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چکیده

زندگی در نواحی شلوغ شهری و خانه های حداقلی، و مواجهه با استرس در طوالنی مدت، سالمتی جسمی 

امکان  روزمره  زندگی  از  فرد  دورکردن  با  که  راستا، محیطی  این  در  تهدید می کند.  را  روانی شهروندان  و 

آن  علت  که  می آید  به شمار  مطلوب  محیطی  آورد،  فراهم  را  اعصاب  تمدد  و  ذهن  پاک سازی  استراحت، 

که  دارد چرا  اشاره  »طبیعت«  احیاءگری  قابلیت  بر  بسیاری  مطالعات  است.  »احیاء«  قابلیت  از  برخورداری 

تماس با طبیعت می تواند موجب بهبود استرس و تجدید قوای ذهن شود. پژوهش حاضر به روش کیفی، از 

طریق مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با 100 نفر از ساکنین دو مجموعۀ مسکونی در تهران، نشان می دهد بالکن 

در عرصۀ مسکن به عنوان یک فضای نیمه باِز پیوند دهندۀ درون و بیرون، در صورت برخورداری از برخی 

کیفیت های فضایی، از قابلیت احیاءگری باالیی برخوردار است. براساس نتایج این پژوهش وسعت بالکن - به 

شرط امکان استقرار مبلمان کافی و امکان انجام فعالیت در آن، عمق بالکن- به شرط تأمین محرمیت نسبی- 

و موقعیت بالکن از سطح زمین- به شرط تأمین دید و منظر مناسب، قابلیت احیاگری بالکن را بطور قابل 

توجهی افزایش می دهد نتایج این پژوهش ضمن آشناکردن معماران و طراحان محیط با موضوع احیاءگری، 

آنان را نسبت به لزوم ارتباط با طبیعت از طریق تخصیص سطوح مناسب به بالکن در ساختمان های مسکونی 

حساس می نماید.
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مقد مه
به  روز  خانه ها  کالن شهرها،  مستمر  بزرگ شدن  عليرغم  امروزه 
روز کوچك تر می شوند. در چنين شرایطی با قرارگرفتن شهروندان 
در معرض محرک های محيطی نامطلوب و استرس زا از یك طرف، و 
محبوس شدن در فضاهای حداقلی و کوچك از طرف دیگر، فشار روانی 
محيط بر انسان محتمل است. حضور ساعات طوالنی اقشار خاصی 
همچون معلوالن، سالمندان، کودکان و زنان خانه دار در خانه، شرایط 
کاری جدید مثل دورکاری و توجه به خانه به مثابه مامِن گریز از 
خستگی ناشی از کار در بيرون، تأمل در خصوص فراهم آوردن امکان 
استراحت، پاکسازی ذهن و تمدد اعصاب را در محيط خانه ضروری 
می نماید؛ خستگی ذهنی ناشی از محرک های بصری بيرونی و استرس، 
 Korpela,( منجربه کاهش تمرکز و تضعيف عملکرد فرد می شود
1991(. محيط  مطلوبی که با دورنمودن فرد از این شرایط نامساعد، 
متعدد  خواسته های  و  نيازها  تأمين  امکان  و  ذهن  فراغت  احساس 
فرد را فراهم می آورد »محيط احياءگر«۱ خوانده می شود؛ محيطی 
را  روانی  تقليل یافتة  منابع و ظرفيت های  ترميِم  بازیابی،  امکان  که 
فراهم می آورد )Hartig & Staats, 2003(. در این خصوص انتظار 
می رود خانه-  به دليل قابليت بالقوه- قادر باشد با پاسخی شایسته 
از این خستگی ها و فشارهای زندگی روزمره بکاهد. پژوهش حاضر 

تالش دارد در راستای بازآفرینی محيط های احياءگر در بستر زندگی 
روزمره، به کشف مؤلفه های فيزیکی و اجتماعی احياءگری بپردازد. 
تجدید  برای  »افراد  که  می کند  طرح  را  پرسش  این  منظور  بدین 
قوای ذهنی خود پس از مواجهه با فشارها و محدودیت های زندگی 
روزمره اغلب به چه محيط هایی پناه می برند؟« و »این محيط های 
با  از یك سو  پژوهش حاضر  دارند؟«.  احياءگر چه وجوه و حدودی 
تکيه بر متون علمی و از سوی دیگر با کنکاش عواطف و احساسات 
کاربران، ضمن آزمون نظریة احياء در بستر فرهنگی- اجتماعی ایران 
به استخراج مجموعة واژگان و عبارات متضمن مفهوم احياءگری در 
محاورات می پردازد و درصدد است با تکيه بر مطالعات زمينه ای و 
ميدانی مفهوم نامتمایز احياءگری را روشن نماید. در ادامه از طریق 
مصاحبه با کاربران فضاهای مسکونی به ارزیابی قابليت احياءگر بالکن 
در واحدهای آپارتمانی می پردازد و نتيجتا وجوه و حدود یك بالکن 

احياءگر را تبيين می نماید.

سؤاالت پژوهش
۱- در محيط مسکونی چه مکان هایی قابليت احياءگری دارند؟

2- حدود و وجوه تمایز یك بالکن احياءگر از غيراحياءگر چيست؟

2- احیاءگری

ساکنين جوامع شهری اغلب تحت تأثير طيف وسيعی از اطالعات 
حسی قرار دارند که این موضوع می تواند ظرفيت ذهنی محدود آنان را 
اشباع کند )Lipowski, 1970( و منجربه استرس، بيماری و خستگی 
از  برای جلوگيری   .)Berto, 2014( و تضعيف عملکرد شود  ذهن 
چنين مشکالتی باید محيط های زندگی از نظر شناختی پایدار باشند 
 Pasini et( نمایند  را به صورت مکرر فراهم  امکان تجربة احياء  و 
al., 2009(. »احياء«2 به منزلة  فرآیند بازیابی منابع و ظرفيت های 
 .)Hartig, 2007( تقليل یافتة روانی، روانشناختی و اجتماعی است
در علوم روانشناسی عبارت »بازیابی«۳، اشاره به فرآیندی دارد که 
 Sonnentag( بازمی گردد  اوليه اش  حالت  به  فرد  عملکرد  آن  طی 
Zijlstra, 2006 &(. به صورت کلی تحقيقات در حوزۀ محيط های 
احياءگر در قالب دو نظریه کلی تکوین یافته است که هر یك بر وجوه 

متفاوتی از تقليل منابع تأکيد دارند: 
2-1. نظریۀ بهبود استرس4

 Ulrich,   1983;  Ulrich  et   al., )  این   نظریه  توسط  اولریك 
تأکيد  استرس  بر کاهش  عواطف،  و  احساسات  با محوریت   )1991
ایجاد  با  محيطی  شدید  محرک های  معرض  در  قرارگيری  دارد. 
استرس منجربه بروز عواطف منفی، و تغيير سریع در سيستم روانی، 
وضعيت قلب، اعصاب و ماهيچه ها می شود )Parsons, 1991(. این 
نظریه بيش از هر چيز تالشی برای برقراری ارتباط ميان پاسخ های 
عاطفی-  احساسی است که در ضمن آن استرس در نتيجة پاسخ به 
محيطی  محرک های  از  مجموعه ای  ادراک  می یابد.  کاهش  محيط 

همچون عمق، پيچيدگی، وجود موضوعات جذاب و عناصری چون 
است. چنين  عاطفی  پاسخ های  ایجاد چنين  عامل  و سبزینگی  آب 
محرک هایی توجه را به صورت ناخودآگاه جلب کرده، مانع از هجوم 
می کنند  تعدیل  را  محيطی  محرک های  ميزان  و  منفی شده  افکار 

.)Fredrickson & Levenson, 1998(

2-2.  نظریۀ تجدید قوای ذهنی5
Kaplan, 1995; Kaplan & Ka�(  این  نظریه توسط کاپلن ها

plan, 1989(  در  بستر  مطالعات  شناختی   و      با   تمرکز    بر  خستگی حواس 
توجه  ظرفيت  است.  گرفته  مستقيم شکل  توجه  ظرفيت  کاهش  و 
به  مؤثر  عملکرد  داشتن  برای  که  است  شناختی  منبعی  مستقيم6 
به  امروزی  مدرن  دنيای  در  است.  ضروری  شهری  جوامع  در  ویژه 
دليل وجود محرک های گوناگون، ميان تمرکز بر فعاليت های اصلی و 
مقاومت در برابر سایر محرک های ثانوی، دوگانگی ایجاد شده است. 
بر مبنای نظریة تجدید قوای ذهن تکرار این فرآیند مقاومتی نيازمند 
می شود  ذهن  خستگی  منجربه  و  است  ذهنی  شدید  فعاليت  یك 
در  مستقيم  توجه  ظرفيت  احياِء   .)Kaplan & Kaplan, 1989(
اعمال نشود  بر توجه مستقيم  شرایطی محقق می شود که فشاری 
توجه مستقيم  بازدارندگی«، ظرفيت  »مکانيسِم  فراغِت  از طریق  و 
حضور  شرایط،  این  حصول  الزمة   .)Berto, 2005( شود  بازیابی 
چهار  است.  جذاب  محرک های  با  محيطی  در  ذهنی  یا  و  فيزیکی 
مولفة احياءگری موردنظر کاپلن ها )۱۹۸۹(، فراغت ذهن7، شيفتگی۸، 
به فراخور شرایط فيزیکی  غوطه وری۹ و سازگاری۱0، در هر محيط 
مبنای  بر  هستند.  احياء  فرآیند  وقوع  تضمين  و  تسهيل  عامل  آن 
را می توان  مؤلفه  این چهار  تحقق  کاپلن ها غنی ترین شکل  نظریة 
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حوزه  این  در  اخير  مطالعات   .)Ibid( دید  طبيعی  محيط های  در 
نشان می  دهد عالوه بر حضور مستقيم در طبيعت، قرارگيری کوتاه 
مدت در معرض محيط طبيعی نيز می  تواند احياءگر باشد؛ تماشای 
دنيای وراء پنجره، از نشستن برف بر روی شاخ و برگ درختان تا 
 جنب وجوش پرندگان، می  تواند به منزلة یك »تجربة خرد احياءگر«۱۱
 Kaplan,( باعث   استراحت توجه   مستقيم   شده  و  تجدید  قوای  ذهن شود 
2001(. مکانيسم احياء در ضمن انجام یك فعاليت به وقوع می  پيوندد 
 )Sonnentag & Fritz, 2007(. این فرآیند که »تجارب بازیابی«۱2

 ناميده می  شود منجربه بهبود شرایط روحی، افزایش سرزندگی، کاهش 
فعاليت سيستم عصبی )تغيير فشار خون، ضربان قلب، دمای پوست، 
فشار و تنش ماهيچه  ها( و بهبود شرایط شناختی )کاهش  خستگی 
 Hartig et al., 1991,( می  شود )ذهنی، بهبود تمرکز، و خود اندیشی
 2003; Ryan et al., 2001; Ulrich et al., 1991, Gullone,
2000(. این نتایج طی چهار مرحلة پاکسازی ذهن، بازیابی و ترميم 
ظرفيت توجه مستقيم، آرامش و تمدد اعصاب و نهایتاً فکرکردن به 
 Kaplan( زندگی، اولویت ها، کارها و اهداف شخصی محقق می گردد

 .)& Kaplan, 1989

2-3. ارزیابی احیاءگری
مطالعات  حوزۀ  محيط های احياءگر   همواره  از مقياس احياء     ادراکی۱۳، 
به عنوان ابزاری جهت بررسی رابطة ميان عوامل مؤثر در احياء و نتایج 
بر مبنای نظریة تجدید  این مقياس  از آن استفاده می نماید.  حاصل 
مؤلفه های  ليکرت  طيف  یك  مبنای  بر  و  شده  تدوین  ذهن  قوای 
چهارگانة احياءگری مطرح در این نظریه را ارزیابی می کند. یکی از 
ویژگی های مهم این مقياس قابليت کاربرد آن در محيط های مختلف 
است )Hartig et al., 1996(. در این مقياس فرض بر این است که 
ارزیابی شخصی از محيط، شاخص قابل قبول و صریحی از کيفيت 
فيزیولوژیکی آن محيط بوده و از  این رو  این مقياس قادر به تمييز 
محيط  های احياءگر از غيراحياءگر می باشد. بررسی آلفای کرونباخ 
این مقياس در مطالعات پيشين نشان از اعتبار درونی باالی آن دارد 
 Hartig et al., 1996,1997; Herzog et al., 2003; Korpela(

.)& Hartig, 1996

3- پیشینۀ پژوهش

می دهد  نشان  احياءگر  محيط های  مطالعات  از  عمده ای  بخش 
طبيعت از قابليت احياءگری بيشتری نسبت به محيط شهری و مصنوع 
 Kaplan, 2001; Korpela & Hartig, 1996;( است  برخوردار 
Gatersleben &   Andrews, 2013(. نکتة قابل توجه در این ميان 
عوامل  تأثير  بررسی  مطالعات ضمن  این  در  مشابه  نتایجی  حصول 
 ،)Takano et al., 1996, 2002( مختلف جمعيت ناختی مثل سن
 ،)Astell�Burt et al., 2014; Raanaas et al., 2012( جنسيت
 Macintyre et al.,( )شرایط اجتماعی- اقتصادی )تحصيالت و شغل
Bartley et al., 1997 ;1993(، وضعيت عاطفی و سالمت ذهنی 
 Hartig et al.,( آشنایی با محيط ،)Roe & Aspinall,2011( افراد
Hartig, 2002 ;1997 ;1996(، و عوامل مداخله  گر محيطی مثل 
شرایط آب و هوایی )Felsten, 2009(، آلودگی هوا و آلودگی صوتی 

)Dzhambov et al., 2018( است. در کنار این عوامل مجموعه  ای 
از مؤلفه  های محيطی نيز بر احياءگری اثرگذارند که در )جدول ۱( 

به خالصه ای از این عوامل اشاره شده است.
مطابق با )جدول ۱( عوامل مختلف مؤثر در احياءگری محيط های 
مسکونی حاکی از تأثير اشکال مختلف ارتباط با طبيعت در مقياس های 
خرد تا کالن است. همچنين عالوه بر ارتباط با طبيعت فعاليت های 
جاری در هر محيط نيز در احياءگری آن اثرگذار است. زیرا همان گونه  
که پيشتر بيان شد احياء فرآیندی است که ضمن انجام یك فعاليت 

محقق می گردد.

4- فرضیات پژوهش

با  ارتباط  به  از سویی  احياءگری که  به مطالعات حوزۀ  توجه  با 
طبيعت به عنوان بارزترین مولفة احياءگر محيط اشاره دارد و از سویی 
دیگر این مطالعات عمدتاً بر روی جوامع غربی آزمون شده است، این 
فرضيه شکل می گيرد که: طبيعت در بستر فرهنگی- اجتماعی ایران 

احياءگر است.
همچنين با نگاهی بر ادبيات ناظر بر موضوع احياءگری، می توان 
دریافت که عالوه بر طبيعت، محيط انسان ساخت نيز می تواند حائز 
صفت احياءگری باشد. لذا با تمرکز بر حوزۀ سکونت، کشف مؤلفه های 
فيزیکی فضای خانه که عامِل صفت احياءگری است موضوعيت می یابد. 
لذا می توان فرض نمود که: بالکن به دليل ارتباط بالفصل با دنيای 

بيرون یك عامل احياءگر در محيط مسکونی است. 

5- جامعۀ آماری پژوهش

در راستای بررسی مفروضات پژوهش، از ميان نمونه های متعدد 
موجود دو مجموعة مسکونی سازمانی فرهنگيان و شهيد بروجردی 
در تهران انتخاب شدند. متراژ حداقلی واحدهای مسکونی )65 تا 75 
مترمربع(، تشابه در مدت زمان بهره برداری )حدود20 سال قدمت 
بنا( و نيز اشکال مختلف ارتباط با طبيعت و ابعاد متفاوت بالکن )2 
تا 6 مترمربع( از جمله عوامل اصلی انتخاب این دو مجموعه بوده 
زنان  و  مردان  پژوهش  این  در  آماری  جامعة  ساکنين  اکثر  است. 
بازنشسته و خانه  داری هستند که عرصة غالب زندگی آنان درون خانه و 
محيط  های پيرامون آن است. در مجموعة بروجردی )تصویر  ۱( استقرار 
مرکزگرای بلوک  ها، یك فضای ميانی و جمعی  سبز ایجاد نموده است. 
بلوک  ها،  خطی  استقرار  بواسطة  )تصویر2(  فرهنگيان  مجموعة  در 
حاشية مسير پياده و سوارۀ ميان بلوک  ها، فضای غالب سبِز مجموعه 
به شمار می  آید، با این وجود همسایگی این مجموعه با پارک محلی 
باعث شده است که ساکنين پارک را اغلب تحت عنوان حياط خانة 
خود تلقی نمایند. با توجه به موقعيت قرارگيری بلوک  ها در سایت، در 
مجموعة بروجردی سه شکل ارتباط فضای درون و بيرون: بلوک  های 
مجاور اتوبان، بلوک  های مجاور خيابان محلی و ساختمان همسایه، و 
بلوک  های مجاور فضای سبز ميانی و بلوک همسایه )تصویر  ۳( و در 
مجموعة فرهنگيان چهار حالت: بلوک  های مجاور پارک، بلوک  های 
مجاور خيابان محلی، بلوک  های مجاور فضای باز، و بلوک  های رو به 

ساختمان همسایه دیده می  شود )تصویر4(.
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به منظور اطمينان از پایایی سؤاالت مطرح در پژوهش ميدانی، 
۱0 نفر از اهالی مجموعة مسکونی فرهنگيان، 5 نفر به صورت مکتوب 
و در قالب پرسشنامه و 5 نفر به صورت شفاهی و در قالب مصاحبه، 
نشان  پيش آزمون  این  نتایج  دادند.  پاسخ  به سؤاالت طراحی شده 
داد که مصاحبه نسبت به پرسشنامه کارایی بيشتری جهت رد و یا 
تأئيد فرضيه  های این پژوهش دارد. همچنين در این مرحله مشخص 
شد که برخی از سؤاالت و واژگان به کاررفته در جمالت برای عموم 
افزایش اعتبار درونی  از این رو اصالحات الزم جهت  مفهوم نيست، 
مصاحبه انجام گردید.۱4 سؤاالت مصاحبه با توجه به فرضيه  ها و اهداف 
پژوهش شکل گرفته و در ۳ بخش زیر سازماندهی شده است: )۱( 
سؤاالت »ارتباط با طبيعت« در دو بخش ارتباط با طبيعت در درون 
و بيرون از خانه طراحی شدند. این بخش درصدد بررسی حقانيت 
طرح موضوع احياءگری در بستر فرهنگی- اجتماعی ایران و اشکال 
ثبت  در ضمن  و  است  مسکونی  محيط  های  در  آن  تحقق  مختلف 
جمالت عاطفی مصاحبه شوندگان، واژگان متضمن مفهوم احياءگری 
کردند  بيان  مصاحبه شوندگان  مرحله  این  در  می  شود.  استخراج 
با  ارتباط  برای  را  قابليت  بيشترین  پذیرایی  و  بالکن  فضای  دو  که 
 طبيعت در خانه دارند. )2( سؤاالت »مقياس احياء ادراکی-۱6«۱5

 )Hartig et al., 1996( در یك طيف ليکرت 5 گزینه  ای )خيلی 
زیاد:  5 تا خيلی کم:  ۱( برای یکی از این دو فضا مطرح شد. بدین ترتيب 
و  وجوه  خانه،  عرصة  در  ادراکی  احياء  قوت  و  بررسی ضعف  ضمن 
حدود عوامل مؤثر در احياءگری بالکن به طور ویژه مورد بررسی قرار 
از جمله جنسيت،  گرفت. )۳( پيش  زمينة فردی مصاحبه شوندگان 
سن، تحصيالت، ميزان آشنایی با محيط، تعداد اعضای خانواده و نيز 
نحوۀ  و  زمان  بلوک، مدت  موقعيت  بيرونی چون  مداخله  گر  عوامل 
با  محيط  سروصدای  ميزان  و  محرميت،  امنيت،  احساس  سکونت، 
طرح سؤالی مجزا برای هر یك، کنترل گردید. مصاحبه  ها طی یك 

 هامولفه منبع  پژوهشنتیجۀ  
-انداز طبیعی محروم هستند، کارآمدتر و آسودهانداز طبیعی است نسبت به کسانی که از چشمشان چشمساکنینی که محتوای دید پنجرۀ خانه

 شوند. پرتی میترند و کمتر دچار حواس
Kaplan,2001  

 
 
 اندازچشم

بهبود عملکرد ساکنین شده و با کاستن از خستگی ذهنی، موجب بهبود توانایی آنان دید داشتن به درخت و پوشش گیاهی از پنجره، موجب 
 شود.برای پرداختن به مشکالت می

Kuo & Sullivan,2001 

 Chang & Chen,2005 ای رو به طبیعت، احیاءگرتر از اتاقی رو به منظرۀ شهر و یا اتاقی بدون پنجره است.اتاقی با پنجره

 Kolehmainen,2003 گسترده و رو به طبیعت احیاءگر است.اندازی چشم

 Grahn & Stigsdotter,2003 دهد. مشاهدۀ عناصر طبیعی از قاب پنجره، اثرات منفی استرس را کاهش می

منجر به بهبود ، با افزایش ظرفیت توجه مستقیم دور عتیطبو برای پسران  بالفصل و کینزد عتیطبدر یک آپارتمان مسکونی برای دختران 
 شود.کارآمدی آنان می

Faber-Taylor et al.,2002 

 Tennessen & Cimprich,1995 انداز طبیعی سکونت دارند، به هنگام نیاز به تمرکز، ظرفیت توجهی باالتر و عملکرد بهتری دارند.دانشجویانی که در اتاقی با چشم

 Ozdemir,2010 بسیاری بر احساس آرامش ساکنین دارند.دیدهای فراخ که از پنجره فاصله دارند تاثیر 

 Hauru et al.,2012 کنند.ساکنین احیاء بیشتری را ادراک میی شهر ینواحبا محدود شدن دید به 

  Ward Thompson et al.,2011 شود.در نواحی مسکونی ارتباط با فضای سبز منجر به کاهش استرس ساکنین می
 
 
 
 
 
 
 

 
 پوشش گیاهی

 Wells,2000 شود.، منجر به بهبود قدرت تمرکز کودکان میو سرسبز با کیفیتدر یک محلۀ سکونت 

 Kuo & Sullivans,2001 شود.آور منجر به خستگی توجه مستقیم ساکنین میدرآمدِ کسالتزندگی در یک منطقۀ شهری کم

 De Vries et al.,2003 یابد. با افزایش فضای سبز در محله، احساس سالمتی ساکنین افزایش می

 Maas et al.,2006 کنند.هر چه فضای سبز در نواحی مسکونی بیشتر باشد، ساکنین بیشتر احساس سالمت عمومی می

 Wells,2000 بیند.با محدود شدن دسترسی به فضای سبز،  سالمت جسمانی و فیزیولوژیکی بیشتر آسیب می

 Grahn & Stigsdotter.,2003 یابد.ترین فضای سبز باز شهری، با کاهش میزان استفاده از آن، استرس ساکنین افزایش مینزدیکبا افزایش فاصلۀ محل سکونت تا 

 Wells,2000 شود.های مسکونی منجر به کاهش استرس میامکان ارتباط بالفصل با فضای سبز در محیط

تر از ریز  را مطلوبهای بصری آن است. چنان چه  اغلب ساکنین درختان برگویژگیدرختان یک خیابان تحت تاثیر شکل و سایر مطلوبیت 
 کنند.درختان همیشه سبز و مخروطی ارزیابی می

Summit & Sommer,1999 

 Todorova et al.,2004 پرچین، گل، چمن است.مقایسه با درخت دارای بیشترین تاثیر در احیاءگری محیط در 

 Wolf,2009 د.بدون درخت دار نی خیاباندارای درخت احیاءگری بیشتری نسبت به خیاباندر یک منطقۀ مسکو

 Weber et al.,2008 شود. پوشش گیاهی متقارن با ارتفاع و انواع مشابه در دو طرف خیابان موجب احیاءگری بیشتر آن می

 Lindal & Hartig,2015 یابد.میهای گل در کوچه، احیاءگری آن افزایش با افزایش تعداد درختان و باغچه

ترین عنصر برای حاشیۀ  یک خیابان است و خیابانی که دارای درخت و سطوح بزرگ پوشیده شده در مقایسه با خاک و چمن، گل مطلوب
 از گل است، از خیابانی که فقط درخت دارد، احیاءگرتر است.

Todorova et al.,2004 

 Nordh et al.,2011 در احیاءگری محیط تاثیرگذارند. گل و آب مثل مبلمان و ویدکوراتبیشتر از عناصر  چمن و درخت

 Kue, 2001 شود.مجاور محل سکونت با کاهش خستگی ذهنی منجر به افزایش کارایی ساکنین می سبز یفضا

های مهمی از محیط مثل میزان چمن، بوته و تعداد درخت در یک پارک کوچک واقع در یک منطقۀ متراکم و شلوغ مسکونی در مشخصه
 احیاء ادارکی از آن اثرگذار است. 

Nord et al.,2009 

ی و سایر عناصر اهیگ پوشش یرو بر ینورپردازشود. به ویژه اگر تمرکز ی منجر به احیاءگری در ساعات شبانه میشهر طیمحی ورپردازن
 احیاءگر محیط باشد.

Nikuen & Korpela,2009 نور 

 صوت Nilsson & Berglund,2006 آالت صنعتی است.صدای طبیعت، به طور معمول مطلوب و احیاءگرتر از صدای تجهیزات و ماشین
  Collins,1975 را با تصاویری با مضمون طبیعت تزئین کنند. راد اغلب تمایل دارند دیوارهایی بدون پنجره، افدر اتاق

 Heerwagen & Orians,1986 شود.در دفاتر بدون پنجره، تصویری از طبیعت روی دیوار منجر به احیاء کارمندان می دیوارنگار

 Biner et al., 1993 . کنند می استفاده شاناتاق در جایگزین مناظر از کنند، می کار پنجره بدون دفاتر در که کارمندانی

 Annerstedt et al.,2012 شود.منجر به بهبود سالمت ذهنی ساکنین می روی و فعالیت فیزیکی در فضای سبز پیرامون خانهپیاده

ده
پیا

ی
رو

 

ت
الی

فع
 

 شود.محیط بیشتر منجر به احیاء میهمان در مقایسه با تماشای  طبیعی روی در یک محیطپیاده
 

Takayama et al.,2014 

 Van den Berg & Custers,2011 ارتباط با طبیعت در نواحی مسکونی به شکل باغبانی دارای تاثیرات مثبتی بر حال و هوای افراد است.

نی
غبا

با
 

 Grahn & Stigsdotter,2003 تواند مانع از استرس شود.باغبانی و مراقبت از یک باغچه می

 Währborg et al.,2014 درمانی برای سالمتی مفید است. طبیعتباغبانی به منزلۀ یک روش 

جدول 1- مروری بر انواع مؤلفه های فیزیکی مؤثر در احیاء ادراکی از یک محیط مسکونی.
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از مجموعة فرهنگيان از هر تيپ 5 مورد )مجموعا20ً بلوک( و از 
مجموعة بروجردی از هر تيپ 4 مورد )مجموعاً ۱2 بلوک(، حداقل یك 
نفر از ساکنين طبقات پایين، ميانی و باال به صورت تصادفی انتخاب 
شدند. در مجموع تعداد 60 نفر از ساکنين مجموعة فرهنگيان و 40 
نفر از ساکنين مجموعة بروجردی در این پژوهش شرکت نمودند. در 
این نمونه گيری ها مفهوم اشباع نظری، تعيين کنندۀ تعداد مصاحبه ها 
و دریافت اطالعات بود و جمع  آوری اطالعات تا موقع تکراری شدن و 

عدم دریافت اطالعات جدید ادامه یافت.

6- روش پژوهش 

در مطالعات محيط های احياءگر، محيط های مختلف در یك شرایط 
واقعی و یا شبيه سازی شده اغلب به وسيلة پرسشنامه مورد ارزیابی 
به وسيلة روش  های  قرار می  گيرند و داده های کمی برداشت شده 
آماری تحليل می  گردند. در پژوهش حاضر احياءگری   محيط بر مبنای 
تجربة کاربران و از طریق مصاحبه ارزیابی گردید. مصاحبه با فراهم 
امکان  است؛  مصاحبه شونده  ذهن  درون  آنچه  به  دسترسی  نمودن 
را  آنچه  اطالعات(،  یا  )آگاهی  فرد می  داند  را که  آنچه  اندازه  گيري 
که دوست دارد یا ندارد )مطلوبيت و ترجيحات( و آنچه را که فکر 
می  کند )نگرش  ها و عقاید(، ممکن می  سازد. در این پژوهش بنا به 
ماهيت موضوع، اهداف پژوهش و ویژگی  هاي مصاحبه شوندگان از 
مصاحبه  ها  این  در  است.  شده  استفاده  نيمه ساختاریافته  مصاحبة 
عليرغم استفاده از سؤاالت از قبل طراحی شده شيوۀ بيان و ترتيب 
سؤاالت طی فرآیند مصاحبه و به فراخور شرایط، متغيير بوده است. 
به منظور جلوگيری از  ازدست رفتن محتوای کيفی مصاحبه ها کلية 
مصاحبه ها توسط نگارندگان صورت گرفته و کلية مراحِل گردآوری، 

تجزیه و تحليل داده ها مکتوب و مستند شده است.

6- 1. طرح سؤاالت و ساختار مصاحبه 

به منظور اطمينان از پایایی سؤاالت مطرح در پژوهش ميدانی، 
۱0 نفر از اهالی مجموعة مسکونی فرهنگيان، 5 نفر به صورت مکتوب 
و در قالب پرسشنامه و 5 نفر به صورت شفاهی و در قالب مصاحبه، 
نشان  پيش آزمون  این  نتایج  دادند.  پاسخ  به سؤاالت طراحی شده 
داد که مصاحبه نسبت به پرسشنامه کارایی بيشتری جهت رد و یا 
تأئيد فرضيه  های این پژوهش دارد. همچنين در این مرحله مشخص 
شد که برخی از سؤاالت و واژگان به کاررفته در جمالت برای عموم 
افزایش اعتبار درونی  از این رو اصالحات الزم جهت  مفهوم نيست، 
مصاحبه انجام گردید.۱4 سؤاالت مصاحبه با توجه به فرضيه  ها و اهداف 
پژوهش شکل گرفته و در ۳ بخش زیر سازماندهی شده است: )۱( 
سؤاالت »ارتباط با طبيعت« در دو بخش ارتباط با طبيعت در درون 
و بيرون از خانه طراحی شدند. این بخش درصدد بررسی حقانيت 
طرح موضوع احياءگری در بستر فرهنگی- اجتماعی ایران و اشکال 
ثبت  در ضمن  و  است  مسکونی  محيط  های  در  آن  تحقق  مختلف 
جمالت عاطفی مصاحبه شوندگان، واژگان متضمن مفهوم احياءگری 
کردند  بيان  مصاحبه شوندگان  مرحله  این  در  می  شود.  استخراج 
با  ارتباط  برای  را  قابليت  بيشترین  پذیرایی  و  بالکن  فضای  دو  که 
 طبيعت در خانه دارند. )2( سؤاالت »مقياس احياء ادراکی-۱6«۱5

 )Hartig et al., 1996( در یك طيف ليکرت 5 گزینه  ای )خيلی 
زیاد:  5 تا خيلی کم:  ۱( برای یکی از این دو فضا مطرح شد. بدین ترتيب 
و  وجوه  خانه،  عرصة  در  ادراکی  احياء  قوت  و  بررسی ضعف  ضمن 
حدود عوامل مؤثر در احياءگری بالکن به طور ویژه مورد بررسی قرار 
از جمله جنسيت،  گرفت. )۳( پيش  زمينة فردی مصاحبه شوندگان 
سن، تحصيالت، ميزان آشنایی با محيط، تعداد اعضای خانواده و نيز 
نحوۀ  و  زمان  بلوک، مدت  موقعيت  بيرونی چون  مداخله  گر  عوامل 
با  محيط  سروصدای  ميزان  و  محرميت،  امنيت،  احساس  سکونت، 
طرح سؤالی مجزا برای هر یك، کنترل گردید. مصاحبه  ها طی یك 

تصویر 2- مجاورت مجموعۀ فرهنگیان با یک پارک محلی.تصویر 1- فضای سبز میانی در مجموعۀ بروجردی.

تصویر 4- اشکال مختلف ارتباط با طبیعت در مجموعۀ فرهنگیان.تصویر 3- اشکال مختلف ارتباط با طبیعت در مجموعۀ بروجردی.

تبيين مؤلفه های مؤثر در احياءگری مسکن )موردپژوهی بالکن(
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ماه، در مرداد سال ۱۳۹۸ انجام شدند. با هماهنگی  های صورت گرفته 
با هيأت اُمنا و هيأت مدیره بلوک  ها، حداقل سه نفر از ساکنين هر 
یك از بلوک  های منتخب در پژوهش شرکت نمودند. مصاحبه  ها در 
دفتر هيأت مدیرۀ هر بلوک و در ساعات پایانی روز، حدود ساعت 
6 تا ۸ بعدازظهر انجام شد. پس از دیدار مصاحبه شونده و آشنایی 
متقابل پاسخ دهنده و مصاحبه  گر، از آنجایی که شرکت در مصاحبه 
 ،)Brannick et al., 2010( ممکن است برای افراد استرس آور باشد
جهت کاهش متغيرهای خارجی اثرگذار در پژوهش، به هر یك از 
شرکت کنندگان توضيحاتی درخصوص ماهيت و هدف پژوهش ارائه 
شد. طی فرآیند مصاحبه نيز در صورتی که پاسخ دهنده متوجه سؤال 
نمی  شد، با مثال و توضيح بيشتر سؤال به شکلی دیگری برای وی 
تکرار می  شد. انتظار می  رفت هر مصاحبه حدود 20 دقيقه به طول 
بيانجامد، با این حال این مدت زمان از ۱0 تا ۳0 دقيقه متغير بود. 

6-2. تحلیل یافته ها 
اطالعات گردآوری شده در قالب مصاحبه، نقشه، عکس و  برداشت، 
جهت »تحليل محتوا« مورد بررسی و بازبينی قرار گرفت. در تحليل 
محتوای پژوهش حاضر، داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری 

و انتخابی بررسی    و فرضيه های پژوهش مورد تحليل قرار گرفتند.

7- بحث
7-1. فرضیه 1: طبیعت احیاءگر است.  

براساس نتایج حاصل از ادبيات ناظر بر  احياءگری »طبيعت  احياءگر 
است«. این بخش به بررسی حقانيت این نظریه در بستر فرهنگی- 

اجتماعی ایران می  پردازد.  بستر فرهنگی- اجتماعی و شرایط محيط 
زندگی نحوۀ ارتباط با طبيعت را تبيين می  نماید. دسته  بندی روش  های 
مختلف برقراری ارتباط با طبيعت نشان می  دهد که این ارتباط در 
پنج مقياِس خرد تا کالن - واحد مسکونی، واحد همسایگی، محله، 
شهر و فراشهر- محقق می  گردد. )جدول )2(( نمودها و انگيزه  های 
ارتباط با طبيعت را در مقياس  های مذکور در جامعه آماری منتخب 

نشان می  دهد. 
بررسی  ها در این بخش نشان می  دهد در مجموعه  های موردنظر 
مطابق )نمودار ۱( بيشترین ميزان ارتباط با طبيعت در درون واحدهای 
مسکونی محقق می شود. نکتة جالب در این ميان اشاره به طبيعت 
مصنوع )مثل گل مصنوعی(، انتزاعی )مثل تابلو نقاشی و عکس( و 
 Masoudinejad & Hartig,( اهميت دید به فضای سبز، آسمان
2020( و فضای باز پيرامون به عنوان مصادیقی از ارتباط با طبيعت 

جدول 2- نتایج حاصل از مصاحبه: مقیاس  های مختلف ارتباط با طبیعت در مجموعۀ فرهنگیان و بروجردی.

مقیاس ارتباط با 
 طبیعت

انگیزۀ ارتباط با 
 طبیعت

نمود ارتباط با طبیعت 
 کار()راه

 هاکلید واژگان گویه

 
 

مقیاس واحد 
 مسکونی

 « حیوان خانگی»و « گل و گلدان» گل و گلدان ارتباط با طبیعت نزدیک
 «گل مصنوعی» گل مصنوعی ارتباط با طبیعت مصنوع
 «های تلویزیونبرنامه»و « تابلو طبیعت» تصویر طبیعت ارتباط با طبیعت انتزاعی

 
 ارتباط با طبیعت دور

 

انداز شمچ
 طبیعی

سرسبزی »و « منظرۀ پارک»، «پنجره» فضای سبز
 «محوطه

 «آسمان» فضای آبی
 «بالکن»، «فضای باز» فضای باز

مقیاس واحد 
 همسایگی

 «صحبتیهم»و « شناختن»،«همسایه» هامحوطۀ بین بلوک برقراری روابط اجتماعی

  برقراری روابط اجتماعی مقیاس محله
مون مجموعۀ های پیراپارک

 مسکونی
 

 «آشنایان»و « دوستان»
 «گذرانیوقت»و « تفریح» گذران اوقات فراغت

 «رویپیاده»و « ورزش» فعالیت فیزیکی
 «آب»و « گل وگیاه»، «فضای سبز» ارتباط با طبیعت

ایجاد تنوع در ارتباط با  مقیاس شهر
 طبیعت

 «تنوع»، «ارتباط با طبیعت»  فضاهای سبز شهری

طبیعت »و « کوه»، «رودخانه»، «جنگل» فضاهای سبز خارج از شهر ارتباط با طبیعت بکر مقیاس فراشهر
 «بکر

 «فعالیت»و « گردش و تفریح» گذران اوقات فراغت
 

نمودار 1- میزان استفاده از فضای سبز در مقیاس های مختلف در مجموعۀ فرهنگیان 
و بروجردی.

 

 واحد مسکونیمقیاس   
54% 

 

 
 

 مقیاس محله  
23%  

 همسایگیواحدمقیاس 
14%  
 
 
 
 

 شهرمقیاس   
     01%           

 راشهرفمقیاس 
 08%  
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در خانه است. پس از مقياس واحد مسکونی بيشترین ميزان ارتباط 
با طبيعت در مقياس محله برقرار می  شود؛ یکی از مهم ترین دالیل 
استفاده از فضاهای سبز محلی سهولت دسترسی به آن است؛ چنانچه 
مجاورت مجموعة فرهنگيان با یك پارک محلی و وجود فضای جمعی 
این مجموعه  ها را به  ميان بلوک  های مجموعة بروجردی، ساکنين 
این در حالی است که سختی  آنها ترغيب نموده است.  از  استفاده 
دسترسی به فضاهای سبز شهری عاملی بازدارنده برای استفاده از 
آن است، از  این رو  ساکنين کم تر با هدف استفاده از فضای سبز 
از نقطه ای به نقطة دیگری از شهر می  روند. انگيزۀ اصلی استفاده از 
فضای سبز در مقياس فراشهر، بهره مندی از طبيعِت بکری است که 
اغلب، شهروندان در نواحی شهری و مسکونی از آن محروم اند. هر 
چند که مطابق )نمودار ۱( از نظر کمی ارتباط با طبيعت به ترتيب 
در مقياس واحد مسکونی، واحد همسایگی و محله بيش از مقياس 
شهر و فراشهر است، با این حال در پژوهش حاضر به کيفيت و ميزان 

اثرگذاری ارتباط با طبيعت در هر یك از این مقياس  ها پرداخته نشده 
است و این موضوع می  تواند در مطالعات آتی مورد مورد توجه قرار 
گيرد. به صورت کلی یافته  های پژوهش حاضر نشان می  دهد با توجه 
به محدودیت زمانی و مسائلی چون ترافيك و آلودگی، افراد اغلب از 
نزدیك  ترین فضای سبز به محل زندگی خود استفاده می  کنند؛ این 
موضوع نشان می  دهد که ارتباط با طبيعت و مزایای احياءگر آن در 
از اهميت بسزایی برخوردار است، چنانچه بخش  مقياس  های خرد 
اعظمی از نياز به برقراری ارتباط با طبيعت در درون خانه و سپس 
در محيط  های پيرامون خانه چون محوطة ميان بلوک  های ساختمانی 
محقق می  شود. پس از استخراج اشکال مختلف ارتباط با طبيعت در 
محيط های مسکونی، کدگذاری جمالت و واژگانی که در اشاره به 
تأثير دو دستة »مؤلفه  های محيطی« و  بکار می  روند،  احياء  صفت 
»مؤلفه  های شناختی« در احياءگری یك محيط به دست آمد. نتایج 
پردازش و کدگذاری این داده  ها به اختصار در )جدول ۳( آمده است. 

جدول 3- خالصه ای از پردازش و کدگذاری داده های مرتبط با احیاءگری طبیعت در ساکنین مجموعۀ فرهنگیان و بروجردی.

تبيين مؤلفه های مؤثر در احياءگری مسکن )موردپژوهی بالکن(
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موجب  افراد  هوای  و  بر حال  طبيعت  با  ارتباط  تأثير  از  پرسش 
آشنایی با نحوۀ بروز احساس و عواطف افراد به هنگام تجربة طبيعت 
می  شود و می  تواند منجربه استخراج واژگان مرتبط با  حوزۀ احياءگری 
این  ملموس شدن  می  تواند ضمن  کليدواژگان  این  با  آشنایی  شود. 
مفهوم، منجر به ترجمة نسخة بومی تری از مقياس  ها و ابزارهای مورد 
استفاده در مطالعات محيط  های احياءگر شود. وقتی افراد در سخنان 
خود به قابليت  هایی از یك محيط اشاره دارند که موجب »دور شدن 
از فکر و خيال«، »رفع خستگی« و »جلب شدن توجه«شان می  شود 
و » امکان انجام فعاليت  های مختلف« را فراهم می  آورد، در واقع از 

قابليت احياءگر آن محيط سخن می  گویند. 

7-2. فرضیه 2: بالکن احیاءگر است.
مطالعات نشان می دهند ارتباط با فضای سبز پيرامون، با دورکردن 
فرد از شرایط کسالت بار زندگی، فرصتی را برای احياء ظرفيت های 
شناختی و دستيابی به باالترین حد از سالمتی فيزیولوژیکی فراهم 
 Kaplan & Kaplan, 1996; Ulrich, 1993; Hartig,( می آورد
2004(. ازاین رو ارتباط با طبيعت به ویژه در مقياس واحد مسکونی، 
واحد همسایگی و محله از اهميت بسياری برخوردار است چرا که 
مطالعات نشان می  دهند با افزایش فاصلة محل سکونت تا نزدیك ترین 
 Grahn &( فضای سبز شهری، ميزان استفاده از آن کاهش می  یابد

  .)Stigsdotter, 2003
به منظور شناسایی فضاهای احياءگر از مصاحبه شوندگان خواسته 
می  شود فضایی از خانه را که حضور طبيعت در آن محسوس  تر است، 
نام ببرند. )نمودار 2( نشان می  دهد در هر دو مجموعه ابراز شده است 
حضور طبيعت در دو فضای بالکن و پذیرایی بيشتر از سایر فضاها 
مجموعة  بالکن  های  در  طبيعت  حضور  ميزان  وجود  این  با  است؛ 
فرهنگيان در مقایسه با مجموعة بروجردی بيشتر بوده و این موضوع 
را مشاهدات ميدانی نگارندگان نيز تأیيد می  کند. در این مرحله از 
مصاحبه شوندگان خواسته شد شرایطی را تصور کنند که از نظر ذهنی 
 Hartig et al.,( ۱6-خسته  اند، سپس براساس مقياس احياء ادراکی
احياءگری فضایی که حضور طبيعت را در آن محسوس تر   )1996
از  زیادی  تعداد  اشارۀ  به  توجه  با  ادامه  در  کنند.  ارزیابی  می دانند 
پاسخ دهندگان به بالکن و پذیرایی به عنوان فضایی با بيشترین حضور 
طبيعت، فقط از نتایج حاصل از ارزیابی احياء ادراکی بالکن به عنوان 
نمایندۀ فضای نيمه  باز، و پذیرایی به عنوان نمایندۀ فضای بسته در 

تحليل  ها و مقایسه  ها استفاده می  شود. 
به صورت کلی در تيپ  های مختلف واحدهای مسکونی در مجموعة 
فرهنگيان بالکن فضایی به عمق ۱/5 و طول ۳-4 متر )به مساحت 4/5 
تا 6 متر مربع( است و پذیرایی در ارتباط مستقيم با بالکن قرار دارد 
)تصاویر  5 و 6( و در تيپ  های مختلف واحدهای مسکونی در مجموعة 
بروجردی بالکن فضایی به عمق70 سانتی متر و به طول متغير 4-۳ 
متر )به مساحت 2/۱ تا 2/۸ مترمربع( است که مجاور آشپزخانه قرار 

دارد )تصاویر 7 و   ۸(.
بررسی احياءگری دو فضای بالکن و پذیرایی در مجموعة   فرهنگيان 
مطابق )نمودار ۳( نشان می  دهد که بالکن در هر چهار مولفة احياءگری 
در شرایط بهتری نسبت به پذیرایی قرار دارد اثرگذارترین مؤلفه  ها 
و  سازگاری، شيفتگی  ذهن،  فراغت  ترتيب  به  بالکن  احياءگری  در 
غوطه  وری است. اظهارات ساکنين این  مجموعة مسکونی نشان می  دهد 
بالکن )PRS=4( به عنوان فضایی نيمه  باز عالوه بر وجوه عملکردی، 
دارای برخی وجوه معنایی است که می  تواند منجربه احياءگری بيشتر 
آن در مقایسه با فضای بستة پذیرایی )PRS=3.17( شود. با این حال 
به گواه مصاحبه شوندگان بخش زیادی از احياءگری پذیرایی در  نتيجة 
با  ارتباط  و  از چشم  انداز مطلوب  بالکن و برخورداری  با  همنشينی 

نمودار 2- مقایسۀ میزان حضور طبیعت در واحدهای مسکونی مجموعۀ فرهنگیان 
و بروجردی.

تصاویر 7  و   8- پالن واحدها و بالکن در مجموعۀ بروجردی.تصاویر 5  و 6-   پالن واحدها و بالکن در مجموعۀ فرهنگیان. 
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دنيای بيرون، افزایش فضامندی، دلبازی، آسایش و محرميت آن است.
مطابق نمودار    )نمودار 4( مقایسة احياءگری بالکن و پذیرایی در 
احياءگری  مجموعه  این  در  که  می دهد  نشان  بروجردی  مجموعة 
بر  اثرگذار  مؤلفه  های  است.  بالکن  از  بيشتر  پذیرایی  در  ادراکی 
احياءگری پذیرایی به ترتيب سازگاری، شيفتگی، غوطه  وری و فراغت 
ذهن است. قرارگرفتن سازگاری در درجة نخست اهميت می  تواند به 
دليل حداقلی بودن ابعاد فضاها در این مجموعه باشد، چراکه با حداقلی 
شدن ابعاد فضاها تأمين وجوه عملکردی اهميت بيشتری نسبت به 
سایر وجوه می  یابد، و قبل از هر چيز پاسخگویی به نيازهای عملکردی 
موجب مطلوبيت آن می  شود. به صورت کلی در این مجموعه طراحی 
ضعيف فضای داخلی واحدهای مسکونی و ابعاد حداقلی فضاهای آن 
موجب شده ساکنين به طور کلی خانه  های خود را چندان مطلوب 
که  شده  اشاره  موضوع  این  به  مصاحبه  ها  در  اکثر  و  نکنند  ارزیابی 
بالکن خانه  شان کوچك و غيرعملکردی است و این موضوع، استفاده 
از بالکن را محدود کرده، و جایگاه بالکن را در این مجموعة مسکونی 
انبار و فضایی برای قراردادن سيستم  های تأسيساتی تنّزل داده  به 
این  رو ساکنين اغلب پذیرایی را مطلوب  ترین فضای خانة  از  است. 
این  با  ارزیابی می کنند.  بالکن  از  احياءگرتر  را  و آن  خود می دانند 
حال ساکنين این مجموعه در جمالت بسياری ضمن ابراز دلتنگی از 
زندگی در خانه  های حداقلی، بر ضرورت وجود بالکن به عنوان یك 
جز ضروری خانه اشاره کرده و بر تأثير آن بر مطلوبيت فضای دلگير 

و کوچك خانه  های خود تأکيد کرده  اند. 
فرهنگيان  و  بروجردی  دو مجموعة  در  احياءگری   ))5( )نمودار 
را براساس مقياس احياء ادراکی-۱6 نشان می  دهد: بيشترین ميزان 
احياءگری به ترتيب مربوط به بالکن )PRS=3.85( و پذیرایی مجموعة 
فرهنگيان )PRS=3.17(، و سپس پذیرایی )PRS=2.92( و بالکن 
مجموعة بروجردی )PRS=2.52( است. دقت در نتایج به دست آمده 
نشان می  دهد عالوه بر اینکه ميزان احياءگری در فضاهای باز و بسته 

تفاوت  نيز  نيمه  باز  احياگری دو فضای  متفاوت است، ميزان  بسيار 
معناداری با هم دارند. بنابراین هر بالکنی به عنوان یك فضای نيمه  باز 
در مقایسه با سایر فضاها، لزوماًً از احياءگری بيشتری برخوردار نيست 
و در برخی موارد ممکن است احياءگری یك بالکن از برخی فضاهای 
از  بالکن برخورداری  باشد. الزمة احياءگربودن یك  نيز کم تر  بسته 
منجربه  که  است  رفتاری  قابليت  های  و  فضایی  کيفيت  های  برخی 
تحقق مؤلفه  های احياءگری می  شود. بنابراین ممکن است هر یك از 
محيط  های طبيعی و مصنوع در شرایطی احياءگرتر از دیگری باشد. 
در ادامه برخی مؤلفه  های فيزیکی مؤثر در احياءگری که در مطالعات 
پيشين مورد تأکيد قرار  گرفته، از جمله چشم  انداز، محرميت، سروصدا 
و آلودگی محيط که در ارتباط با طبقة محل سکونت قرار می  گيرند و 
نيز ابعاد فضا، نوع همجواری و ميزان ارتباط با طبيعت در احياءگری 
بالکن  ها مورد بررسی قرار گرفته، و حدود و وجوه آن با مراجعه به 

نظرات مصاحبه شوندگان مطابق )جدول 4(  استخراج شده است.
به صورت کلی نظرات ساکنين این دو مجموعة مسکونی در مورد 
بالکن نشان می  دهد حتی در شرایطی که همچون مجموعة بروجردی، 
بالکن مناسبی در اختيار نباشد، ساکنين این خانه  های حداقلی در 
نتيجة زندگی در فضاهای کوچك و دلگير، تمایل بسياری به برقراری 
ارتباط با طبيعت داشته و به واسطة آگاهی از قابليت خرداحياءگر 
بالکن، در محاورات می  توان نشانه  هایی بسياری از دلتنگی آنان را 
برای تجربة حضور در یك بالکن احياءگر دید. در )جدول 5( مزایای 
احياءگر بالکن و مراتب مختلف حصول احياءگيری در نتيجة حضور 

در بالکن آمده است. 
لزوماً  بالکنی  هر  می  دهد  نشان  )4(   و  ) 5((  )جداول  مندرجات 
احياءگر نيست و به صورت کلی بالکنی احياءگر است که ابعاد مناسبی 
داشته باشد تا بتوان آن را به شکل مناسبی مبلمان کرد، امکان انجام 
فعاليت  های مختلف را فراهم آورد، مزاحمتی برای دیگران نداشته 
باشد و خود نيز مزاحمی نداشته باشد، از چشم  انداز مطلوبی برخوردار 
باشد و امکان ارتباط با طبيعت را فراهم کند، فضایی مطلوب برای 

نمودار 4- مقایسۀ احیاء ادراکی در بالکن و پذیرایی مجموعۀ بروجردی.نمودار 3- مقایسۀ احیاء ادراکی در بالکن و پذیرایی مجموعۀ فرهنگیان.

نمودار 5- مقایسۀ احیاءگری ادراکی در فضای نیمه باز )بالکن( و بسته )پذیرایی( در مجموعۀ فرهنگیان و بروجردی.

تبيين مؤلفه های مؤثر در احياءگری مسکن )موردپژوهی بالکن(
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جدول 4- حدود و وجوه متغیرهای فیزیکی مؤثر در احیاء ادراکی ساکنیِن مجموعۀ فرهنگیان و بروجردی از بالکن.

گذران وقت باشد که با حضور در آن بتوان به روزمره گی ها فکر نکرد 
و به آرامش رسيد )جدول )6(( یافته های این پژوهش در خصوص 
را  بالکن و کرانه های هر یك  احياگری  بر  فيزیکی مؤثر  مؤلفه های 

تعيين می نماید(.
مطالعات پيشين به بررسی مؤلفه  های مؤثر بر احياگری در محيط 
فعاليت  و  نور، صوت  گياهی،  پوشش  مسکونی همچون چشم انداز، 
پرداخته است. این پژوهش درصدد یافتن فضایی از محيط مسکونی 
است که بيشترین تسهيالت جهت تحقق مؤلفه های مذکور را فراهم 
آورد. لذا ضمن مفروض دانستن بالکن به عنوان فضایی که بيشترین 
امکان تعامل ساکنين با محيط بيرون را فراهم می  نماید، پس از بررسی 
و انجام مطالعات ميدانی، مؤلفه هایی از بالکن که آن را مستعد محيطی 

احياگر می  نماید استخراج و گزارش گردید. بدین ترتيب، با توجه به 
رشد مسکن در ارتفاع و عدم امکان ارتباط مستقيم با مؤثرترین عامل 
احياء )ارتباط طبيعت( در آپارتمان  ها، می  توان بالکن را عامل اصلی 
پيوند درون و بيرون فضاهای مسکونی دانست. بعالوه، با وجود بالکن 
در فضای مسکونی، نمی توان ادعا نمود چنين فضای احياءگری محقق 
شده است، چرا که این پژوهش بر شرایط تحقق بالکن احياءگر اشاره 
دارد و در صورت عدول از حداقل حدود آن، رسالت مورد انتظار ظهور 
نمی  یابد.  مصداق چنين شرایطی، ایجاد پوشش در جلوی بالکن ها در 

برخی فضاهای سکونت است.
طبيعت  با  ارتباط  مزایای  روی  بر  احياءگر  محيط  های  مطالعات 
متمرکز است و طی سی سالی که از پيدایش آن می  گذرد، تا کنون در 
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تبيين مؤلفه های مؤثر در احياءگری مسکن )موردپژوهی بالکن(

جدول 5- پردازش و کدگذاری داده  های مرتبط با حقانیت  احیاءگری بالکن در مجموعۀ مسکونی فرهنگیان و بروجردی.

 



۱04
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره 24  شماره 4  زمستان ۱۳۹۸

 

بسترهای فرهنگی -   اجتماعی متفاوت این نظریه بارها مورد استفاده و 
آزمون قرار گرفته است. نظر به جایگاه طبيعت در فرهنگ و زندگی 
به  ایران،  اجتماعی  فرهنگی-  بستر  در  نظریه  این  به  توجه  ایرانی، 
خصوص در شرایِط امروز که ارتباط محسوس و ملموس با طبيعت به 

خصوص در کالنشهرها تضعيف شده، موضوعيت دارد. پژوهش حاضر 
از سویی با تکيه بر متون علمی و از سویی دیگر با ارجاع به عواطف و 
احساسات کاربران، حقانيت طرح این موضوع را اثبات نموده و تالش 
نموده با افزایش آگاهی معماران حرفه  ای نسبت به اهميت محيط  های 

جدول6- حدود و وجوه یک بالکن احیاءگر.

 

نتیجه
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انفعال جامعه به  از تشدید  احياءگر در سالمت روان کاربران، مانع 
دليل حضور طوالنی مدت در محيط  های نامطلوب شود. نتایج پژوهش 
حاضر نشان می  دهد می  توان احياءگری را در محيط  های مسکونی 
در مقياس  های مختلفی از خرد تا کالن تجربه نمود. عليرغم همة 
مزایایی که ارتباط با طبيعت پيرامون از جمله فضاهای جمعی ميان 
بلوک  های ساختمانی و پارک  های محله  ای دارد، محدودیت چنين 
فضاهایی در پيرامون بسياری از مجموعه  های مسکونی ، و نيز ضرورت 
به آن،  با محيط احياءگر و اهميت سهولت دسترسی  ارتباط مکرر 
تجربة احياء در بستر خانه و در حوزه های سکونت اهميت می  یابد. با 
تکيه بر مطالعاتی که بر تجارب خرداحياءگر تماشای طبيعت از پنجره 

تأکيد نموده  اند، پژوهش حاضر نشان می  دهد بالکن عالوه بر اینکه قادر 
است همچون یك پنجره چشم  انداز مطلوبی را در دسترس ساکنين 
قرار دهد، به واسطة ایجاد ارتباط بالفصل با دنيای بيرون می  تواند در 
صورت برخورداری از ابعاد مناسب، عمق کافی و هم  نشينی با فضاهای 
مؤثر خانه، بستر ارتباط مستقيم و ملموس با طبيعت و محمل انجام 
فعاليت  های احياءگر  فعاليت  های مطلوب و بطور کلی عامل تجربه 
برای ساکنين باشد.  با این حال دستيابی به راه کارهایی عملی برای 
از این  نتایج حاصل  بالکن احياءگری، در  گروی توسعة  خلق چنين 
پژوهش از طریق مطالعات بين فرهنگی و بررسی دقيق تر متغيرهای 

محيطی اثرگذار بر کيفيت احياءگر بالکن است.

تبيين مؤلفه های مؤثر در احياءگری مسکن )موردپژوهی بالکن(

 پی نوشت ها
1. Restorative Environment. 
2. Restoration.
3. Recovery.
4. Stress Recovery Theory: SRT.
5. Attention Restoration Theory: Art.
6. Directed�Attention.
7. Being Away.
8. Fascination.
9. Extent.
10. Compatibility.
11. Micro Restorative Experience.
12. Recovery Experiences.
13. Perceived Restorativeness Scale )Prs).

۱4. به عنوان مثال سؤال »چقدر سروصدای محيط برای شما آزاردهنده 
است؟« با توجه به اینکه هدف از طرح آن کنترل عامل مداخله  گر سروصدا 
در احياءگری فضاهای نيمه  باز و بستة خانه بود به سؤال »چقدر سروصدای 
محيط پيرامون مانع از بازکردن پنجره  ها و یا محدودیت در استفاده از بالکن 

در خانة شما شده است؟« تغيير یافت.  
15. )Perceived Restorativeness Scale�16 )PRS�16)).  
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iving in crowded urban areas and minimal hous�
es, and exposure to pressure and environmen�

tal stress, threatening the physical and psychological 
health of citizens in the long run. In this regard, an 
environment that facilitates the relaxation of the mind 
from everyday life conditions is a preferred environ�
ment. The reason for the preference of such environ�
ments is the ability to “restoration.” Such as “Restor�
ative environments” by repairing the resources and 
depleted capacity of the individual, enables them to 
meet their needs and demands. The studies of restora�
tion environment are concentrated on the benefits of 
communication with nature, and during thirty years of 
its existence, so far in its different socio�cultural plat�
forms, this theory has been frequently used and tasted. 
According to the position of nature in Iranian culture, 
attention to this theory is relevant in the socio�cultural 
context of Iranian, especially in today’s conditions that 
tangible communication with nature, especially in met�
ropolitan, has been weakened. Due to the presence of 
long hours of special classes such as disabled, elderly, 
children and women in the home, new working condi�
tions such as teleworking and attention to the home as 
a place to escape from work outdoors, it is necessary 
to contemplate the possibility of clearing of mind and 
relaxation in the home context. Since this approach, 
like other approaches to environmental psychology, is 
valuable when it leads to the improvement of users’ 
health by leading experts to planning and design, it is 
necessary to identify the types of restoration environ�
ments and their characteristics. The present study at�
tempts to explore the physical and social components 
of the restoration in the context of daily life to recreate 

the restoration environment. in this regard, two ques�
tions arise: “How individuals seek refuge after dealing 
with the pressures and limitations of everyday life?” 
and “What is the specification of a restoration environ�
ment?”. In this study, a semi�structured interview with 
100 inhabitants of two residential complexes in Teh�
ran, in the framework of theoretical studies, is taken to 
test the restoration theory in the socio�cultural context 
of Iran and to extract the vocabulary and phrases refer 
to restoration and to clarify this concept. The present 
study shows that it can be found restoration in resi�
dential environments on a different scale ranging from 
micro to macro. Despite all the benefits that are asso�
ciated with the surrounding nature such as communal 
spaces between structural blocks and neighborhood 
park, the limitation of such collective spaces in many 
minimal residential complexes and also the necessity 
of frequent experience of nature and the importance of 
ease of access to it, the “balcony” in the housing arena 
as a semi�open space in and outside, in case of having 
some spatial qualities and the possibility of carrying 
out different activities in it, can be very restorative. The 
results of this research, while introducing the architects 
and the designers of the environment with the topic of 
restoration, make them sensitive to the experience of 
nature by assigning appropriate levels to the balcony in 
residential buildings.
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House, Preference, Environment, Natural Environment, 
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* This article is extracted from the first author’s master thesis, entitled: “A Review on Restoration in Small Houses” under supervision 
of second author in Shahid Beheshti University.
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