
Η περιβαλλοντική σχέση  

και το πλαίσιο συμπεριφοράς 

 Περιβαλλοντική σχέση 

 Τυπολογία περιβαλλόντων 

 Πλαίσιο συμπεριφοράς 



Η περιβαλλοντική σχέση στον φυσικό χώρο 

 Γεωλογικές και γεωγραφικές συνιστώσες 

 Επικοινωνία μεταξύ των φυσικών χώρων 

 Φυσικοί πόροι 

 Κλιματολογικές συνθήκες  (μικροκλίμα, εποχές) 



Η περιβαλλοντική σχέση στον κοινωνικό χώρο 

 Πληθυσμιακή πυκνότητα (εξωτερική και εσωτερική, υποστελέχωση-

υπερστελέχωση, υπερπληθυσμός και αίσθημα συνωστισμού).  

 Περιβαλλοντική ρύπανση  

 Θόρυβος 



Τυπολογία των περιβαλλόντων 

 Προσωπική περιοχή (ατομικές ανάγκες και ενδιαφέροντα) 

 Μικροχώρος/μικροπεριβάλλον (προστασία και κοινωνικές επαφές) 

 Χώρος εγγύτητας (γειτνιάζων περίγυρος του μικροχώρου) 

 Ενδιάμεσος χώρος (κατοικούμενος χώρος με εστιασμένο κύκλο 

δραστηριοτήτων, π.χ. εργασία, αναψυχή).  

 Χώρος απόστασης σε έκταση (περίχωρα του κατοικούμενου χώρου). 

 Μακροχώρος (σύστημα κατοικούμενων χώρων). 



Το πλαίσιο συμπεριφοράς  
(Barker & Wright, 1995, 1971) 

 Το πλαίσιο συμπεριφοράς (behavior setting) αναφέρεται στην 

οικολογική μονάδα, στην οποία συμβαίνει η συμπεριφορά. 

 Συνιστά τη «μονάδα ανάλυσης» στην Περιβαλλοντική Ψυχολογία. 

 Αποτελείται από τα σταθερά, ορατά μέρη του περιβάλλοντος 

(φυσικό περιβάλλον + συμβολικά στοιχεία).  

 Πρόκειται για ομοιοστατικό σύστημα με δομικά και δυναμικά 

χαρακτηριστικά. 



Το ΠΣ ως ομοιοστατικό σύστημα 

 Το ΠΣ δημιουργεί λειτουργικούς τύπους συμπεριφοράς με σταθερά 

χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα αποθαρρύνει μη λειτουργικούς 

τύπους συμπεριφοράς. 

 Ορισμένες συμπεριφορές προβλέπονται επαρκέστερα εφόσον 

γνωρίζουμε τα πλαίσια όπου εκδηλώνονται, παρά τις ψυχολογικές 

ιδιότητες των ατόμων (π.χ., σχολική τάξη, γήπεδο, πλαζ, κλπ.).  

 Η εσωτερική ενότητα (συμμορφία) ενός ΠΣ διασφαλίζεται από μια 

σειρά ελέγχων που προκύπτουν από τα δομικά και δυναμικά 

χαρακτηριστικά του.  



Δομικά χαρακτηριστικά του ΠΣ 

 Γεωγραφικός χώρος 

 Χρόνος και διάρκεια 

 Πληθυσμός 

 Κατοχή 

 Λειτουργική θέση των κατοίκων 

 Τύπος δράσης 

 Μηχανισμοί συμπεριφοράς  

 Πίεση  

 Αυτονομία 

 Ευχαρίστηση 



Δυναμικά χαρακτηριστικά του ΠΣ:  

πηγές εναρμόνισης περιβάλλοντος-συμπεριφοράς 

 Οι φυσικές δυνάμεις 

 Οι κοινωνικές δυνάμεις 

 Η επιλογή των πλαισίων συμπεριφοράς από τα άτομα 

 Η επιλογή των ατόμων από τα πλαίσια συμπεριφοράς 

 Η επίδραση της συμπεριφοράς στο περιβάλλον 


