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Abstract
Aim and Background: depression is a disease that affects people’s performance; it has been increased in the
last few years due to various reasons including living in apartments. The main purpose of this research is to
study relation between the size of residential places and residents’ depression.
Methods and Materials: current research plan describes different types of correlation. The statistical population
of current research is residents of 15 regions of Esfahan Municipality, in the end, 749 people were selected using
cluster random sampling. It should be mentioned that two completed questionnaires have been received from at
least two persons in each residential complex which include questions for investigating depression point,
demography qualifications (age, gender, education, …) and residential environment qualifications like
dimension and area, number of bedrooms, ceiling height, and privacy required for the residents. In the following,
Anova (analysis of variance) was applied for data analysis.
Findings: The results of the analysis showed that increasing the area of the residential unit, ceiling height,
number of bedrooms, and providing necessary privacy decreased depression of residents significantly and it is
inversely related to depression.
Conclusions: In accordance with the results of current research, to provide mental health, dimensions of
residential space were more important; therefore, it can be said that pay attention to space, increasing area of
residential unit, number of bedrooms, and providing privacy for residents can be used as an environmental factor
to elevate mental health and reduce residents’ depression points.
Keywords: residential space, area of the residential unit, depression.
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رابطه بین ابعاد فضای مسکونی و افسردگی ساکنین (نمونه موردی ساکنین شهر اصفهان)
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 -1دانشجوی دکترای تخصصی ،گروه معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ايران.
( -2نويسنده مسئول) استاديار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ايران.
 -3دانشیار مرکز تحقیقات علوم رفتاری ،گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ايران.
 -4دانشیار اپیدمیولوژی ،گروه اپیدمیولوژی و آمار ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ايران.

چکیده

زمینه و هدف :افسردگی بیماری است که بر عملکرد افراد تأثیر گذاشته و در سالهای اخیر به داليل مختلف همچون زندگی آپارتمانی افزززايی يافتززه
است .هدف اصلی اين پژوهی مطالعه رابطه بین ابعاد فضای سکونتی با نمره افسردگی ساکنین آن بود.
مواد و روشها :طرح پژوهی حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعهی آماری پژوهی نیز کلیهی ساکنین محیطهای مسکونی مناطق پانزدهگانه
شهر اصفهان بودند که درنهايت  749نفر ،با روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند .شايان ذکر اسززت کززه بززرای هززر سززاختمان مسززکونی از
حداقل دو نفر از ساکنین پرسشنامه تکمیلشده دريافت شد که شامل سؤالهايی برای ارزيابی نمره افسردگی ،ويژگیهای جمعیت شناختی (سن ،جززن ،
تحصیالت )...،افراد و ويژگیهای محیط مسکونی هم چون ابعاد و مساحت فضای اقامتی ،تعداد اتاقخواب ،ارتفاع سقف واحد مسززکونی و تززأمین خلززوت
موردنیاز ساکنین میشد .در ادامه نیز از روش همبستگی و تحلیل آنوا جهت تجزيه تحلیل دادهها استفاده شد.
یافتهها :نتايج بیانگر اين بود که افزايی مساحت واحد مسکونی ،ارتفاع سقف ،تعداد اتاقهای خواب و تززأمین خلززوت موردنیزاز افززراد ،نمززره افسززردگی
ساکنین را بهطور معناداری کاهی داده و با نمره افسردگی بهطور معکوس مرتبط است.
نتیجهگیری :بر اساس نتايج پژوهی حاضر ،ابعاد فضای مسکونی برای تأمین سالمت روان بیشتر اهمیت داشته بنابراين میتوان گفت کززه توجززه بززه
ابعاد فضا و افزايی مساحت واحد مسکونی و تعداد اتاقهای خواب موردنیاز ساکنین و تأمین خلوت موردنیاز افراد ،میتواند بهعنوان عززاملی محیطززی در
راستای ارتقای سالمت روان و کاهی نمره افسردگی ساکنین مورداستفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :فضای مسکونی ،مساحت واحد مسکونی ،افسردگی.
ارجاع :سعیدی قهه عاطفه ،شاهدی بهرام ،خیرآبادی غالمرضا ،طراحی محمدجواد .رابطه بین ابعاد فضای مسکونی و افسردگی ساکنین (نمونههه مههوردی
ساکنین شهر اصفهان) .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1400؛ .499-507 :)3(19
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مقدمه
محیط مسکونی بر سالمت روان از طرق مختلف تأثیرگذار است
و برای فعالیتهای روزمره افزراد اهمیزت ويزژهای دارد ( )2 ،1و
نقی مهمی در تأثیر بر افسردگی بازی مزیکنزد ( .)3-6مسزکن
مناسب و رضايت از آن در شکلگیری احساس شادمانی در افراد
نیز تأثیر داشته و عمیقزاً بزا زنزدگی روزمزره و سزالمتی انسزان
درهمتنیده است و میتواند در زندگی و يافتن جايگزاه انسزان در
دنیای اطرافی نقی داشته و مکانی برای حفظ حريم خصوصی
افراد و پناهگاهی برای فرار از فشارها و استرسهای بیرون باشد
(.)7
شايان ذکر است که کمبود فضا میتواند دلیلزی بزرای افزراد
باشد تا به فکر تغییر خانزه و جابجزايی از آن باشزند ( .)8امزروزه
ابعاد فضاهای مسزکونی بزه داليزل اقتصزادی و افززايی ارزش
زمین کوچکتر شده است و زندگی در خانههايی با ابعاد کوچزک
باعث شده بسیاری از تنیهزا و اخزتالالت روانشزناختی ماننزد
افسردگی و استرس اتفاق افتد يا تشديد شزود .مزیتزوان گفزت
منفیترين تأثیرات روانشناختی اين خانهها بر روی افراد ،ناشزی
از محدوديت تماس بین آنها يا در مقابل ،تماسهای نزامطلوب
و اجتنابناپذير زياد اسزت .ايزن نقزب بیشزتر نتیجزه مسزتقیم
اشززتباهات طراحززان و سززازندگان اسززت .بززهعنوانمثال ،در
آسانسورهای کوچک مردم اغلب احسزاس مزیکننزد کزه حزريم
خصوصی آنها نقض شده است و نمیخواهنزد در ايزن شزرايط
ارتباطی برقرار کنند زيرا آنها احساس میکنند کزه افزراد ديگزر
حريم خصوصی آنها را نقزض کزردهانزد ( .)9ايزن احسزاس در
آپارتمانهای کوچک امروزی با تعداد اتزاق کزم و ابعزاد فضزای
محدود که نیاز افراد به تأمین خلوت موردنیاز پاسخ داده نمیشود
و افراد مجبور به برقراری تماسهای نامطلوب و غیرقابلاجتناب
هستند وجود دارد.
شايان ذکر است که میان سالمتی روانزی ضزعیف و فقزدان
فضای کافی در داخل خانه و همچنین کمبود فضا برای برقراری
تعامل اجتماعی در فضای مسکونی رابطه وجود دارد ( .)10ابعاد و
اندازه فضاهای فعالیتی با افسزردگی رابطزه دارد و يزک فضزای
فعالیت محدودشده میتواند حقیقتاً يکی از فاکتورهای افسزردگی
باشد ( .)11افراد با شدت عالئم افسردگی متوسط و شديد بهطور
قابززلتوجهی در آپارتمززانهززايی بززا مسززاحت کوچززک (زي زر 60
مترمربع) و کیفیت پايین فضای داخلی زنزدگی مزیکردنزد (.)12
همچنین تفاوت معنادار میان نمره افسردگی سالمندان سزاکن در
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خانههای با ابعاد متفاوت وجود دارد ( .)13بزهطورکلی مزیتزوان
گفت ساکنین خانههای غیراستاندارد (ماننزد مسزاحت محزدود و
تعداد اتاق کم) نسبت به ساير ساکنین نمره افسزردگی بزاالتری
دارند و اين رابطه با توجه به جنسیت قابلتوجه است ( .)1يکی از
داليل اين رابطه ممکن است اين باشد که مردم احساس حقارت
میکردند و تمايلی به دعوت مهمان در خانه خزود نداشزتند کزه
اين خود مانع توسعه و نگهداری شبکههای اجتماعی اسزت کزه
ممکن است دلیل افسردگی باشزد ( .)14شزايان ذکزر اسزت کزه
تقويت اثرات انزوای اجتماعی و فقدان روابزط اجتمزاعی ممکزن
است اولین علت اختالالت روانی چون افسردگی باشد (.)2
رابطه بین مسکن ضعیف و عالئم افسردگی متوسط و شديد
با اشاره خاص به آپارتمانهای کوچک و بیکیفیت بسزیار قزوی
است که يکی از داليل آن میتواند عدم تأمین خلزوت موردنیزاز
افراد برای انجام کارهای روزمره باشزد کزه در افزراد بزا عالئزم
افسردگی متوسط -شديد و شديد شزايعتزر بزود ( .)12از سزويی
ديگر امروزه انزوای اجتماعی و زندگی  24سزاعته در آپارتمزان-
های کوچک بدون فضای کار مشخب و در دسترس ،مشکالتی
در تعريف اوقات فراغت از کار نیز ايجاد میکنزد کزه منجزر بزه
کاهی بهرهوری میشود .شرايط بد کالبزدی مسزکن ،همچنزین
ممکن است بر سالمت جسمی تزأثیر بگزذارد و از سزويی ديگزر
باعث عملکرد نامناسب و تشديد عالئم افسردگی گردد ،بنزابراين
بايززد موردتوجززه قززرار گیززرد تززا در دورههززای احتمززالی حضززور
طوالنیمدت در خانه شزبیه بزه دوران کرونزا از تزأثیرات بیشزتر
جلوگیری شود ( .)12،15،16،17مسزکن بزا ابعزاد مناسزب تزأثیر
قابلتوجهی بر سالمت روان دارد ( ،)13از سويی ديگر در فضای
مسکونی کوچک ،اطالعات زيزادی بزه سیسزتم عصزبی انسزان
تحمیل و فرد در چنین شرايطی دچار استرس میشود .همچنزین
اگر فضا برخی از نیازها مانند خلوت را تأمین نکند ،در فرد و ساير
اعضای خانواده او استرس ايجاد کرده و موجب کاهی شزادی و
شادابی شده که درنهايت باعث افسزردگی ،انززوا و پرخاشزگری
میشود .همچنین محدوديت در ابعاد فضا میتواند باعزث ايجزاد
ازدحام شود که ممکن است به دلیل افزايی تعداد افراد در فضزا
يززا فشردهسززازی اجزززای کالبززدی محززیط رو دهززد و اطالعززات
بهدستآمده از محیط را برای فرد افزايی داده و درنتیجه باعزث
افزايی تنی و بروز رفتارهای منفی و سرانجام بزروز اسزترس و
در ادامه افسردگی شود (.)9
افسردگی به يک معضل اجتمزاعی شزديد در کشزور تبزديل
شده است .اگرچه بسیاری از مطالعات تحلیل کردهاند که چگونزه
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ساکنین هم چون مسزاحت واحزد مسزکونی ،تعزداد اتزاقخواب،
داشتن اتاقخواب شخصی ،تأمین خلوت موردنیزاز افزراد ارزيزابی
میشود کزه از منزابع ( )21 ،18 ،13 ،12 ،1بهدسزتآمده اسزت.
شايان ذکر است که در پژوهی حاضر کرونباو در دامنزه 0/944
به دست آمد .جهت سنجی ويژگیهای محیط مسکونی از طیف
لیکرت استفاده شده است ،میزان میانگین نمره هرکدام در بازه 1
تا  5سنجی شده است و هرچه نمره از حد متوسط طیف يعنزی
عدد سه بیشتر و به عدد  5نزديکتر باشد میززان آن ويژگزی در
حد مطلوبتری قرار دارد.
روش آماری
بهمنظور تحلیل دادههای پژوهی حاضزر از روشهزای آمزار
توصززیفی شززامل میززانگین و انحززراف اسززتاندارد و روشهززای
استنباطی از روش همبستگی و تحلیل آنوا و با استفاده از نزرم-
افزار  SPSSو  Smart PLSو نرمافزارهای آماری مانند اکسل
صورت گرفت.

ويژگیهای محیطی بر افسردگی تزأثیر مزیگزذارد ،تنهزا تعزداد
معدودی از آنها در کشورهای درحالتوسزعه و در داخزل کشزور
انجام شدهاند؛ بنابراين از آنجا که تعداد مطالعزات انجامشزده بزا
موضوع موردنظر در داخل کشور محدود است ،پژوهی حاضر به
اين سؤال پاسخ داده است که رابطه بین ابعاد و مساحت فضزای
مسکونی ،تعداد اتاقهای خزواب ،تزأمین خلزوت و افسزردگی در
نمونه موردمطالعه (ساکنین محیطهای مسکونی شزهر اصزفهان)
چگونه است؟
مواد و روشها
روش پژوهی توصیفی از نوع همبستگی بزود .در ايزن پزژوهی
جامعه آماری کلیه ساکنین مناطق  15گانه شهر اصفهان در سال
 1400-1399بودند که با استفاده از روش نمونهگیری خوشزهای
تصززادفی تعززداد  749پرسشززنامه در تحقیززق تکمیززل گرديززد .از
پرسشنامه  DASS21برای ارزيابی افسردگی بهمنظور گردآوری
اطالعات استفاده شد ،همچنین اطالعات فزردی و ويژگزیهزای
محیط مسزکونی هزم چزون مسزاحت واحزد مسزکونی و تعزداد
اتاقخواب ،ارتفاع سقف و تزأمین خلزوت موردنیزاز افزراد نیزز در
پرسشنامه لحاظ گرديد .شايان ذکر است که از مالکهزای ورود
به تحقیق اقامت بیی از يک سال در واحد مسزکونی مزوردنظر
بود .اين پژوهی برخی اصول اخالقزی ازجملزه توضزی اهزداف
پژوهی برای ساکنین ،اختیاری بزودن پزژوهی ،حزق خزرو از
مطالعه ،محفوظ بودن اطالعات تکمیلشده و در اختیار قرار دادن
نتايج در صورت تمايل را رعايت نمود.
پرسشنامه سههنجا افسههردگی ( :)DASSارزيزابی
افسردگی با استفاده از پرسشنامه افسردگی انجام شد که در سال
 1995بهوسیله الويبوند سزاخته شزده اسزت و دارای  21سزؤال
اسزت و اسزترس ،اضزطراب و افسزردگی سزاکنین محزیطهززای
مسکونی را در قالب سه بخی دارای  7سؤال میسنجد و حاالت
ساکنین را در طی هفته گذشته اندازهگیری میکند .شزايان ذکزر
است که در تحقیق حاضر از بخی  7سزواله افسزردگی اسزتفاده
شده است و بهصورت  4گزينهای اصالً ،کم ،زيزاد و خیلزی زيزاد
می باشد که به ترتیب از صفر تا سه نمره به آن تعلق میگیزرد و
اعتبار و روايی در نسخه اصلی پرسشزنامه افسزردگی  0/92و در
پژوهی حاضر کرونباو  0/974به دست آمد.
پرسشنامه سنجا ویژگیهای محیط کالبههدی :در
اين پرسشنامه سؤاالت مربوط به ويژگیهزای محزیط مسزکونی

یافتهها
در اين بخی نتايج تجزيهوتحلیل دادهها مطرح میشود.
مشخصات جمعیت شناختی آزمودنیها در جدول  1نشان
دادهشده است.
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جدول  .1مشخصات جمعیت شناختی آزمودنیها
درصد فراوانی صحی
فراوانی
متغیرهای جمعیت شناختی
58/6
439
زن
جن
41/4
310
مرد
15/2
114
 18تا  25سال
22/6
169
 26تا  35سال
23/6
177
 36تا  45سال
سن
20/2
151
 46تا  55سال
14/7
110
 56تا  65سال
3/7
28
باالی  65سال
15/9
119
زير ديپلم
26/7
200
ديپلم
19/5
146
فوقديپلم
تحصیالت
27/1
203
لیسان
8/8
66
فوقلیسان
2
15
دکتری
15/9
119
مجرد
74/4
557
متأهل
وضعیت
تأهل
3/6
27
فوت همسر
6/1
46
متارکه

مجله تحقیقات علوم رفتاری

پاییز  ،1400دورهی  /19شماره 3

جدول  3نشاندهنده آن است که از بین  749نفر
پاسخدهنده به پرسشنامه ازنظر تعداد اتاقخواب ،بیشترين تعداد
پاسخدهندگان  409نفر معادل  54/6درصد ،واحد مسکونی آنان
دارای دو اتاقخواب بوده است.
نتیجه تجزيهوتحلیل توصیفی متغیرهای حاضر در پژوهی در
جدول  4نشان داده شده است .در اين جدول ،برای هر يک از
متغیرهای پژوهی و ابعاد آنها ،آمار توصیفی شامل میانگین،
انحراف استاندارد ،مربوط به هر يک از اين عوامل بیانشده
است.

جدول  1توزيع فراوانی و درصد متغیرهای جمعیت شناختی
شامل جن  ،سن و تحصیالت و وضعیت تأهل را نشان میدهد.
وضعیت سنی پاسخدهندگان  114نفر ( 15/2درصد)  18تا 25
سال 169 ،نفر ( 22/6درصد)  26تا  35سال 177 ،نفر (23/6
درصد)  36تا  45سال 151 ،نفر ( 20/2درصد)  46تا  55سال،
 110نفر ( 14/7درصد)  56تا  65سال و  28نفر ( 3/7درصد)
باالی  65سال بود .وضعیت تحصیلی پاسخدهندگان  119نفر
( 15/9درصد) زير ديپلم 200 ،نفر ( 26/7درصد) ديپلم و 146
نفر ( 19/5درصد) فوقديپلم 203 ،نفر ( 27/1درصد) لیسان ،
 66نفر ( 8/8درصد) فوقلیسان و  15نفر ( 2درصد) دکتری
بودند .وضعیت تأهل نیز  119نفر ( 15/9درصد) مجرد 557 ،نفر
( 74/4درصد) متأهل 27 ،نفر ( 3/6درصد) فوت همسر و  46نفر
( 6/1درصد) متارکه بودند.
با توجه به نمونه آماری مساحت واحد مسزکونی پاسزخگويان
در جدول  2ارائهشده است.

جدول  4میانگین متغیرهای اصلی پژوها و ابعاد آنها
تفسیر
حد پايین
انحراف
میانگین
متغیرهای
و باال
معیار
پژوهی
افسردگی شديد
 0تا 42
11/422 21/495
افسردگی
ابعاد فضا مناسب
 1تا 5
1/202
3/860
ابعاد فضا
خلوت مناسب
 1تا 5
1/195
3/545
تأمین خلوت
ارتفاع سقف
 1تا 5
1/071
3/401
ارتفاع سقف
مناسب

جدول  .2توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب مساحت واحد
مساحت واحد مسکونی
تا  80مترمربع
 80تا  100مترمربع
 100تا  150مترمربع
 150تا  300مترمربع
باالی  300مترمربع
مجموع

مسکونی
فراوانی
109
280
201
151
8
749

درصد فراوانی صحی
14/6
37/4
26/8
20/2
1/1
100

جدول  2نشاندهنده آن است که از بین  749نفر پاسخدهنده به
پرسشنامه ازنظر مساحت واحد مسکونی ،بیشترين تعداد
پاسخدهندگان  280نفر معادل  37/4درصد ،مساحت واحد
مسکونی آنان  80تا  100مترمربع بوده است.
با توجه به نمونه آماری تعداد اتاقخواب پاسخگويان در جدول 3
ارائهشده است.
جدول  3توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب تعداد اتاقخواب
درصد فراوانی صحی
فراوانی
تعداد اتاقخواب
27/9
209
 1خواب
54/6
409
 2خواب
15/1
113
 3خواب
2/4
18
 4خواب
100
749
مجموع
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در پرسشنامه  DASS 21با توجه به اينکه پرسشنامه
 21سؤالی ،کوتاه شده نمونه  42سؤالی آن است ،قید شده است
که نمرات بهدستآمده بايستی در دوضرب شوند ،سپ در
نتیجهگیری لحاظ گردند .شايان ذکر است که در پژوهی برای
سنجی نمره افسردگی از قسمت  7سواله پرسشنامه که مربوط
به ارزيابی نمره افسردگی است ،استفاده شده است .مطابق با
جدول موجود در پرسشنامه اصلی برای متغیر افسردگی با توجه
به روش نمره دهی اين متغیر ،نمره ( )0-9در محدوده نرمال،
( )10-13در محدوده افسردگی خفیف )14-20( ،در محدوده
افسردگی متوسط )21-27( ،در محدوده افسردگی شديد و باالی
 28افسردگی خیلی شديد قرار دارد .نتايج جدول  4نشان میدهد
که میزان نمره اين متغیر در بازه بین  21تا  27بهدستآمده است
لذا بهطورکلی میزان افسردگی در نمونه آماری موردنظر شديد
ارزيابی میگردد .دراينبین مابقی متغیرهای کمی در اين
پژوهی (ابعاد فضا ،تأمین خلوت و ارتفاع سقف) ازآنجايیکه
جهت سنجی آنها از طیف لیکرت استفاده شده است ،میزان
میانگین نمره هرکدام در بازه  1تا  5سنجی شده است که
همانگونه که مشخب است هر چه اين میزان نمره از حد
متوسط اين طیف يعنی عدد  3بیشتر و به حد باالی آن يعنی
عدد  5نزديکتر باشد میزان آن متغیر ازلحاظ پاسخدهندگان در
حد مطلوبی قرار دارد.
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با استفاده از آزمون بررسی چولگی و کشیدگی دادهها و
همچنین برقراری شرايط قضیه حد مرکزی میتوان از اين نتايج
جهت بررسی نرمال بودن سؤاالت پرسشنامه استفاده کرد تا در
صورت برقرار بودن اين شرط بتوان از آزمونهای آماری
پارامتريک استفاده کرد.
جدول  5نتایج آزمون چولگی و کشیدگی در نمونه
میزان
میزان
میزان
متغیرهای پژوهی
پذيرش
کشیدگی
چولگی
( 2و )-2
-1/018
-0/111
افسردگی
( 2و )-2
-0/306
-1/037
ابعاد فضا
( 2و )-2
-0/925
-0/612
تأمین خلوت
( 2و )-2
-0/633
-0/382
ارتفاع سقف

نتايج جدول  7نشان میدهد که مقدار پزی -ولیزو افسزردگی
کوچکتر از  0/05بهدستآمده است ،بنابراين بین اين متغیرها با
نمرات پاسخگويان برحسب متغیر مساحت واحد مسکونی تفاوت
معنززاداری وجززود دارد و در گروههززای مختلززف مسززاحت واحززد
مسکونی میانگین نمره افسردگی متفاوت میباشند.
جدول  8آزمون همگونی واریانسها برای متغیر افسردگی
Sig
 dfدوم
 dfاول
آماره لون
متغیر

نتیجه
آزمون
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

افسردگی

با توجه به جدول  8و آزمون همگونی واريان ها و رد فرض
برابری واريان ها برای متغیر افسردگی با استفاده از آزمونهزای
پست هاک و روش معروف جیمز هول گروههای مساحت واحزد
مسکونی که باعث اين تفاوت معنادار شده است مشخب گرديد.
با توجه به سط معناداری ( )sigجدول  9و مشاهده مقادير
سط معناداری و مقايسه آن با  α =0/05نتیجه میشود کزه در
افراد ساکن در واحد مسکونی با مساحت تا  80مترمربع بزا سزاير
افراد اختالف معنادار وجود دارد و افسزردگی افزراد در ايزن نزوع
واحدها نسبت به گروههای ديگر بیشتر میباشد.

نتايج جدول  5نشان میدهد با توجه به اينکه میزان چولگی
و کشیدگی در بازه  2و  -2میباشد ادعای نرمال بودن توزيع
سؤاالت پذيرفته میشود ( )19و توزيع دادهها در متغیرهای
پژوهی از توزيع نرمال پیروی میکنند و میتوان جهت انجام
آزمونهای آماری از آزمونهای پارامتريک استفاده کرد.
جدول  6ضریب همبستگی بین ویژگیهای محیط مسکونی و
روابط
ابعاد فضا
تأمین خلوت
ارتفاع سقف

افسردگی
ضريب
همبستگی
-0/766
-0/757
-0/713

ضريب
تعیین
0/586
0/573
0/508

3/477

6

742

0/002

p

جدول  9نتایج آزمون جیمز هول از حیث گروههای مساحت
0/000
0/000
0/000

p

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

جهت بررسی آزمون فرض اختالف میانگین متغیرهای
پژوهی از آزمون تحلیل واريان يکطرفه استفاده گرديد.
جدول  10تحلیل واریانس یکراهه بین نمرات پاسخگویان در
متغیر افسردگی بر اساس متغیر تعداد اتاقخواب
F
 MSبین
 dfبین
 SSبین
متغیرهای
گروهی
گروهی
گروهی
اصلی
162/443
3216/262
3
9647/787
افسردگی

جدول  7تحلیل واریانس یکراهه بین نمرات پاسخگویان در
متغیر افسردگی بر اساس متغیر مساحت واحد مسکونی
 MSبین
 dfبین
 SSبین
متغیرهای
گروهی
گروهی
گروهی
اصلی
106/016
2214/530
4
8858/120
افسردگی
F
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با توجه به جدول  6مقدار آماره پیرسون از آنجائی که کمتر
از  )Sig<0/05( 0/05معنادار است و بر اساس ضريب تعیین
( )r2بهدستآمده بنابراين میتوان چنین اذعان نمود که رابطه
میان متغیرهای فوق در سط اطمینان  0/95معنیدار است.
بهعبارتیديگر بین ويژگیهای محیط مسکونی ازنظر (ابعاد فضا
و افسردگی)( ،ارتفاع سقف و افسردگی)( ،تأمین خلوت و
افسردگی) رابطه معکوس و منفی وجود دارد .جهت بررسی
آزمون فرض اختالف میانگین متغیرهای پژوهی از آزمون
تحلیل واريان يکطرفه استفاده گرديد.

واحد مسکونی و متغیر افسردگی
مساحت
میانگین
تعداد
()J
افسردگی
 80تا  100مترمربع
12/546
280
 100تا  150مترمربع
10/731
201
 150تا  300مترمربع
4/715
151
باالی  300مترمربع
3/375
8
تا  80مترمربع
15/056
109
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نتايج مندر در جدول  10نشان میدهد که مقدار پی -ولیو
افسردگی کوچکتر از  0/05بهدستآمده است ،بنابراين بین اين
متغیرها با نمرات پاسخگويان برحسزب متغیزر تعزداد اتزاقخواب
تفززاوت معنززاداری وجززود دارد و در گززروههززای مختلززف تعززداد
اتاقخواب میانگین نمره افسردگی متفاوت میباشند.
جدول  11آزمون همگونی واریانسها برای متغیر افسردگی
Sig
 dfدوم
 dfاول
آماره لون
متغیر
افسردگی

3/477

6

742

0/002

با توجه به جزدول  11و آزمزون همگزونی واريان هزا و رد
فرض برابری واريان ها بزرای متغیزر افسزردگی بزا اسزتفاده از
آزمونهای پست هاک و روش معروف جیمزز هزول گزروههزای
تعداد اتاقخواب که باعث اين تفاوت معنادار شده است مشخب
گرديد.
جدول  12نتایج آزمون جیمز هول از حیث گروههای تعداد
p

0/000
0/000
0/000
0/000

اتاقخواب و متغیر افسردگی
تعداد میانگین افسردگی
10/968
409
4/088
113
1/944
18
14/647
209

مساحت ()J

دو خواب
سه خواب
چهار خواب
يک خواب

با توجه به سط معناداری ( )sigجدول  12و مشاهده مقادير
سط معناداری و مقايسه آن با  α =0/05نتیجه میشود که در
افراد ساکن در يک اتاقخواب با ساير افراد اختالف معنادار وجود
دارد و نمره افسردگی افراد در اين خانهها ،نسبت به گروههای
ديگر بیشتر میباشد.
بحث و نتیجهگیری
فقدان مسکن با شرايط مناسب ،مشکالتی برای افراد ايجاد
کرده که موجب اختالل در عملکزرد افزراد در قلمزرو اجتمزاعی،
روانشناختی و جسمانی مزیگزردد و مزیتوانزد بزهعنوان منبزع
ايجادکننده بیماریهای روانی عمل کند و سالمت روانی ساکنین
را تحت تأثیر قرار دهد و با افسردگی مرتبط باشزد ( .)20شزايان
ذکر است که هدف از پژوهی حاضر مطالعزه رابطزه بزین ابعزاد
فضای سکونتی (مساحت واحد مسکونی ،تعداد اتاقخواب ،ارتفاع
سقف و تأمین خلوت موردنیاز) با افسردگی ساکنین آن بود.
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نتايج نشان داد که مساحت محدود فضای مسکونی ،ارتفزاع
نامناسب سقف ،محدوديت تعداد اتاقهای خزواب و عزدم تزأمین
خلوت موردنیاز افراد با افسردگی مرتبط است و بین ويژگیهزای
محیط مسکونی ازنظر (مساحت واحد مسکونی ،تعداد اتاقخواب،
ارتفاع سقف ،تأمین خلوت) و افسردگی رابطه معکزوس و منفزی
وجود داشت .در مورد مساحت محدود فضای مسکونی مزیتزوان
گفت که مطالعات انجامشده نشان داده است که افراد بزا شزدت
عالئم افسردگی متوسط و شديد بهطور قابلتوجه در آپارتمزان-
های با مساحت کوچک زندگی میکنند ( )13و سزاکنین خانزه-
های غیراستاندارد مانند مساحت محدود و تعداد اتاق کم نسزبت
به ساير ساکنین نمره افسردگی باالتری داشتند ( ،)1ممکن است
يکی از داليل آن احساس حقارت افراد بوده که تمايلی به دعوت
از مهمان در خانه خود نداشتند که عدم دعوت از مهمان به دلیل
کمبود فضا ،خود باعث از بین رفتن تعامالت اجتماعی و کزاهی
برقراری شبکههای اجتمزاعی مزیشزد کزه مزیتوانسزت دلیزل
افسردگی باشد ( .)14نتايج تحقیق حاضر نیز نشزان داد کزاهی
مساحت واحد مسکونی به زير هشتاد مترمربع با نمره افسزردگی
مرتبط است که رابطه معکوس بین مسزاحت بزا میزانگین نمزره
افسردگی مطابق با يافتههای قبلی بود (.)8،11،12،13،14،1
رابطه معکوس بین افزايی تعداد اتاقهزای خزواب و نمزره
افسردگی میتوانست به دلیل تأمین حزريم خصوصزی و خلزوت
موردنیاز افراد ،کاهی تعامالت ناخواسته و افزايی مساحت باشد
که مطابق با يافتههای قبلی بود ( )1که افراد با عالئم افسزردگی
شديد اغلب در خانههای با مساحت محدود و بدون اتاق يا تعزداد
اتاق کم که جوابگوی نیاز ساکنین آن نبزود زنزدگی مزیکردنزد؛
بنابراين بر اسزاس نتزايج بهدسزتآمده اسزتراتژیهزای طراحزی
مسکن بايد بر روی فضاهای بزرگتر و قابل زندگی متمرکز شود
که مطابق با يافتههای قبلی است (.)12
خصوصیات فضا بر افسردگی تأثیرگذار اسزت کزه از طريزق
درک خلوت توجیه میشود .يکی از داليزل اصزلی نارضزايتی از
محیط مسکونی عدم تأمین سط مطلوبی از خلزوت اسزت ()21
بهگونهای که خلوت زياد ارتباطات افراد را کزاهی داده و باعزث
میشود که افراد احساس تنهايی و انزوا کننزد ،همچنزین خلزوت
زياد میزان شادی را کاهی میدهد که از عوامل بروز افسزردگی
است ( )9که در ادامه نتايج تحقیق نیز اين موضوع را تأيید کزرد
و نشان داد که بین ويژگیهای محیط مسکونی ازنظزر خلزوت و
نمره افسردگی ،رابطه معکوس و منفی وجود دارد که بزا يافتزه-
های قبلی ( )23،22،21،9مطابقت داشت.
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نشززان مززیداد؛ بنززابراين در ادامززه پززژوهیهززای کززاربردی بززا
موضوعاتی مشابه در زمینه رابطزه بزین محزیطهزای مختلزف و
افسردگی میتواند در آينده صورت گیرد .انجام ايزن پزژوهیهزا
میتواند باعث بهبود يا کاهی افسردگی ناشی از محیط شود.
بر اساس نتزايج بهدسزتآمده ،بزه روانشناسزان و معمزاران
توصیه میشزود بزرای کزاهی مشزکالت افسزردگی بزهويژه در
شرايط خاص شیوع بیماریهای همهگیر مانند کرونزا (کزه افزراد
مجبورند زمان زيادی يا حتی در مزواردی کزل زمزان خزود را در
خانه بمانند و فضای خانزه بزه فضزای کزار ،تفزري  ،اسزتراحت،
آموزش و  ...اختصاص دارد و بیی از قبل دارای اهمیزت اسزت)
که با طراحی مناسب فضای مسکونی نزهتنها مزیتزوان از بزروز
عالئم افسردگی پیشگیری کرد بلکزه از تشزديد عالئزم آن نیزز
جلوگیری شود.

ارتفاع توصیهشده سقفها برای خانزههزای مسزکونی بايزد
حداقل سه متر باالتر از سط زمین باشد .خانههايی کزه ارتفزاع
سقف آنها کمتر از سه متر است ممکن است بزر سزالمت روان
ساکنین تأثیرگذار باشد ( )21در ادامه نیز نتايج تحقیق نشزان داد
که ارتفاع نامناسب سقف با افسردگی مرتبط است که میتوانست
به اين دلیل باشد که ارتفاع کم سقف باعزث تمرکزز بیشزتر بزر
جزيیات ،افزايی دمای داخلی و کاهی گزردش هزوا در محزیط
داخلی شده که امکان بزروز افسزردگی و روحیزه بزد را افززايی
میداد که با يافتههای قبلی ( )21همسو بود .همچنین در نمونزه
موردمطالعه ،میانگین نمره افسردگی در بین زنان بیشتر از مردان
به دست آمد که با يافتههای قبلزی کزه معتقزد بودنزد میزانگین
افسردگی در زنان بیی از مردان است ،مطابقت داشت (.)24،21
شايان ذکر است که اين پژوهی بر روی سزاکنین محزیطهزای
مسکونی شهر اصفهان و بهصورت مقطعی انجزام شزد و امکزان
انجام تحقیزق بهصزورت طزولی بزه دلیزل محزدوديت زمزانی و
اقتصادی وجود نداشت .شايان ذکر است که پر کزردن و تکمیزل
تعداد باالی پرسشنامه در شرايط شزیوع بیمزاری کرونزا و عزدم
تمايل افراد به اخذ و تکمیل پرسشنامه ،از محزدوديتهزای ايزن
تحقیق محسوب میشد و تکمیل تعداد باالی پرسشنامه مستلزم
صرف وقت و هزينه باال بود .همچنین پژوهیهای انجامشده با
موضوع مشابه در ديگر کشورها انجامشده ولی تعزداد مطالعزات،
در کشورهای درحالتوسعه ،مانند ايران محدود بود که ضزرورت
انجام تحقیق را در مورد موضوع موردمطالعه برای مقايسه نتزايج

تقدیر و تشکر
مقاله حاضر بخشی از تحقیقات انجامشده برای انجام رساله
دکتری تخصصی بوده است و پژوهشگران بدينوسیله مراتب
سپاس و قدردانی خود را از ساکنین شهر اصفهان که در راستای
تکمیل پرسشنامه محققین را ياری کردهاند و نیز آقای مهندس
عباس افرادی به دلیل همراهی الزم در ارائه اطالعات آماری
موردنیاز برای انجام تحقیق ،اعالم میدارد.
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