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Environmentally sustainable design is widely recognized as a key strategy to 

reduce the negative effects of buildings on the environment and has been 

criticized for its focus and dependence on technological advances, as opposed 

to focusing on the qualitative aspects of the human dimension and the desire 

to connect with nature. Has encountered Biophilic design as a poten tial 

strategy can pave the way to fill this gap by shifting the focus towards 

human-centered approaches. Biophilic design is based on the concept of 

health and well-being, and its basis is to create a positive effect in increasing 

the relationship between man and nature for the residents of the building and 

the environment. Since sustainable design and biophilic design better 

represent environmental responses, they can lead to more sustainable results 

as a comprehensive approach. The research method in this study is "grounded  

theory" which is one of the approaches of "qualitative strategy" and is applied  

and developmental in terms of its purpose. According to the basic theory, 

three main elements: concepts, classes and categories related to research were 

created through data conceptualization. The data was open coding including 

113 characteristics and in axial coding 10 codes of concepts and in selective 

coding 6 categories, which was done in the form of library documentary 

studies according to the opinions of scholars in the field of sustainable 

biophilic approach. In the MAXQDA 10 software, the data were coded and 

selected according to the frequency and repetition of the codes. The results 

showed that in the biophilic approach, the existence of dimensions of  direct 

connection with nature in the field of natural sustainability and the nature of 

space and place in the field of cultural sustainability caused human 

interaction with nature in the artificial environment, which subsequently had 

optimal effects on well-being and health. It can lead to an increase in the 

quality of life. 
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 کیدهچ هاطالعات مقال

 بر ها ساخگمان اثرات منفی کاهش برای کلیدی اسگراتژی یکعنوان  به گسگرده طور به محیطی پایدار طراحی مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 بنر  تمرکز مقابل در فناوری، های پیشرفت به وابسگگی آن و تمرکز دلیل است و به شده شناخگه ستیز طیمح

 بیوفیلینک  طراحنی . اسنت  شنده  مواجه انگقاداتی با طبیعت، با ارتباط به تمایل و انسانی بُعد کیفی های جنبه

 بنرای  را توانند راهنی   بوده، منی محور  انسان رویکردهایی که سمت به تمرکز تغییر بالقوه با اسگراتژیعنوان  به

 یرتأثایجاد  و زیربنای آن است رفاه و سالمت مفهوم بر مبگنی طراحی بیوفیلیک. کند هموار شکاف اینپرکردن 

طراحی  که یی. ازآنجاباشد می ستیز طیمح و ساخگمان ساکنان برای طبیعت و انسان افزایش ارتباط مثبت در

 نگایج به رویکردی جامع عنوان بهتوانند  می دهند، می نشان بهگر را محیطی های پایدار و طراحی بیوفیلیک پاسخ

بوده و « راهبرد کیفی»است که از رویکردهای  «ادیبن داده»روش تحقیق در این پژوهش . شوند منجر پایدارتری

ی ا مقوله و طبقات مفاهیم،: اصلی عنصر سه بنیانی باشد. مطابق با نظریه ای می از نظر هدف کاربردی و توسعه

مشخصه و  111کدگذاری باز شامل  صورت بهها  شدند. داده ایجاد ها داده یساز مفهوم طریق مرتبط با پژوهش از

نظریات اندیشمندان  به باتوجهمقوله بوده که  6کد از مفاهیم و در کدگذاری انگخابی  11ی حوردر کدگذاری م

 11افنزار   ننرم ای انجنام شند. در    مطالعنات اسننادی کگابخاننه    صنورت  بنه در حوزه رویکرد پایندار بیوفیلینک   

MAXQDA نگایج نشان داد  د.ان اشگراک و میزان تکرار کدها انگخاب شده به باتوجهها کدگذاری شده و  داده

با طبیعت در حوزه پایداری طبیعی و ماهیت فضا و مکان مسگقیم که در رویکرد بیوفیلیک، وجود ابعاد ارتباط 

ای بر  در حوزه پایداری فرهنگی سبب تعامل انسان با طبیعت در محیط مصنوع شده که به دنباس آن اثرات بهینه

  شود.ش کیفیت زندگی زایتواند منجر به اف رفاه و سالمت داشگه که می

 تاریخچة مقاله:

 21/10/1411 :افتیدر خیتار

 11/10/1411تاریخ بازنگری: 

 11/10/1411: رشیپذ خیتار

 11/11/1411دسترسی آنالین: 

 :ها کلیدواژه

 زیست،  محیط

 رویکرد بیوفیلیک، 

 تعامل انسان با طبیعت، 

 پایداری طبیعی، 

 .رفاه و سالمگی

 طراحی راسگای در گرای بیوفیلیک زیست رویکرد بررسی(. 1412)سیده نگار  ده مریم؛ میرزایی، رضا؛ حیدری، احمد؛ اسعدی،سی موسوی،: استناد

 :DOI. 04-41(، 1) 11، جغرافیننا و پایننداری محننیط . بنینناد داده رویکننرد بننر مبگنننی زیسننت و سننالمت انسننان  محننیط بننا سننازگار
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 مقدمه
 یک عنوان به زمان طوس در و ،(Istiadji et al., 2018) گردد برمی یوسط قرون به ستیز طیمح بر انسان تأثیر از آگاهی

است؛  داده شکل را جهانی محیطی زیست جنبش این توجه قابل نوشگه چندین. است افگهی تکامل اخالقی و اجگماعی بشجن

 هشدارهای تقویت برای تالش شامل موارد این بیشگر و خاموش، بهار طبیعت، و انسان ،سلبورن طبیعی خیمانند تار

 .(Ripple et al., 2017) است اقدام برای بشریت از درخواست و دانشمندان

 نظر از پایدار طراحی عنوان به معموالً دارد مطابقت انرژی یور بهره و پایداری اصوس با که طراحی و معماری از ای شاخه 
 Gou) هسگند محور  هدف عمدتاً هایی مانند ساخگمان سبز، طرح .(Illankoon et al., 2017)شود می نامیده محیطی زیست

& Xie, 2017 )کند می پیشنهاد را محور ساخگمان طراحی دریکرو یک که (Kellert et al., 2011). ،ًبه ها آن وابسگگی اخیرا 

 Sevinc) است گرفگه قرار موردبحث انگقادی طور به فناوری پیشرفگه های حل راه بر مبگنی مداخالت ترویج و فناوری

kayihan et al., 2018)، و ابعاد هسگند و انسانی توجه به نیازهای فاقد که وندش می منجر طراحی نگایجی در به اغلب زیرا 

 یطیمح ستیز جنبش اساسی اهداف تحقق سبب ناکامی در که گیرند می نادیده را طبیعت به ها انسان مجدد پیوند اهمیت

 (.Istiadji et al., 2018) شود می

 و ،بوده (Browning et al., 2014: 4) تیعبط و انسان ارتباط افزایش مزایای مورد در مگعدد مطالعات توسط انگقاد این 
 که کند را مطرح می (Abdelaal & Soebarto, 2019) طبیعت با انسان ارتباط قطع منفی تأثیر مورد در شواهدی همچنین

بنابراین مطالعه در حوزه  .(Sevinc kayihan et al., 2018) باشد می جدی روانی مشکالت اثرگذاری در تشدید کننده انیب

جهت پیوند دوباره انسان با طبیعت امری ضروری در پاسخی در حل این بحران بوده و  تواند یمگرای بیوفیلیک  د زیستیکررو
 کننده لیتکمتواند  و پرداخگن به رویکرد بیوفیلیک در کنار معماری پایدار می باشد در محیط مصنوع و سالمت روان او می

 بودن زندهبه سمت  یشناخگ روان یریگ جهت کی عنوان بهرفی شده است، و مع «اریک فرم»گرایی توسط  مفهوم زیستباشد. 

 . باشد یم (necrophilia)« گرایی مرده»و حیاتی بودن در نظر گرفگه شده است، و این واژه معکوس واژه 

سی و محیطی شنا این مفهوم را در یک زمینه بوم( 1894در ساس )« 1ادوارد. اُ. ویلسون»اجگماعی  شناس ستیز حاس نیباا 
گرایی در انگشار کگاب فرضیه  قرن بیسگم، توجه به مفهوم زیست 81در دهه  .گرایی، بیان نمود در کگاب خود با عنوان زیست

از  یا پارهوجود  رغم یعل. امروزه، (Kellert & Wilson, 1993)توسعه داده شد  (biophilia hypothesis)گرایی  زیست

گرایی در صنعت ساخگمان و طراحی معطوف  گرایی به مفهوم کاربرد عملی زیست نظری زیست های اسگثنائات، توجه از بنیان
 . (Kahn & Kellert, 2002برد )ای به کار  توان این مفهوم را در مسائل توسعه یا اینکه می. شده است

 ,Kellert)شود  یم فیرتع «هزند و یعیطب یندهایفرا و سگمیس به یوابسگگ به انسان یذات لیتما» عنوان به یلیوفیب 

 بر رایز دارد یمهم اریبس جنبه امروزه(. Ryan et al., 2014) است عتیطب با ارتباط به انسان ازین ایلیوفیب(. 3 :2008

 کند می ، فرض2بیوفیلی فرضیه. (Kellert & Calabrese, 2015) گذارد یم ریتأث رفاه و افراد یروان و یجسم سالمت
پاسخی برای ارتباط انسان با طبیعت در محیط ساخگه  تواند یم و دارند طبیعت با ارتباط برقراری ایبر ذاتی تمایل ها انسان

 داده کاهش زیادی حد تا را ها انسان ارتباطی های فرصت شهرنشینی با همراهکه  مدرن اینکه در زندگی به باتوجهشده باشد 

از  ،(Klaniecki et al., 2018) کند می ایفا ارتباط قطع این در یا عمده نقش شده ساخگه . محیط(Kellert, 2018)است 
 ای فزاینده طور به بیوفیلیک طراحی. دهد ارائه رنگ شده، ارتباط کم این مجدد برقراری برای فرصگی تواند می سوی دیگر

 & Gillis) شود می شناخگه کند، کمک طبیعت و ها انسان بین ارتباطی پل به تواند می که اسگراتژی یک عنوان به

Gatersleben, 2015) . 

 نیازاما  ،کند می ترویج را طبیعت    -ن انسا عدبُ که کند می رویکردهایی از اسگفاده به شروع طراحی پایدار اگرچه بنابراین، 
 حوزهدر  رایشود؛ ز احساس می پایدارطراحی  و طراحی بیوفیلیک رویکردهای بین اشگراکات و ها تفاوت بیشگر بررسی به

                                                                                                                                                                                              
1- Edward. O. Wilson 

2- Biophilia hypothesis  
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 تصور. (Coburn et al., 2019) دارد وجود ها ساخگمان در افراد بر طبیعت تأثیر به ای فزاینده عالقه معماری،ی و احرط

 Gillis) کند می حوزه ایفا این در مهمی نقش است، مرتبط افراد عاطفی تجربیات با شدت که به بیوفیلیک طراحی که شود می

& Gatersleben, 2015) .اثرات طریق از را عمومی سالمت که محیطی طراحی فلسفه یک نوانع هب بیوفیلیک طراحی 
 نیز یشناس روان و شناسی زیست دیدگاه از را انسان سالمت و محیط طبیعت، بین رابطه دهد، می ارتقا طبیعت شفابخش

 . (Browning et al., 2014: 5) کند می تفسیر

 افزایش ،مخگلف کشورهای از محققان توسط لیکیوفبی طراحی به مربوط شده منگشر تحقیقات گذشگه دهه در 
، معماری طراحی، داخلی طراحیجمله  از مخگلف کاربردهای هایی با در زمینه (Barbiero & Berto, 2021: 5) توجهی قابل

 زا گروهی ،زمان هم طور به .(Peters & Penna, 2020) است داشگه وجود شهری طراحی و مدارس خیابانی، مناظر ها، پارک

در  بهبود باعث داخلی فضاهای و ها ساخگمان در بیوفیلیک طراحی از اسگفاده چگونه که هسگند این دنباس به حققانم

 اخگالالت و افسردگی جهانی، بهداشت سازمان گفگه به (.Hinds & Sparks, 2011) شود میانسان و پایداری  رفاه، سالمت
 ها ساخگمان در را خود زمان از درصد 81 مردم که ییازآنجا و تسا جهانی سطح در ناتوانی اصلی عامل روان سالمت

برای دسگیابی به  .باشد حائز اهمیت میطراحی محیط بنابراین مطالعه در زمینه  ،(Zhao et al., 2022: 2) گذرانند می

 فیلیک ادغام کردبیوبایست این رویکرد را با طراحی  ، میدر محیط ترمیمی اثراتمحیطی و ایجاد  پایداری در طراحی زیست

(Bolten & Barbiero, 2020). 

به  تواند و این رویکرد چگونه می پردازد، می شده ساخگه های محیط در طراحی بیوفیلیک اثر بررسی بیشگر به مطالعه این 

مؤثرتر  وزهتواند در این ح و زندگی او کمک کند؟ و کدامیک از ابعاد آن می ستیز طیمحپایداری و سالمگی بیشگر انسان در 

 باشد. 

 ها روشمواد و 
پرداخگه  بنیاد یا داده« ای نظریه زمینه»رویکرد به تحلیل محگوا با  ،ای کاربردی و توسعه صورت بهپژوهش حاضر از نظر هدف 

آوری اطالعات به روش مطالعات  جمع و (191 :1181وانگ،  و گروت) باشد می« راهبرد کیفی»از رویکردهای که است 
تمرکز  .(Agar, 1996)عرضه شد  1860بنیاد که در ساس  سازی داده گونه اولیه نظریهباشد.  و اسنادی میای  کگابخانه

اند که  های نظری ایجاد شده، بازتابنده آن ها و تلفیق چارچوب های مرتبط داده های پژوهش، ایجاد مفاهیم و دسگه سؤاس

 لیوتحل هیتجز. این روش مبگنی بر (Charmaz, 1994)کند  ر میکف ها به داده دادن شکلپژوهشگر چگونه درباره گردآوری و 
و به دنباس کشف نظریه بر مبنای چهار معیار تعمیم بخشی فهم و بوده  ای بین معماری پایدار و معماری بیوفیلیک مقایسه

 است. یریپذ اصالحادراک، انطباق و مناسبت داشگن و 

ترین واحدهای تحلیل هسگند و از طریق  ها بوده که اساسی قات و مقولهطب نظریه بنیانی شامل سه عنصر اصلی: مفاهیم، 

 پذیری مفهومی است پذیری آماری نداشگه و دارای تعمیم شوند. نظریه بنیانی، ذاتاً تعمیم ها ایجاد می سازی داده مفهوم
(Pandit, 1996) ست.کدگذاری باز، محوری و انگخابی انجام شده ا صورت بهحاضر وهش ژو در پ 

مرتبط با محورهای طراحی  2122تا  1894در بازه زمانی نظری  حجم نمونه عنوان به مقاله 121در این پژوهش تعداد  

مقاله در ارتباط  20ها،  پس از بررسی چکیده و مگن آنآوری شد که  جمعهدفمند  صورت بهبیوفیلیک و رفاه و سالمگی 
 ،یشناس روان در مگخصص افراد شامل نفر 19مقاالت  این در نراظن صاحبنزدیک با محور اصلی پژوهش ارزیابی شد. 

 ارائه را هایی دیدگاه سالمگی و بیوفیلیک پایدار، علوم حوزه در که بوده کشور از خارج و داخل در معماری و شناسی زیست

بر این بخش از تحقیق سعی  در بنیاد، یک رویکرد اسگقرائی برای کشف مفاهیم است، لذا این که روش داده به باتوجه .اند نموده

نظران، شناسایی شده و با  ها در تعاریف و نظریات صاحب داده عنوان بهاست تا مفاهیم مهم موضوع معماری بیوفیلیک  آن
 های سالمگی ارائه گردد. بیوفیلیک و سپس شاخص یکار برای تدوین الگو و ها ساز اسگفاده از آن

ای از کدها، سپس  و تعاریف در ارتباط با معماری بیوفیلیک و سالمگی به مجموعهات با اسگفاده از این اسگراتژی، نظری 

تحلیلی است و  ندیفرادر بخش کدگذاری باز،  اند. گاه مفاهیم به الگوهای مفهومی تبدیل شده کدهای مشگرک به مفاهیم و آن
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ست. سپس در بخش کدگذاری محوری، از ه اها و اصوس کاربردی طراحی بیوفیلیک شناسایی شد از طریق آن؛ مفاهیم، ویژگی

های جدیدی با یکدیگر مرتبط و بدین  ها و مفاهیم حاصله از مرحله اوس، اطالعات به شیوه طریق برقراری پیوند بین شاخصه

ر گباها اع یبند دسگهدر نهایت در مرحله کدگذاری انگخابی به روابط مفاهیم و  اند. بندی شده ها دسگه ترتیب مفاهیم و مقوله
مفاهیم  رمجموعهیزشوند و در نهایت تمامی اطالعات در  ها پر می داده به باتوجه ازیموردنهای  بخشیده و جاهای خالی با مؤلفه

 گردند. بندی می و ابعاد دسگه

 نتایج

 های معماری بیوفیلیک و سالمتی شاخصاستخراج 
لنز نظری این تحقیق بیشگر در محورهای؛ پیوند طبیعت  ه وهای بیوفیلیک از نظر اندیشمندان بود ها و شاخصه اسگخراج مؤلفه

کدگذاری ( 1در جدوس )که پیرو آن  باشد یمبیوفیلیک بر سالمگی یکی ژو فیزیولو یشناخگ رواندر محیط ساخگه شده، اثرات 

وفیلیک که بی نظران داخلی و خارجی در زمینه معماری انجام شده است. پس از دسگیابی به نکات کلیدی تعاریف صاحب باز

ها، به  موارد و مضامین مشابه میان آن به باتوجه، سپس شده داده اخگصاصعمدتاً خارجی هسگند، ابگدا به هر یک کدی 
در تعاریف مربوط به معماری  گیری مفاهیم )کدها( خواهند شد. گردند که در نهایت منجر به شکل مفاهیمی تقسیم می

بندی  ها برای دسگه یی برای این معماری مطرح و برجسگه شده که از این ویژگیها نظران، ویژگی بیوفیلیک از منظر صاحب

هایی را عنوان  رویکرد انگخابی این تحقیق، در این بخش تنها ویژگی به باتوجه ؛ لذاشود تعاریف و اسگخراج مفاهیم اسگفاده می

، کدگذاری باز، محوری و اساس نیبرااشند. ب طدر محیانسان های سالمگی و تجربه مثبت  خواهیم نمود که مرتبط با شاخصه
 که این مراحل رفت و برگشگی هسگند. گرفگه صورتانگخابی طبق روند زیر 

 کدگذاری باز
در زمینه طبیعت و معماری  از کشور نظران داخل و خارج در این مرحله، پس از دسگیابی به نکات کلیدی تعاریف صاحب 

موارد و مضامین  به باتوجه، سپس شده داده اخگصاص( T4تا  A1دا به هر یک کدی )ابگبیوفیلیک که عمدتاً خارجی هسگند، 

 مفاهیم )کدها( خواهند شد. یریگ شکلگردند که در نهایت منجر به  ها، به مفاهیمی تقسیم می مگشابه میان آن

  ها ی آنذارنظران و کدگ های مرتبط با معماری بیوفیلیک از منظر صاحب استخراج نکات و داده. 1جدول 

 ها مشخصه تعریف )داده( شناسه نظر صاحب سال

(2121) Ducarme & 
Couvet 

(A) 

A1از محلنی  های دیدگاه بهگر ، درک طبیعت . الهام از 
 طبیعت

 الهام از طبیعت -

A2حفظ طبیعت - طبیعت از محلی . حفاظت 

A3معنا - اکولوژیک - اکولوژیکی و معنایی های . پویایی 

(2110) Downton et al (B) 
B1پایدار جهت ارتباط مجدد با  طراحی اسگراتژی . یک

 محیط طبیعی
ارتباط بنا محنیط    –طراحی پایدار  -

 طبیعی

(1881 :
04-06) 

Ulrich (C) 

C1گرایی زیست - گرایی زیست واژه . تفسیر 

C2از آن صنریح  تفکیک و مثبت عاطفی وابسگگی . یک 
 طبیعی ایاش به بیوفوبیک یا منفی های پاسخ

 وابسگگی عاطفی مثبت به طبیعت -

C3 .یهنا  سگمیس ای یزندگ به عشق» یمعناه ا بیلیوفیب 
 جذب یبرا یشناخگ روان یریگ جهت حیتوض یبرا «زنده

 زنده موجودات

 های زنده عشق به زندگی و سیسگم -
 موجودات جذب یبرا یشناخگ روان -

 زنده
C4 گاه پیوند بنا سنایر   ودآطلب ناخ». توصیف و توجیه

 «ارکان حیات از جانب نوع بشر
طلب پیوند با سایر ارکان حیات در  -

 ناخودآگاه
C5. و مخگلنف  زننده  موجودات به انسان یذات یوابسگگ 
 مشنگرک  یکیولنوژ یب شهیر لیدل به اتیح اشکاس ریسا

 آنها از کی هر در عتیطب از برگرفگه

 موجنودات  بنه  انسان یذات یوابسگگ -
 اتیح اشکاس ریسا و مخگلف دهنز

 (2111) Bringslimark & 
Nyrud 

(D) 
D1محنیط  در طبیعی محیط که مزایایی تمام از . اسگفاده 

 شده ساخگه
سننودمندی محننیط طبیعننی در   -

 محیط ساخگه شده
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 . 1جدول ادامة 

 ها مشخصه تعریف )داده( شناسه نظر صاحب سال

(1894) 
Wilson 
)به نقل از 

krcmarova,2009) 
(E) 

E1 .در ناخودآگناه  صنورت  بنه  بیوفیلیک غریزه دارشدنیپد 
 اخالق و هنر احساسات، شناخت،

 بیوفیلیک در احساسات غریزه -

E2 سراسنر  در مخگلنف و  . تکرار الگوهای فرهنگی جوامنع 
 تاریخ

 تکرارشوندهالگوهای فرهنگی  -

E3آشکار شدن غریزه بیوفیلیک در قلمروی خیاس و رفگار . 
 بزرگسالی تا کودکی فرد از دوران هر

تننأثیر ناخودآگنناه بیوفیلیننک در  -
 قلمرو خیاس و رفگار

(2110) Almusaed & 
Almssad 

(F) 

F1ما طبیعت با پیوند که کنیم می مشاهده مسیرمان، در . ما 
 دارد. می نگه سالم را

اثر طبیعت بر  –پیوند با طبیعت  -
 سالمگی

F2فیزیکی زایش عملکرداف . پیوند با طبیعت سبب 
طبیعنت در بهبنود    بنا  اثر پیوند -

 عملکرد فیزیکی

(2119) Totaforti (G) 

G1گنرایش  انگقاس برای تالشی بیوفیلیک طراحی . رویکرد 
 طبیعی یندهایفرا و ها سیسگم به انسان درونی

 بنننه انسنننان دروننننی گنننرایش -
  طبیعی یندهایفرا و ها سیسگم

G2بنا  انسنان  روابنط  نگنایج  فیلینک بیو طراحی و . بیوفیلیا 
 رمخربیغ صورت به زیست محیط

 زیسنت  محنیط  بنا  روابنط انسنان   -
 رمخربیغ صورت به

G3و عدالت امنیت، اساسی شرط سه بر . طراحی بیوفیلیک 
 است. اسگوار آزادی

 آزادی -عدالت  –امنیت  -

(2121) Ryan & 
Browning 

(H) 

H1طبیعی مناظر - طبیعی ظرمنا جمله از طبیعت، با مرتبط . آثار 
H2اسگقباس از قرارگیری در طبیعت - تفریح برای ساحل یا کوه به رفگن رشد روبه . روند 

H3طراحنی  طبیعنی در  انداز چشم و خورشید . اهمیت نور 
 بیمارسگان

اهمیت نور خورشید در طراحی  -
 بیمارسگان

 طبیعی انداز چشماهمیت  -
H4بناز  حنواس  تر یعیطب تعادس به را رانبیما زیبا . محیط 
 گرداند می

 تعادس حواس –محیط زیبا  -

(2110) Gillis & 
Gatersleben 

(I) 

I1ها سیسگم و طبیعی یندهایفرا با انسان . ضرورت ارتباط 
 سالمگی برای

 بنننا انسنننان اهمینننت ارتبننناط -
 سالمگی برای طبیعی یندهایفرا

I2ساکنین مجدد طاتبار برقراری بیوفیلیک طراحی . هدف 
 سنالمت  برای و است شده ساخگه یها طیمح در طبیعت با

 انسان رفاه و روان ،جسم

 –طبیعت در محیط ساخگه شده  -
 ارتباط ساکنین با طبیعت 

سالمت روانی  - یسالمت جسم –
 رفاه -

(2110) Kellert & 
Calabrese 

(J) 

J1و ادافر روانی و جسمی سالمت .. اثر معماری بیوفیلیک بر 
 رفاه

اثر بیوفیلیک بر سالمت جسمی  -
 رفاه -و روانی 

J2درک گنجاندن فرضیه ابزاری جهت بیوفیلیک . معماری 
 شده ساخگه محیط در "یلیف ویب"

 معماری ابزار گنجانندن فرضنیه   -
 شده ساخگه محیط در "یلیف ویب"

J3ارتباط برای انسان به کمک برای ییها راه ارائه آنها . هدف 
 .است شده ساخگه محیط تجربه حین در طبیعت با

کمک به انسان جهت ارتباط بنا   -
تجربه طبیعت در محیط  –طبیعت 

 ساخگه شده
J4افزایش رفاه –بهبود سالمگی  - ما رفاه . بهبود بخشیدن سالمت و 

(1881) Kellert & 
Wilson 

(K) 

K1 بنر  هین باتک طبیعنی  ایاشن  هنا بنا   عناطفی انسنان   . رابطنه 
 (نورولوژیکی) شناخگی عصبی شناخگی های هشپژو

 -رابطنه احساسننی بننا طبیعننت   -
 وابسگگی به طبیعت 

K2یدوسگ زیست صورت به ها . وابسگگی biophilia)) - گرایی زیست –دوسگی  زیست 
K3ترجمه . biophilia))  زنندگی و   بنه  عشنق  صنورت  بنه

 موجودات زنده
 زندگی و موجودات زنده به عشق -

K4. سنمت  بنه  یشنناخگ  روان گینری  جهنت  یک عنوان به 
 بودن حیاتی و بودن زنده

 یشناخگ روانبعد  -

K5و انسنان  و کشش بنین  فطری و غریزی . وجود پیوندی 
 زنده های سیسگم سایر

 پیوند غریزی و فطری با طبیعت -

K6. تنگناتنگی  ارتبناط  طبیعت با تکاملی دوره در بشریت 
 .است داشگه

 طبیعت بااط ارتب -
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 . 1جدول ادامة 

 ها مشخصه تعریف )داده( شناسه نظر صاحب سال

(2119) 
(2119) 

Kellert (L) 

L1 ی و عیطب ای کیارگان. معماری بیوفیلیک دارای یک بعد
 باشد. بعد بومی می

ارگانیک معماری بیوفیلینک   بعد -
 بعد بومی معماری بیوفیلیک –

L2. در ییهنا  فنرم  و شکاسا کیلیوفیب یطراح کیارگان بعد 
 .است شده ساخگه طیمح

 یعیطب اشکاس و ها فرم -

L3 .یطیمح یها یژگیو - ی است.طیمح یها یژگیوشامل  کیارگان بعد 

L4 یعیطب یندهایفرا و الگوها - ی است.عیطب یندهایفرا و الگوها. بعد ارگانیک شامل 
L5 فضا و نور - است. فضا و نور. بعد ارگانیک شامل 

L6 مکان بر یمبگن روابط - است. مکان بر یمبگن روابط.بعد بومی شامل 
L7 انسنان و طبیعنت    افگنه ی تکامل روابط. بعد بومی شامل

 است.

انسننان و  افگننهی تکامننل روابننط -
 طبیعت

L8 .ارتباط بر که است عتیطب میمسگق تجربه تجربه، نیاول 
 شنده  ساخگه طیحم رد یعیطب طیمح یها یژگیو با یواقع

 است.

 عتیطب میمسگق تجربه -
محیط طبیعی در محیط ساخگه  -

 شده

L9 . کننه اسننت عنت یطب میرمسننگقیغ تجربننه دوم، تجربنه 
 است. عتیطبی ها یژگیو با انسان ارتباط دهنده نشان

 عتیطب میرمسگقیغ تجربه -
ی هننا یژگننیو بننا انسننان ارتبناط  -
 عتیطب

L10 .یهنا  یژگن یو بنر  که است انکم و فضا تجربه نیسوم 
 طیمحن  در انسان رفاه و سالمت به که یعیطب طیمح ییفضا

 .کند یم کمک شده ساخگه

 مکان و فضا تجربه -
 المت و رفاهس - 

(2121 :
1-0) 

Browning & 
Ryan 

(M) 

.M1  دسگه اوس در معماری بیوفیلیک وجود طبیعت در فضا
 باشد. می

 طبیعت در فضا -

.M2  عمنناری بیوفیلینک الگوهننای مشننابه  ر مدسنگه دوم د
 طبیعت است.

 مشابه طبیعت -

M3   دسگه سوم در معماری بیوفیلیک طبیعنت و ماهینت .
 فضا است.

 طبیعت فضا -

(2111) Manzo (N) 

N1را هنا  مکنان  با عاطفی ارتباط مکان به دلبسگگی . نظریه 
 .کند می بررسی

 مکان به دلبسگگی نظریه -

N2. احسناس » و «مکنان  حنس » مکان به گیدلبسگ نظریه 
 .دهد می توضیح را «اجگماع

 مکان حس -

 (O) و همکاران قلندریان (1180)

O1ظام الهین -نظام طبیعت  - شود. . نظام طبیعت مسگقیماً از خود نظام الهی صادر می 

O2 .طبیعت مجدداً به بازگشنت خداونند رهنمنون     ندیفرا
 شود. می

 بننه طبیعننت بازگشننت  ننندیفرا -
 سرمنشأ

(1186 :
190) 

 (P) گلپرور فرد
P1بنه  وابسنگه  و گیرنند  می ریشه طبیعت از ها انسان . همه 

 .هسگند یکی جا همه بنابراین هسگند، طبیعت
ریشننه  -وابسننگگی بننه طبیعننت  -

 انسان در طبیعت

 (Q) و همکاران کار نقره (1181)

Q1    ،سوق به مفاهیم مگعالی از طرینق اسنگفاده از نمادهنا .
هنا،   ها و طراحی رمزگونه فضا و طراحی مناسب عالمت هرایآ

ها در فضاها، سنوق بنه    های بصری و شنیداری و المان نشانه
 ها و ... مفاهیم مگعالی از طریق اسگفاده از نمادها، آرایه

 -مفناهیم مگعنالی    -نیاز منادی   -
طراحی رمزگوننه   -ها  نمادها، آرایه

های بصنری   ها، نشانه عالمت –فضا 
 یداریشن و
 ها المان -

Q2در برابر پروردگار با  و خشوعگری مفهوم تواضع  . تداعی
 ها و تناسبات بیش از حد عظیم. مقیاس یریکارگ بهپرهیز از 

در برابنر   و خشوعمفهوم تواضع  -
 پروردگار

 قیاس مگناسبم -

.Q3 در بعند منادی حینات انسنان      شدن غرقاز  یریجلوگ
بنیش از   یها نییتزز از تجمالت و رهیسادگی و پ به باتوجه
 اندازه

 سادگی -

Q4  حس پرسگش، میل به حقیقت و زیبایی مطلنق )ذات .
 تعالی( باری

میل به حقیقت  -حس پرسگش  -
 و زیبایی
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 . 1جدول ادامة 

 ها مشخصه تعریف )داده( شناسه نظر صاحب سال

(2119) Totaforti (R) 

R1بهداشگیای ه سازی فضاهای مراقبت . انسانی 
سازی فضناهای مراقبگنی    انسانی -

 بهداشگی

R2توانند بنا کناهش اسنگرس و درد      . تماس با طبیعت می
 همراه باشد.

اهش کنن -منناس بننا طبیعننت  ت -
 اهش دردک -اسگرس 

R3    کاهش درد و اسگرس بیمار را توانمنند کنرده و باعنث .
 شود و تأثیر مثبگی دارد. بهبود سالمت عاطفی می

هبننود  ب -ی در بیمننار مننندوانت -
أثیر مثبننت تنن -سننالمت عنناطفی 

 تماس با طبیعت در بیمار

 (S) و همکاران اسمعیلی (1188)

S1های معماری بیوفیلیک با عوامل جنذب مشنگری    . مؤلفه
 .داری دارد ارتباط معنی

هننای  دار مؤلفننه رتبنناط معنننی ا -
معمنناری بیوفیلینننک در جنننذب  

 مخاطب
S2لیک سالمت معنوی، اجگماعی وفیهای معماری بی . مؤلفه

 کند. و فرهنگی را تقویت می
المت سننن -المت معننننوی سننن -

 سالمت فرهنگی –اجگماعی 

 (T) زارع و همکاران (1411)

T1 .یطراحنن در کیننلیوفیب هینننظر یایننمزا از اسننگفاده 
 مارسگانیب

زایننای بیوفیلیننک در طراحننی  م -
 بیمارسگان

T2 .12  تنوان در   یک را میفیلالگوی طراحی بیو 14الگو از
 این زمینه به کار برد.

مننؤثر بیوفیلیننک در  یالگننو 12 -
 طراحی بیمارسگان

T3اهش اضطراب و اسگرسک - تواند اضطراب و اسگرس را کاهش دهد. . می 
T4   افزایش تعامالت اجگماعی، رضایت و آرامنش افنراد را .

 .افزایش دهد

 -افننزایش تعننامالت اجگمنناعی   -
 افزایش آرامش - ایتفزایش رضا

(1880) Peter & Kahn (U) 

U1 .طبیعنت  بنه  منفنی  هم و مثبت صورت به هم ها انسان 
 .هسگند وابسگه

 وابسگگی به طبیعت -
اهمینننت طبیعنننت در حینننات  -

 بیولوژیک
U2 .بیولنوژیکی،  حینات  ذاتنی  ارزش بر مبگنی مالحظات 
 .طبیعت حقوق و طبیعت، یها یت ور

(2118) Heerwagen (V) 

V1نیاز مردم به تماس روزانه با طبیعت .. 

 نیاز به ارتباط با طبیعت -
 واکنش عاطفی مثبت به طبیعت -

V2سنبز و تصناویر    یهنا  تنراس های طبیعی و مناظر؛  . باغ
 کند. و رفاه کمک می سالمت بهطبیعت 

V3 طبیعت در محیط داخلی سبب واکنش عاطفی مثبت .
 شود. می

(2119) Kaplan (W) 

W1 کاهش اضطراب و اسگرس - .در تجربه طبیعت یشناخگ روان. اهمیت دیدگاه 
در  یشننناخگ رواناهمیننت بعنند  -

 تجربه طبیعت
 های طبیعی اهمیت محرک -

W2ت وری بازیابی توجه .. 

W3های طبیعی در محیط . اهمیت جذابیت محرک. 

W4اثر طبیعت بر کاهش اسگرس .. 

(2110) Salingaros (X) 

X1بخش . محیط شفا. 
پایننداری در محننیط بننه کمننک   -

 معماری بیوفیلیک
 بهبود عاطفی -
 احساس سالمگی -
تننأثیر طبیعننت در شفابخشننی    -

 محیط

X2هنای   شناخص  عنوان بههای بیوفیلی در محیط  . شاخصه
 .اثرگذار در سالمت

X3نامعلوم بودن مؤثرترین شاخص درمانی بیوفیلی در هر . 
 .ینهزم

X4 معماری بیوفیلیک لهیوس به. پایداری محیطی. 

X4بهبود عاطفی و احساس سالمت در محیط بیوفیلی .. 

 کدگذاری محوری

بندی و در یک  باشند، ذیل یک مقوله مشگرک دسگه در این بخش مفاهیم )کدها( مرتبط با هم که حاصل بخش قبلی می

بندی مفاهیم معماری  این که در این بخش؛ هدف دسگه به باتوجه .(2 جدوس) دندگر چارچوب نظری با یکدیگر مرتبط می
دو بُعد ارگانیک و بومی که توسط وی  به باتوجهرفگه و 2119در ساس  (Kellert) بیوفیلیک است به سراغ نظریات کلرت

اند. در انگها به  عناصر تجزیه شدهاز های اولیه شامل عناصر، انجام شده و در مرحله بعد هر یک  بندی مطرح شده است تقسیم
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های نهایی با کمک  ایم. داده های سالمت رسیده گذار طراحی بیوفیلیک بر شاخصه های تأثیر نمودار مدس نمایشی اولیه از مؤلفه

ها، معیار و زیر معیارهای الگوی طراحی بیو  تحقیق و هدف دسگیابی به شاخص سؤاسو با محوریت  Maxqda10افزار  نرم

  است.گذاری شده  یک، کدفیل
 ری محوری مفاهیم معماری بیوفیلیک. کدگذا2جدول 

 مقوله مفاهیم مشخصه ها شناسه

A1+ A2+ B1+ 

F1+ H2+ J3+ 

K6+ L7+ M1+ 

U1+ V1+ V2 

اسگقباس از  پیوند با طبیعت+ ارتباط با محیط طبیعی+ حفظ طبیعت+ الهام از طبیعت+

 طبیعنت+  ارتباط بنا  ارتباط با طبیعت+هت کمک به انسان ج قرارگیری در طبیعت+

طبیعت در فضا+ وابسگگی به طبیعت+ نیناز بنه    تکامل یافگه انسان و طبیعت+ روابط

 ارتباط با طبیعت

 ارتباط با-

 طبیعت
اهمیت 

طبیعت در 

 زندگی انسان

-)معنوی

 روانی(

A3+ C2+ C3+ 

C4+ C5+ G1+ 

K1+ K3+ K5+ 

O2+ O1+ P1+ 

V3 

طلب  عشق به زندگی و سیسگم های زنده+ ت به طبیعت+مثبوابسگگی عاطفی  معنا+

 زننده  موجنودات  بنه  انسنان  یذات یوابسگگ پیوند با سایر ارکان حیات در ناخودآگاه+

 فرآینندهای  و هنا  سیسنگم  بنه  انسنان  دروننی  گرایش +اتیح اشکاس ریسا و مخگلف

زی و غریپیوند  زندگی و موجودات زنده+ به عشق رابطه احساسی با طبیعت+ طبیعی+

نظام الهی + ریشه انسنان در   فرآیند طبیعت بازگشت به سرمنشأ+ فطری با طبیعت+

 طبیعت+ پاسخ عاطفی مثبت به طبیعت

وابسگگی ذاتی و -

ناخودآگاه به 

 طبیعت

A3+ C1+ D1+ 

E1+ E3+ J2+ 

K2+ L1 

 غرینزه  سودمندی محیط طبیعی در محیط ساخگه شنده+  یی+گرا زیست اکولوژیک+

معماری  تأثیر ناخودآگاه بیوفیلیک در قلمرو خیاس و رفگار+ حساسات+ر ابیوفیلیک د

ارگانیک  بعد زیست دوسگی+ شده+ ساخگه محیط در "بیوفیلی" گنجاندن فرضیهابزار 

 معماری بیوفیلیک

 گرازیست-

جنس معماری 

 بیوفیلیک

-)کالبدی

 مفهومی(

B1+ G2+ J3+ 

L8+ X4 

کمک بنه انسنان    مخرب+ غیر صورت به یستز محیط با روابط انسان طراحی پایدار+

محیط طبیعی در محیط ساخگه شنده+ پاینداری محیطنی     جهت ارتباط با طبیعت+

 بوسیله بیوفیلیک

رابطه غیر -

مخرب انسان با 

طبیعت در 

محیط ساخگه 

 شده

 طراحی پایدار

-)کالبدی

 مفهومی(

C3+ D1+ H1+ 

H3+ I2+ L4+ 

L5+ L8+ M1+ 

W3 

سودمندی محنیط طبیعنی در محنیط سناخگه      زنده+ای عشق به زندگی و سیسگم ه

 طبیعت در محیط ساخگه شنده+  اهمیت چشم انداز طبیعی+ طبیعی+ مناظر شده+

طبیعنت در فضنا+    +عتیطب میمسگق تجربه ی+ نور و فضا+عیطب یندهایفرآ و الگوها

 اهمیت محرک های طبیعی در محیط

 طبیعت در فضا-

جنس معماری 

 بیوفیلیک

 )عملکردی(

A1+ L2+ L4+ 

L9+ M2+ Q1+ 

Q2+ M2+ Q1+ 

Q2 

 تجربنه  ی+عن یطب ینندها یفرآ و الگوهنا  ی+عن یطب اشنکاس  و فرم ها الهام از طبیعت+

 مقیاس مگناسب نمادها، آرایه ها+ مشابه طبیعت+ +عتیطب میرمسگقیغ
 مشابه طبیعت-

E2+ G3+ H4+ 

L1+ L6+ L10+ 

M3+ N1+ N2+ 

Q1+ Q3 

 بعد بومی معمناری بیوفیلینک+   محیط زیبا+ +نیتام الگوهای فرهنگی تکرار شونده+

مکنان+   به دلبسگگی نظریه طبیعت فضا+ +مکان و فضا تجربه +مکان بر یمبگن روابط

 سادگی طراحی رمزگونه فضا+ + مکان حس

روابط مبگنی بر -

 مکان

C2+ C3+ E3+ 

F1+ I1+ I2+ K5+ 

S2+ T4+ 

W1+X2 

تنأثیر   سیسنگم هنای زننده+   و  عشق بنه زنندگی   وابسگگی عاطفی مثبت به طبیعت+

 ارتباطاهمیت  اثر طبیعت بر سالمگی+ ناخودآگاه بیوفیلیک در قلمرو خیاس و رفگار+

پیوند غریزی و فطنری بنا    سالمت روانی+ سالمگی+ برای طبیعی فرآیندهای با انسان

سالمت معنوی، افزایش رضایت+ اهمینت بعند روانشنناخگی در طبیعنت+      طبیعت+

 رگذار در سالمتاث شاخصه های بیوفیلی

 سالمت معنوی-
شاخصه های 

 سالمگی

 -)ذهنی

 +F1+ H4+ I2 درونی(

J1+ K4+ R1+ 

R2+ R3+ S1+ 

T3+ T4+ W4 

یوفیلیک بر سالمت جسمی اثر ب سالمت روانی+ تعادس حواس+ اثر طبیعت بر سالمگی+

 کاهش اسگرس+ انسانی سازی فضاهای مراقبگی بهداشگی+ بعد روانشناخگی+و روانی+ 

ارتباط معنی دار مؤلفنه هنای معمناری بیوفیلینک در جنذب       ود سالمت عاطفی+بهب

 + کاهش اضطراب و اسگرسافزایش آرامش کاهش اضطراب و اسگرس+ مخاطب+

 سالمت روانی-
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 کدگذاری انتخابی

آید و  می دیدیافگن کدگذاری محوری، قدم بعدی کدگذاری انگخابی است که از تلفیق و توأم کردن طبقات اصلی پ با پایان
ذهنیت کلی مدس و رهیافگی که مبگنی  به باتوجهگیرد. این کار نیز  قرار می مورداسگفادهگیری اولیه چارچوب مدس،  برای شکل

ترتیب در این بخش مفاهیم )کدها( مرتبط با هم  گیرد. بدین بر اسگخراج مفاهیم الگوهای طراحی بیوفیلیک است، شکل می

ها  سازی و بهبود مقوله ، به جهت یکپارچهو رفاههای سالمت  له مرتبط با آن مفهوم در شاخصهمقودر معماری بیوفیلیک ذیل 
 (.1جدوس ) شوند بندی می دسگه

 های سالمت  بندی مفاهیم مرتبط با معماری بیوفیلیک و شاخصه . دسته3جدول 

 مؤلفه ها ابعاد مفاهیم

 تجربه مسگقیم طبیعت طبیعت ارتباط با

 طبیعت با ارتباط بصری -

 طبیعت با بصری غیر ارتباط -

 ناموزون حسی محرک -

 حضور آب -

 هوا جریان و حرارتی تنوع -

 نور انگشار و پویایی -

 طبیعی های سیسگم با ارتباط -

 بعد روحانی ارتباط با طبیعت وابسگگی ذاتی و ناخودآگاه به طبیعت

 امید به زندگی -

 آرامش -

 عدم تزلزس و پوچی -

 معماری بیوفیلیک - ذهنی -نیعی گرا زیست

 طراحی پایدار - مفهومی-کالبدی رابطه غیر مخرب انسان با طبیعت در محیط ساخگه شده

 معماری بیوفیلیک - کالبدی طبیعت در فضا

 تجربه غیرمسگقیم طبیعت مشابه طبیعت

 فرم و الگوهای بیومورفیک -

 طبیعت با مگریاس ارتباط -

 یعیطب پیچیدگی و نظم الگوهای -

 ماهیت فضا و مکان روابط مبگنی بر مکان

 اندازچشم -

 پناه -

 رمز و راز -

 ریسک/ خطر -

 ابعاد سالمگی سالمت معنوی

 عوامل ذهنی وروحی شامل:

 آرامش -

 عدم تزلزس و پوچی -

 امید به زندگی -

 ابعاد سالمگی سالمت روانی

  اضطراب -

 افسردگی -

 زندگی رضایت از میزان -

 نیشادما -

 ابعاد سالمگی سالمت فیزیکی

 فشار خون  -

 نبض -

  تنفس و اکسیژن -

 درجه حرارت مرکزی بدن -

 درد -
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 یابی به اثرات آن بر سالمتی های معماری بیوفیلیک برای دست . استخراج مفاهیم و مؤلفه1شکل 

های  تحت عنوان مؤلفه (Maxqda10) افزار نرممدس، مقوالت در یک چارچوب اسگخراجی از  یریگ شکلسپس برای  

 است. شده داده شینما( 1شکل )با یکدیگر مرتبط شدند که در  و سالمگیتأثیرگذار معماری بیوفیلیک 
کلی در کدگذاری باز انگخاب گردید. در کدگذاری  صورت بهمشخصه  111نظران  آوری دیدگاه صاحب در جریان جمع 

به دست آمد که در کدگذاری انگخابی مطابق با مفاهیم، ابعاد و  ولهمق 6کد اصلی و  11مفاهیم  یبند دسگهمحوری در 

 حذف با و شناسایی کد 62 اطالعات اسگخراج ندیفرا طی که است ذکر قابل ها اسگخراج شد. های مرتبط مطابق با داده مؤلفه

 الگوهای به باتوجه که دهش شناسایی بوده، کدها تمام برگیرنده در که جامع و کلی صورت به کد 12 تعداد تکراری موارد
 در :فرعی کد 14 و اصلی کد 1 بیوفلیک طراحی مقوله در. بود شده اسگخراج نظران صاحب دیدگاه و بیوفیلیک معماری

 مقوله در و باشد می دارا را کد 4 با مکان و فضا ماهیت کد، 1 با طبیعت مسگقیم غیر تجربه کد، 0 طبیعت مسگقیم تجربه

 عدبُ در و کد 4 با روانی عدبُ در کد، 0 فیزیکی سالمت های شاخصه در :فرعی کد 12 و اصلی کد 1 یدرمان محیط در سالمگی
 .شدند یبند دسگه کد، 1 با معنوی

 بحث
ترین مفاهیم حاصل در حوزه پایداری و سالمت انسان، ارتباط با طبیعت بوده که در الگوهای بیوفیلیک ارائه شده  یکی از مهم

و و روایی  (Browning & Ryan, 2020: 5 سازد ) ممکن میهای خود این امر را  عت توسط مؤلفهطبیبُعد تجربه مسگقیم 

 (.1411ای از نگارنده به اثبات رسیده است )موسوی و همکاران،  پایایی الگوهای بیوفیلیک و اثرات آن بر سالمگی در مطالعه

با آن سبب اثرگذاری مثبت در ابعاد روحانی انسان شده اط ها با طبیعت وابسگگی ذاتی و ناخودآگاه دارند که ارتب انسان
 ,.Ulrich et alگرا بوده ) بیوفیلیک رویکردی زیست تواند ابعاد سالمت معنوی را تقویت کند. ( و می190: 1186)گلپرور فرد،

معماری بیوفیلیک،  رد.زیست او اثر بگذا تواند بر روی انسان و محیط که از طریق ابعاد ذهنی و عینی در معماری می (1993

 ,.Downton et al) انجامد ساخگه شده است در نگیجه به طراحی پایدار می یها طیمحانسان با طبیعت در  رمخربیغرابطه 

2017) . 

مسگقیم و غیرمسگقیم )مشابه طبیعت( داشگه و در حوزه پایداری  صورت بهطراحی بیوفیلیک وجود طبیعت در فضا را  

پردازد و درکنار آن  ای نیز می اکولوژیک و منطقهانداز  چشمهای  ماهیت فضا و مکان به ویژگی عادفرهنگی، از طریق اب

از مباحث فوق محققان  (.Kellert, 2018:27)کند  پناه، امنیت و ریسک و خطر را نیز مطرح میمفاهیمی مانند احساس 
 ,Totaforti) اند محیط طبیعی اسگنگاج کرده ریأثت تحتوانی و جسمی، ر - یروح صورت بهنگایجی نظیر سالمت انسان را 

2018.) 
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 دهد یم نشان که است (Downton et al., 2017) هینظر کی و (Gillis & Gatersleben, 2015) هیفرض کی ایلیوفیب

در تعامل با طبیعت بیشگرین اثرگذاری را  .است یضرور ما یسالمگ یبرا ها سگمیس و یعیطب یندهایفرا با انسان ارتباط

 و نیساکن مجدد ارتباط یبرقرار کیلیوفیب یطراح هدف( و 1411حذف اسگرس محیطی دارد )ماسگری فراهانی و همکاران، 
 .است یضرور همواره انسان رفاه و روان جسم، سالمت یبرا و است شده ساخگه یها طیمح در عتیطب

 گیری نتیجه
های ساخگه شده کمک  مخرب انسان با طبیعت در محیط طه غیررابتواند به  گرا بوده که می طراحی بیوفیلیک رویکردی زیست

روانی  - ینیازهای روح درنظرگرفگنبا  تواند که بیشگر در بحث فناوری بوده، می کند. این رویکرد در تکمیل طراحی پایدار

 آن سالمگی و بهزیسگی شود.در نگیجه  و زیست ارتقای کیفیت محیط تعامل و انسان سبب

بوده که مؤلفه  14و مسگقیم طبیعت و ماهیت فضا و مکان  سه بُعد تجربه مسگقیم طبیعت، تجربه غیر املاین طراحی ش 
های خود از جمله ارتباط بصری با طبیعت، بیشگرین اثرگذاری را در ادراک مثبت افراد  بُعد تجربه مسگقیم آن توسط مؤلفه

عملیاتی تکمیل  صورت بهو مفهوم پایداری طبیعی را  کند مییت داشگه و تعامل انسان با طبیعت را در محیط ساخگه شده تقو

که این انداز در بُعد ماهیت فضا و مکان نیز سبب پیوند انسان با منطقه، زمینه و فرهنگ خود شده  مؤلفه چشمکند.  می
ی و ذاتی انسان فطرمکان، احساس پناه و امنیت شود. ارتباط با طبیعت نیاز  تواند منجر به حس تعلق پایداری فرهنگی می

های خود این ارتباط را بین انسان و محیط برقرار کرده و سبب سالمت معنوی شامل:  بوده و طراحی بیوفیلیک از طریق مؤلفه

وچی و آرامش شده و به دنباس آن سالمت روانی از جمله کاهش اضطراب و افسردگی، شادمانی و پ -س آرامش، عدم تزلز

رویکرد بیوفیلیک  نی؛ بنابراشود دارد و در نگیجه آن سالمت فیزیکی افراد نیز تقویت میاه رضایت از زندگی را به همر
 کند. و رفاه انسان در محیط کمک می سالمت بهزیست بوده که  رویکردی سازگار با محیط

 سپاسگزاری
اند. این  به عمل آورده را رضوی و اساتیدی که در نگارش مقاله همکاری الزم با تشکر از سازمان مدیریت و درمان خراسان

های  های معماری بیوفیلیک بر ارتقای شاخصه بررسی تأثیر مؤلفه» مقاله برگرفگه از رساله دکگری نگارنده اوس با عنوان: 

 باشد.  می« سالمت در فضاهای درمانی شهر مشهد

 منابع
های طراحی بیوفیلیک، مورد مطالعاتی:  تمرکز بر ویژگیبا (. ارزیابی جذب مشگری 1188) قبادیان، وحید ؛گالبچی، محمود ؛اسمعیلی، نیاز

 .10-1(، 11) 1، فصلنامه معماری و شهرسازی آرمانشهر .سرای مشیر، شیراز

(. تبیین راهبردهای طراحی بیوفیلیک مؤثر بر سالمت بیماران 1411) محمدرضا مثنوی، ؛بهاروند، محمد ،فیضی، محسن ؛زارع، غزاس
 .09-08،  (12) 1 شریه علمی معماری و شهرسازی ایران،ن .ها بسگری در بیمارسگان

زیست در تفکر توسعه پایدار و تفکر  (. مطالعه تطبیقی رابطه انسان و محیط1180کامیار، مریم )؛ اکبر یعلتقوایی،  ؛قلندریان، ایمان

 .09-62،  (4)  1 های معماری اسالمی، فصلنامه پژوهش .اسالمی

 تهران: طحان. نسان طبیعت معماری.ا .(1186فر، نازنین ) گلپرور

 تهران: انگشارات دانشگاه. .ترجمه: علیرضا عینی فر .تحقیق در معماری یها روش(. 1181دیوید )؛ وانگ، گروت، لیندا

دار و پایهای مؤثر بر شفابخشی طراحی مراکز درمانی  (. ارزیابی مؤلفه1411راد، سپیده ) افشاری؛ آزموده، مریم ؛ماسگری فراهانی، مریم

 .81-110(، 1)12 جغرافیا و پایداری محیط، .ارائه مدس کاربردی
های طراحی بیوفیلیک بر  (. سنجش میزان اثربخشی مؤلفه1411سیده نگار ) ،اسعدی؛ ، احمدحیدری ، رضا،میرزایی ؛سیده مریم ،موسوی

 ،مدیریت بهداشت و درمانفصلنامه د(. مشههای درمانی )مطالعه موردی: در شهر  های سالمت بیماران در محیط ارتقای شاخصه

12(2 ,)40-00. 

های فضای معماری جهت ایجاد بسگرِ پاسخگویی به نیازهای انسان از منظر  (. بررسی قابلیت1181تقدیر، سمانه ) ؛، عبدالحمیدکار نقره
 .14-21(، 10) 0 اسالمی،-انیشهر ایر مطالعات .های کاشان( الملکِ شیراز و بروجردی های زینت اسالم )نمونه موردی خانه
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