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 چکیده

 اساس بر همچنین و جهانی بزرگ مشکل به بیماری این تبدیل و جامعه در 19 -کووید گیرهمه بیماری گسترش به توجه با

. بود خواهد بیماری این جانبی عارضه ترینمهم روانی و ذهنی هایاختالل که رسدمی نظر به ،جهانی بهداشت سازمان آمار

 .گذاردمی جای بر خونی عروق و قلب مانند حیاتی اعضای همه بر جدی و خطرناكاثرهای  مدتطوالنی روانی هایاختالل

 برای پژوهش حاضر .های آپارتمانی استدر محیط زینتی و گیاهان پرورش و نگهداری گل ،یکی از راهکارهارسد به نظر می

 با 19-کووید از ناشی قرنطینه دوران در افسردگی کاهش در آپارتمانی گیاهان جایگاه واکاوی نگرش پاسخگویان نسبت به

طراحی شد، که شامل  ساختپژوهشگر اینامهپرسش ،هاآوری دادهجمع برایگرفت.  انجام در شهر اهوازپیمایشی  روش

نسبت  های سنجش متغیر نگرش پاسخگویانو نیز گویهای پاسخگویان های شخصی و حرفهویژگی ازجملههای مختلفی بخش

-و جایگاه گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی در دوران قرنطینه ناشی از کووید منزل در آنها از استفاده و طبیعی گیاهان به

 پژوهش، نمونه این کوکراننامحدود فرض شد و با استفاده از فرمول  شدهیادجامعه  شدهانجامهای پس از بررسی .بود 19

در این . گیری تصادفی ساده استفاده شداز روش نمونه شدهیاداز جامعه  گزینشنفر تعیین گردید. برای  384مشتمل بر 

نتایج این پژوهش ستفاده شد. ا ISDMبندی از روش و برای سطح Fو tهای آماری از آزمون هادادههای نجام مقایسها پژوهش،

گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی در سطح  به جایگاهپاسخگویان نسبت  بیشترین فراوانی پاسخ در بعد نگرش که نشان داد

 به جایگاهتواند در نگرش مردم نسبت جنسیت و وضعیت تأهل نمیهمچنین  ( بود.%7/35نفر ) 137نسبت مثبت با فراوانی به 

نتایج آزمون دانکن  در شهر اهواز تأثیرگذار باشد.19-گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کووید

ها متراژ باالتری متر است، با پاسخگویانی که منزل آن 2/62نشان داد که بین نگرش پاسخگویانی که متراژ منزل آنان کمتر از 

متر است،  2/62ها بیشتر از ، پاسخگویانی که متراژ منزل آندیگر یبیانری وجود دارد. به داتفاوت معنی %5دارد، در سطح 

همچنین تری دارند. نگرش مثبت 19-گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کووید به جایگاهنسبت 

گل و گیاهان  گزینشهای علمی و متخصصین برای گیاهان نشان داد که افرادی که از کتاب گزینش چگونگی درزمینه هایافته

 19-گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کووید به جایگاهنسبت تری دیدگاه مثبت، برندبهره می

mailto:mrsalehisalmi@gmail.com


 76-63: (1)7(، 1401گل و گیاهان زینتی )

                                                                       64 

دار، ای نگهداری در منزل ترجیح دادند و گیاهان میوهدار را براز پاسخگویان گیاهان برگ زینتی و گل %80 طورکلیبه. دارند

وضعیت کلی نگرش پاسخگویان نسبت به بررسی قرار گرفتند.  یهای بعدسبزی و دارویی به ترتیب با تفاوت زیاد در مرتبه

بیشترین در شهر اهواز نشان داد که  19-جایگاه گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی در دوران قرنطینه ناشی از کووید

  .نسبت مثبت بودبه فراوانی پاسخ در بعد نگرش، مربوط به سطح 

 .گیری، همهمحیطی، آپارتمان اهانیگ سالمت روان، ،: تنشهای کلیدیهواژ

 مقدمه

، اجتماعی و اقتصادی را به همراه شناختیروانپیامدهای منفی ( COVID-19) 19-ناشی از ویروس کوویدنشینی اجباری خانه

این  تأثیر. کند، اختالالت روحی و روانی استخطری که افراد را در مدت قرنطینه تهدید می ترینمهم. نخستین و شته استدا

ها ادامه داشته باشد. چون افراد اطالعی از زمان دقیق پایان این بحران تواند تا سالاختالالت بسیار ژرف بوده و حتی می

تواند وجود دارد که مینیز ی که به وجود آمده، راهکارهایی در میان معضالت. شونددچار اضطراب و استرس می معموالً ،ندارند

به (. Flateaua et al., 2021) تواند سبب افزایش روحیه و شادابی افراد گرددباعث کاهش این اختالالت شود بلکه می تنهانه

 .باشدهای آپارتمانی گیاهان در محیط ها ویکی از این راهکارها پرورش و نگهداری گلرسد نظر می

 از سوی .از ابتدای خلقت به گیاه نیاز زیستی و حیاتی بوده است هاانساننیاز  ،گرایش ذاتی به طبیعت دارد هاانسانفطرت 

ادراك فرد را سازمان  که است مغز در شیمیایی -فیزیکی سیگنالکه شامل یك  جهتازاین ،یك نیاز فیزیولوژیکی استدیگر 

رنگ  وجودبااینهستند،  گوناگون هایرنگسرشار از  گیاهان آپارتمانی (.Sadeghi & Abedi, 2015) کندمیداده و هدایت 

روانی برای  ازنظررا  فضا تواندمیاست و  بخشیآرامرنگ  لاصدر روانشناسی  ازنظررنگ سبز  .حاکمیت دارد هاآنسبز در 

 هایلحظه ،بیندمیزیبا را  هایگلسرسبز و  گیاهان فرد کههنگامی و نماید ترتحملقابلدر مراکز تجمع انسانی ویژه انسان به

 (.Sadeghi & Abedi, 2015) گرددمی دلپذیری برای او ایجاد

آلمانی  پردازنظریهها توسط درمانی مانند بیمارستان بار در رابطه با مراکزبرای اولین ،شفابخشتاریخی ایده مناظر  ازلحاظ

بتواند موجب کاهش نگرانی  کهنحویبهبیمارستان را  محوطهکامل  هایویژگی ویشفیلد در اواخر قرن هجدهم مطرح شد. ره

هایی برای دار، گیاهان معطر، مکانهای سایههای رنگارنگ، درختچهو وجود گل کردو افزایش امید در بیماران شود توصیف 

وجود دارد که  یشواهد (.Son et al., 2016) کرد پیشنهادمنظر بر قدم زدن بیماران را  یرأثنشستن و مسیرهایی پیاده برای ت

و روانی -اطفیععنوان یك ترکیب از تغییرات دقیقه به 5تا  3های طبیعی در عرض تنها اثرات ترمیمی از مشاهده صحنه

و کاهش  آرامشبردن سطح احساسات مثبت مانند لذت و  ها حاکی از باال. گزارششودمیفیزیولوژیك در فرد آشکار 

 تأثیرمختلفی در جهت توضیح و سنجش  نظرات .(Zajaji et al., 2014) احساسات منفی مانند ترس، خشم، غم و اندوه است

 گیاهان نماید کهمی بینیپیش، الریچ توسط . نظریات معاصری مانند نظریه بهبود استرسوجود داردبر سالمت انسان  گیاهان

. طبق این نظریه قرار گرفتن اندازندمی تأخیر بهبود استرس را به ،ساختمانی هایمحیط کهدرحالی دهند،میاسترس را کاهش 

در قبالً به بهبود استرس کسی که  ایاندازهتا  تواندمی . این امردهدمیعاطفی مثبت را گسترش  هایپاسخطبیعی،  هایمکاندر 

 (.Sadeghi & Abedi, 2015)  کمك کند ،بوده است آنمعرض 
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 افراد آن است که فرد با تماشا کردن گل و لذت بردن از طراوت، رنگ و یروان در آرامشدرباره نقش گل  توجهجالب نکته

 Karbakhsh et) بازگرداند یو سالمت روان یعیداده و به حالت طب ریینامتعادل خود را تغ یتواند حالت روحیآن م یبایز عطر

al., 2016). نشان داد که بررسی نتایج یك  . دهندمیکارکردهای شناختی کودکان را افزایش  گیاهان زینتیاست که  آشکارشده

در پژوهشی  (2009و همکاران ) Hartig .(Barton & Pretty, 2010) دهدمی و خلق را بهبود نفسبین گیاهان عزتزندگی 

را کاهش  فشارخونزندگی در طبیعت سطح استرس، خشم، پرخاشگری و  رسیدند کهسال به این نتیجه رگزفرد ب 112روی 

 اتاقشان در که مردمی برای کاهش استرس هایواکنش که داد نشان دیگری پژوهش .دهدمیو عاطفه مثبت را افزایش  دهدمی

 دیگر محققان (.Lohr & Pearson-Mims, 1996) دهدمی رخ نیز نبوده، گیاهان به شانتوجه که زمانی حتی گل، گلدان ینچند

 ,.Dijkstra et al) هستند ،شودمی ایجاد توسط طبیعت که حدی در استرس کاهش باعث آپارتمانی گیاهان که ندکرد اثبات نیز

 شرایط باشند، داشته سروکارگیاه  با هفته، در دقیقه 20 کمدست افسرده افراد اگر به این نتیجه رسیدند، پژوهشگران (.2008

 ، مشخصداد انجام فرد هزار 2 روی اسکاتلند در بهداشت مطالعات موسسه که یپژوهش بر اساس. کنندمی پیدا روانی بهتری

  (.Matsuo, 2004) بکاهد %20 تا روانی تنش تواندمی ،گیاهان آپارتمانی پرورش ،نظافت قبیل از منزلدرون  کارهای که شد

 و باغبانی را و عصبانیت باخشم مقابله هایروش ترینمناسب از یکی نیز یپزشکروان متخصصان ،هاپژوهش نتایج از گذشته

 روحیه بر مثبتی العادهفوق تأثیر تواندگل می کاشتن حتی و خشك هایشاخه کردن کوتاه ،یاریآب. دانندمی گیاهان به رسیدگی

 کالری 500 تا 250 معادل انرژی باغبانی،دقیقه فعالیت  30 حدود از پس. است مفرح ورزش نوعی باغبانی. گذارد یجابه افراد

 که دهدمی نشان مطالعات مختلف(. Son et al., 2016) کنندمی افت شدیداً نیز استرس مولد یهاهورمون و شودمی سوزانده

 ارتباط در قلب کرونر هاىسرخرگ به وابسته هاییماریببرای  خطرناك عوامل کاهش و سالمتی با باغبانی مانند هاییفعالیت

 به پذیرییتمسئول و آگاهی ،نفساعتمادبه افزایش مانند یکسانی مزایای روانی ،گل دهندهپرورش افراد روی آزمایش با. است

 ,Smith & Aldous) دهدافزایش می را نفساعتمادبه و ارزش احساس نیز کار این در مشارکت (.Kaiser, 1996) آمد وجود

  (.Kaplan, 1997) شودمی لذت و آرامش حس افزایش موجب گیاه بوی و رنگ زیبایی، (.1994

 این از برخی. است اطراف محیط در هوای رطوبت و اکسیژن آزادسازی ،پرورش گیاهان آپارتمانیمستقیم مزایای دیگر  یکی

ی هاپژوهش از بسیاری. (Lohr, 2010) دهد افزایش راانسان  آسایش و سالمت سطح توانندمی خانه محیط در تغییرات

 با ارتباط در مثبت احساسات یدهندهنشان بود، حضور گیاهان آپارتمانی عدم یا حضور بامردم  احساس مورد در نظرسنجی

 ،ترمحتاط نسبت، به داخلی گیاهان با اتاق در مردم کردپژوهشی مشخص  (.Lohr & Pearson-Mims, 1996) بود این گیاهان

 بدون گیاهان، دفاتر در کار به مشغول افراد %60از  کمتر (.Dravigne et al., 2008) هستند ترمهربان و تریگوشباز ،تردوستانه

 دفاتر در کار به افراد مشغول از %69 کهیدرحال دارند بسیار خوشحالی و رضایت احساس سبز، فضای به اندازچشم بدون یا با

 داشتند، سبز فضای به رو یپنجرههم  و سبز فضای هم محیطشان که کسانی از %82 و هاپنجره بدون و داخلی سبز فضای با

قرار  فرد مشاهده کردند که با 400یرو یبررس كی در (2008)و همکاران  Dravigne (.Ulrich, 1981) داشتند احساسی چنین

بر  یآپارتمان ینتیز اهانی. اثر گافتی شیافزا یداریمعن طوربه کارکنانی شغل مندییترضادر محل کار،  ینتیز اهانیدادن گ

 (. Ulrich, 1981) باشد آلوده یهوا جایبهسالم با پوست  یتماس هوا لیاست به دل ممکنی کیولوژیزیف یسالمت
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 ،استواقع شده  موردتوجهزیادی  که امروزه به میزان زدایی،استرس گیاهان آپارتمانی درناشی از وجود  تأثیرات به با توجه

 برای استفاده از ایانگیزه، افزایش شفابخشگیاهان  هایشاخصه عنوانبهیافتن پارامترهایی جهت این تحقیق تالش هدف از 

 شهری بر اعصاب و پراسترسعاملی برای بهبود اثر زندگی  عنوانبهن آاین گیاهان در منازل مسکونی ایرانی و امکان حضور 

این مکان، با  و کنار جداشدهن، فرد از خستگی روحی و ذهنی آتا در مجاورت با  شود توصیهمکانی  درواقع. بودها روان انسان

 خود پیدا کند. رفتهازدست آرامشفرصتی برای بازیابی روان و  هاآنو کنترل  گانهپنجاستفاده از حواس 

 هاروشمواد و 

در این مطالعه، لحاظ ماهیتی، یك مطالعه کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات، پیمایشی بود. از نوع کمی و به  پژوهشاین 

های شخصی و ویژگی ازجملههای مختلفی که شامل بخش ،ساخت طراحی شدمحقق اینامهها پرسشآوری دادهجمع برای

های سنجش تعداد افراد خانواده، سطح تحصیالت و شغل( و نیز گویه، تأهلای پاسخگویان )جنسیت، سن، وضعیت حرفه

در گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی  جایگاه و منزل در آنها از استفاده و طبیعی گیاهان نسبت به پاسخگویان متغیر نگرش

بسیار کم، متوسط، زیاد و قسمتی )بسیار کم،  5 1ها با استفاده از طیف لیکرتاین گویه .بود 19-دوران قرنطینه ناشی از کووید

خاصی  دامنه سنیکه  بودساکن شهر اهواز جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه زنان و مردان  قرار گرفت. موردسنجشزیاد( 

Cochran ) کوکرانجامعه مذکور نامحدود فرض شد و با استفاده از فرمول  شدهانجامهای پس از بررسی برای آن تعریف نشد.

formula) گیری این تعداد از جامعه مذکور از روش نمونه گزینشنفر تعیین گردید. برای  384مشتمل بر  پژوهش، نمونه این

توسط تعدادی از کارشناسان و متخصصان ترویج و آموزش پرسشنامه  محتوایی( Validity) . رواییتصادفی ساده استفاده شد

 نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخآن ( Reliability) پایایی تایید قرار گرفت.کشاورزی مورد بررسی، اصالح و 

(Cronbach's alpha)، 82/0 20 افزارنرم توسط از پرسشنامه آمدهدستبه هایداده رسید.  تأیید دست آمد و بهبهV SPSS 

 F (One-Wayوt (Independent-Samples t-Test ) آماری هایها از آزمونداده انجام مقایسه برای شد. وتحلیلتجزیه

ANOVA )بندی از روش و برای سطحISDM  .استفاده شد 

  :فرمول کوکران در این حالت برابر است با

 
96/1= z      5/0= p=q      05/0 =d  )مقدار اشتباه مجاز )مقدار خطا 

  جینتا

 ای پاسخگویانهای شخصی و حرفهویژگی

نتایج جدول، ازنظر جنسیت، بیشترین  بر اساس. است مشاهدهقابل 1ای پاسخگویان در جدول های شخصی و حرفهویژگی

( و %1/41سال ) 40تا  31( بود. ازنظر طبقه سنی، بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی بین %7/73فراوانی مربوط به زنان )

فراوانی بیشترین همچنین ازنظر تعداد افراد خانواده،  ( بود.%6/58افراد متأهل ) ، بیشترین فراوانی مربوط بهوضعیت تأهلازنظر 

 

منظور تحلیل و پاسخگویی به های آماری بهای( تهیه و برای استفاده در آزموناساس نماگرهای تحقیق در قالب طیف لیکرت )رتبه ها بر. داده1

 ای تبدیل شد. ها، به مقیاس فاصلهپرسش
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بیشترین فراوانی را  دیپلم زیربا تحصیالت ( %7/30) نفر از پاسخگویان 118( در خانواده بود. %5/62نفر ) 3-5مربوط به تعداد 

آموزان یا وضعیت اشتغال مربوط به دانش ازنظر، بیشترین فراوانی پژوهشهای مطابق یافته داشتند.ازنظر سطح تحصیالت 

 ( بود.  %5/25مربوط به پاسخگویان با شغل دولتی ) ازآنپسکمی  بافاصله( و %8/25دانشجویان )

 

 ای پاسخگویان.های شخصی و حرفهویژگی -1جدول 

Table 1- Personal and professional characteristics of the respondents. 

 متغیرها

Variables 

 سطوح متغیرها

Variable levels 

 فراوانی

Frequency 

 درصد معتبر فراوانی

Valid percent 

 جنسیت

Gender 

 Female 283 73.7زن 

 Male 101 26.3مرد 

 سن )سال(

Age (year) 

30 ˃ 136 35.4 

31-40 158 41.1 

41-50 63 16.4 

51 < 27 7 

 وضعیت تأهل

Marital status 

 Single 159 41.4مجرد 

 Married 225 58.6متأهل 

 تعداد افراد خانواده

N. of family members 

˃2  48 12.5 

3-5 240 62.5 

6 < 96 25 

 سطح تحصیالت

Level of education 

 Under the diploma 118 30.7زیر دیپلم 

 Diploma 63 16.4دیپلم 

 Bachelor 112 29.2کارشناسی 

 Master and Ph.D. 91 23.7تحصیالت تکمیلی 

 شغل

Job 

 Employed 169 44شاغل 

 Unemployed 26 6.8کار بی

 Housewife 90 23.4دار خانه

 Student 99 25.8محصل 

 

 گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی  به جایگاهوضعیت کلی نگرش پاسخگویان نسبت 

گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی در دوران قرنطینه  به جایگاهآگاهی از وضعیت کلی نگرش پاسخگویان نسبت  برای

 نسبتبه منفی،  نسبتبه دسته کلی )منفی،  4، متغیر نگرش به ISDM با استفاده از روش در شهر اهواز، 19-ناشی از کووید

متغیر نگرش بود.  در خصوصبندی شد. مبنای تعیین وضعیت، میانگین دیدگاه کل پاسخگویان مثبت و مثبت( تقسیم

گیاهان  به جایگاهپاسخگویان نسبت  ، بیشترین فراوانی پاسخ در بعد نگرششودمیمشاهده  2گونه که در جدول همان

  .بود( %7/35نفر ) 137مثبت با فراوانی  نسبتبه آپارتمانی در کاهش افسردگی در سطح 
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 .19-نگرش مردم اهواز نسبت به جایگاه گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کووید بندی متغیرسطح -2جدول 

Table 2- Leveling of the variable attitude of Ahvaz people towards the position of houseplants in reducing 

depression caused by covid-19 disease quarantine. 

 متغیر

Variable 

 سطح

level 

 حدود قضاوت

Judgment limits 

 فراوانی

Frequency 

 درصد

Percentage 

 نگرش

Attitude 

 Negative x < 53 63 16.4منفی 

 Relativelyنسبت منفی به 

negative 
53 ≤ x < 65.17 127 33.1 

 Relativelyمثبت  نسبتبه 

positive 
65.17 ≤ x < 77.34 137 35.7 

 Positive x ≥ 77.34 57 14.8مثبت 

 Total    100 100جمع

 0.936 =(Std. Deviation) انحراف معیار  2.489 =(Meanمیانگین )

 

گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری  به جایگاهمقایسه میانگین نگرش پاسخگویان نسبت 

 برحسب جنسیت و وضعیت تأهل 19-ویدکو

(. 3استفاده شد )جدول  tهای احتمالی بین پاسخگویان برحسب جنسیت و وضعیت تأهل، از آزمون آگاهی از تفاوت برای

داری میان نگرش پاسخگویان برحسب جنسیت و وضعیت تأهل وجود ندارد. ها نشان داد که تفاوت آماری معنییافته

گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی  به جایگاهتوانند در نگرش مردم نسبت جنسیت و وضعیت تأهل نمی دیگرعبارتبه

 در شهر اهواز تأثیرگذار باشند.19-ناشی از قرنطینه بیماری کووید
 

 19-نسبت به جایگاه گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کووید مقایسه میانگین نگرش پاسخگویان -3جدول 

 برحسب جنسیت و وضعیت تأهل.

Table 3- Comparison of respondents' mean attitudes toward the status of houseplants in reducing 

depression caused by covid-19 disease quarantine depending on the gender and marital status. 

 متغیر

Variable 
  

 میانگین

Mean 

 T آماره

T-test 

 داریمعنی

p-value 
 نگرش

Attitude 

 جنسیت

Gender 

 Female a 65.459زن 
0.789-  ns 0.431 

 Male a 64.346مرد 

 وضعیت تأهل 

Marital status 

 Single a 64.427مجرد 
-1.000 ns 0.318 

 Married a 65.688متأهل 

ns، :داریمعن ریغ                                                                                                                                                                            ns: Non significant 

 

 

برحسب  19-گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کووید به جایگاهنگرش پاسخگویان نسبت 

 سن پاسخگویان، تعداد افراد خانواده، سطح تحصیالت، شغل و متراژ منزل

 19-گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کووید به جایگاه نسبت مقایسه نگرش پاسخگویان برای

استفاده شد و مشخص شد  Fخگویان، تعداد افراد خانواده، سطح تحصیالت، شغل و متراژ منزل، از آزمون برحسب سن پاس
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ولی  ،داری ندارندکه نگرش پاسخگویان برحسب سن، تعداد افراد خانواده، سطح تحصیالت و شغل تفاوت آماری معنی

تبیین تفاوت نگرش  رای(. ب4داد )جدول نشان  %5داری در سطح نگرش پاسخگویان برحسب متراژ منزل تفاوت معنی

میان سطوح متراژ منزل  19-گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کووید به جایگاه نسبت پاسخگویان

ای دانکن استفاده شد. نتایج آزمون دانکن نشان داد که بین استفاده شد( از آزمون دنباله ISDMبندی از روش )برای سطح

 %5 در سطح ،متراژ باالتری دارد هاآنبا پاسخگویانی که منزل  ،متر است 2/62کمتر از  اننگرش پاسخگویانی که متراژ منزل آن

گیاهان  به جایگاهنسبت  ،متر است 2/62بیشتر از  هاآنمنزل  داری وجود دارد. به عبارتی، پاسخگویانی که متراژتفاوت معنی

 تری دارند. نگرش مثبت 19-آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کووید

 

 19-نسبت به جایگاه گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کووید مقایسه میانگین نگرش پاسخگویان -4جدول 

 برحسب سن پاسخگویان، تعداد افراد خانواده، سطح تحصیالت، شغل و متراژ منزل.

Table 4- Comparison of respondents' mean attitudes toward the status of houseplants in reducing 

depression caused by covid-19 disease quarantine depending on the age of the respondents, the number of 

family members, education level, job and house area. 

 متغیر

Variable 
  

 میانگین

Mean 
F 

 داریمعنی

p-value 

 نگرش

(Attitude) 

 سن پاسخگویان

(Age of respondents) 

˃30  a 64.213 

0.467 ns 0.705 
31-40 a 65.734 

41-50 a 65.333 

51 < a 66.259 

 
 تعداد افراد خانواده

N. of family 

members 

˃2  a 67.333 

1.587 ns 0.206 3-5 a 65.358 

6 < a 63.604 

 
 سطح تحصیالت

(Level of education) 

 Under the diploma a 64.152زیر دیپلم 

0.503 ns 0.681 

 Diploma a 65.777دیپلم 

 Bachelor a 66.000کارشناسی 

 Master and PhD a 65.033تحصیالت تکمیلی 

 
 شغل

(Job) 

 Employed a 65.562شاغل 

1.188 ns 0.314 

 Unemployed a 62.423بیکار 

 Student a 63.979محصل 

 Housewife a 66.522دار خانه

 
 متراژ منزل

(Area of the house) 

x < 62.2 a 57.105 

3.247 * 0.022 
62.2 ≤ x < 147.16 b 65.176 

147.16 ≤ x < 232.12 b 65.418 

x ≥ 232.12 b 67.204 

ns، * ** 01/0 و 05/0 احتمالدر سطوح  دارمعنی ،داریمعن ریغ بیبه ترت: و.  ns, * and **: Non significant, significant at p≤0/05 and p≤0/01, respectively.         
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برحسب  19-گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کووید به جایگاهنگرش پاسخگویان نسبت 

برای نگهداری گیاهان آپارتمانی، میزان هزینه سالیانه برای خرید و نگهداری گل و گیاهان  شدهدادهاختصاص  زمانمدت

 گیاهان گزینش چگونگیطبیعی و 

گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری  به جایگاه نسبت مقایسه میانگین نگرش پاسخگویان برای

میزان هزینه سالیانه برای خرید و برای نگهداری گیاهان آپارتمانی،  شدهدادهاختصاص  زمانمدتبرحسب  19-کووید

مورد تفاوت  3استفاده شد و مشخص شد در هر  Fآزمون  ، ازگیاهان گزینش چگونگیو نگهداری گل و گیاهان طبیعی 

ای دانکن استفاده از آزمون دنباله تبیین تفاوت نگرش پاسخگویان برای(. 5وجود دارد )جدول  %1داری در سطح آماری معنی

دهند، ساعت در هفته برای نگهداری گیاهان آپارتمانی زمان اختصاص می 6شان داد که پاسخگویانی که بیشتر از نها شد. یافته

دارند. اما نگرش  19-گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کووید به جایگاهتری نسبت نگرش مثبت

داری کنند، تفاوت معنیی نگهداری گیاهان آپارتمانی وقت صرف میساعت در هفته برا 6-3این سطح با نگرش افرادی که 

میلیون ریال یا بیشتر برای خرید و نگهداری گل و  5سالیانه همچنین این بررسی نشان داد که نگرش پاسخگویانی که  نداشت.

گیاهان نشان داد که افرادی که از  گزینش چگونگی زمینه درتر است. نتایج آزمون دانکن کنند، مثبتگیاهان طبیعی هزینه می

گیاهان آپارتمانی  به جایگاهنسبت تری دیدگاه مثبتکنند، گل و گیاهان استفاده می گزینشهای علمی و متخصصین برای کتاب

دارند ولی نگرش این گروه با نگرش افرادی که از فضای مجازی،  19-در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کووید

  داری نشان نداد.کنند تفاوت معنیو تلویزیون استفاده میرادیو 

 

 19-مقایسه میانگین نگرش پاسخگویان نسبت به جایگاه گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کووید -5جدول 

برای خرید و نگهداری گل و گیاهان طبیعی میزان هزینه سالیانه برحسب مدت زمان اختصاص داده شده برای نگهداری گیاهان آپارتمانی، 

 گیاهان. گزینش چگونگی و )ریال(،

Table 5 - Comparison of respondents' mean attitudes toward the status of houseplants in reducing 

depression caused by covid-19 disease quarantine depending on the time allotted for the maintenance of 

houseplants, the annual cost for the purchase and maintenance of flowers and natural plants (Rials) and 

plants selection method. 

 متغیر

Variable 
  

 میانگین

Mean 
F 

 داریمعنی

p-value 

 نگرش

Attitude 

 مدت زمان اختصاص داده شده

برای نگهداری گیاهان 

 آپارتمانی

The time allotted for 

the maintenance of 

houseplants 

 ساعت در هفته 1کمتر از 

Less than 1 hour per week 
a 62.407 

12.060 ** 0.000 

 ساعت در هفته 1-3

1-3 hours per week 
ab 66.444 

 ساعت در هفته 3-6

3-6 hours per week 
bc 70.923 

 ساعت در هفته 6بیشتر از 

More than 6 hours per week 

c 73.615 

 
میزان هزینه سالیانه برای خرید 

و نگهداری گل و گیاهان 

x < 1000000 a 62.943 

7.012 ** 0.000 1000000 ≤ x < 5000000 a 65.173 

5000000 ≤ x < 10000000 b 69.781 
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 طبیعی )ریال(

nnual cost for the A

purchase and 

maintenance of 

flowers and natural 

plants (Rials) 

x ≥ 10000000 b 69.883 

 
 گیاهان گزینش چگونگی

Plants selection 

method 

  نیو متخصص یعلم هایابکت

Scientific books and experts  
d 70.525 

5.676 ** 0.000 

 دوستان هیتوص

Recommended by friends 
ab 62.349 

 خانواده هیتوص

Recommended by family 

bc 63.823 

 ونیزیتلو ،ویراد ی،مجاز یفضا

Cyberspace, radio, television 
cd 68.647 

 اهانیاز گعدم استفاده 

No use of plants  

a 57.814 

 موارد ریسا

Other cases 
bcd 66.000 

ns، * ** 01/0 و 05/0 احتمالدر سطوح  دارمعنی ،داریمعن ریغ بیترتبه : و.  ns, * and **: Non significant, significant at p≤0/05 and p≤0/01, respectively.         

    

بر باشد. می مشاهدهقابل 6مطرح شد که نتایج آن در جدول  تکمیلیهای تر نظرات پاسخگویان پرسشبررسی عمیق برای

سالن  ازآنپس( و %8/38، بیشترین فراوانی مربوط به بالکن )منزلدر  اهانیگنتایج جدول، در مورد محل نگهداری  اساس

( پاسخ منفی دادند. همچنین بیش %2/93نفر ) 358( بود. ازنظر حساسیت اعضای خانواده به گیاهان آپارتمانی، 8/37پذیرایی )

از  ترجیح دادند. ازنظر نوع استفادهدر منزل  ینگهدار یبراهای متفاوت را ا رنگ( گیاهان ب%4/59از نیمی از پاسخگویان )

مطالعه، استفاده از گیاهان  های( مربوط به استفاده زینتی از گیاهان بود. مطابق یافته%88گیاهان آپارتمانی، بیشترین فراوانی )

عامل  ترینمهم ( از پاسخگویان%3/33نفر ) 128نکرده است. ( تغییر %8/50نیمی از افراد ) حدود در آپارتمانی در دوران کرونا

در منزل  ینگهدار یبرای که اهیگ گونهدانند. ازنظر گیاهان آپارتمانی را مربوط به نبود شرایط محیطی مناسب می استفاده کم از

از پاسخگویان گیاهان برگ  %80طورکلی ( مربوط به گیاهان برگ زینتی بود. به%7/47، بیشترین فراوانی )شودمیترجیح داده 

دار، سبزی و دارویی به ترتیب با تفاوت زیاد در را برای نگهداری در منزل ترجیح دادند و گیاهان میوه دارگلزینتی و 

 های بعد قرار گرفتند.  مرتبه
 

 .اطالعات تکمیلی -6جدول 

Table 6- Additional information. 

 متغیرها

Variables 

 سطوح متغیرها

Variable levels 

 فراوانی

Frequency 

 درصد معتبر فراوانی

Valid percent 

 درصد معتبر فراوانی تجمعی

Cumulative percent 

 منزلدر  اهانیگمحل 

 Location of plants in 

the house 

 Reception hall 145 37.8 37.8 سالن پذیرایی

 Patio 4 1.0 38.8 پاسیو

 Balcony 149 38.8 77.6 بالکن
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 Kitchen 24 6.3 83.9 آشپزخانه

 Bedroom 36 9.4 93.3 اتاق خواب

 Step 21 5.5 98.8 پله

 Desk 5 1.2 100 میزکار

حساسیت اعضای خانواده به 

 گیاهان آپارتمانی 

Sensitivity of family 

members to 

houseplants 

 Yes 26 6.8 6.8بله 

 No 358 93.2 100 خیر

 ینگهدار یبرای که اهینوع گ

 شودترجیح داده میدر منزل 

The type of plant that 

is preferred for home  

 گیاهان با رنگ سبز

Plants with green color 
156 40.6 40.6 

 های متفاوتگیاهان با رنگ

Plants with different colors 
228 59.4 100 

از گیاهان  نوع استفاده

 آپارتمانی

Type of use of 

houseplants 

 Ornamental 338 88 88زینتی 

 Food 23 6 94غذایی 

 Medicinal 23 6 100دارویی 

میزان استفاده از گیاهان 

-کوویدآپارتمانی در دوران 

19  
The rate of use of 

houseplants during 

the Covid-19 

 Increase 170 44.3 44.3افزایش 

 Decrease 19 4.9 49.2کاهش 

 Unchanged 195 50.8 100بدون تغییر 

 عامل استفاده کم از نیمهمتر

 گیاهان آپارتمانی

 The most important 

factor of low use of 

houseplants 

 نبود شرایط محیطی مناسب

 Lack of suitable environmental 

conditions 

128 33.3 33.3 

 و نگهداری دیخر ادیز نهیهز

 High cost of purchase and 

maintenance 

118 30.7 64 

 محدودیت فضا

  Space constraints 
93 24.2 88.2 

 بی میلی به گیاهان

 Reluctance to plants 
45 11.8 100 

 یبرای که اهیگ گونه

ترجیح در منزل  ینگهدار

 شودداده می

 Plant species that is 

preferred for home  

 Foliage plants 183 47.7 47.7 ینتیبرگ ز

 Flowering plants 124 32.3 80 گیاهان گلدار

 Fruiting plants 35 9.1 89.1 دارگیاهان میوه

 Vegetables 24 6.3 95.4 سبزی

 Medicinal plants 18 4.6 100گیاهان دارویی 
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 بحث

خطرات  خصوص در که هایینگرانی بر شود. عالوهمحسوب می ایجامعه هر های مهماولویت جزو افراد، سالمت روان    

 گیرهمه هایبیماری شود. گرفته نظر در باید نیز وضعیت سالمت روان بر آن اثرات دارد، وجود گیرهای همهجسمانی بیماری

 هایگروه همه اختالالت اینشوند. می افسردگی عالئم و استرس، اضطراب ازجمله شناختیروان اختالالت از برخی به منجر

 کرونا ( و شیوع ویروسPandemicsگیری )همه سریع دهند. گسترشمی قرار تأثیر تحت را پذیرآسیب هایگروه ویژهبه سنی،

 & Asadollahe) کند تشدید نامطلوب را اثرات این تواندمی دیگر، سوی ماه از چندین برای خانگی قرنطینه و سو،یك از

Rafezi, 2021.) 

پاسخگویان نسبت به جایگاه گیاهان آپارتمانی در  گونه که نتایج مشخص شد بیشترین فراوانی پاسخ در بعد نگرشهمان    

 دلیل به افراد بین اجتماعی روابط در معموالً که ،نامناسب فضای فیزیکی و محیط کاهش افسردگی در سطح نسبتًا مثبت بود.

 حتی تواندمی محیط. دهدمی قرار تأثیر تحت غیرمستقیم طوربه را رفتار آید،می وجود به نامناسب اریمعم و فیزیکی شرایط

 حافظه در تواندمی رفتار و محیط میان (. تقابلRelf, 2008بگذارد ) اثر خلقی حاالت بر کرد، ترك را آن فرد که ازآنپس

 و هاشناخت محیطی، میان رویدادهای تعامل از ناشی روانی فشار حقیقت در. باشد اثرگذار خالقانه و شناختی و عاطفی

 . رفتارها دارند روی زیادی تأثیر محیطی طورکلی عواملبه. است محیط معنای از ذهن تفسیر یا محیط از دریافتی هایپاسخ

 بر که باشد،می فرهنگی و نژادی هایزمینه و سن، جنسیت موقعیتی، عوامل مانند، متعددی متغیرهای شامل محیطی عوامل این

 فضاهای تناسبات و اندازه بر محیط طراحی معماری در شخصی فضای تأثیر. گذارندمی تأثیر شخصی فضای شکل و اندازه

 در فیزیکی وضعیت بهبود برای را اطراف خود محیط تواندمی انسان یك. است داشته بیشتری نمود هاخانه بخصوص زندگی،

 در و کرد کنترل را محیط توانمی درنتیجه آن که دهد، تغییر منفی، رفتارهای بردن بین از و مطلوب رفتارهای تقویت جهت

 (.Son et al., 2016)نگرفت  قرار غیرضروری چیز هر معرض در زمان طول

دهند، ساعت در هفته برای نگهداری گیاهان آپارتمانی زمان اختصاص می 6بیشتر از  ها نشان داد که پاسخگویانی کهیافته

 دردارند. همچنین  19-تری نسبت به جایگاه گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کوویدنگرش مثبت

 خانه بیشتر در آن از استفاده میزان و گیاه و گل به نگرش هرچه که دهدمی نشان دهندگان آزمون پاسخ نتایج پژوهش این

از گیاهان  نگهداری و خرید زیاد یهزینه کنندگان،شرکت از تعدادی. یابدمی افزایش آن کنترل و کاهش پرخاشگری باشد،

چون . بود مشکل این برای راهی دنبال به باید بنابراین. دانستندمی هاآن از کم یاستفاده عامل ترینمهم عنوانبه را آپارتمانی

 به گیاهان طبیعی آوردن بنابراین است. الزامی کامل تمرکز و توجه شود،می مربوط گیاهان به که کارهایی رسیدن نتیجه به برای

 تمام باشند و مشکالتشان از فارغ اند،مشغول گیاهان به رسیدگی به که را زمانی خانواده، اعضای که شودمی موجب خانه،

به  که را لحظاتی خانواده اعضای تا شوند آورده خانه فضای به گیاهان است بهتر پس. بگذارند گیاه روی را خود توجه

حس  شوند،می جمع دورهم هاگل به رسیدگی برای خانواده افراد که اوقاتی در چنینهم پردازند؛می گیاهان از رسیدگی

 بیرونی محسوب تهدیدهای از ناشی استرس بهبود به کمکی نیز این که شود،می ایجاد افراد در امنیت و همبستگی و همدلی

  (.Chi, 2012شود )می
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 تحمل آستانه و شادکامی میزان از کنند،زندگی می زیادی مدت برای سبز فضای در که افرادی شد که در پژوهشی مشخص

 که آثاری بر شوند. عالوهمی روانی اختالالت سایر و افسردگی کمتر دچار درنهایت و برخوردارند کمتری و پرخاشگری باالتر

 از گردو و کاج مانند درختانی محیط طبیعی در که گفت توانمی شود،می ایجاد سبز و فضای محیط در قرارگیری درنتیجه

 اینکه  ایگونهبه ، است بخشی فرح اثر دارای انسان ماده روی این که کنندمی رها هوا در فیتونسیدتولیدو به نام ایماده خود

 توانمی کند. بنابراین را ایجاد بخشی آرامش و طبیعی حالت و سازد برقرار خوبیبه را مغز نیمکره دو بین تعادل تواندمی ماده

 حال منابعدرعین و هستند برخوردار کمتری استرس نشین ازآپارتمان افراد به نسبت سبز فضای ساکن که افراد کرد بینیپیش

بود  خواهند نیز برخوردار بیشتری شناختیروان سالمت از بنابراین و یابدتجدیدقوا می و بهبود ترسریع هاآن شناختیروان

(Lee et al., 2013،) اندداده نشان را امر همین نیز این پژوهش انجام از حاصل نتایج که. 

 نشان هاپژوهش که حالی است در این و است کرده پیدا افزایش نشینیآن آپارتمان دنبالبه و شهرنشینی ،اخیر هایسال در

سالمت روان  با سبز فضای یرابطه بررسی در مطالعه. دارد وجود رابطه انسان سالمتی و محیط اطراف ادراك بین دادند،

 میان حساسیت وسواس اجبار، جسمانی، شکایات ازلحاظ و نگهداری گیاهان آپارتمانی آپارتمان ساکنین بین مشاهده شد که

 میزان بیشتری به نشینآپارتمان افراد که شد مشخص و وجود دارد داریمعنی تفاوت پرخاشگری و اضطراب افسردگی، فردی،

 نتایج را این توانمی اما نشد، یافت حاضر تحقیق تحقیقی مشابه (. اگرچهRai et al., 2015برخوردارند ) هامؤلفه این از

 از کاهش استرس الریچ، استرس بهبود نظریه دانست. طبق خوانهم و هماهنگ قبلی هایپژوهش هاییافته با طورکلیبه

 و گسترش را مثبت های عاطفیپاسخ طبیعی مناظر و شودمی ایجاد محیط نسبت به شناختیزیبایی و عاطفی هایواکنش

و   Hartig.اندازندمی تأخیر به را بهبود استرس ساختمانی هایمحیط که است حالی در این. دهندمی کاهش را استرس

(. Hartig et al., 2009کردند ) گزارش سبز فضای در زندگی و با طبیعت مواجهه درنتیجه را استرس کاهش( 2009)همکاران 

 طرف شود. ازمی منجر و اجتماعی فیزیولوژیکی شناختی،روان منابع بهبود و به جبران طبیعت تأثیر ،ترمیم نظریه طبق چنینهم

 (.Lee et al., 2021گذارد )می شادکامی روی که محیط دانست اثری از ناشی را شدهمشاهده اختالف توانمی دیگر

 گیرینتیجه

آید. افسردگی یك احساس درونی مخرب است که در پی بروز حوادث ناگوار یا شرایط سخت زندگی به وجود می    

بنابراین دالیل بسیاری برای ایجاد افسردگی وجود دارد. این روزها تأثیر ویروس همه گیر کرونا سبب شده که افراد برای 

کنند. این موضوع باعث شده که مردم از طبیعت فاصله بگیرند  گزینشمحافظت از جان خود استراتژی خانه نشینی را 

طبیعت گردی و تعامل فعال با طبیعت بخشی از نیاز افراد است. در این حالت فرد از لحاظ روانی و ذهنی بیمار  درحالیکه

حالی، د و بیعالقگی، خستگی شدیحوصلگی، عصبانیت، گوشه گیری، کم حرفی، عدم توجه و بیشود و حاالتی چون بیمی

 دیده افسرده فرد در غیره و  گوارشی مشکالت سردرد، مانند فیزیکی مشکالت آن دنبال به و اضطراب و  خوابی، استرسبی

ا درمان کند. ر او تواندنمی دارویی هیچ باشد، نداشته زندگی ادامه برای کافی انگیزه و دلیل بیمار فرد که زمانی تا. شودمی

، در این شرایط بهترین .توانند آن را درمان کننداما نمیشاید داروهای شیمیایی باعث جلوگیری از شدت افسردگی شوند 

گل و گیاه عالوه بر این  .آپارتمانی است انگیاه نگهداری از ،کاهش این اختالالتبرای راهکار  ترینآسانترین و در دسترس

در این مطالعه نیز بررسی وضعیت کلی نگرش پاسخگویان نسبت به  .بخش استکند، نشاط آور و فرحمی که استرس را دور
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در شهر اهواز نشان داد که بیشترین  19-جایگاه گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی در دوران قرنطینه ناشی از کووید

 فراوانی پاسخ در بعد نگرش، مربوط به سطح نسبتاً مثبت بود. 
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Abstract 

Due to the prevalence of COVID-19 epidemic in society and its transformation into a major global 

problem, as well as according to the World Health Organization, it seems that mental disorders will be 

the most important side effect of this disease. Long-term mental disorders have serious and dangerous 

effects on all vital organs such as the heart and blood vessels. It seems that one of the strategies is to 

grow and maintain flowers and ornamental plants in apartment environments. The aim of this study 

was to investigate the role of houseplants in reducing depression during quarantine due to COVID-19 

by a combined "descriptive-analytical" method in Ahvaz city. A questionnaire was designed to collect 

data, which included various sections including: among the personal and professional characteristics 

of the respondents as well as the variables measuring the respondents' attitude towards the position of 

houseplants in reducing depression during the quarantine caused by COVID-19. In this study, data 

comparisons were performed using T-test and F-test and ISDM method was used for leveling. The 

results of this study showed that the highest frequency of responses in the attitude of respondents 

towards the position of houseplants in reducing depression was at a relatively positive level with a 

frequency of 137 people (35.7%) regarding the position of houseplants in reducing depression caused 

by quarantine of COVID-19 disease in Ahvaz. The results of Duncan test showed that there is a 

significant difference between the attitudes of the respondents whose home area was less than 62.2 

meters and the respondents whose home area was more, at the probability level of 5%. In the other 

words, respondents whose home area was more than 62.2 meters had a more positive attitude towards 

the role of houseplants in reducing depression caused by COVID-19 quarantine. Findings on how to 

select plants also showed that people who use scientific books and experts to select flowers and plants, 

have a more positive view of the position of houseplants in reducing depression caused by the 

quarantine of Covid-19 disease. In general, 80% of the respondents preferred ornamental and 

flowering plants for keeping at home, and fruit, vegetable and medicinal plants were placed in the next 

ranks with great differences, respectively. It was found that people who live with houseplants for a 

long time, have a higher level of happiness and tolerance threshold and less aggression, and ultimately 

suffer less from depression and other mental disorders. 

Keywords: Coronavirus, Environment, Houseplants, Mental health, Pandemics, Stress. 


