
تتمثل نظرية البيوفيليا يف أن البرش لديهم ارتباط فطري وقديم بالطبيعة. وتشري الدراسات إىل أن هذا االرتباط بالطبيعة يعزز مجموعة كبرية من منافع الصحة 

والرفاهية. تحتاج شعوبنا ومدننا وبلداتنا إىل دمج خربات تعرض عالية للطبيعة يف أماكن الحياة اليومية. فمن الرضوري أن نشارك يف تصميم مناطقنا السكنية 

والتجارية ومناطق بيع التجزئة للحصول عىل منافع مشرتكة من الهواء النقي واملياه النظيفة ونوعية حياة أفضل. 

يساعد فهم القيمة االقتصادية لصحة اإلنسان ورفاهيته املخططني والقادة املجتمعيني عىل االستثامر يف الطبيعة بشكل أمثل. ومن شأن البحوث الناشئة بشأن 

الة وذات كفاءة يف  جرعة "فيتامني N" أن تُحسن تحليل التكلفة مقابل املنفعة. وعىل املدى الطويل قد نجد أن البيئة املدنية والتخضري الحرضي هي طرق فعَّ

تحسني املعيشة والرفاهية لألفراد من جميع األعامر. العدالة مهمة؛ ينبغي أن يتمتع جميع األفراد بإمكانية الوصول إىل الطبيعة الحرضية حتى يف املناطق الحرضية 

األكرث اكتظاظًا بالسكان وتنوًعا يف البيئات. 

يتعني عىل املخططني والقادة املجتمعيني مراعاة الطبيعة 

يف التخطيط والتصميم لتحسني الرفاهية ونوعية الحياة.
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في الختام

ثروات الطبيعة:
 الصحة واملنافع املالية

من الطبيعة املجاورة

كاثلين وولف، دكتوراه في الفلسفة

 (GDP) يف الواليات املتحدة، تعد تكاليف الرعاية الصحية باهظة إذ متثل حوايل 17% من الناتج املحيل اإلجاميل
السنوي. تشري مجموعة كبرية ومتزايدة من البحوث إىل أن الوصول إىل الطبيعة يف مدننا وبلداتنا يوفر منافع صحية 

كبرية. وميكن اعتبار األشجار واملتنزهات والحدائق "من الكامليات" أي وسائل الراحة التي تكون ممتعة ولكن ليست 

رضورية. وال تركز األبحاث املعنية بالخدمات البيئية واالجتامعية للطبيعة يف املدن والبلدات عىل القيمة االقتصادية 

للطبيعة املجاورة وإمنا تلمح فقط إىل ذلك. ويحتاج القادة املحليون إىل تقديرات للقيمة النقدية لهذه املنافع من أجل 

تربير اإلنفاق العام عىل املتنزهات واملساحات الطبيعية. 

يتوسع مسؤولو الصحة العامة واملسؤولون الطبيون يف نطاق الربامج الصحية الوقائية واملجتمعية للحد من األمراض 

وتعزيز صحة األفراد من جميع األعامر. وخربات التعرض للطبيعة ال يتم رشاؤها وال بيعها مثل األدوية؛ وقد يكون من 

الصعب فصل "األرباح غري املبارشة" للصحة األفضل يف املجتمعات املحلية لكن ميكن حساب التكاليف املبارشة لألشجار 

واملتنزهات والحدائق. ومع ذلك، غالبًا ما تستثمر املجتمعات املحلية يف الخدمات األساسية، مع اإلقرار بأن املدارس 

واملطافئ والرشطة ونظم الطرق توفر منافع هامة.

كشفت األبحاث األخرية بعض اآلثار االقتصادية لوجود مساحات خرضاء ذات نوعية جيدة وتدار بشكل جيد بالقرب من 

األماكن التي يعيش فيها األفراد ويعملون ويتعلمون ويلعبون بها يف املدن. إذ باستخدام مجموعة متنوعة من نُهج التقييم 

غري السوقية، قام االقتصاديون بفصل خدمات الطبيعة التي يُرجح أن تعوض التكاليف الصحية. وكانت النتيجة، استناًدا 

فقط إىل عدد قليل من املنافع العديدة، هي إمكانية توفري املليارات من الدوالرات من التكاليف السنوية لشعوبنا. 

من الرضوري توفري طبيعة قريبة وذات جودة عالية يف مجتمعاتنا وجعلها متاحة للجميع.

يمكن أن يحقق االستثمار بشكل أكبر في الطبيعة المجاورة: 

تعادل االستثامرات 

املتواضعة يف الطبيعة 

 املجاورة مليارات 

يتم توفريها من 

تكاليف الصحة 

العامة!

نعرض املزيد من توفريات التكلفة يف الداخل. وتقدم املراجع تفاصيل عن التحليل.

توفيرات سنوية حتى:  

 11,7 مليار دوالر 
في تكاليف الرعاية الصحية التي تم تفاديها

زيادة سنوية حتى:

 1,3 مليار دوالر 
في الدخل مدى الحياة لخريجي المدارس الثانوية

توفيرات سنوية حتى: 

 928 مليون دوالر 
في تكاليف الجرائم التي تم تفاديها



ميكن لألفراد أن يتخذوا قرارات لتحسني صحتهم الشخصية مثل الذهاب إىل 

صالة األلعاب الرياضية أو تناول الطعام العضوي، ولكن ماذا عن مجرد الجلوس 

تحت شجرة؟ 

يثبت ما يقرب من 40 عاًما من البحث العلمي أن التعرض للطبيعة يف املدن 

يُسهم يف تحسني صحتنا ورفاهيتنا. فمن املعرتف به اآلن أن وجود الطبيعة 

القريبة يف محيط الحياة اليومية للفرد - سواًء أثناء تنقالتك أو تجولك يف الحي 

 أو يف مدرسة طفلك - له آثار مهمة عىل الصحة ولكن غالبًا ما يتم تجاهلها. 

ال يلزمك السفر خارج املدينة للحصول عىل املنافع القامئة عىل الطبيعة؛ تستطيع 
املتنزهات واألشجار والحدائق القريبة أن تحسن نوعية حياة الجميع ورفاهيتهم. 

يساعد التعرض للطبيعة الحرضية - أي مجمل املشاهد الطبيعية مبا يشمل 

الطبيعة األصلية والثقافية واملبنية باملدن - يف التمتع بوزن صحي أكرث لألطفال 

 عند الوالدة، وتقليل أعراض نقص االنتباه مع فرط النشاط لدى األطفال، 

والحد من التوتر والقلق لدى البالغني، وتقليل معدالت الجرمية يف األحياء، 

والشفاء الرسيع يف املستشفيات، وتحسني الصحة العقلية لكبار السن. هل ترى 

النمط؟ يُعد الوصول إىل أجزاء صغرية من الطبيعة أمر مهم طوال دورة الحياة 

بأكملها، من املهد إىل اللحد. 

يتزايد اهتامم املسؤولني يف مجال الصحة العامة باالسرتاتيجيات الصحية الوقائية 

واملجتمعية. وقد تسبب املشاكل الصحية املزمنة يف سن مبكرة لشخص ما أمراًضا 

أو حاالت أخرى يف وقت الحق من الحياة. ويُعد كبار السن أكرث عرضة لألمراض 

الثانوية مبجرد تعرضهم إلصابة أو مرض. ال تعالج الطبيعة جميع األمراض ولكن 

وجود الطبيعة يف الجوار يدعم فرص تحسني الصحة العقلية والبدنية، ومينح 

الراحة من أمناط الحياة املزدحمة، ويوفر أماكن تضيف معنًى للحياة.  

هل حصلت عىل قدٍر كاٍف من "فيتامني N" اليوم؟ 

تتضمن الطبيعة المجاورة مجموعة متنوعة من المساحات واألماكن

مالحظة: جميع القيم االقتصادية بالدوالر األمريكي في 2015 وتشير إلى 
توفيرات سنوية محتملة عبر الواليات المتحدة ككل.

ع الُرضَّ

وزن المواليد
القيمة االقتصادية المحتملة:  

5,5 مليون دوالر توفيرات في تكاليف الرعاية الصحية السنوية. 

يؤثر وزن الوليد عىل صحته وتطوره عىل املدى البعيد وقد تم ربطه ببعض أمراض البالغني. وتشري الدراسات 

إىل اقرتان وزن املولود املنخفض بتكاليف رعاية صحية عىل املديني القصري والبعيد مثل اإلقامة يف املستشفى 

لفرتات أطول وارتفاع معدالت اإلصابة باملرض. وتضع السيدات الحوامل الاليت يتوفر لهن ظاُلت شجرية 

ومساحات خرضاء بالقرب من منازلهن أطفالهن مواليد يتمتعن بأوزان صحية عموًما.

وظيفة المناعة
اآلثار االقتصادية:

يؤدي الجهاز المناعي القوي إلى انخفاض اإلصابات المرضية واألمراض المزمنة طوال الحياة.

فنحن نكون أكرث عرضة لإلصابة باألمراض يف األشهر األوىل من حيواتنا حيث يأخذ الجسم والعقل يف التطور 

والنامء مبعدٍل مذهل. وتشري "نظرية حفظ الصحة العامة" إىل أن االتصال املبكر بالكائنات الحية الدقيقة 

الخارجية يحفز تطوير استجابة مناعية صحية.

الديناميات األسرية
اآلثار االقتصادية:  

ديناميات أسرية محسنة، تتمثل ربما في خفض العالج الصحي العقلي وخدمات المشورة.

يحتاج والدا وأشقاء املولود إىل تغيري أمناط حياتهم بعد وصوله وميكن أن ترتبط هذه التغيريات بالتوتر 

والقلق. وتساعد املناظر الطبيعية والتنزه يف املساحات الخرضاء يف الحد من هذه الحاالت وتعزز التفاعالت 

بني أفراد األرسة. 

والمراهقون األطفال 

الصحة والرفاه العام
اآلثار االقتصادية:  

زيادة النشاط البدني، والحد من اإلصابة بالربو )أحد األسباب الرئيسية لزيارات أقسام الطوارئ 
واإليداع بالمستشفى والتغيب عن المدارس(، وخفض مخاطر الحاالت الطبية الجلدية لدى الكبار.

 ميكن للظروف السلبية يف البيئة املحيطة بالطفل أن تسبب آثاًرا صحية فورية ومستمرة عىل السواء. 

وتعترب الطبيعة مؤثًرا إيجابيًا؛ فاللعب بني جنبات الطبيعة يساعد األطفال عىل تطوير مهارات التعلم 

ن كاًل من الصحة والقدرة عىل اإلنجاز يف حياته مستقباًل.   واملهارات االجتامعية والفكرية ويُحسِّ

تنقي املساحات الخرضاء الهواء الذي يتنفسه األطفال واملراهقون مبا مينحهم حيًزا ملامرسة األنشطة 

املتوسطة إىل القوية ويحميهم من التعرض الزائد ألشعة الشمس.

اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط
القيمة االقتصادية المحتملة:  

396 مليون دوالر – 1,9 مليار دوالر توفيرات في األدوية سنوًيا 

يُعالج ماليني األطفال ممن ترتاوح أعامرهم بني 3 سنوات و17 عاًما يف الواليات املتحدة من اضطراب 

نقص االنتباه مع فرط النشاط (ADHD). ويُعد التعرض للطبيعة أحد بدائل العالج البديلة فقد 

 أظهرت الدراسات أن النشاط داخل الطبيعة أو املساحات الخرضاء مثل اللعب أو حتى امليش ملدة 

20 دقيقة ميكنه الحد من األعراض.

النجاح المالي في المستقبل
القيمة االقتصادية المحتملة:  

1,3 مليار دوالر زيادة في الدخل السنوي مدى الحياة لخريجي المدارس العليا. 

يؤثر األداء املدريس عىل كٍل من تقدير الذات يف املدى القريب والنجاح عىل املدى البعيد. وميكن للمناظر 

الخرضاء التي ميكن مشاهدتها من نوافذ الفصول واملساحات املشرتكة يف املدارس أن يُحسن من قدرة 

الطالب عىل توجيه االنتباه ويحد من التوتر لديهم. وترتبط املناظر الطبيعية الخرضاء يف ُحرم املدارس 

الثانوية مبعدالت تخرج مرتفعة.

البالغون

االكتئاب واإلجهاد
اآلثار االقتصادية:  

تقلل اإلحباط واالضطرابات العقلية واضطرابات االكتئاب وتحسن شكل الجسم وتقدير الذات 
والرضا عن الحياة.

توثر أمناط الحياة املزدحمة والجداول املزدحمة علينا بالسلب. التعرض للطبيعة يقلل اإلجهاد. يعاين ما 

يقرب من 16 مليون شخص بالغ من االكتئاب الشديد كل عام يف الواليات املتحدة، وتُعد االضطرابات 

العقلية والسلوكية والنفسية العصبية السبب الرئييس لإلعاقة. يعزز التعرض للطبيعة الراحة وصفاء 

الذهن مام يحسن الصحة العقلية واملزاج والوظيفة الحياتية. يرتتب عىل تحسن الصحة العقلية والوظيفية 

انخفاض تكاليف عالج األمراض وتحسني إنتاجية العامل.

أمراض القلب واألوعية
القيمة االقتصادية المحتملة:

1,2-2,3 مليار دوالر توفيرات سنوية، على أساس تخفيض بنسبة 2-1% في النفقات التاريخية.

تُعد أمراض القلب واألوعية الدموية السبب الرئييس للوفاة املبكرة يف الواليات املتحدة. وقد كشفت 

الدراسات عن انخفاض طفيف يف خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية لدى األفراد الذين يعيشون يف 

أحياء تحظى بغطاٍء طبيعٍي أكرب (خاصة الظاُلت الشجرية)، ولكن تُجدر اإلشارة إىل أن غالبية الدراسات 

ركزت عىل الرجال.

الجريمة والسالمة 
القيمة االقتصادية المحتملة:

928 مليون دوالر توفيرات سنوية في تكاليف الجريمة للضحايا وأصحاب الممتلكات.

 تعد السالمة واألمن الشخيص من أهم متطلبات نوعية الحياة. يرتبط وجود الطبيعة يف األحياء - 

 مثل الحدائق املجتمعية وظُلة الغابات واملساحات املخططة الخالية - بانخفاض الجرائم الشخصية 

والتعدي عىل املمتلكات. 

كبار السن

القدرة الحركية ونوعية الحياة
القيمة االقتصادية المحتملة:

1,7-2,4 مليار دوالر توفيرات سنوية في تكاليف الرعاية الصحية المترتبة على حوادث السقوط.

يسقط واحد من كل ثالثة من كبار السن كل عام مام يؤدى إىل إصابات مميتة وغري مميتة. وترتبط حوادث 

سقوط األفراد داخل مرافق رعاية املسنني بتكلفة طبية عالية. ويعزز التعرض للطبيعة يف الخارج القدرة 

الحركية الشخصية مام يعزز الوقاية ضد حوادث السقوط وبالتايل يقلل الحاجة إىل األدوية. وإضافًة إىل 

ذلك، فمن املرجح أن الذين يعيشون يف عزلة اجتامعية ال يتمتعون بصحة جيدة، لذلك تدعم أنشطة التنزه 

يف الحدائق والتجول يف األماكن الطبيعية التفاعالت االجتامعية وأمناط الحياة اإليجابية ونوعية الحياة.

ارتفاع ضغط الدم
القيمة االقتصادية المحتملة:

1,3-2,6 مليار دوالر توفيرات سنوية في تكاليف العالج.

 يُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أعىل خمسة حاالت تكلفة تؤثر عىل كبار السن. وتقلل املناظر الطبيعية، 

وال سيام الغابات والتجول بني مواردها الطبيعية معدالت ضغط الدم االنبساطي.

االضطرابات المعرفية
القيمة االقتصادية المحتملة:  

1,2-2,5 مليار دوالر توفيرات سنوية في الخدمات الطبية، مع عدم احتساب قيمة خدمات مقدمي 
الرعاية المنزلية.

يتعرض حوايل شخص من بني كل خمسة أشخاص من كبار السن إىل االضطرابات العقلية واملعرفية ويعترب 

العمر أكرث عوامل املخاطر. ففي عام 2016، كان حوايل 11% من األشخاص يف سن 65 عاًما أو أكرب 

مصابني مبرض الزهامير. وبلغت معدالت إقامة املسنني املصابني بالخرف ثالثة أضعاف معدل إقامة املسنني 

اآلخرين سنويًا. وتشري الدراسات إىل أن املقابالت مع الطبيعة تحسن األعراض املرتبطة باالضطرابات 

املعرفية، مثل االهتياج واالكتئاب وتدين القدرة الحركية. 

تُعد خربات التعرض للطبيعة املجاورة أمًرا مهاًم طوال الحياة بأكملها، 

من املهد إىل اللحد.

ومل تبدأ األبحاث تركز عىل منافع الطبيعة والقيمة االقتصادية لها إال مؤخًرا. وبعض املنافع الصحية للطبيعة واملحددة كميًا يف املدن يسهل تحويلها إىل 

قيمة اقتصادية بشكٍل أكرب من البعض اآلخر. ويف ما ييل بعض التقييامت األولية - ُمقدرة للواليات املتحدة ككل عىل أساس سنوي.

ُظلة الغابة الحضرية

بنية تحتية خضراء لمياه العواصف

تصميم يعزز حب الحياة

وحدائق متنزهات 

المدن الخضراء: الموقع اإللكتروني Good Health تتم استضافته بواسطة جامعة واشنطن ووكالة خدمة الغابات في وزارة الزراعة األمريكية وهو يقدم ملخًصا 
لألبحاث المرتبطة بالطبيعة في المدن والصحة البشرية.
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