
معمـاری در کنـار طبیـعت
امـامی، پژوهـشگر  سـمانـه 
دكتری معماری، دانشگاه آزاد 

اسالمی، واحد تـهران مركز.
samaneh.ek@gmail.com

چکیده : به دلیل گرایش ذاتی و فطری انسـان ها در تعامل با طبیعت، و تأثیرات قابل توجه ارتباط با طبیعت در روح و جسـم آدمی، 
بشر همواره به دنبال ایجاد یک رابطة منطقی و مناسب میان فضای درون و طبیعت بیرون بوده است.

در راستای تحقیقات صورت گرفته در رابطه با تأثیرات طبیعت بر بهبود روند آموزشی و نقش آرامش بخش ارتباط با طبیعت بر جسم 
و روان آدمی، بررسی كیفیت تعامل با طبیعت در مکان های آموزشی ضروری به نظر می رسد. درگیری مداوم و گذراندن بخش زیادی 
از اوقات تحصیل در فضای آتلیه سبب شده این فضا نقش مهمی در فرایند آموزشی دانشجویان معماری بازی كند. این نوشتار با روش 
توصیفیـ  پیمایشی كیفیت و نحوۀ ارتباط با طبیعت را از دیدگاه دانشجویان سال چهارم در دو دانشگاه هنر اصفهان مورد سؤال قرار 
داده و تأثیر آن را بر نیازهای ذهنی و روانی آنها بررسی كرده است. نتایج به دست آمده حاكی از آن است كه ارتباط با طبیعت زنده 
در مقایسه با طبیعت مصنوع یا طبیعت مصور از دیدگاه دانشجویان اهمیت بیشتری در تأمین نیازهای روانشناختی آنها در ارتباط با 

فضای آتلیه بازی می كند. 
واژگان كلیدی : تعامل با طبیعت، آتلیة طراحی، دانشجویان معماری، محیط های طبیعی، نیازهای روانشناختی.

تعامل فضای آموزش معماری با طبیعت در تأمیـن نیاز روانی دانشجویـان دو دانشـگاه در اصفهان

مقدمه
 بشر در طول تاریخ در دامان طبیعت زیسته و با همزیستی 
در کنار آن متحول و متکامل شده است. کیفیت محیط های 
طبیعی نه تنها به سالمتی و تندرستی افراد محدود نمی شود، 
بلکه تأمین کنندة نیازهای روحی و روانی آنها، زمینه ساز تکامل 
و پیشرفت، ش��کل گیری هویت و استخراج تجارب گوناگون 
محیطی همچون تفریح و س��رگرمی، ش��ادابی و سرزندگی، 
ترمیم و بازیابی ذهن نیز می ش��ود. در مقابل نبود آن نگرانی، 
عصبانی��ت، اضطراب، ناتوانی، ترس، وحش��ت و بدبینی را به 
همراه خواهد داشت. نوع بشر در راستای سالمت روانی خود، 
یک نیاز خاص به بودن در نزدیکی طبیعت و ارتباط با آن در 
فرم های مختلف دارد. اثرات احیاگر و مثبت طبیعت بر روح و 
جسم آدمی، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده و مطالعات 

زیادی در این زمینه صورت گرفته است.
در این راس��تا فضاهای آموزشی به عنوان بستر تأثیرگذار 
بر ذه��ن و روان دانش آم��وزان، باید زمینة آرام��ش روانی و 
ذهن��ی آنه��ا را در ارتباط با محیط پیرام��ون خود به منظور 
بهبود فرایند آموزشی فراهم کند. این مقاله با استفاده از یک 
تحقیق تجربی، نیازهای دانش��جویان معماری در دو دانشگاه 
هنر در اصفهان در نحوة رابطه و کیفیت تعامل با طبیعت در 

قالب پنج سؤال مورد ارزیابی قرار می دهد :
سؤال 1 : اهمیت نیاز به دید و منظر مطلوب و جایگاه آن در 

کنار سایر نیازهای روانی دانشجویان 
س��ؤال 2 و3 : کیفیت حضور طبیعت در فضای آتلیه و نحوة 

ارتباط با طبیعت بیرون 
س��ؤال 4 : الویت بن��دی فاکتوره��ای مناظ��ر احیاگر ذهن و 

مقایسة مناظر مصنوع و طبیعت زنده از دیدگاه دانشجویان
س��ؤال 5 : حض��ور آهنگ طبیع��ت در فضای آتلی��ه از نگاه 

دانشجویان 

فرضیه 
داش��تن دی��د و منظر مطل��وب در آتلیه م��ی تواند اثرات 
مفیدی بر روند آموزش��ی و آرامش روانی و کاهش اس��ترس 

دانشجویان داشته باشد.

رابطه انسان و طبیعت
محقق��ان ارتباط با طبیعت را در س��ه س��طح تماش��ای 
مناظ��ر طبیعی یا تصاوی��ری از طبیعت، ب��ودن در طبیعت 
و درگی��ری و تعام��ل ب��ا طبیع��ت تقس��یم بندی می کنند 
)Abkar et al, 2010(. و معتقدن��د قرارگی��ری در معرض 
طبیع��ت چه به ص��ورت ارادی و آگاهانه و چ��ه ناخودآگاه و 
غیرمس��تقیم منجر به بروز واکنش های مثبتی از سوی مؤثر 
می شود. اگرچه اساس و پایة ژنتیکی در هرگونه تمایل به واکنش 
مثبت به طبیعت و محیط ه��ای طبیعی امروز یکی از ضعف 
های پیش روی بش��ر است و نیازمند آموزش، فرهنگ سازی 
.)Hinds, 2011( و تجرب��ة مکرر محیط های طبیعی اس��ت
در س��ال های اخیر مطالعات زی��ادی در ارتباط با تأثیرات 
محیط طبیعی بر انسان ها صورت گرفته که نشان  می دهد نه 
تنها حضور در محیط های طبیعی بلکه تماشای صرف طبیعت 
ی��ا حتی نگاه به تصاویر و فیلم هایی از مناظر طبیعی موجب 
 .)shibata, 2004( کاهش استرس و خستگی چشم می شود
گروه دیگری از پژوهش ها نش��ان داده است دید به طبیعت، 
شنیدن اصواتی از طبیعت و داشتن هرگونه تجربه از طبیعت 
.)Kellert, 2005 ( موجب کاهش تنش و اس��ترس می شود

 ارتباط با طبیعت حس آرامش و آس��ودگی خاطر را برای 
کاربران فضا ایجاد می کن��د و افرادی که در محیط کار خود 
از وجود گیاهان بهره می برند، پربازده تر، راحت تر، س��الم تر و 
خالق تر هستند و فشار و استرس کمتری را نسبت به کسانی 
ک��ه از این نعمت ب��ی بهره اند تحمل می کنن��د و فضای کار 
خود را از لحاظ زیبایی شناس��ی خوشایندتر ادراک می کنند 

)Smith, 2009(. آنها به انجام کار خود مش��تاق تر هستند، 
کمتر دچار ناکامی می شوند. این امر منجر به تفکر بهینه تر در 
دانشجویان می شود )Abkar et al, 2010(. پژوهش ها حتی 
به حضور مصالح طبیعی در کنار ارتباط مستقیم با طبیعت بر 
س��المت جسم و روح و افزایش سطح رضایتمندی و بازدهی 

.)Kellert, 2005( افراد تأکید دارند
تأثیرات طبیعت بر افراد با توجه به ویژگی های محیط های 
طبیع��ی مختلف، متفاوت اس��ت. پارک ها، باغ ها و س��واحل 
رودخانه ها و دریا احساس شادی، سرگرمی، آرامش، راحتی و 
گفتگو را القا می کنند. حس خلوت، آزادی و سرزندگی در دل 
جنگل ها و کوه ها بیشتر ارضاء می شود. محیط هایی که از وجود 
مناظر آبی بهره می برند سایت های با اهمیت تری برای تفریح، 
سرگرمی، معاشرت و فعالیت های اجتماعی هستند و دید به 
محیط های مصنوع همراه با حضور آب، تأثیرات مثبت برابری 
.)Hinds, 2011( را نسبت به محیط های صرفاً س��بز دارند

تأثیرات تعامل با طبیعت در فضاهای آموزشی
نظریه تکامل روان��ی1 و بازگردانی توجه2 دو نظریه مهمی 
هستند که فواید ناشی از ارتباط با طبیعت را بازگو می کنند. 
نظری��ه تکامل روانی مکان ه��ای طبیع��ی را دارای تأثیراتی 
همچون کاهش اس��ترس و ایجاد آرامش برای افراد می داند. 
در این نظریه طبیعت با فراهم س��ازی ی��ک محیط فیزیکی 
مطلوب به صورت بصری، موجب کاهش استرس می شود و با 
تولید احساسات مثبت و محدود کردن افکار منفی، یک حس 
کلی سالمت و تندرستی را پرورش می دهد. این تئوری روی 
 )matsuoka, 2010( مکانیسم های احساسی متمرکز است
ل��ذا بازگوکنندة اث��رات مثبت ارتباط ب��ا طبیعت بر کاهش 
استرس و افزایش آرامش روانی در محیط های آموزشی است.

در نظریة بازیابی تمرکز تماس با طبیعت، ظرفیت بازگردانی 
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تصویر2 : امکان دید به فضای 
سـبز همراه با حضـور متنوع 

ساختمان ها، مأخذ : 
Felsten, 2009

A: دید به دشت و در نـزدیکی 
ساختمان های بـزرگ

B: دیـد ارزشـمند بـه دشـت و 
حضور ساختمان ها در دوردست

تصویر1 : نمونه ای از مکان های 
بدون دید به طبیعت، مأخـذ : 
Felsten, 2009

A :دید به دیوار توپـر
B :پنجره های رو به دیوار آجری

Pic2: Example of setting 
with view of green space 
and varying presence of 
building, Source: Felsten, 
2009
A: view of a field and a 
nearby, largebuilding. 
B: view of fields and distant 
building.

Pic1: Example of setting 
with no view to nature, 
Source: Felsten, 2009
A: view to the wall
B: windows 

تصویر1

Pic 1

توانایی تمرکز مس��تقیم افراد را دارد. این نظریه به خصوص در 
مکان های آموزش��ی مورد بررسی قرار گرفته و روی فرایندهای 

شناختی متمرکز است.
در محیط ه��ای آموزش��ی دانش آموزان دایم��اً با اطالعات 
محیطی که آنها را احاطه کرده اس��ت سرو کار دارند. از آنجا 
که توانایی دانش آموزان در جمع آوری و فهم اطالعات ورودی 
محدود اس��ت، لذا آنها نی��از دارند میزان تمرکز و توجه ذهن 

خود در این رابطه باال ببرند.
تمرکز )توجه مس��تقیم( نقش مهم��ی در فرایند پردازش 
اطالعات بازی می کند و در فرایند آموزش��ی دانشجویان بسیار 
مهم و تأثیرگذار است. دانشجویان به دلیل درگیری های مداوم 
و مکرر روی پروژه ها و دروس، بعد از مدت های طوالنی تمرکز 
شدید روی کارها، دچار خستگی ذهنی می شوند و توانایی آنها 
برای تمرکز مستقیم کاهش پیدا می کند. لذا برای ایجاد احساس 
طراوت و تازگی در دانشجویان و آماده کردن آنها برای کار مجدد 
ضروری اس��ت توانایی تمرکز مس��تقیم آنها توسط سازوکاری 
جدید بازیابی شود. در نظریة بازیابی توجه که توسط کاپالن3 در 
1989 ارایه شده است، بازیابی توانایی توجه مستقیم، می تواند 
در تماس با محیط ه��ای بازیابی کننده صورت گیرد. او چنین 
محیط هایی را توس��ط 4 مؤلفه متمایز می سازد : 1. شیفتگی4 
2. فاصله گرفتن5 ) خارج ساختن(  3. وسعت6  4. سازگاری7.

براساس نظر محققان محیط های طبیعی، تماشای تصاویر 
طبیعی )marian, 2010( این 4 مؤلفه را برای اکثریت مردم 
محقق می س��ازد، لذا محیط هایی که ای��ن ویژگی را دارند به 
عنوان یک محیط بازیابی کنندة ایده آل ش��ناخته می ش��وند 

.)Kaplan, 1995(
تحقیقات نشان می دهد دانشجویانی که از درون پنجرة اتاق 
خود دید به مناظر طبیعی داش��ته اند نس��بت به دانش��جویانی 
ک��ه دید به مناظ��ر مصن��وع و ی��ا نیمه مصنوع داش��ته اند در 
آزمون تمرکز مس��تقیم نمرات بیش��تری را به دس��ت آورده اند 

.),Tennessen 1995(
حض��ور در طبیعت و تماش��ای مناظر طبیعی ب��ه دلیل باال 
بردن توجه و تمرکز که از پارامترهای اثرگذار بر خالقیت اس��ت 
)King, 2007( نق��ش مهم��ی در خالقیت دانش��جویان بازی 
می کن��د. ارتباط با طبیعت برخالف تأثی��رات منفی که ممکن 
اس��ت ب��رای کارهای تکراری و روتین داش��ته باش��د و موجب 
افزایش حواس پرتی ش��ود، تأثیر مثبتی بر فعالیت های خالقانه 
دارد و منجر به س��رعت بخش��یدن به تولید پاسخ ها و ایده های 
متفاوت می ش��ود و در کنار آن نقش مهمی را در بهبود حافظة 

.)Marc, 2008( دانشجویان ایفا می کند

روش تحقیق
آتلیة طراحی معمول ترین فضایی است که غالباً دانشجویان 
معماری یک س��وم تا نیمی از زمان آموزش��ی خ��ود را در آن 
سپری می کنند. این فضا نقش پایه ای را در آموزش معماری 
ب��ه دانش��جویان دارد و بای��د فرایندی زنده و پوی��ا در آتلیة 
 )Demirbas & Demirkan, 2000( طراحی موجود باشد
تا بتواند نیازهای روانشناختی دانشجویان را در ارتباط با این 

فضا به خوبی پاسخ دهد.
در همین راستا این تحقیق به طور خاص به بررسی نگرش 
دانشجویان در ارتباط با طبیعت می پردازد. اطالعات توصیفی 
این پژوهش از طریق پرسش��نامه جمع آوری ش��ده و توسط 
دانش��جویان در حال انج��ام کار در فضای آتلیه پاس��خ داده 
ش��ده اس��ت. جامعة آماری پژوهش از میان 138 دانشجوی 
س��ال چهارم )طرح 4 و 5 ( دو دانش��گاه هن��ر اصفهان )46 
نفر(، و دانش��گاه آزاد خوراسگان )92 نفر( انتخاب شده اند که 

پرسشنامة 95 نفر آنها قابل بررسی و تحلیل بود.

یافته های تحقیق
در س��ؤال یک پژوهش با استفاده از معادل سازی، معماری 
سلس��له نیازهای مازلو که توس��ط »عینی فر« )1387( ارایه 
ش��ده، شش نیاز اصلی و مهم دانش��جویان مورد بررسی قرار 
گرفت. نتایج به دس��ت آمده نش��ان می دهد برخالف انتظار، 
منظر و دید مناس��ب و خوب در رتبة دوم و قبل از نیازهای 
آسایش��ی و راحتی )که در هرم سلسله مراتبی نیازهای مازلو 
در الویت اول پاسخگویی است( رتبه بندی شده است. نیاز به 
امنیت و آزادی روانی در رتبة اول، برقراری یک رابطة حسی 
با محیط، نیازهای آسایش��ی  راحت��ی، محیطی زیبا و جذاب 
و داش��تن خاطرات خوب از فضا، به ترتیب در الویت س��وم، 

چهارم، پنجم و ششم قرارگرفته اند )نمودار 1(.

نمودار 1. نمودار ارزیابـی الویت نیازهای محیطی در آتلیه. مأخذ : 
نگارنده، 13۹1.

Diagram 1. Environmental needs priority evaluation in stu-
dio. source: Author, 2012.

از آنج��ا که منظر مناس��ب در تأمین امنی��ت روانی نقش 
مهم��ی دارد )smith, 2009(، لذا فراهم کنندة بخش مهمی 

از نیازهای دانشجویان است.
نتایج به دست آمده از بررسی سؤال دو پژوهش در ارتباط 
با میزان و نحوة ارتباط با طبیعت در آسایش روانی دانشجویان 
نش��ان می دهد نزدیک به 53 درصد از دانش��جویان ترجیح 
داده اند که آتلیة آنها دید به طبیعت بیرون داش��ته باش��د و 
ارتباط بصری با دانش��جویان درون محوط��ه نیز امکان پذیر 
باشد. حدود 25 درصد پاس��خ دهنده ها ترجیح دادند دید به 
محیط طبیعی بیرون داش��ته باش��ند ول��ی هیچ گونه ارتباط 
بصری با دانشجویان دیگر نداشته باشند. حدود 19 درصد آنها 
به داش��تن تلفیقی از دید به محیط طبیعی و مناظر مصنوع 

اعتقاد داشتند.
و تنه��ا 1 درص��د دید به مناظر مصن��وع را ترجیح دادند. 
این نتایج نش��ان دهندة اهمیت دید به طبیعت زنده  از سوی 

دانشجویان است )نمودار 2(.

نمـودار 2. نمودار ارزیابـی كیفیت دید به طبیعـت بیرون. مأخذ : 
نگارنده، 13۹2.

Diagram 2. View quality assessment to outside nature. 
source: Author, 2012.
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ب��ا توجه به تأثیرات مثبت حض��ور مصالح طبیعی در فضا 
)Kellert, 2005(، زمانی که از دانش��جویان پرس��یده شد : 
»برای رس��یدن به آسایش روانی مطلوب تر، ترجیح می دهند 
جداره های اطراف آتلیة خود را چگونه ببینند؟« حدود 50,5 
درصد آنها خواستار تلفیق جداره های آتلیه از مصالح مصنوعی 
و طبیع��ی بودن��د. نزدیک ب��ه 33 درصد ترجی��ح دادند که 
جداره ها از مصالح مصنوعی باش��د ولی دید خوبی به طبیعت 
داش��ته باش��د. و حدود 15 درصد مایل بودند زمان آموزشی 
خود را در طبیعت س��پری کنند و هیچ حصاری را در اطراف 
آنها نباشد. تنها 1 درصد دانشجویان ارتباط با طبیعت را مانع 

آرامش ذهنی خود یافته اند )نمودار 3(. 

نمودار 3. نمودار ارزیابی كیفیت جداره های آتلیه. مأخذ: نگارنده، 
.13۹2

Diagram 3. Assessment of studio walls quality. source: Au-
thor, 2012.

نتایج نش��ان می دهد با آنکه طبیع��ت یکی از عوامل مهم 
انتخابی دانش��جویان اس��ت ولی درصد کم��ی از آنها حضور 
در طبیع��ت بدون هیچ گونه حصار و قی��دی را برای فعالیت 
آموزش��ی خود مناسب دانسته و اکثریت ترجیح داده اند روند 
آموزشی در یک فضای تعریف شده با دید مطلوب به طبیعت 

صورت پذیرد.
با توجه به پژوهش های یاد ش��ده در پیش��ینة تحقیق، در 
رابط��ه با تأثی��رات دید به مناظر طبیع��ی و طبیعت مصنوع 
بر آرامش روانی و بازس��ازی ذهنی دانشجویان، چهار تصویر 
)تصویر1( از آنها از دیدگاه دانشجویان مورد ارزیابی قرارگرفته 
است. مشخص ش��د تصویر4 )دید به مناظر مصنوع همراه با 
حض��ور آب( در الوی��ت اول انتخاب دانش��جویان قرار دارد و 
تصویر2 )دید ب��ه مناظر طبیعی( و 3 )دید به مناظر مصنوع 
ب��دون حضور آب( و 1 )دید به جدارة صلب( به ترتیب الویت 
دوم، س��وم و چهارم را کس��ب کردند. این در حالی است که 
در مطالعة مشابهی که در میان دانشجویان رشتة روانشناسی 
در یکی از دانش��گاه های آمریکا در سال 2009 صورت گرفته، 
تصاوی��ر 1، 2، 3 ،4 به ترتی��ب، الویت اول تا چهارم را از دید 

دانشجویان کسب کرده اند )Felsten, 2009(؛ )نمودار4(.
در تحلیل س��ؤال چهار پژوه��ش در ارتباط با آنکه طنین 
چه صدایی در فضای آموزش��ی موجب آرامش ذهنی و روانی 

دانشجویان می شود نتایج زیر حاصل شد :
- ح��دود 50/40 درص��د، پخش یک موس��یقی مالیم را در 

هنگام انجام کار 
- حدود 28,5 درصد، صداهای برآمده از عناصر طبیعت 

- 24 درصد، سکوت در  فضای آتلیه 
- 7 درصد شنیدن صدای همهمة دانشجویان دیگر )نمودار 5(. 
تأکید پژوهشگران بر اینکه صداها بر ارزیابی زیباشناختی 
مکان ه��ا اثر دارند و تناس��ب صدا با محی��ط عامل مهمی در 
ادراک مطلوب از محیط اس��ت )مک اندرو، 1387: 349(، در 
ای��ن پژوهش نیز مورد تأیید دانش��جویان قرارگرفت. درواقع 
دانش��جویان صداهای برآمده از طبیعت را متناسب با فعالیت 

آموزشی خود در آتلیه نیافتند.

نمودار 4. نمودار ارزیابی تصاویر احیاگر. مأخذ: نگارنده، 13۹2.
Diagram 4. reviver pictures assessment. source: Author, 2012.

نمودار 5. نمودار سـنجش دیدگاه دانشـجویان در ارتباط با طنین 
صدای مطلوب در آتلیه. مأخذ: نگارنده، 13۹2.

Diagram 5. evaluation of student’s viewpoint in relation with 
desired sound in studio. source: Author, 2012.

نتیجه گیری
اثرات قابل توجه و تأثیرگذار دید به مناظر طبیعی و ارتباط 
مناس��ب با طبیعت بر فکر و ذهن دانشجویان و زمینه سازی 
ای��ن تعام��ل بر ایجاد یک فض��ای مطلوب آموزش��ی در این 
پژوهش از دید دانشجویان معماری جامعة هدف مورد توجه 
و اثبات قرارگرفت. سرش��ت احیاگر طبیعت، جایگاه نمادین 
و ارزش��مند طبیع��ت در فرهنگ و فکر ایران��ی، و اقلیم گرم 
و خش��ک بس��تر پژوهش که نقش حضور طبیعت را بس��یار 
پررنگ تر جلوه می دهد، از عوامل بس��یار مهم و تأثیرگذار بر 
این مسئله است. نتایج حاکی از آن است که این حضور بخش 
مهمی از نیاز های دانش��جویان معماری را در ارتباط با فضای 

آتلیة خود تأمین می سازد.
با وجود آنکه اثرات احیاگری مناظر طبیعی و تصاویری از 
طبیعت در بسیاری از تحقیقات دارای ارزش مشابه احیاگری 
هستند، ولی این پژوهش نشان داد از دید دانشجویان جامعة 
هدف اثرات مناظر طبیعی، حتی در سطوح پایین تر از نظر غنا 
و جذابیت، نسبت به تصاویر نقاشی شده از مناظر بکر طبیعی 
ارزش باالتری دارد و برای دانشجویان، ارتباط با طبیعت زنده 
و طبیعی در الویت اس��ت. حضور اثرگذار و چشم گیر آب در 
مناظ��ر طبیعی در ای��ن پژوهش به طور خ��اص مورد توجه 
قرارگرفت. در واقع با وجود ترجیحات دانشجویان به تماشای 
مناظر طبیعی، آنها به تصویری از مناظر مصنوع با حضور آب 
باالترین امتیاز احیاگری را دادند. این نش��ان دهندة آن است 
که آب خود به تنهایی از دید دانشجویان ظرفیت باالیی برای 

احیاگری و ایجاد آرامش روانی و ذهنی دارد

پی نوشت
Psycho-evolutionary theory.1
Attention restoration theory .2

Kaplan.3
Fascination .4: محیط هایی که می توانند بدون هیچ گونه تالشی توجه 

و عالقة ما را به سمت خود جلب کنند و به آسانی ذهن ما را با خود درگیر 
.)Felsten, 2009( سازند

Being away.5 : محی��ط هایی که به آس��انی می توانن��د ذهن ما را از 
آشفتگی ها و دغدغه های معمول و روزمره خارج سازند و اجازه دهند روی 
موضوع های دیگر متمرکز ش��ویم. در این مؤلفه نیاز نیس��ت فرد از نظر بعد 
مکانی از محل خود فاصله بگیرد، بلکه در این مورد نیاز به یک فاصله گیری 

.)Felsten, 2009( روانی و ذهنی است
Extent .6 : ویژگی مکان هایی اس��ت که دارای ماهیت جذاب و ارزنده ای 
هستند و می توانند ذهن را برای مدت زمان مناسبی درگیر خود سازند و به 
مکانیسم توجه مستقیم، اجازة استراحت دهد. ضرورتی به بزرگ بودن این 
مکان ها از نظر اندازه نیس��ت، بلکه باید دارای محتوای غنی و جالب باشند، 

.)Felsten, 2009( مانند تماشای منظرة غروب آفتاب
compatibility.7 : از ویژگی های مکان های راحت و قابل اس��تفاده است 
که به راحتی می تواند خواسته ها و نیازهای کاربران خود را تأمین سازد. در 
واقع س��ازگاری، زمانی اتفاق می افتد که قرارگاه با آنچه شخص سعی دارد 
به آن دس��ت پیدا کند تناسب داشته و اهداف شخص با الزاماتی که توسط 

.)Felsten, 2009( محیط به وجود می آید سازگار باشد

فهرست منابع
• مک اندرو، تی، فرانسیس. )1387(. روانشناسي محیطي. ترجمه : غالمرضا 

محمودي. تهران: زرباف اصل.
• عینی فر، علیرضا. 1387. جزوة درس روانشناسی محیط، دانشگاه تهران.

آتلیة طراحی به عنوان فضایی كه دانشجویان 
معماری بیشتر زمان آموزشی خود را در آن 
سـپری می كننـد، نقش پایـه ای در آموزش 
معماری به دانشجویان دارد. سرشت احیاگر 
طبیعـت و جایگاه نمادیـن آن در فرهنگ و 
فکر ایرانی به خصوص در اقلیم گرم و خشک 
بستر پژوهش، نقش حضور طبیعت را بسیار 
پررنگ تر جلـوه می دهد. نتایج این پژوهش 
نشان می دهد حضور طبیعت بخش مهمی از 
نیاز های دانشـجویان معماری را در ارتباط با 

فضای آتلیه شان تأمین می كند.

تصـویـر3 : دیـد بـه طبیعـت 
نقاشی شـده بدون حضور آب، 

روی دیوار، مأخذ :
Felsten, 2009 
A:دیـوار نقاشـی شده از شاخ و 

برگ درختان درخشان
B: نقاشی دیواری از تپه و جنگل

تصویـر4 : دیـد بـه طبیـعت 
نقاشـی شـده با حضـور آب، 

Felsten, 2009 : مأخذ
A :دید به ساحل

B : دید به جنگل و آبشار

Pic3: View of nature morals 
without water, Source: Fel-
sten, 2009
 A: moral of bright foliage. 
B: moral of hills and forests.

Pic4: View of nature morals 
with water, Source: Felsten, 
2009
 A: moral of coastline. 
B: moral of vegetation and 
waterfall.
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Abstract:regarding the natural and es-
sential tendency of human toward interaction 
with Nature, and the significant effects of rela-
tion with nature in man spirit and body, human 
have always wanted to create a logical, favor-
able and proper relation among internal spaces 
and external nature. They also try to get a kind 
of proximity with natural environments.

It is clear that the wellbeing and integrity of 
natural ecosystems and the biophysical en-
vironments are integral to human health and 
wellbeing. The implications for humans are not 
limited to physical health and comfort, and the 
available and uncontaminated air, water, food, 
but includes psychological need and benefit 
considerations relating to a spectrum of devel-
opmental, competence fostering and care-elic-
iting experiences in natural environments, such 
as identity formation, restoration, recreation, 
connection, and inspiration.

According to extensive studies of research-
ers in association with natural effects on edu-
cational process improvement, it is necessary 
to survey the quality of interaction with nature 
in educational settings. since architecture stu-
dents spend much of their educational time on 
studio space, and they have a close contact 
with this space, so architectural studios have 
major roles in educational process of architec-
ture students and undoubtedly physical envi-
ronment of studio and mental-psychological 
effects of its parameters have direct effect on 
educational process and mind orientation of 
architecture students. Different achievements 
of researchers in relationship with positive and 
essential effects of interaction with nature have 
been represented in this article. so the present 
study based on this supposition can have use-
ful effect on educational process and stress re-
duction of students. For this purpose, students 
needs in Isfahan art and Khorasgan Azad 
University related to interaction quality with na-
ture has been evaluated with use of empirical 
research. research methodology type of this 
study is descriptive survey. 

results show that natural views have major 
importance in compared with painted nature 
for students. reviver and valuable role of wa-
ter has been approved too. It is very significant 
that analyses show among students needs, 
proper perspective and good view is second 
priority, Although relaxation and comfortably 
needs is forth priority.

Interaction of Architectural Education Space with Nature 
in Meeting students’ Psychological Needs at Two Universi-
ties of Isfahan

The analyses also indicate that climatic 
background has influences on what students 
expect as their desired studio. 

Keywords: interaction with nature, studio, 
architecture students, natural environments, 
Psychological needs.
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