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  خالصه

 

بی   محیطیی رويكردها كاراترين و موثرترين از يكی ، جسمی و روحی بهداشت و فرد سالمت بر منظر طبیعی تأثیر رويكرد

نمايید  منظیر شیفاباش از  فیااي ارتقا سالمت بیماران در بسزايی نقش تواند ك  می است انسان روان بازيابی و تعادل سوی

 اسیت  بیدين نگرفتی  استفاده قیرار مورد و جمل  رويكردهای است ك  چندان ب  صورت خاص ب  آن پرداخت  نشده است

 بی  بازگشت و زاتنش كاهش قابلیت با فضايی شفاباش منظر سنجش برای تحلیلی ارائ  مدلی مقال  اين از هدف منظور،

 كلیی  را پیووهش د است  دراين راستا، از آراء متفكران اسالمی و همچنین  جامع  آماریافرا برای جسمی روحی و سالمت

 021 تعداد دسترس، در تصادفی گیرینمون  روش از استفاده اند  باتشكیل داده های دولتی اصفهان،بیمارستان ب  مراجعان

 آوریجمع گرفتند  جهت قرار مطالع  مورد و شدند انتااب عنوان نمون ، ب  هفت  يک طول در بیمارستان ب  مراجعان از نفر

 دهنیده تشیكیل عنصیر چهیار تیأثیر بیر مییزان ترجیحات بازديدكننیده .شد استفاده محقق ساخت ، پرسشنام  از هاداده

 نیر  طريیق از حاصیل نتیاي  و گرفتی  ارزيیابی قیرار میورد فرد سالمت بهبود در ) نور،رايح  آب، گیاه، ( مناظرشفاباش

 دهدمی نشان منظرشفاباش تشكیل دهنده عناصر با سالمت بر موثر های معیار تلفیق و گیرد  تحلیلمیانجا   Spssافزار

 بی  گشیت بیاز ب  فرد تمايل بیشتر مصنوع محیط با مقايس  در و دارد وجود فرد سالمت و منظر بین تنگاتنگی ارتباط ك 

 درمیان صرفاً فضای درمانی، يک طراحی از هدف نبايد ك  دهدمی نشان ها داده سازد  تحلیلمی موجب را طبیعی محیط

 اساسیی تیرين اهیداف از كیاربران روانیی و روحی مناسبات تامین درمانی، خدمات اراي  بر عالوه بلك  باشد؛ افراد فیزيكی

 .رود می شمار ب  هايی مكان چنین طراحی
 

مانی، طبیعت از منظر دينیی، مولفی  هیای میوثر بیر ارتقیا تاثیر روانی طبیعت، طبیعت و انسان، رايح  درکلمات کلیدی: 

 سالمت 
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 مقدمه   .1

 اكثر در رسند  بنابراينمی برداری بهره ب  و احداث جامع  افراد سالمتی بهبود و بیماران درمان هدف با درمانی مراكز   

 جهت از صرفاً بنا فیزيكی كالبد متاسفان  و گیردمی قرار بررسی و بحث مورد كز مرا اين درمان كیفیت صرفاً موارد،

 كاربرانرضايت احساس و شود؛ می ارزيابی موجود فضاهای فیزيكی و عملكردی ارتباطات و عد  آلودگی و بهداشت

 اهمیت بیماران رفتار بر آنها تاثیر و موجود بصری و ديداری ادراک هایجنب  و فضا از )كاركنان و بیماران( مجموع 

 جسمی، بعد بر عالوه و است بعدی چند مسال  يک سالمتی ، جهانی بهداشت سازمان تعريف مبنای بر رد  اماندا چندانی

 و گذاشت  اثر يكديگر بر بیماری يا و سالمتی ماتلف ابعاد ك  توج  داشت است  بايد اجتماعی و روانی -روحی ابعاد دارای

مهمی است ك   دهی ب  رفتار يكی از مباحثكالبد معماری در شكل قابلیت يا توانش  ]0[گیرندمی قرار يكديگر تاثیر تحت
  ]2[كند هاست و رفتارهای متنوعی را برای انسان تامین میشود  محیط مجموع  ای سازمان داده شده از توانشمطرح می

اء ب  افراد موضوع قابلیت های سطوح محیط يا اشیاء از موضوعات مهم در طراحی محیط است، از يک سو قابلیت اشی

شود و از ديگر سو انسان جهت رفع هايی دارد ب  اين ترتیب منجر ب  رخداد رفتارهای مشاص میگويد چ  كارايیمی

كند مناسبترين قابلیت با رفتارمورد نظرش را برگزيند  اينجاست ك  سعی می نیازهايش از قابلیت های محیط بهره گرفت  و
های درمانی، در اشد كاراتر است  استفاده از طبیعت در طراحی و ب  ويوه در محیطهر چ  محیط توانش بیشتری داشت  ب

 فطری نیاز باشد، فرد های استرس كاهش و روانی آفرينی باز موجب تواندمی طبیعی گیرد  محیطهمین راستا صورت می

 باغ در توانمی را ارتباط اين شرفتاست  پی طبیعت با انسان پیوند انگیزه آن از بردن لذت و طبیعت با نزديكی ب  انسان

 وابستگی سو يک از يافت ، عمومیت منظر معماری در امروزه ك  است مفهومی باش شفا باغ كرد، جستجو شفاباش های

 رويكرد با سازد  منظر می روشن سازی باغ در را پیش هایتمدن هایتجرب  ديگر سوی از و روان بهداشت و طبیعت انسان،

 ب  "درمان و بهداشت فرهنگی جغرافیايی" كتاب در 0990 سال در گسلر بار اولین را ) شفاباش انداز چشم ( درمانی

 روانی سالمت در را سبز فضای و شده ساخت  محیط طبیعت، چون و عواملی پرداخت  درفرد تأثیر محیط چگونگی بررسی

چگونگی تاثیر طبیعت در  نكات يافتن صدد در مقال  اين روان بهداشت بحث اهمیت ب  توج  با  ]3[داند می موثر فرد

مشكالت  رفع بر تأثیرگذاری سالم جهت و طبیعی محیطی مذكور سبب هایباشد  شاخص می درمان و بهبود بیماران

 سالمت و بهبود فرآيند تسريع و كلی ارتقا طور ب  و فرد سرزندگی میزان افزايش و ناگوار، شرايط از فردی جسمی، آرامش

 .نمايد فراهم مراكز درمانی منظر در سالمت مراجعان بر موثر های مولف  بازتاب برای فرصتیاست،  فرد

 طبیعت روانی تاثیر .2
باشد ك  ب  علت تغییر در الگوی معمول گذارد، بستری شدن در بیمارستان میيكی از عواملی، ك  بر سالمت روانی تأثیر می

های روانی فرد از جمل  تواند سبب افزايش واكنشد  گاهی بستری شدن، میهای گوناگونی را ب  دنبال دارزندگی واكنش

های روانی هستند ك  تمامی افراد و افسردگی و استرس گردد  از سوی ديگر افسردگی و اضطراب از جمل  شايعترين اختالل

حی ب  روشنی شناخت  نشده های روشیوع اختالل ناشی از بیماری  دهندجوامع را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار می
تواند توانايی تصمیم گیری افراد را اضطراب می  ]4[شوداست، اما اين اختالل شايعی است ك  اغلب تشایص داده نمی

تحت تأثیر قرار داده و همانند يک بیماری مسری از خانواده ب  بیمار و يا ب  پرستار و كاركنان و بالعكس سرايت نمايد و 

اده وكاركنان را ماتل كند  همچنین سبب كاهش قوای جسمی و فكری افراد شده و زمین  ساز بسیاری از ارتباط بین خانو
نفر يک نفر در اثر استرس  5تا  4دهد، ساالن  از هر مطالعات ماتلف نشان می مسايل و مشكالت جسمی و روانی شود 

عوامل اضطراب  راهكارهايی برای پیشگیری و كاهشها و شود   لذا ضروری است ك  حمايتدچار اختالالت روانپزشكی می
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 سات روز يک فشارهای از يافتن رهايی حد در آرامش اين اينك  ولو داريم نیاز آرامش ب  ك  معتقديم ما  ]5[صورت گیرد

 داعتقا و طبیعت شفاباشی ايده مان؛شاصی عواطف و احساسات بروز برای باشد فضايی پیرامون محیط آنك  يا باشد كاری
 نظر از بیماران، بهبود در آن تاثیر و روانی و فكری فشارهای كاهش در طبیعی عناصر ساير و آب گیاه، ديدن تاثیر ب 

  ]6[دارد يونانیان و هاچینی ايرانیان، باستانی هایفرهنگ در ريش  تاريای

 

 . تاثیر طبیعت بر انسان3

 در ك  گیاهان ماتلف هایگون  بديع آرايش و رنگارنگ و زيبا هایگل و سرسبز درختان تماشای شناسی،زيبايی از منظر

 ك  است شده ثابت امروزه و رساند می فكری آسايش و آرامش ب  را انسان خورد،می چشم ب  يكديگر كنار در ماتلف ابعاد

 در ، فیتونسید ]7[كنندمی در انسان خلس  و آرامش حالت يک ايجاد فیتونسید نا  ب  ایماده ترشح با درختان بعضی

 حشرات برخی و سلولی تک هایقارچ ها،باكتری برای كشندگی اثر جمل  از شود؛می  ترشح  زيادی داليل ب  درختان

 دو از انسان مغز ك  دلیل اين ب  شودمی باشی فرح و نشاط حس ايجاد و سرخوشی باعث انسان در كوچک  فیتونسید
 احساس مانند انسان طبیعی و غريزی احساس تنظیم در راست نیمكره  است شده تشكیل راست و چپ نیمكره

 مانند انسان مكانیكی كارهای كشیدن نظم ب  كار چپ نیمكره ك  حالی در  دارد نقش طبیعی ديگر نیازهای و محبت،خواب

نیمكره  لیتفعا كارها بیشتر چ  هر شدن مكانیكی با و امروزه دنیای در  دارد بعهده را بودن حاضر سروقت و وقت تنظیم

 را مغز چپ و راست نیمكره بین تعادل ك  دارد را خاصیت اين فیتونسید .است راست نیمكره از بیشتر انسان مغز چپ
 سروكوهی، فندق، ، بلوط نراد، ، گردو،كاج مانند شود  درختانیمی فرد در سرزندگی و نشاط ايجاد باعث و سازد برقرار

 تعادل ايجاد در سبز فضای بنابراين ]8[هستند فیتونسید تولید مستعد داغداغان و گنجشک زبان افرا، بید، اكالیپتوس،

 چشم ايجاد و محیط تزئین ب  توانند می خود ظاهری سیمای ب  توج  با گیاهان .كند می ايفا ای عمده نقش انسان عصبی

 و شهر محیطی زيست شرايط دبهبو و اصالح در هوا، پاكسازی و تلطیف بر عالوه سبز فضای .كنند كمک مطلوب اندازی

 می وجود ب  را بیشتری آرامش رو اين از و دارد انكارناپذير نقش آن زيباسازی برای تر مطلوب ساختاری و طبیعی شرايط

   ]7[ شود می حاصل بهتر محیطی چنین در طبیعت با انسان ارتباط و آورد

 

 . رایحه درمانی4

حالت های انرژی زا ، آرامش باش و برخی خواب كنند ك  واجی در مغز میتولید ام  طبیعت،موجود در یهابرخی رايح 
شود  ايده كنند  بعضی بوها باعث ايجاد احساس باصوصی در انسان میآلودگی  و يا هوشیاری را در انسان ايجاد می

انند انچ  از گیاه م "شیرين"های گیرد  محققین متوج  شدند ك  اسانسرايح  درمانی نیز از همین موضوع سرچشم  می

شود ك  يک حالت آرامش و رسد باعث ايجاد الگوهای موج مغزی از نوع آلفا، تتا و دلتا میحساس و بابون  ب  مشا  می
شود ك  الگويی سريعتر از نوع قبلی را كند  بوی رزماری باعث ايجاد موج مغزی بتا میحتی خواب را در انسان القا می

كنند  بعضی از انواع ديگر مثل اسانس اسطوخودوس و و گوش ب  زنگ بودن را ايجاد می ايجاد كرده و حالت آگاهی

توانند هم حالت نیرو باشی و هم حالت آرامش درانسان ها میكنند اينشمعدانی يک حالت تعادل را درانسان ايجاد می

ها در او فعال خوشش نیامد اين سیستم یاايجاد كنند ك  وابست  ب  فرد و نیاز اوست  جالب آنك  اگر فردی از رايح 
عصبی بلوك  میشوند  ب  هرحال اين گیاهان میتوانند نقش حیاتباشی را ايفا  شوند زيرا ظاهرا مسیر تحريک سیستمنمی

  ]9[شودكنند اين موضوع با كاشت گیاهانی با میوه خوراكی و بیشتر گیاهان دارويی خوراكی در باغ حاصل می
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 اسالم منظر  از انسان بر بیعت . تاثیر ط5

 اختصاص طبیعت ب  كتاب اين آيات درصد دَه از بیش و داشت  طبیعی اشاره هاىپديده ب  آي  751 بر افزون كريم قرآن در

 در ك  زد رقم اىگون  ب  را انسان سرنوشت و نمود خلق را طبیعت متعال، خداوند اسالمی، هایآموزه منظر از  است يافت 

 و برآورد را او نیازهاى تا گرفت  قرار انسان خدمت در الهى مواهب عنوان ب  نیز طبیعى مظاهر  كند رشد بیعتط دامن
 ب  را هاآن و دانست « آفرينشادى» را گیاهان آي ، چندين در كريم قرآن   ]01[باشد  او تكامل و حیات بقا، ساز زمین 

 مرده را زمین: »فرمايدمی كريمقرآن  شودمی اشاره شريف  آي  س  ب  اختصار جهت ب  ك  كندمی توصیف« انگیزى بهجت»

 بهی » واژه « بروياند آفرينشادى و زيبا گیاهان انواع و بردمد و بجنبد فرستیم؛ هاآن بر باران آب چون و بینىمی فسرده و
 چنان  برخیزد چیزى زيبايی و يینیكو از ك  است سرورى و خوشحالى شادى، معناى ب  ك  است« و بهج  به » ماده از« 

 در غرق نگرد،می بدان انسان وقتى ك  است زيبايی انداز چشم بهجت،»فرمايد: می ره()طوسی شیخ شیع ، بزرگ مفسر ك 

 هرگون  از و نهاديم استوار و بلند هاىهكو آن در و بگسترديم را زمین: »است آمده ديگری ىآي   در«شودمی سرور و شادى

 را«  بهج  ذات» زيباى وصف متعال خداوند ديگری یآي  در باره اين در همچنین « رويانديم آن در افزا بهجت و يباز گیاه
 شادی آفرين و خر  هاىبوستان بدان ك  فرستاد فرو آبى آسمان از شما براى خداوند: »فرمايدمی و داده درختان ب 

 يعنى، طهور: اندگفت « طهور» تشريح در مفسران  «فروفرستاديم طهور بىآ آسمان، از ما: »فرمايدمی كريم قرآن« رويانديم

 روحى هاىپلیدى و دهدمی شستشو جسم از را چرک كند؛پاكیزه می را غیرخود و است پاک خود ب  خود ك  پاكیزه بسیار
 آب  است آب چیز هم « حیات ماي » قرآن كريم تعبیر ب  دارد؛ انسان روح و برجسم شگرفى تأثیر آب  زدايدمی روان از را

  باشدمی تقدس او ب  و كندمی ايجاد انسان در روانى و روحى مثبت حالت بلك  دهد؛می شستشو را ظاهرى جسم تنها ن 

 كاظم اما  ك  چنان  انددانست  آن يیروشنا افزودن و چشم جالى سبب را آن و شده توصی  جارى آب ب  نگاه روايات، در
 نكتة س  طبیعت، درباره كريم، قرآن در  ]00[ افزايدمی آن يی روشنا ب  و داده جال را چشم جارى آب ب  هنگا: )ع( فرمود

 :است شده مطرح مهم

  است انسان مادر تعبیری ب  و روحانی و جسمانی بعد گیریشكل برای الز  بستر طبیعت -

  دارد را طبیعت تسایر و استعمار وظیفة انسان-
  است انسان روحانی بعد از ترپايین وجودی ظرن از طبیعت ارزش-

 جنب  قرآن نظر از  كندمی معرفی الهی اراده تحت را دو هر و آورده آن از برداری بهره اجازه با را طبیعت بودن مادر قرآن

 زیچی زيست محیط حفظ معنای ك  است آن ادای ب  موظف انسان ك  كند می ايجاد آن برای را حقوقی طبیعت زايندگی
 از يكی ك  كندمی روشن و نورانى را چهره چیز چهار: »فرمود ك  شده نقل )ع( صادق اما  از روايتى در  نیست اين جز

 سرسبز، و خر  گیاهان ب  نگاه: »فرمود ك  شده روايت نیز كاظم)ع( اما  از « است سرسبز و خرّ  گیاهان تماشاى هاآن

 عسل، خوش، بوى: »فرمود ك  شده نقل )ع( رضا اما  از روايتى در  «افزايدمی روشنايی آن بر و دهدمی راجال چشم

 و جذاب مناظر ب  نگاه معصو ، نقلِ طبق بر « شودمی شادى و نشاط باعث خر ، و سرسبز مناظر ب  نگاه و سواركارى
 تشريح ك  چنان  زدايدمی ار هاغم و هاافسردگی و بردمی بین از را روانى و روحى هایبیماری از برخى گیاهان سرسبز

 دچار ك  آن از پس شود؛می اعصاب راحتى و آرامش موجب ك  است چیزى نشره: است آن مؤيد«  نشره» واژه معناى

  ]00[است شده افسردگى و بیمارى
 

 . بررسی  دیدگاه سه دانشمند اسالمی 6

  سینا ابن
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 آدمی زيست فضای سینا، ابن  است مسلمان طبیبی وهم م،حكی هم او ك  دارد اهمیت جهت آن از سینا ابن نظرات بررسی

 درمان برای دارو از استفاده بحث در قانون كتاب در او  دانستمی مؤثر بسیار او روان و تن سامانیابى چگونگى در را
 اظرمن با ديدار و شادی مانند كنند؛می تقويت را روانی نیروهای ك  چیزهايی از جستن كمک ك  بدان: »نويسدمی

 ابن ك  شودمی مالحظ  ترتیب بدين  ]02[« است نافع بسیار بیمار برای آورها نشاط با همنشینی و طبیعت آيندخوش

 ياد درمانی روش يک عنوان ب  طبیعت با  ارتباط از و داندمی مؤثر او روان و جسم در را انسان پیرامون طبیعت سینا

  ]03[نمايدمی

  مالصدرا

 ك  كندمی ايجاد طبیعت برای را حقوقی مسئل  اين  آورد حساب ب  روح گیری شكل رحم بايد را بیعتط مالصدرا تعبیر ب 
 روح يک برای و ارضاء كند را روح نیازهای همة تواندنمی طبیعت حال عین در  بسپارد فراموشی ب  را آن نبايد انسان

 كننده اداره نقش انسان شودمی سبب طبیعت پايین وجودی مرتبة  باشد داشت  هم را حجاب نقش تواندمی يافت  تكامل

 بحث بگیرد  در بكار طبیعت و خود مشترک منفعت جهت در را آن و باشد داشت  را( هماهنگی و تسلیم فقط ن ) طبیعت
 و دارند میوه و درخت رابط  چون ایرابط  روح و بدن و است بدن جوهری حركت محصول روح ، مالصدرا جوهری حركت

 يک هاآن پیوند هیچوج  ب  و برخوردارند هم با مهرآمیزی ارتباط از هم بدن و روح درخت، و میوه ارتباط اندازة نهما ب 

 وجد او خود زمین  در و اوست آن از صددرصد ك  دارد روحی بدن هر  است ديگری دنبال  يكی بلك  نیست، جبری پیوند

  ]04[است بدن آن مادی حركت دنبال  و يافت 

  نصر ینحس سید

 آنك  حال  است( الرحمانی النفس) رحمانی د  همان عالم گوهر نفس :دارد عقیده رابط  همین در نصر حسین سید
 هاانسان ك  همانطور     شودمی صادر الهی ذات خود از دهدمی تشكیل را طبیعت ك  آنچ  هم  و كیهانی هایصورت

 با منطبق مراتب آن ترينظاهری ك  است متناظری وجودی مراتب از بمرك نیز طبیعت عالم اندبدن و نفس روح، از مركب

 اين انسانی،ك  نظم و كیهانی نظم در تعادل نوعی كلی طور ب  طبیعت یدرباره اسالمی ديدگاه در     است ماده و جسم

  ]05[«  است اند، موجود جسمانی و نفسانی روحانی، ساحات بر مشتمل نظم هردو

 دینی منظر از انسان بر روان طبیعت ثبتم اثربخشی . علت 7

 ساحات در اشتراک، اين بر عالوه و نمود بیان آفرينش مبدأ در هاآن اشتراک توانمی را، برانسان طبیعت تأثیر داليل از
 حضرت منظر از انسان نفوس معرفی   از سوی ديگر در]05[است  موجود يكسان نظمی و تناظر طبیعت و انسان وجودی

 قول اين از ك  همانطور و  ]06[ است تقسیم قابل روحانی و عقالنی حیوانی، نباتی، یدست  چهار ب  انسان نفس ،(ع) علی

 بین را تعاملی و اثرپذيری اشتراک، اين و است؛ مشترک طبیعت و گیاهان با خويش نفس از باشی در انسان آيد؛می بر
 نمايد می برقرار طبیعت و انسان

 

  محیط شفابخشی ارتقای در رموث های. مولفه8

بررسی  و تحقیق ب  آن بر موثر عوامل و شفاباش های زمین  محیط در بسیاری حقوقی و حقیقی اشااص و موسسات

تحقیقات  از ك  است غیرانتفاعی پووهشی سازمان يک است  اين موسس  ساموئلی موسس  نهادها، اين از اند  يكیپرداخت 

مطلوب  شفاباش محیط توسع  ب  و كند،می حمايت های بهداشتی مراقبت و پزشكی در آن نقش و شفا زمین  در علمی
  توضیح ب  ،0درنمودار .است نموده اراي OHEرا تحت عنوان  خود پووهش و تحقیق ها سال نتیج  موسس  پردازد  اينمی

درمان  و بهداشت از حمايت ( دراجزای رفتاری روحی، روانی،جسمی، اجتماعی، خصوصیات با مكان يک عنوان ب  فضا( فضا

 و شفا توانايی ذاتی بدن، ظرفیت تحريک طريق از يا مناسب مطلوب شفاباش محیط موسس ، اين عقیده پردازد  ب  می
 زندگی ك  در بسیاری بلك  عوامل پردازد؛ نمی كالبدی عوامل ب  صرفاً های خود بررسی در موسس  التیا  را دارا است  اين
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 موسس  هفت اين .است داده قرار نظر مورد باشی شفا در را غیره فرهنگ و امید، ذهن، جمل  از دارند قشن افراد روزمره

 گیر فرا و خطرسالم، بی شیوه ،يکOHEتوسط شده اراي  داند  روشمی ضروری محیط شفاباشی ارتقا جهت را مولف 

محیط،  شفاباشی ارتقای زمین  در ساموئلی موسس  های ب  يافت  توج  كند  بامی فراهم بهبود را روند ب  نسبت

 شفاباش اراي  در فضاهای ساخت عنوان تحت محیط كالبدی، مبنای بر دياگرامی معماری زمین  در مالزيايی پووهشگران

  ]07[است خارجی و كالبدی داخلی محیط شامل معماری نمودار، اين

 بازی، زمین عواملی نظیر .دهد قرار تاثیر تحت را درمانی طمحی كیفیت تواند می درمانی ساختمان خارجی محیط و كالبد

 ايجاد ب  تواند ساختمان می خارجی محیط ك  است شده بندی طبق  محیط خارجی عنوان ب  هنری آثار و صدا باغ،

 مورد ها پووهش از در بسیاری درمان روند در موثر عوامل از يكی عنوان ب  طبیعت .نمايد كمک شفاباش های محیط

 بیماران يافت  و استرس تافیف طبیعت با مواجه  در روانی و روحی های ناراحتی درد و شدت .است گرفت  قرار ررسیب

  ]08[يابدمی  كاهش

 . بحث یافته9
خصوصیات اجتماعی، روانی، جسمی،  تشكیل عناصر گذاری تأثیر میزان های مطرح شدهپرسشنام  بررسی با پووهش اين در

 میزان با رابط  در هاپاسخ از توجهی قابل درصد دهیم می قرار ارزيابی مورد  سالمت بر موثر هایمعیار اب را اجزای رفتاری

 داده اختصاص خود ب  را ترجیحات درصد بیشترين ك  شناخت و رفتار دهدمی نشان معیارچهار  از هريک گذاری تأثیر

   است

 فرد شفابخشی بر موثر های معیار سهم. 11

 ك  رنگ و ازدحا  و خلوت ايجاد صدا، و سر و آرامش و تاريكی، روشنايی از: میزان عبارتند پووهش اين ستقلم متغیرهای

 فرضی ، آزمون فرآيند ب  پرداختن از است  پیش و استرس اضطراب شامل وابست  باشند  متغیرمی موثر ادراک در كیفیت

 فیزيولوژيكی، احساسی، هایمعیار مجموع .شود پرداخت  پووهش در درگیر متغیرهای توضیح ب  اختصار است ب  الز 

 هر تعادل از حاصل فرد سالمت ك  دهد نشان می معیار هر شاخص  تفكیک ب  مرد  توسط شده انتااب رفتاری و شناختی

 -شادمان( فرد احساس دهنده تشكیل پاي  شاخص  چهار بودن شامل دلیل ب  احساسی معیار .باشد می معیار چهار

 (1393منبع: مطلبی و وجدان زاده،) .شفابخش فضاهای : معماری1 نمودار
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( و معیارهای فیزيولوژی با چهارشاخص  )افزايش ضربان مضطرب-آرا  نامطمئن، و مطمئن  بداخالق،-اخالق خوش ه،افسرد

 شناختی با س  شاخص  معیار و دهد می تشكیل را درصد بیشترينقلب، سرعت در تنفس، تعرق بدن، سستی در حركت( 

( را ، حضور مجدد در محیطمحیط در جستجو محیط، در نماند )شاخص  س  با رفتاری معیار )عالق ، تمركز، آرامش فكری(

 دهند تشكیل می

  *پرسشنامه مورد بررسی مراجعان -1جدول 

 معیار فیزيولوژی معیار احساسی

 ترجیحات هاپرسش رديف ترجیحات هاپرسش رديف

 %41 گرددضربان قلبم تند می 0 %21 حس شادی و اضطراب  0

 %20 گرددتنفسم سريع و نامنظم می 2 %23 بداخالقی -حس خوش اخالقی 2

های بدنم احساس اضطراب و استرس ماهیچ  3 %23 نامطمئن بودن -حس مطمن بودن 3

 گرددسست و منقبض می

04% 

 %25 گرددتعريق بدنم زياد می 4 %34 پرخاشگری-حس آرا  4

 معیار شناختی معیار رفتاری

 تترجیحا هاپرسش رديف ترجیحات هاپرسش رديف

عالق  ب  ماندن و راه رفتن در محیط  0

 را دار 

نور(بسیار -رنگ-آب-ديدن فضای سبز)گیاه 0 42%

 جذاب است

42% 

تمايل ب  كاوش در میان باغ و فضای  2

 سبز را دار 

باعث رفع اضطراب ناشی از شرايط جسمانی و  2 35%

 شود روحی می

35% 

میل ب  حضور مجددا در اين محیط  3

 را دار 

 %23 احساس تمركز بیشتری دار  3 23%

 

  

  

                                                 
 قاجار دوره غهای با سازی منظر در بر گرفته از مقاله شفابخشی * 

 .منبع نگارندگان سالمت بر موثر معیارهای ریز : مقایسه1شکل 
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 نتیجه گیری  00

 میزان بر آن تاثیر تا گرفت قرار بررسی مورد احساسی، فیزيولوژی ، رفتاری، شناختی نظیرمعیارهای  پووهش، اين در 
 در شده اراي  مطالب ب  توج  با كلی طور    بشود مشاص مراجعان ب  بیمارستان عمومی اصفهان و شادی استرس

 ب  است توانست  در محیط ايجادشده تغییرات ك  گرفت نتیج  توان می چنین 0ول و شكل شماره جد و پیشین باشهای

ترک كردن  -احساس اضطراب، ماندن در محیط -بر شادی است توانست  محیط كیفیت افزايش در توجهی قابل میزان

 نمايد فراهم كاربران برای را پاساده و مناسب محیطی و اشد،ب داشت  بسزايی تاثیر محیط، تمايل ب  كاوش در محیط و    

 بندی طبق  توان می چنین را پووهش اين از حاصل نتاي  كلی طور ب   دهد كاهش را بیماران استرس اينك  مهمتر و

 :نمود

 فضايی ابها  از جلوگیری و فعالیت قلمرو و هامحدوده تعريف با كاربر اضطراب و استرس كاهش -

-می احساسی معیار در مصنوع عناصر و زمین شكل و گیاه عناصر تأثیر بیشترين باغ دهنده تشكیل رعناص در -

 داده اختصاص خود ب  را درصد بیشترين رفتاری معیار در آب ك  است حالی در باشد اين

از  شود ك  خوداحساسات وزير شاخ  های آن تاثیر بسزايی در میزان حس امنیت و حس آرامش در كاربران می -

 جمل  عواملی است ك  بر معیار فیزيولوژی تاثیر دارد 

مناظر شفا باش ب  دلیل داشتن فضای سبز گیاه، رايح ، آب و     عالوه بر جذابیت برای كاربران بر احساس  -

  كاهد تمركز و رفع اضطراب ناشی از بیماری و حضور در فضای درمانی می

 بهداشت و سامتی مراكز طراحی دور، چندان ن  ایآينده در ك  داشت انتظار توانمی چنین شده اراي  مطالب ب  توج  با
 فضاهای طراحی كلم ، واقعی معنای در بلك  بود ناواهد درمانی و پزشكی خدمات اراي  و مصالح و آجر ب  منحصر

 المللی بین فرانسكن از بسیاری در ك  طوری همان  گرفت خواهد قرار آنان كار سرلوح  در تیالمس ارتقای و شفاباش

 عملكردگرا و محور انسان بايد درمانی كز مرا درمانی و رفاهی امكانات و تسهیالت ك  شود می كید تا موضوع، اين با مرتبط

 عنوان ب  درمانی كز مرا معماری و طراحی ديگر، عبارت ب  باشد كاركنان آنان، خانواده بیماران، نیازهای برآوردن ب  توج  با

 مرا طراحی جهت مناسب الگويی توانمی هايیپووهش چنین براساس همچنین .شودمی مطرح درمان روند در ضرورت يک

 درمان روند تسريع كننده تضمین ك  نمود اراي  آرامش و صمیمیت امنیت، باال، پذيری انعطاف مبنای بر درمانی كز

  بود خواهد جامع  افراد سالمتی ارتقای و بیماران
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