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 الْام گرفتِ ضدُ یدر طراح هداخلِ گر بررسی راّکارّای عَاهل 

  از طبیعت ٍ ارتباط اًساى با طبیعت

 
 ،*2 هٌصَر ًیکپَر ،1هرین برخَرداری برٍاتی

 ، زاًكجَی واضقٌاؾی اضقس زاًكىسُ هقواضی زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس تن،ایطاى -1

 ، ىسُ هقواضی زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس تن ،ایطاىاؾتازیاض زاًك -2

 

 

 

 

  چکیدُ
تكط  كطفتیپ ٌسیگفت وِ ول فطآ ستتَاىیٍ فْن آغاظ قس.قا قتیاضتثاط تا عث یتا تالـ اًؿاى تطا یتوسى تكط      

ٍ تِ ٍاؾغِ آى  قتیعث يیَل لَاًاضتثاط تطلطاض وطزى تا ان یتطا َؾتِیپ یتَزُ اؾت تالق قتیحانل هقاقمِ اٍ تا عث

قَز ٍ  یاؾتفازُ ه قتیاهطٍظُ ووتط اظ عث یهقواض ضز رَضزیوِ تِ چكن ه ی.حال هكىل گطیز یضتثاط تا اًؿاى ّاا

ٍ  یوٌٌسُ ؾالهت ضٍح يیتَاًس تاه یه ظیاًؿاى ٍ هح يیت یّواٌّگ جازیوطزُ اؾت.ا سایواّف پ ظیاضتثاط اًؿاى ٍ هح

تِ  ییپاؾرگَ یتطا یآزه ّوَاضُ.تاقس یهَضَؿ ه تیوٌٌسُ اّو اىیتاقس وِ  ت ظیهح یقیعث ییثایاًؿاى ٍ ظ یضٍاً

پاؾد  يیوِ ًِ تْتط يیٍ حؿي تقلك آذط تیتَزُ وِ زض آى تا زضن آضاهف ،اهٌ ییفضا جازیا ی كِیذَز زض اًس یاظّایً

 ماتیتحم جیًتا .اًؿاى اؾت ین تط ظًسگلاًَى حاو قتیاؾت ٍ عث قتیزض ضاتغِ تا اًؿاى عث ٌفهیفٌهط ال سیًوا سایضا پ

 یاظ جولِ هقواض  قتیآى عث یقىل گطفتِ اؾت وِ هثٌا یهرتلف یّا یوِ زض گصقتِ هقواض سّسیگصقتِ ًكاى ه

تط  یهثتٌ یهقواض هی جازیضاتغِ فَاهل هساذلِ گط زض ا یتطضؾ كیتحم يیاؾت .ّسف ا ساضتَزُیپا یٍ هقواض هیلیَفیت

ًفط ٍ جاهقِ  480واضقٌاؾاى تا حجن ًوًَِ  يیوِ ت ییّا ؾكٌاهِپط كیاظ عط كیتحم يیا یازازُ ّ تاقس. یه قتیعث

 نَضت گطفتِ اؾت. یآهاض لیٍ تحل ِیع،تجspssتسؾت آهسُ اؾت ٍ تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض  سُیگطز ـیًفط تَظ 213 یآهاض

 تاقس. یه قتیاًؿاى ٍ عث يیتهؿتحىن تطی تافث اضتثاط  هیلیَفیت یوِ هقواض ىٌسیه اىیت كیتحم جیًتا

 

 

 ،هقواضی قتی، اًؿاى ،اضتثاط اًؿاى تا عث قتیعث کلیدی: ّای ٍاشُ    
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  هقدهِ -1
 نیاظ هفاّ دیًگاُ تِ آى زض عَل تاض یٍ چگًَگ قتیذساًٍسگاض اؾت هفَْم عث یقٌیهقواض  يیزؾتاٍضز تْتط قتیعثایي 

 ؾطچكوِ الْام تَزُ اؾت . يیهقواضاى تْتط یؾت ٍ اغلة تطافلن ٍ ٌّط تَزُ ا یّؿت طیزض تفؿ يیازیتٌ

 یتطا یٍ تالـ ٍ قتیفْن اًؿاى اظ عث  یٍ چگًَگ عاىیتط اؾاؼ ه قتیزّس ضاتغِ اًؿاى ٍ عث یًكاى ه یریتاض یتطضؾ

 [.1هتفاٍت تَزُ اؾت ] یّؿت یقٌیچَى اًؿاى ،ذسا،جْاى  یٍ ًَؿ ًگاُ اًؿاى تِ اهَض قتیقٌاذت عث

وطز  فیاؾت تقط قتیضاتغِ هٌؾن ٍ زٍ جاًثِ اًؿاى ٍ عث اٍضزوِ زؾت یٌیًَ سُیتَاى تِ فٌَاى پس یضا ه یواضزض ٍالـ هق

ٍ ضفت  یًؾن ؾلؿلِ هطاتث یزاضا یتِ فٌَاى تؿتط ذَز ضاتغِ ا قتیذَز ٍ عث ٌٌسُیتا اًؿاى تِ فٌَاى آفط یهقواض تیوِ زض ًْا

ذَاّس تَز.اًؿاى  ىيهو طیاعطافف غ ظیط تطلطاض وطزى تا اًؿاى ٍ هحتسٍى اضتثا یهقواض یذَاّس زاقت .عطاح یٍ تطگكت

هگط  ؿتیچطذِ همسٍض ً يیزٌّس ٍ حطوت ا یه لیاًؿاى ضا تكى یٍاض چطذِ ظًسگ طُیّط ؾِ تِ نَضت ظًج یٍ هقواض قتی،عث

 اًگطیوِ ت یه هقواضتِ زٍ ؾث تَاىی[.حال ه2اًؿاى] یظًسگ طُیؾِ حلمِ ظًج يیا اىیٍ هٌؾن ه َؾتِیتِ ٍاؾغِ اضتثاط پ

 ساضیپا یهقواض -2  هیلیَفیت یهقواض -1اؾت اقاضُ وطز  قتیاظ عث ٌِیٍ اؾتفازُ تْ قتیٍ عث اىاضتثاط اًؿ

 یٍ اؾتطاتػ یساضیتِ ّوطاُ پا قتیاضتثاط تا عث یتطلطاض یاًؿاى تطا یفغط اظیً میًگاُ تكر هیزض  هیلیَفیت یعطاح

 یزٌّس.پطفؿَض ولطت عطاح فیضا افعا یظًسگ تیفیاؾت وِ ٍالقا تتَاًٌس و ییّا ظیذلك هح یتطا یعطاح یجْاً یّا

 یزّس.هقواض ًَسیپ قتیزازُ اؾت اًؿاى ّا ضا زٍتاضُ تا عث ُزاًس وِ ٍفس یؾثع ه یاظ هقواض یسیضا هسل جس هیلیَفیت

ضا  یؾالو یتركس تا ظًسگ یاًؿاى ضا تْثَز ه یٍ ضٍح یجؿو فیاؾت ٍ آؾا طیزض گ ییآب ٍ َّا یهٌف طاتیتا تاث هیلیَفیت

 [.3وٌس ] جازیا

 یهقواض اتیٍ حسؾ یظًسگ قتیزض آى عث ٍتاقس  یه یًَآٍضاًِ زض هقواض سیز هیاظ  یلؿوت هیلیَفیت یهقواض يیّوچٌ 

اًؿاى ٍ  يیّا ٍ احتطام هتماتل ت تیقَز تا تتَاًس زض ذَاؾت ّا هحسٍز جازیتٌا لاتل ؾىًَت ٍ ؾطظًسُ ا هیقَز تا  یه سایپ

 [.4ضا تطآٍضزُ ؾاظز] ظیحه

 يیزاضز ٍ ا یقیعث ظیتا هح ىتِ تواؼ اًؿا یتؿتگ یازیاًؿاى تغَض ظ یٍ ضٍاً یهثثت هثل ؾالهت جؿو یٍاوٌكْا 

اًؿاى  یٍ جؿواً یتَاًٌس تِ اضتما ؾالهت ضٍاً یه یقیٍ فٌانط عث قتیعث يیتجول. تٌاتطا هیتاقس تا  یضطٍضت ه هیهَضَؿ 

 [5]ووه وٌٌس.

 ساضیپا یهقواض

آًچِ  سیگَ یؾري ًو یقیاظ آب ٍ هٌاتـ عث ٌِی،واّف پؿواًس ٍ اؾتفازُ تْ یضاًسهاى اًطغ فینطفا اظ افعا ساضیپا یهقواض

 یقیعث یّا ٌسیٍ فطآ قتیًحَُ ًگطـ اًؿاى تِ عث یهغطح اؾت زگطگًَ یزض هقواض ساضیاظ ًگطـ پا یاهطٍظُ تِ فٌَاى جعئ

زّس لازض ذَاّس تَز  یتِ اٍ ه یوِ تىٌَلَغ یتا لسضت پٌساقتیزاًؿت ٍ ه یهذَز  ًؿل ولهیضا ها قتیاؾت.اًؿاى هسضى عث

گطزاًس  ـیوطز ضام ٍ هغ یه اىیاٍوِ عغ یّا  یذَاّ ازُیضا وِ ؾطوف زض هماتل ظ قتیٍ عث سیآى فائك آ يیٍ لَاً قتیتط عث

 آهَذت.ضا  قتیتا عث یعطاح سیتا قتیتط عث یعطاح یهقتمس اؾت تِ جا ساضیاها ًگطـ پا

 آًطا تْثَز تركس. ایضا حفؼ  طیظ ظیقطا تَاًسیاؾت وِ تِ عَض هتَؾظ ه یّالع ؾاذتواً فیتِ تقط ساضیؾاذتواى پا فیتقط

 ،ؾٌت ،فطٌّگ یهحل نیٍ تغاتك تا الل یظًسگ تیفیو -

 ٍ هٌغمِ یغیهح طاتیتاث -

 ههالح افتی،هٌاتـ ٍ تاظ یحفؼ اًطغ -

 ّا. عمیاى ّا ٍ اضگاًاًؿ یهَاز ذغطًان تطا عاىیواّف ه -
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 رٍش تحقیق -2
زازُ ّا تا تَجِ تِ ؾِ فطو هغطح قسُ  یجوـ اٍض ٌِیتَزُ ٍ زض ظه یكیوایپ یفیتَن كیتحم يیضٍـ اًجام اولیِ 

 ـیًفطتَظ213ًفط ٍ حجن ًوًَِ  480 یهقواضتا جاهقِ آهاض يیهترهه يیقسٍ ت نیؾَاالت زض لالة پطؾكٌاهِ تٌؾ یتقساز

 ِیزازُ ّا ٍ آظهَى فطض لیحانل اظ تحل یاؾتٌثاع یّا افتِیاؾت .  سُیضؾ سییآى تِ تا ییٍ هحتَا یضؾاذتاضوِ افتثا سیگطز

اؾتفازُ قسُ  17 طاؾتیٍ MINITABٍ ًطم افعاض  21 طاؾتیٍ spssزازُ ّا اظ ًطم افعاض  لیتحل یّا اضئِ قسُ اؾت. تطا

 زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت . 05/0 یزاض یاؾت.ؾغح هقٌ

(، تا 2)فسز  تیاّو (، ون1)فسز  تیاّو یت ٌِیاؾت وِ تِ گع تَزُ نَضت يیتس طّایهتغ یضٍ ًحَُ وسگصاض فیپ كیزض تحم

قسُ تِ  ًؿثت زازُ یاظ فسزّا هیقسُ اؾت. ّط  ( ًؿثت زاز5ُهْن )فسز  یلی( ٍ ذ4(، هْن )فسز 3هْن )فسز  یحسٍز

 يیاًگیهَضز اؾتفازُ اظ قاذم ه یطّایؾاذت هتغ یتطا يیتٌاتطا اًس؛ قسُ زض ًؾط گطفتِ ٌِیتِ فٌَاى ًوطُ آى گع ّا ٌِیگع

 یّا اظ ًَؿ پاضاهتط زازُ یاظ لحاػ آهاض ،یتحت تطضؾ یّا ٌِیگع یاؾتفازُ قسُ اؾت. تا تَجِ تِ فطو زض ًؾط گطفتِ قسُ تطا

 ؾتفازُ قسُ اؾت.ا  یا ته ًوًَِ t طیًؾ یپاضاهتط یّا اظ آظهَى طّایهتغ يیضاتغِ ت یتطضؾ یلصا تطا تاقٌس یه

 ییایتا تَجِ تِ هحاؾثات اًجام قسُ پا يیٍ ّوچٌ ییاظ ضٍـ افتثاض هحتَا كیتحم يیا یّاپطؾكٌاهِ  ییضٍا يییتق یتطا

 .تاقس ی% ه7/81وطًٍثاخ تطاتط   یپطؾكٌاهِ ّا تا اؾتفازُ اظ آلفا

 

 یافتِ ّا ٍ بحث -3
 ّا ِیآزهَى فرض

 ریهتغ عیًرهال بَدى تَز ی: بررسِیفرض

 کند یم یروینرمال پ عیاز توز یمورد بررس ریمتغ     

 . وٌس یًو یطٍیًطهال پ ـیاظ تَظ یهَضز تطضؾ طیهتغ

 

 یتواه یتطا لهٍی – طٍیٍ قاپ طًَفاؾوی –آهسُ زض ّط زٍ آظهَى وَلوَگَضٍف  زؾت همساض تِ -pتا تَجِ تِ ایٌىِ  

ازفا وطز وِ  تَاى یضز وطز ٍ ه تَاى یا فطو نفط ضا ًو( اؾت لص05/0) یزاض یاظ ؾغح هقٌ كتطیت یتحت تطضؾ یطّایهتغ

 یا ته ًوًَِ t یاظ آظهَى پاضاهتط تَاى یقسُ ه  هغطح اتیفطض یتطضؾ یطات يیتٌاتطا وٌٌس؛ یه یطٍیًطهال پ ـیّا اظ تَظ زازُ

 اؾتفازُ وطز.

 

 یهَرد بررس ریًرهال بَدى هتغ یبررس: 1جدٍل 

 –وَلوَگَضٍف  هتغییط

 4طًَفیاؾو

p- 3لهیٍ – طٍیقاپ مساضه 
p- همساض 

اظ  یالگَتطزاضَّقوٌساًِ تطیي ضاّىاض تطای 

ٍ الْام گطفتي اظ  قتیتَجِ تِ شات عث، قتیعث

 عثیقت هی تاقس يیفٌَى، لَاً

252/0 154/0 783/0 358/0 

 یتط اؾاؼ هقواض قتیاًؿاى ٍ عث اىیاضتثاط ه

 تمَیت هی قَز هیلیَفیت یٍ هقواض ساضیپا
176/0 052/0 882/0 182/0 

 یهَاز هضط تطا سیاظ ههالح، فسم تَل ٌِیاؾتفازُ تْ

اظ  یطیگ تْطُ یتطا یاًطغ تْیٌِ ههطف قت،یعث

 قتیعث

182/0 151/0 900/0 173/0 
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ٍ الْام گرفتي از فٌَى،  عتیتَجِ بِ ذات طب ، عتیاز طب یالگَبردار: َّضوٌداًِ تریي راّکاربرای  اٍل ِیفرض

 د.طبیعت هی باض يیقَاً

 -p  ٌىِیتا تَجِ تِ ا گطزز یعَض وِ هكاّسُ ه اؾت. ّواى سُیاؾتفازُ گطز یا ته ًوًَِ tضاتغِ تاال اظ آظهَى  یتطضؾ جْت

 يیاًگیتا تَجِ تِ ه یتِ فثاضت قَز ی( اؾت لصا فطو نفط ضز ه05/0) یزاض ی( ووتط اظ ؾغح هق008/0ٌهمساض آظهَى )

ٍ الْام  قتیتَجِ تِ شات عث قتیاظ عث یالگَتطزاض یضاّىاض تطا يیتط َّقوٌساًِ اىیَگفت اظ ًؾط پاؾرگ تَاى یآهسُ، ه زؾت تِ

 .عثیقت هی تاقس يیگطفتي اظ فٌَى، لَاً

 ت ٍ عی، تَجِ بِ ذات طب عتیاز طب یالگَبردار یراّکاربرا يیَّضوٌداًِ تربررسی : 2جدٍل 

 طبیعتالْام گرفتي از فٌَى ٍ قَاًیي 

P- آهاضُ زضجِ آظازی همساض t هیاًگیي هتغیط 

008/0 212 42/2 039/4 

 

 فرضیِ دٍم : ارتباط هیاى اًساى ٍ طبیعت براساس اصَل هعواری پایدار ٍ هعواری بیَفیلیک تقَیت هی ضَد.

 -p  ٌىِیجِ تِ اتا تَ گطزز یعَض وِ هكاّسُ ه اؾت. ّواى سُیاؾتفازُ گطز یا ته ًوًَِ tضاتغِ تاال اظ آظهَى  یجْت تطضؾ

 يیاًگیتا تَجِ تِ ه یتِ فثاضت قَز ی( اؾت لصا فطو نفط ضز ه05/0) یزاض ی( ووتط اظ ؾغح هق004/0ٌهمساض آظهَى )

 ییاظ ضاّىاضّا تَاًٌس یه هیلیَفیت یٍ هقواض ساضیپا یتط اؾاؼ هقواض یعطاح اىیگفت اظ ًؾط پاؾرگَ تَاى یآهسُ، ه زؾت تِ

 قًَس.  قتیاًؿاى ٍ عث اىیاضتثاط ه قسى تط یتاقٌس وِ تافث لَ

 تقَیت ارتباط هیاى اًساى ٍ طبیعت بر اساس هعواری پایدار ٍ هعواری بیَفیلیک -3جدٍل 

P- آهاضُ  زضجِ آظازی همساضt هیاًگیي هتغیط 

004/0 212 65/2 026/4 

 

بْرُ  رٍضْای برای برای طبیعت هصرف بْیٌِ اًرشی فرضیِ سَم : استفادُ بْیٌِ از هصالح ،عدم تَلید هَاد هضر 

 گیری از طبیعت هی باضد.

 -p  ٌىِیتا تَجِ تِ ا گطزز یعَض وِ هكاّسُ ه اؾت. ّواى سُیاؾتفازُ گطز یا ته ًوًَِ tضاتغِ تاال اظ آظهَى  یجْت تطضؾ

 يیاًگیتا تَجِ تِ ه یتِ فثاضت .قَز ی( اؾت لصا فطو نفط ضز ه05/0) یزاض ی( ووتط اظ ؾغح هق000/0ٌهمساض آظهَى )

 ٌِیتْ یزّ ؾاظهاى قت،یعث یهَاز هضط تطا سیاظ ههالح، فسم تَل ٌِیاؾتفازُ تْ اىیگفت اظ ًؾط پاؾرگَ تَاى یآهسُ، ه زؾت تِ

 تْطُ تطزُ تاقس. قتیاؾت وِ اظ عث یاؾتطاحتگاّ هی یّا یػگیاظ ٍ ییآب ٍ َّا طاتییتغ یهٌف طاتیٍ واّف تأث یههطف اًطغ

 

بْرُ   یبرا یرٍضْا یاًرش ٌِیهصرف بْ عتیطب یهَاد هضر برا دیاز هصالح ،عدم تَل ٌِیاستفادُ بْ: 4دٍل ج

 عتیاز طب یریگ

P- آهاضُ زضجِ آظازی همساض t هیاًگیي هتغیط 

000/0 212 23/7 203/4 
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 گیری ًتیجِ -7
ساى زض پی یافتي ضاّىاضّایی جسیس تطای تاهیي ظًسگی هغلَب اًؿاى تَزُ ایي جْاى هقواضاى ًیع ّوؿَ تا ؾایط زاًكوٌزض 

...ّوِ فقالیت ّایی هی تاقٌس وِ زض فضاّای عطاحی قسُ تَؾظ هقواضاى ٍتسیْی اؾت وِ ظًسگی ،واض، تفطیح ،اؾتطاحت اًس.

ّس زاقت ٍؽیفِ ای تؽ نَضت پصیطفتِ ٍ اظ آًجا وِ ًماط ضقف ٍ لَت یه عطح تط ظیؿت تَم جْاى تاثیط هؿتمین ذَا

 حؿاؼ زض ایي ذهَل تط فْسُ هقواضاى هی تاقس.

تا جوـ آٍضی ًؾطات ٍ ایسُ ّای ًؾطیِ پطزاظاى فَق هی تَاى گفت هقواضی پایساض وِ زض ٍالـ ظیط هجوَفِ عطاحی پایساض 

تِ قواض هی ضٍز.  اؾت یىی اظ جطیاى ّای هْن هقانط اؾت وِ فىؽ القول هٌغمی زض تطاتط هؿائل ٍ هكىالت فهط نٌقت

 هقواضی پایساض هاًٌس ؾایط همَالت هقواضی ،زاضای انَل ٍ لَافس ذال ذَز اؾت ٍ تِ عَض ولی ایي ؾِ هطحلِ ضا زض تط هیگیطز

عطاحی تطای اًؿاى وِ ّط وسام اؾتطاتػی ذال  -3نطفِ جَیی زض هٌاتـ  -2عطاحی تطای تاظگكت تِ چطذِ ظًسگی   -1

 ذَزقاى ضا زاضًس.

قواض ًتایج ای تحمیك اظ عطیك تَظیـ پطؾكٌاهِ ّا ٍ تحلیل ٍ تطضؾی آى ٍ تا تَجِ تِ تطضؾی ًؾط هترههاى هعثك زازُ ّ

اؾتفازُ تْیٌِ اظ ههالح ، فسم تَلیس هَاز هضط تطای عثیقت ، ههطف تْیٌِ اًطغی ضٍقْای تْطُ  تسؾت آهسُ ًكاى هی زّس

اض تطای الگَ تطزاضی اظ عثیقت تَجِ تِ شات عثیقت ٍ الْام گیطی اظ عثیقت هی تاقٌس ٍ ّوچٌیي َّقوٌساًِ تطیي ضاّى

 گطفتي اظ فٌَى ٍ لَاًیي عثیقت هی تاقس.
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