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 چكیده

 
 مختلف یها رشته توجه موضوع این که یطور به دیآ یم شمار به مختلف علوم در پژوهش یها نهیزم نیتر مهم از یکی حاضر استرس قرن در

 ،عواطف بر احساسات، مؤثرگذارند دارای نقشی ها در آن زمان میمحیطی که انسان .است کرده جلب خود به ی محیطی راشناس روانچون 

بسیاری از اوقات زندگی خود را در آن سپری  هافضاهای آموزشی ازجمله فضاهایی هستند که انسان .ها داردی آنوخو لقخو  تیشخص

دوچندان را  به این موضوع اهمیت پرداختن لذا کیفیت آموزش مؤثر استارتقاء آنجاکه کیفیت طراحی فضاهای آموزشی در  و از کنند یم

؛ این مهم شامل مواردی مانند تناسبات، ابعاد و محل باشد یممحیط  انداز چشمبر افراد نور طبیعی و  ؤثرمعوامل محیطی  ازجمله .دینما یم

عالوه بر تعیین کیفیت محیط،  تواند یم که است؛ دست  نیا ازبه بیرون و عواملی  انداز چشم، میزان نور طبیعی و دید و ها پنجرهقرارگیری 

کاهش میزان استرس بر افزایش کارایی و عملکرد، ارتقاء  که ییازآنجا. بگذارد ریتأثیا آرامش افراد  میزان استرس و جمله ازبر سالمت روانی 

خواهد بود، لذا در این پژوهش به مطالعه و  مؤثری دانش آموزان و دانشجویان ور بهرهمیزان  باال رفتن قدرت یادگیری، تقویت حافظه و

. محتوای مطالب، نتایج حاصل گردیده است -ا این موضوع پرداخته و با استفاده از تحلیل بررسی مطالعات پیشین صورت گرفته در رابطه ب

میان وجود نور روز و  همبستگی مثبت معنادار بیانگر های فرهنگی متفاوت مشابه بوده است واین بررسی در جوامع مختلف و بافت نتایج

آن افرایش کارایی و میزان یادگیری در  جهینت دری که ا گونه بهباشد ی میهای طبیعی بر کاهش استرس افراد در فضاهای آموزشاندازچشم 

 .گرددپی سالمت روان افراد حاصل می

 .وریطبیعی، سالمت روان، بهره انداز چشم ،، فضاهای آموزشی، نور روزاسترس :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 یا شاخه، یشناس رواناین رشته از  درواقع،پردازد یممختلف انسان محیط بر رفتارهای  ریتأثمحیط به بررسی  یشناس روان

 یشناخت روانالگوهای  بر اساسطراحی  (1331طباییان، کیایی ابری و.)است که با معماری ارتباطی تنگاتنگ دارد یا رشته انیم

 گونه همان (1331رباقر ومحمدی،عظمتی،پو)متغیر افراد باشد های یشگراپاسخگوی   یطمحکه  دهد یماین امکان را به طراحان 

شناسان در بررسی مسائل آموزشی، همواره عوامل گوناگون چون خانواده، معلم، روش تدریس، کتب درسی، مدیریت که روان

معماری یا فضای فیزیکی مدرسه را نیز . دهندعامل مؤثر در فرایند تحصیلی مورد تأکید قرار می عنوان بهآموزشی و غیره را 

افرادی که ( 1331،عطا فلط) .دانند یمهای آموزشی و ترتیبی دانش آموزان مؤثر عاملی زنده و پویا در کیفیت فعالیت عنوان به

عمر خود را از مقطع ابتدایی تا پایان  پنجم کیشوند، تقریباً ها و مراکز آموزش عالی موفق میبه فراگیری علوم و هنر در دانشگاه

طراحی مناسب این فضاها و رعایت استانداردها و  رو نیازا. کنندآموزشی سپری می هایتحصیالت دانشگاهی در محیط

 (1331، اصغری) شوددر باال بردن سطح کیفیت فضاهای آموزشی محسوب می رگذاریتأثهای کیفی از عوامل مهم و شاخص

ه از آن طریق محیط آموزشی بوده است سازوکارهایی است ک موردتوجهدر معماری طراحی فضاهای آموزشی همواره  آنچه.

قرار داشته در  موردتوجهدر طراحی فضاهای آموزشی همواره بیشترین موضوعی که . پاسخگوی نیازهای نسبی محصالن باشد

فراهم آوردن مکانی برای تحصیل فارغ از . بوده است ها آندرجه اول برآوردن نیازهای فیزیولوژیک و سپس نیازهای ایمنی 

کاربران فضا  مراتب سلسلهپاسخگوی تمامی  تواند ینم طورقطع بهی و تنها تأمین کردن تجهیزات آموزشی کیفیت فضای هرگونه

شد؛ زیرا او به هیچ الزم به توجه است، برای معمار ایرانی، مدرسه فقط در اتاق درس خالصه نمی( 1331،کامل نیا).باشد

-ای را تشکیل میلبدی همگون و فضای پیرامون، تاروپود مدرسهای از عناصر کا؛ بلکه مجموعهستینگر ینممخلوقی به تجرید 

 (1331عطا، لطف) .کاشان آقابزرگاصفهان و  چهارباغمدرسه  ازجملهداد که بر قامت تشنگان علم و معرفت برازنده بود؛ 

بر جسم و روان ... و حجم و فرم، نور، صدا، روشن هیسارنگ،  ،مانند بافت موجود در آن دهنده لیتشک عناصرمحیط کالبدی با 

از )آموزشی  یها طیمحدر راستای  ...نور، اقلیم، صوت و پدافند غیرعامل و  ٔنهیدرزمتحقیقات زیادی . است رگذاریتأثانسان 

در برون دادهای رفتاری کاربران خود داشته باشند  یمؤثرنقش  توانند یمهمگی ( ت عالیالحصیتگرفته تا  یدبستان شیپمراکز 

توجه  رو نیازا ی،ریپذ تیمسئول و گرفته تا موضوعاتی مانند حس تعلق، روابط جمعی، ارتباط با جامعه ها آنیادگیری از تأثیر بر 

 .(1331کامل نیا،) .نقش بسیار مهمی در بالندگی یا بازدارندگی یک جامعه داشته باشد تواند یم یادگیری یها طیمحبه طراحی 

های آموزشی و پژوهشی بهینه در محیط جهینتیابی به ی در دستمؤثرست و نقش هایی که موضوع این مقاله ایکی از شاخص

قرار گیرد تا از ترکیب  موردتوجه توأمانبه محیط طبیعی است که باید  انداز چشمدارد، نور مناسب، اعم از روشنایی طبیعی و 

خصوص نور اهمیت نورپردازی و به ۀنیدرزمی ااگرچه امروزه تحقیقات پردامنه .میابی دستمناسب هر دو به بهترین نتیجه آن 

مندی از منظر طبیعی بر سالمت، آسایش، و بر تأثیر مثبت نور روز و بهره یریانکارناپذشواهد سان صورت گرفته، و طبیعی بر ان

 یریپذ تیروئاست، جای تعجب است که چرا همچنان بسیاری از طراحان در نورپردازی فقط  آمده دست بهبازدهی افراد 

قرار  مدنظرسنجیده به خارج را  چندان نهو دید  نما ییبایزو در طراحی پنجره فقط ( کارآمدی)و قابلیت عملکردی ( وضوح)

 با استفاده ازتوانند معماران و طراحان می». ها جستهای اخیر در این زمینه بهرهتوان از یافتهدر حال حاضر می .دهندمی

 «.روانی ساکنان بناها کنند –کمک شایانی به افزایش بازدهی و سالمتی جسمی  ها،طراحی سنجیده و دقیق پنجره

 . (1331،سیدجوادی حاجیو  پوردیهیمی)
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 نورپردازی با نور روز-2

اف بصری بسیاری از اهدبه آن  لهیوس بهو  شود یمگوناگون در انسان  نورپردازی یک محیط عامل ایجاد احساسات که ییازآنجا

لذا انتخاب نحوه نورپردازی در یک ساختمان که از مجموعه عملکردهای گوناگونی برخوردار است  میابی یمموردنظر خود دست 

 ییها پژوهشموجود در فضا  نور یها یژگیومیزان و  در مورد  .(1331شعاع، نژاد و انجم هاشمی) کاری بسیار پیچیده است

. محیطی خاص خلق نمایند یها یژگیفضاوطراحان با انواع متنوع نورپردازی فضا، قادرند در  یطورکل به. صورت گرفته است

نور  (1332،تمناییو  طباطبائیان ).خواهد گذاشت یجا به کاربرانتأثیر روانی خاص بر روی  جادشدهیامحیطی  یها یژگیو

محیط  یها یژگیوآن دسته از  ایوانسبنا بر عقیده . گردد فضاهای مختلفدر آسایش روانی و زیبایی ، مش جهت آرا تواند یم

 iایوان) ورنآلودگی صوتی، کیفیت هوا و میزان ازدحام، : از اند عبارتمستقیم بر سالمت روان اثرگذارند  طور بهکه  شده ساخته

در صورت افزایش . و ایجاد توانایی در کاربران فضاست ها فرم، محیط یکی از عملکردهای نور در فضا روشن کردن (. 2003،

iایوان و مک کپی ) گردد یممیزان نور در فضا از حد مطلوب تحریک روانی و به دنبال آن استرس ایجاد  i ،1333 ) مطالعات

 ) .نور مصنوعی وجود داردگرایش قوی به انتخاب نور طبیعی در مقایسه با  یطورکل به دهد یمبسیاری در این زمینه نشان 

نور روز که منبع  .شده از زمین و اجسام اطراف استنور روز ترکیبی از نور آسمان و نور بازتاب . (1331،تمناییو  طباطبائیان

در طول تکامل بشر، به  که یطور بههای بصری ما تطابق دارد، العملطیف کامل نوری است، بیشتر از هر نور دیگری با عکس

استفاده از نور طبیعی و یا روشنایی روز در   (1331،سیدجوادی حاجیو  پوردیهیمی) .یر منابع، بهترین نور بوده استنسبت سا

 یا ماهرانه طور به که یهنگامروز  روشنایی. رود یماز طراحی خوب به شمار  یا مشخصهمطلوب و  یها یژگیوساختمان یکی از 

برای زیبایی و  تنها نهامروزه استفاده از نور طبیعی  .دینما یمباشد یک محیط آرام همراه با آسایش بصری را ایجاد  شده یمعرف

یز در مصرف انرژی برق ن یعینور طبزیرا با طراحی درست  ردیگ یمروانی بلکه برای کمک به طراحی پایدار صورت  یها جنبه

. نورپردازی با نور روز فرایندی فراتر از ایجاد شرایط مناسب برای رؤیت اجسام است( . 1331کامل نیا،) .میا نموده ییجو صرفه

در این فرایند جنبۀ . تواند بر خلقیات افراد آشکارا تأثیر بگذاردای برخوردار است که میاین فرایند از کیفیات احساسی ویژه»

گذشته از تأثیر  (1331،سیدجوادی حاجیو  پوردیهیمی).«است برخوردارها از اهمیت بیشتری ایر جنبهادارکی آن نسبت به س

در فضای زیستی  کنتراستهای پیوسته و متغیری از روشنایی و این نور باعث ایجاد جلوه»های حیاتی، روز بر ریتم مثبت

نور ( همان) .دهد که خود عامل کاهش خستگی چشم استشود و به چشم انسان فرصت تطابق یکنواختی را میها میانسان

 و لقب خسرویبه نقل از ،1330)لنگ. کمک کند ... تواند به کاهش احساس خستگی، افسردگی وخورشید می

 و لقب خسرویبه نقل از ، 1331)مک اندرو. ارهای پرخاشگرانه دارند ل به رفتدر تاریکی مردم بیشتر تمای(. 1333جمهیری،

و قوه ادراک انسان و همچنین  وخو خلقهمچنین چندین مطالعه معتبر تأثیرات مثبت نور روز را بر بهبود  (.1333جمهیری،

iکلرت و همکاران. احساس آرامش و راحتی نشان داده است i i (2003، 1333،به نقل از احدی و خان محمدی  ) و واسرمنi v 

کاهش افسردگی و  ازجملهمطالعات بسیاری اثر نور طبیعی را بر سالمت روان (  1333،به نقل از احدی و خان محمدی ،2011)

 viویچ و همکاران (1331،تمناییو  طباطبائیان، به نقل از 1333) vکریپل و همکاران .دینما یمکاهش سطح برانگیختگی تأیید 

   (1331،تمناییو  طبائیانطبا ،به نقل از1331)

 :شودآشكار میزیر  در این زمینۀ  نكات افتهی انجامبا توجه به مطالعات 

عین اجتناب از  یت و حرکت ایمن و راحت در محیط درمندی از روشنایی طبیعی کافی و مناسب برای انجام دادن فعالبهره  -

 .موارد چشم آزار و نیز جذب گرمای ناخواسته

ط مناسب برای ارتباط بصری با محیط خارج در عین رعایت محرمیت فضای داخل و تهویۀ طبیعی فضاهای تأمین شرای -

 .داخلی در عین اجتناب از سروصدای خارج

 ۀجیدرنتو )افزایش سالمتی روانی و جسمانی، رضایت از محیط  منظور بهایجاد جذابیت در محیط از منظر کیفیت روشنایی   -

و )گذاری اولیه و هزینۀ نگهداری ، کاهش هزینۀ انرژی مصرفی در عین پرهیز از افزایش سرمایه(انکاربر ییکار آافزایش 

  (1331،سیدجوادی حاجیو  پوردیهیمی) (.وریارتقای سطح بهره جهیدرنت
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 یآموزش یها طیمحدر  نور روز-3

م از محل کار، فراغت، تفریح، تحصیل و نظایر آن یط خارج در فضاهای زیستی انسان اعابش نور طبیعی و ارتباط بصری با محت

و بازدهی فرد موجب کاهش اضطراب، بهبود رفتار و ارتقای شخصیت و نیز حفظ و افزایش سالمتی و  ییکارا شیبرافزاعالوه 

های متفاوت دهد که توزیع نور روز که در محیطتحقیقات نشان می  (1331،سیدجوادی حاجیو  پوردیهیمی) .شودآسایش می

 (1331،صیدو  نظرپور) .است رگذاریتأثافراد  ییکارا ها، روحیات، بازدهی وفعالیت انسانی جریان دارد تا حدود زیادی بر رفتار

مطلوب است و تأثیر به سزایی در حافظه هوشیار و  تیفیباکروشنایی طبیعی یکی از فاکتورهای مهم طراحی فضاهای آموزشی 

همچنین نور روز به دلیل برخورداری از اشعه ماورای بنفش یکی از عوامل به وجود آورنده ریتم طبیعی . غیر هوشیار افراد دارد

در محیط برخوردار از روشنایی طبیعی  پژوهان دانشمطالعات نشان داده که دانشجویان و  .های بیولوژیکی بدن استدر سیستم

 (1331،اکبری ).بهتری خواهند داشت ییکاراآشکاری  طور به

این جنبه، بخصوص خوانایی اطالعات را تحت . شرایط روشنایی یکی دیگر از عوامل مهم برای یک کالس درس مناسب است

نورپردازی  (.1331، عظمتی و صباحی ، عظمتی به نقل از،2001) ازی. ، نور روز بسیار مهم است نیب نیراد. دهدتأثیر قرار می

-می... تر، جلوگیری از یکنواختی محیط وآموزان، خلق محیط داخلی سالممناسب در یک مدرسه منجر به بهبود عملکرد دانش

خود  یها حائلها و ریس کنند که بیشترین نور طبیعی را از پنجرهاند در کالس درسی تدمعلمان مایل (.1333ل نیا، کام)شود 

پز از المپ  یها ردههای پر از نور طبیعی، نسبت به آموزان در کالسدهد دانشات نشان میقیقاز طرف دیگر، تح. دریافت کند

کرد بهتری دارند و یا معلمان هایی عملیعنی کالس. خوانند و پیشرفت تحصیلی آنان بسیار بهتر استفلورسنت، بهتر درس می

 (1333ایروانی،).ها شودها را انتخاب کنند که نور طبیعی بسیار خوبی وارد آندوست دارند آن

 :در این باب، توجه به موارد زیر الزم است

 انش در کانادا، حضور د شده انجاممطابق با مطالعات . گذاردمیزان و نوع روشنایی، بر رفتار دانش آموزان تأثیر می

 .باشدآموزان در مدارس با نور طبیعی، بیش از نور مصنوعی می

 است شده استفاده وفور بهکنند که از نور طبیعی می نام ثبتآموزان به مدارس بیشتر دانش. 

  گرددمنجر به کاهش غیبت دانش آموزان می هرسالهاستفاده از انرژی خورشیدی در مدارس. 

 شودمرکز در کالس، کاهش سروصدا و باال رفتن راندمان آموزش در مدارس میروشنایی مناسب، منجر به افزایش ت. 

  گرددچشم و کاهش خستگی اعصاب می یسالمت بهروشنایی مناسب منجر. 

 اضافه شود به طیف خورشید نزدیک خواهد شد و کودکانی که در معرض  فلورسنتهای بنفش به المپاگر نور ماوراء

 .(1331عطا، لطف)شود میمشاهده  ها آن، افزایش در قد و وزن گیرنداین نور مکمل قرار می

 و نقش بازشوها فضای آموزشیدید به منظر در  -4
متأسفانه جمع زیادی از معماران و ». مسئلۀ مهم دیگری که در این زمینۀ مطرح است، دیدگاه طراحان نسبت به پنجره است

دانند و از توجه به آن در حکم ثر عاملی جهت ایجاد دید به خارج میطراحان پنجره را عنصری فرمال در طراحی نما و حداک

 «.اندیی فضاهاست، غافل ماندهکارای و بصر تیمطلوبی کیفیت زیستی و ارتقاواسطۀ اصلی نورگیری در ساختمان، که قادر به 

 و نیمه بسته که امکاناتی از قبیل باز یمهناستفاده از سطوح شفاف، چگونگی   (1331،سیدجوادی حاجیو  پوردیهیمی)

 حائز، بسیار  (.1333جمهیری، و لقب خسروی) کنند یمالقای آرامش و حس اعتماد در ترکیب فضاها ایجاد  مناسب، انداز چشم

 :ردگی یمقرار  موردتوجهزیر لب ااهمیت است،در این راستا مط
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 طبیعی انداز چشمتوجه به نقش بازشوها در ایجاد  -

عملکرد آن ایجاد و حفظ زیبایی در مجاورت  نیتر مهمکه  اند کردههوربارد و کیمبال معماری منظر را هنری ظریف تعریف 

و کسب  دقوایتجدآسایش، راحتی و بهداشت است تا بتوان برای  دهنده ارائه، گسترش چشم اندازهای طبیعی و گاه سکونت

و  ها دهیااز طریق فراهم آوردن  فضاهای آموزشیطراحی منظر  .آسایش و آرامش به چشم اندازهای بکر دسترسی داشت

 .آورند یمفراهم  فضاهااین  مناسبی را برای سامان دادن به محیط طبیعی یها نهیزم، یزیر برنامهابزارهای مناسب طراحی و 

در مقیاس : است موردتوجهدر دو مقیاس خرد و کالن آموزشی جه به منظر یک مجموعه تو طورمعمول به( 1331کامل نیا،)

 های ساختمانو در مقیاس خرد رابطه میان  شود یمعمومی منظر محیط و شکل طبیعی محوطه توجه  های یژگیوکالن به 

 (همان).باشد یم موردتوجهنی با محیط بیرو شده ساختهاست و به عبارتی رابطه بناهای  موردنظرموجود با محوطه اطراف 

، خستگی ذهن که دائماً تحت اشغال اطالعاتهای اینترنتی و لبریز از های دانشگاهی مملو از کتاب و سایتامروزه، در محیط

خستگی کرده و پریشانی این  دچارتمرکز مستمر در مطالعه پشت میز، ذهن را . ناپذیر استگیرد، اجتناباین اطالعات قرار می

بر پایۀ ( 1330شرقی،).شودحوصلگی، خطای ذهنی و کاهش کارایی میی، بیپرت حواسدهد و منجر به ز را افزایش میتمرک

1333vi استفان کاپالنو  رائل»تحقیقات  i»  که موجدان نظریه بازسازی تمرکز ذهنی هستند تمرکز  و توجه مداوم مانند

شود؛ خطای کرده و به خستگی یا پراکندگی تمرکز ذهنی منجر میفرسودگی  دچارمطالعه و کار کردن پشت یک میز، ذهن را 

 (همان).انجامدحوصلگی و کاهش کاریابی میی، بیخلق کجپرتی، دهد و به زودرنجی، حواسذهنی را افزایش می

روزمره را گاهی حتی نگاه کوتاهی به طبیعت فشار زندگی ،استفاده از عناصر طبیعی مانند گیاه و آب در طراحی فضاهای داخل

طبق  (1333جمهیری، و لقب خسروی) .شودبرد حس طراوت و تازگی در فضاها و القای آرامش و کاهش استرس میاز بین می

این مؤلفه، نیازی نیست که دانشجو حضور فیزیکی در منظر داشته باشد تا خستگی ذهن را از بین برود، بلکه حتی نگاهی توأم 

نگاه توأم با مکث . بخش ذهن بوده و انبساط خاطر ایجاد کندتواند رهاییکالس یا کتابخانه میبا مکث به منظر از پشت پنجرۀ 

مجازی و صرفاً با قوه تخیل  طور بهبخشد که خود را به طبیعت و مناظر اطراف برای لحظاتی این تخیل مطلوب را به دانشجو می

گاهی حتی نگاه ،مانند گیاه و آب در طراحی فضاهای داخل استفاده از عناصر طبیعی .(1330شرقی،.)در آن محیط تجسم کند

-برد حس طراوت و تازگی در فضاها و القای آرامش و کاهش استرس میکوتاهی به طبیعت فشار زندگی روزمره را از بین می

از طریق  ضمناً بایستی توجه داشت که تأمین شرایط مطلوب روشنایی در داخل فضا (1333جمهیری، و لقب خسروی) . .شود

نحوه و میزان دید از داخل به خارج برای ایجاد فرصت مشارکت افراد در  ازجملههای دیگری پنجره، متضمن توجه به جنبه

از جانب . کنترل دید و حفظ محرمیت فضاست منظور بهتجربۀ وقایع خارج و گذشت زمان در طول روز و نیز از خارج به داخل 

از گرمای مطلوب در فصول سرد و اجتناب از آن در فصول گرم نیز از عوامل دیگر دخیل در این مندی دیگر، امکان تهویه و بهره

  (1331،سیدجوادی حاجیو  پوردیهیمی) .شودفرایند محسوب می

یادی از دانش آموزان در آمریکا صورت گرفت تأثیر شرایط مختلف تحقیقات دقیقی که در سه مدرسه و بر روی تعداد ز

در  ها معلمنظیر مهارت  مؤثربر روی عملکرد دانش آموزان  با کنترل سایر عوامل  ها پنجرهو  ها کالسروشنایی روز با تیپ بندی 

در نمرات  داری معنیبیان شد که تفاوت  درنتیجه. قرار گرفت موردتحقیق.. .آموزش، جمعیت دانش آموزان در کالس و 

وسیع و نورگیر سقفی  های پنجرهکه از  پرنور های کالس که طوری بهاست  شده مشاهدهاستاندارد و یکسان آن  های آزمون

ری عملکرد بهت مراتب بهبودند  مند بهرهوسیع و نورگیر سقفی  های پنجرهپرنور که از  های کالس که طوری بهشده است  مند بهره

viهیچانگ و همکاران. داشتند i i (2002، ، 1333به نقل از احدی و خان محمدی ) 
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 هاحاصل از پژوهشنتایج  -5

ی ها طیمحدر  خصوص به )آن بر افراد  راتیتأثۀ نور روز و نیدرزم شده نوشتهمحتوای  مقاالت   -نتایج حاصل از تحلیل 

 .بیانگر مطالب زیر هستند( آموزشی

فیزیکی  یها یژگیوخواهد بود ،  دوطرفه صورت بهگذارد و این رابطه های آن محیط تأثیر می« فعالیت»بر « محیط»هر 

 (1331برجا، پای هدایتی و).تحت تأثیر قرار گیرند رفتاری -احساسی با نتایج ادراکی ازلحاظ توانند یمیادگیری  یها طیمح

 کنند،تاریک و با مهتابی، کالس روشن را انتخاب می کالس باو روشن  پنجره دارکالس  نیمابآموزان دانش مثال عنوان به

و برعکس محیطی که باعث  کنند یمکالس گرم را امری مشکل توصیف  یادگیری در ناغلب دانش آموزایا  (1333ایروانی،)

را به فضای محیط  تواند یممنجر به ارتقاء سطح یادگیری شود بلکه  تواند یم تنها نه شود یماحساسی مثبت  یها واکنش

و به تمرکز  باشند یم تر مناسبو  تر راحتیادگیری  یها طیمحواضح است که بعضی .، برای یادگیری مبدل نماید یداشتن دوست

 (i ،2006کن).کنند یمدقت فرد در یادگیری کمک  و

ریتم بیولوژیک بدن، حاالت ور اثر عمیقی بر بخش وسیعی از اعمال و عملکردهای فیزیکی انسان از قبیل بینایی، ن که ییازآنجا

مطالعات زیادی هم بر ( 1331برجا، پای هدایتی و).نادیده گرفت توان ینم آن راعمیق تأثیرات ، کی دارد روحی روانی و ادرا

و همچنین بر آثار منفی نور نامناسب بر  عملکرد دانش آموزان باال بردنچگونگی تأثیرات مثبت کیفیت و رنگ نور بر ارتقاء و 

 :شود یمکه در ادامه به آن اشاره  صورت گرفته است استرس

 بر استرس و روشنایی طبیعی نور ریتأث -

 :تعریف نموده است گونه نیااسترس را  دانند یمهانس سلیه که برخی او را پدر پژوهش درباره تنیدگی 

یا درونی که تعادل روانی انسان را بر استرس واکنش فیزیولوژیک بدن انسان است در مقابل هر تغییر، تهدید و یا فشار بیرونی 

رنگ  ازنظرنور طبیعی روز، به دالیل برخوردار بودن از طیف وسیع نور و کامل بودن  (1332،تمناییو  طباطبائیان ) .زند یمهم 

گاه، از آدناخو طور بهگذارد و به همین دلیل است که ما آموزان میو کیفیت نور، تأثیر مثبت زیادی بر روی جسم و روان دانش

استفاده از نور روز در فضا   (1333ایروانی،) .کنیمبریم و در آن احساس راحتی و آرامش بیشتری میلذت می پرنورترکالس 

 .است و کاهش اضطراب دانشجویان را در پی خواهد داشت مؤثرباعث ارتباط بیشتر با طبیعت شده و در تداوم سالمتی بینایی 

کاپالن و کاپالن ارائه  لهیوس بهمهم در این زمینه نظریه بازسازی تمرکز ذهنی است که  یها هینظریکی از  (1331،اکبری )

اما بر پایه  آورد یمبر طبق نظریه مذکور توجه متمرکز اختیاری، خستگی یا فرسودگی ذهنی را در انسان به وجود . گردیده است

جاذبه  ،انسان را بدون هیچ کوششی به سمت خود کشاند عناصری در طراحی که توجه کاپالن ها در صورت وجود یها پژوهش

لذا امکان . ابدی یمظرفیت روانی انسان افزایش  افتهی کاهشاسترس  جهیدرنت. ال آن بازسازی ذهنی اتفاق خواهد افتادبو به دن

 یها نهیشوماز پنجره،  تیرؤ قابلطبیعی  یها منظرهبا عناصر طراحی چون  تواند یمجذابیت  ،دیآ یمتمرکز یا توجه بیشتر پدید 

iکاپالن و کاپالن.در حال سوختن و عناصر نمایشی متنوع از قبیل آکواریوم، آب روان و غیره به وجود آید  i (1333 به نقل از، 

 (1332،تمناییو  طباطبائیان

های بر هورمون در تحقیقی، اثر نور کالس را (1333،ساعدی ومعین پور ، نصر اصفهانی ،به نقل از 1331)کولر و لیندسن 

نتایج . قراردادند یموردبررسبه مدت یک سال . ساله نهآموز هشت تا دانش 33بدن و سالمتی  رشداسترس، عملکرد کالس، 

در  یتوجه قابلیابد و کمبود نور طبیعی و مصنوعی، سبب تأخیر های استرس در تابستان افزایش مینشان داد که هورمون

 .شوداسترس می یها هورمونافزایش 

ژاگو  (.1332مک اندرو، ) زدیانگ یبرمخلقی مثبت را  و حاالتدهد و احساسات تماشای مناظر طبیعی فشار روانی را کاهش می

و همچنین بر  دهد یمبصری تحت تأثیر قرار  یها محرککه محیط بصری توانایی یادگیرنده را درک  کنند یمتانر استدالل  و

  (. 1331شعاع، نژاد و انجم هاشمی) .است مؤثرهم عملکرد فرد  جهیدرنتنگرش ذهنی و 
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 پوشش گیاهی با طبیعی انداز چشممتغیرهای نور روز و  راتیتأث های صورت گرفته در رابطه باپژوهش -1جدول

شده حاصل نتایج منبع ردیف  

1 

 2013ixاتروپان و همکاران 

 x 2011چریان و همکاران  

 xiروردا و همکاران 

، کیفیت هوا در محیط داخلی و آسایش سروصداحیط مدرسه مانند نور، ی فیزیکی مها یژگیو

 .دارند ریتأثحرارتی، سن و شرایط  ساختمان همه بر یادگیری 

 2001xiiهایگین و همکاران   2
 که نوری شرایط برعکس و عملکرد تضعیف باعث ،کند یم ایجاد منفی تأثیر که نوری شرایط

 .شوند یم عملکرد ودبهب باعث ،کند یم ایجاد مثبت تأثیر

 1331 نز 3

دهد عملکرد آموزشی دانشجویان در شرایط برخورداری از نور مناسب بین مطالعات نشان می

استفاده مناسب از روشنایی طبیعی منجر به ارتقای کیفیت . یابددرصد افزایش می 26تا  13

 .شودیادگیری می

4 
 2010xiiiماتسوکا 

 2011xivوو و همکاران 

یافت  آنکه در معرض طبیعت قرار گرفتند و پوشش گیاهی در دانشگاه و اطراف  یآموزان دانش

ی استاندارد، ها آزمون، نمرات مثال عنوان به)ی عملکرد بهتری دارند توجه قابل طور به شود یم

 (النیالتحص فارغتعداد 

1 

، دیمنت و بل 2011xv همکارانبارتون و 

2003xvi ، 2010 همکارانمک و xvi i
 

2011xviران چاوال و همکا i i  کورالیزا،

2011xi x  2011، فلوری و همکاران xx  ،

،چنگ 2003چاوال ، 2003xxiولز و ایوانز 

xxi 2012و مونرو  i کوالدو و همکاران،

2013 xxi i i 2006،ولز و لکیس xxi v ،

، تیلر و همکاران xxv 2003 کووتیلر و 

2002xxvi 

 : اند عبارتدر کودکان و نوجوانان   آناثرات فضای سبز و دید به 

 فعالیت بدنی و بازی از افزایش

 ی مزمنها یماریبکاهش شانس چاقی و دیگر 

 یریپذ انعطافافزایش سالمت روان و 

 یطیمح ستیزی ها یآگاهبهبود 

 افزایش نظم و انضباط خود و توانایی تمرکز

6 
xxvi 2011باگت و همکاران  i 

xxvi 2011کوالدو و کورالیزا  i i 

و دیگر اشکال پوشش گیاهی در دانش  با درختان میرمستقیغقرار گرفتن در معرض مستقیم یا 

 .داردبازیابی ذهنی  ی سنی اثرها گروهآموزان در تمامی 

1 
xxi 2013کلز و همکاران  x 

 

با افزایش میزان پوشش گیاهی  در یک مطالعه نیمه تجربی، منظر مدرسه راهنمایی

 .با کاهش سطح استرس و افزایش سالمت روانی کاربران همراه بوده است شده یبازساز

3 

 

 

 xxx 2003فلستن 

 xxxi 2001المون و همکاران

xxxiتنشن و سیمریچ i 1331 

 یبازسازسالمتی و  مثبتی با میزان توجه و  طور بهچشم اتداز حقیقی یا ساختگی به طبیعت 

دانش آموزان بازیابی عینی  و قابل  کند یممطالعات مذکور بیان  جهیدرنت .ادراک دارد

 .دهند یمنشان  رندیگ یمینگی قرار ی را وقتی در ارتباط با  سبزنیب شیپ

2011وو  و همکاران  3  

در درس ریاضی و  آموزانعملکرد دانش  وتحقیقی بین شرایط پوشش گیاهی اطراف مدارس 

بین پوشش گیاهی  و  تیدرنهاانجام شد و   ماساچوست جامع سنجشانگلیسی توسط سیستم 

 .عملکرد تحصیلی ارتباط مثبت یافت شد

2010ماتسوکا  10  

ی  کالس درس  ها پنجرهمطالعه بر روی محیط دبیرستانی شامل مقداری پوشش گیاهی که از 

در  "تراکم پوشش گیاهی"و  "ها پنجرهاندازه "بودند،نشان داد که   مشاهده قابل ایتر کافهو 

ی استاندارد،نرخ ها آزموننمرات فاکتورهایی چون ) مؤثرندعملکرد دانش آموزان 

این نتیجه ارتباط مثبت بین مجاورت با ( به دانشگاه افتهی راهد دانش آموزان ی،درصلیالتحص فارغ

 .دهد یمطبیعت و  عملکرد تحصیلی را نشان 

2011xxxiشاتل و همکاران  11 i i
 .شود یمتمرکز حیاتی  بازگرداندن توانایی موجبدسترسی به طبیعت  

12 

1333xxxiکاپالن و ریان  v  

 
 

 

تن در معرض مناظر سبز بر عملکرد دانش آموزان را که اثر قرار گرف شده مطرحدو نظریه 

تمرکز مداوم منجر به خستگی :  کاپالن(ART)ی تمرکز ذهنی یابظریه بازن :دهند یمتوضیح 

ممکن است به افزایش خطای ذهنی ، ( مانند مطالعه مداوم)شود و توجه طوالنی  ذهنی می

قرار گرفتن در معرض  لهیوس به توان یمخستگی توجه را . منجر شود یزودرنجمشکل تمرکز و 

 .بهبود داد های بازسازندۀ طبیعی محیط

2010xxxvکاپالن و برمن  13
 

که موجب عملکرد اجرایی و  منابع شناختی بازگرداندنقرار گرفتن در معرض طبیعت برای 

 .باشند یماست ،که هر دو برای یادگیری حیاتی  شده شناخته شود یم یمیخودتنظ
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،جیانگ و 2011xxxviان جیانگ و همکار

xxxviسالیوان و همکاران  i 2011 چاوال ،

 2011و همکاران 

سبز مدرسه را  یها اطیحدانش آموزان که  دهد یم گزارش ییمدارس ابتدا یبر رو یا مطالعه

 دهد یمطبیعی به دانش آموزان اجازه  یها محوطه،زیرا که دانند یمپناهگاه امنی از استرس 

  .رتباطات حمایتی را شکل دهندمهارت خود را افزایش داده و ا

11 

xxxvi  1316کولینز  i i  پلیمتون و ،

xxxiهمکاران x 2000اسلوپک ،xl  2011 ،

xlزاده و همکاران i 2011  

همچنان که عملکرد  پنجره  بر بهبود استرس و بازیابی تمرکز اثرگذار باشد انداز چشم

.است ورود نور روز از  پنجره ریتأث، تحت آموز دانش  

16 
xlکولر و لیستن i i 1332  نیکالس و ،

xlبایلی i i i 1331 
 

مطالعات بر روی روشنایی روز در مدارس نشان داده است که طیف کامل روشنایی روز در 

استرس را  یها هورمونموزان را ارتقا داده، آسالمت کلی دانش  تواند یمدرس  یها کالس

 .را بهبود بخشد آموز دانشکاهش دهد و عملکرد 

1332کولر و لیستن  11  
دارای  یها کالسکه در  یآموزان دانشت موردی در فضاهای آموزشی نشان داده است که مطالعا

 .به لحاظ سالمت روحی در وضعیت بهتری قرار دارند کنند یمنور روز مناسب تحصیل 

1331نیکالس و  بایلی  13  
صورت گرفت مشخص شد که سطح نمرات دانش آموزان   در تحقیقاتی که در آمریکا 

 .استهمان مدارس باالتر  نور کم یها کالساز  نورپر یها کالس

13 
2016xlدوگینگ و سالیوان  i v  

 

 آموزاندانش  توجهو عملکرد درس باعث بازیابی  یها کالسبه فضای سبز از  انداز چشم

 .شود یم

20 
1331xlاولریچ  v  

 

و در کاهش  شوند یم استرس کاهش باعث طبیعی مناظر: اولریچ  (SRT)استرس بهبود نظریه

 یها سازه میان در اقامت که یدرحالاست ، مؤثراسترس  یها هورمون آوردنو پایین  شارخونف

 .شود یم استرس شر از شدن خالص مانع انسانی،

   

 یریگ جهینتبحث و 

-سایر شاخهپیوندی ناگسستنی بین روان شناسان محیطی و  شده یطراحفضاهای  یشناخت روانبررسی ارتباط رفتاری متکی بر 

. استفضاهایی متناسب با روحیات متنوع افراد  های معماران طراحی و خلقموفقیت ازجمله. ایجاد کرده است یشناس وانرهای 

در آن زمان ها انسان ی کهمحیط . دیآ یم شمار به مختلف علوم در پژوهش یها نهیزم نیتر مهم از یکی حاضر استرس قرن در

فضاهایی  ازجملهفضاهای آموزشی  .ها داردی آنوخو خلقو  تیشخص ،اطفعو بر احساسات، مؤثردارای نقشی گذارند می

کیفیت ارتقاء و کیفیت طراحی فضاهای آموزشی در  کنند یمبسیاری از اوقات زندگی خود را در آن سپری  هاهستند که انسان

این دست از طراحی هایی برای ارائه ایدهبا تمرکز و درک ماهیت روانشناسی محیط و  رودلذا انتظار می. است مؤثرآموزش 

 بر مؤثرعوامل محیطی  ازجمله. در افراد نمودو افزایش آرامش کمک معماری ، کمک شایانی به کاهش استرس  هب فضاها بتوان

نور میزان ، ها پنجرهشامل مواردی مانند تناسبات، ابعاد و محل قرارگیری ؛ این مهم باشد یممحیط  انداز چشمو  طبیعی افراد نور

 سالمت روانیکیفیت محیط، بر تعیین عالوه بر  تواند یم که است؛ دست نیازاعواملی به بیرون و  انداز چشمو بیعی و دید ط

های های صورت گرفته در جوامع مختلف و بافتمطالعات و بررسی نتایج .بگذارد ریتأث و یا آرامش افراد استرسمیزان  ازجمله

 هایاندازنور روز و چشم میان وجود  معنادار همبستگی مثبت وجود استرس افراد وفرهنگی متفاوت بیانگر تشابه ادراک 

میزان یادگیری در پی ارتقاء آن افرایش کارایی و  جهیدرنتی که ا گونه بهباشد در فضاهای آموزشی میکاهش استرس  برطبیعی 

عامل توجه به ،  به طبیعت انداز چشمبیعی و دهد میان دو عامل نور طها نشان میبررسی .گرددسالمت روان افراد حاصل می

افراد در فضاهای و بهبود عملکرد کاهش استرس  در رابطه بانور روز  نسبت به عامل یتر مهمدارای نقش  طبیعی چشم انداز

 .است بودهآموزشی 
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 منابع
    

  26مجله جلوه هنر ، شماره .اندیشه های کاربردی نور در فضاهای آموزشی (.1331)اکبری،علی اصغر -

های آموزشی بررسی  گیری مناسب از نور روز در کالس نشجویان با بهرهعملکرد بهتر دا(.1331)احدی ،امین اله؛خان محمدی،محمدعلی -

 1331، پاییز و زمستان 11دو فصلنامه دانشگاه هنر، شماره . دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران: موردی

  . 33آبان . 2  شماره مجله رشد آموزش متوسطه،.نورطبیعی/ ی زندگی مدرسه(.1333)ایروانی،سمانه -

 33 مهر. 1 شماره ،16مجله رشد آموزش متوسطه،دوره . معماری اثربخش/ ی زندگی مدرسه(.1333)وانی،سمانهایر -

  ،صفه .روانی روشنایی روز -تاثیر نور روز بر انسان فرایند ادراکی و زیست شناسی (.1331)فریبرز،اجی سیدجوادیح؛ شهرام ،پوردیهیمی -

 . 61صفحه  ، 16شماره ,  11دوره 

 1مقاله ، 13، شماره 3وره فصلنامه باغ نظر،د.کیفیت معماری منظر پردیس دانشگاهی بر کاربرد آموزشی آن تاثیر(. 1330)شرقی،علی -

-101،ص 11معماری و شهرسازی آرمان شهر،شماره . روان سالمت در ساخته شده های محیط نقش (.1332)طباطباییان،مریم؛تمنایی،مینا -

103. 

فصلنامه .آموزان از فضاهای آموزشی عوامل محیطی موثر بر رضایتمندی دانش (.1331)ظمتی،سعید،حمیدرضا؛صباحی،سمانه و ععظمتی -

   12 -31،  صفحه (2پیاپی ) 1، شماره 2دوره ، 3مقاله  نقش جهان،

آموزشی در مجموعه مقاالت  های محیط در مطلوب شخصی فضای بر موثر عوامل. (1331)عظمتی،حمیدرضا؛پورباقر،سمیه و محمدی،منا -

 ،دانشگاه شهید بهشتی31دی ، المللی عمران، معماری و توسعه شهریچهارمین کنگره بین 

 .611انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره . مفاهیم پایه در معماری دانشگاه (. 1331)کامل نیا،حامد  -

در مجموعه مقاالت  آموزشی کودکان فضاهای طراحی در محیط شناسی روان علم کاربرد (.1331)کیانی ابری،فرزانه؛طباییان ،سیده مرضیه -

 .،دانشگاه شهید بهشتی1331کنفرانس بین المللی نخبگان عمران،معماری و شهرسازی،خرداد 

 شهری، مدیریت فصلنامه. درشهر )ابتدایی( آموزشی های محیط در رفتار و یادگیری بر محیطی عوامل تأثیر (.1331)لطف عطا، آیناز -

 .30-13ص ، 1331 پائیز ،  21شماره

دو  .تحصیلی دانش آموزان تاثیر عوامل فیزیکی کالس بر پیشرفت (.1333)عاطفه ، ساعدی و نصر اصفهانی ، احمدرضا؛حمیده  ،معین پور -

 11ص ، 1سال اول، شماره  ،فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی

در مجموعه مقاالت بود بیمارتاثیر نور روز در فضاهای درمانی بر کاهش استرس و تسریع به (.1331)نظرپور،محمدتقی؛صید،فاطمه سادات -

 دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

کتابخانه در مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی نخبگان  معماری در نور و رنگ نقش بررسی (.1331) شعاع،امینه انجم نژاد، نجمه؛ هاشمی -

 .،دانشگاه شهید بهشتی1331اد عمران،معماری و شهرسازی،خرد

عمومی در مجموعه مقاالت  مطالعه سالنهای در یادگیری امر بر رنگ و نور روانی تاثیرات بررسی(. 1331)مارال هدایتی،حبیب؛پای برجا، -

 دبی1331شهرسازی، و معماری در پایداری المللی بین کنگره
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