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چکـیده
امروزه نقش روانشناسی محیط در معماری داخلی با توجه به ادراک محیط توسط انسان و تأثیرات آن بر سالمت روح و
روان افراد بسیار حایز اهمیت می باشد .یکی از فضاهایی که بحث روانشناسی محیط در آن بسیار کارامد می باشد،
فضاهای اداری هستند که کارمندان بیش از نیمی از وقت خود را در روز در آن سپری می کنند .لذا ایجاد فضایی که بتواند
سالمت روحی و احساس خوشایند بودن در فضا را در آن ها با هدف افزایش راندمان کاری در افراد ایجاد کند ،مورد توجه
قرار گرفته است .در واقع هدف از معماری داخلی کارامد اداری ،کاهش میزان استرس ناشی از حضور در این فضاها می
باشد .استفاده از عوامل طبیعی در طراحی داخلی ،برای ایجاد پایداری اکولوژیک میان طبیعت و مصنوعات بشری امری
مهم می باشد .جایگاه فضای سبز به عنوان عنصر حیاتی در زندگی غیر قابل انکار است .در این پژوهش به بررسی تأثیرات
روان شناختی فضای سبز بر کاربران فضای اداری پرداخته شده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط کاربران
فضاهای اداری با معماری سبز در جهت بهبود آثار روانی و ایجاد آرامش و سالمت روان که موجب بهبود کیفیت فضای
دفاتر اداری می شود ،انجام گرفته است .روش پژوهش توصیفی -تحلیلی میباشد .در این مقاله ابتدا مبانی نظری پژوهش
که شامل روانشناسی محیط ،معماری سبز ،زیباشناسی و اهمیت سبزینگی است ،آورده شده و سپس به بررسی تآثیر آن در
طراحی فضاهای اداری به منظور افزایش راندمان عملکردی افراد پرداخته شده است .یافته های پژوهش نشان می دهد
که بهره گیری از عناصر معماری سبز مانند دیوار سبز در فضاهای اداری عالوه بر ایجاد آرامش روحی ،حس رضایت و
تعلق به مکان و لذت بودن در فضا را در کاربران تقویت میکند ،که نتیجه آن طراحی فضاهای کارامد اداری با در نظر
گرفتن معیارهای روانشناسی محیط می باشد.
واژگـان کلـیدی :روانشناسی محیط ،فضاهای اداری ،معماری سبز
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 -1مقدمه

سال هشتم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،5045جلد یک

آرامش و آسودگی ،یکی از مهم ترین نیازهای فطری انسان در طول تاریخ ،و هدف بخش زیادی از تالش های او در زندگی
بوده است .از همین رو ،معماران نیز به عنوان هنرمندانی که ظرف زندگی انسان را می سازند ،از قدیم تاکنون سعی در ایجاد فضایی
آرامش بخش داشته اند؛ چه معماران مسلمانی که آرامش را از ملزومات و نتایج ایمان و منشاء آن را قدسی می دانند و چه معماران
متجددی که بر مبنای نگاه روانشناسان انسانگرایی همچون مازلو ،نیاز به امنیت و آرامش را بعد از نیازهای فیزیولوژیک ،مهمترین
خواسته انسان به شمار می آورند .بنابراین معماری عالوه بر اینکه خود دنیایی شگفت انگیز است ،شگفتی های زیادی نیز می
آفریند .هم از محیط خود تاثیر پذیر است و هم بر دنیای پیرامون خود تاثیر گذار است ،از طبیعت و انسان ها تاثیر می گیرد و بر آنها
نیز تاثیر می گذارد .بطوری که رابطه میان آنها همواره دو طرفه بوده است ،از این رو است که معماری از اهمیت ویژه ای برخوردار
است .فضاها و محیط های مختلف همیشه روح و روان آدمی را تحت تاثیر قرار می دهند (احمدی و همکاران .)2 :1077 ،ساختمان
های پایدار برای بهبود رفتار انسان ،نیازهای اجتماعی و روان شناختی طراحی می شوند و میزان موفقیت آنها در دستیابی به این
اهداف بستگی به این نکته دارد که طراح دقیقاً تشخیص داده و پیش بینی نماید چه فعالیتی الزم و ممکن است صورت پذیرد و از
دانش روانشناسی محیطی به منظور خلق فضا و تسهیالتی که در جهت پیش بینی آنهاست بهره گیرد (دانشپور و همکاران:1022 ،
 .)00انسان ،طبیعت و معماری سه راس مثلثی هستند که همواره در طراحی ها ،راهنما ی طراحان بوده اند .انسان همواره برای
زندگی در میان طبیعت ،از معماری به عنوان یک ابزار بهره جسته است .دستیابی به توسعه پایدار در جهت حفظ طبیعت ،با عنوان
معماری پایدار مطرح گردید .واژه معماری سبز نیز که بیانگر کلیه تکنیک های دوستدار محیط زیست بوده؛ در واقع ،برخاسته از
معماری پایدار و توسعه پایدار می باشد که ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی عصر حاضر است
(حسین زاده انجینه و همکاران .)03 :1011 ،پژوهش حاضر در جهت بررسی تأثیر فضای سبز در طراحی داخلی فضاهای اداری با
هدف افزایش راندمان عملکردی و ایجاد حس رضایت و آرامش ،کاهش استرس و در نهایت سالمت روان افراد با تأکید بر
روانشناسی محیط صورت گرفته است.

-2روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش توصیفی -تحلیلی می باشد .در این پژوهش جهت گردآوری داده های اسنادی ،از روش کتابخانهای
(کتب ،مقاالت و پایاننامه ها) استفاده شده است .به این ترتیب به تعریف روانشناسی محیط ،معماری سبز و محیط های اداری و
بررسی ارتباط بین این عوامل در طراحی داخلی فضاهای اداری با هدف طراحی کارامد این فضاها با بهره گیری از معماری سبز با
رویکرد روانشناسی محیط و تأثیر فضای سبز بر سالمت روان افراد پرداخته شده است.

 -3مبانی نظری پژوهش
 -1-3روان شناسی محیطی
تعریف روان شناسی محیط "مطالعه ی روان شناختی رفتار در محیط کالبدی زندگی روزمره" است .تحلیل نوشته های این
رشته نشان می دهد که موضوعات کارشده در حوزه روان شناسی محیط شامل نظریه ی ادراک ،شناخت ،روان شناسی اجتماعی،
مردم شناسی ،مطالعه ی روابط اجتماعی و مطالعه فرهنگ است .محیط جغرافیایی به محیط عینی و واقعیت های اطراف انسان
گفته می شود ،محیط رفتاری تصویر شناختی محیط عینی است که اساس رفتار را شکل می دهد .موضوع علم زیبایی شناسی
تشخیص و درک عواملی است که در ادراک یک شی یا یک فرایند تجربی زیبا یا حداقل خوشایند نقش دارند و درک توانایی انسان
برای ابداع جلوه هایی است که از نظر زیبایی شناسی خوشایند به حساب می آیند .زیبایی شناسی نظری ،مانند تحقیقات روانشناختی
اولیه ،بر تحلیل درونی و باورهای شخصی از مفهوم زیبایی و خوشایند بودن محیط استوار است (لنگ.)072 :1021 ،
توجه طراحان به بررسی روان شناختی فضاهای طراحی شده ،پیوندی ناگسستنی بین روانشناسی محیطی و طراحی ایجاد کرده
است؛ تا جایی که معماران به ضرورت ایجاد زبان مشترکی میان آن ها و روانشناسان پی برده و در تالش برای ساخت و ایجاد
دانشی نو برای ساخت محیطی که بتواند بهتر از پیش برای مردم مأنوس باشد ،برآمدند .روانشناسی مدرن با پیش فرض تأثیر
غیرمستقیم محیط کالبدی بر رفتار انسان که در نهایت خود را ملزم به بررسی محیط های معماری و شهری می ساخت از یک سو
و از سوی دیگر توجه به طراحان محیطی در جهت برطرف ساختن نیازهای مشتریان و استفاده کنندگان فضاهای طراحی شده
باعث گردید تا آشنایی روان شناسی با حرفه طراحی و برعکس آغاز گردد و در نتیجه نطفه ی دانش نو و یا پارادایمی جدید به
نام"روان شناسی محیطی" بسته شود (دانشپور و همکاران.)01 :1022 ،
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 -3-2روانشناسی محیط و ارتباط آن با نیازهای انسانی
برای شکل گیری مبانی نظری معماری و چارچوب های طراحی ،به مدلی از نیازهای انسان نیاز است تا پیچیدگی های رفتار
آدمی را به گونه ای نظام مند توضیح دهد .نیازهای کالبدی انسان با توجه به عملکرد بنا توسط طراحان و با شناخت ضوابط،
استانداردها و عملکردهای مشابه قابل تحقق است ،اما در حوزه نیازهای روانی ،طراح باید مدلی روانشناختی از نیازهای انسان را
مبنای فعالیت خود قرار دهد .هرم نیازهای انسان ،هرم آبراهام مازلو است ،برای استفاده در طراحی معماری و طراحی شهری مورد
تأئید قرار گرفته شده است (کیوانی و همکاران .)33 :1077 ،تعلق به مکان سطح باالتری از حس مکان است که به منظور بهره
مندی و تداوم حضور انسان در مکان نقش تعیین کننده ای می یابد .تعلق به مکان که بر پایه حس مکان به وجود می آید فراتر از
آگاهی از استقرار در یک مکان است .این حس به پیوند فرد با مکان منجر شده و در آن انسان خود را جزئی از مکان می داند و
براساس تجربه های خود از نشانه ها ،معانی عملکردها و شخصیت ،نقشی برای مکان در ذهن خود متصور می سازد و مکان برای
او قابل احترام می شود .اعلی ترین مرحله رابطه انسان و فضا ،حس تعهد و تعلق شخص نسبت به فضاست این حس از دو عامل
مؤثر فضا و انسان به صورت توأمان ساخته شده و تغییرات هر کدام در میزان تعلق مؤثر است (میرزا محمدی و همکاران:1010 ،
.)00
ادراک محیط بیرونی بوسیله انسان ،شناخت و واکنش احساسی و عاطفی توسط او ،از مهمترین دالیل ایجاد حس تعلق به
مکان است .در حقیقت معانی ای که فرد به طور آگاهانه یا ناآگاهانه از محیط دریافت می کند حاصل ادراکات اولیه و تطابق آن ها
با تصاویر ذهنی اوست ،که به مرحله شناخت در آمده و واکنشی عاطفی و احساسی که منجر به تعلق و وابستگی به محیط می شود
را رقم می زند .به این دلیل ،احساس افراد مختلف نسبت به یک مکان با تصاویر و پیشینه ذهنی متفاوت ،فرق می کند (سیاوش
پور و همکاران .)17 :1010 ،معماران و طراحان شهری امروزه توجه ویژه ای به شناخت روان شناسانه رفتارهای انسان دارند زیرا
این گونه رفتارها با محیط کالبدی ارتباط تنگاتنگی دارد .آنچه روان شناسی محیطی را از سایر شاخه های روان شناسی مجزا می
سازد همانا بررسی ارتباط رفتارهای متکی بر روان انسان و محیطی کالبدی است لذا توجه طراحان به بررسی روان شناختی
فضاهای طراحی شده ،پیوندی نا گسستنی ما بین روان شناسان محیطی و آنها ایجاد کرده است .روان شناسان محیطی نیز خود را
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با توجه به تعامل بین انسان و محیط ،روان شناسی محیط به مطالعه چگونگی تاثیر محیط بر انسان ها و تاثیرانسان ها بر
محیط می پردازد .زمانی صرفاً ظاهر ساختمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بود ،اما امروزه تاثیراتی که آنها بر افراد می گذارند
مهم شمرده می شود .رعایت اصول مربوط به ازدحام ،فضای شخصی وادراک محرک های محیطی چون سرو صدا ،درجه حرارت،
رطوبت نسبی در طراحی ساختمان می تواند نقش تعیین کننده ایی در قضاوت درباره سالم و یا ناسالم بودن یک ساختمان داشته
باشد از نظر آرکلین و ویتچ ،روان شناسی محیط در اصل ،یک علم رفتاری بین رشته ای است .سوگیری بنیادی و کاربردی دارد و
به بررسی نظام دار تعامل بین محیط های فیزیکی ،اجتماعی و رفتارها و تجارب افراد می پردازد .از نظر دی یانگ ،روان شناسی
محیط بسیار گسترده است و محیط طبیعی ،موقعیت های اجتماعی ،محیط های کاری و آموزشی را شامل می شود .از نظر وی
آنچه از اهمیت خاصی برخوردار است ،بررسی تعامل بین محیط و رفتار است .به عبارت دیگر تمرکز روان شناسی محیط بر این
نیست که چگونه محیط فیزیکی بر رفتار انسان ها تاثیر می گذارد ،بلکه بر این است که چگونه انسان ها بر محیط خود تاثیر می
گذارند .آنچه روان شناسی محیط را از سایر شاخه های روان شناسی مجزا می سازد ،همانا بررسی ارتباط رفتارهای متکی بر روان
انسان و محیط کالبدی است .لذا توجه طراحان به بررسی روان شناختی فضاهای طراحی شده پیوندی ناگسستنی بین روانشناسان
محیطی و آن ها ایجاد کرده است (میرزا محمدی و همکاران.)03 :1010 ،
تعاریف متفاوتی از روانشناسی محیطی ابراز شده است .روانشناسی محیطی زیر مجموعه از علوم رفتاری است .علوم رفتاری
عالوه بر روانشناسی شامل دانش هایی چون انسان شناسی  ،جامعه شناسی و حتی علوم سیاسی و اقتصادی است .بنابر نظر کریک،
روان شناسی محیطی معادل روان شناختی رفتار انسان به گونه ای است که به زندگی روزمره او در محیط کالبدی مرتبط باشد.
همان گونه که از این تعریف مستفاد می شود روان شناسی محیطی رابطه انسان با محیط کالبدی و تاثیرات این دو بر یکدیگر را به
گونه ای مورد بررسی قرار می دهد که ارزشها و نگرشها و احتیاجهای او مورد توجه قرار گیرد (گلستانی و همکاران.)2 :1010 ،
این دانش به عنوان شاخه ای از روانشناسی و زیر مجموعه ای از علوم رفتاری ،به مطالعه رفتارهای انسان در رابطه با
سکونتگاه یا محیط کالبدی پیرامونش می پردازد (امامقلی و همکاران .)00 :1011 ،امروزه روانشناسی محیطی در زمینه های
مختلفی نظیر طراحی و معماری ،برنامه های تلویزیونی و نیز تبلیغات کاربرد دارد .با در اختیار داشتن مدلی از شخصیت و رفتار
انسانی ،امکان طراحی ،مدیریت ،پیشبینی یا بازیابی محیط هایی ایجاد خواهد شد تا رفتار معقول یا مـورد انتظار را ارتقا دهد ،یا
رفتارهایی را که در نبود کیفیات محیطی موردنظر بروز خواهد کرد را پیش بینی نمود و موقعیت های مسئله ساز را تشخیص داد.
روانشناسی محیطی در پی توسعه چنین مدلی از شخصیت انسانی است (حاتمی.)153 :1015 ،
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ملزم به پژوهش در رفتار انسان در محیط روزمره اش ساخته اند تا بتوانند تاثیرات محیط کالبدی را به گونه ای مستقیم و یا غیر
مستقیم بر رفتار انسان بررسی نمایند (صالحی پور و همکاران.)0 :1015 ،

 -3-3محیط
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ویژگی های محیط میتواند -1 :ماهیت روانی-فیزیکی داشته باشد (مثل رنگ ،شدت) -0 ،ماهیت اکولوژیکی داشته باشد
(همبستگی با رویدادهایی که انطباق پذیری زیست شناختی را ترویج یا تهدید می کنند) ،یا  -0ماهیت ساختاری و اجتماعی دارد
(متغیر هایی چون سادگی یا پیچیدگی ،انتظار رفتن یا شگفت زدگی ،وضوح یا ابهام) .در نتیجه لذت وقتی به وجود می آید که
شرایط ناسازگار رفع شده باشد یا سطح مطلوبی از انگیختگی به دست آمده باشد (لنگ.)010 :1021 ،
ادراک انسان از محیط از محوری ترین مقوالت در روانشناسی محیطی و فرایند کسب اطالعات از محیط اطراف انسان است.
میتوان گفت که ادراک انسان در مرکز هر گونه رفتار محیطی قرار دارد زیرا منبع تمام اطالعات محیطی است .ادراک محیطی
فرآیندی است بر پایه ترکیب اطالعات حسی و انتظارات مبتنی بر تجربه که از طریق آن انسان داده های الزم را بر اساس نیازش
از محیط پیرامون خود بر می گزیند .لذا هدفمند است و به فرهنگ ،نگرش و ارزش حاکم بر تفکر ادراک کننده بستگی دارد
(امامقلی و همکاران .)03 :1011 ،محیط ساخته شده نیاز های زیست شناختی انسان ،مثل سرپناه ،نیاز ایمنی ،همچون امنیت
فیزیکی و روانی ،نیازهای تعلق و احترام را با نمادگرایی محیط و نیاز های زیبا شناختی را از طریق زیبایی صوری ،تامین می کند
(لنگ.)13 :1021 ،

 -1-3-3رابطه انسان-محیط
رابطه انسان -محیط رابطه ای دوسویه است .هر دو به نوعی بر هم تأثیر گذارده و از هم متأثر می شوند .انسان ،بسته به
ارزش های فرهنگی محیط خود ،به برخی فضاها ،محرک ها و رویدادها معنی می بخشد و متناسب با آن ها رفتار می کند .شناخت،
توصیف و تبیین رفتار انسان به درک رابطه محیط و رفتار کمک می کند و درک نقش محیط ساخته شده در زندگی مردم نیازمند
فهم و درک ماهیت انسان است .محیط و رفتار آن قدر در هم تنیده شده اند که به سختی می توان آنها را از هم تفکیک کرد .رفتار
را نمی توان مستقل از رابطه درونی آن با محیط درک کرد ،رفتار را باید در بستری محیطی تعریف کرد (امامقلی و همکاران:1011 ،
.)00
انسان با توجه به نیازها ،ارزش ها و هدف های خود محیط را دگرگون می کند و به طور متقابل تحت تاثیر محیط دگرگون
شده قرار می گیرد ،به ویژه تکنولوژی پیشرفته موجب می شود تاثیر انسان بر محیط شدت و سرعت یابد .برخی این گونه دگرگونی
سریع محیط را مخرب و موجب اخالل در نظام اکولوژیک « انسان ـ محیط» می دانند و بر این نکته تأکید دارند که هر نوع
دگرگونی اساسی و عمیق در محیط طبیعی ،باید با توجه به تاثیر بلند مدت آن بر انسان و با پیش بینی نتایج مثبت و منفی آن انجام
گیرد .برای نشان دادن تاثیر شرایط محیطی بر انسان ،به اختالالت رفتاری افراد و گروه هایی اشاره می شود که در شهرهای
پرجمعیت سکونت دارند (صالحی پور و همکاران.)3 :1015 ،

 -2-3-3محیط های اداری
امروزه فضاهای اداری و دفاتر کار ،جزء اصلی ترین و مهم ترین فضاهایی هستند که اشخاص در طول روز با آن سروکار دارند
و ساعاتی را در این مکان ها می گذرانند ،همچنین یک ساختمان اداری به عنوان محیط کار کارمند ،محیط زندگی او نیز محسوب
می شود چرا که قسمت اعظم وقت کارمندان در محیط کار سپری می شود و مسائل و مشکالت کاری ممکن است به محیط
زندگی هم منتقل شود .بر این اساس ویژگی های محیطی فضاهای کاری و تأثیر آنها روی کارمندان از اهمیت خاصی برخوردار
است .رفتار و عملکرد افرادی که در محیط یا سازمان های اجتماعی قرار می گیرند به میزان قابل توجهی از شرایط و عوامل
فیزیکی معماری محیط تأثیر می پذیرد ،برخی شرایط موجب افزایش و برخی دیگر موجب کاهش عملکردها می شود .با به
کارگیری طراحی و معماری داخلی در این فضاها می توان یک محیط منعطف و جذاب اداری ایجاد کرد (مهرابی و همکاران،
.)0 :1012

 -3-3-3نقش روانشناسی محیطی در طراحی داخلی فضای اداری
در تعریف طراحی داخلی می توان گفت طراحی داخلی علمی است کاربردی و چند جانبه که در آن راه حل های خالقانه و فنی
در درون یک ساختار برای دستیابی به یک محیط مطلوب برای کاربران تعریف می گردد .این راه حل کاربردی افزایش کیفیت
زندگی و فرهنگ ساکنان را با ارتقاء زیبایی و جذابیت در آن به همراه دارد .طرح ها در پاسخ به نیازمندی های سطوح داخلی و
10

)Mahmoud, 2017:1

در محیط های کاری ،کارکنان اداری در معرض استرس های محیطی و شغلی هستند .به خصوص در محیط های کاری با
پالن باز ،استرس محیطی ناشی از ،از دست دادن حریم خصوصی و قرار گرفتن در معرض سر و صدا برجسته است .استرس شغلی
یک پدیده پیچیده است که در طول زمان پویا و در حال تکامل است و یک مدل بهبود یافته مرتبط با طراحی محل کار و استرس
شغلی ایجاد کرده است .تحقیقات نشان می دهد که چگونه ارتباط با طبیعت در محیطهای کاری میتواند به عنوان یک منبع کاری
با تأثیر دوگانه در بهبود سالمت فیزیکی و سالمت روانی عمل کند ) .(Gou,2019:2شرایط نامطلوب محیطی از نظر روشنایی،
تهویه و سر و صدا می توانند باعث ایجاد استرس در محیط کار شوند و در نتیجه تأثیر منفی بر بهره وری کاربران ایجاد کنند.
عکس این استدالل معتقد است که یک محیط مساعد برای عملکرد کار باعث بهبود کارایی و روحیه می شود .کاربران به محیط
هایی نیاز دارند تا در آن بتوانند بر استرس ناشی از فضای کار غلبه کنند و به بهترین بهره ی کار خود برسند .چندین مطالعه در
زمینه روانشناسی محیط نشان می دهد که احساس تعلق همراه با وفاداری یا تعهد به سازمان و احساس قلمرو ،به عنوان نتایج
معیارهای محیطی در بهبود عملکرد کارکنان و سالمت روان و احساس رضایت آن ها تأثیر بیشتری دارد .(Vischer,
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توجه به مکان فیزیکی و بافت اجتماعی پروژه ایجاد می گردد .طرح باید الزامات و اصول پایداری را نیز در خود داشته باشد .روند
اجرای طراحی داخلی به صورت سیستماتیک و هماهنگ است و شامل پژوهش ،تجزیه و تحلیل و ادغام دانش های مختلف به
صورت خالقانه است به گونه ای که نیازها و خواسته های مشتری را تامین کرده و یک فضای داخلی مناسب برای دستیابی به
اهداف اصلی طراحی به وجود آورد .از آنجا که در کشور ایران سرعت مدرنیته ،مجالی برای ساماندهی فضاهای منتج از معاصر
سازی مانند ادارات را نیافته است و متاسفانه طراحی داخلی فضاهای موجود با نگاه سلیقه ای و غیر تخصصی پیش رفته است .در
نتیجه شاهد عدم سالمت و بهداشت محیطی ،عدم کارایی و بهره وری مناسب ،باالخص در محیط های کاری شاخه ای و با
مدیرت چرخشی دولتی هستیم (مهرابی و همکاران.)0 :1012 ،
نحوه طراحی و اشغال فضای کاری نه تنها بر احساس افراد ،بلکه بر عملکرد کاری آنها ،تعهد آنها به کارفرما و ایجاد دانش
جدید در سازمان تأثیر می گذارد .اینها سنگ بنای حوزه ای هستند که به عنوان روانشناسی محیطی فضای کاری شناخته می شود.
عالوه بر این ،معیارهای ادراک کاربر از شرایط محیطی را می توان برای تشخیص عملکرد ساختمان و اثربخشی سیستم های
ساختمان استفاده کرد .در اولین ارزیابیهای پس از اشغال دفاتر ،از پرسشنامههای نظرسنجی گسترده از کاربران ساختمان استفاده
میکردند تا مشخص کنند ساکنان چه چیزهایی را در محیط کارشان «می پسندند» و «نمی پسندند» ،با این فرض ،اندازهگیری
رضایت کاربران بر اساس ویژگی های فردی به درک اثرات محیط ساخته شده بر روی کاربران کمک می کند .ارزیابی در این معنا
شامل دو عنصر اساسی است :ویژگیهای عملکردی فضا که از عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان در نظر گرفته میشوند .و کیفیت
های یک مکان که باعث می شود کاربران آن فضا را مطلوب یا نامطلوب بدانند .(Vischer, 2008:99).تعامل بین معماری
داخلی و شرایط روانی هم با ویژگی های انسانی و هم با رویکرد طراحی معماری داخلی درگیر است .تأثیرات ذهنی و روانی
قابهای معماری بر انسان از پناهگاههای اولیه تا ساختار مدرن امروزی مورد توجه بوده است .از آنجایی که رفتار انسان در
فضاهای تعریف شده انجام می شود ،طراحی فضای فیزیکی بر اساس ویژگی های رفتاری افراد ضروری است .(Hamdy

)2008:100

مطالعات فیزیولوژیکی در مورد فضای بیرونی و فضای باز نشان می دهد که محیط طبیعی می تواند به کاهش خشم ،اضطراب
و کمک به مدیریت آرامش و در نتیجه کلی بهبود سالمت روان کمک کند .هم دسترسی بصری و هم قرار گرفتن در فضای سبز
به بهبود توانایی تمرکز و افزایش سطح هوشیاری کمک می کند .فضای باز و فضاهای سبز باعث تشویق به فعالیت های اجتماعی،
اوقات فراغت و فعالیت های فرهنگی می شود .طی چند دهه گذشته ،تحقیقات در زمینههای مختلف مانند محیطهای کاری،
بیمارستانها ،محیطهای شهری نشان میدهد که تماس با طبیعت مزایای عاطفی ،فیزیولوژیکی ،اجتماعی و شناختی را به همراه
دارد .همچنین مطالعات نشان میدهد که مزایای طبیعت به روشهای مختلف از طریق تماس مستقیم ،تماس غیرمستقیم (از
طریق نمای پنجره) ،و شبیهسازی با استفاده از دکور طبیعت مانند پوستر یا نقاشی رخ میدهد .(Hamdy Mahmoud,
)2017:8

 -4-3تأثیر روانشناختی زیبایی شناسی محیط
تعریف جامع تجربه ی زیباشناختی باید از تمام مقاصد طراحی به دست آید ،زیرا لذت از ارضای مجموعه این مقاصد حاصل
می شود .بنابراین ،مردم لذت را از محیطی کسب می کنند که ساختار آن الگوهای جاری رفتار و آسایش فیزیولوژیک مورد نیاز آن
را به خوبی تأمین کند .برای دست یافتن به این مقصد ،ساختار محیط باید با نیاز های اندام واره ای ،شخصیتی ،اجتماعی و فرهنگی
مردم ،در محیط جغرافیایی خاص منطبق شود .با فرض اینکه محیطی الگوهای جاری رفتار را به خوبی تأمین کند ،آن محیط در
صورتی از نظر زیباشناختی لذت بخش است که تجربیات حسی لذت بخشی را فراهم آورد ،ساختار ادراکی دلپذیری داشته باشد و
11
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نمادهای لذت بخشی را تداعی کند .معنای این نتیجه گیری این است که انرژی های محرک از قبیل شدت نور ،رنگ ،صدا ،بو و
لمس برای استفاده کننده و مشاهده کننده ی فضای معماری لذت بخش هستند .به همین ترتیب ویژگی های فرمی که از طریق
ساختار سطوح ،بافت ها ،روشنایی و رنگ به محیط شکل می دهند و تداعی هایی که الگوها ایجاد می کنند لذت بخش و دلپذیرند
(لنگ.)010 :1021 ،
زیبایی شناسی نقش اساسی در رضایت عاطفی کاربران و ساکنان در معماری و طراحی معماری داخلی دارد و مستقیماً با لذت
و روح انسان مرتبط است .موفقیت طراحان معماری داخلی در رسیدن به زیبایی شناسی یک فضا بستگی به میزان درک حساسیت
انسان نسبت به زیبایی و ادراک او دارد .زیبایی شناسی توسط هر فرد ،هر خانواده هر گروه و هر جامعه تعریف می شود ،در نتیجه
زمانی که تعاریف ساکنین را از زیبایی بررسی کنیم و دید آنها را در نظر بگیریم ،وضعیت زیبایی شناختی فضا به درستی پدید می
آید .طراحان معماری داخلی با استفاده از عوامل اصلی مؤثر در زیبایی شناسی (فرم  -بافت  -رنگ  -نور) به طراحی یک فضای
خاص می پردازند .فرم ها از نقاط ساخته می شوند ،خطوط ،صفحات ،سطوح و حجم هایی که با بافت ،رنگ و مواد غنی تر می
شوند .در ترکیب ،این عناصر یک طرح را ایجاد می کند و به طور مشابه همه این عناصر به درک ما از معنای آن کمک می کنند.
هر سطحی بافت خود را دارد که می تواند صاف یا زبر ،براق یا صیقلی نشده ،ناهموار یا مسطح باشد .حس کنتراست بافت بر اساس
حافظه ما از لمس سطوح مشابه تأثیر مستقیم خود را بر ذهن می گذارد .رنگ بیشترین تأثیر را در طبقه بندی حوزه روانشناختی
دارد .از نور می توان برای دستیابی به پاسخ های احساسی استفاده کرد .ما می توانیم حاالت خاصی مانند آرامش ،فعالیت ،گرما و
خنکی را با استفاده از الگوهای روشنایی ایجاد کنیم ).(Hamdy Mahmoud, 2017:9

 -5-3توسعه پایدار
توسعه پایدار ،توسعه ای است که مطابق نیازهای نسل حاضر باشد بدون اینکه توانایی نسل های آینده را برای رسیدن به این
نیازها به خطر بیاندازد .توسعه پایدار در سه زیرشاخه زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی مطرح شد و به طوری که برای رسیدن
به توسعه پایدار هر سه مولفه الزم و ملزوم یکدیگرند .در معماری دو حوزه پایداری زیست محیطی و پایداری اجتماعی مورد توجه
طراحان و معماران قرار دارد .معماری اکولوژیکی یا معماری سبز بر معماری سازگار با محیط زیست تاکید دارد و افرادی همچون
جان راسکین ،ویلیام موریس از پیشگامان این حوزه هستند .ارتقای کیفی زندگی و سالمت انسان ها ،تامین نیازهای روزمره انسان
و حفظ سامانه های اکولوژیکی و منابع انرژی از اهداف معماری پایدار است .معماری سبز زیرشاخه پایداری زیست محیطی بوده و
استفاده از آن نقش موثری در پایداری زیست محیطی دارد (کیوانی و همکاران .)30 :1077 ،اساس ساختن ،دست اندازی به طبیعت
است ،نوع این دست اندازی ارتباط نزدیکی با طرز تفکر انسان دارد .طراحی انسانی بر تعامل انسان و جهان طبیعی تمرکز دارد .این
تعامل از طریق ذهن صورت می گیرد و تا زمانی که بین این دو جدایی ایجاد نشود سالمت روان دچار چالش نمی گردد .حس
بینایی ،عامل اصلی در ادراک محیط می باشد ،ارتباط بصری منجر به احساس لذت و خوشایندی و عدم ارتباط بصری ،باعث بی
تفاوتی و ناخوشایندی در افراد می گردد (کیوانی و همکاران.)31 :1077 ،

 -6-3معماری سبز
امروزه در پی پیامدهای منفی جهان صنعتی ،حفظ و پاسداری از منابع طبیعی جهان ،به یکی از مهمترین دغدغه های انسان
عصر حاضر تبدیل شده است؛ که در این راستا ،معماری سبز را می توان جستجو راهی برای به حداقل رساندن اثرات منفی
ساختمان ها بر محیط از طریق حفظ انرژی ،کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و مصالح ساختمانی ،هماهنگی ساختمان با اقلیم
و توجه به نیازهای فرهنگی ـ اجتماعی ساکنین معرفی کرد .در تعریفی از معماری سبز آمده است که رویکردی در پی تقلیل اثرات
منفی و مضر بر سالمتی انسان و محیط زیست می باشد که به عنوان معماری همگام با طبیعت ،از شاخه های مهم معماری پایدار
به شمار می آید (حسین زاده انجینه و همکاران .)03 :1011 ،انسان جزئی از طبیعت است و تخریب در آن به سان نشستن بر شاخه
درخت و بریدن آن است .زندگی در کنار طبیعت و به خصوص گیاهان آن برای روح و جسم انسان مفید است .بی توجهی به
طبیعت و گیاهان در معماری ،برای ساکنان مشکالت روحی و جسمی به بار می آورد (کیوانی و همکاران.)32 :1077 ،
طراحی سبز ،یک شیوه طراحی است که قوانین آن از طبیعت منشا گرفته و اعتقاد به تلفیق دیدگاه ها در زمینه های انرژی،
زیست محیط و اکولوژی (بوم شناسی) دارد .این نوع طراحی ،همکاری متفکرانه معماری با مهندسی مکانیک ،برق و سازه را در پی
دارد؛ که عالوه بر توجه به فاکتورهای متداول طراحی ازجمله خالقیت ،زیبایی ،تناسب ،بافت ،سایه و نور ،به عوامل طوالنی مدت
محیطی ،اقتصادی و انسانی نیز توجه می کند (حسین زاده انجینه و همکاران.)02 :1011 ،

 -1-6-3اصول معماری سبز
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 -2-6-3دیوار سبز
دیوار سبز فناوری نوینی است که امروزه جایگاه خود را به آرامی در شهر های معاصر و مترقی جهان پیدا کرده است .دیوار سبز
به دیواری گفته می شود که به صورت سازه مستقل و یا بخشی از یک ساختمان با پوشش گیاهی پوشانده شده باشد (کیوانی و
همکاران .)07 :1077 ،در ادامه به بررسی انواع این دیوارها که در طراحی فضای داخلی مورد استفاده قرار می گیرد می پردازیم:
دیوار سبز زنده :دیوار زنده در مقایسه با نمای سبز سیستم پیچیده و پرهزینه تری محسوب می شود ،به نگه داری بیش تری از
جهت آبیاری و تأمین مواد مغذی افزودنی برای گیاهان دارد .از مزایای دیوار های زنده به تنوع گیاهان آن میتوان اشاره کرد.
ویژگی دیگر دیوار های زنده به دلیل گیاهان از پیش کاشته شده و پوششی آن ،این است که از نظر زمانی سریعتر به نتیجه مطلوب
از نظر رشد نهایی گیاهان می رسند .دیوارهای زنده خود به دو نوع غیر فعال و فعال تقسیم می شوند.
دیوار زنده غیر فعال :دیوارهای زنده غیر فعال ،از پانل های مربع یا مستطیل شکل مدوالری تشکیل شده اند که محیط کشت
گیاه را به صورت عمودی فراهم می کنند ،این پانل های مدوالر توسط سیستم سازه ای سبکی ،با فاصله به نمای ساختمان و یا
سازه ی آن متصل می شوند .آبیاری دیوار های زنده معموال قطره ای است .از گیاهان دیوار زنده ،بعد از کاشت در پانل ها ،و قبل از
نصب بر روی نما ،به مدت حداقل سه ماه ،در گلخانه نگهداری ویژه به عمل می آید .بعد از نصب پانل ها دوازده تا هجده ماه
فرصت الزم است تا فضای از پیش سبز شده پانلها محکم و استوار شوند.
دیوار زنده فعال :دیوار زنده فعال ،یکی از جدید ترین انواع دیوارهای سبز است که با ادغام تاسیسات گرمایشی و سرمایشی با
تهویه ساختمان به گونه ای طراحی شده است تا هوای فضاهای داخلی را تصفیه و به صورت تنظیم کننده حرارتی عمل کند .در
این سیستم ،از هوای تولید شده توسط گیاهان در سیستم تهویه ساختمان استفاده می شود .شاخ و برگ گیاهان مونوکسید و دی
اکسید کربن را جذب می کنند ،موجودات ذره بینی ریشه ،ترکیبات آلی و ذرات معلق در هوا را می زدایند ،و فرآیند طبیعی گیاهان
هوای تازه تولید می کند که از طریق یک هواکش درون سیستم کشیده شده و سپس داخل ساختمان پخش می شود (محسنی پور،
.)0 :1013

سال هشتم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،5045جلد یک

به طورکلی معماری سبز از شش اصل تشکیل شده که عبارتند از:
اصل اول :حفاظت از انرژی :هرساختمان باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت های فسیلی به حداقل
ممکن برسد (ایرجی .)0 :1011 ،ضرورت پذیرفتن این اصل ،با توجه به نحوه ساخت و سازها در عصرهای گذشته غیرقابل انکار می
باشد و به سبب تنوع بسیار زیاد مصالح و فناوری های جدید در دوران معاصر ،چنین اصلی در ساختمان ها به دست فراموشی سپرده
شده است .با استفاده از مصالح گوناگون و یا ترکیب های مختلفی از آن ها ،ساختمان ها ،محیط را با توجه به نیازهای کاربران تغییر
می دهند (حسین زاده انجینه و همکاران.)00 :1011 ،
اصل دوم :کاربا اقلیم :ساختمان ها باید به گونه ای طراحی شوند که قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی باشند .شکل
و نحوه استقرار ساختمان و محل قرار گیری فضاهای داخلی آن می توانند به گونه ای باشد که موجب ارتقاء سطح آسایش درون
ساختمان گردد و در عین حال از طریق عایق بندی صحیح سازه موجبات کاهش مصرف سوخت فسیلی پدید آید.
اصل سوم:کاهش استفاده ار منابع جدید :هر ساختمان باید به گونه ای طراحی شود که استفاده ار منابع جدید را به حداقل
برساند و در پایان عمر مفید خود منبعی برای ایجاد سازه های دیگر به وجود آورد (کارگر.)3 :1010 ،
اصل چهارم :احترام به کاربران :معماری سبز به تمامی افرادی که از ساختمان استفاده می کنند ،احترام می گذارد؛ زیرا برآورده
کردن نیازهای روحی و جسمی افراد از اهمیت خاصی برخوردار است .فرآیند سبز از معماری که شامل احترام برای تمامی منابع
مشترک در ساخت یک ساختمان کامل است ،انسان را از این مجموعه خارج نمی نماید؛ زیرا تمام ساختمان ها توسط انسان ها
ساخته می شوند ،اما در بعضی از سازه ها حقیقت حضور انسان محترم شمرده می شود؛ در حالی که در برخی دیگر ،تالش برای رد
ابعاد انسانی در فرآیند ساخت مشاهده می شود (حسین زاده انجینه و همکاران.)00 :1011 ،
اصل پنجم :احترام به سایت :این اصل به تعامل صحیح و منطقی بین سایت پروژه و معماری می پردازد که باید در آن کلیه
پتانسیل های سایت شناخته شده و در راستای بهبود پروژه وارد طراحی شود .در عین حال هر ساختمان به گونه ای آرام و سبک
زمین را لمس کند (ایرجی.)0 :1011 ،
اصل ششم :کل گرایی :تمامی اصول سبز ،نیازمند مشارکت در روندی کل گرا برای ساخت محیط مصنوع هستند .اکنون زمانی
است که منابع رو به زوال است ،هنگامی که دغدغه معماران ،معماران منظر ،طراحان شهری ،مهندسین و متخصصین ساختمان
اساساً در چاره جویی برای آینده است .متخصصین طراح باید حوزه مهارت و تخصص و فعالیت خود را در این زمینه بسط دهند که
این از منابع حفاظت شود و حامی آینده فرزندان ،نوه ها و نسلهای بعدی باشد( .کارگر.)2 :1010 ،
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 -3-6-3فواید دیوار سبز
شهرت دیوارهای سبز در کمک به رسیدن ساختمان به پایداری عمدتاً به دلیل مزایای استفاده از این سیستم است که منشأ
اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی است .به واقع دیوارهای سبز عمودی اجازه کسب فواید اکولوژیکی و محیطی و افزایش تنوع
زیستی را در کنار فواید اجتماعی و زیبایی شناسی را می دهد ،که شامل مزایایی همچون کمک به بهبود کیفیت هوا ،کاهش
آلودگی هوا ،کاهش دمای هوا ،کاهش گازهای گلخانه ای ،کاهش هزینه انرژی برای سرمایش و گرمایش،صرفه جویی در مصرف
انرژی و ذخیره انرژی ،فواید آکوستیکی ،بهبود سالمتی بشر و تأثیرات مثبت بر روی آسایش انسان در داخل و خارج از ساختمان،
همچنین افزایش ارزش های زیبایی شناختی و اجتماعی و افزایش روابط اجتماعی می باشد (کلیائی.)10 :1010 ،

 -7-3فضای سبز و سالمت روان افراد

سال هشتم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،5045جلد یک

گل و گیاه باعث ایجاد حس نگرش مثبت به زندگی و آرامش ،احساس شادی و رضایت ،صمیمت و آرامش در افراد می شود.
یافته ها نشان می دهد فضاسازی منزل یا محل کار باید به گونه ای باشد که گل و گیاه به خوبی در معرض دید افراد قرار گرفته و
بخشی از فضای منزل به این مسأله اختصاص یابد .این فضا می تواند با استفاده از چند شاخه گل در گلدان ،کاشتن گل در ایوان،
پشت پنجره ها ،کناره های اتاق و ...ایجاد شود (کیوانی و همکاران.)00 :1077 ،
به طور کلی می توان تأثیرات فضای سبز را بر شهروندان به صورت زیر بیان نمود:
 -1ایجاد آرامش روحی و روانی :شاید بتوان تأثیرات مثبت بودن در طبیعت را ناشی از تأثیراتی دانست که رنگ ها به روی
انسان می گذارند .رنگ ها تأثیرات هیجانی و شناختی مختلفی را بر می انگیزانند.
 -0تأثیرات مثبت در سالمتی جسمی و بدنی افراد :برای اینکه افراد به فعالیت بدنی بپردازند ،باید بیش از پیش آن ها را به
این کار ترغیب کرد .فضاهای سبز می توانند مردم را تشویق به شرکت در چنین فعالیت هایی کنند.
 -0تعامالت اجتماعی :فضاهای سبز ،بین اعضای اجتماع و محیط طبیعی پیرامون رابطه مستحکمی برقرار می کنند ،به این
ترتیب شهر را قابل سکونت تر و تحمل پذیرتر می کند (دانشمند و همکاران.)0 :1077 ،
ارتباط با طبیعت موجب کاهش فشار عصبی و بهبود سالمت روحی و جسمی انسان ها می شود .سالمت آدمی به عنوان یکی
از موجودات طبیعت ،بستگی به تأثیرات کالبدی ،عصبی و احساسی او نسبت به محیط دارد .حال باید اندیشید که چگونه با استفاده
از عناصر طبیعی و ارگانیگ ،بر اساس معماری پایدار و عالوه بر آن روانشناسی محیط ،با استفاده از معماری داخلی سبز در انواع
مقیاس ها از گلدان های کوچک تا باغچه های داخلی و بام ،حس تعلق کاربران را نسبت به فضای زیست شان افزایش خواهد داد
(کیوانی و همکاران.)33 :1077 ،

-4یافته ها
استفاده از پوشش گیاهی در فضاهای داخلی اداری عالوه بر ایجاد شرایط روانی مناسب برای کارمندان و جنبه ی زیبایی
شناختی آن ،مزایای دیگری نیز دارد که در جدول زیر آورده شده است:
جدول  -1مزایای معماری سبز در محیط اداری (مأخذ :نگارنده)

محیطی
مزایای معماری سبز
در محیط اداری
اجتماعی
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-1ایجاد محیطی منعطف و جذاب برای کاربران
-0بهبود ارزش های زیبایی شناختی فضا و ارتقا کیفیت بصری
-0فواید آکوستیکی از طریق جذب صداهای ناخواسته
-0بهبود کیفیت هوا و تلطیف آن از طریق تصفیه هوای داخلی(جذب مونوکسید و دی
اکسید کربن)
-1احساس شادی ،رضایت ،صمیمیت و آرامش کاربران
-0ارتقاء سالمت فیزیکی و روانی افراد
-0بهبود روابط اجتماعی و تشویق به فعالیت های اجتماعی
-0کاهش استرس و تنش های محیطی و شغلی
-5ایجاد حس تعلق به مکان و تمایل به بودن در فضای کاری
-3افزایش سطح هوشیاری و توانایی تمرکز در فعالیت و بهبود راندمان کاری

انتخاب نوع پوشش گیاهی مورد استفاده در فضاهای داخلی باید با توجه به موقعیت ساختمان و اقلیم صورت گیرد .به عنوان
مثال برخی گیاهان از طریق تعریق باعث افزایش رطوبت در فضا می شوند ،لذا استفاده از این گونه ها در اقلیم گرم و مرطوب که
یکی از ویژگی های اقلیمی آن رطوبت باالی آن است ،باعث افزایش رطوبت و سلب آسایش کاربران می شود .یکی دیگر از
مواردی که باید در مورد استفاده از فضای سبز در طراحی داخلی در نظر گرفته شود ،نور کافی برای رشد و سالم ماندن گیاهان می
باشد .در صورت عدم امکان استفاده از نور طبیعی ،الزم است که این نیاز از طریق نور مصنوعی کافی تأمین شود.
از انواع دیوار های سبز که می توان در طراحی فضای داخلی در دفاتر اداری به کار برد می توان به :دیوار سبز رونده( نوع گیاه
مورد استفاده :گیاهان رونده) ،دیوار سبز معلق( نوع گیاه مورد استفاده:گیاهانی که ساقه ی آن ها قابلیت آویخته شدن دارند) و دیوار
سبز مدوالر (نوع گیاه مورد استفاده :گیاهان کوتاه که رشد کمی دارند) اشاره کرد .دیوار سبز معلق می تواند در فضاهای کوچکتر که
امکان استفاده از سیستم مدوالر و رونده وجود ندارد ،به کار برده شود .استفاده از سیستم مدوالر مزیت هایی از قبیل وزن سبک
سازه ،امکان کنترل آبیاری و تغذیه گونه های گیاهی ،آسانی در تعمیر و نگهداری و امکان استفاده از چندین گونه ی گیاهی مختلف
که باعث ایجاد تنوع و زیبایی می شود ،را شامل می شود .یافته ها نشان می دهد که فضاسازی محل کار با پوشش گیاهی تأثیرات
روانی مثبتی بر کارمندان دارد .در واقع به کار گیری معماری سبز و نقش آن در روانشناسی محیطی می توان فضاهای اداری
کارامدی با تأثیر بیشتر بر ایجاد حس تعلق به مکان و در نتیجه بهبود راندمان کاری آن ها ایجاد می کند.

طراحی داخلی فضاهای اداری از جمله موضوعات مهم می باشد که با هدف ایجاد فضایی با کارایی باال برای کاربران تأکید
می شود .معماری داخلی تأثیر زیادی بر سالمت روان استفاده کنندگان و افزایش حس تعلق به مکان را دارد .محیط نامناسب که در
اثر جمع شدن عواملی مختلف مانند روابط عاطفی -اجتماعی نامناسب بین افراد به دلیل شرایط فیزیکی و معماری نامناسب ،رفتار را
به طور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد .طراحی فضاهای اداری خشک ،یکنواخت و بدون نوآوری ،حس کسل کنندگی و پایین
آمدن سطح کارایی کارکنان را به همراه دارد .در واقع طراحی نادرست این فضاها ،ساختار آسیب پذیری را در محیط اداری ایجاد
می کند ،در حالی که فعالیت در فضایی زیبا و مناسب باعث رضایت کارمندان و افزایش کارایی آن ها می شود .از نتایج رویکرد
روانشناسی در طراحی محیط های اداری با کیفیت بصری ،عالوه بر ارتباط بهتر کاربر و فضا ،بهبود عملکرد کاربران از لحاظ
سالمت روان آن ها می باشد .این گونه فضاهای اداری عالوه بر جذابیت برای کارمندان ،برای مراجعه کنندگان نیز بار روانی مثبتی
ایجاد می کند.
ساختمان هایی در حوزه معماری پایدار قرار می گیرند که با هدف بهبود رفتار انسان و نیاز های روانشناختی او طراحی شده
باشند .طراح می باید در مرحله اول سطحی از نیاز های روانی کاربران را با توجه به مباحث روانشناسی محیط در نظر بگیرد و آن را
در تمامی مراحل طراحی به کار گیرد .ایجاد ارتباط کارمندان با محیط طبیعی ،با استفاده از پوشش گیاهی در محدوده فعالیت آن ها
گامی مؤثر در بهبود سالمت روان آن ها می باشد .استفاده از تصاویر و کارهای هنری ،باکس های گل های تزیینی در دفاتر کاری
در ایجاد حس تعلق به مکان مؤثر است .کاربران به فضاهایی که اثر مثبت روی آن ها دارد و حس لذت را در آن ها ایجاد می کند،
تمایل دارند .در واقع بین سالمت انسان و ادراک او از محیط رابطه وجود دارد .تأکید این پژوهش در بهره گیری از عناصر معماری
سبز در فضاهای داخلی و بررسی تأثیر آن بر سالمت روان کارمندان و افزایش بازده کاری آن ها می باشد .امروزه با توجه به
موقعیت قرارگیری ساختمان های اداری در محیط های شهری و کوچک بودن فضاها ،امکان استفاده از عناصر طبیعی در حیاط و یا
ایجاد تراس و پاسیو نمی باشد ،لذا باید به دنبال راهی باشیم تا به وسیله آن بتوانیم روح طبیعت را به فضاهای داخلی بر گردانیم .با
توجه به تأثیر سبزینگی بر کیفیت بصری فضا ،سالمت روحی افراد ،کاهش استرس و تنش های محیط کاری و همچنین افزایش
راندمان کاری افراد ،امروزه بهره گیری از روش های معماری سبز مانند انواع دیوار سبز در طراحی داخلی بسیار کارامد می باشد و
زمینه های توسعه پایدار در فرهنگ و اجتماع را فراهم می آورد.
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