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تاریخ دریافت: 90/10/3 
تاریخ پذیرش نهایی: 91/9/12

نقش محیط های ساخته شده در سالمت روان
مریم طباطبائیان* - مینا تمنایی**

چکیده
با وجودی که افراد ساعات قابل توجهی از عمر خویش را درون محیط های ساخته شده به سر می برند، اما از تاثیر مستقیم 
عوامل محیطی و مناظر پیرامون مجموعه های ساخته شده بر سالمت روان، خصوصا فشار روانی )استرس(، آگاهی چندانی 
ندارند. در حیطه روان شناسی محیط، پژوهش های متعددی درباره استرس و تاثیر آن بر سالمت روان صورت گرفته، اما 
تاکید این مطالعات بیشتر بر مولفه های شخصی، شرایط اجتماعی و حتی متغیرهای محیطی مانند آلودگی صوتی، دمای 
محیط، ازدحام و تراکم بوده است. در این راستا مطالعات اندکی بر تاثیرات مستقیم طراحی محیط بر سالمت روان صورت 
گرفته است. لذا هدف از مطالعه حاضر این است که همگام با بررسی نظریه های موجود در حیطه روان شناسی محیط، آن 
دسته از ویژگی های خاص محیط طراحی شده که عوامل تولید استرس و افزایش یا کاهش آن محسوب می شوند، مورد 
بررسی قرارگیرند. روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و تحلیل محتوایی پیرامون مبانی نظری پژوهش مورد نظر 
می باشد که با توجه به یافته های نوین در زمینه های روان شناسی محیط، روان شناسی عمومی و طراحی معماری صورت 

پذیرفته است.

واژگان کلیدی: روان شناسی محیط، استرس، سالمت روان، محیط های ساخته شده. 

* استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
** کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.
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مقدمه
با محیط کالبدی در حیطه روان شناسی محیط مطرح می گردد. جیفورد1  شناخت روان شناسانه رفتار انسان، در رابطه 
روان شناسی محیط را بررسی رابطه متقابل بین فرد و قرارگاه فیزیکی وی تعریف می کند )Gifford, 1997(. در این تأثیر 
متقابل، فرد محیط را دگرگون می کند و همزمان، رفتار و تجارب وی به وسیله محیط دگرگون می شود. در تعریف وی 
قرارگاه فیزیکی به معنی فضای فیزیکی با هدف های کاربردی و سازمانی تعریف شده می باشد. پروشانسکی2 معتقد است 
روان شناسی محیط، رشته ای است که با تعامالت و روابط میان مردم و محیط شان سر و کار دارد. بنا بر عقیده وی هر 
 Proshansky,( محیط فیزیکی، محیط اجتماعی نیز به شمار می آید و گاهی جداسازی این دو جنبه از محیط ممکن نیست
1970(. از تعاریف فوق چنین می توان نتیجه گرفت رفتارهای انسان و محیط کالبدی، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. 
در واقع تاکید روان شناسی محیط بر این موضوع بوده است که چگونه رفتار، احساسات و حس تندرستی انسان تحت تأثیر 

.)Russell & Mehrabian, 1974( محیط فیزیکی قرار می گیرد
روان شناسان محیطی به گونه ای مستقیم و غیرمستقیم از دیدگاه های مختلف به بررسی تأثیرات محیط کالبدی بر رفتار 
انسان و حس تندرستی وی پرداخته اند. از دیدگاه راسل3 و اسنودگراس4 کیفیت هیجانی و عاطفی محیط، مهم ترین بخش 
رابطه فرد با محیط است. زیرا کیفیت عاطفی محیط که عامل اصلی در تعیین خلق و خو و خاطرات مرتبط با یک موقعیت 

.)Russell & Snodgras, 1987( است، می تواند بر سالمتی و تندرستی فرد اثر بگذارد
اختیار می گذارد، توصیف  بر حسب میزان اطالعاتی که در  را می توان  نموده است که محیط  محرابیان)1987( عنوان 
نمود که وی آن را بار محیط می نامد5. بنابراین محیط دارای بار باال، محیطی است که مقدار زیادی اطالعات حسی ارائه 
می نماید. وی معتقد است سه ویژگی در بار محیطی دخالت دارند: شدت، تازگی و پیچیدگی )Mehrabian, 1987(. از 
دیدگاه کاپالن6 و کاپالن چهار عامل واکنش های ما را به محیط تعیین می کنند: انسجام، خوانایی، پیچیدگی و رازگونگی 
)Kaplan & Kaplan, 1989(. در مطالعه دیگری ایوانس7 و مک کوی8 پنج گروه عوامل طراحی محیطی را شامل تحریک، 
انسجام، قابلیت های محیطی، کنترل و بازسازی ذهنی عنوان می نمایند که عدم رعایت موازنه در مؤلفه های آنان به کاهش 
تأثیر مستقیم و  به بررسی  ایوانس  )Evans & McCoy, 1998(. در مطالعه دیگری  افزایش فشار روانی می انجامد  یا  و 

.)Evans, 2003( غیرمستقیم عوامل مربوط به محیط ساخته شده بر سالمت روان می پردازد
بنا بر عقیده وی آن دسته از ویژگی های محیط ساخته شده که به طور مستقیم بر سالمت روان اثرگذارند عبارت اند از: 
ازدحام، آلودگی صوتی، کیفیت هوا و میزان نور. عالوه بر تأثیرات مستقیم، تغییرات در روند روانی- اجتماعی، که تبعات 
شناخته شده روان شناختی دارند نیز، می تواند به طور غیرمستقیم بر سالمت روانی انسان اثر بگذارد. به عنوان مثال تراکم 
باال در محیط های مسکونی، به تقلیل حمایت های اجتماعی افراد خانه می انجامد. تقلیل حمایت های اجتماعی نیز، به نوبه 

خود درماندگی روان شناختی را افزایش می دهد.
از آن جا که فرضیه اصلی این پژوهش آن است که طراحی محیط داخلی از طریق کاهش یا افزایش استرس بر سالمت 
فیزیکی و روانی افراد موثر است، در مطالعه حاضر کوشش شده است مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در این مورد شناسایی و 
مورد بررسی قرار گیرد. لذا با در نظر گرفتن گستردگی موضوع، ابتدا تعریف استرس ارائه گشته سپس به بررسی عوامل 

مذکور همراه با نظریه های مرتبط پرداخته خواهد شد.

1. روش تحقیق
شیوه پژوهش این مطالعه بر روش تحلیل محتوا )Arizi & Farahany, 2008( پیرامون مبانی نظری تحقیق و بررسی 
یافته های نوین در زمینه های روان شناسی محیط و طراحی معماری استوار بوده است. گردآوری اطالعات در بستر مطالعات 

کتابخانه ای و با استفاده از شیوه های تحقیق مروری متون و منابع صورت پذیرفته است.

2. مفهوم استرس
هانس سلیه9 که برخی او را پدر پژوهش درباره تنیدگی می دانند، استرس را این گونه تعریف نموده است:

استرس واکنش فیزیولوژیک بدن انسان است در مقابل هر تغییر، تهدید و یا فشار بیرونی یا درونی که تعادل روانی انسان 
را بر هم می زند. وی استرس را طیف گسترده ای از محرک های قوی خارجی، جسمی و روانی تعریف می کند که می تواند 
سبب واکنش جسمانی گردد که آن را »سندرم سازگاری عمومی«10 نامیده است. سازگاری عمومی سه بخش مجزا دارد:

واکنش هشداردهنده: بدن محرک های خارجی را شناسایی می کند.- 
سازگاری: بدن در برابر عامل استرس، پیشگیری های دفاعی انجام می دهد.- 
 -.)Selye, 1976( خستگی: بدن شروع به خاتمه اقدامات دفاعی می کند

در رویکردی دیگر چگونگی ادراک فرد از موقعیت مورد تاکید قرار می گیرد. در این دیدگاه، موقعیت ها به خودی خود 
استرس زا نیستند بلکه استرس ناشی از عدم موازنه ای است که بین ادراک فرد از الزام های محیط پیرامونی و ارزشیابی 
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وی از توانایی خویشتن در پاسخدهی به آن ها به وجود می آید. بنابراین تنها زمانی که فرد نتواند با الزامات محیط پیرامونی 
مقابله کند، یا به عبارت دیگر بین ضروریات محیط و ظرفیت های انسانی ناهمگرایی وجود داشته باشد، استرس ایجاد 

 .)Evans & Cohen, 1987( می گردد

3. عوامل موثر در کاهش یا افزایش استرس در محیط های ساخته شده

1-3- بازسازی ذهنی و نشاط آوری11
در صورتی که طرح دربردارنده عناصر ایجادکننده آرامش و نشاط باشد، با کاهش تنیدگی، ایجاد نشاط و سایر اثرات 
مثبت روانی، شرایط بازسازی ذهنی پدید می آید. همراه با کاهش فرسودگی ذهنی ناشی از استرس و افزایش انرژی مثبت 
 Evans &( روانی، فرد قادر خواهد بود تعادلی بهتر، بین الزامات محیطی و توانمندی های شخصی خویش برقرار سازد

.)McCoy, 1998
یکی از نظریه های مهم در این زمینه، نظریه بازسازی تمرکز ذهنی است که به وسیله کاپالن و کاپالن ارائه گردیده است. 
پایه  بر  اما  انسان به وجود می آورد؛  یا فرسودگی ذهنی را در  بر طبق نظریه مذکور، توجه متمرکز اختیاری، خستگی 

پژوهش های کاپالن ها، در صورت وجود چهار ویژگی زیر در محیط های بازسازنده، فرسودگی ذهنی بهبود می یابد:
با  و همسازی محیط  و جاذبه14، هماهنگی  دید13، شیفتگی  دایره  به  بخشیدن  تمرکز12، وسعت  از حلقه  فاصله گرفتن 

.)Kaplan & Kaplan, 1989( 15خواسته های فرد
به عنوان مثال در صورت وجود عناصری در طراحی که توجه انسان را بدون هیچ کوششی به سمت خود کشاند، جاذبه 
و به دنبال آن بازسازی ذهنی اتفاق خواهد افتاد. در نتیجه استرس کاهش یافته، ظرفیت روانی انسان افزایش می یابد. لذا 
امکان تمرکز یا توجه بیشتر پدید می آید. بعد شیفتگی )جذابیت(، می تواند با عناصر طراحی، چون منظره های طبیعی 
قابل رویت از پنجره، شومینه های در حال سوختن و عناصر نمایشی متنوع از قبیل آکواریوم، آب روان و غیره به وجود 

.)Kaplan & Kaplan, 1989( آید
در تحقیقات دیگر، "خلوت" نیز به عنوان عاملی در بازسازی ذهنی عنوان شده است. انسان برای پرداختن به فعالیت ها 
آوردن حریم های خصوصی و  با پدید  نیاز دارد که  از خلوت  اغتشاش فکری و درجاتی  از  به حداقلی  به طرز مطلوب، 

.)Evans & McCoy, 1998( پناهگاه هایی برای خلوت در طراحی، تأمین می گردد
2-3- تحریك16

تحریک زمانی رخ می دهد که میزان اطالعات موجود در یک محیط، از ظرفیت پذیرش و درک انسان فراتر گردد. تحقیقات 
نشان می دهد انسان ها قادرند به طرز مطلوبی با سطوح متوسط و میانه تحریک کنار بیایند. همان گونه که تحریک بیش از 
حد باعث اختالل در عملکرد می گردد، عدم تحریک و انگیزه ناکافی نیز ممکن است "ارگانیزم عملی انسان" را از تطبیق 

.)Kaplan & Kaplan, 1982( موفقیت آمیز با چالش های محیطی محروم سازد
سطح تحریکی که یک فضا در انسان به وجود می آورد، با ویژگی های فضاهای داخلی ارتباط مستقیم دارد. این ویژگی ها 
به طور عمده باعث تحریک حواس انسان از جمله حس بینایی و شنوایی انسان می گردند. از دیدگاه برخی روان شناسان 
نامربوط فضایی در یک فضا17، پیچیدگی و رمزآمیز بودن فضا18، جدید  الگوهای  محیط، متغیرهای گوناگونی از جمله 
بودن ویژگی های محرک، تراکم زیاد الگوهای فضایی، نور موجود در فضا، میزان گرما و رطوبت، شکل و فرم فضا19، عدم 
امکان جهت یابی مناسب در یک فضای داخلی، مجاورت با منابع تحریک آمیز20، ازدحام، ویژگی های سمعی و بصری انواع 
المان های موجود در فضا، شدت تنوع و تغییر ناگهانی در فضا، در افزایش میزان تحریک و ایجاد استرس در انسان موثرند. 

.)Aiello, 1987; Baum & Paulus, 1987; Evans & McCoy, 1998; Mehrabian & Russell, 1974( 
از جمله عوامل ایجاد تحریک، پیچیدگی و رمزآمیز بودن فضا می باشد. پیچیدگی به درجه ای از تنوع و میزان منشعب 
شدن انواع چیدمان ها و تنظیمات در یک محیط اشاره دارد. نمونه ای از فضاهای رمزآمیز، فضاهای با دورنمای نیمه کامل21 
می باشد که بدون جستجو کاماًل قابل درک نیستند. تحقیقات نشان می دهد مردم به میزانی از پیچیدگی و رمزآلود بودن 
محیط نیاز دارند که برایشان فرصت های چالش برانگیز به وجود آورد. مقادیر زیاد پیچیدگی یا رمزآلود بودن فضا، فضاهای 
داخلی را گیج کننده و غیرقابل تحلیل می کند. همچنین مقدار بسیار اندک پیچیدگی، حس بی ارزش و معمولی بودن فضا 

.)Kaplan & Kaplan, 1982( را ایجاد می کنند
در مورد میزان و ویژگی های نور موجود در فضا نیز پژوهش هایی صورت گرفته است. به طور کلی طراحان با انواع متنوع 
نورپردازی فضا، قادرند در فضا ویژگی های محیطی خاص، خلق نمایند. ویژگی های محیطی ایجادشده، تأثیر روانی خاص 
بر روی بهره وران به جای خواهد گذاشت. نور می تواند جهت آرامش و آسایش روانی و زیبایی به صورت کنترل شده وارد 
فضاهای مختلفی گردد. مطالعات بسیاری اثر نور طبیعی را بر سالمت روان، از جمله کاهش افسردگی و کاهش سطح 
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.)Kripke et al., 1983; Veitch et al., 1991( برانگیختگی تأیید می نماید
یکی از عملکردهای نور در فضا، روشن کردن محیط و فرم ها و ایجاد توانایی در کاربران فضاست. در صورت افزایش میزان 
نور در فضا از حد مطلوب، تحریک روانی و به دنبال آن استرس ایجاد می گردد. )Evans & McCoy, 1998( مطالعات 
بسیاری در این زمینه نشان می دهد به طور کلی گرایشی قوی به انتخاب نور طبیعی در مقایسه با نور مصنوعی وجود دارد. 
به عالوه المپ های روشنایی با طیف کامل، بر عملکرد اثر مثبت دارند و المپ های فلورسنت ممکن است سطح تحریک را 

 .)Kuller & Lindsten, 1992; kripke et al., 1983; Veitch et al., 1991( باال ببرد
تبیین  را  رابطه عملکرد و احساسات  این زمینه در مورد رنگ صورت گرفته است که  همچنین پژوهش هایی دیگر در 
می نماید )Birren, 1961,1978; Ievy, 1984(. پژوهش های محرابیان و راسل نیز در این مورد حاکی از وجود رابطه مثبت، 

.)Mehrabian & Russel, 1974( بین درخشندگی22 و رضایتمندی و نیز بین اشباع23 و رضایتمندی می باشد
در مورد میزان گرما و رطوبت، روان شناسان معتقد هستند چنانچه میزان گرما و رطوبت در فضای معماری، از حد عادی 
 Bell, 1981,( فراتر رود، تحریک، استرس، واکنش های منفی و رفتارهای پرخاشگرانه در افراد حاضر در فضا ایجاد می گردد

 .)2005; Bell & Green, 1982
برخی روان شناسان معتقدند شلوغی)ازدحام( و فاصله نزدیک و نامناسب بین افراد به ضایعات جسمی، فیزیولوژیکی و 
روانی منجر می گردد و این ضایعات در قالب بیماری، پرخاشگری، خودکشی و دیگر آسیب های اجتماعی نمود پیدا می کند. 
به طور کلی ازدحام هنگامی رخ می دهد که ساز و کارهای خلوت، کارکرد موفقی نداشته باشند و فرد یا گروه، بیش از 
 Altman,( حد مطلوب با دیگران رابطه متقابل برقرار کند. به عبارتی دیگر، خلوت کسب شده بیش از خلوت مطلوب باشد

.)1975
مطالعات دیگر در این زمینه نشان می دهد که ازدحام، لزوماً ناخوشایند، نامطلوب و توأم با استرس نیست. در واقع گاهی 
فرد حضور دیگران را طلب می کند. به عنوان مثال در مسابقه فوتبال یا در یک سالن تئاتر شلوغ، فرد وقتی که صندلی یا 
جایگاه مناسب داشته باشد، از ازدحام و شلوغی لذت می برد. این مسئله نشان می دهد که ازدحام کمتر از حد متعادل نیز 

.)Walden et al., 1981; Walden & Forsyth, 1981( ممکن است نامطلوب باشد
3-3- انسجام یا پیوستگی24

مفهوم انسجام، به وضوح و قابل درک بودن فرم ها، المان ها، بخش ها و اجزای ساختمان و رابطه مابین آن ها اشاره دارد. 
وجود ریتم، بیانی واضح از قوانین زیربنایی طراحی و تداوم موضوعی در طرح، از جمله نشانه های وجود انسجام در طرح 
عالئم  نشانه ها،  پذیری،  پیش بینی  سازمان دهی،  خوانایی،  مفاهیم   )Lynch, 1960; Kaplan & Kaplan, 1982( است. 

)Evons & McCoy, 1998( .مسیرها و تمایز فضاها، از جمله مفاهیم مرتبط با انسجام یا پیوستگی در طرح می باشد
در این زمینه توجه خاص روان شناسان گشتالت نیز به نحوه سازمان یافتن دریافت های حسی معطوف شده است که در 
حقیقت بررسی چگونگی جریان تشکل و بیرون آمدن کلیت ها از درون اجزاست. روان شناسان گشتالت معتقدند در صورتی 
که محرک های مختلف به گونه ای طراحی گردد که قابل ادراک به صورت یک کل واحد باشد، تنش کاهش می یابد و این 

.)Dondis, 1983( بدین معناست که طرح دارای انسجام است
یکی از مهم ترین مفاهیم مرتبط با انسجام، خوانایی است. خوانایی و سهولت درک ترکیب بندی فضاهای داخلی، یکی از 
مؤلفه های اصلی انسجام می باشد. روشنی و سادگی فرم، بدین معنا که فرم تا حد ممکن به فرم های هندسی نزدیک تر 
باشد، خوانایی طرح را تقویت می نماید )Weismen, 1981, 1989; Lynch, 1960(. همچنین عالئم به جا و مناسب نیز 

.)Passini, 1984; Zimriny & Gross, 1991( یکی از عواملی است که به خوانایی طرح کمک می نماید
زمانی که طرح خوانا باشد، بدین معنا که اجزای طرح به درستی سازمان دهی شده باشند و به جهت گیری عناصر توجه 
کافی شده باشد، همچنین اجزای طرح را بتوان در ذهن، در قالبی به هم پیوسته به یکدیگر ارتباط داد، می توان گفت بعد 
انسجام مابین اجزا در این طرح، به قوت وجود دارد. وجود انسجام و پیوستگی، افراد را قادر می سازد که قیاسی منطقی 
.)Lynch, 1960; Kaplan & Kaplan, 1982( درباره هویت، معنی و موقعیت اشیا و فضاهای درون ساختمان انجام دهند

موانع اصلی ایجاد انسجام را می توان ابهام، عدم سازمان دهی منطقی و جهت گیری های نامناسب دانست. اطالعات متضادی 
که از المان های طراحی مجاور در کنار یکدیگر دریافت می شود، تغییر ناگهانی در اندازه، رنگ و بافت، نشانه هایی از ضعف 
یا عدم وجود انسجام مابین اجزای طرح می باشد که افزایش سطح استرس را به دنبال دارد. همچنین استرس می تواند 
زمانی ایجاد گردد که تغییرات یا انحرافات ناگهانی در طرح صورت بگیرد به گونه ای که پیش بینی الگوهای فضایی را با 
دشواری روبرو سازد. فضاهای بسیار مبهم نیز می تواند استرس ایجاد کنند زیرا افراد قادر نیستند دالیل ضرورت وجود 

.)Bechtel, 1976( فضاها را ادراک نمایند
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4-3- قابلیت های محیط25
 Affordance محیط مجموعه ای از توانش ها و یا به عبارتی قابلیت های سازمان یافته است. این کلمه از لغت انگلیسی
توسط جیمز گیبسون26، در سال 1979 مطرح گردید )Lang, 1987; Heft, 1988a; Heft, 1981(. توانش ها یا قابلیت های 
محیطی هر چیز، بنا بر عقیده گیبسون، آن دسته از خصوصیات کالبدی است که آن را برای موجودی خاص قابل استفاده 
می سازد. به عبارت دیگر یک شیء یا یک مکان، دارای ویژگی هایی است که سبب می شود عملکرد آن، تأمین کننده نیاز 

.)Gibson, 1979( انسان یا حیوان باشد
ایجاد استرس  باشد، آن محیط قابلیت عملکردی ندارد و  انسان مطابقت نداشته  الگوهای ذهنی  با  اگر عملکرد محیط 
ابهام، تغییرات ناگهانی ادراکی، عوامل  می نماید. عدم توانش یا قابلیت عملکردی، به دالیل مختلف پدید می آید مانند 
الگوهای ذهنی طراحان و  نامشخص، نشانه های مبهم، کثرت نشانه ها و سازگاری نداشتن  بازخوردهای  ادراکی،  اشتباه 
بهره وران از فضا. مثال هایی ملموس در مورد توانش های محیط، توسط پژوهشگران مطرح گردیده است. از جمله قابلیت 
 Mark,( قابلیت یک سطح در رابطه با نشستن ،)Warren, 1984( پله برای باال رفتن و پایین آمدن، متناسب با ابعاد انسانی
Market al., 1990 ;1987(، غیرقابل عبور بودن یا نبودن موانع )Pufall & Dunbar, 1992( و قابلیت سطوح شیب دار برای 

.)Adolph, 1995; Adolph et al., 1990( باال رفتن و پایین آمدن
ارتباطی تنگاتنگ میان دو مفهوم توانش و ادراک محیط وجود دارد. بدین معنا که در صورتی که طرح و اجزای آن دارای 
توانش های محیطی در حد ضرورت باشد، محیط برای افراد، قابل ادراک می نماید. تأثیر عدم ادراک محیط بر انسان، ایجاد 
.)Norman, 1989( استرس و حاالت نامطلوب روانی از جمله سر درگمی، خشم، حتی پرخاشگری یا استیصال خواهد بود

5-3- کنترل پذیری معماری27
به طور کلی زمانی که افراد توانایی تغییر و تنظیم محیط خود را دارا باشند، بر آن محیط کنترل دارند. مفاهیم زیر ارتباط 

تنگاتنگی با مفهوم کنترل دارند:
فضای  بودن  باز  عمق،  مناسب،  چشم انداز  قلمرو،  خلوت،  فضایی،  چیدمان های  انعطاف پذیری  فضایی،  محدودیت های 

پیرامون ساختمان در سایت، میزان دید، پاسخدهی، کنترل بر اقلیم و میزان نور. 
منابع فضایی ناکافی، هم در مورد تراکم فضا و هم در مورد حجم فضا مطرح است. در صورتی که منابع فضایی ناکافی 
باشد، مقدار فضای در دسترس برای تغییر در جهت رسیدن به حداکثر رضایت و تأمین نیازهای مطلوب، کاهش می یابد 
و این بدین معناست که کنترل بر محیط کاهش یافته است و کاهش کنترل بر محیط توأم با ایجاد استرس خواهد بود 

.)Glass & Singer, 1972(
یکی از مفاهیم اصلی انعطاف پذیری، درجه باز بودن پیرامون، قابلیت جابجایی جداکننده ها و مبلمان های نیمه متحرک 
می باشد. در صورتی که چیدمان های فضایی بدون انعطاف و غیرقابل تغییر باشد نیز، میزان کنترل فرد بر محیط به طرز 

.)Sommer, 1969( چشم گیری کاهش می یابد
قابلیت پاسخدهی محیط، مؤلفه دیگری در این زمینه است که به شفافیت و سرعت پاسخی اشاره دارد که شخص وقتی 
مجزایی  و  تفاوت  پاسخ دهی،  مورد  در  مهم  نکته  دریافت می کند.  کار می کند،  با شیئی خاص  یا  و  در محیطی خاص 
به  نتیجه هر عمل،  به فردی را درباره  اعمال واضح، روشن و مجزا در محیط پاسخده، پاسخ های منحصر  پاسخ هاست. 
وجود می آورند. عالوه بر اهمیت تفاوت و مجزایی پاسخ ها در میزان پاسخدهی محیط، طول مدت بی پاسخی، یعنی مرحله 
نهفتگی و زمان ظهور پاسخ های دریافتی نیز حائز اهمیت هستند. بدین معنا که هر چه تأخیر مذکور طوالنی تر باشد، 
پاسخ دهی محیط ضعیف تر ارزیابی خواهد شد و فرد به دلیل حس عدم کنترل بر محیط، احساس درماندگی خواهد کرد. 
به همین دلیل غیر پاسخده بودن محیط ها، یکی از عوامل اصلی در گسترش استرس، درماندگی و بی پناهی در افراد، 

.)Cohen et al., 1986( خصوصاً در میان کودکان می باشد
عدم توازن بین خلوت مطلوب و خلوت کسب شده در محیط نیز به ایجاد استرس می انجامد )Altman, 1975(. در صورتی 
که فرد یا گروه بتواند درون فضای ساخته شده، خلوت مطلوب خویش را ایجاد نماید، توانایی کنترل تعامالت اجتماعی 
خود را دارا می باشد. نکته مذکور فاکتور بسیار مهمی در حس کردن مفهوم کنترل در محیط های داخلی، توسط شخص 

)Evons & McCoy, 1998( .است
 Archea,( آرچیا28 به عمق، به عنوان یکی از مؤلفه های کنترل اشاره دارد و فضاهای عمیق را تأمین کننده خلوت می داند

 .)1977
تجربه های طوالنی مدت محیط های غیرقابل کنترل، می تواند ایجاد احساس درماندگی نماید و نهایتاً سبب ساز پدید آمدن 
نیازهای  به  با توجه  انسان در فضا،  )Evans, 2003; Evans & Stecher, 2004(. زمانی که  بیماری های روان تنی گردد 
خویش، نیاز به تغییر را درک نماید، سپس با محدودیت قدرت و اختیار خویش در تغییر شرایط در راستای تأمین نیازهای 
پرخاشگری،  و  استرس، خشم  روانی  واکنش های  و  احساسات  دچار  ترتیب  به  زمان،  پیشرفت  با  گردد،  مواجه  خویش 

 .)Evans & McCoy, 1998( درماندگی و نهایتاً نومیدی خواهد شد
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جدول 1: خالصه نظریات مطرح شده در زمینه رابطه بین محیط های ساخته شده و استرس
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***محرابیان )1987( 

******کاپالن و کاپالن )1982و1989( 

*******ایوانس و مک کوی )1998( 

**ایوانس )2003(

***آلتمن )1975(

**لینچ )1960( 

*گیبسون )1979(

*کوهن و همکاران )1986(

4. خالصه و نتیجه گیری
آن چه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، مروری بود بر پژوهش های انجام شده در زمینه رابطه بین سالمت روان 
و محیط های ساخته شده. از دیدگاه کوهن نوع طراحی ساختمان ها دارای این پتانسیل است که ایجاد استرس نماید و 
در نتیجه بر سالمت روان اثر گذارد. طبق پژوهش های صورت گرفته توسط ایوانس و مک کوی، استرس هنگامی ایجاد 

می گردد که بین ادراک فرد از الزامات محیط و توانایی وی در پاسخدهی به آن ها عدم توازن ایجاد گردد.
جستجوها در این زمینه نشان داد پژوهشگران مطالعات گسترده ای را در زمینه نقش محیط های باز در سالمت روان انجام 
داده اند. اما با وجودی که انسان ها ساعات بسیاری را درون محیط های ساخته شده به سر می برند، طبق نظریات ایوانس و 
مک کوی، تحقیقات در زمینه نقش محیط های ساخته شده در سالمت روان اندک است. محرابیان در پژوهش های خود 
به اصطالح بار محیط اشاره می کند. از دیدگاه وی محیط با بار محیطی باال، مقدار زیادی اطالعات حسی ارائه می نماید و 
می تواند استرس ایجاد نماید. وی معتقد است سه ویژگی در بار محیطی دخالت دارند: شدت، تازگی و پیچیدگی. بنا بر 
عقیده کاپالن و کاپالن چهار عامل واکنش های انسان را به محیط تعیین می کنند: انسجام، خوانایی، پیچیدگی و رازگونگی. 
در مطالعه دیگری ایوانس و مک کوی به پنج بعد معماری اشاره می کند که از طریق کاهش یا افزایش فشارهای روانی، بر 
سالمت روان انسان اثرگذار هستند که شامل بازسازی ذهنی و نشاط آوری، تحریک، انسجام، توانش های محیطی و کنترل 
می باشد. همچنین ایوانس در پژوهش های خود به بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم عوامل مربوط به محیط ساخته شده 

بر سالمت روان می پردازد. استنتاج اصلی این نوشتار را می توان چنین بیان نمود:
مبانی نظری موجود در حیطه روان شناسی محیط، معیارها و تئوری های طراحی محیط که همگی بر اساس یافته های 
علمی و روان شناختی می باشند، هنگامی منجر به ارتقای سالمت جسمی و روانی افراد می گردد که مورد کاربرد و توجه 
جدی طراحان قرار گیرد. قابل ذکر است انجام مطالعات تجربی بیشتر در این زمینه ضرورت دارد تا بتوان به نتایج دقیق تر 

دست یافت.
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پی نوشت
1. Gifford
2. Proshansky
3. Russell
4. Snodgras
5.  Environmental load
6. Kaplan
7. Evans 
8. McCoy
9. Selye
10. General Adaptation Syndrome
11. Restorative
12. Being away
13. Extent
14. Fascination
15. Compatibility
16. Stimulation
17. Complex or Incoherent patterns
18. Complexity and Novelty
19. Room shape
20. Adjacencies to sources of stimulstion
21. Partial Vista

 شدت نوری که از محرک ساطع می شود.. 22
میزان نور در رنگ. 23

24. Coherence
25.  Affordance
26. Gibson
27. Control
28. Archea
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