شیوه

این عوامل در کنار نوع و شکل مسکن . افراد تاثیرگذار است

جهت  نوشتار،در پایان این . تواند رفتار انسان را شکل دهد می

ارائه پیشنهادات و راهکارهای بهبود مسکن و تأثیر رفتاری آن 

 :مورد نظر قرار دادتوان موارد ذیل را  می

ها و ضوابط ترویج ضوابط شهرسازی و استفاده از تئوری -3

 ؛شهرسازی و تکیه کردن آن بر الگوهای رفتاریعلمی 

های مخرب توسعه واحدهای مسکونی کنترل برنامه -2

این . شودبفروش عرضه مینامتجانس که عمومًا از طریق بساز

 ؛نمایدرهای افراد ایفا میبرنامه تأثیرات منفی فراوانی در رفتا
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ای به نسبت تعداد و شعاع تأمین فضاهای مورد نیاز محله -1

عملکرد مفید آنها برای جلوگیری از ایجاد تراکم و مشکالت 

 ؛روانی ناشی از آن -روحی

حضور نمایندگان فرهنگی و روانشناسان در تشکالت  -6

ها و همکاری متخصصین مسکن و شهرسازی و شهرداری

 ؛ری با متخصصین علوم رفتاری و اجتماعیمعما

توجه به نیازهای روحی و معنوی انسان در معماری و  -1

 ؛شهرسازی

های مسکونی جدید جهت پاک کردن مناطق ایجاد واحد -2

نشینان و بازسازی این بینی نیازهای آلونکنشینی و پیشآلونک

 ؛مناطق

مناطق در ها و مستأجرین در این جلب نظر مالکین خانه -7

های جهت نگهداری و جلوگیری از آلودگی و خرابی واحد

 ؛(های مکتب شیکاگوبا توجه به آموزه)مسکونی 

نشینی و شناساندن الگوهای رفتاری مناسب با آپارتمان -3

 ؛ وتقویت روابط همسایگی

ایجاد فضاهای مکمل به دلیل محدودیت ابعاد و فضای  -1

 .مسکن اجتماعی

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی

 . داری در استناد به متون و منابع رعایت گردید امانت

در تدوین این مقاله، هیچ نوع تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .وجود نداشته است

 طبق هنویسندتمامی امور این تحقیق توسط  :سهم نویسندگان

معیارهای استاندارد نویسندگی بر اساس پیشنهادات کمیته 

 .صورت گرفته است حقوقیالمللی ناشران مجالت  بین

در به سامان رساندن این پژوهش از دوستان : تشکر و قدردانی

 .سپاسگزارم پژوهشگر خود در رشته معماری،

لی بوده ااین پژوهش فاقد تامین کننده م :اعتبار پژوهشتامین 

 .است
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  .انتشار فکر نو :تهران. در زندگی  و آرامش

های فرهنگی در حفظ ارزش» (.4911) نقره كار، عبدالحمید -
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