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 چكيده
شهرها به عنوان مكان زندگى و فعاليت انسان نه تنها، بخش مهمى از محيط مى باشند كه عالوه بر تأثير  گذارى بر محيط زيست 
باعث بهبود كيفيت زندگى ،احساسات و تصورات مردم نيز مى گردند. بنابر اين وجود فضاهاى طبيعى در شهرها از عوامل مؤثر در 
ــاكنان آن خواهد بود. اين مقاله به بررسى عملكرد طبيعت شهر بر كيفيت معنوى زندگى مردم،  ــالمت روحى و روانى س تضمين س
ــش نامه از بين بازديد كنندگان پارك چيتگر در منطقه 22، پرداخته است. نتايج تحقيق رابطه بين  ــى ميدانى با پرس از طريق  بررس
ــالمت  ــى از تجربه  طبيعت و نقش آن در ارتقاء س ــى مثبت و غير ملموس ناش انگيزه مردم از مراجعه به فضاهاى طبيعى، ابعاد حس
روحى و كيفيت زندگى آنان ، كه يكى از جنبه هاى دستيابى به توسعه پايدار است، را بررسى مى كند. هدف بررسى تأثير و اهميت 

ابعاد غير مادى طبيعت بر زندگى انسان به عنوان گامى در جهت پايدارى زندگى شهرى بوده است.
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نيكى توكلى، دكترحميد ماجدى

مقدمه 

ــور توصيف جهانى كه  ــترده اى به منظ واژه پايدار امروزه به طور گس
ــد تا آينده اى دور ادامه  ــانى و طبيعى تؤامًا بتوانن در آن نظام هاى انس
ــود (لينچ،1981). بنابر اين اهداف اصلى  حيات دهند به كار گرفته مى ش
ــى، بهبود و ارتقاء سطح  ــعه پايدار را مى توان تأمين نيازهاى اساس توس
ــتم ها و آينده اى امن تر  زندگى براى همه، حفظ و اداره بهتر اكوسيس
ــت (بحرينى،1375). همچنين يكى از معانى مهم در  ــعادتمند تر دانس و س
ــد. اين  ــانى، حس تعلق به مكان مى باش ارتقاء كيفيت محيط هاى انس
حس كه عامل مهم در شكل گيرى پايه هاى ارتباطى استفاده كنندگان 
ــاى با كيفيت نيز  ــًا منجر به ايجاد  محيط ه ــد، نهايت و محيط مى باش
ــهر را مانند يك موجود زنده فرض  ــد گرديد (فروزنده،1390). اگر ش خواه
ــاط نياز است (خستو،1389).  ــرزندگى و نش كنيم براى ادامه زندگى به س
ــهرى و خط مشىء هاى شكل گرفته از آن  ــفانه اغلب پايدارى ش متأس
ــاخت محيط زيست شهرى  ــان س به طور عمده بر اجزاء مصنوع و انس
ــهر  ــاختار ش ــبز س ــز بوده و توجه به اجزاء طبيعى و فضاهاى س متمرك
همچنان مورد كم توجهى واقع شده است. اگرچه همواره يكى از مسائل 
ــبز، اهميت نقش  ــده در مورد پارك ها و فضاهاى باز و س مهم مطرح ش
ــترش بوده است  ــهرى رو به گس آن ها در بهبود كيفيت زندگى جوامع ش
(Tyrvainen and Vaananen,1998). در حاليكه شواهد و مدارك تجربى 

ــرمايه هاى طبيعى (چون پارك هاى  ــيارى نشان مى دهد حضور س بس
ــت محيطى  ــهرى) و اجزاء آن (مانند درخت، آب) در كنار فوائد زيس ش
ــيارى كه  ــناختى بس ــات اجتماعى، اقتصادى  و روان ش ــراوان، خدم ف
ــت پذيرى شهرهاى مدرن و رضايت و  همگى مفهوم قاطعى براى زيس
 .(Ulrich,1981) خوشنودى ساكنان آن در بر دارد را نيز عرضه مى كند
ــت فشارهاى روحى - روانى و عصبى  تجربه بودن در پارك ممكن اس
ــكنه شهر  را كاهش، تفكر و تعمق را افزايش داده، حس جوانى را در س
 .(Kaplan,1983) ــان به ارمغان آورد ــت و آرامش و راحتى را برايش تقوي
فرضيه عملكرد تجديد كنندگى محيط هاى طبيعى در مطالعات بسيارى 
ــچ1 در تحقيقاتى  ــت. به عنوان مثال اولري ــى قرار گرفته اس مورد بررس
ــتانى كه از پنجره اتاقشان به منظره طبيعت  دريافت كه بيماران بيمارس
ــيار سريعتر از آنهايى كه منظره اتاقشان  و درختان بيرون مى نگرند بس
 .(Ulrich,1981) ــت، بهبود مى يابند ــاختمان ها و ابنيه اس محدود به س
در بررسى ديگرى كه توسط اشرودر2 انجام شد وى نشان داد كه محيط 
ــهرى بدون طبيعت و  ــه با مناظر ش هاى طبيعى با آب و گياه در مقايس
فضاى سبز باعث ايجاد آرامش و نگرانى كمترى در بينندگان مى شود. 
اين توانايى كاربرد اجزاء طبيعى تحت عنوان "مسّكن هاى طبيعى"، به طور 
حتم در محيط هاى شهرى كه فشار يكى از جنبه هاى رايج زندگى آن 

ــد (Schroeder,1991). عالوه بر آنچه ذكر شد فوايد  ــت مفيد مى باش اس
ــى (جذابيت، تفريح - تفرج)، روانشناسى (صميميت، حس  زيبايى شناس
خلوت با خود، كاهش عصبانيت و پرخاشگرى)، اجتماعى (توسعه روابط 
ــويق به يكپارچگى، حس مشاركت، تأثير متقابل بين افراد  عمومى، تش
ــودآورى، كاهش هزينه هاى پااليش آالينده ها و  جامعه)، اقتصادى (س
درمان بيمارى هاى ناشى از آن، رونق گردشگرى) نيز از جمله خدمات 
ــهرها اند (توكلى,1388). به  قابل توجه پارك ها و فضاهاى طبيعى در ش
گفته هربرت گيراردت3 شهرهاى قرن 21  مكان هايى اند كه سرنوشت 
ــت كره در آن تعيين مى شود؛  ــر در آنجا رقم مى خورد و آينده زيس بش
ــهرهاى پايدار ،داشتن جهان پايدار غير ممكن  به عبارتى بدون وجود ش
خواهد بود (Giradet,1999). نكته قابل تأمل ديگر آن است كه طراحان 
ــه هم با طراحى و هم با  ــر به عنوان نماينده حرفه اى ك ــط و منظ محي
ــان  ــت طبيعى و انس ــت و برنامه ريزى در دو حيطه محيط زيس مديري
ــطحى از برنامه ها موقعيت و جايگاه  ــاخت سر و كار دارند، در هر س س
ــيار مؤثرى در رفع مشكالت شهرها و حركت به سوى پايدارى آنها  بس
ــا مى كنند زيرا محيط و منظر با ماهيت كالبدى خود همه فعاليت ها،  ايف
ــالئق و نيازهاى  ــرى هاى زمين را با وجود عالئق، س ــروه ها و كارب گ

گوناگون مرتبط مى سازد.
ــت كه  ــت:"منظر جايى اس همان طور كه رابرت تاير4 عنوان نموده اس
ــى براى تحليل تضادهاى معمول بين فن آورى و طبيعت بايد  هر تالش

.(Thayer,1994) "انجام شود
با اين حال همواره يكى از دغدغه هاى اصلى طراحان محيط دستيابى 
ــه حوزه اكولوژيك،  ــى بوده كه باعث پايدارى بين س ــه آن نوع طراح ب
ــات هر كدام را  ــده ،معانى ،مفاهيم و مالحظ ــى و اقتصادى ش اجتماع
ــه چه طرحى به  ــت يابد. اينك ــنجيده تا نهايتًا به نتيجه مطلوب دس س
ــاخص هاى  ــد نيازمند ارزيابى ش ــت آميز به انجام مى رس ــور موفقي ط
ــتر طرح) است و  ــده بر روى محل اجراى طرح (بس ــه عامل ذكر ش س
ــنجيده و ارزيابى شود  ــطح محلى خودش س ــتى در س هر پايدارى بايس
ــده "كيفيت زندگى  ــار تمام معيار هاى ذكر ش (Girardet,1992). در كن

ــدار مركزيت دارد. بدين  ــهر پاي ــاخص هاى گوناگون از ش " به همه ش
ــبز عمومى به ازاى هر نفر"،  ــرانه فضاهاى س معنا كه مواردى چون "س
ــى و كيفيت آنها" اغلب به  ــارك هاى عمومى و مناطق تفرج ــداد پ "تع
عنوان عوامل مهم براى ايجاد شهر قابل زندگى، مطلوب و جذاب براى 

ساكنانش ياد مى شود. 
 قويًا اين اعتقاد وجود دارد كه توسعه شهرهاى پايدار بيشتر، تنها مربوط 
ــهرى نيست بلكه شامل  به بهبود جنبه هاى زنده و غير زنده زندگى ش
جنبه هاى اجتماعى زندگى شهرى –كه در رابطه با ديگران و با آن ها 
ــارب و آگاهى ها از كيفيت محيط  ــكل مى گيرد- رضايت مردم، تج ش
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صفحات     5-15
عملكرد محيط هاى سبز و طبيعى در ارتقاء سالمت روحى- روانى انسان

.(Beer,1994) زيست زندگيشان نيز مى باشد
 زندگى انسان در تمامى دوره هاى زمانى ،متأثر از مسائل و موضوعات 
مختلف محيطى بوده و كيفيت محيط زندگى افراد جامعه بر روند فعاليت هاى 
ــه ويژه خصوصيات روحى و رفتارى آن ها تأثير مى گذارد.  روزمره آنها ب
الزمه سالمت، رشد و پويايى يك جامعه نيز وجود افراد سالم ،پويا و فعال 
در آن جامعه است كه به محيط روح ببخشند و جامعه را به سوى اهداف 
ــر ارتباط بين فضاهاى طبيعى  ــى پيش برند. از اينرو در مطالعه حاض عال
شهرى و پايدارى زندگى شهرى از طريق بررسى ارزش طبيعت شهر به عنوان 
ايجاد كننده خدمات اجتماعى ضرورى براى كيفيت زندگى مردم كه ركن 
كليدى از توسعه پايدار است، بررسى مى گردد. سؤاالت اصلى مطرح شده 
در اين مطالعه عبارتند از اينكه: چرا مردم به پارك هاى شهرى نياز دارند؟ 
ــت مى آورند؟ و آيا اين منافع حقيقتًا  چه منافعى از ديدن اين فضاها بدس
كيفيت زندگى شان را تحت تأثير قرار مى دهد؟ موضوعات بررسى شده 
به ميزان تقاضاهاى اجتماعى براى پارك ها و فضاهاى طبيعى – تفرجى 
ــهرها ،عناصر حسى درگير شده در تجربه مردم از طبيعت و فوايد و  در ش
ــى تحقيق طى سه ماه (از  ــت. نتايج بررس منافع حاصل از آن پرداخته اس
ــت 1388) در پارك جنگلى چيتگر (كه در  ــفند ماه 1387 تا ارديبهش اس
ــگرى منطقه 22 قرار دارد)  مجاورت طرح آتى درياچه مصنوعى- گردش
ــت زندگى مردم مورد  ــد و تأثيرات آن در كيفي ــام گرفت و تحليل ش انج

بررسى قرار گرفت.

 روش تحقيق
 اطالعات اوليه از طريق پرسش نامه از بين بازديدكنندگان پارك چيتگر 
ــورت پذيرفت (توكلى،1388).  ــن ذخيره طبيعى غرب تهران) ص (بزرگتري

ــرقى به مساحت  اين پارك در منطقه 22 تهران قرار گرفته ،محدوده ش
ــاحتى معادل 658 هكتار را به  تقريبى 253 هكتار و محدوده غربى مس
ــتر امكانات و خدمات رفاهى در بخش شرقى  خود اختصاص داده و بيش
ــتر به  ــتقرار يافته و محدوده غربى داراى امكانات خدماتى كمتر و بيش اس
صورت بكر و جنگلى باقى مانده است (صحرائى نژاد،1386). مصاحبه شوندگان 
ــرف نظر از موقعيت  ــان بازديدكنندگان پارك و ص ــه طور تصادفى از مي ب
ــدند. ابتدا به افرادى كه  ــغلى و درآمدشان انتخاب ش اجتماعى يا زمينه ش
ــخگوئى  ــى كردند درباره هدف تحقيق و روند پاس ــه پارك مراجعه م ب
ــش نامه ها در اختيار افراد عالقمند قرار  ــپس پرس اطالعاتى داده و س
ــد كه در طى اقامتشان در پارك به  ــته مى ش مى گرفت و از آنها خواس
ــخها بيانگر تجارب آنى آنها از  ــؤال ها پاسخ دهند، بنابراين پاس اين س

طبيعت بود. 
ــاعات مختلفى از روز و  ــنامه ها طى هفته و  آخر هفته و در س  پرسش
بخش هاى متفاوتى از پارك(نيمه شرقى و نيمه غربى) پخش گرديدند. 
ــوال و شامل:  ــنامه ها مباحث مختلفى را در بر گرفته (كًال 20س پرسش
ــات و زمان مراجعه به  ــخصات فردى ،تفريحات مورد عالقه، امكان مش
ــارك، عوامل  موثر در ارتقاء كيفيت محيط بوده كه با هدف كمك به  پ
ــيه درياچه مصنوعى چيتگر مطرح شدند) و  طراحى سايت تفرجى حاش
ــت در قالب سه سوال و  ــى از آن كه موضوع تحقيق پيش رو اس بخش
ــات :انگيزه هاى حضور در طبيعت، تصور ادراكى از طبيعت،  در موضوع
ــت،  ــت و طرز برخورد با محيط زيس ــور از عملكردهاى محيط زيس تص
ــورد تجزيه و تحليل قرار  ــد كه در اين تحقيق م ــب و تدوين گردي مرت

خواهد گرفت . سه پرسش اصلى مطرح شده عبارت بودند از:
ــت: (چرا مردم به پارك  ــما از حضور در طبيعت چيس 1. انگيزه هاى ش

شكل 1. رابطه پارك هاو پايدارى شهرى 

افزايش قواى روحى و تمدد اعصاب

گذراندن اوقات فراغت، تفريح و تفرج

شادى، نشاط، سرزندگى

سالمت روحى-روانى كاهش هزينه هاى رفع آالينده ها

كاهش هزينه هاى درمان بيمارى ها

كاهش هزينه هاى خسارات اجتماعى

كاهش هزينه هاى خسارات زيست محيطى

بعد غيرمادىبعد مادى

بعد كالبدى بعد زيست محيطى بعد اجتماعى و فرهنگى بعد اقتصادى

ابعاد مؤثر در پايدارى شهر
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ــى گرايش دارند و اين فعاليت ها  ــه مى كنند؟ به چه فعاليت هاي مراجع
نيازمند چه امكاناتى است؟)

2. ابعاد حسى و منافع قابل مشاهده از طبيعت براى شما چيست: (مردم 
در پارك چه احساسى دارند؟ سالمت و رضايت عمومى چقدر براى آنها 

اهميت دارد و چرا؟)
ــبز موجود در  ــا ميزان فضاى س ــما تا چه حد ب ــت عمومى ش 3. رضاي
شهرتان مطابقت دارد: (آيا مردم از ميزان فضاهاى سبز موجود در شهر 

تهران رضايت دارند؟)
ــد يك ويژگى  ــق به طور كلى واج ــت كه اين تحقي ــه ذكر اس الزم ب
پژوهشى بوده و نتايج آن ،اطالعات قابل توجهى درباره نقش و اهميت 
ــهروندان و كيفيت زندگى شان  ــبز عمومى در رضايت ش فضاهاى س
ــورد مطالعه ،  ــعت منطقه م ــت. در مجموع با توجه به وس ــر داش در ب
پراكندگى وسيع افراد در سطح پارك و به منظور ايجاد خطاى كمتر در 
ــش نامه پخش شد كه به  نتايج حاصله از جامعه آمارى تعداد 350 پرس
در صد نسبتًا بااليى از آنها (٪ 82/3 ) پاسخ جامع داده شد. در نهايت نيز 
ــر دو روش تحليل كمى (روش spss براى يافتن داده ها (و كيفى) از ه
تحليلى) براى تحليل و تفسير اطالعات جمع آورى شده استفاده گرديد. 
ــه ،متغيرهاى  ــاس آمار توصيفى پاي ــؤاالت چند گزينه اى نيز بر اس س
ــؤاالت  ــل و عوامل تحليل مورد مطالعه قرار گرفتند، در حاليكه س تحلي

تشريحى بر اساس مندرجاتشان تحليل شدند (توكلى،1388).

 تحليل اطالعات
انگيزه هاى مردم از حضور در طبيعت 

ــردم از بازديد فضاهاى طبيعى و فعاليت هاى گوناگونى  انگيزه هاى م
كه انجام مى دهند بازتابى است از ميزان تقاضاى آن ها از محيط هاى 
ــان را دارند. اين  ــى و نيازهايى كه در آن جا انتظار برآورده شدنش طبيع
ــزان و طراحان براى قاعده مند كردن  ــات مى تواند به برنامه ري اطالع
ــىء هاى هماهنگ با نيازهاى عمومى جامعه كمك كند. براى  خط مش
ــردم از مراجعه به پارك از  ــت آوردن اطالعات مربوط به انگيزه م بدس
نمونه هاى آمارى سؤال شد كه "چرا به اين پارك مراجعه كرده اند؟" و 
ــخ ها نتايج زير را حاصل كرد: داشتن آرامش ،رهايى از شهر ،بودن  پاس
ــتان و آشنايان، بودن در كنار خانواده  با طبيعت، ورزش، مالقات با دوس

و فرزندان، مطالعه، تفكر و تعمق.
 تحليل پاسخ ها نشان داد "داشتن آرامش" اكثريت انگيزه ذكر شده توسط 
ــخ ها را به خود اختصاص داده  ــدگان پارك بوده و ٪ 76/5  پاس بازديدكنن
است. گرچه اين نتيجه تعجب آور نيست زيرا در شهر و محيط هاى پيرامون 
رو به توسعه آن نياز به آرامش، نشاط و دورى از فشارهاى عصبى شهر 
ــكوت فضاهاى بى انتهاى  ــت و در س به طور ويژه اى حائز اهميت اس

محيط هاى طبيعى  هر فردى مى تواند نگرانى هاى روزمره اش را فراموش 
كرده و هم از نظر كالبدى و هم از نظر ذهنى و روحى آرامش يابد.

ــاى مربوط به اين  ــش ه ــى پرس  مورد بعدى از نتيجه حاصل از بررس
ــده بوده كه  ــخ هاى ذكر ش ــهر" با ٪ 64/2  پاس بخش" رهايى از ش
ــان دهنده اين مطلب است كه پارك هاى شهرى به مثابه پناهگاه  نش
ــر و صدا و آلودگى شهر براى  و ذخيره گاهى طبيعى فارغ از ترافيك، س
ــى يكى از جنبه هاى مهم  ــردم قلمداد مى گردند. حس آزادى و رهاي م
رفتارى فرد در ارتباط با محيط كالبدى است كه ميزان آن در افراد حاضر 
ــاختار دائمى و طراحى آن فضا  در يك قرارگاه كالبدى معين ،عالوه بر س
به پيشامدهاى رخداده در آنجا نيز بستگى دارد. آزادى مفهومى كليدى در 
درك خلوت، قلمرو و احساس ازدحام است. همچنين بسيارى از جواب ها 
به نيازهايى چون ديدن مناظرى غير از ماشين ،ساختمانها و محيط هاى 
مصنوع تأكيد داشت. در اينگونه موارد، طبيعت شهر نه تنها امكان رهايى 
ــازد، بلكه باعث  ــى ها ،دغدغه ها و زندگى روزمره را مهيا مى س از نگران

دورى از محيط مصنوع نيز مى شود.
ــدگان يا در  ــنيدن صداى پرن ــواى طبيعت مانند ش ــوش كردن به ن گ
ــاى  آن كه به  ــداى جريان آب در محيط و تماش ــواردى حضور و ص م
طور مختصر تحت عنوان "بودن با طبيعت" قابل ذكر اند، يكى ديگر از 
انگيزه هاى مهم براى ديدن و مراجعه به پارك با ٪ 58/2  بوده است. 
ــاى آن و  اين درصد بيانگر يك نياز روحى به حس كردن طبيعت، تماش
ــنوايى (شنيدن آواز  ــط حواس بويايى (بوئيدن گل ها) ،ش لمس آن توس
ــداى آب) و بينايى (لذت بردن از طبيعت و ديدن مناظر)  ــدگان و ص پرن

مى باشد. 
 يافته ها نشان داد تقريبًا ٪ 26/3 افراد براى "گردش و بودن با اعضاى 
خانواده "به پارك مراجعه مى كنند .در اين بخش، طبيعت عملكردهاى 
ــه خانوادگى و ايجاد  ــتحكام رابط ــى چون تقويت و اس ــى مهم اجتماع
ــواده را در بر دارد. فوايد  ــى امن براى بازى كودكان در كنار خان محيط
ــته  ــل از اين عملكردها هم به والدين و هم به فرزندان تعلق داش حاص
ــازى) و ماجراجويى و كنجكاوى  ــاس رقابت (در ب به گونه اى كه احس
كودكان در طبيعت به طور مثبتى به رشد آن ها كمك كرده و بودن در 

كنار والدين به ايجاد رابطه نزديك با آنان مى انجامد.
ــتان و  ــر و تعمق"(٪ 12/6 )، مالقات با دوس ــل ديگر مانند"تفك  دالي
ــى (٪ 5/6 ) ، مطالعه (٪ 2/1 ) و به  ــنايان ( 8/2 ٪ )، ورزش گروه آش
ــوارد اول و آخر بيانگر نياز  ــب در رده هاى بعدى قرار گرفته اند. م ترتي
ــورد ديگر بيانگر نياز به تنهايى و  ــه روابط وارتباطات اجتماعى و دو م ب
خلوت با خود است؛ اين نياز معموًال زمانى محسوس مى شود كه انسان 
ــراد زياد و يا فضاهاى پر ازدحام  ــد براى مدتى طوالنى با اف مجبور باش

شهرى در تماس باشد (شكل 2).

نيكى توكلى، دكترحميد ماجدى
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صفحات     5-15

ــج مذكور تفاوت  ــا عوامل و نتاي ــت كه در ارتباط ب ــه ذكر اس الزم ب
ــد، حال آنكه  ــوى مصاحبه شوندگان يافت نش ــيتى خاصى از س جنس
ــه عبارتى ورزش و  ــنى مختلف قابل توجه بود. ب ــاوت رده هاى س تف
ــترين موارد ذكر شده توسط گروه  ــتان و آشنايان بيش مالقات با دوس
ــتن  ــا و انگيزه هاى ديگرى چون داش ــا، فعاليت ه ــنى جوان تر ه س
ــط  ــده توس آرامش، بودن با خانواده و تفكر و تعمق اكثر موارد ذكر ش

بزرگساالن و افراد مسن تر مى باشند.

ابعاد حسى ناشى از  تجربه طبيعت
بررسى مهم ديگر مورد نظر اين مطالعه يافتن ابعاد حسى تجربه  طبيعت، 
فوايدى كه از آن عايد مردم مى شود و رابطه آن با خوشنودى و سالمت 
عمومى آن ها است. در حقيقت فرض بر آن است كه احساسات و عواطفى 
ــان در محيط طبيعى دست مى دهد با تجربه وى از طبيعت و  كه به انس
ميزان رضايت او از نوع ،ساختار و زيبايى آن محيط خاص ارتباط متقابلى 

دارد. سؤاالت مطرح شده در اين بخش به شرح زير بودند:
1. طبيعت چه احساسى در شما ايجاد مى كند؟

ــخ هاى مربوط به اين سؤال به جنبه هاى متفاوتى چون "آزادى و  پاس
ــحالى و خوشبختى" و" خلوت با  رهايى"، "آرامش"،"سرزندگى"،"خوش

خود" اشاره داشت.
ــما مفيد  ــمى ش ــالمت روحى و جس ــات چقدر براى س 2. اين احساس
ــؤال افراد مى توانستند پاسخ هاى دلخواه  ــت؟(در رابطه با اين دو س اس

خود را نيز ذكر كنند)
 جواب هاى بدست آمده در يك بازه سنجشى از 1 تا 5  امتياز ارزشگذارى 
ــدند (1- اصًال مهم نيست،2- مهم نيست،3- مهم، 4-خيلى مهم و  ش
5- ضرورى). تجزيه و تحليل پاسخ ها ى حاصله درباره احساسات تجربه 
ــاس "آزادى و رهايى" اكثريت جواب هاى  ــده نشان مى دهد كه احس ش

ذكر شده با ٪ 68 را به خود اختصاص داده است. 

"آرامش " با ٪ 47/2 موارد ذكر شده اشاره بر هماهنگى و همسويى با 
طبيعت مى كند. همچنين اين احساس از نوعى رهايى از ضمير و نفس 
ــتن به فضايى ما فوق فضاى زندگى روزمره حكايت  ــتن و پيوس خويش
دارد."سرزندگى و نشاط " ، "خوشبختى" به ترتيب جزء رده هاى بعدى 
ــى  ــدند. ديگر تجارب حس ــى افراد در طبيعت عنوان ش از تجارب حس
ــده شامل "سكوت"،"راحتى" و "ماجراجويى"  بودند كه با ميزان  ذكر ش

امكانات و تجهيزات موجود در پارك مرتبط مى باشند.
ــاوت مهمى بين گروه  ــز مانند قبل تف ــى نتايج اين بخش ني در بررس
ــل "ماجراجويى و آزادى و  ــم نخورده و تنها عام ــردان و زنان به چش م
ــتر توسط گروه سنى جوان ترها و "آرامش وخلوت با خود"  رهايى" بيش
توسط مسن تر ها ذكر شده است. آمار و اطالعات مستخرج و تحليل هاى 
مربوط به احساس حاصل از تجربه طبيعت حضور دو بعد احساسى را آشكار 

مى سازد:
1-احساسات ناشى از انگيزه هاى فراغتى و تفريحى                 

2- احساسات ناشى ازانگيزه هاى روحى و روانى
ــى گيرند مى توان به  ــه در زير مجموعه بعد اول قرار م ــواردى ك از م
ــاط " اشاره  ــرزندگى و نش "آزادى"،"راحتى" ،"ماجراجويى" و "حس س
كرد. اين بعد در ويژگى اين حقيقت كه تجربه طبيعت منبع احساسات مثبت 
و عاملى براى باززنده سازى جسم و روح است ،قابل تعريف مى باشد. الزم 
به ذكر است كه اصالح "تفريح و فراغت" نبايد صرفاً متوجه فعاليت هاى 
ــطه وجود امكانات  ــان در طبيعت بواس ــى كه مردم طى حضورش خاص
ــند، بلكه بايستى بيشتر  ــوند باش ــويق مى ش خاص آن محيط بدان تش
ــاس راحتى و لذت و نشاط جسمى-روحى باشد كه هر  معطوف به احس
ــج مربوط به بعد دوم،  ــت با خود به همراه دارد. نتاي ــه اى از طبيع تجرب
طبيعت را به عنوان منبع انرژى هاى مثبت ،نيرويى محرك و زمينه ساز 
ــت، طبيعت به عنوان  ــرح مى كند. در اين حال ــش روح و روان مط آرام
ــيده، آن را غنى از نيروهاى  يك انرژى پنهان به زندگى فرد معنا  بخش

شكل 2.  انگيزه هاى حضور در طبيعت. (ماخذ: توكلى، 1388) 
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ــتيابى به جايگاه متعالى فكرى ،معنوى، نشاط روح و روان، ،سالمت  دس
فكر و ذهن بيان مى شود و منشأ احساساتى چون "خلوت با خود، آرامش، 
سكوت و خوشحالى" مى گردد. در نهايت مى توان چنين استنباط كرد كه 
ريشه كليه احساسات تجربه شده در طبيعت در هر دو بعد در نهايت بازتابى 

از نياز هاى روحى افراد مى باشد (شكل 3).
ــؤال مطرح شده دراين  ــد دومين س ــتر نيز ذكر ش همان طور كه پيش
ــالمتى و خوشنودى مردم  بخش مربوط به ميزان اهميت طبيعت در س
ــخ دهندگان  ــود. بنابراين براى يافتن اطالعات و آمار جامع تر از پاس ب
ــالمتى عمومى  ــات براى س درباره ميزان اهميت اين عواطف و احساس
ــاز (مانند بخش قبل)  ــى از 1 تا 5 امتي ــان در غالب يك بازه سنجش ش
ــان مى دهد كه بيش از ٪  ــد. تحليل اين داده ها نيز نش ــنجى ش نظرس
ــا ميانگين 4/31  ــؤال از درجه مهم تا ضرورى (ب ــراد به اين س 90  اف
ــان دهنده آن است كه حس تجربه بودن  ــخ داده اند كه نش امتياز) پاس
ــيار مهمى از سالمت مردم تلقى مى شود.  ــهم بس در طبيعت به عنوان س
عمده پاسخ ها بر اين مسأله تأكيد داشت كه حضور طبيعت چون نيرويى 
باعث احياء قوا و نيروى فرد شده به گونه اى كه بودن در محيط طبيعى 
ــت و باعث  ــى از زندگى روزمره اس ــارهاى منفى ناش جبران كننده فش
ــود. به عبارتى محيط هاى  ــرايط فيزيولوژيكى افراد نيز مى ش بهبود ش
ــو منبع قدرتمندى از نيروى احياءكنندگى،  ــبز و طبيعى از يك س باز، س
ــئوليت ها،  گريز از زندگى روزانه، فرصتى براى دورى از دغدغه ها و مس
ــنيدن صداها و  ــط مصنوع و مكانى براى ش ــوع بصرى فارغ از محي تن
ــر نياز به دورى از  ــوى ديگ ــد و از س نواهاى دل انگيز طبيعت مى باش
ــويق به فعاليت هايى خارج از  ــهرى و تش زندگى روزمره و يكنواخت ش
ــت  ــهر را منعكس مى كند. تحليل نتايج بيانگر آن اس حصار فيزيكى ش

ــى  كه اگرچه افراد در درجه اول وجود طبيعت را به عنوان عاملى اساس
براى سالمت جسم خود ذكر مى كنند، ليكن در ضمير نا خود آگاهشان 
ــالمت روح و روان خود  عمده داليل اهميت چنين فضاهايى را براى س

مى پندارند. 

ميـزان رضايتمندى از فضاهاى سـبز و طبيعـى موجود در 
شهر تهران

ــده در اين تحقيق بررسى ميزان رضايت افراد  ــؤال مطرح ش آخرين س
ــهر است كه اكثريت جواب ها (٪ 65/6)  ــبز موجود در ش از فضاهاى س
ــهر مى باشد. اين امر  ــبز ش ــرانه فضاى س بيانگر نا رضايتى از ميزان س
ــت اندركاران  ــت كه لزوم توجه برنامه ريزان و دس مؤيد اين مطلب اس
ــترش و ايجاد چنين فضاهايى در كالن  ــهرى به ارتقاء ،گس مباحث ش
شهر تهران بسيار ضرورى مى نمايد، به گونه اى كه اين فضاها بايستى 
ــه هر دو بعد نيازهاى تفريحى و نيازهاى روحى (معنوى) افراد  بتوانند ب
پاسخگو باشند. بنابر اين چنين فضايى منشأ زندگى روزمره تلقى مى شود 

و كيفيت محيطى آن جهت حفظ سالمت ساكنان اهميت مى يابد.
ــرآورده كردن اهداف و  ــرده اند براى ب ــعى ك طراحان محيط همواره س
نيازهاى مختلف افراد امكانات محيط را به خدمت گيرند، حال اين سوال 
مطرح است كه آيا آن ها توانسته اند در شهرها با بكارگيرى قابليت هاى  
ــخگوى نيازهاى جسمى  محيط هاى طبيعى فضايى را خلق كنند كه پاس
ــد و آسايش و رضايتشان را فراهم آورد.  ــتفاده كنندگان باش و روحى اس
ــه بتوان به چيزى فراتر از يك توصيف كلى  ــن خصوص براى آنك در اي
ــتى به تدوين شاخص هاى  ــت يافت بايس براى يك هدف آرمانى دس
ــه به نيازهاى  ــرد پايدار و با توج ــط و منظر با رويك ــك طراحى محي ي
ــى بيولوژيكى و  ــته :1- نيازهاى اساس ــان (كه در سه دس ــى انس اساس

شكل3. ابعاد حسى ناشى ازتجربه  طبيعت (مأخذ: توكلى،1388)
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صفحات     5-15

فيزيولوژيكى، 2- نيازهاى اجتماعى و اقتصادى و3- نيازهاى فرهنگى 
و هنرى قابل تقسيم اند) پرداخته شود (شكل 4). اين شاخص ها مى توانند 
ــى ترين معيارهاى سنجش و حياتى ترين عالئم نشانگر وضعيت  اساس
فضاهاى طبيعى موجود يا در دست ساخت باشند و در حقيقت اطالعات 
ــهرها بوده و  ــتم هاى طبيعى ش ــدى اند كه نمايانگر وضعيت سيس مفي
ــخص مى سازند كه شهر و طبيعت آن به كجا پيش مى رود، آيا در  مش
ــت يا شرايط آن وخيم تر شده و يا اينكه ثابت و بدون  حال بهبودى اس
ــه يكى از نقش هاى  ــوى ديگر با توجه به آنك ــت. از س تغيير مانده اس
فضاهاى طبيعى شهر ها اثر آن بر تقويت دريافت هاى روحى، عواطف 
ــات انسان ها است، بنابر اين محيط هاى طبيعى واجد كيفيت  و احساس
انسانى-عاطفى بوده و از اينرو وظيفه طراحان محيط عالوه بر توجه به 
ساير منافع انكار ناپذير طبيعت،تقويت محتواى معنوى-عاطفى ناشى از 

كنش هاى انسان و طبيعت مى باشد. 
 نكته حائز اهميت در تعريف اين شاخص ها آن است كه پايدارى را بايد 
به عنوان يك فرآيند تكاملى و نه ايستا و حتى تعادلى در نظر گرفت. به 
اين مفهوم كه گرچه تحقق پايدارى كامل به عنوان يك هدف مطلق غير 

ــد، ليكن حركت به سوى پايدارى مى تواند  واقعى و خيالپردازانه مى باش
حاكى از تحقق فرآيند پايدارى باشد (بحرينى،1376).

نتيجه گيرى

 امروزه افزايش روند توسعه كالنشهر تهران ،دورى محل كار و زندگى، 
ــه كافى به  ــترش آلودگيها ،عدم توج ــهرى، گس ــش ترددهاى ش افزاي
ــن حس تعلق به  ــارى هاى رفتارى، از بين رفت ــاى مردم، ناهنج نيازه
ــائلى از اين قبيل را مى توان جزء شرايط نا مناسب  محيط زندگى و مس
ــارهاى روحى و روانى در افراد منجر به  ــهرى دانست كه با ايجاد فش ش
ــازى براى بروز بيمارى  ــوئى بر جسم و روح آن ها و زمينه س اثرات س
ــى از راهكارهاى مطلوبيت  ــدت مى گردد. از اين رو يك ــا در بلند م ه
محيط خلق فضاهايى است كه متناسب با نياز كاربرانش بوده و كاهنده 
ــد؛ به گونه اى كه با به كارگيرى اصول  عوامل تنش زاى محيطى باش
ــان با طبيعت به كاهش  پايدار در طراحى آن ضمن تأكيد بر ارتباط انس
ــت آمده از تحقيق  ناهنجارى هاى فردى و اجتماعى بيانجامد. نتايج بدس

عملكرد محيط هاى سبز و طبيعى در ارتقاء سالمت روحى- روانى انسان

شكل4. شاخص هاى طراحي محيط پايدار (ماخذ: توكلى،1388)

گذر زمانرح درطپذيريانعطاف
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پايدارطيمح طراحي شاخص هاي

پايداري كالبديپايداري اكولوژيكيپايداري اقتصاديپايداري اجتماعي
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ــان مى دهد كه طبيعت شهر نيازهاى مهم غير مادى و غير مصرفى  نش
ــان را برآورده مى سازد. مثًال مردم عمدتاً به اين دليل به پارك مى روند  انس
كه نياز به "آرامش و راحتى" در كنار ساير عواملى چون جاذبه طبيعت، 
ــرايط پرالتهاب شهر" از ديگر عوامل مراجعه  زيبايى دارند."رهايى از ش
مردم به پارك است كه باعث ايجاد منبع عظيمى از احساسات مثبت و 
ــود."آزادى"،"خلوت با طبيعت" و "خوشحالى  تجديد قوا در مردم مى ش
ــترين موارد عنوان شده در مقابل عواملى چون  ــرزندگى" غالبًا بيش و س
"زيبايى" و "سكوت" هستند. اگرچه" آزادى و سكوت" به عنوان ارزش هاى 
اصلى در درك مردم از طبيعت ظاهر مى شود، اما پرسش مهم آن است 
كه رابطه بين تجربه حسى مردم و سالمتى و خوشحالى آن ها چيست؟ 
و چگونه بودن در فضاى سبز و طبيعى اين حس را تحت تأثير قرار مى دهد؟ 
ــات مثبت شكل  ــؤال مى توان گفت كه احساس ــخ به اين س براى پاس
ــيار مهمى در بهبود سالمتى مردم  گرفته در طبيعت به عنوان عامل بس
قلمداد شده و فوايد مستقيمى چون باز زنده سازى نيروهاى فيزيولوژيكى، 
آرامش اعصاب، فكر، انگيزه و يك ارتباط معنوى با دنياى غير مادى را 
ــناختى و احساسى بر كيفيت زندگى  در بر دارد كه همه اين فوائد روانش
مردم كه يك جزء اساسى از توسعه پايدار است، تأثير دارد. با وجود بعد غير 
ــود و  ــادى و غير ملموس طبيعت كه همان بعد معنوى ناميده مى ش م
ــنى كه بر كيفيت زندگى مردم به همراه دارد، فقدان آن ها نيز  منافع روش
ــى  جدى بر جامعه اعمال كند.  ــى تواند پيامدهاى اقتصادى و اجتماع م
ــهرها عواقب  ــاده كمبود فضاهاى طبيعى در ش ــه عنوان  يك مثال س ب
وخيم روانشناختى مهمى بر سالمت افراد داشته كه در طول زمان به بهاى 
سنگين جبران اين ضرر بر سالمتى تمام مى شود و نتيجه آن جامعه اى 
ــاال در اجتماع و نهايتاً نا  ــرده، بيمار، فاقد قابليت و كارايى ب ــرده، افس پژم
پايدار است. بنابراين درروند ارزيابى يك پروژه بايد منافع مادى - معنوى، 
خدمات اجتماعى-اقتصادى، نياز هاى جسمانى-روانشناسى و ارزش هاى 
زيبايى شناسى فضاهاى طبيعى شهر (اعم از پارك ها، فضاى سبز حاشيه 
بزرگراه ها، فضاهاى باز، محيط هاى تفرجى و غيره) همسو با هم لحاظ 

شوند. (شكل 5).
ــاركت مردم يكى از    ــت كه از آنجايى كه مش ــه مهم ديگر آن اس نكت
ــتفاده از فرآيندهاى  ــهر است، اس مهم ترين اجزاء پايدارى اجتماعى ش
ــنجى از  مردم در سطح محلى،منطقه و شهرى(بسته به مقياس  نظر س
ــاركت مردم  ــود زيرا مش ــوذ پروژه) مى تواند مفيد واقع ش ــوزه نف و ح
ــود  و به  ــط امر مهمى قلمداد مى ش ــزى و طراحى محي ــه ري در برنام
ــهروندانش ساخته مى شود  ــالم و پايدار توسط ش ــهر س عبارتى يك ش
ــيار مورد بى توجهى قرار گرفته  ــفانه اين مسئله در ايران بس ولى متأس
ــاخص هاى پايدارى  ــده نشان مى دهد كه ش ــت. موارد بررسى ش اس
ــعه شهرى بايستى در برگيرنده پارامترهاى بيشترى در رابطه با  براى توس

ــد. به نحوى كه اين شاخص ها  فضاهاى عمومى و محيط هاى طبيعى باش
ــت  ــهروندان و تصوير آنها از محيط زيس ــده رضايت ش ــس كنن منعك
ــان باشد. دستيابى به شهر سالم از طريق دو بعد برنامه ريزى  زندگى ش
ــالمت جامعه، بهبود رفتارها و  ــهرى و نيز ارتقاء س كالبدى و طراحى ش
ــاكنانش محقق مى يابد و رويكردهاى مرتبط با  ــادمانى در س ايجاد ش
ــهر و سالمتى بر تمامى انواع فضاهاى باز و سبز شهرى داللت دارند  ش
ــاختار كالبدى اين فضاها به شدت بر تعامل ميان زندگى مردم با  زيرا س

طبيعت تأثير گذار است.
ــى نقش پارك ها و فضاهاى طبيعى به عنوان خدمات   لذا با بررس
ــناختى و اهميت آن ها  دهندگان اكولوژيكى، اقتصادى، اجتماعى، روانش
ــود و نتايج حاصل  ــه نظريات موج ــهر از طريق مقايس براى پايدارى ش
ــرى نتايج قابل تعميم در خصوص نقش  ــات ميدانى به يك س از مطالع
ــت يافته شد.  ــى مردم دس فضاهاى باز و طبيعى در ارتباط با رفتارشناس
برخى يافته ها به عنوان اهداف تحقيق براى كشف انگيزه ها، تصورات 
ــارك جنگلى چيتگر به عنوان يك نمونه  ــات بازديدكنندگان پ و احساس
ــاخص هاى اصلى و مهم  ــط آنها بتوان به ش موردى صورت گرفت تا با بس
ــئول و تأثير گذار در  ــته هاى مس ــى محيط به عنوان يكى از رش طراح
ــت يافته و نقش، اهميت و ضرورت وجود اين فضاها  پايدارى شهر دس
در شهر تهران بررسى شده تا راهگشايى براى تجديد نظر برنامه ريزان، 
ــازى و  ــهرى و طراحان محيط در جهت احياء،حفاظت، بهس طراحان ش
ــعه چنين ذخائر با ارزش طبيعى در شهرهاى بزرگ و صنعتى باشد.  توس
ــهر،  ــت كه طبيعت ش ازجمله نتايج اوليه حاصل از اين پژوهش آن اس
عملكردهاى اجتماعى و غير مادى بسيارى داشته و نيازهاى روان شناسانه 
ــهروندانش را به نحو مطلوبى برآورده مى كند. رفتار فرد عمومًا تحت  ش
ــرايط محيطى نيز موجب  تأثير عوامل مختلف محيطى قرار گرفته و ش
ــب و  ــوند و در صورتى كه محيط مناس ــان مى ش تحريك نيازهاى انس
ــخگوى اين نيازها خواهد بود. بدين ترتيب شناخت همه  كارا باشد پاس
ــط ضرورى مى  ــراى طراحى محي ــش آنها ب ــل محيطى و نق عوام
ــدى، اكولوژيكى،  ــى تواند ماهيت كالب ــى هاى محيط م ــد. ويژگ نماي
ــاختارى، اجتماعى، اقتصادى و زيباشناختى داشته باشد كه با  روانى، س
ــان و محيط، در صورتى  توجه به اين موارد و نيز رابطه انكار ناپذير انس
ــب با نيازهاى  ــه ويژگى هاى محيطى و ماهيت چند بعدى آن متناس ك
حسى و كالبدى افراد باشد به آسايش، شادى و رضايت مردم منجر مى شود 
زيرا مردم لذت را از محيطى كسب مى كنند كه ساختار آن تأمين كننده 
نيازهاى جسمى و روحى-روانى بوده و تجربيات حسى مطلوبى برايشان 
به ارمغان آورد . دوم آن كه گروه هاى سنى انگيزه هاى متفاوتى از مراجعه 
ــه طبيعت، پارك و انجام فعاليت  در آنجا دارند. همچنين برنامه ريزان  ب
ــته باشند كه  ــتى به اين نكته توجه داش ــهرى بايس و طراحان محيط ش
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صفحات     5-15

ــات  ــى در نوع نيازها، تقاضاها، فعاليت ها و احساس ــًا تفاوت هاي عمدت
تجربه شده در طبيعت در افراد با سنين و جنسيت هاى مختلف به چشم 
ــده،  مى خورد كه همواره بايد در طراحى هاى پايدار بدان پرداخته ش
ــار جامعه (كودكان،  ــه گونه اى كه برآورده كننده نيازهاى همه اقش ب
ــاالن، خانواده ها ،افراد با نيازهاى خاص وفرهنگ هاى    جوانان، بزرگس
گوناگون) باشد، بنابراين در طراحى و بهسازى آن ها بايستى به نيازهاى 
تفرجى و معنوى همه گروه ها توجه شود. بعد معنوى و غير مادى تجربه 
ــا اهميت انكار ناپذيرى  ــت و ارزش گذارى منافع حاصل از آن ه طبيع
براى توجيه استراتژى هاى پايدارى شهر به همراه داشته و ارزيابى اين 

ــى نيازها، خواست ها و انتظارات افرادى  عوامل بايستى از طريق بررس
كه در آن جامعه زندگى مى كنند آغاز شود.

همچنين مشاركت مردم و توجه به عالئق آنها به جوامع شهرى كمك 
مى كند تا به بيان ارزش هاى رايجى بپردازند كه به عنوان معيار مرجع 
ــيله بتوانند  ــده تا بدين وس براى برنامه ريزان و طراحان محيط تلقى ش
ــهر پايدار را تحقق بخشند. در پايان  ــترى رويكردهاى ش به ميزان بيش
ــد كه انتقال از وضعيت كنونى  يادآورى اين نكته ضرورى به نظر مى رس
به شهر پايدار چيزى نيست كه يك شبه قابل تحقق باشد ليكن مى توان 
انتظار داشت كه از طريق آگاهى هاى اجتماعى و اكولوژيكى، تهيه سنجه 

عملكرد محيط هاى سبز و طبيعى در ارتقاء سالمت روحى- روانى انسان

شكل 5. رابطه فضاهاى سبز و طبيعى با پايدارى شهرى

و فرهنگي اثرات اجتماعيزيست محيطياثرات اثرات اقتصادي و اثرات  روانشناختيروحي

ارتقاء سالمتها كاهش آلودگي
رواني-روحي

ثبات اقليمي

حفظ محيط
فيزيكي طبيعت

ها حفظ زيستگاه
و گونه ها

وگيري از جل
و  فرسايش
كنترل رواناب

،ايجاد آرامش
و شادي نشاط

كمك به تمدد
و تجديد  اعصاب

و روحيه  قوا

گذران اوقات
و تفريح فراغت

هايكاهش آلودگي
بصري

كاهش اغتشاشات
ذهني انسان

كاهش فشارهاي
ناشي از زندگي 

 روزمره

و كاهش بيماري ها
ها بزه كاري

 ارتقاء سيماي شهر

ت بخشي بههوي
محيط

كاهش هزينه هاي
هاكنترل آلودگي

كاهش هزينه هاي
هادرمان بيماري

كاهش هزينه هاي
بهسازي محيط

و تقويت تعامالت
حس تعلق اجتماعي

هاي استفاده از انرژي
 طبيعي

و ايجاد خوانايي
نظم فضايي در شهر

كاهش آسيب پذيري
انسان از خطرات 

 اجتماعي

و توسعه  تقويت

و بر نامه هاي اجتماي
 فرهنگي در 

 هاي باز محيط

و افزايش تنوع
جذابيت محيط

هايايجاد فرصت
شغلي

و تأمين بهبود
نيازهاي ادراكي

هايتقويت بنيان
خانوادگي

هاي طراحي سبك
مختلف فضاي سبز 

متأثر از فرهنگ 
 ساير ملل

هاي ايجاد فرصت
سرمايه گذاري

حفظ مناطق غني
اكولوژيكي

د ر برابرحفاظت
بالياي طبيعي

 ارتقاء كيفيت زندگي مردم

دستيابي به توسعه پايدار شهري

زيبا شناسياثرات

و طبيعييفضاها شهريسبز
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ها، مدل ها و شناخت بهتر سياست ها، برنامه ها و طرح هاى متناسب با 
پايدارى شهرى اشكال جديد و پايدارتر توسعه شهرى شكل بگيرد.

پى  نوشت ها

1.Ulrich
2.Schroeder
3.Herbert Girardet
4.Robert Thayer
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