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 چکیده

 روز نور که دهدمی نشان اخیر هایسال تحقیقات است.ترین نور انکارناپذیر مطلوبترین و نقش نور طبیعی به مثابه کامل

هژای ای بژر بعضژی از بیمژاریکند، اثر درمانی ویژههحیاتی انسان ایفا می چرخة بهبود و حفظ در که اهمیتی و نقش بر علاوه

اعتقژاد  تار حاضژرتواند تا حد زیادی در درمان این گونه بیماران موثر باشد. با این رویکژرد نوشژجسمی و روانی داشته و می

و کوشد نژور می دارد نور و کیفیت بخشی آن بر زندگی انسان بر رفتارهای فردی و اجتماعی انسان تاثیر دارد و به سهم خود

و بژه  یحاضر از نظر نوع کژاربرد قیتحق دهد.مورد مداقه قرار  11را در بزنگاه کووید  ذهنیبهزیستی بر  کیفیت بخشی آن را

 مقطعژیپهوهش حاضر بژه لحژاظ قلمژرو زمژانی . باشدیم شامل راهبردهای کیفی و همبستگییبی ترکروش  تیلحاظ ماه

هژای توجه به سکونت در محدوده مورد مطالعه طی انجام کار میدانی اقدام به اخذ دادهبوده است که محقق با  2(1911)بهمن 

متخصصژین بر اسژا  تحلیژل و مشژاوره بژا  نشهروندابهزیستی ذهنی هژای آوری دادهجهژت جمژع مورد نیاز کرده است.

نژور تژاثیر دهژد  است. نتایج نشان مژی ( بهره گرفته شده1111) کییزروان شناختی  بهزیستی از پرسشنامه مقیا  شناسیروان

امژری کژه پسژایند آن انطبژاش و شژکوفایی  .داشته اسژت ثمینقابل توجهی در بهزیستی ذهنی ساکنان مجتمع های مسکونی 

مجتمژع( و  ساکنین با اجتماعی ارتباطات و دوستان گروه خانوادگی، شبکه و روابط قالب در )تعامل ا برای ساکنیناجتماعی ر
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بژر اسژا  آزمژون اجتمژاعی( بژوده اسژت. همننژین  پیشرفت به زندگی، باور دانستن معنادار زندگی، شرایط بهبود به )امید

نتژایج نشژان گانه با زیربنای عدالت نور؛ های پنجکنان بین بلوکوالیس با هدف بررسی اختلاف بهزیستی ذهنی سا-کروسکال

تحلیل رگرسیونی، میزان ارتبژا  اسا  بر بوده وهای جنوبی؛ شرقی و غربی دارای سطح بهزیستی ذهنی مطلوبتری بلوکداد 

ی هژای ساکنان مجتمژعدر نتیجه برای ارتقاء بهزیستی ذهن و دوسویگی عدالت نور با بهزیستی ذهنی شهروندان محرز گردید

ها جهت برقراری تعادل در دریافت نژور ها و مجتمعای در زمینه طراحی و معماری ساختمانریزی ویههمسکونی، باید برنامه

 انجام شود.

 .کییزمقیا  روان شناختی  ،11کووید  عدالت نور، زنجان، ؛هنیبهزیستی ذ: کلید واژه

 مقدمه .9

شدت، نوع منبژع، رنژ ،  .باشدمی نور گرو در نیز اشاخلاقی و روانی و جسمی امتسل و و بقا 1نور آفریده انسان

های متفاوت فعالیت انسانی ممکن است تا حدودی زیژادی بژر رفتارهژا، روحیژات، جهت و شیوه توزیع نور در محیط

شژود. نخسژتین غژاز میروشژنایی آ و نور هزاران سال است که زندگی بشر با طلوع یی وی تاثیر بگذارد.بازدهی، و کارا

توان آن را عاملی حیاتی در ایجاد ارتبا  بصری انسان با محیط اطراف خود دانست می و است نور پدیده این کره خاکی

جژژزء  نژژور دیژژد همگژژان کژژه بژژدون آن بسژژیاری از امژژور روزمژژره انسژژان در شژژرایط کنژژونی قابژژل انجژژام نیسژژت. از

ساختن آن اسژت کژه در کیفیژت کردن فضا به منظور قابل رویتوشنکار آن ر و ضروری در ساختمان است و اساسی

 وریبهژژژره افزایش نیز و آرامش احسژژا  ایجاد در روز . نژژور(9 ص. ،1911)صالحی فر، درک فضا تاثیرگذار است

 وزر نژور معژر  در گرفتنقرار که است داده نشان متعددی تحقیقات اسژژت. مؤثر کاری هایمحیط در رضایتمندی و

 هژای )فعالیژت بژدن روزیشژژژبانه ریژتم بژر روز شود. نژورمی آن از جلوگیری نیز و افسردگی کاهش باعث مناسب

-فعالیژت و بژدن روزیشبانه ریتم بین هماهنگی عدم. اسژژت مؤثر می شود( تکرار روز طول شژژبانه در که بیولوژیکی

 وسژیله بژه بژدن روزیشژژژبانه ریژتم. شژودمی حالی پریشژژان خستگی و بودن،کسل احسا  بروز باعث انسان های

 تژاریکی در. شودمی کنترل هورمون مالتونین ترشح کنترل و هیپوتاالمو  غده بر تأثیر و چشژژم شبکیه نور به برخورد

 بژه باعژث مژالتونین روند ترشژژژح در یابد. ناهماهنگیمی کاهش مالتونین روشنایی سطح در و شودمی ترشح مالتونین

(. در سژال 09 ص. ،1919)احژدی و همکژاران،  شژودمی انسژان خوردن خژواب همبر و افسردگی حالت آمدندوجو

ای بی پایان برای نور....و به عبژارت ؛ معمار فرانسوی)لوکوربوزیه(؛ بیان کرد که )تاریخ مصالح معماری.......مبارزه1121

ها؛ در بسیاری موارد بژه ایژن و توجه به نور روز در ساختمانتن رسد پرداخها بوده است. به نظر میدیگر؛ تاریخ پنجره

ی ساختمانی دیگری؛ در مقایسه با بازشوهای نور روز؛ چنین تاثیر قابژل تژوجهی بژر طراحژی دلیل است که هیچ مولفه

 دمیکپانژ نژام بژه خارجی و بیولوژیکال مخاطره بین این در(. 99ص. ،1911)مجیدی و خداداده،  ها نداردساختمان آن

                                                            
 اول ما خلق الله نوری و کنت نبیاً آدم بین الماء و الطین. 1
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 ص. ،2424، 1)بروکس و همکاران سابقه بی تاریخ در)شهر عمومی و باز فضای در آمد و رفت به را افراد توانایی کرونا

 تغییژر شژدت به( باز فضای در فعالیت فضاهای سایر و بازی هایزمین ها،باغ جامعه ها،پارک از بازدید ممنوعیت. (11

 سژال اواخر از که امری؛ (2424، 2)گوستین و ویلی اندکرده صادر را نشینیخانه دستورات بیشتر ملی هایدولت و داده

 درنوردیژده غژرب بژه شژرش از را جوامژع بیشژتری سژرعت با بلکه ،...(و ابولا وبا، طاعون،) خود اسلاف مثل نه 2411

 اجتماعی مشکلات مردم، زندگی عادی جریان در وقفه آن برآیند ترینمهم و (2 .ص ،2424 ،9)سازمان بهداشت جهانی

 گسژیختگیازهم و تهدیژد جژانی، و مژالی خسژارات ارتباطژات، و خدمات تولید، در وقفه روانی، عاطفی، اقتصادی، و

 .(011 ص. ،2424، 0)وان  و همکاران است امروزی جامعه سلامتی

گرفتژه، و ان صورتای در زمینه اهمیت نورپردازی و به خصوص نور طبیعی بر انساگر چه امروزه تحقیقات پردامنه

مندی از منظر طبیعی بر سلامت انسان، آسژایش و بژازدهی افژراد بژه شواهد انکارناپذیری بر تاثیر مثبت نور روز و بهره

 پژذیریآمده است، جای تعجب است که چرا همننان بسیاری از طراحان و معماران در نورپردازی فقژط رویژتدست

نما و دید نه چندان سنجیده به خژار  را مژد در طراحی پننره فقط زیبایی )کارآمدی( و وح( و قابلیت عملکردی)وض

های گوناگون به طور کامل شناخته شده نیست، دهند. البته هنوز تاثیر پینیده روشنایی روز بر انسان از جنبهنظر قرار می

ای انجژام شژده در مرکژز علژوم در بررسی هژ ها جست.های اخیر در این زمینه بهرهتوان از یافتهاما در حال حاضر می

سلامتی مکنزی در کانادا نشان داده شده است بیمارانی که افسردگی دارند با دسترسژی بژه نژور طبیعژی باعژث کژاهش 

-مندی بیمار و پرسنل، کاهش افسردگی و استر  بیمار، بهبود خواب و کاهش درد میاستر  پرسنل، افزایش رضایت

های محققژان (. نتایج پهوهش129 ص. ،1911به نقل از موذنی و همکاران،  92 ص. ،1911)مجیدی و خدادداده،  شود

گذارد: تاثیر مسژتقیم آن ناشژی از نورپردازی به دو طریق مستقیم و غیرمستقم بر افراد تاثیر می "نشان می دهد که اساسا

نژایی یژا تغییژر شژرایط کژارکرد های سیستم بیایجاد تغییرات در کیفیت دید بواسطه نورپردازی و از طریق تغییر محرک

سیستم بینایی است. در حالیکه، اثر غیرمستقیم آن حاصل قابلیت نور در جلب توجه، تغییژر انگیژزش، حالژت، رفتژار و 

هژای فیزیولوژیژک بژدن انسژان هماننژد العملتواند بژر عکژساصلاح تعادل هورمونی بدن انسان است. نورپردازی می

(. 11 ص. ،1911پژودر دیهیمژی و حژاجی سژیدجوادی،  بژه نقژل از 2442، 1دیلوئید)ادراکات بصری وی تاثیر بگذار

 راحتژی احسژژا  همننین و انسژژان ادراک قوه وخو وخلق بهبود بر را روز نور مثبت تأثیرات معتبر مطالعژژه چندین

بژین عناصژر یژک اتژاش ، از : کنژدبیان می 1لوئی کان .(2411، 1وسیرمن ؛2441، 1)کلرت و همکاران است داده نشژژان

                                                            
1. Brooks 

2. Gostin and Wiley 

3. World Health Organization 

4. Wang 

5. DiLouie 

6. Kellert 

7. Wasserman 

8. Louis Kahn 
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،  مهند  معماری را بژه سژؤال گرفژت و از او 1انگیز ترین است. شاعر بزرگ آمریکایی والا  استیونسپنجره شگفت

شود؟ نور برای بیان بهتر، کدام تکه خورشید وارد فضای شما می "ساختمان شما چه تکه ای از خورشید دارد؟"پرسید: 

 یبه روز دیگر، از فصلی به فصلی دیگر و در طول سالها ، چه طیفی از خلق و خووارد شده از صبح تا شب، از روزی 

بررسی تأثیر نژور روز در ) (، در نوشتار خود با عنوان1044وثیق و یاری کیا )همننین . (1111 ،2)خان دهد؟را ارائه می

(، کن مهژر کمالونژد خژرم آبژادهای مسکونی مسدار )نمونه مطالعاتی: مجتمعفضاهای مسکونی بر افسردگی زنان خانه

 . ها رابطه معنادار وجود دارددار ساکن در آندهد بین میزان نورگیری منزل مسکونی با افسردگی زنان خانهنشان می

های بلنژد مرتبژه، و های مسکن شهری در شهرهای مختلف ایران در تراکم بیش از حد، بی نظمی ساختمانمجتمع

هژا، عژدم آسژایش ل نرسیدن نور مناسب بژه سژاختمانیه هستند که خود یکی از دلاکمبود فضاهای تنفسی شهر مواج

 ماننژد به فضاهایی ساکنان که مرتبه، بلند هایسژژاختمان در باشد. از طرفیبصری شهروندان و ایجاد جزایر حرارتی می

 را سژاکنان نیژاز مورد نور هارهپنج کنند،می زندگی بسژژته آپارتمانی فضای در روز طول در و ندارند، دسترسژژی حیا 

 14و باید در نظر گرفت امروزه مژردم  .است فراوان اهمیت دارای آن صحیح طراحی به توجه رو، این کنند، ازمی تأمین

هژا فژاکتوری ضژروری بژرای این، نور روز در ساختمانگذرانند. بنابرها میدرصد از اوقات خود را در داخل ساختمان

پذیری فضای سکونتی می باشد.از سویی ایژن پژهوهش اعتقژاد کنین و عملکرد مناسب آن در زیستسلامتی و رفاه سا

گرفته تژا هایی هم برای پشتیبانی از این ادعا صورتکننده رفتار ساکنان است. بررسیشده تعییندارد طراحی فرم ساخته

ای دسترسی، مقیا  توسعه و نسبت فضژاهای ههای مختلف طرح مثلا تعداد طبقات، تراکم، شیوهنشان بدهند بین جنبه

خصوص و عمومی همبستگی وجود دارد. از سویی پذیرفته شده است محیط فیزیکی مژا در نگژرش روانژی و ذهنژی 

 (.  14ص. ،1911 گذارد)صفرزاده،انسان انسان تاثیر می

گژذار در زمینژه هژا و عوامژل تژاثیربا توجه به شکاف ذهنی فوش، ضرورت انجام یک تحقیژق جژامع بژر شژاخ 

امژری انکارناپژذیر  11مساکن عمودی شهر بالاخ  در شرایط کووید ساکنین  سودمندی نور طبیعی در بهزیستی ذهنی

 هایسژاختمان کژنج در شژهروندان روزمرۀ زندگی از ای عمده بخش شدن سپری و فضا شدن شهری با باشد. زیرا می

بژه عنژوان  9در سایه شیوع ویژرو  کرونژا و یافته ضرورت میعمو نیمه/ خصوصی نیمه خصوصی؛ حوزۀ و بلندمرتبه

از سویی باید اظهار نمود  .شودمی افزوده فضایی چنین تولید پهنای و ژرفا بر 1بنیادین بحران و 0بحران سرکش، دیر مهار

 تژا است شده عثبا آیدمی بر محققان هاییافته از که آنجا تا است، جوان بسیار هنوز گرچه زمینه، این در بشری دانش

 سلامتی، آموزش، رفتارها، بر عوامل این مثبت تاثیرات زمینه در روشنایی طراحان و معماران نورپردازان، از زیادی تعداد

تحلیژل تژابش نژور روز بژا هژدف  نوشتار حاضژر روشوند. ازاین القول متفق انسان بیشتر عمر طول و بازدهی شادابی،

                                                            
1. Wallace Stevens 

2. khan 

3. COVID-19 

4. Intractable cisis 

5. Fundamental crisis 
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 کژه چژه اسژت پرسژش ایژن بژه پاسخ پی در روانی افراد در فضاهای مسکونیمناسب بر آسایش و سلامت روحی و 

 سژاکنان بهزیسژتی ذهنژی  و مسکونی هایمجتمع نشیمنفضای در روز نور گوناگون هایروشنایی شدت میان ارتباطی

 به نور نمودن بیان جهت در دارد؟ تلاش وجود مسکونی در مسکن ثمین شهر زنجان واحدهای داخلی براسا  شرایط

 نژور معمژاری جایگاه شناخت آن، کمیت و درکیفیت تغییر واسطه به آن ارتقاء و سازیمکان در موثر عنصر یک عنوان

 مسژیر بهزیسژتی با آن شدن آواهم و فضا ادراکی فرآیند در آن هایقابلیت و نور حضور نحوه بررسی و امروز عصر در

 یبهتژر و رفتارهژا یبا خلژق و خژو شتر،یگرفتن در معر  نور برقرا رسد به نظر می .نمایدمی مشخ  را نوشتار این

 .مرتبط  است یاجتماع

 متدولوژی .5

(( کیبژی شژامل راهبردهژای کیفژی و همبسژتگیتر))روش  تیژو به لحژاظ ماه یحاضر از نظر نوع کاربرد قیتحق

ا توجژه بژه سژکونت در بوده است که محقژق بژ 1(1911مقطعی)بهمن پهوهش حاضر به لحاظ قلمرو زمانی . باشدیم

اطلاعژات بژه طژرش  یگژردآور. های مورد نیاز کرده استمحدوده مورد مطالعه طی انجام کار میدانی اقدام به اخذ داده

وضعیت بهزیستی ذهنی  و ؛مستقل ریعنوان متغ بهقدرت نور  حاضر قیگرفته است. در تحقصورتی دانیو م یاکتابخانه

های راهبردی؛ مردم از منابع عمژده از آنجا که در پهوهش .(یک)جدول  شده استگرفته وابسته در نظر  ریمتغبه عنوان 

( و داده های آن به دو شکل عمژده اعژداد و 111 ص. ،1914)اندرانویچ و ریپوسا، آیندداده های مورد نیاز به شمار می

پهوهش، ساکنین مجتمع مسژکن  جامعه آماری در این(؛ در پهوهش حاضر 202: 1910)بلیکی،  شوندکلمات تولید می

(. قابل ذکر است از مجتمع مژذکور )دو 11 ص. ،1911 )شیری، خانوار( در نظر گرفته شد 940) مهر ثمین شهر زنجان

بلوک شمالی و دو بلوک جنوبی( با توجه به شرایط همکاری)با توجه به شرایط کرونا، و عژدم همکژاری سژاکنین( بژه 

هژا کژه یکژی از سرپرستان خانوار ساکن این بلژوک 14با  مصاحبه چهره به چهرهو به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده 

و بژرای بررسژی  ؛(12 ص. ، 2414 ،2)کلیفورد و والنتژینانعطاف پذیرترین استراتهی های پیمایشی برای یژافتن معژانی

 ( اقژدام گردیژد.12 ص. ،1910)منصژوریان،  شودهای واقعی جامعه مورد مطالعه استفاده میها، باورها و تجربهنگرش

از  شناسژیمتخصصژین رواناسژا  تحلیژل و مشژاوره بژا بر  شهروندانبهزیستی ذهنی هژای آوری دادهجهژت جمژع

سژازه مقیژا   1سوال با  99( بهره گرفته شده و این پرسشنامه در 1111) کییزروان شناختی  بهزیستی پرسشنامه مقیا 

باشژد. ( مژیشکوفایی اجتماعی انطباش اجتماعی، اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پذیرش انسجام اجتماعی،مذکور)شامل 

گیژری اسژتفاده شژد، ای، برای نمونژهای چند مرحلهگیری خوشهبا توجه به ماهیت جامعه مورد بررسی از روش نمونه

های ا تشکیل خوشهنسبت به کیفیت نورگیری ساختمان ب های موجود در شهرک ثمین،بدین نحو که ابتدا از میان بلوک

ها به شژیوه  توزیع این نمونهپنج گانه مناطق شمالی، جنوبی، مرکزی، شرقی و غربی، از هر خوشه یک بلوک انتخاب و 

                                                            
1. Cross sectional 

2. Clifford & valentine 
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پلژاک مژورد  پژنجهای منتخب و در مرحله بعدی در هر منطقه سعی شد از بلوک باشد 2از نوع تصادفی ساده 1احتمالی

آزمون تحلیل رگرسیونی، آزمون تژک )  SPSSافزار اسا  نرمتحلیل تحقیق نیز بر گزینش قرار گیرد. ابزارهای تجزیه و

 ای، و آزمون کروسکال والیس( صورت گرفته است.نمونه
 

 کییزروان شناختی  بهزیستی مقیاسشاخصه های تحقیق برگرفته از  .9جدول 
 معرف شاخص ابعاد مفهوم

بهزیستی 

 ذهنی

و  انسجام

 یکپارچگی

 یاجتماع

 .من فکر میکنم متعلق به مجموعه ای به نام جامعه هستم تعهد احسا 

 من فکر میکنم که بخشی مهم از اجتماعم هستم

کنم اگر خواسته یا نظری برای گفتن داشتم، سایر افراد به من فکر می

  .من توجه میکردند

 .جامعه من منبع آرامش و راحتی من است

تن داشتم جامعه من را کنم اگر خواسته یا نظری برای گفمن فکر می

 جدی نمیگرفت

 .اند سایر افراد اجتماع برای من به عنوان یک شخ  ارزش قائل

 .کنممن نسبت به سایر افراد اجتماعم احسا  نزدیکی نمی .

 مشترک هویت

 مشترک ارزشهای

 اجتماعی ارزشمندی

 همبستگی و دوستی

 زندگی محیط از رضایت

پذیرش 

 یاجتماع

 همدلی

 اجتماعی

 خانواده همدلی

 گذاردفتار من روی سایر افراد اجتماعم اثر میر

 من فکر میکنم افراد دیگر قابل اعتماد هستند

 به نظر من مردم خودمحورند .به نظر من مردم مهربانند

 من احسا  میکنم که مردم قابل اعتماد نیستند

 نندکمن فکر میکنم که مردم فقط برای خودشان زندگی می

 .دهندافراد دیگر اهمیت می مشکلاتمن فکر میکنم مردم به  

 دوستان همدلی

 دیگران همدلی

 حمایت

 اجتماعی

 خانواده حمایت

 دوستان حمایت

 دیگران حمایت

 اعتماد

 اجتماعی

 خانواده اعتماد

 دوستان اعتماد

 دیگران اعتماد

شارکت م

 اجتماعی

 .کنم عرضه دنیا به ارزشمندی کار می توانم میکنم فکر من خانوادگی شبکه

 .ندارد جامعه برای ارزندهای نتیجه هیچ من روزانه فعالیتهای

 .کنم عرضه ام جامعه به مهمی چیز تا ندارم را الزم توان و زمان من

 .ندارد جامعه برای مهمی نتیجه من کار میکنم فکر من

 .ندارم اجتماع در شدن هیمس برای ارزشمندی محصول من

  .شده اند متقلب بیشتر روزها این مردم من نظر به

 دوستان گروه

 اجتماعی شبکه

                                                            
1. Probability Sampling 

2. Simple Random Sampling 
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 معرف شاخص ابعاد مفهوم

انطباش 

 اجتماعی

هم فژرد از کیفیژت، سژازمان بنژدی ف

 و طژرز کژار جهژان اجتمژاعی

 ت.دنیا برای من پینیده اس

ن دنیای اطرافشان محققین تنها افرادی هستند که میتوانند آننه پیرامو

  .رخ میدهد، درک کنند

  .من نمیتوانم بفهمم که در دنیا چه پیش خواهد آمد

ها آنقدر عجیب و بیگانه هستند که من از آنها سر  اغلب فرهن 

 آورمدرنمی

  .به نظر من دنیایی که در آن زندگی میکنیم ارزش درک کردن دارد

اش خواهد افتاد، کار سختی به نظر من پیشبینی آننه در اجتماع آینده اتف

 .است

شکوفایی 

 اجتماعی

 زندگی شرایط بهبود به امید
  .ن معتقدم که اجتماع مانع پیشرفت من استم

 دکنمن معتقدم که اجتماع در جهت تحقق خواسته های من تغییر نمی
 زندگی دانستن معنادار

 اجتماعی پیشرفت به باور

اجتماعی نظیر قانون و دولت در زندگی  تشکیلاتمن فکر نمیکنم که 

  .من مؤثر باشند

 صورت یک تحول دائمی میبینم من اجتماع را به

 .به نظر من جامعه مکانی پربار و مفید برای افراد آن است

 به نظر من پیشرفت اجتماعی، مفهومی ندارد 

 شودبه نظر من دنیا برای هر فرد دارد مکانی بهتری می

، حیدری و حضرتی ؛1911، موسوی و همکاران ؛1910، امیر مظاهری ؛1911، شربتیان و طوافی ؛1911،پور افکاری)خذ: أم

 (1910، ؛ مولایی و همکاران1910،؛ اشرفی و همکاران1911، ؛ فتحی پور1911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9033مدل مفهومی پژوهش) .9شکل 

 

 جهان کرونا 
ذهنیبهزیستی   

، پذیرش اجتماعی انسجام اجتماعی،

 ی،انطباق اجتماع مشارکت اجتماعی،

(5991)کییز، شکوفایی اجتماعی   

ننورگیری ساختما  
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 شهرهای میانه اندام بزرگ کشژور، در نوان یکی ازعترین نقطة شهری استان و بهعنوان اولین و بزرگشهر زنجان به

(. این 1911، درگاه ملی آمار) شوداداری استان زنجان محسوب می -هزارنفری و مرکز سیاسی 144-214ردۀ جمعیتی 

های مختلف او  و حضیض در پژویش شهرنشژینی سال، از جمله شهرهایی است که دوره 1044شهر با سابقه بیش از 

نفر بوده  094111جمعیت شهر زنجان برابر با  1911ه است. براسا  سرشماری نفو  و مسکن سال را پشت سر نهاد

)مرکز آمار ایران(. منطقه مسکونی ثمین جزء مناطق مسکن مهر در شمال غربی شهر زنجژان بژوده کژه بصژورت  است

قژه سژاخته شژده و دارای کیفیژت طب 0ها عمدتاً در اند. این مجتمعهای مختلف احداث گردیدههایی در مقیا مجتمع

ساخت یکسانی هستند. در طراحی و ساخت نمای ظاهری مسکن مهر شهر زنجان نیز از الگوی نسبتاً مشابهی اسژتفاده 

 (.11 ص. ،1912)پورمحمدی و اسدی،  شده است. مساکن مهر زنجان با مسائل و مشکلاتی درگیر هستند

 

 
 ن شهر زنجانمحدوده مورد مطالعه و موقعیت ثمی .5شکل 

 هایافته .9

های انجام شده و مصاحبه با جامعه آماری در خصوص میزان نوردهی و تناسژب آسژایش نژور در براسا  بررسی

هژا نشژان داد کژه واحد مسکونی در طول روز برای ساکنان، هر کدام از بلوک ها به تفکیک بررسی شد. نتایج بررسژی

-(، واحدهای مسکونی واقژع در بلژوک12/9رای نوردهی مطلوب)میانگین های مسکونی واقع در بلوک جنوبی داواحد

-( دارای نوردهی نامطلوب، و واحدهای مسکونی واقژع در بلژوک11/2( و شمالی)میانگین 14/2های مرکزی)میانگین 

در ( دارای نوردهی نیمه مطلوب است. زیرا که ساکنین بلژوک غربژی 41/9( و غربی)میانگین 41/9های شرقی)میانگین 

 ها از نور کافی برخوردار هستند.بعد از ظهرها و ساکنین واحدهای بلوک شرقی در صبح
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 گانه مسکن مهر 2های میانگین نظرات جامعه آماری در مورد عدالت نور در واحدهای مسکونی بلوک .5جدول

 هاگویه
بلوک 

 شمالی

بلوک 

 جنوبی

بلوک 

 مرکزی

بلوک 

 غربی

بلوک 

 شرقی

 11/9 11/2 11/2 11/9 10/1 بیعی خانه رضایت دارید؟چقدر از مقدار نور ط

 42/9 11/2 41/9 10/9 11/2 چقدر از یکنواختی توزیع نور طبیعی در خانه رضایت دارید؟

 21/9 11/2 12/9 11/2 19/2 نور مستقیم خورشید در خانه شما قابل تحمل و رضایت بخش است؟

 11/2 11/2 11/2 11/9 11/2 منزل و...( قابل تحمل است؟انعکا  نور از سطوح اطرافتان )دیوار،کف،لوازم 

 11/2 20/9 10/2 21/9 19/1 وجود همزمان نواحی تاریک و روشن خانه قابل تحمل است؟

 01/9 11/9 12/9 11/9 12/9 تاریکی و کم نور بودن خانه در رفتار و روابط اجتماعی شما تاثیر دارد؟

خانوادگی)ارتبا  با همسر و فرزندان و  تاریکی و کم نور بودن خانه در روابط

 بالعکس( چقدر تاثیر دارد؟
11/9 11/9 11/9 21/9 02/9 

 41/9 41/9 14/2 12/9 11/2 مجموع

 (1044، پهوهشهای یافته)مأخذ: 
 

 tهای مسکونی، آزمون تک نمونه ای بعد از مشخ  شدن وضعیت آسایش زندگی براسا  عدالت نور در مجتمع

های بهزیستی ذهنی ساکنان براسا  شرایط داخلی واحژدهای مسژکونی در مسژکن ثمژین شژهر خ شا برای بررسی

با توجه به اینکژه، بژرای  مرکزی( استفاده شد.-غربی-شرقی-جنوبی-های شمالی)بلوک بلوک مورد مطالعه 1زنجان در 

=خیلژی زیژاد( اسژتفاده 1 = زیاد ،0، = متوسط9، = کم2=خیلی کم ، 1ها از وزن دهی طیفی لیکرت)خ دهی شاوزن

باشد بژه عنژوان عامژل مژوثر در  9ها بالاتر از به عنوان حد متوسط است. و اگر میانگین شاخ  9شده است. لذا، عدد 

 ها تلقی خواهد شد.شاخ 

بژوده  491/4دهد میانگین این شاخ  ها برابر های بهزیستی ذهنی ساکنان نشان مینتایج بررسی وضعیت شاخ 

است)جدول سه(. لژذا آزمژون نشژان  12422نیز  t دار در حد بالاتر از متوسط است. همننین، مقدار آزموناست. این مق

اسژت و  44/4ها بالاتر از حد متوسط است. با توجه بژه اینکژه مقژدار سژطح معنژی داری دهد که وضعیت شاخ می

، وضعیت شاخ  های بهزیستی ذهنی توان گفت که از نظر جامعه آماریرد می شود. می  (H0: µ≤ 0.05)فرضیه صفر

توان به کل ساکنین مجتمع های مسکن مهر ثمین شژهر زنجژان ساکنان قابل قبول و مطلوب است و نتیجه تحلیل را می

تعمیم داد. نکته دیگر اینکه، در بررسی و تحلیل شاخ  ها بطور جداگانه، در تمامی شاخ  هژا، سژطح معنژی داری 

مبنی بر عدم مطلوبیت شاخ  های بهزیستی ذهنی ساکنان، رد   (H0: µ≤ 0.05)یه صفراست، و فرض  >41/4Pکمتر از 

 می شود.

 Tها از طریق آمژاره توان به مقایسه و تحلیل شاخ داری، میبا توجه به رد فرضیه صفر از طریق آماره سطح معنی

اکنان کژدام شژاخ  بژیش از توان تشخی  داد که در بررسی وضعیت بهزیستی ذهنی سژپرداخت. در این مرحله می

، و  t ،212/1بژا آمژاره « انطبژاش اجتمژاعی»های ، شژاخ سژهدیگر متغیرها بهتر و مطلوبتر است. طبق نتژایج جژدول 

های مورد ها در بهزیستی ذهنی ساکنان در مجتمعبه ترتیب بیش از دیگر شاخ t ،121/1با آماره « شکوفایی اجتماعی»
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مطالعه تاثیرگذارتر است. بدین ترتیب، آننه که در وضعیت بهزیستی ذهنی ساکنان مجتمژع هژای مسژکونی تاثیرگژذار 

است، شامل فهم فژرد از دنیای پیرامون و نحوه برقژراری ارتبژا  بژا آن و همننژین تعامژل در قالژب روابژط و شژبکه 

« پژذیرش اجتمژاعی»های نین مجتمع است. علاوه بر این، شاخ خانوادگی، گروه دوستان و ارتباطات اجتماعی با ساک

اند. شاخ  پذیرش اجتماعی مبتنی بر همدلی و اعتماد اسژت، کژه در ( کمترین امتیاز را کسب کردهt= 121/9با امتیاز )

اعتمژاد در  دهد که همدلی وها نشان میشود. لذا بررسیقالب خانواده، دوستان و سایر افراد جامعه)مجتمع( تعریف می

 تر است.بین ساکنان، کمتر است. در نتیجه، بهزیستی ذهنی ساکنین مجتمع، در این شاخ  ضعیف
 

 Tوضعیت بهزیستی ذهنی ساکنان براساس شرایط داخلی واحدهای مسکونی با آزمون تک نمونه ای . 9جدول

  Mean 
  Std. 

Deviation 
t df 

Sig.  
(2-tailed) 

Mean 

Difference 

10/2 جتماعیپذیرش ا  911/4 121/9 949 4 201/4 

01/9 انطباش اجتماعی  211/4 212/1 949 4 192/4 

11/9 شکوفایی اجتماعی  219/4 121/1 949 4 921/4 

11/2 یکپارچگی اجتماعی  911/4 190/1 949 4 014/4 

11/2 مشارکت اجتماعی  111/4  112/1 949 4 291/4  

491/9 کژژژژژژل  111/4 422/1 949 4 011/4 

 (1044، پهوهشهای یافته)مأخذ: 
 

رود تژا میژزان های مختلف در مورد یک موضوع بژه کژار مژیوالیس برای مقایسه نظرات گروه -آزمون کروسکال

ها در مورد موضوع آشکار گردد. فر  صفر آزمون نیز بر عدم وجود اختلژاف نظژر بژین نزدیکی یا اختلاف نظر گروه

هژای مسژکونی براسژا  زنژدگی در بخش میزان اختلاف بهزیستی ذهنژی سژاکنان مجتمژعها تاکید دارد. در این گروه

گانه براسا  اختلاف در دریافت نور تابش آفتاب در طول روز و برقراری عدالت نژور بژین سژاکنین ایژن  1های بلوک

بلوک شمالی مجتمع؛ گروه تقسیم شده است. گروه اول ساکنین  1ها سنجیده شد. بر این اسا ، جامعه آماری در بلوک

گروه دوم ساکنین بلوک جنوبی؛ گروه سوم ساکنین بلوک مرکزی؛ گروه چهارم سژاکنین بلژوک غربژی؛ و گژروه پژنجم 

هژای پژنج والیس بررسی اختلاف بهزیستی ذهنی ساکنان بین بلوک-ساکنین بلوک شرقی است. هدف آزمون کروسکال

 گانه براسا  عدالت نور است.

اسژت لژذا فرضژیه  <414/4Pدر شاخ  مشارکت اجتماعی سطح معناداری بیشژتر از چهار،براسا  نتایج جدول 

( تایید می شود. به عبارتی شاخ  وضعیت حاکم بر مولفه مشارکت اجتماعی در تمامی بلوک هژای µ1: µ0H=2صفر)

اسژت. لژذا در  12/2های مسکونی مسکن مهر یکسان است. با توجه به اینکه، میانگین مشارکت اجتماعی برابژر مجتمع

های آماری، میزان مشژارکت اجتمژاعی تقریبژا بژه یژک انژدازه پژایین اسژت. در مقابژل، چهژار شژاخ  تمامی بلوک

 <414/4Pدیگر)پذیرش اجتماعی؛ انطباش اجتماعی؛ یکپارچگی اجتماعی؛ و شژکوفایی اجتمژاعی( سژطح معنژاداری از 

های مختلف در زمینژه وضژعیت توان گفت که بین گروهمی شود. بنابراین( رد میµ1: µ0H=2کمتر است و فرضیه صفر)
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های فوش، در مجتمع مسکونی اختلاف نظر وجود دارد. یعنی از نظر آنها معنای زنژدگی در هژر بلژوک آمژاری شاخ 

هژای براسا  نژوع و زاویژه تژابش نژور افتژاب، بژه لحژاظ بهزیسژتی ذهنژی متفژاوت اسژت. در ایژن رابطژه، بلژوک

( دارای سطح بهزیستی ذهنی مطلوبتری هسژتند. در 41/9غربی)میانگین ( و41/9( و شرقی)میانگین22/9جنوبی)میانگین

(، دارای سطح بهزیستی ذهنی نژامطلوبتری هسژتند. در 14/2( و مرکزی )میانگین11/2های شمالی)میانگین مقابل، بلوک

در دوران  رگیری بهتژر سژاختمان،های جنوبی، شرقی و غربی به لحاظ برخژورداری از سژطح نژونتیجه، ساکنین بلوک

تر با وضژعیت ند با شرایط موجود خود را انطباش دهند و به لحاظ تاثیر مثبت محیط خانه، راحتابهتر توانسته 11کووید

آمدن سطح های شمالی و مرکزی به علت نورگیری پایین ساختمان، و پاییناند. در مقابل ساکنین بلوکموجود کنار آمده

 اند.مواجه بوده 11ساکنین، با مشکلات بیشتری در دوران قرنطینه ناشی از اپیدمی کووید بهزیستی ذهنی
 

 والیس-های آماری با آزمون کروسکالتحلیل اختلاف نظر گروه .0جدول

 شاخص ردیف

 میانگین براساس بلوک مجتمع مسکونی

 خی دو
درجه 

 آزادی

سطح 

معنی 

 داری
 بلوک شمالی

بلوک 

 جنوبی

بلوک 

 مرکزی

لوک ب

 غربی

بلوک 

 شرقی

19/2 پذیرش اجتماعی 1  10/9  11/2  12/2  21/9  3/067 0 4 

41/9 انطباش اجتماعی 2  92/9  11/2  11/9  10/2  6/574 0 4 

12/2 مشارکت اجتماعی 9  21/9  11/2  41/9  41/9  4/267 0 411/4 

14/2 یکپارچگی اجتماعی 0  11/9  40/9  11/2  01/9  2/964 0 411/4 

11/2 تماعیشکوفایی اج 1  24/9  12/2  11/9  19/2  2/629 0 4 

11/2 کژژژژژژل   22/9  14/2  41/9  41/9  3/527 0 440/4 

 (1044، پهوهشهای یافته)مأخذ: 
 

در نهایت، برای نشان دادن میزان ارتبا  عدالت نور با بهزیستی ذهنی شهروندان زنجان در مجتمع های مسکونی از 

ه است. علت انتخاب این آزمون این است که بصورت قدم به قدم بوده و چنژدین آزمون تحلیل رگرسیونی استفاده شد

ها اهمیت را بطور همزمان ارائه می دهد که در تحلیل T، و آزمون ANOVAآزمون از جمله آزمون همبستگی پیرسون، 

ای بهزیسژتی ذهنژی هزیادی دارند. در این مرحله، با آزمون رگرسیون میزان ارتبا  عدالت نور با هژر یژک از شژاخ 

شهروندان به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این بخش شناخت میزان ارتبا  عدالت نور بژا هژر 

 های مسکونی است. یک از ابعاد بهزیستی ذهنی در بین شهروندان زنجان در مجتمع

نور بژا بهزیسژتی ذهنژی شژهروندان طبق نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیونی، میزان ارتبا  و همبستگی عدالت 

دهد که این دو شاخ  بژا یکژدیگر ارتبژا  متقابژل و دو است. این میزان در حد متوسط قرار دارد و نشان می 42011

است، رابطه دو متغیژر بهزیسژتی  >41/4Pکمتر از  %11داری با مقدار اطمینان سویه دارند و با توجه به اینکه سطح معنی
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واحژد  42011الت نور معنادار است. لذا، به ازای یک واحد انحراف معیار در متغیر عدالت نژور ، ذهنی شهروندان و عد

 (.پنجانحراف معیار در بهزیستی ذهنی شهروندان تغییر ایجاد خواهد شد)جدول 

بیشژترین  010/4شاخ  انسجام اجتمژاعی  Rهای بهزیستی ذهنی شهروندان ، مقدار علاوه براین، در بین شاخ 

، پژذیرش 001/4های مشژارکت اجتمژاعی بژا تگی را با شاخ  عدالت نور دارد. بعد از آن، به ترتیژب شژاخ همبس

بیشترین همبستگی را با عدالت نور دارند.  112/4و شکوفایی اجتماعی با  201/4، انطباش اجتماعی با 911/4اجتماعی با 

است. در نتیجه رابطه بین متغیرها معنادار بوده و  >41/4Pز با توجه به اینکه، مقدار سطح معناداری تمامی متغیرها کمتر ا

 (.1)جدول قابل تعمیم است

 

 هانحوه ارتباط عدالت نور با بهزیستی ذهنی شهروندان به تفکیک شاخص. 2 جدول
 Beta T sig استاندارد خطای B متغیر وابسته متغیر مستقل

 عدالت نور

     294/4 مقدار ثابت

 4 911/1 001/4 491/4 201/4 اجتماعی مشارکت

 4 1/1 010/4 404/4 214/4 انسجام اجتماعی

 4 411/1 911/4 490/4 111/4 اجتماعی پذیرش 

 409/4 491/2 112/4 401/4 412/4 اجتماعی شکوفایی

 442/4 242/9 201/4 401/4 191/4 اجتماعی انطباش

=2اصلاح شده         241/4 R2 = 219/4           R= 011/4  

 (1044، پهوهشهای یافته)مأخذ: 

 بحث. 0

سلامت روانی و تنی، شکوفایی هوش هیجانی، کیفیت زندگی و رعایت اخلاش انفرادی و اجتمژاعی و نیژز جایگژاه 

رفیع و هویت انسان در جامعه در به طبع آن خلق و خوی، رفتار،کردار، طرز برخورد و گفتار با دیگران در اجتماع کژه 

انجامژد ها و پاسداری از فرهنژ  مژیحاظ رعایت شئونات اخلاقی بر عهده آدمی است و به حفظ ارزشدر نهایت به ل

های مولفژه عینژی در های اولیه پرورشی و تربیتی اوست. یکی از شاخ پذیری انسان از فضاها و محیطمحصول تاثیر

هژای مربژو  بژه آن از نین و شاخصژهباشد که بر مولفه ذهنی ساککیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی زیرشاخ  نور می

جمله آسایش بصری و روانی تاثیر زیادی دارد که در واقع سلامت، نشا ، عملکرد آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. با 

نور روز همنون امر مثبت بر روی سلامتی باشندگان، مطلوبیژت بصژری، خلژق فضژای معمژاری ریتماتیژک و زیبژا و 

-آن مانند ایجاد سایه و عمق در جهت مطلوبیت فضا همنون معماری گذشته ایران مژی همننین ویهگی های مفهومی

های بهزیستی ذهنی ساکنان بژا وضعیت شاخ های میدانی و تحلیلی تحقیق نشان داد که مند شد. نتایج یافتهتوان بهره

هژای بهزیسژتی ذهنژی شژاخ از نظر جامعه آمژاری، وضژعیت  است. در نتیجه 422/1برابر  tو آماره  491/9میانگین 

وضعیت بهتری نسبت بژه  t ،212/1با آماره « انطباش اجتماعی»ساکنان قابل قبول و مطلوب است. در این میان، شاخ  
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های مسکونی متاثر از  فهژم فژژرد از ها داشته است. بدین ترتیب، وضعیت بهزیستی ذهنی ساکنان مجتمعسایر شاخ 

رتبا  با آن قابل قبول بوده است. و این عامل در روابط اجتمژاعی و همننژین، تحمژل دنیای پیرامون و نحوه برقراری ا

وضعیت فعلی بمنظور ارتقاء بهزیستی دهنی شهروندان تاثیر قابل توجهی داشته است. بررسژی موضژوع در بدعژد دیگژر 

بژرای سژاکنان در هژر  نورگیری و تناسب آسایش نور در واحد مسکونی در طول روزمیانگین رضایت از نشان داد که، 

های مسکونی واقژع در بلژوک های مسکونی با زاویه نورگیری مختلف، یکسان نیست و واحدهای مجتمعیک از بلوک

گانژه بژا هژای پنج( بودند. در این رابطه، بررسی و مقایسه سژاکنین بلژوک12/9جنوبی دارای نوردهی مطلوب)میانگین 

( و 41/9شژژرقی )میژژانگین( و 22/9هژژای جنوبی)میژژانگینبلژژوکین والیس نشژژان داد کژژه سژژاکنآزمژژون کروسژژکال

ها، به لحاظ برخورداری از ( دارای سطح بهزیستی ذهنی مطلوبتری هستند. چراکه ساکنین این بلوک41/9غربی)میانگین

ه لحژاظ اند با شرایط موجود خود را انطباش دهنژد. و بژبهتر توانسته 11سطح نورگیری بهتر ساختمان، در دوران کووید

های علاوه براین، بررسی ارتبا  میان شدت روشنایی اند. تاثیر مثبت محیط خانه، راحت تر با وضعیت موجود کنار آمده

های مسکونی و  بهزیستی ذهنی ساکنان براسا  شژرایط داخلژی واحژدهای نشیمن مجتمعگوناگون نور روز در فضای

ون خطی چندگانه نشان داد که همبستگی بین این دو عامل برابژر مسکونی در مسکن ثمین شهر زنجان با آزمون رگرسی

واحد انحراف معیار در بهزیستی ذهنی  011/4است. لذا، به ازای یک واحد انحراف معیار در متغیر عدالت نور ،  011/4

های مسکونی معگردد. در نتیجه، عدالت نور تاثیر قابل توجهی در بهزیستی ذهنی ساکنان مجتشهروندان تغییر ایجاد می

درصژد از  21توان گفژت کژه عژدالت نژور، ، می219/4برابر  R2دارد و با توجه به مقدار  11_در دوران اپیدمی کووید

قربژانی و های پهوهشی های این تحقیق بر یافتهیافته ها را پیش بینی و تبیین می کند.بهزیستی ذهنی ساکنان این مجتمع

هکارهای بکژارگیری آن در بررسی تاثیر نور طبیعی بر سلامت روانی افراد و راعنوان) (، در مقاله خود با1911همکاران)

راهکارهژای طراحژی نژور روز در جهژت افژزایش ( در رساله دکتژری بژا عنوان)1911(، جوانی)های مسکونیآپارتمان

ر دیهیمژی و حژاجی (، پژودهای مسکونی کوتاه مرتبه اصفهانشادمانی در مجتمع های مسکونی مطالعه موردی :مجتمع

روانژی روشژنایی  -)تاثیر نور روز بر انسان فرایند ادراکی و زیست شناسژی ( در مقاله خود با عنوان1911سید جوادی)

 تژأثیرات افژزایش جهت معماری در طبیعی نور از گیریبهره راهکارهای) در مقاله خود با عنوان ،(1910) مکانی،روز(، 

ی بهینژه طراحی مسکن با تاکید بر اسژتفاده) نامه خود با عنوان(؛ در پایان1919یزی)عزساکنین(؛  بر آن روانی و جسمی

جژزدره و ( و1911بقایی پور) (؛در تامین سلامت روحی و جسمی ساکنین؛ نمونه موردی طراحی در اصفهان روز نور از

ی مسکونی بژر سژلامت روحژی و بررسی تاثیر استفاده از نور طبیعی در بناها(، در مقاله خود با عنوان)1919ضیابخش)

را تاییژد نمژوده و بیژان احسا  شژادابی انسژان  تاثیر نورطبیعی بر ( منطبق است که1911فتحی پور، ) (،روانی ساکنین

می در سه حیطه آسایش روانی، سلامت فتوبیولوژیکی و لذت ادارکی در ارتبا  با نور روز آسایش بصری   اند کهنموده

ه یک چشژم انژداز یژا ئگیری مناسب ساختمان و اراتوجه به این امر در کنار  نورگیری و جهت و هم پیوند داد توان به

 ساکنین را بهبود ببخشد. ذهنیتواند آسایش دید و منظر مناسب می
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 گیرینتیجه .2

 هژایخانژه در خورشیدی دسترسی فعلی وضعیت از دهندگانپاسخ از %19 نزدیک که دهدمی نشان حاضر بررسی

 بژا.  باشژد مسکن  ساخت و طراحی ، ریزیبرنامه در پایداری مفاهیم ادغام نتیجه است ممکن این. هستند اضیر خود

 در آپارتمژان آفتابی کژه نور  میزان از ، دهندگانپاسخ از درصد(09 به نزدیک) توجهی قابل تعداد هم هنوز ، وجود این

 واقژع بسژته و محژدود نمژای با هایی آپارتمان در دهندگان اسخپ این بیشتر.  اند نبوده راضی اند کرده دریافت هایشان

 و گیژریجهژت در توجژه و مراقبژت. کند نمی نفوذ هاآپارتمان داخل به آن از خورشید نور تابش هیچ عملاً که اندشده

ایژد هژای مسژکونی، ببرای ارتقاء بهزیستی ذهنی سژاکنان مجتمژع.شود. می توصیه ساختمانی هایبلوک مناسب فاصله

ها جهت برقراری تعژادل در دریافژت نژور انجژام ها و مجتمعاحی و معماری ساختمانای در زمینه طرریزی ویههبرنامه

، بهزیستی ذهنژیب از آن و نهایتا رسیدن به مطلوو بهینه ده ستفان و اساختماجهت استفاده مناسب از نور روز در شود. 

را کثر عمق فضا احدود باید حد، شن کنیمر روز رونوده از ستفاابا را فضا م هیم تمااگر بخوا بایژژژد در نظژژژر داشژژژت

ی گیرهبهرن مکا، اکم فضایی کمتراهایی با ترنساختماد. درشوده ستفااتعیین حجم کلی ان از آن در تا بتود مشخ  کر

سترسی دبیعی طر کم به سختی به نوامتری هاسژژاختمانسایر ن در ساختماایژژی هسژژتهست. بخش  اطبیعی بیشتر ر نواز 

موقعیت مکانی ، خلیی دافضاهار در یع نوزتوه نحوو بر کیفیت ار گذثیژژرمهم  تاارد مواز یکی همننژژین  میکنند.ا پید

ر در یع نوزتویکنژژژواختی نسبت ر و بر کیفیت نوه پنجرز از نیارد سطح موای مکانی مناسب برب نتخاسژژژت. اهاهپنجر

تواند خلق و خوی افراد را در یک ساختمان تغییر دهد. بژا دهی مختلف میشرایط نور. داردیی اخلی تاثیر بسزی دافضا

کند وجود ندارد. پنجره بژه این حال، دستورالعمل ساده ای برای اینکه شرایط روشنایی خلق و خوی مثبت را ایجاد می

هژا باعژث مژانی کژه آندهند، تژا زدهد و دیدی که ارائه میشدت در مکان های کاری برای نور روزی که آنها ارائه می

ها باعث بهبودی در خلق رسد که پنجرهدادن حریم خصوصی نیست، به نظر میناراحتی بصری یا حرارتی و یا از دست

این بستگی دارد که چه چیزی ترجیحات و انتظارات فردی چه چیزیست. برای افرادی که نور روز  و و خو خواهد شد

توان انتظار داشت که حرکت در یک فضا با نور روز خژوب، اند، میعادت کرده را ترجیح می دهند اما به نور روز کمی

 شود. به بهبود وضعیت خلق منجر شود که در طول زمان به عنوان انتظارات جدید ایجاد می
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