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 چکیده 

پژوهش حاضر به منظور مقایسه تاثیرسکونت در محیط هاي مسکونی سنتی و مدرن بر شاخص هاي ارتباط با 
.طبیعت و شادکامی ساکنین شهر یزد انجام شده است   

نفر از آنها  50نفر از زنان و مردان ساکن در شهر یزد انتخاب شدند که  100این پژوهش نمونه اي به حجم در 
نفر دیگر در آپارتمانها سکونت داشتند .  50در خانه هاي سنتی و   

شادکامی آکسفورد بود . داده ها ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه ارتباط با طبیعت نیسبت و همکاران و پرسشنامه 
تفاوت در شاخص هاي ارتباط با طبیعت و . تجزیه و تحلیل شد روش تی دو هتلینگ بوسیله آمار توصیفی و 

نا دار بود . شادکامی بین دو گروه مع  

با اصالح الگوهاي مسکن امروزي و با استفاده از اصول روانشناسی محیط می توان در سالمت روانی و اجتماعی 
افراد ساکن شهر ها تاثیر مطلوبی گذاشت و با استفاده از عناصر طبیعی در سالمت خانواده و اجتماع نقش مثبت 

 داشت .   

 

.یزد ، سالمت روان ، روانشناسی محیطنه هاي سنتی خا، شادکامی، طبیعتواژگان کلیدي :   

b.saberifard@gmail.com  
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 مقدمه

ي غریب تبدیل شدن ي امروزي ایران با برتري یافتن اقتصاد بر فرهنگ و ارزش هاي انسانی با پدیدهدر جامعه
. خانه ها به مثابه قدیم موجودات ارزشمندي نیستند که چند نسل را در خانه به سرمایه و ملک مواجه هستیم 

درون خود با فضایی آکنده از خاطرات انسانی پناه می دادند. محالت منهدم و تمام وجوه خاطره سازي قربانی 
 منفعت طلبی می شود.

لوکس و گران قیمت که  دو نوع کاال تولید می شود : در سویی کاالهاي ،در دو حد انتهایی این بازار ملک
معماران به اصطالح صاحب سبک و سلیقه به میل شخصی بر اساس ظاهرفریبی و کاربري هاي بی ارتباط به 

و در سمت دیگر مسکن هاي  هاي بزرگشهرگران قیمت نیازهاي واقعی کاربران می سازند مانند مجتمع هاي 
ازهاي روانی ، ادراکی و فیزیکی کاربران بی بهره اند بی کیفیت غیرانسانی که از حداقل امکانات جهت برآورد نی

مانند مسکن مهر ! اینچنین به هر دو نوع مخاطب فقیر و غنی سلیقه و کاالیی تحمیل می شود که نه با شأن 
 ملک انتخاب و گرایی ظاهر این. انسانی و فرهنگ اصیل ایرانی در ارتباط است نه با نیازهاي خاص بهره برداران 

 توانند نمی که کند می گمراه خود درونی هاي خواسته از را مردمان چنان آن اقتصادي ارزش اساس بر صرفاً
دهند که آن ملک فاقد منظر ، نور و تهویه کافی است یا سیرکوالسیون ، ابعاد و تناسبات و  تشخیص حتی

  چیدمان فضایی آن جوابگوي رفتار خانواده نیست .

طرح پیچیدگی  معماري ایرانی اسالمی خانه هایمان در همه اعصار به ظرایفی همچونبا نگرشی بر از سوي دیگر 
جزییات ، سیالیت ، وحدت در کثرت ، تداعی بهشت ، شفافیت ، نورگیري طبیعی ، ایجاد ارتباط بصري بین 

ها و بخش هاي مختلف بنا ، ایجاد منظر ، نورها و رنگ هاي درخشان ، طرح هاي متضاد و پیچیده ، مقرنس 
نی پیش و پس از اسالم دیده می شوند و هدف آن ایرا بناهاي انواع در کمابیش که بر می خوریم  کاسه سازي ها

ها نگه داشتن مخاطب در فضاي تعریف شده و تربیت درست مغز و روان او در عین تأمین امنیت و آسایش بوده 
.است     

ها و نورپردازي هاي بی شمار می کند ، بازي تاللو آب با نور متغیر روز که از پس شیشه هاي الوان سایه سازي 
هر نسیم و رقص غیر قابل پیش بینی ماهیان درون آن و برگ هاي درختان باغچه که هر روز به رنگی دیگر در 

می آیند هر ذهن را تا ابد خالق و سرشار نگاه می دارد . خطوط ، صور ، نقش ها و گچ بري هاي دستی که هیچ 
ها شبیه به هم نبودند و مقرنس هاي استادانه در کنار نورگیرهاي گشوده به عالم باال که جدا جدا و با دو تاي آن

. هم تا ابد نقش هاي سرگرم کننده می ساختند   

هنوز هم در سکوت درون هر یک از بناهاي قدیمی غوغایی نهفته است که هر ذهن سالمی توانا به دریافت آن 
ز دورها می آید چون همگن با نهاد انسانی است بر دل می نشیند و وجدان و خرد است . پیامی که هر چند ا



راستین را ارضاء می کند . پیامی که هرگز روح ایرانی قادر به دریافت آن از طریق ساختار معماري هاي بی روح 
جزییات و تحمیلی  ، تقلیدي یا درهم ریخته امروز نخواهد بود که چون اجسادي عظیم ، خاکستري ، نا آشنا ، بی

).1393(افتخارزاده،در حال درنوردیدن شهرها و گسستن روح مردمان هستند   

  پژوهشپیشینه 

مکانهاي طبیعی بر اساس ویژگیهاي عناصر پایه اي همچون آسمان ، زمین ، آب و نور آفتاب تقسیم بندي می 
شخص سازند عیت عینی یاري رسانند مشوند، تا الگوهاي اولیه که می توانند ما را در فهم روح مکان هر وض

در معماري پر رمزو راز ایران پدیده هایی همچون باغ ایرانی که با بکارگیري عناصر طبیعی ) . 1388:71(شولتز، 
همچون درخت و آب و ساختاري هندسی به روح مکانی دست پیدا کرده است که به رغم تکرار در قرون 

فضایی با کیفیت به واسطه بازگشت به خود طبیعی عناصر بکار رفته متمادي رنگ نباخته و همچنان به صورت 
در حالیکه انسان امروزي با حذف بسیاري از ). 1393در آن ماندگار شده است (مدقالچی ،انصاري و بمانیان 

عناصر طبیعی از مسیر ادراکات حسی خود ، با فقدان تجربیات عملی و در نتیجه عدم انباشت خاطرات جمعی 
ر طبیعت مستتر در خانه هاي سنتی و با فراموش کردن جایگاه خود در چرخه هستی، ذخیره ذهنی و در جوا

عاطفی خود را نسبت به طبیعت و مکان خانه به حداقل رسانده است و با انتقال چند گیاه آپارتمانی به داخل 
ت هاي حاکم در خانه هاي سکونتگاههاي بدون تنوع فضایی مشکل حل نخواهد شد . بررسی پالنها، تعمق بر سن

و تجسس در نگاه انسان سنتی نشان از وجود ویژگی هاي خاص در سه مولفه طبیعت، خانه سنتی و سنتی 
(داعی   ساکنین که باعث تشدید کنش هاي فوق و در نهایت تشدید ادراك مکان در این خانه ها می شده است

        ). 1393پور، 

طبیعت باعث بروز آسیبهاي فراوانی براي انسان شده است . هجوم به شهرها و امروزه شهرنشینی و دوري از 
کمبود فضا ، باعث از بین رفتن فضاهاي طبیعی و ایجاد شکل جدید شهرنشینی یعنی آپارتمان نشینی شده 

 . پژوهش ها نشان)2007(بران و مارگ،  است گه همراه بروز استرس و فشار بر ساکنین و شهروندان بوده است
داده است که عدم کنترل فرد بر محیط بر اثر عدم امکانات تفریحی، فضاي سبز و وجود اشکاالتی در سیستم 

طراحی و مهندسی ساختمانها، باعث احساس ازدحام و انزواي اجتماعی است که منجر به بروز زمینه هاي 
و روابط والدین و فرزندان می شود  بزهکاري و اعتیاد، ایجاد مشکل در زمینه تحصیلی، اخالقی، رفتاري و نیز در

). 2007(گیفورد،  در نتیجه وجود این عوامل، سالمت روانی فرد را به خطر می اندازد  

است . ) 1(یکی از جنبه هاي محیطی که می تواند بر سالمت انسان تاثیر بگذارد محیط ساخته شده   

-----------------------------------------------------------------------------------------  

1- Building Environment (BE) 



 

) 2001محیط ساخته شده در برگیرنده مفهوم طراحی ساختمان و معماري داخلی آن است (کامینز و جکسون،   

). کیفیت و طراحی محیط فیزیکی 2000ورث،  و بر احساسات، هیجانات و عملکرد انسان تاثیر می گذارد ( باتر
). مطالعه اي در آمریکا 2001جسمی باشد (کامینز و جکسون، می تواند مولد و یا بازدارنده بیماري یا آسیب 

نشان داد که بسیاري از کارکنان ادارات که در ساختمانهاي بلند شاغلند، دچار نوعی بیماري روانی به نام 
با نشانه هایی چون سردرد، حالت تهوع، سرگیجه، خستگی روانی و جسمی، بی سندروم ساختمان شدند که 

). همچنین نشان داده شد که نوجوانان ساکن ساختمان 2002پرینس، قراري، دلهره و تپش قلب همراه است (
ین و هاود ، ل( مک ا مشکالت رفتاري و تحصیلی درگیرند  هاي بلند، بیشتر دست به بزهکاري می زنند و ب

0320  .(  

بر اساس اصول روان شناسی محیط، طراحی خانه نباید بیش از حد پیچیده و مبهم باشد که باعث تحریک بیش 
از حد و در نتیجه استرس شود و از سوي دیگر نباید بیش از اندازه ساده و یکنواخت بوده که موجب خستگی و 

). 2000در نهایت محرومیت حسی شود ( کرنز و کالینز ،   

روانی -ژوهش صفاري نیا نشان داد که شاخص هاي شادکامی، بهزیستی و سالمت عمومی در ابعاد جسمینتایج پ
در افراد ساکن تهران در آپارتمانهاي داراي اصول روان شناسی محیط که به وسیله عناصر طبیعی طراحی شده 

هاي مسکونی، چه خانه هاي  اند، کمتر از ساکنین خانه هاي ویالیی نیست . تاثیر وجود عناصر طبیعی در محیط
ویالیی و چه آپارتمان ها باعث افزایش در شاخص هاي سالمت روان، شادکامی و بهزیستی می شود( صفاري نیا 

 ،1390 . (  

همچنین توکلی وهمکاران با تحقیق در محیط هاي کاري به این نتیجه رسید که با به کار گیري طبیعت می 
ی زنان شاغل در بیمارستان تاثیر گذاشت و در نهایت در سالمت خانواده اجتماع-روانی-توان در سالمت جسمی

). 1391و اجتماع نقش داشت ( توکلی، علی پور،   

در یک پژوهش، تفاوت معنی داري بین سالمت و احساس بهزیستی در ساکنین ساختمانهاي دیگر از طرفی 
اجتماعی نوجوانان دختر ساکن در محیط هاي ) و بین اختالل در کارکرد 2004یري، رمرتفع و کم ارتفاع ( د

). همچنین، بین افسردگی افراد ساکن در 1999، به نقل از پیلو، 1957مختلف به دست نیامد ( مارتین، 
 مجموعه هاي مسکونی بلند، در مقایسه با افرادي که در خانه هاي ویالیی سکونت دارند، تفاوت معنی داري



ولی بین سازگاري اجتماعی و سالمت روان نوجوانان ساکن آپارتمان و خانه  )،1382وجود ندارد( کیهان زاده، 
محدودیت هاي خاص در آپارتمان می تواند فشار زیادي را بر هاي ویالیی تفاوت معنی داري وجود دارد، زیرا 

). 1386آنها وارد کند ( بیات،   

شادکامی را بسته به نوع محیط مسکونی، به این ترتیب پژوهش حاضر قصد دارد تا موضوع ارتباط با طبیعت و  
 مقایسه کند . 

فرضیه پژوهش این بود که شاخص هاي ارتباط با طبیعت، شادکامی و خرد مقیاس هاي آن در دو گروه ساکنین 
 خانه هاي سنتی و آپارتمانی در شهر یزد با یکدیگر متفاوت است . 

 روش پژوهش 

مقایسه اي یا پس رویدادي است. جامعه -رد نظر، علیروش پژوهش موهمبستگی و  -نوع پژوهش توصیفی
سال سن داشتند تشکیل داده اند که از  40تا  16را ساکنین مرد و زن شهر یزد که بین آماري این پژوهش 

(محالت فهادان، گازرگاه، دروازه قرآن و میان آنها نمونه اي به روش تصادفی خوشه اي از چهار منطقه شهر
.انتخاب شدند  صفاییه)  

 ابزار پژوهش

) و 2009و همکاران () 2(ابزارهاي پژوهش حاضر عبارت هستند از : پرسشنامه ارتباط با طبیعت نیسبت 
) . 2001یل ، ا( آرگ)3( پرسشنامه شادکامی آکسفورد  

هاي دسترسی به کل جامعه از روش براي برآورد حجم نمونه و به دلیل بزرگی حجم جامعه و محدودیت
خرده مقیاس میزان حجم  6متغیر پژوهش و  2باچینگ و فیدل استفاده شد. بعبارت دیگر با در نظر گرفتن تا

نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند  100حداقل نفري  34نفر برآورد شد که با بیش برآورد  66ها نمونه
). 2007(تاباچینگ و فیدل ،   

) بود که داراي سه خرد مقیاس احساس خود در 2009ابزار اول پرسشنامه ارتباط با طبیعت نیسبت و همکاران (
ارتباط با طبیعت، دیدگاه جهانی نسبت با طبیعت، تجربه فیزیکی با طبیعت است. پایایی و روایی ایرانی این 

و براي  72/0کرونباخ کل پرسشنامه ضریب آلفاي ) بررسی شد و 1390مقیاس توسط بدري گرگري و همکاران (
بدست آمد .  66/0و  74/0،  69/0خرده مقیاسها به ترتیب برابر   

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2- NR-scale. Nisbet, Zelenski, & Murphy.  
3- OHI 



 

باشد و میزان ماده می 29آکسفورد که شامل پژوهش پرسشنامه شادکامی در این دیگر ابزار مورد استفاد  
ها به آن. است این پرسشنامه تعریف آرگایل و کراسلند از شادکامی سنجد. پایه نظري شادکامی فردي را می

ي عاطفه اند: فراوانی و درجهآن را  داراي سه بخش مهم دانسته یک تعریف عملیاتی از شادکامی منظور ارائه
یک دوره و نداشتن احساس منفی. پایایی خارجی این پرسشنامه توسط مثبت، میانگین سطح رضایت در طول 

و پایایی ایرانی آن توسط علی پور و آگاه  ٪90) با کمک ضریب آلفاي کرونباخ 2001آرگایل و همکاران او (
)، ضریب همسانی درونی ان براي 1378 (و در پژوهش علی پور و نور باال ٪91) با آلفاي کرونباخ 1386هریس(

گزارش شده است. ٪79و ضریب پایایی بازآزمایی  ٪78و اعتبار بازآزمایی آن  ٪9و  ٪94مردان و زنان به ترتیب   

 یافته هاي پژوهش

 T^2  Hottelingآزمون آماري به کار رفته در این پژوهش :  

می توان بهترین حالت را براي تفکیک  خطی وزن دار )در این موقعیت با ایجاد یک بردار (متغیري با ترکیب 
 ایجاد نمود. سطوح یا مقوله هاي متغیر مستقل (محل سکونت افراد نمونه ، نوع خانه هاي سنتی و مدرن)

 فرضیه هاي صفر این پژوهش بدین صورت است :

H0:   Mاثرطبیعت در ساکنین خانه هاي سنتی = M اثرطبیعت در ساکنین خانه هاي مدرن   

         Mشادکامی در ساکنین خانه هاي سنتی= M شادکامی در ساکنین خانه هاي مدرن   

محاسبه شده می توان آن را با مقادیر بحرانی  T^2 Hottelingبراي تعیین سطوح معناداري در این پژوهش 
 ) .1998اش مقایسه کرد (هیر و همکاران ، 

وضوع مورد پژوهش که مقایسه اثر طبیعت و شادکامی در دو گروه ساکنان خانه هاي سنتی و مدرن با توجه به م
، می باشد ، باید اظهار داشت که در این تحقیق افراد نمونه کامالً تصادفی انتخاب شده و آنها قبل از ورود به 

 پژوهش محل سکونت خود را انتخاب کرده بودند.

 وصیفی مربوط به افراد نمونه را نمایش می دهد.اطالعات آماره هاي ت 1جدول 

 

 



 آماره هاي توصیفی مربوط به نمرات کلی متغیرهاي پژوهش – 1جدول 

  
 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل تعداد 

 1 0,95 7,5 52,26 81 33 100 نمره کلی اثر طبیعت 

 0,5 0,04 15 39,79 74 8 100 نمره کلی  شادکامی

 0,7 0,14 4,47 28,61 38 19 100 نمره خرده مقیاس احساس خود به طبیعت

 099 1,43 3,7 9,73 23 5 100 نمره خرده مقیاس تجربه فیزیکی با طبیعت

نمره خرده مقیاس دیدگاه جهانی به 

 طبیعت 

100 7 20 13,92 2,3 0,17 0,45 

 

در بررسی کلی داده هاي آماري جدول ارائه شده ، اماره هاي توصیفی بطورکلی براي متغیرهاي وابسته پژوهش 
در نظر گرفته شده است و داده ها نیز باتوجه به دامنه کجی و کشیدگی نمرات در  –اثر طبیعت و شادکامی –

 محدوده نرمال می باشند.

توصیفی اثر طبیعت و شادکامیِ افراد نمونه در دو گروه ساکنان خانه به بررسی اماره هاي  2در جدول شماره 
 هاي سنتی و مدرن،پرداخته می شود.

 مقایسه اثر طبیعت و شادکامی در دو گروه ساکنان خانه هاي سنتی و مدرن –2جدول 

 آماره نوع مسکن 

 49,98 میانگین مدرن نمره کلی اثر طبیعت 

 8,30 انحراف استاندارد

 53,91 میانگین سنتی

 6,48 انحراف استاندارد

 32,33 میانگین مدرن نمره کلی شادکامی

 15,23 انحراف استاندارد

 45,19 میانگین سنتی

 12,48 انحراف استاندارد

 

بررسی میانگین هاي متغیر هاي وابسته در هر دو گروه در سطوح مختلف متغیر مستقل (نوع مسکن) نشان 
میانگین نمره هاي شادکامی و اثر طبیعت نمونه هایی که در خانه هاي سنتی زندگی می کنند ، در میدهد ، 

مقایسه با افرادي که در خانه هاي مدرن ساکن هستند ، تا اندازه اي باالتر است .انحراف استاندارد متغیرهاي 
 سته است.وابسته گروه ها نیز حاکی از سطوح قابل مقایسۀ تغییر پذیري متغیرهاي واب



 در ادامه ضرایب همبستگی پیرسون بین دو متغیر وابسته پژوهش ارائه می گردد.

 ، میزان همبستگی را بین اثر طبیعت و شادکامی بررسی می کند .3جدول شماره 

 میزان همبستگی اثرطبیعت و شادکامی -3جدول 

 
 شاداکامی اثرطبیعت 

 **516. 1 ھمبستگی پیرسون اثر طبیعت

Sig. (2-tailed)  .000 

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

، نشان میدهد ، است  516/0بررسی در خصوص میزان همبستگی میان متغیرهاي وابسته پژوهش که برابر با 
).  این میزان 2001(تاباچنیک و فیدل ،  ) میان دو متغیر وابسته وجود دارد<3/0rهمبستگی کارآمدي (

باکس ارزیابی  Mهمبستگی تغییر پذیري در کوواریانس متغیر وابسته را نشان داد که در جداول بعدي با آزمون 
 گردید.

 آزمون هاي گروهی نرمال بودن و تشخیص در مورد هر متغیر وابسته را نشان میدهد . 4جدول شماره  

 ال بودن اثر طبیعت و شادکامی در ساکنان خانه هاي سنتی و مدرن آزمون نرم -4جدول  شماره 

Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk نوع مسکن 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 ۰٫۰۸۸ ۴۲ ۰٫۹۳۹ ۰٫۸۳ ۴۲ ۰٫۱۵۰ مدرن اثر طبیعت 

 ۰٫۳۷۲ ۵۸ ۰٫۹۵۸ ۰٫۲۰۰ ۵۸ ۰٫۱۲۸ سنتی

 ۰٫۱۳۱ ۴۲ ۰٫۹۴۶ ۰٫۲۰۰ ۴۲ ۰٫۱۶۱ مدرن شادکامی

 ۰٫۹۱۸ ۵۸ ۰٫۹۸۲ ۰٫۲۰۰ ۵۸ ۰٫۰۸۱ سنتی

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

آزمون هاي گروهی نرمال بودن و تشخیص در مورد هر متغیر وابسته را نشان می دهد. آزمون  4جدول شماره 
هاي نرمال بودن براي هر متغیر وابسته به گروه به لحاظ آماري معنی دار نیست که نشان می دهد انحراف جدي 



قرار  -1+و  1و کشیدگی نیز که بین دامنهاز مفروضه نرمال بودن وجود ندارد. این امر به وسیله آماره هاي کجی 
 دارند برقرار بوده و نرمال بودن را تایید می کند.در جدول بعدي به ارزیابی ماتریس کوواریانس پرداخته می شود.

باکس و لوین را به منظور ارزیابی ماتریس کوواریانس و همگنی ماتریس هاي آن و نیز M آزمون 5جدول شماره 
 خطا، ارزیابی می نماید. همگنی واریانس هاي

 آزمون هاي همگنی ماتریس هاي کوواریانس و همگنی واریانس هاي خطا – 5جدول 

  در کل نمونه شادکامی اثر طبیعت 
  آماره معنی داري آماره معنی داري آماره معنی داري

 آزمون 3,157 0,338    
Mباکس 

 آزمون لوین    1,41 0,241 1,16 0,286

 

کوواریانس معنادار نیست  –باکس براي برابري ماتریس هاي واریانس Mدر اینجا مشاهده می گردد که آزمون  
،که برابري یا همگنی را نشان میدهد.همچنین آزمونهاي جداگانه لوین درمورد متغیرهاي وابسته به لحاظ آماري 

س را که در داده هاي قبلی دیده می شود ، معنادار نمی باشد . این امر یکسانی تقریبی و قابل اغماض واریان
 تایید می کند .

 جدول بعدي به منظور ارزیابی میزان کفایت همبستگی دو متغیر ایجاد می گردد.

 آزمون همبستگی درونی یا متقابل متغیرهاي وابسته -6جدول شماره 

  آماره معناداري

 آزمون کرویت بارتلت 67,510 0,000

 پیرسون اثرطبیعت و شادکامیهمبستگی  0,516 0,000

 

آزمون کرویت بارتلت معنادار نشان داده شده است . این نتیجه نشان میدهد که بین دو متغیر وابسته همبستگی 
   کافی وجود دارد و می توان تحلیل را ادامه داد .بین شادکامی و اثر طبیعت یک همبستگی مثبت متوسط 

)516/0 r=(   .مشاهده شد 

 می پردازد. T^2 Hottelingبه بررسی نتایج آزمون چند متغیري  7جدول شماره 



 

 نتایج آزمون چندمتغیري -7جدول 

مجذور اتاي 
 تفکیکی

 مقدار F معناداري
 ازمون تحلیل چند متغیري

T^2 Hotteling 
 

 متغیر مستقل

 بر اساس بزرگترین ریشه روي 0,989 26,445 0,003 0,51
ROY largest root 

 نوع سکونت
 مدرن) -(خانه سنتی

 

و به لحاظ آماري معنادار است بنابراین نتیجه می گیریم  26,445مربوط به بزرگترین ریشۀ روي برابر  Fمقدار 
 بردارهاي میانگین گروهی نابرابرند (نوع محل سکونت روي متغیرهاي وابسته اثر دارد).

 برابر است با : T^2 Hottelingمقدار  

96,92)=2-100) (0,989:( T^2 Hotteling 

واریانس محاسبه  51ارائه گردیده است ، تقریباً  51/0همچنین با توجه به مقدار مجذور اتاي تفکیکی که برابر 
 شده به وسیله ترکیب متغیرهاي وابسته ما در این پژوهش تبیین می شود .

منهاي دترمینان تعدیل شده ماتریس خطا محاسبه می شود که برآورد 1این مجذور اتاي تفکیکی به صورت 
محافظه کارانه و مناسب تري از اندازه کاربندي با روش هاي دیگر تحلیل هاي چند متغیري همچون 

MANOVA ، 2001براي این پژوهش خاص به شمار می رود(تاباچنیک و فیدل  .( 

)، نتیجه   >P  05/0(  ه خروجی تحلیل هاي  آماري انجام شده زیر سطح آلفاي پیش بینی شده بدلیل مشاهد
کلی حاصل شده بیانگر آنست که ؛ تفاوت معناداري در محل سکونت افراد نمونه درشهر یزد (ساکنین خانه هاي 

امی )نابرابرند(وین فورت , سنتی و مدرن)وجود  دارد و میانگین بردارهاي متغیرهاي وابسته (اثر طبیعت و شادک
1995 .( 

 ؛ تفاوت دو گروه بر اساس مقادیر برداري جامعۀ متغیرهاي وابسته معنی دار است. تحلیل آمارينتیجه گیري 

 

 



گیري نتیجهبحث و   

نیاز عاطفی و حسی دارد، در زمانیکه در شهرها انسان بدنبال محلی براي آسایش و آرامش به محل سکونت  
لزوم طراحی محیطی بر گرفته از معماري پایدار و با لحاظ پارامترهاي روان شناسی محیط الزم و قطعی بنظر 

می رسد . سازمان بهداشت جهانی، محیط را در سالمت انسان موثر می داند، پس پرداختن به محیط، براي 
). 2004سالمت روان انسانها الزم است(جسلر و همکاران،   

تجزیه و تحلیل داده هاي این پژوهش نشان داد که بین اثرات طبیعت و شادکامی ساکنین آپارتمانها و خانه هاي 
، 1962ویلنر و همکاران ( سنتی تفاوت وجود دارد . یافته هاي این پژوهش با یافته هاي مطالعات قبلی از جمله 

)، 1992) همسو بوده و با مطالعات چاو (2004کاران (گرین و هم ،)2003مک لرن ()، 1999به نقل از پیلو، 
) مغایر است .  2002)، و تایسون (1976فرنچ (  

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شاخص هاي شادکامی و ارتباط با طبیعت در افراد ساکن در خانه هاي سنتی 
می توان با انجام طراحی هاي موزون و یا ویالیی باالتر از ساکنین خانه هاي مدرن یا آپارتمانی می باشند . یعنی 

مطابق اصول روان شناسی محیط و معماري پایدار سرزمین مان، به میزان شادکامی و سالمت روان ساکنین 
 خانه ها کمک شایانی کرد . 

بعنوان ادامه این روند مطالعاتی می توان شاخص هاي روان شناسی محیط را بطور مجزا با میزان شادکامی و 
یگر سالمت روان در تحقیقات آتی بررسی نمود . همچنین این مطالعات را در سایر شهرها انجام داد تا عوامل د

 الگوهاي مناسب تري در طراحی مسکن در سایر تقاط کشورمان حاصل شود. 

 

 

 تقدیر و تشکر

ن جنوب سرکار این طرح تحقیقاتی با کمک و راهنمایی اساتید محترم بنده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرا
خانم دکتر لیال کریمی فر و جناب آقاي دکتر سید هادي قدوسی فر ممکن و میسور شد . از این سروران بی 

 نهایت سپاسگزارم . 
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