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چکیده
امروزه2توسعه2شتابان2شهرها2و2گسترش2سبک2زندگی2شهری،2مشکالت2روزافزونی2چون2تضعیف2سالمت2روانی2شهرنشینان2
را2به2دنبال2داشته2است،2اگرچه2مروری2بر2پیشینه2پژوهش2های2انجام2گرفته2در2قالب2رویکرد2»محیط2های2بازیابنده«2بیانگر2
وجود2مجموعه2گسترده2و2متنوعی2از2مطالعات2پیرامون2چگونگی2تأثیرگذاری2محیط2های2طبیعی2بر2سالمت2روانی2انسان2ها2
است،2اما2بررسی2نحوه2تأثیرگذاری2مستقیم2محیط2های2مصنوع2شهری2بر2سالمت2روانی2شهروندان2تنها2در2دهه2های2اخیر2و2
بدون2چارچوبی2مشخص2مورد2توجه2پژوهشگران2قرار2گرفته2است.2این2در2حالی2است2که2در2جامعه2علمی2ایران2نیز2اندک2
پژوهش2های2انجام2گرفته2پراکنده2و2آن2هم2در2قالب2محیط2های2طبیعی2و2درمانی2می2باشند.2این2پژوهش2با2هدف2شناسایی2و2
معرفی2چارچوب2روش2شناختی2به2کار2رفته2در2حوزه2مطالعات2محیط2های2شهری2بازیابنده2و2مروری2بر2نتایج2آن2ها2به2دنبال2
فراهم2کردن2بستری2مناسب2برای2پژوهش2های2داخلی2است.2به2این2منظور2با2استفاده2از2راهبرد2پژوهش2فراروش،2از2میان2
136مقاله2انگلیسی2جستجو2شده2در2بازه2زمانی19992-2،2019تعداد2302مقاله2انتخاب2و2با2استفاده2از2روش2تحلیل2محتوا2
و2بر2اساس2طبقه2بندی2الیه2های2پیاز2پژوهش2ساندرز2به2صورت2جداگانه2کدگذاری2و2تحلیل2شدند.2نتایج2نشان2می2دهد2که2
محیط2های2شهری2نیز2می2توانند2مشابه2محیط2های2طبیعی2با2رعایت2شروطی2از2کیفیت2بازیابی2برخوردار2باشند.2جریان2
اصلی2روش2شناختی2مبتنی2بر2مطالعات2کمی2چند2روشی2با2تکیه2بر2راهبردهای2آزمایشی2و2پیمایشی2است2که2با2استفاده2
از2انواع2پرسشنامه2های2خود2پاسخ2محیطی2و2فردی2و2از2طریق2تحلیل2های2آماری2پارامتریک2مقایسه2ای2و2رابطه2ای2هدایت2

می2شود.
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1. مقدمه
شهری2 محیط2های2 بشر،2 زندگی2 تاریخ2 در2 بار2 اولین2 برای2
به2 به2خود،2 از2جمعیت2جهان2 نیمی2 از2 بیش2 اختصاص2 با2
زیستگاه2های2نوینی2برای2انسان2ها2مبدل2شده2اند.2این2سبک2
جدید2زندگی2شهری2تغییرات2گسترده2ای2را2در2زمینه2های2
 Turan( آورده  پدید2 اجتماعی2 و2 اکونومیک2 سایکولوژیک،2
Besirli, 2008 &( و2باعث2شکل2گیری2سبک2فشارزایی2از2
زندگیWeber & Trojan, 2018, p. 1(2(2و2به2خطر2انداختن2
 Fleury-Bahi, Enric(2سالمت2روانی2شهروندان2شده2است
Navarro, 2017, p. 127 & ,(.2این2پدیده2به2شکل2گیری2
مفاهیم2و2نظریه2های2گوناگونی2در2قالب2رشته2روانشناسی2
از2 بازیابنده21یکی2 محیط2های2 رویکرد2 شد.2 منجر2 محیطی2
مهم2ترین2رویکردهای2نظری-کاربردی2در2ارتباط2با2بهبود2
و2ارتقای2سالمت2روان2است2که2از2دهه19702.م2به2بعد2در2
 Mittelmark,( یافت2 توسعه2 مختلف2 زمینه2های2 و2 اشکال2
 Sagy, Eriksson, Bauer, Pelikan, Lindstrom, Espnes,
2017(.2نتایج2بسیاری2از2پژوهش2های2انجام2شده22در2قالب2
مفاهیم2»باغ2های2شفابخش3«2و2»مناظر2درمانی4«،2تأثیرات2
مثبت2قابل2مالحظه2محیط2ها2و2عناصر2طبیعی2را2در2بهبود2
و2ارتقای2مشکالت2سالمت2روانی2و2فیزیکی2افراد2به2اثبات2

رسانده2اند.
در2سال2های2اخیر2نبود2دسترسی2به2محیط2های2طبیعی2بکر2
و2حومه2ای2و2نیز2دشواری2ایجاد2چنین2محیط2هایی2به2لحاظ2
افزایش2مطالعه2کیفیت2 به2 امکانات2مالی2و2اجرایی،2منجر2
 Subiza-Pérez,(2بازیابی2در2محیط2های2شهری2شده2است
ماهیت2 علی2رغم2 2.)Vozmediano, & San Juan, 2019
بازیابی2 پیچیده2)عینی-2ذهنی(2نحوه2شکل2گیری2کیفیت2
در2محیط2های2شهری2و2از2سوی2دیگر2گستردگی2و2تنوع2
محتوایی2و2روشی2مطالعات2این2حوزه2هیچ2گونه2چارچوب2
و2 استفاده2 مورد2 تکنیک2های2 روش2ها،2 از2 روشنی2 و2 مدون2
است.2 نشده2 ارائه2 حوزه2 این2 پژوهشی2 آوردهای2 دست2 یا2
از2یکسو2یافته2های2حوزه2سالمت2روان2در2کشور2حاکی2از2
سال2های2 در2 روانی2 اختالالت2 افزایشی2 روند2 و2 باال2 شیوع2
اخیر2استSharifi et al., 2015(2;2آقایاری2هیر،2عباس2زاده،2و2
گراوند،13952(2و2از2سوی2دیگر2معدود2پژوهش2های2داخلی25
در2این2خصوص2نیز2به2طور2عموم2در2قالب2مفهوم2»باغ2های2
شفابخش«2و2با2تأکید2بر2محیط2های2درمانی2می2باشند،2لذا2
برای2کمک2به2حل2مشکالت2سالمت2روان2شهروندان،2انجام2
محیط2های2 مختلف2 اشکال2 در2 به2ویژه2 مشابه2 پژوهش2های2

شهری2کشور2امری2ضروری2تلقی2می2شود.
بنابراین2پژوهش2حاضر2بر2آن2است2تا2با2مطالعه2فراروشی2
پژوهش2های2انجام2گرفته2در2خصوص2محیط2های2بازیابنده2
این2 خصوص2 در2 گفتگو2 دریچه2 گشودن2 ضمن2 شهری،2
چارچوب2 از2 دقیق2 و2 روشن2 تصویری2 نوین،2 رویکرد2
روش2شناختی2و2دستاوردهای2علمی2پژوهش2ها2مذکور2ارائه2
دهد2و2از2این2طریق2راهگشای2مطالعات2مشابه2بومی2باشد.2
چگونگی2 بر2 پژوهش2 این2 در2 اساسی2 سؤال2 ترتیب2 بدین2

بخش2 دو2 در2 کاربردی2 روش2های2 و2 روش2شناختی2 فرآیند2
جمع2آوری2داده2و2تحلیل2های2آماری،2در2مطالعات2این2حوزه2

استوار2است.

2. مروری بر مبانی نظری 
به2منظور2آشنایی2با2مفاهیم،2تعاریف2و2اصول2اولیه2رویکرد2
»محیط2های2بازیابنده«2به2تبیین2دو2نظریه2کلیدی2و2مهم2
شاخص2های2 و2 توجه«2 »بازیابی2 و2 روانی«2 فشار2 »کاهش2

مطرح2در2هر2نظریه2پرداخته2می2شود.
2-1- مفهوم بازیابی6 و محیط های بازیابنده7 

است2 بعدی2 اصطالحی2چند2 روانشناسی2 در2 بازیابی2 کلمه2
که2به2فرآیند2بهبود2فیزیولوژیکی2و2روانشناختی2که2توسط2
اتفاق2 بازیابنده«2 »محیط2های2 عنوان2 با2 ویژه2 محیط2های2
 Joy & Vanden berg, 2019,( می2کند2 اشاره2 می2افتد،2
مفهوم2 2،2004 سال2 در2 هارتیگ2 بار2 اولین2 برای2 2.)p. 97
عرصه2 وارد2 و2 تعریف2 را2 بازیابنده«2 »محیط2 و2 »بازیابی«2

روانشناسی2محیطی2نمود.2
تولید2 باز2 یا2 و2 احیاء2 تجدید،2 فرآیند2 مفهوم2 به2 »بازیابی«2
منابع2فیزیکی،2روانی،2اجتماعی2و2یا2قابلیت2ها2و2توانایی2های2
تضعیف2شده2در2تالش2مداوم2برای2مواجهه2با2مطالبات2و2

.)Hartig, 2007, p. 164(2نیازهای2روزمره2است
2-2- نظریه های محیط های بازیابنده

پژوهش2در2خصوص2محیط2های2بازیابنده2اساسا2ًبه22وسیله2
»بازیابی2 و2 اولریخ2 روانی8«2 فشار2 »کاهش2 نظریه؛2 دو2
توجه9«2کاپالن2ها2که2هر2کدام2تفسیری2از2ساختار2و2مفهوم2
 Fleury-Bahi( می2شود  هدایت2 می2دهند،2 ارائه2 »بازیابی«2
et al., 2017, p. 129; San Jua, Subiza-Perez, & Voz-
.)mediano, 2017, p. 2; Fornara & Troffa, 2009, p. 1

)SRT( 2-2-1- نظریه کاهش فشار روانی
بر2 تمرکز2 با2 را2 2SRT نظریه2 در2سال2،19832 اولریخ2 راجر2
به2 شناختی،2 زیبایی2 و2 عاطفی2 واکنش2های2 الگوهای،2
تحت2 مستقیم2 طور2 به2 و2 محیط2 یک2 بصری2 محرک2های2
 Joy &( کرد2 پایه2گذاری2 تکاملی2 روانشناسی2 نظریه2 تأثیر2

.)Vanden berg, 2019. p. 98; Hartig, 2004, p. 276
در2 محیط،2 به2 واکنش2 یا2 پاسخ2 نظریه2 این2 اساس2 بر2
به2وسیله2 به2خود2 و2خود2 مؤثر2 گونه2ای2 به2 نخستین2سطح2
ویژگی2های2بصری2یک2محیط/2منظر2فرا2خوانده2می2شوند2
)Fleury-Bahi et al., 2017, p.129(.2این2ویژگی2ها2شامل؛2
حضور2عناصر2طبیعی2)پوشش2گیاهی2و2آب(2و2همچنین2
ویژگی2های2ساختاری2مانند2پیچیدگی،2تقارن،2عمق2و2حتی2
بافت2سطح2زمین،2چشم2اندازهای2ناپیدا2)مانند2مسیری2که2
رویت2 قابل2 مسیر2 ادامه2 و2 است2 داده2 تغییر2جهت2 ناگهان2
 Joy & Vanden( تهدید،2می2باشند2 و2عدم2وجود2 نیست(2

2.)berg, 2019, pp. 59-60
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)ART(2-2-2- نظریه بازیابی توجه
دومین2نظریه2توسط2راشل2و2استفان2کاپالن2در2سال219892
پژوهش2های2 که2 شد2 ارائه2 طبیعت10«2 »تجربه2 درکتاب2 و2
 Joy & Van denberg,(2بسیاری2از2این2نظریه2بهره2برده2اند
 2019, p. 98; Hoyle, Hitchmough, & Jorgensen,

2.) 2017, p. 110
این2نظریه2بر2مفهوم2»خستگی2تمرکز2 فرضیه2مرکزی2در2
 Roe & Aspinall, 2011, p.103;(2ارادی11«2استوار2است
2.)Staats, Jahncke, Herzog, & Hartig, 2016, p. 5
مقصود2از2تمرکز2ارادی2ساز2و2کاری2است2که2فرد2به2طور2
خود2خواسته2به2کار2می2گیرد2تا2بروی2یک2وظیفه،2موقعیت2
و2یا2رفتار2خاصی2تمرکز2و2سایر2محرک2های2حواس2پرتی2
نظر2 مورد2 وظیفه2 انجام2 به2 قادر2 تا2 نماید،2 دور2 خود2 از2 را2
 Staats et al., 2016, p. 5; Scopelliti & Giuliani,(2باشد
p. 424 ,2004(.2از2آنجایی2که2»تمرکز2ارادی«2خصلتا2ًامری2
دشوار2و2پر2زحمت2است،2استفاده2از2آن2برای2مدت2طوالنی2
می2شود2 تمرکز2 رفتن2 بین2 از2 و2 کاهش2 به2 منجر2 شدیدا2ً
 Kaplan, 1995; Hoyle, Hitchmough, & Jorgensen,(
در2 فرد2 خطای2 احتمال2 شرایط2 این2 در2 2.)2017, p. 110
انجام2وظایف2و2بروز2عالئم2و2اشکال2متفاوتی2از2رفتارهای2
2.)Staats et al., 2016, p. 5( می2یابد2 افزایش2 به2هنجار2 نا2
این2 بازیابنده«2می2تواند2 نظریه2یک2»تجربه2 این2 اساس2 بر2

وضعیت2را2بهبود2بخشد.2
به2گفته2کاپالن2ها2محیطی2که2در2برگیرنده2چهار2کیفیت؛2
باشد،2 سازگاری215 و2 جذابیت214 گستردگی2،13 فراغت2،12
Kaplan & Ka-( را2شکل2دهد تجربه2ای2 2می2تواند2چنین2

.)plan,1989; Kaplan, 1995
یا2 فیزیکی2 فاصله2 یک2 ایجاد2 معنای2 به2 فراغت2 کیفیت2
توجه2 نیازمند2 روزمره2 وظایف2 و2 تعهدات2 از2 روانشناختی،2
 Nordh, Evensen, & Skarb, 2017, p.(2ارادی،2می2باشد
109(.2این2کیفیت2بیش2از2این2که2به2یک2فاصله2فیزیکی-2
جغرافیایی2وابسته2باشد،2بر2امکان2شکل2گیری2یک2فاصله2
 Kaplan, 1995, p.( است2 استوار2 روانشناختی2 ادراکی-2
کیفیت2 2.)173; Scopelliti & Giuliani, 2004, p. 424
و2همچنین2 در2محیط2 پیوستگی2 و2 نظم2 به2 »گستردگی«2
 Nordh et al., 2017,( فضای2کافی2برای2اکتشاف2اشاره2دارد
p.109(.2کیفیت2»جذابیت«،2مؤلفه2مرکزی2و2ضروری2در2
یک2 که2 می2دهد2 رخ2 هنگامی2 است.2 بازسازنده2 تجربه2 هر2
محیط2بتواند2از2طریق2الگوها2و2ویژگی2های2مستتر2در2آن،2
بدون2 و2 خود2 به2 خود2 صورت2 به2 را2 فرد2 توجه2 و2 اشتیاق2
با2تالشی2بسیار2اندک،2متمرکز2نگاه2داشته2و2به2 یا2 تالش2
Kaplan, 1995, p. 173; Ku-( 2خستگی2روانی2منجر2نشود
per, 2017, p. 119(.2کیفیت2»سازگاری«2به2میزان2تناسب2
و2انطباق2میان2ویژگی2های2یک2محیط2و2اهداف،2گرایشات2
و2مطالبات2افراد2به2منظور2انجام2عملی2خاص2اشاره2می2کند2

2.)Scopelliti & Giuliani, 2004, p. 424(
در2مجموع2می2توان2گفت؛2اگرچه2این2دو2نظریه2در2توصیف2
شرایطی2که2نیاز2به2بازیابی2را2ایجاد2می2کنند2و2همین2طور2
بازیابی2 نتایج2 بروز2 برای2 نیاز2 مورد2 زمان2 مدت2 و2 فرآیند2
اما2 2،)1 )شکل2 متفاوت2اند2 آن2 شکل2دهنده2 مؤلفه2های2 و2
به2عنوان2دو2دیدگاه2مکمل2که2بر2جنبه2های2مختلف2فرآیند2
 Staat, 2012, p.( شده2اند2 شناخته2 دارند،2 تمرکز2 بازیابی2

.)452

 شکل 1: تفاوت های دو نظریه بازیابی توجه و کاهش فشار روانی

)  SRT(روانينظريه كاهش فشار 

) ART(توجهنظريه بازيابي 

فشار رواني و حاالت 
عاطفي منفي و نياز به  

بازيابي

توجه به كارگيري 
ارادي منجر به  

خستگي رواني و نياز 
به بازيابي

-سازو كارهاي عاطفي
هيجاني

سازو كارهاي شناختي

مسدود كردن احساسات و افكار منفي 
از طريق تجربيات لذت بخش و كاهش  

احساس فشار رواني و دستيابي به 
بازيابي

عاطفي،  فرآيند سريع و متمركز 
هيجاني

توجه غير ارادي و به كارگيري 
فراهم كردن زمينه تجديد قواي 
منابع شناختي و دستيابي به 

بازيابي

فرآيند كندتر شناختي

 ويژگي هاي طبيعي، عناصر وجود
 زمين، بافت -عمق خوشايند، ساختار

  ،جذابيت امنيت، بصري، ديد وجود عدم
  طهنق ساوانايي، گياهي پوشش هاي آب،

پيچيدگي بصري، غناي كانوني،

فراعت، گستردگي وسعت،  
سازگاريجذابيت، 

در سازكاري هاي مؤثر يشرايط نياز به بازياب
بازيابيشكل گيري 

فرآيند و مدت زمان مورد 
نياز براي بازيابي

شاخص هاي  و مؤلفه ها 
كليدي

تفاوت هاي دو نظريه بازيابي توجه و كاهش فشار رواني: 1شكل شماره 

نگارندگان: مأخذ 3. روش شناسی
و2 روش2 فرآیند،2 درباره2 مدون2 و2 منسجم2 چارچوبی2 نبود2
تکنیک2های2کاربردی2مناسب2در2حوزه2مطالعات2محیط2های2
رابطه2 بررسی2 پیچیده2 و2 بازیابنده،2در2کنار2ماهیت2دشوار2
انسان-2محیط،2پژوهشگر2را2با2طیف2گسترده2و2متفاوتی2از2
پژوهش2ها2با2راهبردهای2پژوهشی2گوناگون2روبرو2می2سازد.2

در2 دانش2 تولید2 و2 پژوهش2ها2 رشد2 اخیر2 دهه2های2 در2
حوزه2های2مختلف2علوم،2جامعه2علمی2را2به2این2باور2رسانده2
است2که2اطالع2و2تسلط2بر2تمامی2ابعاد2یک2موضوع2و2به2
روز2بودن2در2این2زمینه،2تا2حدود2زیادی2امکان2پذیر2نیست.2
بنابراین2بهره2گیری2از2روش2پژوهش2های2ترکیبی2همچون2
فرا2روش2که2عصاره2پژوهش2های2انجام2شده2در2یک2موضوع2
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خاص2را2به2گونه2ای2نظام2مند2و2علمی2فراروی2پژوهش2گران2
داداش2پور،2 و2 )الوندی2پور2 می2نماید2 ضروری2 می2دهند،2 قرار2

732،1397؛2نوغانی2دخت2بهمنی،2میر2محمد2تبار،16-172،1396(.

شکل 2: مراحل یک مطالعه فراروش

مراحل مطالعه فرا روش

يافته هاارائه  كنترل كيفيت تجزيه و تحليل 
يافته ها

استخراج اطالعات 
مقاالت متوننظام مند بررسي  جستجو و انتخاب 

مناسبمقاله هاي  پژوهشسؤال تنظيم 

)محمد2پور،722،13892(          

با2تأکید2بر2مراحل2یک2مطالعه2فرا2روش2)شکل22(،2پس2
داده2های2 گردآوری2 منظور2 به2 پژوهش،2 تنظیم2سؤاالت2 از2
 Urban Restorarive,« واژه2های2 کلید2 از2 استفاده2 با2 اولیه2
 Environmental Restorative, Restoration, Restorative,
 Urban Space, Built Environment, Perceived
الکترونیک2 مقاالت2 جستجوی2 به2 2»Restorativeness
 Science اطالعاتی2 پایگاه2های2 در2 شده2 نمایه2 مجالت2
پرداخته2 2Direct, Proquest, Taylor & Francis, Wiley
شد.2جهت2اعتبار2بخشی2به2داده2ها2در2انتخاب2اولیه2منابع2
این2 به2 ارتباط2موضوعی،2 لحاظ2شد؛2نخست2 اولویت2 چند2
معنی2که2مقاالتی2انتخاب2شدند2که2کیفیت2بازیابی،2شهر2
با2توجه2 و2مؤلفه2های2آن2جزء2کلید2واژه2های2اصلی2بودند.2
کیفیت2 میان2 رابطه2 بررسی2 به2 اندکی2 مطالعات2 این2که2 به2
بازیابی2و2ویژگی2های2مصنوع2شهری2پرداخته2اند،2لذا2عناصر2
طبیعی2انسان2ساخت2در2شهرها2را2نیز2وارد2حوزه2پژوهش2
-1999( زمانی2 بازه2 در2 مقاالت2 انتخاب2 دوم؛2 نمودیم.2

2019(،2چرا2که2در2دو2دهه2اخیر،2مطالعات2این2حوزه2به2
لحاظ2ساختار2روش2شناختی2و2نظری2از2انسجام2مناسب2تری2
در2 بازیابی2 کیفیت2 ارتقاء2 به2 توجه2 لزوم2 و2 بوده2 برخوردار2
شهرها2نیز2در2این2بازه2زمانی2بیش2از2گذشته2مورد2توجه2
قرار2گرفته2است.2سوم2بهره2گیری2توأمان2از2مطالعات2کمی2
و2کیفی2و2چهارم2استفاده2از2مقاالت2به2زبان2انگلیسی.2در2
مرحله2بعد2به2منظور2تقلیل2داده2ها،2پس2از2بررسی2کیفی2
پژوهش2های2انجام2یافته2بر2اساس2اهداف2پژوهش2تعداد2302
مقاله2به2شرح2شکل232انتخاب2شد.2سپس2به2منظور2تجزیه2و2
تحلیل2محتوایی2مقاالت2از2روش2تحلیل2محتوا2و2کدگذاری2
برای2 مناسب2 ابزاری2 به2 دستیابی2 جهت2 شد.2 استفاده2 باز2
کدگذاری2بر2اساس2مدل2پیاز2پژوهش2ساندرز2162)شکل42(2
لیست2 چک2 این2 و2 تهیه2 لیستی2 چک2 پژوهش2 اهداف2 و2
و2»دست2آوردهای2 اصلی2»روش2شناسی«2 محور2 دو2 شامل2
پژوهش«2است2که2با2استفاده2از2اخذ2نظرات2خبرگی2اساتید2

متخصص2روایی2صوری2آن2نیز2مورد2تأیید2قرار2گرفت.

شکل 3 : فرآیند انتخاب مقاالت
تعداد كل مقاالت يافت شده 

N=136

غربال شده چكيده هاي كل 
N=94

مقاالت رد شده به علت عنوان
N=42

مقاالت رد شده به علت چكيده
N=29

كل محتواي مقاالت غربال شده 
N=65

مقاالت رد شده به علت ارزيابي كيفي
N=35

تعداد كل مقاالت نهايي
N=30

4.یافته های پژوهش
پیاز2 از2مدل2 یافته2های2مطالعه2 تحلیل2هدفمند2 به2منظور2
پژوهش2ساندرز2استفاده2شد2که2هر2پژوهش2را2متشکل2از2
هفت2الیه2یا2مرحله2می2داند2که2تحت2تأثیر2الیه2پیرامونی2
2.)Saunders, Lewis, & Thonhill, 2007( خود2می2باشد2

الزم2بذکر2است2به2منظور2حفظ2انسجام2متن2مقاالت2مورد2
اشاره2باa(2( مشخص2و2مشخصات2آن2ها2در2جدول222ارائه2
پژوهش2 فلسفی2 پارادایم2های2 نخست2 گام2 در2 است.2 شده2
مطرح2می2شوند،2هر2یک2از2این2دیدگاه2ها2دارای2تفاوت2های2
مهمی2هستند2که2بر2نحوه2تفکر2در2خصوص2فرآیند2تحقیق2
تأثیرگذارند،2به2عبارت2دیگر2نوع2نگاه2پژوهشگر2به2پدیده2
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10؛2 2،1389 )محمدپور،2 می2دهند2 نشان2 را2 مطالعه2 مورد2
نتایج2 2.)Saunders, Lewis, & Thonhill,2007, p. 102
از2 یک2 هیچ2 در2 که2 داد2 نشان2 مقاالت،2 بررسی2 از2 حاصل2
آن2ها2به2طور2مستقیم2به2پارادایم2های2فلسفی2اشاره2نشده،2
هم2چنان2که2»رویکردهای2پژوهش«2نیز2مورد2توجه2و2دغدغه2
پژوهش2های2 از2 اگرچه2هیچ2یک2 است.2 نبوده2 پژوهشگران2
منتخب2به2صورت2مستقیم2به2رویکرد2مورد2استفاده2خود2
اشاره2نکرده2اند،2اما2بررسی2محتوایی2نشان2داد2که2182مورد2
)260درصد(2از2پژوهش2ها2با2طرح2فرضیه،2مطالعه2خود2را2
از2 گفت2 می2توان2 ساندرز2 تعریف2 اساس2 بر2 و2 نموده2 آغاز2
رویکرد2قیاسی2بهره2برده2اند.292مورد2)230درصد(2با2طرح2

Herzog, Col-(22از2مطالعات)23مورد2)210درصد 2سؤال2و
 leen, Maguire, & Nebel, 2003; Hidalgo, Berto,
Galindo, & Getrevi, 2006; Martínez-Soto,Gonza-
و2 نیز2بدون2طرح2سؤال2 2)les-Santos, & Barrios, 2014
الیه2 در2 پرداخته2اند.2 پژوهش2 انجام2 به2 فرضیه2مشخص2 یا2
سوم2»راهبرد2پژوهش«یا2طرح2تحقیق،2به2عنوان2برنامه2کلی2
جهت2دهنده2نحوه2پاسخگویی2به2سؤاالت2پژوهش2مطرح2
می2شود.2این2مدل2راهبردهای2پژوهش2را2در2شش2دسته؛2
آزمایشی،2پیمایشی،2نمونه2موردی،2اقدام2پژوهی،2داده2بنیاد،2
نموده2 طبقه2بندی2 تاریخی2 آرشیوی-2 اسناد2 و2 قوم2نگاری2

است2)شکل42(.

شکل 4 : الیه های پیاز پژوهش ساندرز

           )Saunders et al., 2007, p.102 (

تحلیل2داده2های2کدگذاری2شده2متن2مقاالت2نشان2داد2که2
215مورد2)250درصد(2از2راهبرد2آزمایشی،2112مورد2)237
درصد(2پژوهش2ها2از2راهبرد2پیمایشی،210درصد2از2راهبرد2

داده2بنیاد2و232درصد2نیز2از2راهبرد2توصیفی2بهره2برده2اند2
)شکل52(.2

شکل 5: درصد فراوانی انواع راهبردهای پژوهش
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بر2این2اساس2می2توان2گفت2که2842درصد2از2پژوهش2ها2از2
کیفی2 راهبردهای2 از2 درصد2 216 تنها2 و2 کمی2 راهبردهای2
مبتنی2 پژوهشی2 راهبردهای2 کرده2اند.2 استفاده2 ترکیبی2 و2
عموم2 به2طور2 کمی2 رویکرد2 در2 داده2ها2 گرد2آوری2 نحوه2 بر2
دو2 هر2 و2 فرااثبات2گرایی2 و2 اثبات2گرایی2 پارادایم2های2 بر2
شامل2 و2 استوار2اند2 استقرایی2 و2 قیاسی2 رویکردهای2 نوع2
2،1396 )کرسول،2 می2شوند2 پیمایش2ها2 و2 آزمایش2ها2 انواع2
شیوه2 و2 فرآیند2 کیفی2 بررسی2 2.)20 2،1389 محمدپور،2 36؛2
گردآوری2داده2ها2در2مطالعات2منتخب2نشان2داد2)جدول12(؛2
که2از2میان2چهار2نوع2راهبرد2آزمایشی؛2پیش2آزمایشی2،17
آزمایش2کامل2،182شبه2آزمایشی2192و2طرح2های2تک2آزمونی220
با2272 آزمایشی2 پیش2 راهبردهای2 )کرسول،2312،13962(،2
به2 آن2 از2 و2پس2 بوده2 برخوردار2 اقبال2 بیش2ترین2 از2 درصد2
دارای2 آزمایشی2 شبه2 و2 آزمایشی2 پیش2 راهبرهای2 ترتیب2
درصد2 210 و2 213 اختصاص2 با2 آزمون2 پس2 آزمون-2 پیش2
از2مطالعات،2قرار2گرفته2اند.2در2مطالعات2پیش2آزمایشی2بر2
مطالعه2 مورد2 هدف2 گروه2 یک2 تنها2 کامل2 آزمایش2 خالف2
و2سنجش2 مطالعه2 فرآیند2 در2 پژوهشگر2 اما2 قرار2می2گیرد.2
2،1396 )کرسول،2 نماید2 می2 مداخله2 خود2 نظر2 مد2 کیفیت2
233(.2از2آنجایی2که2بر2اساس2دو2نظریه2مطرح2این2حوزه،2
و2 مؤلفه2ها2 میزان،2 امکان،2 مطالعات2سنجش2 این2 از2 هدف2
عناصر2مؤثر2بر2کیفیت2بازیابی2محیط2های2شهری2در2بهبود2
و2 افراد2می2باشد2 در2 تمرکز2تضعیف2شده2 یا2 و2 روانی2 فشار2
افرادی2که2تحت2چنین2 به2 امکان2دسترسی2 به2طور2عموم2
پژوهشگران2 نیست،2 امکان2پذیر2 آسانی2 به2 باشند2 شرایطی2
در2مطالعات2پیش2آزمایشی،2از2دستور2العمل2های2نوشتاری2
و2شفاهی2جهت2القای2احساس2فشار2روانی2و2ایجاد2تصور2
»تمرکز2تضعیف2شده«2در2افرادa1(2(2و2تصاویر2شبیه2سازی2
شکل2دهنده2 مؤلفه2های2 و2 عناصر2 نمایش2 میزان2 که2 شده2
منظر2در2آن2ها2کنترل2شده2و2یا2عناصری2به2اصل2تصاویر2

افزوده2یا2کاسته2شدهa2(2(2استفاده2می2کنند2و2یا2از2طریق2
دما2 صوت،2 )کنترل2 محیطی2 شده2 کنترل2 شرایط2 ایجاد2
مطالعه2 فرآیند2 در2 2)a3( تصاویر2 ارزیابی2 هنگام2 در2 نور(2 و2
مداخله2و2آزمونه2ها2را2تحت2کنترل2در2می2آورند.2در2برخی2از2
مطالعات2پیش2آزمایشی )a4(2نیز2در2فرآیندی2کنترل2شده2
فیزیولوژیکی221 ویژگی2های2 لحاظ2 به2 آزمودنی2ها2 دقیق،2 و2
قرار2 ارزیابی2 مورد2 آزمونه2 اعمال2 از2 روانشناختی222پیش2 و2
نظر2 مورد2 مؤلفه2های2 نیز2 آن2 از2 پس2 مجددا2ً و2 می2گیرند2
پژوهشگر2در2شرایطی2نسبتا2ًکنترل2شده2سنجش2می2شود.2
معرض2 در2 از،2 بعد2 و2 قبل2 مرحله2 دو2 در2 دیگر2 عبارت2 به2
محیط2های2مختلف2شهری2و2طبیعی2قرار2گرفتن،2وضعیت2
فیزیکی2و2روانی2افراد2ارزیابی2می2شود.2سه2مورد2از2پژوهش2ها2
)a5(2نیز2از2راهبرد2شبه2آزمایشی2بهره2برده2اند.2به2این2معنی2
کنترل2 و2 آزمایش2 گروه2های2 از2 مطالعات2 نوع2 این2 در2 که2
به2طور2همزمان2و2در2قالب2نمونه2گیری2های2غیرتصادفی2و2
فرآیند2پیش2و2پس2آزمون2استفاده2شده2است.2بدین2صورت2
تأثیرات2 که2بر2حسب2هدف2آزمایش2که2مقایسه2تطبیقی2
محیط2های2شهری2و2طبیعی2بر2ادراک2کیفیت2بازیابی2در2
افراد2در2 روانشناختی2 تطبیقی2وضعیت2 مقایسه2 یا2 و2 افراد2
در2 شرکت2کنندگان2 است،2 مختلف2 محیط2های2 با2 مواجهه2
دو2گروه2طبقه2بندی2شده،2قبل2و2بعد2از2مواجهه2با2تصاویر2
در2 می2گرفتند.2 قرار2 آزمون2 مورد2 یا2محیط2های2حقیقی2 و2
کنار2انواع2راهبردهای2کمی2آزمایشی،2راهبردهای2پیمایشی2
نمونه2گیری2های2 و2 پرسشنامه2ها2 انواع2 از2 بهره2گیری2 با2 نیز2
تصادفی2و2با2تعداد2به2طور2نسبی2گسترده2به2میزان2زیادی2
با2 به2صورت2همزمان2 تنها2در2یک2مورد2 استفاده2شده2اند.2
از2 عمیق،2 مصاحبه2 و2 پرسشنامه2 تکنیک2های2 از2 استفاده2
راهبرد2ترکیبی2)آمیخته(2در2گردآوری2داده2ها2استفاده2شده2

استa6(2(2)جدول12(.

جدول1: نتایج حاصل از کدگذاری داده های حاصل از مقاالت منتخب

درصدتعداد) انواع راهبردها(مقوله 
کد )کمی،کیفی و 

ترکیبی(
درصدتعداد

کد 
)روش پژوهش( 

درصدتعداد

ش
وه
1پژ

رد
هب
را

27%8آزمایشی1)از1نوع1پیش1آزمایشی(

84%25کمی

24%7تک1روشی آزمایشی1)از1نوع1پیش1آزمایشی،1
پیش1آزمون،1پس1آزمون(

4%13

آزمایشی)1از1نوع1شبه1آزمایشی،1
پیش1آزمون1و1پس1آزمون(

3%10
60%18چند1روشی

3%1روش1ترکیبی3%1کمی-1کیفی37%11پیمایشی

10%3داده2بنیاد
13%4کیفی

3%1تک2روشی

10%3چند2روشی3%1توصیفی-2تحلیلی

100%30جمع100%30جمع100%30جمع2
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و2 توصیفی2 کیفی-2 راهبردهای2 از2 مورد2 چهار2 در2 تنها2
تکنیک2های2پرسشنامه2عمیق،2نیمه2باز2و2کدگذاری2داده2ها2
استفاده2شده2است.2در2الیه2چهارم،2تکنیک2های2جمع2آوری2
داده2و2فرآیندهای2تحلیلی2آن2ها2به2سه2دسته2تک2روشی2،23

چند2روشی24و2روش2ترکیبی225تقسیم2می2شوند.2
گرایش2 نشان2دهنده2 شده2 کدگذاری2 داده2های2 بررسی2
در2 کمی2 روش2 از2چندین2 همزمان2 استفاده2 به2 حداکثری2
این2 که2 می2باشد2 تحلیل2 فرآیندهای2 و2 داده2ها2 گردآوری2
)آزمایشی2 کمی2 راهبردهای2 گسترده2 انتخاب2 از2 موضوع2
زمانی2 افق2 پنجم2 مرحله2 در2 نشأت2می2گیرد.2 پیمایشی(2 و2
پژوهش2به2مفهوم2مدت2زمانی2که2صرف2گردآوری2داده2ها2
می2شود،2مطرح2می2شود.2افق2زمانی،2بر2اساس2سؤال2و2هدف2
پژوهش2می2تواند2مقطعی-کوتاه2مدت2و2یا2بلند2مدت-2ممتد2
باشد،2هرچند2که2این2الیه2مستقل2از2راهبرد2و2روش2های2
Saunders, Lewis, & Thon-( 2منتخب2پژوهش2می2باشد
hill, 2007, p. 148(.2کلیه2مطالعات2منتخب2به2جز2در2یک2
مورد،که2در2یک2بازه2زمانی2طوالنی2مدت2سه2ساله2تحقق2
یافتهa7(2(2به2صورت2مقطعی2و2کوتاه2مدت2انجام2گرفته2اند.2
پژوهش2 مرکزی2 به2عنوان2هسته2 پایانی2 مرحله2 در2 ساندرز2
از2تکنیک2های2گردآوری2و2تحلیل2داده2ها2نام2می2برد.2نتایج2
رفته2 به2کار2 تکنیک2های2 می2توان2 که2 داد2 نشان2 تحلیل2ها2
را2در2سه2دسته2اصلی؛2تکنیک2های2سنجش2 در2مطالعات2

ویژگی2های2فیزیولوژیک،2تکنیک2های2سنجش2ویژگی2های2
روانی-2خلقی2و2تکنیک2های2سنجش2کیفیت2های2محیطی2
تکنیک2های2 گوناگون2 انواع2 2.)6 )شکل2 نمود2 طبقه2بندی2
سنجش2ویژگی2ها2و2کیفیت2های2محیطی2به2طور2گسترده2ای2
)223مورد(2در2مطالعات2استفاده2شده2اند،2که2از2میان2آن2ها2
پرسشنامه2مقیاس2بازیابی2ادراک2شده2292)2اصل2پرسشنامه2
و2نسخه2خالصه2شده2آن(2در2نیمی2از2پژوهش2ها2)215مورد(2
مورد2استفاده2قرار2گرفته2است،2در2کنار2آن2پرسشنامه2های2
تکنیک2 و2 محیطی2 ترجیحات2 بازیابی2،30 نتایج2 مقیاس2
ردیابی2چشم2از2مهم2ترین2و2پرکاربردترین2تکنیک2ها2بوده2اند.2
روانی2 فشار2 مقیاس2 پرسشنامه2های2 همچون2 تکنیک2هایی2
ادراک2شده،2نیم2رخ2حاالت2خلقی،2سنجش2شادی2عمومی2
نیز2از2پرکاربردترین2تکنیک2های2ارزیابی2ویژگی2های2روانی-2
خلقی2بوده2اند.2همچنان2که2برای2ارزیابی2کارایی2شناختی2و2
چگونگی2وضعیت2تمرکز2در2افراد2نیز2از2آزمون2های2حافظه2و2
جستجو2اسمیت2و2مایل،2آزمون2دیجیتالی2سنجش2ظرفیت2
حافظه2و2آزمون2کارایی2شناختی2بهره2گرفته2شده2است.2در2
پژوهش2 راهبرد2 نوع2 اساس2 بر2 نیز2 تحلیل2 فنون2 با2 ارتباط2
و2نوع2داده2ها2از2طیف2گسترده2و2متنوعی2از2فنون2تحلیل2
استفاده2شده2است2که2به2تفکیک2در2شکل272با2هدف2ارائه2

راهنمایی2برای2پژوهش2های2آتی2آورده2شده2است.

شکل 6: طبقه بندی تکنیک های گردآوری اطالعات 

تكنيك هاي 
گردآوري اطالعات

سنجش  تكنيك هاي 
فيزيولوژيكويژگي هاي 

اي ويژگي هسنجش تكنيك هاي 
خلقي -رواني 

و ا ويژگي هسنجش تكنيك هاي 
محيطيكيفيت هاي 

، )PRS(پرسشــنامه مقيــاس بازيــابي ادراك شــده    : ماننــد
، )PRS(پرسشنامه كوتـاه شـده مقيـاس بازيـابي ادراك شـده      

، پرسشـــنامه )ROS(بازيـــابي مقيـــاس نتـــايج پرسشـــنامه 
ترجيحـات  ، پرسشـنامه  )PQR(شـده  ادراك كيفيت هاي مؤثر 

.و غيرهمحيطي، روش رديابي چشم 

)Wanga et al., 2016; Stigsdottera et al., 2017;
Tyrväinen et al., 2014; Van Aart et al., 2018;
Hartig et al., 2003(

)Wanga et al., 2016; San Juan et al., 2017; Hipp et 
al., 2016; Stigsdottera et al., 2017; Tyrväinen etal., 
2014; Grahna et al., 2010; Van Aart et al., 2018; 
Hartig et al., 2003; Karmanov & Hamelb, 2008; 
Twedt et al., 2019; Roe & Aspinall, 2011; 
Martínez-soto et al., 2014(

 رسانايي آزمايش ،)ECG( گرافي كارديو الكترو آزمايش :مانند
,DBP( خون فشار انواع اندازه گيري آزمايش ،)SCR( پوست
DBP(، دهان بزاق غلظت آزمايش )SCC(، سنجش آزمايش 

.غيره و )HC( مو كورتيزول

)Staat et al., 2016; Wanga et al., 2016; San Juan et
al., 2017; Fornara & Troffa, 2009; Hipp et al.,
2016; Stigsdottera et al., 2017; Lindal & Hartig,
2013; Lindal & Hartig, 2015; Tyrväinen et al.,
2014; Grahna&Stigsdotterb, 2010; Kang & Kim,
2019; Rosenbaum et al., 2016; Korpelaa et al.,
2008; Pazhouhanfar & Kamal, 2014; Hoyle et al.,
2017; Karmanov & Hamelb, 2008; Abdulkarim &
Nasar, 2014; Van den Berga et al., 2016; Herzog et
al., 2003; Hidalgo et al., 2006; White et al., 2010;
Nordh, 2012; Martínez-soto et al., 2014(

 ،)PSS( شده ادراك رواني فشار مقياس پرسشنامه :مانند
 سنجش پرسشنامه ،)POMS( خلقي حاالت رخ نيم پرسشنامه

-STAI( اضطراب سنجش پرسشنامه ،)OHS( عمومي شادي
S(، حافظه ظرفيت سنجش ديجيتالي تست )DSB(، تست 

.غيره و )SDMT( شناختي كارايي تشخيص

با2توجه2به2این2که2درصد2قابل2مالحظه2ای2از2مقاالت2)%284(2
از2داده2ها2و2روش2های2کمی2گردآوری2اطالعات2بهره2برده2و2
از2سوی2دیگر2در2کلیه2مقاالت2با2طیف2گسترده2و2متنوعی2
از2متغیرها2روبرو2هستیم؛2لذا2استفاده2از2آزمون2های2آماری2
کمی2امری2بدیهی2و2ضروری2است.2با2توجه2به2تعدد2و2تنوع2
و2 2)a8( دو2 از2 مقاالت2 درصد2 236 بررسی2 مورد2 متغیرهای2
استفاده2 آماری2 تحلیل2 فنون2 از2 2)a9( بیش2تری2 تعداد2 یا2

کرده2اند.
280درصد2پژوهش2های2کمی2نیز2از2شاخص2های2مرکزی2و2

پراکندگی»میانگین2و2انحراف2معیار«2به2عنوان2آمار2توصیفی2
متغیرها2بهره2برده2اند.2برای2دستیابی2به2آمار2استنباطی2نیز2
کلیه2پژوهش2ها2از2انواع2آزمون2های2پارامتریک2به2عنوان2فن2
تحلیل2اصلی2بهره2برده2اند2و2تنها2در2چهار2موردa10(2(2بنا2به2
ضرورت2و2به2منظور2سنجش2روابط2بین2برخی2متغیرهای2
آزمون2های2 از2 نبودند2 نرمال2 توزیع2 دارای2 که2 خاص2
آزمون2های2 کاربرد2 است.2 شده2 استفاده2 ناپارامتریک2
پارامتریک2مقایسه2ای2)228مورد(2در2مقایسه2با2آزمون2های2
پارامتریک2رابطه2ای2)12(2از2فراوانی2بیش2تری2برخوردارند.2
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به2 نیز2 واریانس2 تحلیل2 آزمون2های2 انواع2 از2 میان2 این2 در2
طور2گسترده2ای2استفاده2شده2است،2به2تبع2از2آزمون2های2
تعقیبی2توکی2و2بونفرنی2نیز2به2منظور2شناسایی2چگونگی2
مورد2 گوناگون2 گروه2های2 در2 متغیرها2 میان2 رابطه2 کیفیت2
سنجش2و2در2معدود2پژوهش2های2کیفی2نیز2از2روش2تحلیل2
استفاده2شده2 غالب2 به2صورت2 داده2ها2 کدگذاری2 و2 محتوا2
در2خصوص2 پژوهش2 که2 گفت2 می2توان2 مجموع2 در2 است.2
محیط2های2بازیابنده2شهری2ذیل2دو2جریان2روش2شناختی2
کمی2و2کیفی2شکل2گرفته2که2در2این2میان2روش2شناسی2
است.2 داده2 اختصاص2 خود2 به2 را2 سهم2 بیش2ترین2 کمی2
این2 از2 حاکی2 منتخب2 پژوهش2های2 محتوایی2 بررسی2

بررسی2 مورد2 فضاهای2 نوع2 و2 هدف2 اساس2 بر2 که2 است2
تطبیقی2 مطالعه2 2.1 گروه؛2 پنج2 در2 را2 پژوهش2ها2 می2توان2
انواع2محیط2های2مصنوع2شهری،2.22مطالعه2تطبیقی2انواع2
محیط2های2 انواع2 مطالعه2 2.3 شهری،2 طبیعی2 محیط2های2
مصنوع2شهری،2 محیط2های2 با2 مقایسه2 در2 طبیعی2شهری2
2.4مطالعه2یک2محیط2شهری2خاص2و2.52مطالعه2مؤلفه2ها2
و2عناصر2شکل2دهنده2محیط2های2شهری،2طبقه2بندی2کرد.2
همان2گونه2که2در2شکل282مشاهده2می2شود2گرایش2اصلی2
به2مقایسه2تطبیقی2محیط2های2طبیعی2 مطالعات2معطوف2
شهری2 مصنوع2 محیط2های2 با2 شهری2 ساخت(2 )انسان2

می2باشد.

شکل7: فنون تحلیل مورد استفاده در پژوهش های کمی و کیفی
تعداد دفعات استفاده

4
1

2

4

11

2

22

6

5

19

شاخص هاو ضريب ها انواع 

ضريب همبستگي اسپيرمن

ضريب بتا 

ضريب اطمينان بوت استرپ

ضريب همبستگي پيرسون

ضريب آلفاي كرونباخ 

ضريب اطمينان باياس 

ضريب پي

ضريب همبستگي

اندازه اثر

ميانگين و انحراف معيار

مي
ل ك

حلي
ن ت

فنو

1

4

في
 كي

يل
تحل

ن 
فنو مرور

كدگذاري-تحليل محتوا

15

5

2

8

2

8

1

آزمون هاي رابطه اي

آزمون هاي مقايسه اي

آزمون همبستگي

آزمون تحليل واريانس
يك طرفه و دو طرفه 

آزمون تحليل واريانس 
چند متغيره

آزمون رگرسيون چندگانه

آزمون تحليل عاملي

گروه هايآزمون تي براي 
مستقل و وابسته

پارامتريكآزمون هاي 

نا پارامتريكآزمون هاي 

آزمون همگوني واريانس لوين 

هاي  ماتريسآزمون همساني 
كو واريانس باكس 

مكملآزمون هاي تأييدي 

آزمون كرويت بارتلت 

الكين  -ماير -آزمون كايزر

آزمون واريمكس

آزمون لون 

آزمون سوبل 

تعقيبي توكيآزمون 

تعقيبي بونفرونيآزمون 

يومن ـ ويتني 

آزمون كروسكال واليس 

آزمون ويل كاكسون 

آزمون كولموگروف اسميرنف 

1
1
1
2
1

1

4

5

2
1
2
1

مي
ل ك

حلي
ن ت

فنو

شکل 8: طبقه بندی محتوایی پژوهش ها
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نتایج2پژوهش2ها2نشان2می2دهند2که2محیط2های2 یافته2ها2و2
با2 مقایسه2 در2 دریاچه2ها(2 و2 )پارک2ها2 شهری2 طبیعی2
مثبت2تری2 بازیابی2 کیفیت2 از2 شهری2 مصنوع2 محیط2های2
برخوردارندa11(2(.2همچنان2که2نتایج2مطالعات2)a12(2نشان2
داده2است2وجود2و2یا2افزایش2میزان2عناصر2طبیعی2و2یا2شبه2
گوناگون2 اشکال2 چمن2ها،2 درختان،گل2ها،2 )مانند؛2 طبیعی2
و2 مثبت2 تأثیرات2 می2توانند2 سبز(2 گیاهی2 پوشش2 و2 آب2
محیط2های2 در2 بازیابی2 کیفیت2 ادراک2 بر2 توجهی2 قابل2
شهری،2برجای2گذارند.2بررسی2برخی2از2محیط2های2خاص2
شهری2مانند2آرامستان2ها2و2یا2محوطه2های2دانشگاهی2نیز2
کیفیت2 ارتقاء2 و2 مؤلفه2های2طبیعی2 میان2حضور2 رابطه2 بر2
2،)a13( ورزند2 تأکید2می2 ادراک2شده2توسط2مردم2 بازیابی2
به2عبارت2دیگر2بنا2بر2یافته2های2مطالعات2هرچه2یک2محیط2
بکر2 ویژگی2های2محیط2های2 از2 بیش2تری2 میزان2 به2 شهری2
در2 بازیابی2 کیفیت2 ادراک2 میزان2 باشد،2 برخوردار2 طبیعی2
نیز2نشان2 از2پژوهش2ها2 پاره2ای2 2.)a14( افزایش2می2یابد2 آن2
حتی2 فعالیتی2 زیاد2 تراکم2 یا2 و2 انسان2ها2 حضور2 که2 دادند2
عامل2 به2عنوان2 می2تواند2 شهری2 طبیعی2 محیط2های2 در2
کاهنده2کیفیت2بازیابی2عمل2کنندa15(2(،2اگرچه2اطالعات2
کامل2تری2در2خصوص2حد2نصاب2تعداد2انسان2ها2و2یا2میزان2
تراکم2فعالیتی2وجود2ندارد.2از2آنجایی2که2اساسا2ًنظریه2های2
کیفیت2 بازیابنده«،2 »محیط2های2 رویکرد2 شکل2دهنده2
تشریح2 و2 تعریف2 طبیعی2 محیط2های2 قالب2 در2 را2 بازیابی2
نموده2اند؛2لذا2تمرکز2اصلی2بر2محیط2های2بکر2طبیعی2و2یا2
بوده2 معطوف2 ساخت2 انسان2 طبیعی2 محیط2های2 حداکثر2
به2عنوان2 عموم2 به2طور2 شهری2 مصنوع2 محیط2های2 از2 و2
اما2 است.2 استفاده2شده2 کنترلی2 یا2 و2 زمینه2ای2 متغیر2 یک2
معدود2مطالعات2انجام2شدهa16(2(2در2سال2های2اخیر2اثبات2
کردند2که2محیط2های2مصنوع2شهری2نیز2می2توانند2همانند2
با2 و2 بوده2 برخوردار2 بازیابی2 کیفیت2 از2 محیط2های2طبیعی2
افزایش2و2یا2کاهش2برخی2عناصر2و2مؤلفه2ها2در2ارتقاء2ادراک2
باشند.2اسکاپلیتی2و2جیولیانی2 این2کیفیت2در2مردم2مؤثر2
تمایز2 مردم2 دیدگاه2 از2 که2 رسیدند؛2 نتیجه2 این2 به2 2)a17(
عمده2ای2میان2محیط2های2شهری2یا2طبیعی2موجد2تجربه2
بازیابنده2وجود2ندارد،2بلکه2نوع2فعالیت2و2امکان2سازگاری2
که2محیط2فراهم2می2کند،2عامل2مؤثرتری2هستند.2مطالعات2
مصنوع2 محیط2های2 که2 داده2اند2 نشان2 2)a18( نیز2 متعددی2
فرهنگی،2 ارزش2های2 و2 نمادین2 ویژگی2های2 با2 شهری2
اجتماعی2و2تاریخی2می2توانند2همانند2محیط2های2طبیعی2از2
کیفیت2بازیابی2برخوردار2باشند،2همچنان2که2طبق2یافته2های22
مسکونی2 محیط2های2 در2 بازیابی2 کیفیت2 2،)a19( هیدالگو2
شهری2از2دیدگاه2مردم2ضعیف2ارزیابی2می2شود.2یافته2های2
چون2 مؤلفه2هایی2 که2 است2 این2 از2 حاکی2 مطالعات2 برخی2
حس2تعلق2به2مکانa20(2(،2حس2امنیت2)a21(،2مؤلفه2های2
چهارگانه2ترجیحات2بصری2)انسجام،2پیچیدگی،2خوانایی2و2
راز2آمیزیa22(2)(،2جذابیت2های2بصری2)a23(،2نفوذ2پذیری2
بصری2و2حضور2برخی2مؤلفه2های2فیزیکی2مانند2اتومبیل2ها2

میانجی2 عوامل2 جمله2 از2 نیز2 2)a25( محصوریت2 و2 2)a24(
تأثیرگذارند.2 بازیابی2 کیفیت2 ادراک2 میزان2 بر2 که2 هستند2
تأثیرگذاری2 چگونگی2 درباره2 شده2 انجام2 مطالعات2 تنها2
ادراک2 بر2 بصری2محیط2های2شهری2 کالبدی-2 ویژگی2های2
این2کیفیتa26(2(2نشان2داد2که2ارتفاع2ساختمان2ها2از2طریق2
تأثیرگذاری2بر2احساس2محصوریت2به2همراه2شکل2و2فرم2
خط2آسمان2و2جزییات2معمارانه2نمای2جداره2ها2می2توانند2
مطالعات2 این2 باشند.2 تأثیرگذار2 بازیابی2 کیفیت2 ادراک2 بر2
در2مجموع2به2این2نتیجه2رسیدند2که2ویژگی2های2معمارانه2
کالبد2یک2فضا2حتی2به2میزان2بیش2تری2از2حضور2پوشش2
گیاهی2می2توانند2تأثیرگذار2باشند.2برخی2از2مطالعات2نیز2به2
بررسی2چگونگی2تأثیرگذاری2تفاوت2های2فردی،2اجتماعی2و2
شخصیتی2انسان2ها2پرداختند.2استاتa27(2(2در2مطالعه2خود2
به2وجود2تفاوت2هایی2در2نحوه2ادراک2کیفیت2بازیابی2در2بین2
افراد2با2ملیت2های2مختلف2پی2برد.2شرایط2زندگی2و2حاالت2
روانی2افراد2مانند؛2میزان2سالمت2روان،2سطح2انرژی،2میزان2
خستگی2روانیa28(2(2شرایط2کاری-2اقتصادی2افراد2و2نوع2
روابط2اجتماعی2آن2ها2)مانند2حضور2دسته2جمعی2و2یا2فردی2
ادراک2 بر2 تأثیرگذار2 از2جمله2عوامل2 نیز2 2)a29( در2فضاها(2
کیفیت2بازیابی2در2محیط2های2مختلف2می2باشند.2عالوه2بر2
میان2 روابطی2 وجود2 از2 حاکی2 مطالعات2 برخی2 نتایج2 این2
تحصیالت2 سطح2 و2 میزان2 2،)a30( سنی2 مختلف2 بازه2های2
می2باشد،2 بازیابی2 کیفیت2 ادراک2 چگونگی2 با2 2)a31( افراد2
که2 است2 داده2 نشان2 2)a32( مطالعه2 یک2 نتایج2 مقابل2 در2
بر2 تأثیر2عمده2ای2 ویژگی2های2فردی-2اجتماعی2هیچ2گونه2

نحوه2ارزیابی2محیط2های2بازیابنده2ندارند2)جدول22(.

5. نتیجه گیری 
از2دیدگاه2روش2شناختی،2هیچ2یک2از2مطالعات2انجام2یافته2
پژوهش2 رویکردهای2 و2 فلسفی2 مبانی2 به2 حوزه2 این2 در2
و2 کاربردی2 نوع2 از2 پژوهش2ها2 عموم2 که2 چرا2 نپرداختند،2
پایه2 نظریه2های2 تکمیل2 و2 تعمیق2 شناسایی،2 راستای2 در2
طرح2 از2 مقاالت2 درصد2 هشتاد2 از2 بیش2 شده2اند.2 انجام2
تحقیق2کمی2بهره2برده2و2تعداد2اندکی2از2روش2های2کیفی2
استفاده2کرده2اند.2بر2همین2اساس2نیز2استفاده2از2راهبردهای2
آزمایشی2و2پیمایشی2در2مقایسه2با2راهبردهای2داده2بنیاد2
گستردگی2 است.2 برخودار2 بیش2تری2 تعدد2 از2 توصیفی2 و2
ابعاد2و2فرضیه2های2اثبات2نشده2در2حوزه2محیط2های2شهری2
و2 محیطی2 متعدد2 و2 متنوع2 متغیرهای2 وجود2 و2 بازیابنده2
به2 را2 پژوهشگر2 کیفیت،2 این2 شکل2گیری2 بر2 مؤثر2 انسانی2
با2 تا2 می2دهد2 سوق2 کمی2 راهبردهای2 از2 استفاده2 سمت2
استفاده2از2آن2ها2بتواند2ضمن2شناسایی2و2اثبات2دقیق2روابط2
علت2و2معلولی2به2اعتبار،2پایایی2و2تعمیم2پذیری2قابل2قبولی2
دست2یافته2و2بر2گستردگی2موضوع2غلبه2نماید.2همچنان2که2
امکان2 کردن2 فراهم2 به2دلیل2 نیز2 آزمایشی2 روش2های2 انواع2
کنترل2بیش2تر2بر2متغیرها2و2به2ویژه2شرایط2و2حاالت2روانی2
انسان2ها،2به2گونه2گسترده2تری2مورد2استفاده2قرار2گرفته2اند.2
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در2هفتاد2درصد2پژوهش2ها2استفاده2همزمان2از2تکنیک2های2
و2 موضوع2 رشته2ای2 میان2 ماهیت2 بیانگر2 گوناگون2سنجش2
لزوم2شناسایی2ابعاد2مختلف2عینی2و2ذهنی2به2طور2همزمان2
است.2بررسی2تحلیلی2داده2ها2نشان2داد2که2فنون2تحلیل2مورد2
استفاده2با2نوع2داده2ها،2متغیرهای2مورد2تحلیل2و2همچنین2
در2 که2 همان2گونه2 می2باشد.2 سازگار2 پژوهش2 راهبردهای2
چارچوب2روش2شناختی2پژوهش2های2این2حوزه2)شکل92(2
نشان2داده2شده2است،2می2توان2گفت2که2مطالعات2کمی2بر2
اساس2نوع2راهبردها،2فنون2گردآوری2و2تحلیل2داده2مورد2
استفاده،2بر2پارادایم2فلسفی2فرا2اثبات2گرایی2و2به2طور2غالب2
نیز2 کیفی2 مطالعات2 همچنان2که2 استوارند،2 قیاسی2 رویکرد2
استقرائی2 و2رویکرد2غالب2 تفسیرگرایی2 فلسفی2 پارادایم2 از2

بهره2می2برند.2
اگرچه2بسیاری2از2پژوهش2های2این2حوزه2عموما2ًبه2بررسی2و2

یا2مقایسه2تطبیقی2محیط2های2شهری2فاقد2کیفیت2بازیابی2
نکته2که2 این2 اثبات2 اما2 پرداخته2اند،2 با2محیط2های2طبیعی2
محیط2های2 اندازه2 به2 می2توانند2 نیز2 شهری2 محیط2های2
طبیعی2از2کیفیت2بازیابی2برخوردار2باشند،2در2دو2دهه2اخیر2
جریان2مطالعات2را2به2سمت2شناسایی2محیط2های2شهری2
کرده2 هدایت2 آن2 بر2 مؤثر2 مؤلفه2های2 بررسی2 و2 بازیابنده2
است.2همان2گونه2که2در2)شکل102(2نشان2داده2شده2است،2
دستاوردهای2پژوهشی2حاکی2از2این2است2که2وجود2عناصر2
مختلف2 اشکال2 و2 چمن2 گل2ها،2 درختان،2 )مانند:2 طبیعی2
عناصر2آبی(2در2محیط2های2شهری2و2افزایش2میزان2حضور2
آن2ها2در2اکثر2موارد2به2ارتقای2ادراک2کیفیت2بازیابی2منجر2
می2شود،2بنابراین2محیط2های2طبیعی2انسان2ساخت2مانند:2
بازیابی2 از2کیفیت2 باغ2های2شهری2همواره2 و2 پارک2ها2 انواع2
بیش2تری2در2مقایسه2با2سایر2فضاهای2شهری2برخوردارند.

شکل 9: چارچوب روش شناختی پژوهش های حوزه محیط های شهری بازیابنده

دربرگیرنده2 چنانچه2 نیز2 شهری2 مصنوع2 فضاهای2 اما2
جذابیت،2 انسجام،2 فراغت،2 کیفیت2های2 از2 مناسبی2 سطح2
سازگاری،2پیچیدگی2و2رازآمیزی2باشند،2می2توانند2به2همان2
باشند.2همچنان2که2 بازیابندگی2برخوردار2 از2خصلت2 میزان2
اجتماعی2 و2 فرهنگی2 تاریخی،2 هویتی،2 ارزش2های2 وجود2
فضاها2می2توانند2 بودن2 و2خاطره2انگیز2 تعلق2 کنار2حس2 در2
در2این2زمینه2مؤثر2واقع2شوند.2معدود2مطالعاتی2نیز2تأثیر2
ارتفاع2 )همچون2 بصری2 کالبدی-2 مقیاس2 خرد2 مؤلفه2های2
ساختمان2ها،2شکل2و2فرم2خط2آسمان2و2جزییات2معمارانه2
نماهای2جدارها(2را2بر2نحوه2ادراک2کیفیت2بازیابی2به2اثبات2
دیدگاه2 از2 که2 کلی2محیط2های2شهری2 به2طور2 رسانده2اند.2
مورد2 عملکردی2 بصری-2 لحاظ2 به2 و2 زیبا2 جذاب،2 مردم2
ترجیح2اند،2می2توانند2به2طور2بالقوه2دربردارنده2کیفیت2بازیابی2
مؤلفه2های2 تأثیر2 اثبات2 به2 نیز2 مطالعات2 از2 پاره2ای2 باشند.2

فردی2)از2قبیل2جنسیت،2سن،2نوع2و2میزان2تحصیالت2و2
حتی2شرایط2عاطفی-2روانی2و2شرایط2کاری(2بر2نحوه2ادراک2
پرداخته2اند.2 شهری2 محیط2های2 در2 کیفیت2 این2 ارزیابی2 و2
علی2رغم2روند2رو2به2رشد2پژوهش2ها2در2زمینه2های2مختلف2
عینی2و2ذهنی،2اما2همچنان2سؤاالت2بسیاری2در2خصوص2
باقی2 پاسخ2 بدون2 شهری2 محیط2های2 در2 بازیابی2 کیفیت2
مانده2است2که2نیازمند2پژوهش2های2متعدد2و2صرف2زمان2
دیگر2 سوی2 از2 است.2 قطعی2 پاسخ2های2 به2 دستیابی2 برای2
اثبات2برخی2روابط2کشف2شده2درباره2متغیرهای2فردی2و2
به2ویژه2آنجا2که2مؤلفه2ها2با2ارزش2های2اجتماعی2و2فرهنگی2
می2آمیزند،2به2بررسی2های2بیش2تر،2عمیق2تر2و2انجام2مطالعات2
در2بسترهای2بومی2هر2جامعه2نیاز2دارد.2در2این2میان2توجه2

به2نکات2ذیل2حائز2اهمیت2است:
-2استفاده2از2روش2های2پژوهش2ترکیبی،2به2منظور2شناسایی2
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متداول2 کمی2 شیوه2های2 در2 که2 مؤثری2 ابعاد2 تعمیق2 و2
مغفول2می2مانند.2همچون2تفاوت2های2ناشی2از2خصیصه2های2
فردی2و2ارزش2های2هویتی،2تاریخی2و2فرهنگی-2اجتماعی2

محیط2های2شهری.
-2استفاده2از2تکنیک2ها2و2ابزارهای2روز2آمدتر2مانند2تکنیک2
ردیابی2مسیر2حرکت2چشم،2شبیه2سازی2های2مجازی2و2غیر2

به2منظور2توسعه2شیوه2های2شناختی.
ابعاد2و2مؤلفه2های2فیزیکی2محیط2ها2 بر2شناسایی2 تأکید2 2-
تجهیزات2 و2 مبلمان2ها2 جداره،2 نمای2 ساختمان2ها،2 )مانند:2
شهری،2اتومبیل2ها2و2حضور2مردم2و2سایر2جانداران(2مؤثر2بر2

شکل2گیری2و2ارتقای2کیفیت2بازیابی2به2عنوان2مؤلفه2ای2که2
کم2تر2به2آن2پرداخته2شده2است.

مؤلفه2های2 از2 یک2 هر2 ویژگی2های2 شناسایی2 بر2 تأکید2 2-
اندازه،2رنگ،2 و2 ابعاد2 فرم،2 و2 )مانند:2شکل2 فیزیکی2محیط2
بازیابی2 کیفیت2 ارتقای2 و2 شکل2گیری2 بر2 مؤثر2 جنس(2

به2عنوان2مؤلفه2ای2که2کم2تر2به2آن2پرداخته2شده2است.
حسی2 مؤلفه2های2 تأثیر2 چگونگی2 شناسایی2 بر2 تأکید2 2-
نحوه2 و2 شکل2گیری2 بر2 المسه2 بو،2 صدا،2 مانند:2 غیربصری2

ادراک2کیفیت2بازیابی2در2شهرها.

جدول2 : فهرست مقاالت منتخب مورد اشاره در متن
شماره ردیف

نشانگر مقاله
شماره ردیفمقاالت اشاره شده در متن 

نشانگر مقاله
مقاالت اشاره شده در متن 

1a1

 i)Staats et al., 2016; Lindal &
 Hatrig, 2013; Lindal & Hatrig,
 2015; Pazhouhanfar & Kama,

2014(i
17a17i)Scopelliti & Giuliani, 2004(i

2a2

 i)Lindal & Hatri, 2013; Lindal
 & Hatri, 2015; Abdulkarim &
 Nasar, 2014; Van den Berga et
al., 2016; White et al., 2010(i

18a18

 i)Fornara & Troffa, 2009;
 Evered, 2016; Karmanov &
 Hamelb, 2008; Herzog et al.,
 2003; Hidalgo et al., 2006(i

3a3i)Kang & Kim, 2019(i19a19i)Hidalgo et al., 2006(i

4a4

 i)Wanga et al., 2016; San Juan
 et al., 2017;  Stigsdottera et
 al., 2017; Tyrväinen et al.,

 2014(i
20a20 i)Hidalgo et al., 2006; Korpelaa

et al., 2008(i

5a5
i)Hartig et al., 2003; Karman-
 ov & Hamelb, 2008; Roe &

Aspinall, 2011(i
21a21i)Korpelaa et al., 2008(i

6a6i)Hoyle et al.,2017(i22a22 i)Pazhouhanfar & Kamal,
2014; Herzog et al., 2003(i

7a7i)Van Aart et al., 2018(i23a23i)Twedt et al., 2019(i

8a8

 i)Lindal & Hartig, 2015;
 Hartig et al., 2003; Karmanov
 & Hamelb, 2008; Hipp et al.,
 2016; Van Aart et al., 2018;
Korpelaa et al., 2008; Hidal-
 go et al., 2006; Hoyle et al.,

2017(i

24a24i)Roe & Aspinall, 2011(i

9a9i)Rosenbaum et al., 2016(i25a25i)San Juan et al., 2017(i

10a10

 i)Juan Wanga et al., 2016;
 Sanet al., 2017; Stigsdottera
 et al., 2017; Hidalgo et al.,

2006(i
26a26 i)Lindal & Hartig, 2013; Lindal

& Hartig, 2015(i

11a11
 i)Wanga et al., 2016; Kang &
 Kim, 2019; Pazhou  hanfar &

Kamal, 2014(i

27a27i)Staats et al., 2016(i
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شماره ردیف
نشانگر مقاله

شماره ردیفمقاالت اشاره شده در متن 
نشانگر مقاله

مقاالت اشاره شده در متن 

12a12 i)San Juan et al., 2017; Lindal
 & Hartig, 2015; Grahna &
 Stigsdotterb, 2010; Kang &

 Kim, 2019; Hoyle et al., 2017;
 Karmanov & Hamelb, 2008;

Montero & Lena, 2014(i

28a28 i)Twedt et al., 2019; Roe &
Aspinall, 2011(i

13a13 i)Nordha et al., 2017; Hipp
 et al., 2016; Lindal & Hartig,

2015(i

29a29 i)Korpelaa et al., 2008; Twedt
et al., 2019 (i

14a14 i)Tyrväinen et al., 2014; Kang
 & Kim, 2019; Hoyle et al.,

2017(i

30a30 i)Scopelliti & Giuliani, 2004;
Hoyle et al., 2017(i

15a15i)Wanga et al., 2016; Scopel-
 liti & Giuliani, 2004; Twedt et
 al., 2019; White et al., 2010(i

31a31i)Hoyle et al., 2017(i

16a16
 i)Karmanov & Hamelb, 2008;
 Scopelliti & Giuliani, 2004;
 Abdulkarim & Nasar, 2014(i

32a32i)Twedt et al., 2019(i

شکل 10: جریان شناسی یافته ها و دستاوردهای پژوهشی

مطالعه تطبيقي انواع 
طبيعي شهريمحيط هاي 

مطالعه تطبيقي انواع 
مصنوع شهريمحيط هاي 

طبيعي  محيط هاي مطالعه 
  محيط هايشهري در مقايسه با 

مصنوع شهري

.)تاريخي -فرهنگي محيط هاي خريد، مراكز ،شاپ ها كافي شهري، ميدان هاي( شهري محيط هاي در بازيابي كيفيت وجود•
  و عتيصن نواحي شهري، ازدحام پر خيابان هاي و شهري سبز فضاهاي و پارك ها در شده ادراك بازيابي كيفيت ميزان كم ترين و بيش ترين اختصاص•

.مسكوني نواحي
.ابيبازي كيفيت ايجاد در مكان آن تناسبات يا و تراكم با مقايسه در )درختان يا و آب مانند( طبيعي عناصر برخي وجود بيش تر تأثيرگذاري•
.شده ادراك بازيابي كيفيت با مردم توسط شده ادراك زيبايي و جذابيت ميان مستقيم رابطه وجود•
.شده ادراك بازيابي كيفيت با مكان به تعلق حس و بصري تنوع ميان مستقيم رابطه وجود•
.بازيابي كيفيت ارزيابي و ادراك نحوه با افراد سني ويژگي هاي ميان رابطه وجود•
.بازيابي كيفيت ارزيابي و ادراك نحوه با دسترس در زمان ميزان ميان رابطه وجود•

.شده ادراك بازيابي كيفيت با )رازآميزي و پيچيدگي انسجام،( بصري ترجيحات مؤلفه هاي ميان معنادار رابطه وجود•
.شده ادراك بازيابي كيفيت با مردم توسط شده ادراك جذابيت ميان معنادار رابطه وجود•
.شده ادراك بازيابي كيفيت ميزان افزايش با )چمن ودرختان ،گل ها به ويژه( طبيعي عناصر حضور ميزان افزايش ميان مستقيم رابطه وجود•
.شده ادراك بازيابي كيفيت ميزان افزايش با )غيره و زنبورها ها، پروانه( جانداران ساير حضور ميان مستقيم رابطه وجود•
.شده ادراك بازيابي كيفيت ميزان با افراد تحصيالت سطح و نوع ميان معنادار روابط وجود•

.باشند بازيابي كيفيت برگيرنده در مي توانند طبيعي محيط هاي اندازه به نيز شهري محيط هاي•
.مصنوع عناصر دربرگيرنده شهري محيط هايي با مقايسه در طبيعي عناصر داراي شهري محيط هاي در شده ادراك بازيابي كيفيت افزايش•
.افراد در ولوژيكفيزي ويژگي هاي مثبت بهبود و شده ادراك بازيابي كيفيت افزايش با طبيعي عناصر حضور ميزان افزايش ميان مستقيم رابطه وجود•
.محيط در بازيابي كيفيت وجود ديگر عبارت به يا و شده هدايت تمركز افزايش و رواني خستگي كاهش با مردم حضور ميان معكوس رابطه وجود•
.شده ادراك بازيابي كيفيت افزايش با بصري شناختي زيبايي كيفيت افزايش ميان مستقيم رابطه وجود•
.شهري و طبيعي محيط هاي در شده ادراك بازيابي كيفيت افزايش با آب عنصر حضور ميان مستقيم رابطه وجود•
.ط هامحي در بازيابي كيفيت ادراك چگونگي با محيط ها نمادين و اجتماعي -فرهنگي تاريخي، هويت و شخصي خاطرات ميان معنادار رابطه وجود•
 وجود و فضا از نگهداري نحوه محصوريت، ميزان بصري، نفوذپذيري بصري، كانون هاي و ديدها فضاها، اندازه و فرم شكل، ميان معنادار رابطه وجود•

.محيط ها در بازيابي كيفيت با وحش حيات
  .دمي گيرن قرار شهري و طبيعي محيط هاي بازيابي كيفيت تأثير تحت مطلوب روان سالمت با افراد از بيش ضعيف روان سالمت با افراد•
)عاطفي -غليش ويژگي هاي طبيعت، به گرايش و كودكي تجربيات( افراد هويتي -فردي ويژگي هاي و بازيابي كيفيت ادراك ميان معنادار رابطه وجود•

مطالعه يك محيط شهري خاص 

عناصر  و مؤلفه ها مطالعه 
شهريمحيط هاي شكل دهنده 

  پرديس ،آرامستان ها مانند( هستند بازيابي كيفيت دربرگيرنده اجتماعي و فرهنگي تاريخي، ارزش هاي داراي شهري، خاص مكان هاي برخي•
)غيره و مردم عالقه مورد خريد مراكز ،دانشگاه ها

.هستند شده ادراك بازيابي كيفيت افزايش در تأثير بيش ترين داراي شهري خاص مكان هاي در طبيعي عناصر•
 كيفيت ادراك در مكان ها اجتماعي -فرهنگي مؤلفه هاي به نسبت طبيعي عناصر وجود و محصوريت امنيت، آرامش، سكون، مؤلفه هاي بيش تر تأثير•

.رواني فشار تحت مردم براي بازيابي

 نماي در معماري جزييات و آسمان خط فرم و شكل ساختمان، ارتفاع همچون( شهري مناظر بصري -كالبدي مؤلفه هاي برخي ميان رابطه وجود•
  .افراد توسط بازيابي كيفيت ادراك چگونگي با )ساختمان ها

.افراد توسط بازيابي كيفيت ادراك چگونگي با شهري هاي خيابان نماي در معماري ياتيجز گيري قرار موقعيت ميان رابطه وجود•
.افراد توسط شده ادراك بازيابي كيفيت افزايش با شهري ساختمان هاي حاشيه در گل ها و درختان تعداد ميان رابطه وجود•
.افراد توسط شده ادراك بازيابي كيفيت افزايش با شهري ميدان هاي فضايي مقياس ميان مستقيم رابطه وجود•
 ن هايميدا در افراد توسط شده ادراك بازيابي كيفيت افزايش با غذايي مواد فروش دكه هاي و نيمكت ها ،مجسمه ها وجود ميان مستقيم رابطه وجود•

.شهري
.افراد توسط شده ادراك بازيابي كيفيت ادراك چگونگي با منظره يك اجزاء پيچيدگي كيفيت ميان معنادار رابطه وجود•

دستاوردهاي پژوهشياصلي مطالعاتيجريان هاي 
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1. Restorative Environmental Approach
2. Ulrich,1984; Kaplan & Kaplan,1989; Kaplan, 1995; Leather et al., 1998; Cooper-Marcus & 

Barnes, 1999; Ulrich, 2002; Stigsdotter & Grahn, 2002; Taylor et al., 2002; Stigsdotter, 2004; 
Diette et al., 2003; Ottosson & Grahn, 2005; Sherman et al., 2005; Grinde & Patil, 2009; 
Hartig, 2011; Hagerhall et al., 2015.

3. Healing Gardens
4. Therapeutic Landscapes

2.5نیلی2و2دیگران،13892؛2ادیبی2و2اکبرزاده،13922؛2زجاجی2و2دیگران،13952؛2طاهری2و2شبانی،13952؛2مطلبی2و2وجدان2زاده،
1394؛2مطلبی2و2وجدان2زاده،13952؛2مردمی2و2دیگران،13932.

6. Restoration
7. Restorative Environments
8. Stress Reduction Theory- Ulrich, 1983; Ulrich, Simson, Losito, Fiorito, Miles, & Zelson, 

1991.
9. Attention Restoration Theory- Kaplan & Kaplan 1989; Kaplan 1995.
10. The Experience of Nature
11. Directed Attention Fatigue
12. Being Away
13. Extent
14. Fascination
15. Compatibility
16. Onion’s Layers of Saunders
17. Pre-experimental
18. True Experimental
19. Quasi-experimental
20. Singel-subject Designs
2.21آزمایش2های2غلظت2بزاق2دهانSCC(2(،2اندازه2گیری2فشار2خون2)BP(،2اندازه2گیری2ضربان2قلب2)HRV(،2الکترو2کاردیو2گرافی
RAND-36 Health Sur-(22ارزیابی2سالمت2عمومی،)EQ VAS(22پرسشنامه2سالمت2عمومی،)SCR(22رسانایی2پوست،)ECG(

.)vey

سنجش پرسشنامه2های2 و2 2)SDMT( شناختی2 کارایی2 تشخیص2 تست2 2،)DSB( حافظه2 ظرفیت2 سنجش2 دیجیتالی2 آزمایش2 2.22
2،)OSS(22سنجش22فشار2روانی2عمومی،)OHS(22سنجش2شادی2عمومی،)POMS(22نیم2رخ2حاالت2خلقی،)STAI-S(2اضطراب

.)SVS(2مقیاس2سرزندگی،)PANS(22مقیاس2اثرات2مثبت2ومنفی2حاالت2روانی،)PSS(2مقیاس2فشار2روانی2ادراک2شده
23. Mono Method
24. Multiple Methods
25. Mixed Methods
26. Perceived Restorativeness Scale
27. Restoration Outcome Scale
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