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 چکیده

یک مشکل روز افزون شناخته شده  عنوانبهناشی از آن،  هاییماریببا زایی است که  استرس امروز سرشار از عوامل یجامعه

طراحی  ،طبیعت حضور با این حال ،است یافته افزایش تنش در مردم میزان و آپارتمان نشینی شهری زندگی گسترش با .است

 با توجه به این واقعیت که قرار گرفته است. توجهییبدر زندگی و سالمت مردم مورد  هاآنو فواید مبتنی بر تعامل با طبیعت 

تعامل با  شناختیروان تأثیر روی بر تحقیق بنابراین ،شودیم انسان درون در یروان تأثیراتاست، باعث  انسان اطراف در چهآن 

اثرات تعامل با طبیعت و  با درک فوایدطراحی به بررسی  این مطالعه .نیست چشم پوشی قابل، بر اساس آنو طراحی  طبیعت

پرداخته شهری  هایمحیطمدت  کوتاه یمشاهدهخالقیت(  و ذهنی، روحیات اشخاص، نشاط درک بهبودی) شناختیروان

مختلف شهری شامل مرکز شهر ساختمانی و یک پارک شهری در شهر  یمنظرهدو  یمشاهدهبه  هاکنندهشرکت  است.

 روان و روحیه انسانبررسی اثر دو محیط مختلف بر روی  ،شناختیروان مختلف هایپرسشنامهبا تکمیل  و اصفهان پرداختند

سالمت  طبیعی، اثرات مثبتی بر رویسبز  هایمحیطکوتاه مدت  یمشاهدهکه حتی یک  بودحاکی از آن  نتایج .پرداخته شد

 ،قابل دسترسی برای افراد باشد یآسانبهکه تعامل با طبیعت  مبتنی برشهری و معماری طراحی ، و در نتیجهدارد  روان انسان

 می باشد. گذار تأثیرانسان روان  سالمت بهبودی حفظ و بر
 

 روانشناسی محیط، ، سالمتی روانتعامل با طبیعت :واژگان کلیدی

 

 
 

  

                                                           
زیر نظر  خوراسگان(اصفهان )واحد  دانشگاه آزاد اسالمی این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مه گل صیرفیان باب الدشتی است که در *
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 مقدمه -1

 قابل توجه ارتباط با طبیعت در روح و جسم آدمی، بشر تأثیراتو  در تعامل با طبیعت هاانسانه دلیل گرایش ذاتی و فطری ب 

 کیفیت(. 2531امامی، ) استمنطقی و مناسب میان فضای درون و طبیعت بیرون بوده ی همواره به دنبال ایجاد یک رابطه

شهری، همانند فضاهای سبز  هایمحیطعناصر درون  در سالمت افراد جامعه نقش دارد. یامالحظهقابل  طوربهشهری  محیط

مفیدی بر سالمت  تأثیرات هامحیطموجود کنار بیایند. این  هایاسترسبا  یخوببهآن بتوانند  حاضر درتا افراد  شوندمیسبب 

طبیعی در سالمت  هایمحیط ، مزایای فراوانِو معماری شهری هایطراحیدر روند  متأسفانهولی  ؛(Frumkin, 2001) دارندافراد 

حاد و مزمن و  هایاسترسشهری،  یپیشرفتهدر جوامع  .(Tyrväinen et al, 2005) به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است هاانسان

 گذاردمیطوالنی مدت بر سالمت  تأثیر که به عنوان یک مشکل روز افزون شناخته شده است هااسترسبهبودی ناکافی از 

(McEwen,1998).  حیاطی در حفظ سالمت و یک عامل پیشگیری  یمقولهاین مطلب نمایانگر این است که کنترل استرس یک

مرتبط با  هایبیماریدر زمینه درمان  یمرتبط با استرس در جوامع شهری است. اقدامات گران قیمت هایبیماریکننده از 

وجود که  انددادهمطالعات اخیر نشان  .شودمیانجام  هاماریبیاندکی در مورد پیشگیری از این  لی اقداماتو وجود دارداسترس 

حتی نگاه  .(Björk et al.2008; Hartig et al, 2003) کندمیو بهبودی روانی عمومی کمک به کاهش استرس در شهر فضاهای سبز 

افراد روانی  عاطفی وکردن به تصویر یک فضای طبیعی در مقایسه با تصویر یک محیط شهری، اثرات مثبتی بر روی شرایط 

در شهروندانی  (و قدرت اشتیاقکه احساسات مثبت )تمرکز،  ه شدنشان داد یامطالعهدر  .(Hartmann and Apaolaza, 2010) دارد

 آن در معرض اصالًمدت زمان کمتری یا  ساعت در ماه در معرض محیط طبیعی هستند، در مقایسه با افرادی که 3که بیش از 

 مناظر که اندکرده بینی پیش 1الریچ استرس بهبود نظریه مانند جدیدی نظریات .et al (Tyrväinen(2007,، بسیار بیشتر است اندنبوده

به  را استرس درمان کم، سبز و باز فضاهای با و ساختمانی متراکم هایمحیط که حالی در ،دهندمی کاهش را استرس طبیعی

 تأثیراتی از ناشی را طبیعت در حضور مثبت اثرات بتوان شاید شده ذکر موارد بر عالوه (Velarde et al, 2007). اندازندمی تأخیر

 که توجه قرمز رنگ. انگیزانندمی بر را مختلفی شناختی و هیجانی تأثیرات هارنگ. گذارندمی انسان روی بر هارنگ که دانست

 از است نشانی و دهدمی افزایش را زنده دلی و پذیری هیجان و شودمی برانگیختگی و سازی فعال موجب کندمی جلب را بیشتری

 .است بخش آرامش و مسکن تأثیری دارای کندمی جلب را توجه کمتری که سبز که یدر حال اضطراب، و خشم پرخاشگری،

(Kodama et al. 2010) عزت طبیعت فعالیت در و طبیعت در زندگی که داد نشان گرفت، پرتی انجام و بارتون وسیله به که پژوهشی 

 برنان آندرو .(Pretty 2010:45and  Barton) دهدمی بهبود را خلقی هایویژگی و نفس
 انسان عقیده با محیط، انسان ارتباط در نیز 2

 شویم، کاملی تبدیل انسان به آن که برای هستیم، طبیعت از بخشی ما که آن جا است از معتقد و داده بسط را گرایی اکولوژیکی

معرفی  محیطی اخالقیات سوی به گام اولین را آن و دانسته طبیعت مرتبط با را ما هویت باشیم. او داشته تماس آن با باید

 .(223:2516)بل  کندمی

 تعامل با طبیعتمبتنی بر  معماری و اهمیت طراحی هامحیطاین نوع  تأثیردر مورد  هاآگاهیمطالعه افزایش این هدف از 

یک مقیاس  از هدر این پژوهش سعی بر این بود ک .در زندگی استفاده نمود یراتشتأثکه با شناخت آن بتوان از فواید و  باشدمی

در مطالعات مشابه مورد  عمدتاً که  استفاده گردید 3ROSبنابراین روش سنجششود،  کوتاه استفاده المقدوریحتاندازه گیری 

 است شفابخشی مفهوممحدود ولی مرتبط با  مفهومو عالوه بر این، زنده دلی یک  (Korpela et al, 2008) گیرندمیاستفاده قرار 

(Ryan et al,2010)  مطالعه در مورد این که محیط نه تنها بر روی  نهایتاًمختلف است.  هایمحیطبیشتری در  یمطالعهو نیازمند

 .(Newell, 1997)است، نیز مورد نیاز است  مؤثرت نیز انگیزش احساسات و انرژی، بلکه بر روی تکامل شخصیت از جمله خالقی

  

                                                           
1 ulrich 
1 Andrew Brennan 
3 Restoration Outcome Scale 
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 از دیدگاه معماری  طبیعت با انسان تعامل -2

 :کندیم فراهم برای انسان محدودیت دو آن، جذابیت و زیبایی همه با طبیعت

 .است متفاوت محیطی به رجوع و طبیعت از جدایی به ناچار و کند تحمل شرایط را همه تواندینم انسان :مادی محدودیت -الف

 انسان از سطح تریینپا یا باالتر را آن گاه انسان، با آن نسبت و جایگاه طبیعت یدرباره انسان بینش :نظری هاییتمحدود -ب

 .کندیم تعریف

 هاییژگیو ییو هوا آب گوناگون یهاگونه .شودیم طبیعت دل در متفاوت هایییطمح و معماری گیری شکل سبب عامل دو هر

 توانیم را وجه این و است بوده سازی جهان باغ و معماری در بخش هویت معیار یک عامل این .آورندیم پدید را خاصی معمارانه

 در گوناگون هاییمعمار کالبدی یهاتفاوت علت است؛ چون پنهان دوم عامل دانست. معماری هویت و کالبدی روبنایی الیه

نقره کار، ) نامیدمعماری  هویت مفهومی و زیربنایی الیه توانمی را الیه این .شودمی جستجو طبیعت انسان، به هاآن نگاه تفاوت

2511.) 

 

 باغ ایرانی 1 -2

 ره هستی نظام در و طبیعت و انسان میان ایجاد رابطه است و در گاه تعامل بین انسان با طبیعت پیرامونش بوده باغ ایرانی تجلی

 ایرانی، نظام باغ. است داده ارائه را ممتازی دستاوردهای محیط زیست، زمینه در که تمدنی .است زمین ایران تمدن پرمایه آورد

 از هاایرانیی گیرد. را دربرم شهر باغ و شهری چهارباغ ترینبزرگ تا خانه حیاط ترینکوچک از آن گوناگون هایاندازه و تنوع

مهم ترین : باغ آرتور پوپ نیز می نویسد. اندداشته خاصی عالقه بناها بر و دور و هاحیاط باغچه در و هاباغ ساختن به دیرباز

)شاه چراغی و  کنندیمایرانی به شکلی مفهوم باغ را بیان  هاییقال یهمه یباًتقرمضنون مورد عالقه ایرانی هاست، زیرا 

 طبیعت دامان در تاریخ طول در بشر. است عالقه بوده این منشأ آریا قوم خاستگاه و اصلی میهن شاید خاطره .(2513اسالمی، 

 .است شده متکامل و متحول آن کنار در همزیستی با زیسته و

 ،هاآن روانی روحی و نیازهای کنندۀ تأمین بلکه ،شودمین محدود تندرستی افراد و سالمتی به تنها نه طبیعی هایمحیط کیفیت

 و شادابی سرگرمی، تفریح و همچون محیطی گوناگون تجارب استخراج و گیری هویت شکل پیشرفت، و تکامل زمینه ساز

 به همراه را بدبینی و وحشت ناتوانی، ترس، عصبانیت، نگرانی، آن نبود مقابل در ،شودمینیز  ذهن بازیابی و ترمیم سرزندگی،

 .دارد مختلف هایفرم در آن با ارتباط و طبیعت در نزدیکی بودن به خاصی نیاز خود، روانی سالمت راستای بشر در. داشت خواهد

 پرداخت و ساخت .دارد ضرورت آن از درست شناختی به دستیابی در نتیجه است، جامعه مقبول سازی باغ دیرینه سنت احیای

 دوران در ایرانی باغ حضور شدن کمرنگ .باشد شده مختوم دور گذشته های در که امری نیست و داشته تاریخی تداوم ایرانی باغ

 (.2531مهدی نژاد و همکاران،) است زنده هنوز ایرانی ذهن در آن جمعی ولی خاطره افتاده اتفاق معاصر

 

 طراحی مبتنی بر تعامل با طبیعت 2-2

به آن توجه زیادی نمود، زیرا  بایستیم از عوامل مهمی است که شهری و معماری، تعامل انسان با طبیعت هایطراحیدر 

امروزه جامعه شناسان، روان شناسان و پزشکان بر این باورند که وجود فضاهای سبز شهری عالوه بر تأمین بهداشت محیط 

مسکونی، نقشی مثبت در سالمتی شهروندان به عهده دارد. در واقع فضاهای سبز، عالوه بر اصالح منظره شهری، در تأمین 

. از ارکان اصلی در دارند تأثیری تعادل جسمی و روحی قشرهای گوناگون مردم است ز عناصر طبیعی که الزمهمیزان مشخصی ا

 تردیدیب(. 2535طبائیان،) باشندساخته شده قابل استفاده  هایمحیطاین طراحی این است که فضای سبز مناسب در کنار 

 شمار به شهرنشینی امروز در انسانی و طبیعی حیات پایداری عوامل تریناساسی زمره در باید را شهری هایپارک و سبز فضای

 ینحوهکه  تأثیراتیدر بررسی آن، محققان گردآوری شده است و  هاینظریهحاصل از  هاییافته ،2در جدول شماره  آورد.

 .باشدیمباشد، قابل توجه سالم و بیمار داشته  یهاانسانروان  سالمتی و د برتوانمیطراحی مبتنی بر تعامل انسان با طبیعت، 

 .دوره بستری بیماران را کوتاه کند توانیم ی که بیماران بتوانند با طبیعت در تعامل باشندبیمارستان به عنوان مثال با طراحی
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 2533 های حاصل از بررسی مقاالت، بر اساس یافته نگارندگان :مأخذبر سالمتی،  هاآن تأثیراتمناظر طبیعی و ساختمانی و تعامل با -1 جدول

 محققان مناظر یمقایسه بر سالمتی تأثیراتگزارش 

 اضطراب کاهش بهبود تندرستی و

 ترس یکنندهمثبت و کاهش عوامل تحریک  عوامل افزایش

گیاهی  هایپوششپوشیده از  هایزمینمنظره طبیعت: 

 الریچ زراعی هایزمیناز جمله 

(Ulrich,1979) 

 صنعتی مناطق تجاری و های انداز چشم. منظره شهری دقت کاهش اندوه، و غم افزایش

 کشاورزی و درختان هایزمین مشاهده کردند. زندان را محوطه زندانیانی که با مقایسه در استرس کاهش

 زندان
 مور

(More,1981) 
 که کسانی از بیشتر درصد 11، کردندمی را مشاهده زندان محوطه زندانیانی که

 .اندداشته، صف بیماران را کردندمیمشاهده  کشاورزی هایزمین
 محوطه زندان

 در کمتری منفی نظرات کوتاه بودن نقاهت پس از عمل در بیمارستان، دریافت

مصرف کردن مسکن قوی نسبت به  ترکمو  ارزیابی پرستاران هاییادداشت

 .کردندمیبیمارانی که دیوار آجری را مشاهده 

 مناظر طبیعت: درختان

 بیمارستان
 الریچ

(Ulrich,1984) هاییادداشت در بیشتر منفی نظرات عمل، دریافت از بعد نقاهت شدن طوالنی 

با دوز باال در مقایسه با بیمارانی که  هایمسکنارزیابی پرستاران، مصرف کردن 

 .کردندمیمناظر طبیعی مشاهده 

 دیوار ساختمانی آجری

 افزایش .خون فشار کاهش/  استرس سطح کاهش :روحیه بهبود و کمتر استرس

 .پرخاشگری خشم و کاهش و اثرات مثبت

 هکتار 2611) طبیعت/  درخت نمایش: طبیعی محیط

 هارتیگ وحش( حیات و گیاهی پوشش از

(Hartig,2003) 
 .و پرخاشگری خشم افزایش و مثبت اثرات کاهش خون، فشار افزایش

 شهری هایمحیط/  بدون منظر طبیعی

 فروشی خرده توسعه و ای حرفه متوسط دفاتر تراکم با

 مشکالت کمتر، توجهی مشکالت کمتر بیماری دانش آموزان، تعداد روزهای

 حرکتی عملکرد بهبود کمتر، تمرکزی

 از باالیی میزان با مدرسه بازی زمین

 طبیعت

 مدرسه
 گراهان

(Grahn,1997) 
بیشتر و  توجهی و تمرکزی مشکالت بیماری دانش آموزان، بیشتر بودن روزهای

حرکتی نسبت به دانش آموزانی که در زمین بازی  عملکرد پایین تر بودن

 .کردندمیطبیعی، بازی 

 کمی از میزان با مدرسه بازی زمین

 طبیعت

شخصی دختران مربوط  انضباطبه  %11دختران: منظر  در شخصی انضباط بهبود

 تایلور (1تا  1با مقیاس ) طبیعتبا دید  هاپنجرهتعداد  نداد. نشان هاگیری اندازه عملکرد به یارابطه . در پسران هیچشدمی

(Tylor,2002) 
 کمتر. سبز فضای یمنظره با تر شخصی پایین انضباط دختران: برای

ی در محلی با دیوار نقاشی ترکمتنش  ترآرام احساس بیماران: استرس کاهش

 شده داشتند، نسبت به یک اتاق انتظار ساده

 دور، هایکوه. طبیعت صحنه از نقاشی

 مناطق و درختان خوشه آفتاب، غروب

اتاق انتظار  (راز و رمز) مسیر چمن، از پوشیده

 بیماران

 هیرواگن

(Heerwagen,19

90) 
 طول در باالتری قلب سرعت افزایش سفید دیوار یمشاهدهدر حال  بیماران

که  بیشتری نسبت به بیمارانی تنش کمتر و که آرامش داشتند انتظار مدت

 .شد احساس ،کردندمیمنظره را مشاهده  نقاشی

 سفید دیوار
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 فواید تعامل با طبیعت  2-3

برای حفظ و بهبود درک فواید تعامل با طبیعت با طبیعت داشته است.  ایصمیمانه یرابطهدر طول تاریخ همواره انسان 

، به عنوان مثال روندمیدر جهانی که  مردم آن به سرعت به سمت شهرنشینی پیش  مخصوصاً مهم استسالمت انسان بسیار 

با طراحی مناسبی . باشدمیکه زندگی در نزدیکی فضاهای سبز، دارای فواید زیادی برای سالمتی انسان  دهندمیشواهد نشان 

در . (keniger et al,2013) درمان و میزان جرم را کاهش داد هایهزینهبسیاری از  توانمیکه با مناظر طبیعی در تعامل باشد، 

 5 یشمارهبا طبیعت در تعامل باشد معرفی گردیده است. جدول  تواندمیشهری که انسان  هایمحیطانواع  1 یشمارهجدول 

 بررسی گردیده است. گذاردمیانواع تعامل انسان با طبیعت و اثرات مثبتی که بر انسان  1و 

 

 

 

 keniger et al, 2013 : نگارنده بر اساسمأخذ. شهری که انسان با طبیعت در تعامل است هایمحیطانواع  -2جدول 

 نمونه انواع

 گیاهان محیط داخل ساختمان

 محیط شهری

 فضای سبز عمومی

 هاباغفضای سبز خصوصی مانند 

 درختان کنار جاده

 گیاهان

 
 

 

 keniger et al, 2013: نگارنده بر اساس مأخذ .انواع تعامل انسان با طبیعت -3جدول

 نمونه شرح انواع

 اتفاقی
جانبی به تجربه طبیعت به عنوان یک اتفاق 

 خاطر فعالیت دیگر

 راه رفتن به سمت محل کار و رانندگی

 هاساختمانمواجهه با گیاهان در داخل 

 مواجهه با طبیعت در مسیر فعالیت دیگر

 حضور در طبیعت به عنوان هدف اصلی عمدی

و سرگرمی، به عنوان مثال: پیاده روی، کمپینگ، تفریح 

 مشاهده حیات وحش، ماجراجویی

 یا کشاورزی باغبانی
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 keniger et al, 2013: نگارنده بر اساس مأخذ .انواع اثرات مثبت تعامل با طبیعت -4جدول 

 نمونه شرح انواع

 اثر مثبت بر فرایندهای ذهنی سالمت روان

 افزایش اعتماد به نفس 

 بهبود خلق و خوی 

 کاهش خشم

 سالمت روانی

 کاهش اضطراب 

 اثر مثبت بر توانایی شناختی  شناختی

 کاهش خستگی روانی 

 بهبود عملکرد تحصیلی 

 آموزشی  هایفرصت

 بهبود توانایی انجام وظایف 

 بهبود عملکرد شناختی در کودکان 

  وریبهرهبهبود 

 فیزیولوژیکی
مثبت بر عملکرد جسمی و یا سالمت  تأثیر

 جسمی

 کاهش استرس 

 کاهش فشار خون 

 کاهش سردرد 

 گردش خون  هایبیماریمیزان مرگ و میر از  کاهش

 ترسریعبهبودی 

 درک سالمتی
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2532،و همکاران : نیلیمأخذ. مناظر درمانی بر سالمت هایشاخصه. طبقه بندی 5 جدول

 
 

عناصر معماری منظر سرشار از رویکردهای متفاوت معمارانه است. ارتباط میان چشم انداز و سالمت انسان در تحقیقات و در 

ویژگی منحصر به  اندازهاچشماز طرفی لذت بردن از این  کندمیسطح جهانی بسیار مهم تلقی شده و اهمیت روزافزون پیدا 

و از طرف دیگر به  کندمیبه طبیعت تمایل دارد و در کنار آن آرامش خاطر پیدا  ذاتاًبدین معنا که انسان فرد انسان است 

بلکه منظر و عناصر طبیعی را به  داردنمیبردریافت که معماری منظر فقط در راستای زیباسازی محیط گام  توانمیوضوح 

محیط طبیعی  تأثیرهای محققان در رابطه با پژوهشمروری بر مثبت داشته باشد.  تأثیرکه بر روان فرد  کندمیطراحی  ایگونه

 .کندمی دعوت اندیشه و حواس تمرکز به را او انسان، در آرامش حس ایجاد بر عالوه مناظر دهد که اینبر انسان، نشان می

گرفته  بکار وی حواس نیز طبیعت در کند،می فراهم تجربه فرصتی برای منظر و محیط با گانهپنج حواس مدد به انسان ارتباط

از  هاییحس یا حس شفابخش مناظر محورهای. کندمی انتظام پیدا حواس هدفمند صورت به شفابخش مناظر در اما شودمی

 (2532و همکاران،  رساند. )نیلیمی تعادل به را گانهپنج حواس هم کنار در نهایت در و کرده بیدار را مخاطب
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 تنش محیط -3

ی التین استرس به مفهوم به هم رفتن و قبض شدن گرفته شده است و در زبان تنش )فشار عصبی( از نظر لغوی از کلمه

دهد که فرد ی عصبی، فشار روانی، تنیدگی و نگرانی برای آن عنوان شده است. تنش زمانی رخ میهای تکانهفارسی معادل

کند در موقعیت و شرایط تهدید حس می

 (31:2535رار گرفته است. )طبائیان،ق یاکننده

دهد که نقشه سالمت سکونتگاه نشان می

چگونه سالمتی و تندرستی انسان نه تنها به 

کند، ژنتیک بلکه شرایطی که در آن زندگی می

بستگی دارد. این مسئله بسیار واضح و روشن 

است که محیط طبیعی و چشم انداز نسبت به 

باشد. می تأثیرگذاربقیه عوامل، بسیار مهم و 

 را به فعالیت و همچنینانسان  هایی کهمکان

بایستی کند. پس میمی آرامش تشویق و تفکر

. باشد دسترس در راحتیبه و جذاب جایی امن،

 جامعه ضروری یک هایزیرساخت اجزای هااین

 ساخت و برنامه ریزی برای که است

 است. مهم بسیار هاسکونتگاه

 

 اهداف -4

محیط مختلف دو کوتاه مدت  یمشاهدهکه با  تعامل انسان با طبیعت است شناختیروان تأثیرهدف اصلی این مطالعه بررسی 

بررسی  ،هدف از مطالعه ترتخصصی طوربه .فضای سبز شهرییک  و یک محیط ساختمانی در شهر :مکان پذیر استشهری ا

 هاآن خالقیت وروحیات اشخاص بر روی قدرت ادراک، نشاط ذهنی،  ،مشاهده و قدم زدنتعامل انسان با طبیعت، شامل 

مثبت اثر استرس زدایی  یروحیه و سرزندگی ،بهبودیمانند وابسته  متغیرهایفرضیه ما بر این است که تمام  .باشدمی

حاالت این است که  حدس ما بر همچنین .که با طبیعت در تعامل هستند، دارند ییهامحیط طبیعی یا هایمحیط در تریقوی

یا بدون  و یابندمیساختمانی )مرکز شهر( افزایش  هایمحیطدر  و یابدمیکاهش  سبز هایمحیطدر روحیات اشخاص منفی 

 .مانندمیتغییر 

 

 تحقیق روش -5

 مطالعه محل 5-1

 شامل هامحیط این، گرفتند قرار اصفهان شهر درواقع  مختلف محیط دو از یکی معرض در مختلف روزهای در هاکننده شرکت

 .باشدمیدر مرکز شهر  شهری ساختمانی محیط یکو  شهری پارک یک

 تأسیس 2516سال  در که است شهر اصفهان هایپارک از یکیدر نزدیکی پل سی و سه پل ملت  بلوارواقع در  ملت بوستان

فالت  یرودخانه ترینبزرگکه  زاینده رود یرودخانه. این منطقه در مجاورت مترمربع دارد هزار 21شده و مساحتی بالغ بر 

 زیادی هایدرختو ، عناصر آبی، چمن هاگلبا بستر  که یک محیط سبز بوستان ملت. گرفته استمرکزی ایران است، قرار 

را  و صحنه نمایش برای اجرای موسیقی زنده هانیمکت ورزشی و ،فضای نمایشگاهی طراحی شده و امکانات تفریحی از جمله

در طول مطالعه، . شودمیمعمول به منظور تفریح و ورزش در فضای باز در طول سال استفاده  طوربه این مکان .باشدمیدارا 

 تنظیم: نگارندگان 1116: بارتون و گرانت:مأخذی سالمت سکونت گاه، نقشه -2 یرتصو
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کردند سپس برای قدم زدن در طول مسیرهای پیاده روی تفریحی حرکت و  ابتدا پارک را مشاهده کردند هاکنندهشرکت 

  .(1تصویر )
  

 
 بوستان ملت اصفهان -1 یرتصو

 

د. در این آزمایش شرکت کنندگان در حالی که نشسته بو خیابان بزرگمهر ،در مرکز شهرمحیط ساختمانی محل کنترل مطالعه 

بودند به مشاهده میدان در خیابان اصلی پرداختند. سپس به منظور قدم زدن در طول یک پیاده رو به مرکز خرید و ترافیک 

 .(5 تصویربرگشتند )رفتند و 

 

 
  خیابان بزرگمهر اصفهان  -5 یرتصو

 گیری نمونه 5-2

 در استرس کاهش بر سبز فضای تأثیر میزان سنجش برای .بود نامه پرسش از استفاده پژوهش این در اطالعات گردآوری روش

تصادفی  صورت به هاآن نفر 11 بین که شد توزیع نفر 33 بین هانامه پرسش .شد نامه پرسش تکمیل به اقدام فوق هایمکان

 63 تا 11 افراد کنندگان شرکت هر دو محیط را مشاهده کردند. هاآننفر  23فقط یک محل را مشاهده کردند( و )داده شد 

 .بودند مرد هاآناز  نفر 12که  بودند سیگاری غیر ساله

 

 مطالعه طراحی 5-3

 مطالعه زمان 5-3-1

ه داد انجام دارند، زیادی بازدیدکنندگان هاپارکو همچنین  است سبز سر طبیعت  که، (2533 اردیبهشت) بهار اواسط مطالعه

 .گرفت انجام داوطلبان برای عادی کاری روز یک از پس عصر 6 ساعت از هایشآزما تمام. شد

  

 بوستان ملت
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 مواد مطالعه 5-3-2

شرکت کنندگان اندازه گیری  و روحیاتسرزندگی  احساس بهبودی، استفاده شد تا شناختیروانچند معیار  ازدر طول آزمایش 

 از اندعبارت سنجش هااین  (.Kaplan& Kaplan, 1989)استفاده کردیم  هاآنبهبودی تجارب  سنجشبرای  روشما از دو  شود.

منعکس  هاآن تا 5مورد است که  6دارای  ROS سنجش (.2PRS) سنجش درک بهبودی و (1ROS) یبهبودسنجش نتیجه ی 

زیادی به انجام  یانگیزه، من تمایل و کنممی ش، من احساس آرامکنممیو قدرت  راحتی من احساس)آرامش  یکننده

و دو ( تمرکز کنم و هوشیار باشم توانممی کنممیمن احساس ) تمرکزبهبودی  یکنندهکارهای روزمره دارم(، یکی منعکس 

را فراموش کنم، افکار من پاک و بی دغدغه  هانگرانیتمام  توانممیمن )توانایی پاک نمودن افکار  یکنندهتای آخر منعکس 

 است( هستند.

( 4PRS Incoh) ناسازگاری( و 3PRS Gen) شامل سنجش بهبودی عمومی( از دو معیار، PRS) یبهبودبرای سنجش درک 

وقت گذراندن در این جا مانند استراحتی  ، به طور مثال:جستن دوری) مورد است. 21عمومی شامل  بهبودیاستفاده نمودیم. 

اینجا با "مثال:)( و همکاری "است.ویژگی های جذابی این مکان دارای "مثال:)(، انگیزه "بود  منزندگی  یروزمرهدر کارهای 

 .("این جا یک محل گیج کننده است"مثال)مورد است  1شامل  ناسازگاری .("شخصیت من همخوانی دارد

را  مثبت عواطف، (1988Watson et al ,)مورد ارزیابی قرار گرفت  (5panas) منفیمثبت و  عواطفسنجش توسط وحیات اشخاص ر

را از منفی  عواطفو  ، انگیزه، عالقه مندیمثبت، سطوح باالی انرژی، تمرکز کامل تأثیر یدهندهمورد که نشان  21از طریق 

 (عصبی بودن، ناراحتی و گناه)حاالت مختلف عدم تمایل  ،پریشانی منفی، استرس، تأثیر یدهندهمورد که نشان  21طریق 

ادراک داشتن انرژی و احساس سرزندگی با چهار مورد مقیاس عینی انرژی و زنده دلی اندازه گیری گزارش  محاسبه نمودیم.

 (.Ryan& Frederick, 1997) من انرژی و روح دارم .کنممیمن احساس سرزندگی  مانند ،شدند

من پس  جدید دارم. یایدهمن چندین  مانند)این مطالعه، تهیه شده است.  خالقیت شامل چهار مورد است که با هدف سنجش

به هیچ ) 2از  6معیار لیکرتبا استفاده از  شناختیروان( تمام موارد کنممیاز گذراندن وقت در محیط خارج، احساس خالقیت 

 ی شدند.اندازه گیر (کامالً) 3تا  (وجه

 

 فرآیند آزمایش  5-3-3

شرکت کنندگان راهنمایی شده تا هر محل را برای تنها یک بار  حداکثر چهار نفره تقسیم شدند، هایگروهشرکت کنندگان به 

روابط اجتماعی از شرکت  تأثیراتبه منظور به حداقل رساندن  .(اصفهان خیابان بزرگمهرملت و  بوستان) کنندمشاهده 

را  مربوط به خود یپرسشنامهاولین  شرکت کنندگان سپس در طول آزمایش با هم صحبت نکنند. کنندگان خواسته شد تا

دومین پرسشنامه را تکمیل دقیقه بود. سپس شرکت کنندگان  23محل به مدت  یمشاهده یمرحلهاولین  .نمودندتکمیل 

مشابه و با سرعت کم حرکت  سیراز م هاگروهدقیقه به راهنمایی محقق قدم زدند تا تمام  11 پس از مشاهده، به مدت کردند.

دقیقه  5و پس از  رفتندمیبه محل نشستن پس از قدم زدن شرکت کنندگان از قبل مشخص شده بودند.  مسیرهاتمام  کنند.

 .آفتابی تا ابری متغیر بود اکثراًدر طول تمام آزمایش آب و هوا از  .کردندمینشستن، سومین پرسشنامه را تکمیل 

  

                                                           
1 Restoration Outcome Scale 
2 Perceived Restorativeness Scale 
5 General Restorativeness subscale 

1 PRS incoherence 
5 The Positive and Negative Affect Scale 
6 Likert 
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 یافته ها -6

 تحلیل مقیاس 6-1

معنا داری در تمامی مناطق ارتباط  طوربه (ROS)بهبودی  نتیجهو  (SVS) سرزندگیو  (PANAS POS) مثبت عواطف مقادیر

که  طورهماننبود.  (PANAS NEG) منفیعواطف  و (PANAS POS)مثبت  عواطفبین سنجش خاصی ارتباط  مثبت داشتند.

و خالقیت  بهبودی عمومی، سرزندگی و نتیجه بهبودی ارتباط مستقیم با یامالحظهقابل  طوربه عواطف مثبت، شودمیمشاهده 

و با  ارتباط معکوس بهبودی عمومی، سرزندگی و نتیجه بهبودی با عواطف منفیدارد.  ناسازگاریو ارتباط معکوس با 

 و خالقیت وجود نداشت. عواطف منفیبین  مهمیارتباط مستقیم دارد. در تمام موارد هیچ ارتباط  ،ناسازگاری

 
 2533: نگارندگان، مأخذ. فضای سبز و فضای ساختمانی بر روی نشاط انسان تأثیر -2 نمودار

 (SVSدر مورد نشاط و سرزندگی )

محیط اثر مهمی بر روی مقدار 

عینی نشاط داشت. مقدار اثر پارک 

قابل  طوربهدر مقایسه با شهر 

توجهی بیشتر بود. هم چنین زمان 

هم اثر مهمی بر روی مقدار عینی 

نشاط و سرزندگی در طول 

آزمایش داشت. نتایج نشان دادند 

که امتیازهای نشاط درونی در 

پارک پس از گذشت مدت زمان 

ی افزایش و در شهر کاهش طوالن

 2 اثر متقابل را در نمودار)یابد می

 مشاهده کنید(.

 

 
: مأخذمثبت.  عواطففضای سبز و فضای ساختمانی بر روی  تأثیر -1 نمودار

 2533نگارندگان،

 

 
منفی.  ضای سبز و فضای ساختمانی بر روی عواطفف تأثیر -5نمودار 

 2533: نگارندگان،مأخذ

اندازه گیری شدند.  (PANAS) عواطف مثبت و منفی مثبت و منفی در شروع و خاتمه مطالعه توسط مقیاستمام احساسات 

و برای ( 1نمودار ) کنندرا تجربه می یترمثبتی فضای سبز، احساسات این مسئله نشانگر این است که مردم پس از مشاهده

معناداری مؤثر بود. اثر متوسط نشان داد که مردم در پارک در مقایسه با شهر احساسات منفی  طوربهاحساسات منفی، مکان 

شروع پس از مشاهده پس از قدم زدن

SVS - PARK 4.75 4.92 5

SVS - CITY 4.5 4.57 4.41

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5

5.1

شروع پس از قدم زدن

 PARK 4.32 4.54

 CITY 4.2 3.8

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

PANAS POS

شروع پس از قدم زدن

 PARK 1.7 1.52

 CITY 1.76 1.7

1.4
1.45

1.5
1.55

1.6
1.65

1.7
1.75

1.8

PANAS NEG
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ی داشتند. با در نظر گرفتن اثر متوسط زمان، مردم در پایان آزمایش در مقایسه با شروع آن احساسات منفی کمتری ترکم

 .(5نمودار ) داشتند

که  PRSادراک بهبودی در هر سه محل توسط 

 معیار تقسیم شده بود، اندازه گیری شد: به دو 

این مکان دارای )(، PRS Gen) یعمومبهبودی 

ناسازگاری و  (کیفیت مجذوب کننده است

(PRS Incoh) ،( این جا یک محل گیج کننده

 تأثیرارزیابی  مندعالقهما همچنین  .است(

مداخله بر روی خالقیت با استفاده از معیار 

خالقیت بودیم. میزان خالقیت در پارک در 

 .(1نمودار ) مقایسه با شهر بیشتر بوده است

 
 

بهبودی عمومی و ناسازگاری و  فضای سبز و فضای ساختمانی شهری بر روی ادراک تأثیر -1نمودار 

 2533مأخذ: نگارندگان، .خالقیت

متقابل مهم بین زمان و مکان در طول  تأثیر

آزمایش نشان داد که شرکت کنندگان به 

های مختلفی بسته به زمان و مکان روش

متقابل نشان  تأثیرکنند. احساس بهبودی می

دهد که اختالف مهمی بین پارک در مقابل می

شرکت  شهر وجود دارد. بدین معنی که

دقیقه نشستن در فضای  23کنندگان پس از 

کنند و حتی مدت سبز احساس بهبودی می

ها سبب زمان بیشتر اقامت در این محل

 .(3نمودار ) شودافزایش این احساس می
 

 2533مأخذ: نگارندگان، .نتیجه بهبودیفضای سبز و فضای ساختمانی بر روی  تأثیر -3نمودار 

 

 بحث و نتیجه گیری -7 

 یمقایسه ، یعنیپرداخته شد بر روحیه انسان مختلف شهری هایمحیطکوتاه مدت  یمشاهده تأثیرمطالعه به بررسی در این 

نزدیک به  هایموقعیتقابل دسترس افراد و در  هایمحیطبا طبیعت در  تعامل تأثیر همچنین فضای سبز. ومحیط ساختمانی 

 محیط مختلف بر روی احساسات دوبه بررسی اثر  شناختیروان مختلف اقدامات از استفاده بابررسی شده و  هاآنزندگی واقعی 

مثبت در فضای  عواطف، نشاط و بهبودی افزایش احساس یفرضیهاین مطالعه  .ه شدپرداخت یتخالق و روحیه ، نشاط،بهبودی

هم چنین  و سبز افزایش یافت هایمحیطنمود. به عالوه، احساس خالقیت در  تأییددر فضای شهری را  هاآنسبز و کاهش 

است. به هر حال  مالحظهطبیعت قابل  یمشاهده ی ازپس از مدت کوتاهو شفا  بهبودی که احساس کنندمی تأیید هایافته

دقیقه در  23بیش از  حضورو  قدم زدن ایجاد شد کمی افزایش نشاط در فضای سبز با اثر متقابل زمان و مکان تنها پس از

وجود فضاهای سبز شهری  نشان داد که و پژوهش ها حاصل بررسی مقاالت یهایافته طبیعت جهت ایجاد نشاط الزامی است.

 هاییمکاندر و مواجه شدن افراد با طبیعت   نقشی مثبت در سالمتی شهروندان به عهده دارد ،عالوه بر تأمین بهداشت محیط

بهبودی و افزایش خالقیت نیز  عملکرد مثبت و شفابخشی دارد و باعث، و زندان ، فرهنگیمراکز آموزشیهمچون بیمارستان و 

CITY PARK

 CREATIVITY 2.7 3.6

PRS INCOH 4.2 3.2

PRS GEN 3.7 4.9

0

1

2

3

4

5

6

شروع پس از مشاهده پس از قدم زدن

ROS - PARK 4.75 5.23 5

ROS - CITY 4.61 4.43 4.2

0

1

2

3

4

5

6
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برای افراد  که مبتنی بر تعامل با طبیعت باشد و معماری شهری و مناسب با طراحیکه  رسیممیبه این نتیجه پس می شود، 

های شهرنشینی بر روی فعالیت بهبود عملکردو انسان  یروحیهمثبت در روان و  تأثیرمقیم به آسانی قابل دسترسی باشد باعث 

 .شودمی
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