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  چكیده
ار قر دیمعاصر را به شدت مورد تهد یزندگ ،یشهر یفضا ،یدر ابعاد روان طیمدرن و عدم توجه به مح یشتاب زندگ شیافزا 

د شو یآن نم یبه طراح یتیگذراند و اهم یمرا در آن فضا  یکه انسان ها ساعات قابل توج ییاز فضاها یکی داده است.
 . شناختندینما یم یساعت را در محل کار خود سپر 11تا  8 نیب نیانگیم ورکارکنان اداره ها روزانه به ط.ستیادار یفضا

 یادار مجموعه کیکارکنان  ییفضا تیفیو باال بردن ک یروان شیآسا نتأمی جهت در هاآن یریمؤثر و به کارگ یراهکارها
، انیم نیخواهد آورد. در ا نییپا یاریرا تا حد بس یراندمان کار ط،یصورت، مح نیا ریبوده که در غ یطراح اتیء ضرورجز

. کندیم لیانسان تبد یزندگ تیفیک یارتقا یبرا یمناسب طیاست که فضاها را به مح ییها یژگیو یسبز دارا یفضاها
ار ک طیافراد در مح یو رفتار یروان یازهایطلوب کار با توجه به نم یفضا بررسی مولفه های موثر برپژوهش  نیاهداف ا
 یتربس جادیو ا یبا معمار نآ قیو تلف یاکولوژ یو به طور خاص روان شناس طیمح یبر طبق علم روانشناس نیمهندس

 یطراحعوامل موثر در  ییشناسا قیو کاهش استرس، از طر یادار طیکردن عملکرد کارکنان در مح نهیمناسب جهت به
در  .با گیاه بررسی شده استموفق  نمونه های موردی تلفیق شده اهداف نیهم یکه در راستا .باشد یمطلوب کار م یفضا

 آماری امعهاز جافراد و میزان عالقمندی به گیاه سالمت روان ای میزان رضایت شغلی، در نظر گرفتن پرسشنامه این راستا با
  spssدر محیط کار بررسی شده و نتیجه آن با نرم افزار ی خصوصی تهران کارکنان شرکت ها( N=100)زن و مرد 

 یخوب یشغل تیمدرن امروز از سالمت روان و رضا یاست که انسان ها در زندگ نیپژوهش ا جهینت تحلیل شده است.
 توان یمسان ن بر رفتار انبا توجه به تاثیر روان شناسی اکولوژی اعم از مولفه های فیزیکی و تاثیر گیاها و ستندیبرخوردار ن

 .نهاد یمثبت ریتاث افراد یعملکرد شغل و در نتیجه ییفضا تیفیباال بردن ک بر
 

 سالمت روان اهان،یگ ریتاث ،یادار فضای ،یاکولوژ های کلیدی:واژه
 
 
 
 
 یاکولوژ یروانشنننناسننن کردیبا رو نیمهندسننن ژهیو یداردپارتمان ا یطراح "با عنوان  هیلدا ریاضنننی  این مقاله  بر مبنای پایان نامه کارشنننناسنننی ارشننند خانم 1
نگاشته  ،"منش جناب آقای دکتر کمال رهبری"قزوین، گروه معماری و شهرسازی و به راهنمایی استاد  اسالمی ، دانشگاه آزاد"بر انسان(  اهانیگ یروان شنناخت ری)تاث 

 شده است.
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 مقدمه  .1

ار و که بر رفت یریهستند که به جهت نقش و تاث یبه صورت خاص، از جمله مقوالت یطیحعوامل م نیبه صورت عام و همچن طیمقوله مح
بر انسان،  یطیمح طیشرا ریو تاث باشدیانسان م یو زندگ تیبه عنوان بستر فعال ط،یباشند. درواقع مح یم تیروان انسان دارند، حائز اهم

 شود،یشدن، فراموش م یو صنعت یسازمدرن و ساختمان یزندگ روداریوالً در گموضوع، آنچه که معم نیا تیاهم رغمی. علستا ریاجتناب ناپذ
ه ذکر است . الزم بباشدیکننده منگران اریموارد بس یکه در بعض باشدیها مانسان یبر روان و خلق و خو یطیمح طیشرا ریعدم توجه به تاث

 یهایماریباعث بروز فشار خون، ب زیکه آن ن شودیکار م طیدر مح تیناسترس، اضطراب و عصبا جادیاز عوامل ا یکینامناسب  یطیمح طیشرا
ر بر داشته د نهیدالر هز اردهایلیساالنه م ،یشغل یهااز اضطراب و استرس یناش یها. کسالتگرددیسردرد در انسان م ،یآسم، افسردگ ،یقلب

. امروزه روزمره مردم دارند یبا زندگ یو رابطه تنگاتنگ شوندیاخته مس یشتریامروز به تعداد ب یمعمار انیجر درکه  یادار یهااست. ساختمان
و  یکیزیخطرات ف شیافزا د،یجد یعصر تکنولوژ قتیاند. درحقشده رفتهیو کار به عنوان مسکن دوم افراد پذ یادار یدر جوامع مدرن فضاها

منجر  ینروا یهاکار است. چراکه امروزه استرس طیفرد در مح یبهداشت روان یبرا یدیشدن، تهد یصنعت از یناش ندهیفزا یاجتماع یفشارها
 نییاز کار و راندمان پا زیگر یبه عنوان عامل اصل ییهااسترس نی. چنشودیم یکار یهاطیدر مح جانیاز اضطراب و ه یبه درجات مختلف

در عصر حاضر،  یو مهندس یفرهنگ معمارجهت نشر و توسعه  یبه عنوان مرکز ن،یهندسم یکارکنان شناخته شده است. دپارتمان ادار
 ییبنا نیچن .باشدیم یروان تیفیها و بهبود کو کارشناسانه با هدف رفع استرس قیدق یاست که مستلزم طراح یادار یفضا کیاز  یانمونه

در جهت بهبود  یدر معمار یعلوم رفتار یریاز بکارگ یخود نمود کامل دیاست، با یو مهندس یکه موجب گرد هم آوردن فعاالن حوزه معمار
ست. در ا یمتعدد و متنوع یرهایمطلوب و کاهش استرس باشد. کار انسان، محصول متغ یفضا کی جادیکنندگان از آن، ااستفاده شیآسا
ظه، افهوش، استعداد، ح ،یفرد یهاگروه، تفاوت زش،یها، انگادراك، نگرش ت،یهمانند شخص یانسان یرهایمواقع کار متأثر از متغ یبرخ

 (111، 1931 فر،ی)خن .ندیگویکار م طیمح طیرا شرا رهایمتغ نیدارند، ا یکیزیف تیکه ماه ییرهایمتأثر از متغ یاست و گاه رهیرغبت و غ
 ییایونقش پ زی. با توجه به نقش کارکنان در تحرك، تحول و رشد هر سازمان، و نشودیکار موجب آزار کارکنان م طیدر مح یکیزیعوامل ف

. هدف گرددیکارکنان آشکار م یو سازمان یمختلف فرد یهاعوامل بر جنبه نیا ریتاث زانیم یو توسعه جامعه، ضرورت بررس شرفتیا در پهآن
 یکیزیف عوامل یرهایمتغ البا اعم شان،یکار طیپرسنل با کاهش استرس در مح تیرضا ،یمطلوب ادار یفضا کی جادیمطالعه، تحقق ا نیاز ا

 .بناست یدر طراح

و سر و صدا، گرما و سرما، نوع رنگ، رطوبت،  ییروشنا زانیساختمان تا م تیو موقع نگیپارک گاهیاز جمله جا یکار عوامل یکیزیف طیمح
بر عملکرد  یکیزیف یرهایمتغ ریتاث انی( با توجه به ب111: 1931)همان،  .ردیگیکار را فرا م طیکه مح شودیو... را شامل م یمعمار ،یآلودگ
و با شناخت  دباشیبر رفتار و روان افراد م طیمح تیفیک ژهیو ری. آنچه مسلم است تاثمیشویفضاها م یها در طراحمتوجه نقش مهم آن ،لپرسن

 یعملکرد فضاها و یو باالرفتن بازده یتمندیرضا شیبر افزا یشاهد جهش خاص توانیم طیمح یکیزیف تیفیبر ک رگذاریو توجه به عوامل تاث
 آن در فضاست. یهاتمیآ تیو رعا یاکولوژ یشناسعلم روان یریکار، بکارگ طیمح یهااز عوامل مهم در کاهش استرس یکید. بو یمعمار
 .کار مدنظر است طیمح یهادر جهت کاهش استرس یکردیدر فضا، به عنوان رو اهانیگ یروانشناخت ریپژوهش تاث نیلذا در ا
 

  ادبیات تحقیق .2

 طیمعناست که مح نی( و بد31، 1119 وانس،ی)ا .گذاردیاثر م یبر سالمت روان میرمسنتقیو غ میه صنورت مسنتقمصننوع، ب یکیزیف طیمح
ت. آن ناشناخته مانده اس یاز اثرات روانشناخت یانسنان است و برخ یزندگ یها برامکان نیمثل محل سنکونت، محل کار از مهمتر یکیزیف

ق و خو و در خل یو به مرور اختالالت دهدیقرار م ریدارند، روان انسان را تحت تاث ینامطلوب طیاشر ،یکیزیاز نظر ف که ییهاکار در ساختمان
 تیاز شننخص ی)همان(. آگاه باشندیمتفاوت م ط،یافراد در برابر سناختار مح یسنالمت روان یریرپذی. تاثکندیم جادیا یاجتماع یبرخوردها

 (.1331:1 فورد،ی)گ سازدیم ریمتفاوت، امکان پذ یهاتیدر موقعها را و رفتار آن تیرضا ینیب شیافراد، پ یطیمح
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صورت گرفته، و از آن  یادار یهاطیوص در محصو بخ یکار یدر ارتباط با فضاها یاندک قاتی، تحق1381انجام شده، تا سال  یهایبا بررس
 التیا )در اصد ریرا در ارتباط با تاث یمطالعات ستم،یقرن ب لیانجام شنده. البته روانشنناسان اوا نهیزم نیاز مطالعات در ا یزمان، تعداد محدود

 یو ژاپن یاست که مقارن با همان زمان دانشمندان آلمان یدر حال نیحرارت )در انگلستان( بر عملکرد کار انجام دادند. ا ری( و تاثکایآمر تحدهم
 یاموجود در ارتباط با فضاه یهاپژوهش زیجام دادند. در کشور ما نان طیمح یشناسروان یاخالق یو معان میرا در ارتباط با مفاه ییهاکاوش
 یس.م، ضوابط طراح 118 هی)نشنر یطراح یدرباره اسنتانداردها شنتریحوزه ب نیو کتب مرتبط با ا باشند،یو کمرنگ م زیناچ اریبسن یادار

محل کار  یکیزیدر مورد رابطه عوامل ف ییهاپژوهش نیباب و همچن نیدر ا ییهانامه انیاست. اما پا دهی(، به چاپ رسیادار یهاساختمان
ه شده از آن مطالب استفاد یاست. که به فراخور مطالب مطرح شده، ازبخش رفتهیکشور صورت پذ یتوسط جامعه دانشگاه سنلپر تیو رضنا

المت بر س عتیطب ریسنجش تاثو  حیدر جهت توض یمختلف اتیو نظر کردهایرو نیها اشاره خواهد شد. همچنکه در فهرسنت مطالب به آن
در  دهندیاسترس را کاهش م یعیاند که مناظر طبکرده ینیب شیپ چیاسترس الر جادیهمچون بهبود ا یمعاصر اتیاند. نظرشده جادیانسان ا

مثبت را  یعاطف یهاپاسخ یعیطب یهاطیقرار گرفتن در مح جهی. در نتاندازندیم قیبهبود استرس را به تعو یسناختمان یهاطیکه مح یحال
بالینی مشخص شده است که افرادی که در فضای سبز برای مدت زیادی زندگی  تجربیات(.بر اساس 1931،911،یری)بابام دهندیم شیافزا

ی نمی کنند، از میزان شادکامی و آستانه تحمل باالتر و پرخاشگری کمتری برخوردارند و در نهایت کمتر دچار افسردگی و سایر اختالالت روا
 و با احساس انجام زیانگ جانیه ف،یگرم، لط ییفضاها جادیا یبرا یجهان اهتالش سمیو بعد از نهضت مدرن ریمی شوند )همان(. در دهه اخ

به  یخاص اریبس یطراح یهادرس عتیها داشته باشد. و در واقع طبو کار انسان یتر در زندگ یاساس ینقش عتیشده طب یگرفته است و سع
هنرها از جمله  یدر تمام عتی(.اسننتفاده از طب1981،31زند، ك)خا پردازدیآن م یبه ارتقا و تجل یدر معمار عتیو حضننور روح طب دهدیما م
ت. هنرمند اس یامر برا نیتریضرور عتیداشته است. همانطور که پل کله عنوان نموده: ارتباط با طب تیهنرمندان اهم یهمواره برا یمعمار

 (.1931،11نژاد، ی)مهد یعیطب یفضا انیاست و در م عتیاز طب یاو خود بخش هنرمند انسان است و
 

 :قیروش تحق .3
 تحقیقات زمره در و تحلیلی – توصیفی نوع از است شنده بینیتحقیق این پژوهش بنا به ماهیت، موضنوع و اهدافی که برای آن پیش روش

 نیز بررسی شده است. یج آن به صورت کمیهمچنین با در نظر گرفتن پرسشنامه و تحلیل نتا.است کاربردی

 :طیمح یروان شناس.4
ظهور علم  الدییم 1311در سال  نیولیو ر تلسنیا ،یپروشانسک. »دیمطرح گرد ستمیقرن ب 11از اواخر دهه  طیمح یشنناسنروان موضنوع

(. البته 13:1981لنگ جان:«)عالم کردند.ا« کالبدی -یاجتماع طیانسان و مح طیمح یروان شناس»با عنوان یرا در کتاب طیمح یشناسروان
 ای «یعلوم اکو رفتار»تحت عنوان طیمتقابل انسننان و مح ریتأث یبه جهت بررسنن ییها، پژوهش1311و  1311 یهادهه»در  نیاز ا شیپ
 (1:1981،ی)مرتضو.« شدندیمنتشر م «کیاکولوژ یروان شناس»

ر خالف ارائه شد. ب «یبوم شناخت یروان شناس»ابتدا با واژه  رد،یگیر در آن شنکل مکه رفتا یطیبه مطالعه رفتار انسنان و مکان و مح توجه
بوم  یکالبدی او نداشت، در روان شناس طیرفتار انسنان ومح نیبه ارتباط ب یهای انجام شنده آنان توجهکه پژوهش یروان شنناسنان سننت

لم ع رییهای دوره معماری مدرن در شننکل گجنبش نیگرفت.همچنمورد توجه قرار  شیبوم خو ای طیمفهوم ارتباط انسننان با مح یشننناخت
و  یهای مسکوندر مجتمع زیداشنته اسنت. نقدهای انجام شنده در باب فضناهای کسالت آور و جرم خ ینقش اسناسن طیمح یشنناسنروان

از  یانسان ازهاییر لزوم توجه به نسنرآغازی ب توانیرا م دند،یمنهدم گرد تایکه نها کایدر امر گویا تیشنهرهای مدرن از جمله شنهرك پروئ
 مطلوب دانست. طیمح
 علوم از ای¬مجموعه ریو ز یشناسدانش به عنوان شاخه ای از روان نی( ا1ابراز شده است.) جدول یطیمح یشنناساز روان یمتفاوت فیتعار

کورت  ک،ی. اکثر پژوهشگران؛ اگون برونسودازدپریم رامونشیکالبدی پ طیمح ای سنکونتگاه با رابطه در انسنان رفتارهای مطالعه به رفتاری،
را  «طیمح یروان شناس»بار اصطالح نیبرای نخست 1339در سال  کی. اگون برونسوداندیرشنته م نیگذاران ا هیرا پا فوردیگ برتو را نیلو

( مطالعات 1:1981)مرتضوی، شودیم دهینام طیمح یشناسگذار روان هیپا نی(، نخست1311زبان، هلپاخ) یدر منابع آلمان یبه کار برده است. ول
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( درباره 1311( و آلتمن )1311و مطالعات سامر) یبوم شناخت یشناسرفتارها در حوزه روان -مکان ای ی( درباره قرارگاه رفتار1318بارکر) هیاول
 آن شناخته شده است. ربناییبه عنوان ز ،یو رفتار اجتماع یفضاهای شخص

 )ماخذ:نگارنده بر اساس نظریه پردازان(       حیطم شناسیروان تعریف: 1 جدول

شناسیروان از شده ارایه تعریف زمان نام  محیطی 

(Craik) 1311 کریک 
 کالبدی محیط اودر روزمره زندگی به که ای گونه به انسان، رفتار شناختی روان مطالعه

 باشد مرتبط

 (Graumann)سیشنا روان مکمل محیط، شناسی روان 1311 گرا مان  است محیط فاقد عمومی 

(Canter)  1381 کانتر 
شناسیروان از ای شاخه  و تقابالت،تجارب تعامالت، تحلیل و مطالعه به که است، 

یهاجنبه با انسان کنشهای  دارد توجه وفیزیکی اجتماعی محیط مختلف 

 )Russell)1381 راسل 
شناسیروان از ای حیطه  محیط و بین شخص مند نظام رابطه کردن فراهم به که است، 

پردازدمی  

 )Holahan) النها  1381 
شناسیروان  مورد را انسان وتجربه رفتار و فیزیکی محیط بین مشترك مناسبات محیط، 

دهدمی قرار بررسی  

 پروشانسکی
(Proshansky) 

شناسیروان 1331  دارد وکار سر محیطشان و مردم میان روابط و تعامالت با محیط، 

(Gifford) یفوردگ شناسیروان 1331   است وی فیزیکی قرارگاه و فرد بین متقابل بررسی محیط، 

 

  یمفهوم اکولوژ.5
 یونانیاز دو واژه  ی.واژه اکولوژابدییدر آن تداوم م اتشانیاست که ح ینظام ستمیموجودات درون س اتیح یعلم کشنف و چگونگ یاکولوژ

آن  یتحت الفظ یشننده و معنا لیدانش تشننک ایشننناخت، علم  یلوکوس به معن و یمحل زندگ ای سننتیمسننکن، بسننتر ز یاکوس به معن
به کار رفت به موجب  1813در سال  کلیبار توسط ه نیاول ی. واژه اکولوژستشانیمطالعات موجودات زنده در بستر ز ای یعبارتسنت از بررس

ند و اثرات ک ییآن به طور عموم گفت و گو راتییتغ زینو  ستسیو ز یکیزیاعم از ف طیمح یاسنت که از چگونگ یدانشن یاو اکولوژ فیتعر
 مکمل یدو بخش کامال مجزا ول یمطالعات مربوط به اکولوژ نیبنابر ا دهدیمطالعه قرار م وموجودات مورد بحث  گریاز آنها را بر د کیهر 

 یطینس آنها نسننبت به عوامل محموجودات زنده و مطالعه ئاک راموكیپ طیمح اتیدو بخش شننامل مطالعه خصننوصنن نی.اردیگیصننورت م
موجود  شده و کاربرد آن تنها به حل مشکالت ریبه غلط تفس هاهحرف یبه خصوص در بعض یاکولوژ میمفاه تیو قابل ییاست.متاسفانه توانا

 سای. در قدهیردخالق مطرح گ یطراح تیمحدود شده است و غالبا به عنوان محدود یو محل یبوم یهاو استفاده از مصالح و گونه طیدر مح
 تیبنا اهم تیفیدر ک یرونیب طیو شرا طیتوجه دارا به نقش مح یرامونیپ طیکه به ارتباط متقابل موجود زنده و مح یشناس سنتیز میبا مفاه

ها و شارز یریگدر شنننکل تواندیرا به همراه دارد و م طیاز مح ریجامع و فراگ یدرک کیکولوژ میبا توجه به مفاه یمعمار ی. طراحدهدیم
 (11:1981زاده  نیدهد.)ام رییتغ یمعمار یو روش را در طراح دگاهیاهداف دخالت کند و د

 کیاکولوژ یشناس روان.6
و رفتار او را در تعامل با انسانهای دیگر و محیط پیرامون فرد بررسی  پردازدیاکولوژیک به مطالعه رفتار انسان در محیط واقعی م روانشناسی

. یابدیانی در محیط شهری نیز به صورت بی ربط یا تصادفی رخ نمیدهد، بلکه در هماهنگی با محیط غیر رفتاری به روزم. رفتار انسنکندیم
های روانی، اجتماعی یا فیزیکی تمرکز داشت بلکه باید هر یک از این موارد را به صورت در بررسی روابط انسان با محیط نباید صرفاً بر جنبه

زیه و تحلیل قرارداد؛ در واقع محیط و رفتار باید در قالب یک امر واحد مورد بررسنی قرار گیرند. از سوی دیگر رفتار یک کلیت واحد مورد تج
در نتیجه انگیزشننهای او، قابلیتهای محیط و تصنناویر خار  از ادراك مسننتقیم محیط و معانی حاصننل از آن شننکل میگیرد. این رویکرد  ردف

 یدر فضا اهانیسبز و آوردن گ ی(.فضا31:1981به مثابه عوامل تعیین کننده رفتار تاکید میکند )آلتمن،کنشنگرانه بر وابسنتگیهای محیطی 
 جادیبز اس یانسان به فضا ازیدارد، لذا ن میمستق یو سالمت انسان با آن ارتباط رودیبه شمار م یعوامل طراح نیتریسناساز جمله ا ،یداخل
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آوردن فضا  عت،ی. لذا ارتباط با طبکندیم فایا یاانسنان نقش عمده یتعادل عصنب جادیسنبز در ا یفضنا نیبنابرا کنند،یخلسنه در انسنان م
گوناگون خود بر روح و روان  یهاها و بافتها با اشننکال و رنگمدنظر قرار گرفته شننود. درختان و درختچه یکار یهاطیبخصننوص در مح

 یادرختان با ترشح ماده ی. امروزه ثابت شده است که بعضدهدیآنان را کاهش م یو امراض جسم یروح یگذاشته و فشارها ریها تاثانسنان
نل پرس یکار و آرامش و سالمت روح طیسنبز به فضنا، با هدف کاهش اسنترس در  مح یحالت آرامش و فضنا کی جادیا دیتونسنیبه نام ف
 .)همان(باشدیمدنظر م

 بارکر  کیاکولوژ یروان شناس هینظر. 7
روی  داده و درقرارگاههای رفتاری خاص  یرفتاری که به صننورت جمع ندهاییفرآ یبارکر به بررسن «یبوم شنناسنن» ای «کیاکولوژ هینظر»

بر  یکیزیف طیمح ریداشته و به تأث دیدر خلق رفتار انسان تأک یکیزیف تیبر نقش موقع یبوم شناس یشناس. حوزه روانپردازدیم کند،یبروز م
کرد.  جادیا یاساس یراتییتغ یروان شناس قیتحق یی سنت کردهایدر رو کیاکولوژ یشنناسروان. »پردازدیم ند،بردیبهره م آنکه از  یمردم

                        (111:1988روزمره توجننه دارد. )لنننگ یزننندگ طیرفتننار فرد، بننه رفتننار فرافرد ی در مح یشنننگنناهیبننه جننای مطننالعننه آزمننا کردیرو نیا
 یفیمعنا که قرارگاه رفتاری بستر ط نیرفتار مهمتر از فرداست. به ا نییهای رفتاری است و در تعود آورنده قرارگاهبه وج طیمح کر؛بار نظر از

وجود دارند که شننامل  یصننیهای قابل تشننخ.از نظر او در هر قرارگاه رفتاری محركکندیم نییاز رفتارها که ممکن اسننت رخ بدهند را تع
 رفتار درآن شد. رییقرارگاه رفتاری باعث تغ کیموجود در  اءیاش رییبا تغ توانیرو م نی. از اهستند یواجتماعهای کالبدی جنبه

 ننساا رفتاو ر یکالبد محیط. 8
دارد.  دجواز آن و ننساا تجربهو  یکالبد محیط بین تعاملو  طتباار چگونگیو  ننساا رفتار بر محیط تاثیر با طتبارا در ار نگوناگو یها نظریه 

 محیطدر  ننساا یهارفتار ردمو،  گیردارقر رانمعما دهستفاا ردمو نندابتو کهای  گونه بهدر  هایی ریتئو خلق لنباد به محیط اسیشنروان 
 ( 1)جدول.گیرند( 1311 رفتاو ر یکالبد محیط نمیا تعامل هنحو زهحودر  اولمتد نظریه سه)  ستاو مبوو  همرروز

 

 راپاپورت( از اقتباس: )ماخذانسان رفتار بر کالبدی محیط تاثیر های: نظریه2جدول 

 طرفداران اولیه ویژگی اصلی محیط -گرایش رفتار

 جبر گرایی محیطی
 به و رفتار در تیاتغییر به ،محیط ریمعما عناصر و منظر در تغییر

 .دشو می منجر جتماعیا رفتار در هیژو

 

 رنمد دوره زانشهرسا و رانمعما

 محیطی گرایی اختیار

 (راییگ امکان)

 ایبر ای مینهز بلکه دشو نمی رفتار وزبر باعث معموال محیط

 به ستد فرهنگی یهارمعیا سساابر ادفرا و ستا رفتار عقوو

 .نمایند می رفتار و زده بنتخاا

 یشهر یفیااجغر اننشمنددا و نشناسا جامعه

 احتمال گرایی

 برحسب و ستا حتمالیا رفتار بر یکالبد محیط تأثیر، تأثیر یک

 از برخی در صخا ریفتار عقوو لحتماا محیط یها گییژو

 .ستا کمتر یا بیشتر یگرد برخی به نسبت ها محیط

 محیط ننشناساروا

 

 عتیرابطه انسان با طب. 9
 عتیو تعامل با طب یریو درگ عتیبودن در طب عت،یاز طب یریتصنناو ای یعیمناظر طب یرا در سننه سننطح تماشننا عتیارتباط با طب محققان
و آگاهانه و چه ناخودآگاه و  یچه به صنننورت اراد عتیدر معرض طب یریگ(. و معتقندند قرارAbkaret,2010) کننندیم ینندبمیتقسننن

بت به به واکنش مث لیدر هر گونه تما یکیژنت هی. اگرچه اسنناس و پاشننودیموثر م یاز سننو یمثبت یهامنجر به بروز واکنش میرمسننتقیغ
 یعیبط یهاطیو تجربه مکرر مح یسازآموزش، فرهنگ ازمندیبشر است و ن یرو شیپ یهااز ضعف یکیامروز  یعیطب یهاطیو مح عتیطب

نه  هددیبر انسان صورت گرفته که نشان م یعیطب طیمح راتیدر ارتباط با تاث یادیمطالعات ز ریاخ یها(. در سنالHinds,2011اسنت )
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استرس و  کاهش یموج یعیاز مناظر طب ییهالمیو ف رینگاه به تصاو یتح ای عتیصرف طب یبلکه تماشنا یعیطب یهاطیتنها حضنور در مح
ن و داشت عتیاز طب یاصوات دنیشن عت،یبه طب دیها نشان داده است داز پژوهش یگری(. گروه دShibata, 2004) شودیچشم م یخستگ

 یخاطر را برا یحس آرامش و آسودگ عتی(. ارتباط با طبKellert,2005) شودیموجب کاهش تنش و استرس م عتیهرگونه تجربه ازطب
پربازده تر، راحت تر، سالم تر و خالق تر هستند و  برند،یبهره م اهانیکار خود از وجود گ طیکه در مح یو افراد کندیم جادیکاربران فضنا ا

 ندتریخوشا یناسش ییبایا از لحاظ زکار خود ر یو فضا کنندیاند تحمل مبهره ینعمت ب نیکه از ا یرا نسبت به کسان یفشار و استرس کمتر
ها (. پژوهش(Abkaret,2010شوند  یم ی(. آنها به انجام کار خود مشنتاق تر هستند، کمتر دچار ناکامSmith,2009) کنندیادراك م

 دیفراد تاکا یو بازده یتمندیسطح رضا شیبر سنالمت جسم و روح و افزا عتیبا طب میدر کنار ارتباط مسنتق یعیبه حضنور مصنالح طب یحت
واحل س ها،ها، باغمختلف، متفاوت است. پارك یعیطب یهاطیمح یهایژگیبر افراد با توجه به و عتیطب راتی(. تاث Kellert,2005دارند )
ها و در دل جنگل یو سننرزندگ ی. حس خلوت، آزادکنندیو گفتگو را القا م یآرامش، راحت ،یسننرگرم ،یاحسنناس شنناد اها،یها و دررودخانه

و  معاشرت ،یسننرگرم ح،یتفر یبرا یتر تیبااهم یهاتیسنا برندیبهره م یکه از وجود مناظر آب ییهاطی. محشنودیارضنا م شنتریها بوهک
 .بز دارندصرفا س یهاطیرا نسبت به مح یمثبت برابر راتیمصنوع همراه با حضور آب، تاث یهاطیبه مح دیهسنتند و د یاجتماع یهاتیفعال
(Hinds, 1111) 

 
 ماخذ:نگارنده اقتباس از هیندس()  عتی: رابطه انسان با طب1اگرامید

 

 آن بر روان انسان ریسبز و تاث یفضا تیاهم. 11
 ازین کی نیبوده اسننت.ا یاتیو ح یسننتیز ازین عتیو طب اهیخلقت به گ یانسننانها از ابتدا ازیدارد.ن عتیبه طب یذات شیانسننانها گرا فطرت

فرد را سازمان  یو ادراک یعقل ی هاییتوانا یدر مغز است که تمام ییایمشی – یکیزیف یروین کیهت که شامل ج نیاسنت.از ا یکیولوژیزیف
ن انسنان ارضاء نشوند ممک هیاول یازهاینبودن با هم متفاوت باشنند.اگر ن ایبودن  یاز لحاظ اضنطرار توانندیم ازهای. نکندیم تیداده و هدا
گ سبز از نظر دارد.رن تیمتنوع است اما رنگ سبز در آنها حاکم یسبز سرشار از رنگها یباشد. فضا ازین نیتریقو یبه پرخاشگر ازیاست که ن

اند قابل تجمع کرده یکه در مراکز انسان یانبوه مردم یبرا یمربوط را از نظر روان یفضا تواندیاست و م یاصوال رنگ آرامبخش یشناسروان
ها را آب و نغمه پرنده یو صنندا ندیبیرا م بایز یهاو درختان سننر سننبز و گل آوردیم یرو عتیطبفرد به  کیکه  ی. هنگامدیتحمل تر نما

 نیانجام گرفته نشان دهنده ا  قاتیسنبز  تحق یدرختان و فضنا یاثرات روان نهی. در زمگرددیم جادیاو ا یبرا یریدلپذ یهالحظه شننودیم
 یبر رو تواندیدرختان م حی. کاشت صحدهدیکاهش م 8۸وتاه  و دوره نقاهت آنها را تا را ک مارانیب یسنبز دوره بستر یمطلب بود که فضنا

ها در صورت کاربرد درختان خنک کردن سناختمان ایگرم کردن  نهیداشنته باشند. هز یامالحظه بلقا ریها تأثدر سناخنمان یمصنرف انرژ
 نیکاهش دهد. عالوه برا توانندیها را مساختمان یداخل یو گرما در تابستان شده یدیخورش یانرژ 3۸. درختان باعث جذب ابدییکاهش م
اعد شده متص یاگلخانه یانتشار گازها دیتبر یالزم برا یکه مصرف انرژ شودیشهرها سبب م یدما یسبز رو یدرختان و فضنا یلیاثر تعد

 ییبلکه سبب صرفه جو یدر انرژ ییا سبب صرفه جونه تنه هیو سنا قی.کاهش دما در شنهرها دراثر تعرابدیکاهش  یمولد انرژ یاز واحدها
  .شودیم زیدرمصرف آب ن

 

رابطه انسان با طبیعت

بودن در 
طبیعت

درگیری و 
تعامل با 
طبیعت

تماشای مناظر 
طبیعی یا 

تصاویری از 
طبیعت
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 (1386محمودی و دانه کار،بر اساس  ماخذ:نگارنده)   سبز بر انسان یفضا ری: تاث2اگرامید

 

 محیط کار یو لزوم توجه به معمار یادار یهاساختمان.11
طرفه و  ها تعامل دو. بین افراد و محیط کاری فیزیکی و روانشناختی آندهدیانسنان در سطوح مختلفی، رفتار او را تحت تاثیر قرار م محیط

پیوسته ای وجود دارد. محیط کار ممکن است هم به صورت مثبت و هم منفی روی سالمت و بهداشت افراد تاثیر داشته باشد. همچنین یکی 
. شودیبی گمان بر رفتار و کردار او ظاهر م گذارد،یب و بد افراد با یکدیگر، محیط است. تاثیری که محیط بر ذهن آدمی مخو هاز علل رابط

. برعکس اگر محیطی سرد و خشک باشد، روح و رفتار کندیمحیطی که حکایت از گرمی و جذابیت کند، روح را شاداب و رفتار را صمیمانه م
. ساختمان ماییمنی. برای درك بهتر تاثیر محیط بر انسان باید تاثیر عوامل محیطی بر انسان را بررسی مکندیگی مرا سرد و بی نشان از زند

اند. از و این قبیل فضاها اهمیتی همچون فضاهای مسکونی یافته کندیاداری فضنایی است که شخص ساعات زیادی از روز را در آن طی م
های اداری های اخیر طراحی ساختمانباال بردن کیفیت روحی و زندگی افراد تاثیر فراوانی دارد. تا دهه در یاین رو کیفیت یک ساختمان ادار

به این صننورت که کارکنان بدون نیاز به تفکر، در یک زمان، تحت نظارت  پذیرفت،یبر اسنناس رعایت قوانین کار قرن نوزدهم صننورت م
اما امروزه با نگاهی دقیق تر به امر طراحی، توجه به مباحث  شدند،یجام وظایف خود مان هدیگران در یک محل گرد آورده شنده و مشغول ب

های آن در جهت آسننایش و آرامش محیطی، شنناهد تالش در جهت باال بردن هر چه بیشننتر با روانشننناسننی در محیط و درنظر گرفتن آیتم
علم خلق فضای مطلوب، ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با انسان  نوانکیفیت فضناهای معماری در هر نوع کاربری اسنت. چراکه معماری به ع

های فردی و اجتماعی افراد بوده اسنننت. همچنین با نگاهی عمیق و دقیق دارد و همواره یکی از علنل موثر بر ایجناد هنجارها و ناهنجاری
انتظارات انسان باشد. یکی از مفاهیم قابل توجه  و هامشناهده کرد که هیچ شنکلی از معماری پایدار نبوده، مگر آنکه پاسخگوی نیاز توانیم

در معماری، طراحی محیط کار و بررسنی عوامل موثر بر آن است. محیط کار در سازمانها از موضوعات مهمی است که پیوسته مطرح بوده و 
پرسنل  هاییتواند بر رشد ارزشم ب،یک محیط خو شود؛یبر اهمیت و چگونگی ایجاد محیطی مناسب و کارا برای نیروهای انسانی تاکید م

ینده او افزایش توان و بهره وری آنان اثرگذار باشد. از طرفی شرایط نامساعد کار و فعالیت، عالوه بر کاهش بازده، عامل اصلی نارضایتی و افز
ار و محیط کار را نشان اسنترس شنغلی اسنت. بسنیاری از مطالعات، تاثیر مثبت کاربرد اصنول ارگونومی در طراحی محل کار، ماشنین و ابز

(. همچنین امروزه ثابت شنننده اسنننت که تمامی عوامل محیطی و ابزاری مانند فضنننا، رنگ، معماری، (Hend,rick&Kleinerاندداده
و  تبر عملکرد افراد تاثیر بگذارند و منابع انسانی بهداش توانندیروشننایی، سنر و صدا، ساعات کار و مقررات، آب و هوا و حتی دکوراسیون م

 که تا حد زیادی کیفیت محیط داخل شود،یرفاه سناکنان سناختمان به طور مستقیم تحت تاثیر طراحی معماری مطرح  متاثر از آن هستند م
(. امروزه با پیچیده تر 18: 1931)خنیفر،باشدیساختمان، آسایش حرارتی، بصری و صوتی کارکنان که بر بهره وری موثر است، ناشی از آن م

ها، سازماندهی محیط کار  و ایجاد محیطی آرام و به طوری که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، ار و عملکرد سنازمانسناخت نشند
شنادابی آنها، حذف خطرات احتمالی، افزایش کیفیت در کار، کاهش افسنردگیها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره وری مورد 

ها در نهایت برای بقای زندگی و بهبود کیفیت آن، در یران اجرایی و سرپرستان سازمانها است.از آنجاییکه انسانمد هاینظر شنود، از دغدغه
لذا اگر بهداشت محیط  گذرانند،یها مو بیش از نیمی از اوقات روز خود را در این محیط شنوند،یهای کاری مشنغول به کار میکی از محیط

کرد عملها داشت. متغیرهای محیطی موثر بر انتظار بهره وری و راندمان باالیی از آن توانینگیرد، هرگز نم قرار هکار افراد شناغل مورد توج
 گنجانده شده است.( 9شغلی کارکنان در )جدول
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 (1391ماخذخنیفر، )  های محیطی کار و تاثیرات آن بر عملكرد شغلی: تنوع متغیر3جدول 

 ملكرد شغلی پرسنلها بر عتاثیر آن متغیرهای محیط کار

خستگی چشم، اختالل در ادراك دیداری، کاهش تمرکز، صدای مزاحم در محیط کار باعث کاهش  آثار صدا بر عملکرد صدا
شود. زیرا هنگامیکه در محیط کار صداهای آزاردهنده وجود داشته باشد، فرد دچار خرسندی از کار می

 شود.میتنش شده و از لحاظ روانی از وضعیت بهینه خار  

بل است. هرگاه، شدت صدا از این حد تجاوز کند، بتدریج موجب دسی 81آغاز ناشنوایی در انسان  آثار فیزیکی و فیزیولوژیکی
گردد. همچنین صدای بلند در محیط کار باعث باال اختالل در احساس شنیداری و بروز ناشنوایی می

 گردد.رفتن فشار خون می

دهد. همچنین صدا بر خلق و خوی کارکنان اثر گذاشته و دای بلند دامنه توجه فرد را کاهش میص آثار روانی و رفتاری
شود. متغیر صدا، روحیه همکاری و باعث افزایش پرخاشگری و آسیب پذیری و حساسیت آنان می

 دهد.مساعدت را در افراد تقلیل می

طور های حرکتی و برت بدنی و ذهنی، تقلیل تمرکز و پایین آمدن سرعت واکنشتوان کاهش قداز آثار منفی کار در محیط گرم می درجه حرارت
 دهد، کاهش تمرکز ذهنی و شناختی و عملکرد شغلیکلی تقلیل بازدهی کار نام برد. سرما کارآیی فرد را کاهش می

 دد.گرها و کاهش بازدهی کار میاشباع شدن هوا از بخار آب، سبب دشواری در انجام فعالیت رطوبت

نقش  تواندهای موجود در آن فضا میمتناسب بودن نوع کاربری فضاها با نوع رنگ بکار رفته در معماری و همچنین سایر دستگاه رنگ
ر و اشباع هایی که خیلی سیهایی با رنگشناسی حضور در محیطای در باالبردن کارآیی و بازدهی آن فضا داشته باشد. از نظر روانویژه

آورد. از اینرو های مالیم، نسبتاً روشن، آرامش بیشتری را برای افراد به ارمغان می، بهم ریختگی ندارند یا به عبارتی رنگشده نیستند
 پیچیدگی متوسط بهترین است.

میز و صندلی استاندارد و با 
 رنگ مناسب

 حیه پشت و عصب سیاتیکای و تنش در عضالت، جریان صحیح و بهتر خون، کاهش درد در ناکاهش نیروهای ماهیچه

تحقیقات پژوهشگران نشان داده است که روشنایی زیاد، قدرت بینایی را افزایش داده، ادراك اشیا را دقیق  آثار ادراکی نور و روشنایی
ها را سازد. از سوی دیگر، انسان در محیط روشن تر، رنگها را آسان تر میتر و تمیز اجزا و حرکات آن

شود که موضوع کار، با عمق و وضوح بیشتری ادراك . این عوامل کالً باعث میدهدبهتر تشخیص می
 شود.

حرکتی را بشدت کاهش داده یا الاقل  -نور شدید، موجب افزایش تمرکز گردیده و خستگی اندامهای حسی آثار روانی
ا بر گیزشی فرد ربخشد و نیروهای اناندازد. نور سفید حتی خلق و خوی انسان را بهبود میبه تاخیر می

سازد. هنگامی فرد در شرایطی قرار گیرد که از لحاظ روانی در وضعیت متعادل و فعالیت بیشتر متمرکز می
رضایت بخشی باشد، و از سوی دیگر توانایی الزم را برای ادراك عمیق و دقیق پدیده داشته باشد، محصول 

 و باالترین کیفیت خواهد بود.کار او در قلمرو این این عوامل، دارای کمترین اشتباه 

 افزایش تماس و ارتباط افراد با یکدیگر، افزایش میزان اجتماعی شدن کارکنان طراحی بهینه محل کار

 انتخاب نوع گیاه و گل باید متناسب با کاربری و نوع فعالیت ساختمان باشد فضای سبز

 یت استتطابق محیط کار با فیزیولوژی بدن بسیار حائز اهم دکوراسیون

 گردد.فرم مناسب باعث ادراك بصری بهتر از فضا و تاثیر مطلوب بر فعالیت انسان و باالرفتن بازدهی کاری می فرم ساختمان

 گیریافزایش فشار روانی و کاهش تمرکز فکر، حواس پرتی، اختالل در حافظه، تردید در انجام کارها و کاهش قدرت تصمیم عوارض استرس شغلی

 

 ها: افتهی.12
عوامل  هدستیابی بهدف  طبیعت و معماری با ی تلفیق نمونه موردی کالبدی داخلی و خارجی موفق در زمینهن قسمت به بررسی هفت در ای

پرداخته شده است و نیز مولفه های فیزیکی و ساختاری هر یک از نمونه ها در قالب  یادار یفضا یدر طراح ییفضا تیفیموثر بر باالبردن ک
 از نقاط مثبت و منفی مورد تحلیل قرار گرفته است.جداولی 

 یداخل یکالبد هاینمونه12-1

 کاوه  یساختمان ادار12-1-1
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 یهران انتهادر شهر ت ،یکار یرویچندهزار نفر ن یسواره کمتر برا کیو تراف شتریب یونقل عمومتر، حملآسان یپروژه، به منظور دسترس نیا
و  عتیبا طب قیتلف ینهیساخته شده است. موفق بودن پروژه در زم یعباس ابوطالب ریتوسط ام 1933در سال  بلوار اوشان دارآباد واقع شده و

آرام و  یطیمح جادیدر جهت ا طیمح یکه با توجه به روان شناس یو داخل یمتنوع در تمام سطوح خارج یهاو رنگ یعینور طب  یریگاربه ک
 (1)شکلبه دور از استرس ساخته شده است.

 

 
  

 

    یطراح یها هی: ال2شکل                                                                     دسترسی های عمودی:1 شکل

 URL6) :ذماخ (                                                                                      URL6) :ذماخ (

 

 :بررسی نقاط مثبت و منفی ساختمان اداری کاوه    ماخذ:نگارنده4جدول 

 نقاط منفی نقاط مثبت

 نا هماهنگی حجم با بسترسایت نور طبیعی

  های متنوعرنگ

  اشکال خالص)هشت ضلعی(

  متریال شفاف)شیشه(

 

 بهستان بهداشت یساختمان ادار12-1-2
پروژه توجه  نیساخته شده است.  علت انتخاب ا یرانیباغ ا یتوسط دفتر معمار 1931روژه در شهر تهران در محدوده مالصدرا در سال پ نیا

 .یادار یآرامش در فضا جادیا یدر راستا یعیو استفاده از عناصر طب یکار با سالمت طیبه ارتباط مح
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 URL5) ماخذ:( در اتاق کنفرانس              یو رنگ نارنج یاهشیش شنی: استفاده از پارت3شكل 

 یعمود یهایدسترس

در  یبه صورت هسته ا

 یم کلقسمت حج 2

قرار گرفته است و در 

حجم  یقسمت مرکز

مطلوب  یرینورگ یبرا

در  یمرکز ومیآتر کی

 نظر گرفته شده

 یهاهیال یریقرار گ ینحوه 

با در نظر  یمختلف طراح

 ی،نمایعیگرفتن نور طب

 مناسب و راهروها

 استفاده ازرنگ سفید خنثی به عنوان رنگ غالب و ترکیب آن با رنگ نارنجی

رانس با شیشه از بقیه فضاها ی دفتر جدا شده اتاق کنف

ها درخت برای جداسازی است و پارتیشنی از تنه

 . فضاهای مختلف در نظر گرفته شده است
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 URL5) ماخذ:()پالن باز و بسته(      یبی:پالن ترک4شكل         

 

 
    (ماخذ:نگارنده)     بهستان یساختمان ادار ینقاط مثبت و منف ی:بررس5جدول 

 نقاط منفی نقاط مثبت

 های تند)نارنجی( در فضاینه برای ایجاد بعد در فضا و رنگاستفاده از رنگ سفید به عنوان زمی
 داخلی

کم بودن سرانه استفاده 
 از فضا

   عناصر طبیعی ( چوب، سنگ و الیاف طبیعی

   استفاده از پارتیشن برای جداسازی فضا

   توجه به نور طبیعی

   توجه به کنترل صدا

 health is ourطراحی داخلی)جمله  استفاده از شعار مثبت و مرتبط با کار شرکت در 

business )بر دیوار داخلی 
  

 

 ترمه همدان یادار12-1-3
 یهاساختمان از آجر یسناخته شده است.نما 1931در همدان در سنال  یزاده، احمد بطحائ یفرشناد مهد یترمه توسنط گروه معمار یادار
شننده  جادیمدرن و جالب توجه ا یا یطراح ،یو بوم یمیاقل یمارحفظ سننبک مع نیشننده و در ع دهیآجر پوشنن یسنننت یهابا بافت یبوم

 شده است.  جادیا یبه مناظر شهر دیمتنوع با د ییفضا عتیب شده با طبیبام ترک جادیبا ا نیاست.همچن
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 URL4) ماخذ:( از ساختمان ادارس ترمه   یخارج ویو پرسپكت ی: روند طراح5شكل 
 

 هایهای کار جمعی و اتاقپالن تلفیقی از پالن باز برای فضا

 خصوصی مجزا است
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 URL4) ماخذ:(     یمرکز اطیح: باغ بام به شكل 6 شكل

 
 )ماخذ:نگارنده(  ترمه یساختمان ادار ینقاط مثبت و منف ی:بررس6جدول 

 نقاط منفی نقاط مثبت

 شیشه در اقلیم سرد استفاده از آجر، بعنوان متریال قالب

ی دسااتبافت ساانتی ایرانی از پارچهباا الهام از حی سااازه طرا

 "ترمه"

  

   های آجری خالقانهپلكان

   پشت بام ترکیب شده با طبیعت)حالت حیاط مرکزی(

 دار آجریسقف موج
 

  

 

 :یخارج یکالبد هاینمونه  12-2
 Pons+Huotدو شرکت 12-2-1
در سال  سیاسنت.که در پار یعیو مصنالح طب عتیبا طب یادار یفضنا قیاز تلف یاهنمون AIT best office1118 زهیعنوان برنده جا به

طبق آمار به دست آمده بعد از اضافه شدن گیاهان به این ساختمان میزان سناخته شنده است. Christian Pottgiesserتوسنط  1111
 رضایت شغلی و خشنودی افراد افزوده شده است.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 URL3) ماخذ:(      از فضا یکل ویدر جنگل و پرسپكت ییزهایبا کانسپت م یخلدا یفضا ی: طراح7شكل 

 
 

 

 

ی مختلف بنا و نحوه ی هاالیه
 های عمودیقرارگیری دسترسی

طراحی کلی دو 
 شرکت با

کانسپت طراحی 
هایی در میز»

 «جنگل
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 URL3) ماخذ:(                                           ی: پالن با استفاده از خطوط منحن8شكل 

 
 

 (ماخذ:نگارنده)                  Pons+Huotدو شرکت  یساختمان ادار ینقاط مثبت و منف ی:بررس7جدول 

 نقاط منفی نقاط مثبت

 بنا بازسازی شده و از ابتدا کاربری اداری نداشته  هابرای ایجاد فضای خصوصی فردیاستفاده از شیشه در میز

   فضای باز اداری با خطوط منحنی

   استفاده از گیاهان

   نور طبیعی

 

 

12-2-3Office Greenhouse Riga 

جذاب  ییکه فضا روشن یهاو به کار بردن رنگ یعیبا مصالح طب قیدر دفتر کار بود که با تلف اهیبه کار بردن گ یصلپروژه کانسپت ا نیدر ا
دفتر  نیکار در ا یهایژگیسناخته شده است. و 1111سنال وا،یجاالتیدر ر OpenADپروژه توسنط گروه  نی.اکندیم جادیکارکنان ا یبرا

 یفضا کیباز ما  یشند.در منطقه فضا هیکوچک از کارکنان تعب یهاگروه یتنها برا ژهیو یهانتیکاب باز داد، یبا فضنا یفترد جادیامکان ا
 شده است. یو درختان در اندازه بزرگ طراح یچند منظوره از مبلمان است که در آن محل کار، محل استراحت منطقه ناهار خور کپارچهی

 
 URL2) ماخذ:(            اهیبا گ قیرکت و نحوه تلفش یداخل ی:فضا9شكل 

 

های استفاده از خطوط منحنی و دایره
 متعدد در طراحی پالن
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        URL2) ماخذ:(      باز و بسته      یادار یپالن به صورت فضا ی: طراح11شكل 

 
 (ماخذ:نگارنده)   Green House Rigaشرکت  یساختمان ادار ینقاط مثبت و منف ی:بررس8جدول 

 ط منفینقا نقاط مثبت

 تلفیق خطوط خطی و منحنی خطوط منحنی در پالن

  تلفیق با طبیعت

  تلفیق فضای باز اداری و فضای خصوصی

 

 سبز استانبول یمجتمع ادار 12-2-4
است و با  یتجار یپروژه ادار نیساخته شده است. ا 1111در سنال  JDS Architects یمجموعه در اسنتانبول توسنط گروه معمار نیا

به  یبرا ییبام سبزها اهانیو منظر اسنتفاده شنده است و با استفاده از گ دید جادیا یبرا تیسنا یدارد.از توپوگراف یاریبسن یماهنگبسنتر ه

 URL1) :ذماخ ( شده است. جادیا یجمع یعنوان فضا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 URL1) ذ:ماخ( در باغ بام               عتیبا طب قیو نحوه تلف یخارج وی: پرسپكت11شكل 

 

فضاهای دعوت کننده بین حجم کلی با 
اند که می هایی به هم متصل شدهپل

 توان بر روی آن راه رفت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

14 

 

 
 

 URL1) ماخذ:( استانبول                             یمجموعه ادار ی: روند طراح12شكل 
 

 (ماخذ:نگارنده)                    سبز استانبول  یساختمان ادار ینقاط مثبت و منف ی:بررس9جدول 

 نقاط منفی نقاط مثبت

 عدم تنوع در متریال هماهنگی حجم با بستر

   استفاده از باغ و تراس

   استفاده از توپوگرافی سایت جهت تامین دید و منظر

 پرسشنامه بررسی نتایج 12-3
تحلیل نتایج و داده های به دسننت آمده از این تحقیق به منظور شننناسننایی میزان رضننایت شننغلی و سننالمت روان افراد و میزان گرایش و 

پرسش تعبیه شده  13تواند در طراحی داخلی و شکل گیری معماری در کنار طبیعت موثر باشد.در این راستا است.که میعالقمندی به گیاه  
استفاده شد که به جامعه  یحجم نمونه، از روش نییتع یبرا شنده است. تحلیل spssای حاصنل از نرم افزار و نتایج آن در قالب نمودار میله

با اسننتفاده از فرمول  جهیقرار گرفت؛ در نت رشیدرصنند خطا مورد پذ 1 یعنیشنند  دهیدرصنند برگز31 نانیوابسننته نباشنند. سننطح اطم یآمار
 یآلفا بیسنجش از روش محاسبه ضر رابزا ییایپا یپرسشنامه پر شده است. برا 111 ل،یدل نیبه دسنت آمد، بد 111کوکران، حجم نمونه 

 دهدیاست، نشان م 101شده است که چون باالتر از  10811پرسش، 11پرسشنامه با  111به دست آمده از  یکرونباخ استفاده شده است. آلفا
از  یادار یومجموعهد یجامعه آمار انیدرصد آقا هستند که از م 18درصد خانم و 31پاسنخ دهندگان، حدود  انیاسنت. از م ایپرسنشننامه پا

 یدرصد افراد دارا 91و حدود  سانسیل 38 پلم،ید 3/11 پلم،ید ریدرصد ز 1/3اند. واقع در شنهر تهران انتخاب شده  یخصنوصن  یشنرکتها
 آمار آمده است. نیمربوط به ا ی. در ادامه جداول و نمودارهاباشندیو باالتر م سانسیفوق ل التیتحص

 : آلفای کرنباخ جهت سنجش پایایی پرسشنامه11 جدول

 N % 

هاپرسشنامه  

 31 111 معتبر

 1 1 نا معتبر

 111 111 کل

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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 :بررسی میزان تحصیالت و جنسیت افراد پاسخ دهنده1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 سالمت روان افراد در محیط کار زانیم ی:بررس2نمودار

 
 
 
 
 
 

             

 مندی به گیاهرضایت شغلی و عالق زانیم ی:بررس3نمودار

 

 

 

0

100

خانم آقا

42 58

صد
ر
د

جنسیت

0

50 10 12

48
30

صد
ر
د

تحصیالت

0

50
43

19 11
24

3

 عصبیت و بد خلقی میزان خستگیبررسی میزان  میزان سر درد

 ناتوانی انجام کار
 برنامه ریزی و سرگرمی صبیت و آشفتگی روانمیزان ع

 مزایای جانبی کار کنترل امور کاری
 میزان عالقمندی به شغل

 عالقمندی به گیاهمیزان  میزان لذت از انجام کار میزان نارضایتی از فضای کار
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 :لیو تحل هیتجز.13

 تجزیه و تحلیل نمونه های موردی-13-1
ی تلفیق معماری و طبیعت و نهایتا رسنننیدن به طرح مطلوب جهت باال بردن ، موفق بودن طراح در زمینهعلنت انتخاب نمونه های موردی

 یکالبد یمورد یهانمونه یبررس باو منفی آنها پرداختیم.  به تحلیل نقاط مثبتدر قالب جدول  کیفیت فضایی است که در انتهای هر نمونه 
رداخته شده فضا پ فیبه تلط عتیمصنوع با طب یفضا قیتلف قیاز طر یادار یهااز مجمو عه یاریشد که در بس افتهیموضنوع دسنت  نیبه ا

 یواردشده است م یاریبنا توجه بس یشهر تیو موقع (3)جدول اعم از نور،رنگ،رطوبت،حرارت یکیزیاز جمله عوامل ف یاست و به موضوعات
 توجه گردد عبارتند از: زین یطراح یدر مقوله دیکه به آن با

  یعینور طب •
 در سایت  موجود اهانیو حفظ گ ستیز طیحفظ مح •
 (3شکل)یداخل یآرامش بخش مانند سبز در طراح های رنگ از استفاده •
 (9زی فضاهای داخلی)شکلاز عناصر طبیعی مانند چوب در جداسا استفاده •
 (1)شکلتیسا یشهر یهایدسترس زیو ن یعمود یهایاز جمله دسترس هایتوجه به دسترس •
 (11و 1)شکل سبز،عنصر آب وارهیاز جمله استفاده از بام سبز، د رستیامکان پذ یمختلف یهابه گونه عتیبا طب قیتلف •

 :نتایج پرسشنامه لیو تحل هیتجز -13-2
رسنی نتایج به دسنت آمده از پرسشنامه به این موضوع دست یافتیم که میزان عدم رضایت شغلی و کمبود سالمت روان افراد در تحلیل و بر

درصد  11از فضای کار انتخاب کردند و حدود  ضایتیدرصد گزینه زیاد را برای  نار 11طبق نتایج حدود  .اسنت زیاددر فضنای کاری بسنیار 
درصد است.با توجه به مطالب بحث شده و تاثیر مستقیم و  38تند.میزان عالقمندی انسان ها به گیاه نیز دارای عصبیت و آشفتگی روان هس

غیر مسنتقیم گیاه بر انسنان می توان با تلفیق فضنا با گیاهان و باال بردن کیفیت فضایی محل کار، میزان استرس و آشفتگی روانی افراد را 
 شغلی افراد تاثیر مثبت گذاشت. کاهش داد و در نتیجه بر رفتار و عملکرد

 

  یریگ جهینت. 14
از جوانب مهم روان  یکی یاکولوژ یشناسروان اسنت. دیروح و جسنم انسنان الزم و مف یبرا اهانیو به خصنوص گ عتیدر کنار طب یزندگ

 نییهای رفتاری است و در تعبه وجود آورنده قرارگاه طیاز نظر بارکر؛ مح هست. زین یاجتماع یروان شناس یاسنت که جزئ طیمح یشنناسن
ر او در هر . از نظکندیم نییاز رفتارها که ممکن اسننت رخ بدهند را تع یفیمعنا که قرارگاه رفتاری بسننتر ط نیرفتار مهمتر از فرداسننت. به ا

موجود  اءیاش رییبا تغ انتویرو م نیهستند. از ا یکالبدی واجتماع هایوجود دارند که شامل جنبه یصیهای قابل تشخقرارگاه رفتاری محرك
رت بارکر به بررسی فرآیندهای رفتاری که به صو« بوم شنناسنی»یا « نظریه اکولوژیک»رفتار درآن شند. رییقرارگاه رفتاری باعث تغ کیدر 

ق در خلشننناسننی بوم شننناسننی بر نقش موقعیت فیزیکی پردازد. حوزه روانکند، میداده و درقرارگاههای رفتاری خاص بروز می جمعی روی
ی داخلی . در نتیجه می توان با تغییر در طراحپردازدبردند، میرفتار انسان تأکید داشته و به تأثیر محیط فیزیکی بر مردمی که از آن بهره می

 و خارجی و بکارگیری گیاهان بر عملکرد و رفتار انسان ها در حوزه انجام شغل روزانه تاثیر مثبت نهاد.

 شرفتیانسنان با پ یزندگ رییتغ .زدیامیرا در هم ب یو معمار عتیها را بشنناسند و بتواند طبانسنان یو جسنم یروح یهاازین دیمعمار با کی 
 یو جسننم یروح تشننده و مشننکال عتیاو نسننبت به طب یتوجه یبلند باعث ب یهاو سنناختمان یشننهر یو به وجود آمدن زندگ یتکنولوژ
سبز  یفضا جادیا .آوردیرا به درون آن م اهانیگ ایو  کندیبر  را ترك م ایموضوع  نیرفع ا یاانسنان بر جهیدر نت آوردیرا به بار م یفراوان

 سالم موثر است. یهوا دیهوا و تول یمانند تهران در کاهش آلودگ یادر شهر بزرگ و آلوده ژهیدر ساختمان به و
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