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ABSTRACT 

 

AIMS: The change in human lifestyle in recent decades has been accompanied by the neglect of 

the natural environment in the human living space and ultimately led to the growth of sick 

societies in terms of physical, mental and spiritual and has increased violence and vandalism in 

society. Therefore, the main purpose of this study was to explain the relationship between the 

presence of the sky in architecture and human mental health and crime reduction. 

MATERIALS & METHODS: The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical 

in terms of method, which was conducted in the first half of 1400 in Pardisan residential complexes in 

Qom, Iran. A sample of 110 households was randomly selected from the Basij neighborhoods and the 

staff union, which is part of the neighborhoods of Pardisan area with a large number of residential 

complexes, due to the presence of local residents, to answer the researcher-made questionnaire on 

human physical, mental and spiritual health in terms of the presence of the sky in the living space. The 

face and content validity of the questionnaire used was checked and confirmed. The questionnaire also 

had good reliability in three dimensions of physical, mental and spiritual with Cronbach's alpha 0.922, 

0.813 and 0.775, respectively. Due to limited traffic and communication in Corona, the questionnaires 

were completed in absentia and online. Data were analyzed using dual regression analysis test in SPSS 

26 software. 

FINDINGS: The results of 97 households living in Pardisan residential complexes in Qom, Iran were 

studied, of which 46 (47.4%) were women and 51 (52.6%) were men, 59 (60.8%) were in the young 

Sunni valley and 38 (39.2%) were in the middle age group. The results of regression analysis showed 

that the presence of the sky in the architectural space among the components of physical, mental and 

spiritual health had a significant effect on all human areas. Determination of intensity and 62% was 

related to factors related to mental health and by comparing the constant regression value of 18.442 and 

the physical field coefficient of 0.217 and the spiritual field coefficient of 0.582, the greater effect of 

the spiritual field on human mental peace was explained. 

CONCLUSION: The results of this study show that the presence of the sky in the living space of human 

beings, in addition to physical comfort, also causes psychological and spiritual comfort, and the 

presence of the sky in the space of architecture and man-made, more than anything, promotes human 

mental health and unwillingness. It turns into crime and violence. 
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 مقاله اصیل دسترسی آزاد

 و انسان روان سالمت و بهداشت بر یمعمار یفضا در آسمان حضور ریتأث
 جرم کاهش

 PhD 1اعتصام رجیا ،PhD 2یاسالم غالمرضا دیس ،Candidate PhD 1ینیحس السادات زهرا
 .رانیا تهران، ،یاسالم آزاد دانشگاه قات،یتحق و علوم واحد ،یمعمار و هنر دانشکده ،یمعمار گروه 1
 .رانیا تهران، تهران، دانشگاه با،یز یهنرها سیپرد ،یمعمار و هنر دانشکده ،یمعمار گروه 2

 

 چکیده

 

 انسان ستیز یفضا در یعیطب طیمح حضور به یتوجهیب با ر،یاخ یهادهه در انسان یزندگ سبک رییتغاهداف: 
 و خشونت و دهیگرد یمعنو و یروان ،یجسمان ساحت منظر از ماریب یاجامعه رشد به منجر تیدرنها و بوده همراه
 حضور نیب ارتباط نییتب حاضر، پژوهش یاصل هدف منظور، نیهم به. است داده شیافزا جامعه در را سمیوندال

 .بود جرم کاهش و انسان روان سالمت و یمعمار یفضا در آسمان

 سال اول مهین در که است یلیتحل-یفیتوص روش، نظر از و یکاربرد هدف، نظر از حاضر پژوهشها: و روش مواد
 محالت از ساده یتصادف صورت به خانوار 110 حجم به یانمونه. شد انجام قم سانیپرد یمسکون یهامجتمع در 1400
 لیدل به است، یمسکون یها مجتمع از یانبوه با سانیپرد محدوده محالت از یبخش که کارکنان هیاتحاد و جیبس

 ثیح از انسان یمعنو ،یروان ،یجسم سالمت ساختهمحقق نامهپرسش به تا شدند انتخاب ،یبوم ساکنان وجود
. شد دییتأ و یبررس استفاده مورد نامهپرسش ییمحتوا و یصور ییروا. دهند پاسخ یزندگ یفضا در آسمان حضور
 ییایپا 775/0 و 813/0 ،922/0 بیترت به کرونباخ یآلفا با یمعنو و یروان ،یجسم بعد سه در نامهپرسش نیهمچن
 نیآنال و یرحضوریغ صورت به هانامهپرسش کرونا، طیشرا در ارتباط و تردد تیمحدود به توجه با. داشت یمطلوب

 انجام SPSS 26 افزارنرم قالب در دوگانه، ونیرگرس لیتحل آزمون از استفاده با هاداده لیوتحلهیتجز. شدند لیتکم
 .شد

( خانم و %4/47) آنهانفر  46ی مسکونی پردیسان قم بررسی شد که هامجتمعخانوار ساکن در  97نتایج : هاافتهی
بودند. نتایج  سالانیم( در رده سنی %2/39نفر ) 38( در دره سنی جوان و %8/60نفر ) 59( آقا، %6/52) آنهانفر  51

، روانی و معنوی، ی سالمت جسمانیهامؤلفهتحلیل رگرسیون، نشان داد که حضور آسمان در فضای معماری از میان 
ها، تغییرات درصدی بین ساحت 62ضریب همبستگی  وجود بای داشت و دارامعن ریتأثبر تمامی ساحات انسان 

درصد به عوامل مرتبط با مسئله  62و  شد نییتعدرصد توسط ساحت معنوی و جسمانی  38 اندازهبهساحت روانی 
و ضریب ساحت معنوی  217/0و ضریب ساحت جسمانی  442/18روان مرتبط بود و با مقایسه مقدار ثابت رگرسیون 

 .بیشتر ساحت معنوی بر آرامش روانی انسان تبیین گردید ریتأث، 582/0

 ،یجسمان شیآسا بر عالوه هاانسان یزندگ یفضا در آسمان حضور که دهدیم نشان پژوهش نیا جینتا: یریگجهینت
 هر از شیب ساخت،انسان و یمعمار یفضا در آسمان حضور و بوده شیآسا موجب زین یمعنو و یشناسروان ازنظر

 .گرددیم خشونت و جرم به او لیتما عدم و انسان روان سالمت و بهداشت ارتقاء باعث ز،یچ

 

  جرم ،روان سالمت ،سالمت ،یمعمارها: دواژهیکل 
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 مقدمه
 است. بوده زندگی شرایط بهبود جهت در اعصار، همه در انسان تالش
 سبک انتخاب با تا کوشیده خاکی کره این بهورود  ابتدای از بشر

 شرایط بهبود به زندگی، رایج سبک از پیروی یا مناسب زندگی
 الگوهای یا رفتارها از یامجموعه ،زندگی سبک بپردازد. اشیزندگ

 فیزیکی، فرهنگی، خصوصیات یا اعمال با که است روزانه زندگی
 بر دارد. سروکار گروه یا فرد یک محیطی و معنوی روانی، اجتماعی،

 عامل یک ،زندگی سبک جهانی، بهداشت سازمان تعریف اساس
 اجتماع سالمت ،تیدرنها و فرد سالمت وضعیت در کنندهنییتع

 یچندبعد مسئله یک سالمتی که است موضوع این بیانگر و بوده
 جنبه اجتماعی، و روانی جسمی، بعد بر عالوه امروزه حتی ،است

 مختلف ابعاد که داشت توجه باید و رندیگیم نظر در هم را معنوی
 قرار یکدیگر ریتأث تحت و کرده اثر یکدیگر بر بیماری یا سالمتی

 نانسا دهیچیپ دنیای اساسی مفاهیم از یکی ،سالمتی .رندیگیم
 نیز حیاتش دوران در انسان یک مسئله نیترمهم اغلب که است
 حالت را سالمتی جهانی، بهداشت سازمان همچنین .شودیم تعبیر

 بیماری فقدان فقط نه و اجتماعی و روانی جسمانی، کامل بهزیستی
 از سالمتی مفهوم به مربوط تعاریف طرفی از [.1] داندیم ناتوانی یا

 مختلف دانشمندان معتقدات جزء که اندآمده پدید الگوهایی
 تعریف در عمده الگوی سه اعتقادات این اساس این بر .اندبوده

 [.1] است بوده مدنظر همواره مؤلفان و دانشمندان طرف از سالمتی
 و یشناختستیز تبیین بر عمدتا   الگو این ،یپزشک الگوی

 تحلیل از الگو این محیطی، الگوی. پردازدیم سالمتی فیزیولوژیکی
 آمده پدید انسان یسالمت به محیطی خطرات و اکوسیستم نوین
 به محیط با فرد سازش کیفیت برحسب سالمتی الگو این در. است
 الگو این، نگریکل الگوی. است شده فیتعر شرایط تغییر هنگام

 یهاجنبه و کندیم تعریف شخص کلیت حسب بر را سالمتی
 و معنوی اجتماعی، هیجانی، روانی، فیزیولوژیکی، ی،شناختستیز

 از پیشگیری بهینه، سالمتی بر و شودیم شامل را افراد محیطی
 الگو این است. متمرکز مثبت هیجانی و روانی یهاحالت و بیماری
 که است پویایی فرآیند بلکه نیست ایستا سالمتی که است معتقد
 [.2] کندیم منعکس را روزمره یهاتیفعال و هامیتصم تمام

 ،هست بدن اعضاء درست عملکرد از ناشی که جسمی بعد
 ،سالمتی دیگر ابعاد به نسبت که است سالمتی بعد نیترمعمول
 به که مطالعاتی از راستا همین در .کرد ارزیابی را آن توانیم ترساده
 توانیم ،اندپرداخته انسان جسمانی سالمت در آسمان حضور ریتأث
 [،4]ان همکار و پوردیهیمی [،3] همکاران و Franta پژوهش به

 که نمود اشاره [6]ان همکار و محمودی و [5]ان همکار و توکلی
 جسمی یهایماریب کاهش بر را زندگی فضای در آسمان ریتأث میزان
 و فشارخون تنظیم پوستی، یهایماریب استخوان، نرمی ازجمله
 در .اندنموده بررسی بدن ایمنی سیستم بیشتر کارایی و تنفس
 بود خواهد ترمشکل ،روانی سالمت سنجش جسمی، بعد با مقایسه

 بلکه ؛نیست روانی بیماری نداشتن معنی به تنها روانی سالمتی زیرا
 غیره و عصبی رفتارهای بروز ی،تیهویب حس افسردگی، اضطراب،

 به گاه و بوده رگذاریتأث جسمی سالمت روی بر مستقیم طوربه که
 سالمتی عدم زمره در ینوعبه انجامد،می نیز جرم ارتکاب و خشونت
  .ردیگیم قرار روانی

 روهروب بسیاری یزاتنش رویدادهای با روزانه فردی هر
 رویدادهای که باورند این بر شناسیروان حوزه پژوهشگران .شودیم

 نیع در دارند. یمؤثر نقش یشناختروان اختالالت بروز در زاتنش

 اختالالت و زاتنش رویدادهای بین که دهدیم نشان مطالعات حال
 شودمی موجب که دارد وجود ایکنندهتعدیل عوامل ی،شناختروان
 ریتأث عوامل، این باشند. داشته افراد بر متفاوتی ریتأث رویدادها این

 به شدنمبتال مقابل در را فرد و کنندیم تعدیل را خطرزا رویدادهای
 کنندیم کمک هاآن به یا ندینمایم حمایت یشناختروان مشکالت

 اساس، نیهم بر قا  یدق [.7] یابند دست بهبودی به ترعیسر
 بهداشت حصول یهاروش از یکی انسان، نیازهای به پاسخگویی

 پژوهش این ضرورت اساس بر که نیازهایی .ستا اجتماعی و فردی
 سالمت و داده رخ مصنوع یا طبیعی محیط از اعم محیط در صرفا  

 جامعه یک افراد اجتماعی سالمت کل، در و معنوی روانی، جسمی،
 مشخص زندگی سبک تعریف از که طورهمان .دینمایم نیتأم را

 محیط زندگی، شرایط و سبک بهبود بر مؤثر عوامل از یکی گردید،
 مصنوع محیط و طبیعی محیط بخش دو به محیط، چنانچه .ستا

 و طبیعی محیط عنوانبه آسمان حضور توانیم گردد، یبنددسته
 تا  ینها و محیط بر رگذاریتأث ومصنوع  محیط عنوان به را ساختمان

  نمود. تلقی مهم ،هاانسان زندگی کیفیت کاهش یا افزایش بر مؤثر
 در تفاوت و موضوع شدنیاقهیسل دلیل به حالنیدرع

 مورد همواره زندگی سبک کیفیت موضوع پژوهشگران، یهادگاهید
 تهدید یک عنوانبه آن، به نسبت یتفاوتیب که جایی تا بوده توجه
 رشته کنونی یهادغدغه نیترمهم از و هاانسان سالمت برای جدی

 ثابت همگان بر موضوع این اصالت گرچه رود.می شمار به معماری
 سبک بهبود جهت به اصولی طراحی در ییگویکل اما است گردیده
 باقی ابهام پرده در آن یاتجزی و مشخصات که گردیده باعث زندگی،
 کار دستور در ،نیچننیا پژوهشی که نیست انتظار از دور لذا بماند.

 مشکالت و مسائل از یکی امروزه اینکه به توجه با و قرارگرفته
 حیات یهاشهیر از بسیاری وجود عدم یا کمبود بر مبتنی انسان،
 حیات یهاساحت آن، در که بوده مصنوع محیط در آسمان ازجمله
 بهبود در مهم یهاتیاولو از یکی ،شودیم گرفته نادیده انسان
 در -آسمان حضور- محیطی امر در هاانسان زندگی کیفیت و شرایط
  نماید.می بیان خاص صورتبه را معماری فضای

 سالمت در آسمان حضور ریتأث به که مطالعاتی درخصوص
 همکار و محمودی یهاپژوهش به توانیم ،اندپرداخته انسان روانی

 بر آسمان رنگ ریتأث که نمود اشاره ،[8] همکاران و نژادعباس و [6]
 پژوهش همچنین .اندنموده بررسی را انسان روان و احساس سالمت
 بهتر کارایی بر نور و آسمان ریتأث بیانگر نیز [9] همکاران و نژادمهدی

 از که است موجودی انسان، طرفی از است. انسان روانی سیستم
 طبیعت به تیدرنها و کندیم زندگی طبیعت در برآمده، طبیعت

 متفاوت بشر، رشد و تحول دوره هر در طبیعت جایگاه .گرددیبازم
 نیترنازل به خداوندی شبه جایگاه از مختلف اعصار طی در و بوده

 آسیب و اخالقی بحران راستا همین در است. کرده دایپ تغییر جایگاه
 طبیعت یهاشهیر حضور عدم از ناشی اجتماعی و فردی جسمانی

 زندگی بازنگری راستای در را جدیدی وظیفه امروز، انسان زندگی در
 طبیعی محیط بازآفرینی و بازیابی پیشینیان، رفتار بازخوانی امروز،

 انسان، آنجاکه از است. نهاده طراحان و پژوهشگران دوش بر
 جهت به را آن ساختار طبیعی، محیط در دستبرد با که است موجودی

 توسط شدهساخته حصار در سپس و داده تغییر مصنوع محیط ایجاد
 آرامش، و آسایش عدم دلیل به هایناهنجار و هابحران انواع به خود
 و طبیعی محیط تلفیق که: داشت اذعان توانیم لذا ،گرددیم مبتال

 بهداشت بر کندیم نمایان را انسان زندگی کالبدی کیفیت که مصنوع
 .[10] گذاردیم ریتأثاجتماعی  و فردی طوربه انسانمعنویت  و روان

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
50

5/
10

.4
.2

79
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
m

ed
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 8

http://dx.doi.org/10.30505/10.4.279
https://jpmed.ir/article-1-1026-fa.html


 و همکاران حسینی     284

 1400 پاییز، 4، شماره 10 دوره نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

 ارجمندی و [11] همکاران و دیواندری یهاپژوهش در که طورهمان
 انسان معنوی سالمت افزایش بر آسمان ریتأث نیز ،[12] همکاران و

 دین یباورها به عمل و یآورتاب طریق از که گرفته قرار یبررس مورد
 بیان ،دارد اضطراب و یافسردگ زانیم کاهش در یادیز نقش که

 .[13] است گردیده
 معنویت نشدن ادهیپ در مؤثر عوامل یشناسبیآس و بررسی

 زمینه این در آموزش گمشده، حلقه دهدیم نشان متالس نظام در
 خصوصبه انسان سالمت موضوع اهمیت که جاآن از و [14] است
، گرفته قرار توجه مورد بسیار اخیر یهاسال در روان بهداشت حوزه در
 انسان سالمت بر مؤثر یهانهیزمتمامی  در یاگسترده تحقیقات لذا
 است. گرفته صورت حوزه این بر معماری ریتأث ،الخصوصیعل و

 نموده بیان خود پژوهش در چلونگریان خصوص این در کهچنان

 و است تأثیرگذار انسانی رفتار بر آن عناصر و محیط" که: است
 معیارهای و )معنوی( اصول با متناسب محیط کهیدرصورت

 سازنهیزم تواندیم نباشد ساکنین خصوصیات و اخالق و شهرسازی
 اینکه به توجه با سبب همین به .[15]" باشد مختلف جرائم وقوع
 است آن عناصر و محیط از متأثر موارد از بسیاری در انسان رفتار

 وقوع سازنهیزم تواندیم نامطلوب، محیط که داشت اذعان توانیم
 بررسی منظور به پژوهش این دلیل همین به باشد مختلف جرائم
 سالمت بر آن ریتأث ومعماری  فضای در آسمان حضور بین ارتباط
 سالمت بر طبیعی محیط ریتأث لهیوسنیبد تا شد انجام انسان روان
 عدم آن تبعبه و خیزیجرم و خشونت موارد کاهش و انسان روان
 نماید. تبیین را محالت در نظامی واحدهای به نیاز

 
 آسمان در فضای معماری بر ساحات جسمانی و روانی و معنوی انسان ریتأثنامه پرسش (1جدول 

 محتوا ساحت سالمت
 معیار امتیاز

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

ی
مان
س
ج

 

1 
درک و حضور آسمان در فضای داخلی واحدهای مسکونی از طریق بازشوها )پنجره و تراس( و همچنین در 

 ریتأثاز طریق محوطه و حیاط چه میزان بر کاهش خستگی و کسالت ساکنین آن  هامجتمعفضای خارجی 
 دارد؟

     

      است؟ رگذاریتأثحضور آسمان در فضای معماری چه میزان بر پیشگیری از افسردگی ساکنین آن  2

      دارد؟ ریتأثحضور آسمان در فضای معماری چه میزان بر سالمتی پوست ساکنین  3

4 
ساکنین آن  Dحضور آسمان در فضای معماری چه میزان بر جذب کلسیم در بدن از طریق ایجاد ویتامین 

 دارد؟ ریتأث
     

5 
حضور آسمان در فضای معماری چه میزان بر عالئم محسوس بالینی بدن انسان مثل تنظیم تنفس ساکنین 

 دارد؟ ریتأثآن 
     

      میزان بر زیادشدن اشتها اثرگذار است؟حضور آسمان در فضای معماری چه  6

7 
و  هارگیموحضور آسمان در فضای معماری چه میزان بر عالئم محسوس بالینی بدن انسان مثل انبساط 

 دارد؟ ریتأثفشارخون 
     

      دارد؟ ریتأثشیمیایی بهتر در بدن افراد  وانفعاالتفعلحضور آسمان در فضای معماری چه میزان بر  8

      ؟شودیمی بدن و تحرک افراد هاتیفعالحضور آسمان در فضای معماری چه میزان باعث  9

      ؟دینمایمجلوگیری  مضر خورشید حضور آسمان در فضای معماری چه میزان از اثرات مخرب اشعه   10

11 
حضور آسمان در فضای معماری چه میزان بر امنیت انسان در برابر خطرات خارج از جو، مانند برخورد اجرام 

 است؟ مؤثر، هاسنگشهابیا 
     

ی
وان
ر

 

      ی مسکونی گردد؟هامجموعهموجب کاهش استرس در ساکنین  تواندیمرنگ آبی آسمان به چه میزان  12

13 
ی هامجموعهموجب افزایش تمرکز و بهبود کارآیی عملکرد ساکنین  تواندیمرنگ آبی آسمان به چه میزان 

 مسکونی گردد؟
     

14 
باعث  تواندیمی مسکونی به چه میزان هامجتمعحضور نور از طریق آسمان در فضای داخلی و خارجی 

 افزایش آرامش و خشنودی افراد گردد؟
     

15 
باعث  تواندیمی مسکونی به چه میزان هامجتمعحضور نور از طریق آسمان در فضای داخلی و خارجی 

 گردد؟ هاآناحساس تعلق ساکنین 
     

16 
باعث  تواندیمی مسکونی به چه میزان هامجتمعحضور نور از طریق آسمان در فضای داخلی و خارجی 

 گردد؟ هاآنکنین یی و کاهش افسردگی ساخود انزواجلوگیری از 
     

17 
بر رفع  تواندیمی مسکونی به چه میزان هامجتمعحضور نور از طریق آسمان در فضای داخلی و خارجی 
 واقع گردد؟ مؤثرخستگی ساکنین 

     

18 
از  تواندیمی مسکونی به چه میزان هامجتمعحضور نور از طریق آسمان در فضای داخلی و خارجی 

 اختالالت سیستم عصبی خودمختار در افراد جلوگیری نماید؟
     

19 
، چه میزان بر آرامش و سکون هامجتمعتراس واحدها و محوطه  درک و دیدن آسمان شب از طریق پنجره،

 است؟ رگذاریتأثانسان در شب 
     

20 
منبعث از آسمان مانند وزش نسیم و باد، بارش باران و برف از طریق بازشوها و  راتیتأثدرک و حضور 

 خواهد بود؟ مؤثری مسکونی چه میزان بر روح و روان ساکنین آن هامجموعهمحوطه 
     

ی
نو
مع

 

21 
 ریتأث ازجملهموجب افزایش اثرات معنوی ساکنین آن  تواندیمحضور آسمان در فضای معماری، چه میزان 

 بر حس خوب از نیایش و دعا گردد؟
     

22 
 مؤثری رحمت الهی هادرببر باور افراد به گشایش  تواندیمحضور آسمان در فضای معماری، چه میزان 

 باشد؟
     

23 
ی واحدهای مسکونی، چه میزان بر حس پاکی و عدم هاتراسو  هاپنجرهدرک و حضور آسمان از طریق 

 آلودگی اثرگذار است؟
     

24 
ی مسکونی چه میزان بر احساس افزایش رزق و هامجتمعدرک و حضور آسمان در فضای داخلی و خارجی 

 ؟گذاردیم ریتأثبرکت ساکنین از طریق آسمان 
     

 نامه نمره منفی )معکوس( نداردسشی: این پرگذارنمره
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 هاروش و مواد
 روش، و ماهیت نظر از و کاربردی هدف، ازنظر حاضر پژوهش
در استان قم انجام  1400که در نیمه اول سال  است تحلیلی-توصیفی

 مسکونی یهامجتمع در ساکن خانوارهای شامل آماری جامعه .شد
 در هم را آسمان از کمتری سرانه که بود قم پردیسان هکتاری 1000
 ساکن نفرات تعداد به توجه با .داشتند باز فضای در هم و هاخانه
طبق  36/3 خانوار ُبعد و نفر( 120000 )حدود هکتاری 1000 این در

 تعیین جهت خانوار، 35714 یعنی ،1395جمعیت آماری سال 
 استفاده %10 خطای با کوکران فرمول از الزم، نمونه حجم حداقل
 از اطمینان جهت که شد برآورد خانوار 96 نمونه حجم و گردید

 نمونه حجم از بیشتر درصد 15 حدود نامه،پرسش میزان این برگشت
 کمترشدن به منجر مسئله این تا گردید ارسال نامهپرسش 110 یعنی
 بهها نمونه .نگردد شدهمحاسبه نمونه حجم از نهایی نمونه حجم
تصادفی ساده از محالت بسیج و اتحادیه کارکنان که بخشی  صورت

 با انبوهی از مجتمع های مسکونی پردیساناز محالت محدوده 
 .است، به دلیل وجود ساکنان بومی، انتخاب شدند

 این انسان: معنوی روانی، جسمی، سالمت نامهپرسش
 فضای در آسمان حضور ریتأث میزان ساخته،محقق نامهپرسش
 و گویه 24 با را انسان معنوی و روانی جسمی، سالمت بر معماری

 .سنجدیم ،1جدول  طبق انسان حیات ساحت سطح سه در
 یانهیگز5 لیکرت طیف طریق از مقیاس یک در االتئوس یگذارنمره
 به زیاد بسیار و زیاد متوسط، کم، کم، بسیار یهانهیگز و است
 پژوهش این در است. شده دهینمره 5 و 4 ،3 ،2 ،1 کدهای با ترتیب

 روش با نامه،پرسش یهاالئوس پایایی و روایی از اطمینان منظور به
 و اساتید از نفر 3 نظر کیفی، ابزار با صوری روایی اعتبارسنجی

 ها،الئوس در اصالحات اعمال از پس وشد  گرفته حوزه این خبرگان
 اندازه از %5 با( یآمار جامعه) رمتخصصیغ افراد یذهن نظرات
 مصاحبه، روش به و متفاوت سن و تیجنس با( نفر 5) یینها نمونه

 مورد داشتند االتئوس از که یدرک تا دیگرد صحبت مفصل طوربه
 ییمحتوا ییروا سنجش یبرا نیهمچن. ردیگ قرار لیوتحلهیتجز

 ییروا شاخص و( CVR) محتوا ییروا نسبت اریمع دو از هاسؤال
 از نفر 2) نفر 6 نظر درج با هاالئوس تمام یبرا( CVI) محتوا

 نفر 1 ،یمعمار حوزه متخصص نفر 1 ،یپزشک حوزه متخصصان
( یشناسروان حوزه متخصصان از نفر 2 و یانتظام یروین کارشناس
 اغلب ییمحتوا ییروا نسبت یبرا آمدهدستبه جینتا. شد استفاده

 ییروا شاخص یبرا آمدهدستبه جینتا نیهمچن. بود یک هاالئوس
 مالک از باالتر هاالئوس اغلب یبرا شاخص نیا که داد نشان محتوا
 متخصصان، ازنظر نامعتبر یهاالئوس حذف با نیبنابرا و بود 79/0
 قرار دییتأ مورد محتوا ییروا نظر از نامهپرسش ماندهیباق الئوس 24

 نامهپرسش پایایی بررسی منظوربه پژوهش این در همچنین .گرفت
 در یریگاندازه یکسان نتایج بررسی عبارتی به یا هدف جامعه در

 ،کنندهشرکت خانوار 97 از پاسخ دریافت از پس مختلف، شرایط
 و شد محاسبه سطح سه در نامهپرسش کرونباخ آلفای ضریب میزان
 ،922/0 معادل معنوی، و روانی جسمانی، سطح در مقدار این چون
 از حاضر نامهپرسش که کرد اظهار توانیم ،بود 775/0 و 813/0

 .بود برخوردار هدف جامعه در الزم پایایی
 زمان در تردد محدودیت به توجه با پژوهش انجام جهت

 شد طراحی الینپرس سامانه در اینامهپرسش ایران در کرونا پاندمی
 مدیران به مجازی یهارسانامیپ طریق از اینترنتی صورتبه و

 در الینآن صورتبه داوطلبانه افراد و ارسال موردنظر یهاساختمان
 کردند. تکمیل را هانامهپرسش روز، دو طی

 اخالقی مالحظات پژوهش، این انجام در :یاخالق مالحظات
 داوطلبانه خروج و آگاهانه رضایت ،هانامهپرسش محرمانگی ازجمله
 گردید. رعایت پژوهش از کنندگانشرکت

 از هاداده لیوتحلهیتجز برای آماری: تحلیل و تجزیه
 چندگانه رگرسیون آزمون از هاداده تحلیل و توصیفی یهاشاخص

 شد. استفاده SPSS 26 افزارنرم قالب در گامبهگام روش به
 

 هایافته
نمونه  97، نامهپرسش 110، از میان شدهیآورجمعی هادادهبا بررسی 

پاسخ دریافت گردید و مورد ارزیابی و تحلیل نهایی قرار گرفت. از 
( آقا بودند. %6/52نفر ) 51( خانم و %4/47نفر ) 46این تعداد، 
( %2/39نفر ) 38( در دره سنی جوان و %8/60نفر ) 59همچنین 

آسمان در فضای  ریتأثنامه بودند. در پرسش سالانیمدر رده سنی 
ساحات جسمانی و روانی و معنوی انسان معماری بر 

و  922/0ی سالمت جسمانی با مقدار آلفای کرونباخ هااسیمقزیر
و سالمت معنوی با  813/0سالمت روانی با مقدار آلفای کرونباخ 

که در هر سه مورد پایایی بررسی شدند  775/0مقدار آلفای کرونباخ 
ی چندگانه، همچنین در بررسی رگرسیون خط .دست آمدبهباالیی 

ی جسمانی و معنوی بر ساحت روانی هاساحت ریتأثجهت شناخت 
ی معنوی هاساحت، بین ساحت روانی و 2جدول انسان، منطبق بر 

. ضریب داشتدرصدی وجود  62و جسمانی ضریب همبستگی 
 اندازه بهتغییرات ساحت روانی بنابراین  بوددرصد  38تعیین برابر 

ی از طرف شدند. درصد توسط ساحت معنوی و جسمانی تعیین 38
بود،  p>001/0ی دارامعن، مقدار 3جدول با توجه به اینکه مطابق با 

پس رگرسیون خطی ساحت روانی روی ساحت معنوی و جسمانی 
 بود.  دارامعن
 

شده در ضریب همبستگی، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل (2 جدول
 رگرسیون خطی چندگانه

ضریب 
 همبستگی

ضریب 
 تعیین

ضریب تعیین 
 شدهلیتعد

خطای معیار 
 تخمین

 یدارامعن

617/0 38/0 367/0 392/4 001/0> 
 

ی برای همه دارامعن کهنیابه  با توجه و 4جدول طبق 
، لذا ثابت رگرسیون و ضرایب متغیر بود 05/0متغیرهای کمتر از 

کننده خطی ینیبشیپکه معادله  آنجا از .بودند دارامعن نیبشیپ
 :گرددیمزیر تعیین  صورتبهرگرسیون 

 217/0+ 442/18مورد انتظار آرامش روانی انسان = مقدار 
 آسمان( ساحت معنوی) 582/0)ساحت جسمانی آسمان( + 

مهیابودن  وجود بامعادله نتیجه گرفت که طبق  توانیملذا 
روی ساحت جسمانی و معنوی انسان، عامل  ریتأثعامل آسمان و 
مقدار نمره با ثابت نگاه داشتن و  بودی نیبشیپروانی نیز قابل 

مقدار  ،ساحت معنوی، با افزایش یک واحد به ساحت جسمانی
با و همچنین  شدبه مقدار مورد انتظار آرامش روانی افزوده  217/0

با افزایش یک واحد  ،مقدار نمره ساحت جسمانیثابت نگاه داشتن 
به مقدار مورد انتظار آرامش روانی  582/0به ساحت معنوی مقدار 

کننده برابر با ینیبشیپو مقدار ضریب تعیین این مدل  شدافزوده 
درصد تغییرات متغیر آرامش روانی انسان از  38یعنی  بود؛ 38/0
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 ی ساحت جسمانی آسمان ورهایمتغطریق خط رگرسیون توسط 
 .شدندساحت معنوی آسمان تبیین 

 
ی سالمت جسمانی هاساحتاثر گام بهگامرگرسیون  تحلیل واریانس (3 جدول

 ناشی از حضور آسمان در فضای معماری بر سالمت روانی انسان  و معنوی

 مدل
مجموع 
 مربعات

میانگین 
 مربعات

 داریمعنا Fآماره 

 523/556 046/1113 رگرسیون
847/2
8 

001/0> 

 - - 291/19 449/1813 باقیمانده
 - - - 495/2926 کل

 
جسمانی و ی سالمت هاساحت ریتأثی نیبپیشگام بهگامرگرسیون  (4 جدول

 معنوی ناشی از حضور آسمان در فضای معماری بر سالمت روانی انسان

 متغیرها مدل
ضریب 
 رگرسیون

خطای 
 معیار

ضریب 
استاندارد 
 رگرسیون

 معناداری tآماره 

1 

 - 903/6 - 672/2 442/18 مقدار ثابت
آسمان در  ریتأث

فضای معماری بر 
ساحت سالمت 
 جسمانی انسان

217/0 065/0 314/0 335/3 001/0 

آسمان در  ریتأث
فضای معماری بر 
ساحت سالمت 
 معنوی انسان

582/0 139/0 395/0 198/4 001/0> 

 

 بحث
 عدبُ  در انسان سالمت بر آسمان ریتأث تعیین حاضر، مطالعه از هدف
 و روان بهداشت بر دیتأک با معنوی و روانی جسمانی، یهاساحت
 معماری فضای در آسمان حضور طریق از خشونت و جرم کاهش

 سالمت باب در گانه11 االتئوس طرح با ابتدا دلیل همین به بود.
 و خستگی کاهش بر آسمان ریتأث آسمان، حضور از ناشی جسمانی
 و همکاران و Franta پژوهش با که شد بررسی ساکنین کسالت

 سالمت بر آسمان ریتأث که ،انهمکار و پوردیهیمیهمچنین مطالعه 
 طبیعی منابع و هوا نور، چون مواردی طریق از انسان جسمانی
 دارد همخوانی ،اندداده قرار ارزیابی مورد را آسمان وجود از حاصل

 ارزیابی مورد افسردگی از پیشگیری بر آسمان ریتأث همچنین [.4 ،3]
 که استان همکار و توکلی پژوهش بر یدیتأک نیز آن که گرفت قرار

 بهبود و حفظ در که اهمیتی و نقش بر عالوه روز نور دهدیم نشان
 از بعضی بر یاژهیو درمانی اثر ،کندیم ایفا انسان حیاتی چرخه

 در زیادی حد تا تواندیم و دارد نیز روانی و جسمی یهایماریب
  [.5] شود واقع مؤثر بیماران گونهنیا درمان

 سالمتی بر آسمان ریتأث بررسی با ،10 تا 3 االتئوس طرفی از 
 نرمی از جلوگیری و D ویتامین دریافت و کلسیم جذب پوست،

 انبساط تنفس، تنظیم مانند محسوس بالینی عالئم استخوان،
 بدن، در بهتر شیمیایی انفعاالت و فعل ،فشارخون تنظیم ،هارگیمو
 یهاتیفعال تحریک و ییزایانرژ و اشتها ادشدنیز ی،کشکروبیم

 همچنین [.4] است همسوان همکار و پوردیهیمی پژوهش با بدنی
 کاهش بر آبی رنگ ریتأث ،انهمکار و محمودی پژوهش طبق

 هنگام در که یطوربه گردیده اثبات تنفس و نبض فشارخون،
 [.6] شودیم بیشتر رنگ این به نیاز خستگی و بیماری
 از ناشی روانی سالمت باب در انهگ9 االتئوس طرح با سپس 
 تمرکز افزایش و استرس کاهش بر آسمان رنگ ریتأث آسمان، حضور

 سطح با، گردید بررسی 13 و 12 االتئوس در که کارایی بهبود و
 و نژادعباس وان همکار و محمودی یهاپژوهش با باال، داریمعنا

 بر توانندیم هارنگ کهکند می بیان و داشته تطابق همکاران
 امروزه [.8 ،6] بگذارند ریتأث افراد سالمتی حتی و تمرکز احساسات،

 مثبت راتیتأث مطالعه برای (Chromotherapy) درمانی رنگ
 و سرد آبی یهارنگ، ازجمله رودیم کار به ارگانیسم یک روی رنگ
 نشان و [12] شده گرفته درنظر بخشآرام یهارنگ عنوان بهکه  سبز
 موارد برخی در و تعلق احساس و یکپارچگی خشنودی، و آرامش از

 آب آسمان، نشانه آبی نمادین، یا یرمز ازنظر دارد. ثبات و امنیت
 است مالیم آن عاطفی محتوای سرماست، آن روانی اثر دریاست. و
 شود. گرفته کار به روانی یهایماریب درمان برای تواندیم و [8]

 پژوهش با آسمان، توسط انسان امنیت احساس بررسی در همچنین
 از و دانسته کائنات گرداگرد ،حصاری چون را آسمان که سرخوش

 همین در همچنین دارد. همخوانی ،دینمایم محافظت هاآن
 در آسمان روشنایی وجود دلیل به که آسمان روحمندی پژوهش،

 تابش باران، بارش شب، در آن تاریکی و زندگی و حیات جلوه روز،
 همسو انسان، روانی ساحت بر آسمان ریتأث با است، رهیغ و آفتاب
 .است

 بر نور، و آسمان ریتأث بررسی در ،20 تا 18 االتئوس همچنین 
 سیستم اختالالت کنترل در آن ریتأث و انسان زیستی ساعت تنظیم
 و ییانزوا خود تمایل خستگی، انرژی، دادن هدر خودمختار، عصبی

 پژوهش با استرس، و تنش کاهش جهت متابولیسم اختالالت
 4 طرح با ،آن از پس [.16 ،12 ،9] دارد تطابق همکاران و نژادمهدی

 که گونههمان انسان، معنوی سالمت بر آسمان ریتأث باب در الئوس
 اثر بررسی به مختلف یهارشته از محققین گذشته دهه دو در

 ،اندکرده اذعان آن مثبت اثر به و پرداخته روان سالمت بر معنویت
 که است معتقد دقیق، داریمعنی سطح با نیز آزمون این نتیجه
 همه در معنویت، یطورکلبه و نیکوکاری خدا، پرستش به گرایش
 را آسمان انسان، ی،ادوره هر در که آنجا از و داشته وجود هاانسان
 همگی اقوام همه یهاشیاین لذا دانستهیم خدا دائمی جایگاه
 به اعتقاد میزان آزمون، این طبق طرفی از است. آسمان متوجه

 آن از برکت و رزق افزایش و آسمان از رحمت یهادرب گشایش
 در انسان معنوی سالمت بر آسمان ریتأث به پاکی، حس با توأم

 همخوانی همکاران و ارجمندی و همکار و دیواندری یهاپژوهش
 47 در که داده نشان بزرگیجان پژوهش همچنین [.12 ،11] دارد

 روانـی سـالمت و مـذهب بین مثبت یارابطه ،مطالعـات درصـد
 رابطـه هاآن درصـد 30 در و منفی یارابطه درصد 23 دارد، وجـود
 مثبت رابطه تنها نه متعدد مطالعات کل در اما هنشد دیده داریمعنا
 ریتأث بیـانگر بلکه دهندیم نشان را روان سالمت و مذهب بین

 [.17] هستند نیز جسمانی سالمت بـر مـذهب
 بهداشت بر آسمان ریتأث دیتأک اینکه به توجه با ،آن از پس 

 سالمت ریتأث بود، موردنظر پژوهش، این در انسان روان سالمت و
 معماری فضای در آسمان حضور از متأثر انسان معنوی و جسمانی

 داریمعنا سطح با ساحت دو هر اگرچه و گرفت قرار ارزیابی مورد
 سالمت بر معنوی سالمت ریتأث اما بودند مؤثر روانی سالمت بر باال

 همین که بود روان سالمت بر جسمانی سالمت ریتأث از بیشتر روان،
 اساس بر داشت. اشاره انسان برای آسمان معنوی جایگاه به امر

 عنصر عنوان به آن یهامؤلفه و هاشاخص و آسمان مطروحه، موارد
 انسان، ناهشیار ذهن مبنای بر چه و حقیقی صورتبه چه محیطی

 از. [18]است  اثرگذار او معنوی و روانی و جسمی سالمت بر
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 شنامهپرس ارائه روش نوع به توانمی حاضر مطالعه هایمحدودیت
 اشاره تردد یهاتیمحدود و کرونا شرایط دلیل به نمونه انتخاب و

 پیشنهاد همچنین گردد. انجام احتیاط با نتایج یریپذمیتعم لذا کرد
 یهامؤلفه از هریک تطبیقی مقایسه آتی، یهاپژوهش در گرددیم

 با و جزئی صورتبه ساحت سه هر در انسان سالمت بر اثرگذار
 یهاخانه و مسکونی یهامجتمع ساکنین از میدانی برداشت
 گیرد. قرار ارزیابی مورد ویالیی،

 

 گیرینتیجه
 جسمی سالمت بر محیطی صراعن عنوان به آن یهامؤلفه و آسمان

 سالمت الگوی با منطبق واست  اثرگذارانسان  معنوی و روانی و
 ی،هیجان روانی، فیزیولوژیکی، یهاجنبه بر ریتأث با زمانهم ،نگریکل

 سالمت و بهداشت بر را اثرگذاری ترینیشب افراد، معنوی اجتماعی،
 زمان ترینیشب اینکه به توجه با منظور، همین به دارد. افراد روانی
 ،گرددیم سپری ساختانسان و مصنوع یهاطیمح در افراد زندگی
 روان سالمت و بهداشت ارتقاء برای معماری فضای در آسمان حضور
 و خشونت از دور به و آرام ای جامعه ایجاد آن تبع به و انسان
 .دیآیم شمار به ضرورت خیزیجرم
 

 فضای در آسمان حضورنکات بالینی و کاربردی در طب انتظامی: 
 نیتریاصل از یکی، محیطی عنصر نیترمهم عنوان به معماری

 خشونت، کاهشانسان است و  زندگی کیفیتافزایش  بر مؤثرعوامل 
را درپی  انسان روان سالمت از ناشی جنایت و جرم ،گراییتخریب

 .خواهد داشت
 از را خود قدردانی مراتب مقاله نویسندگان قدردانی: و تشکر

 و ارزشمندشان رهنمودهای برای مرتبط مقاالت و کتب نویسندگان
 این که دارندیم بیان و داشته اعالم ،نامهپرسش در کنندگانشرکت
 " عنوان با حسینی زهراالسادات دکترای رساله از برگرفته مقاله

 فضای در آسمان تجلی و حضور بر مبتنی ایران، معماری بازآفرینی
 راهنمایی به که است اصفهانی" شیوه معماری روخوانی با معماری

 دانشکده در اعتصام، ایرج دکتر مشاوره و اسالمی غالمرضا سید دکتر
 تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه معماری، و هنر

 است. شدهانجام
 که نمایندمی تصریح مقاله نویسندگان وسیله بدین منافع: تعارض

 .ندارد وجود حاضر مطالعه قبال در منافعی تعارض هیچگونه
 داده، یآورجمع ایده، ارائه حسینی، زهراالسادات :نویسندگان سهم
 اعتصام، ایرج و اسالمی غالمرضا سید؛ هاداده لیتحل و هیتجز

 حاضر، مقاله نهایی تأیید با ها؛ تمامی نویسندگانداده تحلیل
 پذیرند.می را آن در مندرج مطالب صحت و دقت مسئولیت

 است. شده نیتأم مقاله نویسندگان توسط هانهیهز :یمال منابع
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