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چکیده
تعلق و پیوندجویی از جمله اساسی ترین نیازهای انسان در تعامل با فضا است. تعامل عاطفی با مکان، سبب معنابخشی به 
مکان شده و کیفیت تجربه مکان را ارتقاء می دهد. فضاهای دانشگاهی از جمله مکان هایی هستند که وجود و ارتقاء تعلق 
مکانی در آن ها می تواند به بهبود کیفیت آموزشی منجر شود. یکی از متغیرهای کالبدی مهم در فضاهای آموزشی، آسایش 
بصری نوری می باشد. در این راستا، در پژوهش حاضر نقش مؤلفه های آسایش بصری نوری در تعلق مکانی دانشجویان 
مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت ارزیابی نه کالس درس از سه دانشکده از دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان مورد مطالعاتی 
انتخاب شدند. سنجه های اصلی شامل خیرگی و شدت روشنایی، شدت درخشندگی و رنگ بودند. پرسشنامه ای محقق 
 SPSS20 نرم افزار  در  اسپیرمن  تحلیل همبستگی  از روش  استفاده  با  و  تکمیل شد  دانشجویان  از  نفر  از 385  ساخته 
بررسی شدند. نتایج نشان داد که از 57 مؤلفه مرتبط با آسایش بصری نوری، 24 مؤلفه با تعلق مکانی رابطه معنی دار 
ارزش  با  و چراغ  داشته  مکانی  تعلق  تبیین  در  را  بیش ترین سهم   )-0.147( آن  نامناسب  و چیدمان  داشتند. صندلی 
همبستگی 0.086، پنجره با ارزش 0.082- و عوامل غیر کالبدی با ارزش 0.0287 در رتبه های بعدی قرار گرفتند. این 
مسأله نشان دهنده این است که هر چند جهت گیری ساختمان در نگاه اول به نظر تعیین کننده به نظر می رسد، با این 
حال در ادراک ذهنی افراد در مراتب آخر قرار می گیرد و در واقع چیدمان صندلی و دید به تابلو درجه اهمیت باالتری به 
خود می گیرند. مکان گزینی و اهمیت صندلی صرفاً به خاطر دید به تابلو نبوده، بلکه بیش تر به علت تفاوت در کم و کیف 

شاخص های نوری در مکان های مختلف در کالس می باشد که در ادراک ذهنی افراد نیز تأثیر می گذارد.

واژگان کلیدی: تعلق مکانی، آسایش بصری نوری، ادراک ذهنی، فضای دانشگاهی.
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1. مقدمه
نیاز به تعلق و پیوندجویي از اساسي ترین نیازهاي انسان 
مکاني  بعد  دارد،  متفاوتي  نمودهاي  و  ابعاد  که  است 
قرار  محیطي  روان شناسان  توجه  مورد  فراگیر،  نیاز  این 
تعامل  به اهمیت  گرفته است و در پژوهش های مختلفی 
با مکان پرداخته شده  انسان  عاطفی، شناختی و رفتاری 
است )سلیمي، 1389؛ پیربابایی، قره بگلو، و علینام، 1394(. 
از  یکی  است؛  برخوردار  مختلفی  ابعاد  از  مکان  به  تعلق 
هم  نور  که  می باشد  مکان  کالبدی  محیط  بعد  ابعاد  این 
بیش ترین  انسان  و  بوده  مکان  کالبدی  شاخص های  جزو 
اطالعاتش از جهان خارج را به وسیله بینایی و نور به دست 
آن  رنگ  و  روشنایی  اندازه  )آلفونه، 1388، 255(.  می آورد 
برابر  آن ها  اندازه گیری  قابل  و  فیزیکی  مقدار  با  همیشه 
نیست و کاربرد نورهای مختلف با شدت، رنگ، زاویه تابش 
از  مختلف  افراد  ادراک  بر  خاص  تأثیری  یک  هر  غیره  و 
فضا و رفتار ناشی از آن دارد که ممکن است، همیشه و 
در همه افراد شبیه هم نباشد. یکی از معیارهایی که برای 
بررسی میزان کیفیت نور مورد استفاده قرار می گیرد درصد 
 VCP( تأمین آسایش بصری است که به اختصار آن را با
این  می دهند.  نشان   (Visual Comfort Percentage
شاخص بیانگر آن است که چند درصد از افراد حاضر در 
معرض نور منتشر شده از المپ ها قرار می گیرند، احساس 
ناراحتی می کنند )دهقان، 1387، 15(. رعایت آسایش نوری 
نورپردازی  متعالی تر  اهداف  به  نیل  ملزومات  از  فضا،  در 
نوری،  آسایش  وجود  صورت  در  مکان،  مخاطب  و   است 
کارایی  و  خود  روان  بر  را  معماری  و  فضا  مثبت  تأثیرات 
در انجام کارها حس خواهد نمود. آسایش نوری و میزان 
ابعاد،  به  ساختمان  بازشوهای  و  پنجره ها  از  دریافتی  نور 
بستگی  شیشه  آلودگی  همچنین  و  پنجره  عمق  و  شکل 
)آلفونه، 1388، 15(. در فضاهای آموزشی دانشگاهی  دارد 
فضاهای مذکور سبب  در  مکان  به  تعلق  ایجاد  و  افزایش 
آموزشی  بین دانشجویان و فضای  پیوندی  و  رابطه  ایجاد 
دانشگاه شده و به بهبود کارایی و انگیزه دانشجویان کمک 
خواهد کرد. از طرفی آسایش نوری از ملزومات یک فضای 
این  نامناسب  کابرد  مناسب می باشد.  دانشگاهی  آموزشی 
و  امور  انجام  در  خیرگی  مانند  مشکالتی  می تواند  نور 
تکالیف بصری در کالس های درس را در پی داشته باشد. 
بسته به نوع فضای مورد مطالعه باید نور روشنایی مورد نیاز 
بررسی شود. در واقع مؤلفه های مختلفی )مفیدی شمیرانی 
و پورناصری، 1390، 31( بر آسایش بصری نوری دانشجویان 
تأثیر می گذارند که به نوبه خود تعلق مکانی آن ها را تحت 
این راستا، سؤالی که در پژوهش  تأثیر قرار می دهند. در 
مؤلفه های  میان  آیا  که  است  این  می شود  مطرح  حاضر 
وجود  معنادار  رابطه  مکانی  تعلق  و  نوری  بصری  آسایش 
دارد؟ و کدام مؤلفه ها بیش ترین تأثیر را در آسایش بصری 
ذهنی دارند؟ در راستای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش، 
استخراج شاخص های  به  از مطالعات کتابخانه  استفاده  با 

تأثیرگذار پرداخته و سپس با ابزار پرسشنامه، ادراک ذهنی 
دانشجویان از سنجه های آسایش نوری و تعلق مکانی در 

محدوده مورد مطالعه بررسی شد. 

2. مرور ادبیات پژوهش 
پژوهش حاضرحول دو مفهوم آسایش بصری نوری و تعلق 
مکانی می باشد. به عبارتی آسایش بصری نوری را می توان 

جزو زیرمؤلفه های تعلق مکانی دانست.
2-1- چارچوب نظری پژوهش 

پژوهش حاضر با مفهوم تعلق مکانی و آسایش بصری نوری 
سر و کار دارد؛ تعلق به مکان در پی حس مکان به وجود 
می آید. در واقع، تعلق به مکان سطح باالتری از حس مکان 
در  انسان  حضور  تداوم  و  بهره مندی  منظور  به  که  است 
 .)37  ،1385 )فالحت،  می یابد  تعیین کننده ای  نقش  مکان 
این تعلق به مکان به پیوند فرد با مکان منجر شده و در آن 
انسان خود را جزیی از مکان می داند و بر اساس تجربه های 
خود از نشانه ها، معانی، عملکردها و شخصیت مکان، نقشی 
او  برای  مکان  و  می سازد  متصور  خود  ذهن  در  آن  برای 
قابل احترام می شود )Steele, 1981). بنابراین حس تعلق 
کیفیت های محیطی  و  نمادها  معانی،  از  پیچیده  ترکیبی 
است که شخص یا گروه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه 
به طور  که  معنا  این  می کنند.  ادراک  مکان خاص  یک  از 
در  دارد،  قرار  با محیط  فرد  عاطفی  ارتباط  پایه  بر  عمده 
می سازد  نمایان  را  خود  کالبدی  نمود  به صورت  طراحی 
)جوان فروزنده و مطلبی، 1390، 33(. در واقع اولین سطح 
تحلیلی در مطالعه مفهوم تعلق درک این است که چگونه 
یک ادراک حسی، توسط افراد به یک مکان خاص الحاق 
می شود تا چیزی را ایجاد کند که تعلق مکانی نامیده شود 
)Antonich, 2010). در دو دهه اخیر توجه به مفاهیم تعلق 
و پیوندجویی انسان و مکان افزایش یافت )دانشپور، سپهری 
می تواند  کالبدی  بعد   .)38  ،1388 چرخچیان،  و  مقدم، 
در  مطالعه  و هدف  موضوع  به  بسته  را  زیادی  متغیرهای 
بر بگیرد. نور یکی از ابعاد کالبدی مکان می باشد که سبب 
از  نوری  بصری  آسایش  می شود.  مختلفی  کیفیات  ایجاد 
کیفیاتی است که می تواند کیفیت کلی فضایی یک مکان 
به  تعلق  بر حس  نوبه خود  به  و  داده  قرار  تأثیر  تحت  را 
مکان تأثیر بگذارد. جاکوبیک و رینهارت1، آسایش بصری 
را به عنوان عدم آزردگی مانند خیرگی، کنتراست ناکافی و 
 Jakubiec( یا وجود نور مستقیم خورشید تعریف می کنند

 .(& Reinhart, 2013

2-2- پیشینه پژوهش 
در  بسیاری  مطالعات  مکان،  به  تعلق  اهمیت  به  نظر 
پرداخته اند.  مفهوم  این  بررسی  به  مختلف  حوزه های 
 Gorgul,( مطالعات از پرداختن به تعلق در مقیاس شهری
 Luo, Wei, & Pei, 2017; Hung Ng, Kwong Kam,
Pong, 2005 &) شروع شده و تا فضاهای معماری ادامه 
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پیدا کرده است )رضایی شریف، قاضی طباطبایی، و حجازی، 
تعلق  کالبدی  عوامل  پژوهش ها  برخی  در   .)1391 اژه ای، 
پژوهش جوان  نتایج  است.  آورده شده  تفکیک  به  مکانی 
)رنگ،  فرم  نظیر  کالبدی  ویژگی های  فروزنده،  و  مطلبی 
اندازه، شکل و مقیاس( و روابط اجزاء کالبدی با تأمین و 
تأکید بر فعالیت های اجتماعی محیط، نقش مهم و مؤثری 
در شکل گیری حس تعلق دارا می باشد. پژوهش ملکی و 
به  تعلق  بود که میزان  این موضوع  همکاران نشان دهنده 
مکان، به میزان امنیت در آن مکان، خصوصیات کالبدی، 
تأثیرات آن مکان بر برداشت های ذهنی و ماندگاری این 
از این عوامل  با تغییر هر کدام  تصورات بستگی دارد که 
میزان تعلق افراد به مکان تغییر خواهد کرد ) ملکی، پارسا، 
پژوهش  در  همکاران2،  و  بیدیکار  مرادی، 1393(.  و  وثیق، 
خود به ارزیابی آسایش بصری در ارتباط با نور مجاور تخت 
خواب در بخش بستری بیمارستان هایی در هند پرداختند. 
یک پرسشنامه محقق ساخته برای ارزیابی بیماران بزرگسال 
136 نفر که حداقل از سه بیمارستان مذکور بازدید کرده 
بودند، به کار رفت. 72 درصد از بیمارن از نور روز رضایت 
ابراز رضایت کردند.  از نور مصنوعی  داشتند و 68 درصد 
عدم رضایت به طور عمده مربوط به شدت نور زیاد، خیرگی 
بازتابنده، شکل  از روشنایی منابع نوری و صفحات  ناشی 
نقطه ای نور در نواحی خاصی در اتاق به خصوص در نزدیکی 
و  جاکوبیک   .(Bidikar & Bidikar, 2013( بود  پنجره ها 
شرایط  »پیش بینی  عنوان  با  خود  پژوهش  در  رینهارت 
ارزیابی های  مبنای  بر  بزرگ  فضاهای  در  بصری  آسایش 
آسایش  با  مرتبط  سنجه  سه  بررسی  به  افراد«  بلندمدت 

کنتراست  نسبت  خیرگی،  از  ناشی  آزردگی  یعنی  بصری 
مانیتور و نور مستقیم خورشید پرداختند. از دانش آموزان 
خواسته شد تا بر اساس یک نقشه که صندلی ها کدگذاری 
آسایش  اساس  بر  خود  ترجیحی  صندلی های  شده اند، 
)از 8 صبح  بازه زمانی  برای هر  را مشخص کنند.  بصری 
تا 12 ظهر، وسط روز از 12 تا 2 بعد ازظهر و عصر از 2 تا 
6 بعد ازظهر( دانش آموزان آسایش خود را در چهار دسته 
تقسیم بندی نموده اند: راحت، آزردگی قابل درک، آزردگی 
کردند  دسته بندی  تحمل  غیرقابل  آزردگی  و  ناخوشایند 
پژوهشی،  در  نیز  چائو3   .(Jakubiec & Reinhart, 2013(
در بیجینگ  نور روز و روشنایی و اثرات آن را در برخی از 
کالس های درس بررسی کرده است. این پژوهش به بررسی 
و تجزیه و تحلیل نور در روز و شرایط روشنایی برخی از 
کالس های درس در پکن می پردازد. نتایج نشان می دهد 
نمونه ها  و  بوده  جدی  مطالعه  مورد  نمونه های  مشکالت 
 .(Chao, 2006( دارند  فاصله  دولتی  استاندارد  الزامات  از 
فیلدینگ4 در پژوهش خود تحت عنوان »یادگیری، نور و 
رنگ؛ طراحی نور برای مدارس و دانشگاه ها در قرن 21« به 
بررسی سطوح روشنایی یکنواخت در کالس درس پرداخته 
بر  متمرکز  روشنایی  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  است. 
دانش آموزان  در  خوب  ایجاد حس  به  منجر  برد«  »وایت 
می شود )Fielding, 2006). هر چند مطالعات زیادی در دو 
حوزه »تعلق به مکان« و »اسایش بصری« صورت گرفته 
است، با این حال گزیده ای از مطالعات انجام یافته جهت 
روشن کردن شاخص ها و روش ها در جدول 1 آورده شده 

است.

جدول1: جمع بندی نظرات پژوهشگران مختلف
متدها، ابزارها و شاخص هاموضوعپژوهشگرانحوزه

ان
مک

به 
ق 

)& ,Peters, Sodolska تعل
(Horolets, 2016

نقش محیط های طبیعی در 
افزایش تعلق

روش: مصاحبه های عمیق- تحلیل محتوایی داده ها
شاخص ها: زیرشاخص های مرتبط با خاطره انگیزی و معنا

(Gorgul et al., 2017(روش: توصیفی و پدیدارشناختیتعلق به مکان در فضاهای شهری
مورد پژوهی

)جوان فروزنده و مطلبی، 
)1390

مفهوم تعلق به مکان و عوامل 
تشکیل دهنده آن

روش: پژوهش شناختی
شاخص ها: سنجه های کالبدی فرم نظیر رنگ، اندازه، شکل و 

مقیاس

روش: توصیفی- تحلیلی و پیمایشیتعلق مکانی ساکنان بافت قدیم)سرابی و همکاران، 1395(
ابزار: پرسشنامه

شاخص ها: رضایت از امکانات، ویژگی های محیطی و ویژگی های 
اجتماعی

تعلق به مکان با دید به تفاوت های )ملکی و همکاران، 1393(
جنسیتی

روش: اسنادی و پیمایشی
ابزار: پرسشنامه

شاخص ها: حس امنیت، خصوصیات کالبدی و ماندگاری معنا

)حیدری و همکاران، 
)1393

تعلق به مکان در خانه های سنتی و 
مجتمع های مسکونی

روش: توصیفی- تحلیلی
شاخص ها: بافت و تزیینات، شکل و اندازه، روابط و چیدمان
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متدها، ابزارها و شاخص هاموضوعپژوهشگرانحوزه

ان
مک

به 
ق 

),.Hung Ng et al تعل
(2005

کیفیت زندگی و تعلق مکانی افراد 
در ساختمان های قدیمی در چین

ابزار: پرسشنامه های 5 و 100 مقیاسه
شاخص های تعلق مکانیک درجه تعلق، شناسایی فردی و غرور 

به عنوان یک هنگ کنگی

)سرمست و متوسلی، 
)1389

ابزار: پرسشنامه افتراق معنایی نقش مقیاس مکان در تعلق مکانی
عناصر  به  نسبت  افراد  برداشت  و  افراد  رضایت  شاخص ها: 

مختلف مکان

)رضایی شریف و همکاران، 
)1391

روش: مصاحبه پیوند دانش آموزان با مدرسه
به  دلبستگی  سازمانی،  بعد  از  دلبستگی  تعلق:  مؤلفه های 
معلمان، دلبستگی به کارکنان مدرسه، مشغولیت در مدرسه، 

باور به مدرسه و تعهد به مدرسه

ری
 نو

ری
بص

ش 
سای

آ

 Bidikar & Bidikar,(
(2013

آسایش بصری در بخش بستری 
بیمارستان

روش: کمی-کیفی
ابزار: پرسشنامه، شبیه ساز نور روز و دستگاه فتومتری

شاخص های ذهنی: رضایت از نور روز و رضایت از نور مصنوعی
شاخص های عینی: شدت نور در واحد لوکس

 Jakubiec & Reinhart,(
(2013

پیش بینی شرایط آسایش بصری 
در فضاهای بزرگ

روش: تحلیل های کمی و کیفی
Radiance ابزار: پرسشنامه، شبیه ساز نور روزانه

شاخص های ذهنی: آزردگی ناشی از خیرگی، نسبت کنتراست 
و نور مستقیم خورشید

شاخص های عینی: شدت روشنایی در واحد لوکس

(Ariës, 2005( وضعیت روشنایی در ساختمان های
تجاری در هلند

روش: ارزیابی میزان نوری که بر شبکیه می افتد، پرسشنامه 
شاخص ها: میزان روشنایی

)مفیدی شمیرانی و پور 
ناصری، 1390(

تأثیر متغیرهای کالبدی پنجره بر 
بهره گیری مناسب از نور روز

ابزار: پرسشنامه محقق ساخته 
شاخص ها: وجود منظر و اثرات آن، خیرگی، کیفیت روشنایی 

و اثرات غیر بصری پنجره 

شی
موز

ی آ
اها

)& Winterbottom فض
(Wilkins, 2008

نور و عدم آسایش در کالس های 
درسی مدارس در انگلستان

ابزارها: نورسنج و پرسشنامه
شاخص ها: آزردگی نوری، خیرگی، میزان روشنایی

(Fielding, 2006( طراحی نور برای مدارس و
دانشگاه ها

ابزار: نورسنج
شاخص ها: روشنایی و رنگ

(Chao, 2006( روشنایی نور روز در کالس های
درس

ابزار: نرم افزارهای شبیه سازی و نورسنج
شاخص ها: میزان روشنایی نور روز و نور طبیعی

3. روش شناسی پژوهش
با آسایش بصری  جهت ارزیابی تأثیر شاخص های مرتبط 
نوری در میزان حس تعلق مکانی دانشجویان، سه دانشکده 
از دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب 
شدند. علت انتخاب سه دانشکده به جهت نوع کالس های 
می گذراندند  آن  در  دانشجویان  که  زمانی  مدت  و  درس 
انتخاب شد. دانشکده ها طوری انتخاب شدند که تأثیر عوامل 
غیر مرتبط با شاخص های نوری به حداقل برسد و دانشجو 
بیش ترین زمان ممکن را در آن به سبب محتوای آموزشی 
کالس های  از  مطالعه  مورد  فضاهای  باشد،  کرده  سپری 
بررسی  برای  مذکور  ویژگی های  با  دانشکده  سه  درس 
تمامی  حاضر،  پژوهش  در  آماری  جامعه  شدند.  انتخاب 

مختلف  دانشکده های  در  تحصیل  به  مشغول  دانشجویان 
دانشگاه صنعتی شاهرود می باشند. در حال حاضر 7721 
دانشجو، در این دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند. از 
این میان با توجه به جدول مورگان 364 نفر از دانشجویان 
به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت ارزیابی کیفی از ابزار 
است.  شده  استفاده  افراد  ادراک  ارزیابی  برای  پرسشنامه 
پرسشنامه مذکور محقق ساخته بوده و از سه بخش اصلی 
تشکیل شده است. بخش اول ارزیابی مرتبط با تعلق مکانی 
با  از سنجه های مرتبط  ارزیابی  از کلیت فضا، بخش دوم 
از بررسی  آسایش بصری می باشد. مؤلفه ها و زیرسنجه ها 
پژوهش های پیشین که در جدول 1 به آن ها اشاره شده، 
تحلیل  با  و  سنجه ها  تفصیل  در  مؤثر  عوامل  و  استخراج 
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آسایش  اصلی  سنجه های  شد.  آورده  محققین  معمارانه 
و  درخشندگی  شدت  روشنایی،  شدت  و  خیرگی  بصری 

رنگ می باشند. 

جدول2: سنجه های تعلق مکانی و آسایش بصری نوری
عوامل مؤثرزیرسنجه هامؤلفه های تعلق مکانی

حس تعلق به عنوان دانشجوی 
دانشگاه صنعتی شاهرود بودن

غرور فردی و غرور جمعیاحساس غرور
تمایل به حضور در مکان و عالقه به مکان حس پیوند و تعلق به مکان 

اجتماعی شناسایی فردی و گروهی به گروه  را  و خود  با فضا شناختن  را  خود 
خاصی منتسب دانستن 

ارتفاع پنجره از سطح، اندازه پنجره، چیدمان پنجره ها پنجرهمطلوبیت عوامل کالبدیعوامل کالبدی
به  بازشو  نسبت  بودن،  عمودی  یا  افقی  نورگیرها،  و 
سطح فضا، نوع شیشه، شفافیت شیشه، ارتباط پنجره 

با تابلو و ضد نور بودن.

و اتاق جنس  پرده،  مانند:  تابشی  موانع  اتاق،  عمق 
فضا،  تناسبات  کف،  نقوش  اتاق،  کف  درخشندگی 
فاصله صندلی ها از تابلو، ارتفاع اتاق و مصالح دیوارها.

زاویه تابش، جهت تابش، استقرار ساختمان و انعکاس ساختمان
نور از ساختمان های روبرو. 

رنگ تابلو و  زمین  از سطح  تابلو  ارتفاع  تابلو،  جهت گیری 
تابلو.

چیدمان صندلی، ارتفاع صندلی از کف و رنگ صندلی.صندلیامکان انجام فعالیت های مختلف

)حرکت در فضاها، خواندن، 
نوشتن، دیدن تابلو، کار با 
کامپیوتر و طراحی دستی(

رنگ چراغ، نوع چراغ، محل نصب، تعداد چراغ، نوع چراغ
سیستم روشنایی و ضریب مکانی.

عوامل 
غیرکالبدی

تأسیسات )سرمایش و گرمایش(، شنیدار و دیدنش، 
سرمای  و  تابستان  در  فضا  گرمایش  مختلف،  فصول 

فضا در زمستان.

4. یافته ها
نتایج حاصل از پرسشنامه در چند قسمت بررسی و تحلیل 
شد. در گام اول آزمون اعتبارسنجی برای تمامی گویه ها 
صورت گرفت تا معنی داری گویه های پژوهش مورد بررسی 
قرار گیرد. سپس آزمون همبستگی به تناسب معناداری و 

نوع توزیع نرمال یا غیرنرمال به کار رفت.

4-1- بررسی روایی و پایایی ابزار پرسشنامه 
آلفای کرونباخ  آزمون  از  پرسشنامه،  روایی  ارزیابی  جهت 
استفاده شد. با توجه به جدول زیر مشخص شد که میزان 
روایی  آلفای کرونباخ بین گویه ها 0.867 است که نسبتاً 
بررسی  جهت  می دهد.  نشان  را  پرسشنامه  ابزار  مناسب 
 KMO پایایی و کفایت داده ها از آزمون بارتلت و ضریب

استفاده شد. 

جدول 3. ضرایب آزمون بارتلت و KMO جهت تعیین پایایی ابزار پرسشنامه
KMO 0.807شاخص ضریب کفایت نمونه گیری

Approx. Chi-Square8298.581آزمون کرویت بارتلت
df1653

Sig.0.000

با توجه به جدول 3 مشخص می شود که در سطح معناداری 
این  با 0.807 که  است  برابر   KMO Sig=0.000، ضریب 
از  )باالتر  داده  از کفایت  خوبی  نسبتاً  مقادیر  نشان دهنده 
از  باالتر   KMO تمامی گویه های ضریب  برای  دارد.   )0.6

حد 0.4 بود و این نشان دهنده این است که تمامی گویه ها 
برخوردار  پرسشنامه  ابزار  پایایی  برای  کفایت  حداقل  از 

بودند. 
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4-2- آزمون نرمال بودن شکل توزیع متغیرها 
متغیرهای  توزیع  بودن  نرمال  بررسی  برای  رایج  روش 
از آزمون کولموگروف اسمیرنف5  کمی و رتبه ای استفاده 
است. در صورت معنی داری آزمون )درصد خطای کم تر از 
0.05(، فرض صفر )فرض نرمال بودن توزیع( رد می شود 
و مشخص می شود که توزیع نرمال نمی باشد. نتایج نشان 

داد که توزیع نرمال نمی باشد.

4-3- آزمون همبستگی بین متغیرها 
از آنجا که متغیرهای مورد بررسی دارای توزیع غیرنرمال 
تحلیل  اسپیرمن جهت  از ضریب همبستگی  لذا  هستند، 
هدف  حاضر  پژوهش  در  این که  به  توجه  با  شد.  استفاده 
بررسی ارتباط بین متغیر وابسته )تعلق مکانی( و متغیرهای 
فقط  لذا  بود،  نوری(  بصری  آسایش  )سنجه های  مستقل 

ارتباط این دو دسته متغیر آورده شده است.
با توجه به جدول 4 مشخص می شود که در سطح معناداری 
0.05 و 0.01 تنها تعدادی از شاخص ها معنی دار بودند که 

درجدول 5 آورده شده است.

جدول 4: ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل آسایش بصری نوری و متغیر وابسته تعلق مکانی
معناداری

)2-tailed( 
معناداریروی اسپیرمنضریب همبستگی

)2-tailed( 
روی اسپیرمنضریب همبستگی

0.006 -0.164**q 340.0000.323**q 4

0.348-0.056q 350.000-0.231**q 5

0.432-0.047q 360.126-0.091q 6

0.584-0.033q 370.001-0.205**q 7

0.640-0.028q 380.0000.239**q 8

0.000-0.254**q 390.004-0.172**q 9

0.001-0.192**q 400.000-0.232**q 10

0.0210.137*q 410.001 0.198**q 11

0.013-0.147*q 420.000-0.243**q 12

0.800-0.015q 430.397-0.050q 13

0.790-0.016q 440.2790.0064q 14

0.196-0.077q 450.716-0.022q 15

0.0000.220**q 460.068-0.108q 16

0.751-0.019q 470.0030.177**q 17

0.217-0.073q 480.183-0.079q 18

0.8900.008q 490.000-0.243**q 19

0.916-0.006q 500.341-0.056q 20

0.0000.222**q 510.0410.121*q 21

0.4860.041q 520.001-0.198**q 22

0.9340.005q 530.939-0.005q 23

0.441-0.046q 540.794-0.016q 24

0.0020.186**q 550.6360.028q 25

0.0010.202**q 560.2360.070q 26

0.000-0.218**q 570.4260.047q 27

0.984-0.001q 580.1030.097q 28
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معناداری
)2-tailed( 

معناداریروی اسپیرمنضریب همبستگی
)2-tailed( 

روی اسپیرمنضریب همبستگی

0.2740.065q 590.315-0.084q 29

0.0000.308**q 600.394-0.051q 30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2- tailed)
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed)

0.137-0.088q 31

0.749-0.019q 32

0.001-0.201**q 33

جدول 5: شاخص های همبسته در سطوح معناداری 0.05 و 0.01
سطح معنی داریضریب همبستگیشاخص 

05. 1210. 0کاهش خیرگی به علت رنگ مناسب پرده و تعلق مکانی
05. 1370. 0دید به تابلو به خاطر ارتفاع مناسب

05. 1470. 0-عدم دید به تابلو به علت چیدمان صندلی
01. 3230. 0نورگیری به علت ارتفاع مناسب پنجره

01. 2310. 0-درخشندگی به علت ارتفاع پنجره 
01. 2050. 0-درخشندگی به علت اندازه پنجره

01. 2390. 0نور رسانی کافی به علت چیدمان پنجره
01. 1720. 0-خیرگی زیاد به علت چیدمان پنجره 

01. 2320. 0-درخشندگی زیاد به علت چیدمان پنجره
01. 1980. 0نسبت سطح پنجره به سطح داخلی و تعلق مکانی

01. 2430. 0-درخشندگی زیاد به علت نسبت زیاد پنجره به سطح داخلی 
01. 1770. 0عمق مناسب اتاق نسبت به استقرار پنجره ها 

01. 2430. 0-ایجاد خیرگی به علت عمق نامناسب اتاق نسبت به استقرار پنجره ها
01. 1980. 0-درخشندگی به علت جنس پرده
01. 2010. 0-درخشندگی به علت ارتفاع اتاق

01. 1640. 0-نور آزار دهنده و یا کم به علت زاویه نامناسب تابش آفتاب
01. 2540. 0-درخشندگی به علت جهت گیری ساختمان 

01. 1920. 0-انعکاس نور به علت محل نامناسب قرارگیری تابلو
01. 220. 0نور دهی مناسب چراغ ها به علت نور چراغ ها

01. 2220. 0نور دهی مناسب به علت تعداد چراغ ها

01. 1860. 0ننشستن کنار پنجره در تابستان به علت گرمای آفتاب

01. 2020. 0نشستن کنار پنجره در زمستان 

01. 2180. -ایجاد خیرگی به علت رنگ و مصالح دیوار 

01. 3080. 0دیده شدن رنگ واقعی رنگ ها 

5. بحث و تحلیل
بر  مؤثر  مؤلفه های  نقش  ارزیابی  حاضر  پژوهش  از  هدف 
بود. در  دانشجویان  مکانی  تعلق  در  نوری  بصری  آسایش 

این راستا، شاخص ها و مؤلفه های نوری و غیرنوری مؤثر 
بر آسایش بصری تعیین شد و سپس به وسیله پرسشنامه 
محقق ساخته، ادراک ذهنی دانشجویان مورد بررسی قرار 
از لحاظ سنجه های نوری مورد بررسی، پژوهش  گرفتند. 
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همکاران  و  جاکوبیک  پژوهش  مشابه  حدی  تا  حاضر 
و   )1390( پورناصری  و  شمیرانی  مفیدی   ،)2013(
پژوهش  که  آنچه  اما  بود،   )2008( ویلکینز6  و  وینترباتم 
زمینه  این  در  یافته  انجام  پژوهش های  سایر  از  را  حاضر 
متمایز می کند، دسته بندی شاخص های نوری در ارتباط 
تأثیر  ارزیابی  نیز  و  با عوامل کالبدی و غیرکالبدی مکان 
این عوامل بر ایجاد یا تقویت تعلق مکانی است که کم تر 
در پژوهش های گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. دو 
سؤال عمده در پژوهش حاضر مطرح شد. سؤال اول عبارت 
و  نوری  بصری  آسایش  مؤلفه های  میان  آیا  این که  از  بود 

تعلق مکانی رابطه معنی دار وجود دارد؟ در پاسخ به این 
آسایش  با  مرتبط  مؤلفه   57 از  که  گفت  می توان  سؤال 
معنی دار  رابطه  مکانی  تعلق  با  مؤلفه   24 نوری،  بصری 
داشتند که در جدول 5  آورده شده اند. با توجه به این که 
زیرشاخص ها هر کدام متعلق به دسته ای از عوامل بودند، 
شاخص هایی که در سطح 0.01 و 0.05 معنی دار بودند، 
در دسته های خود قرار گرفته و مورد بررسی قرار گرفتند. 
میانگین همبستگی برای این شاخص ها محاسبه شده و در 

جدول 6 آورده شده است. 

جدول 6: میانگین ضرایب همبستگی شاخص های آسایش نوری در دسته های مکانی
عوامل چراغصندلیتابلوساختماناتاقپنجرهمؤلفه

غیرکالبدی

0.1470.0860.0287 -0.005 -0.0148 -0.01 -0.082 -میانگین ارزش همبستگی

اما برای پاسخ به سؤال دوم مبنی بر این که چه سنجه هایی 
 6 جدول  به  توجه  با  دارند،  تعلق  بر  را  تأثیر  بیش ترین 
نامناسب آن)0.147  و چیدمان  مشخص شد که صندلی 
-( بیش ترین سهم را در تبیین تعلق مکانی داشته و چراغ 
و   -0.082 ارزش  با  پنجره   ،0.086 همبستگی  ارزش  با 
عوامل کالبدی با ارزش 0.0287 در رتبه های بعدی قرار 
چند  هر  که  است  این  نشان دهنده  مسأله  این  گرفتند. 
تعیین کننده  نظر  به  اول  نگاه  در  ساختمان  جهت گیری 
می رسد، با این حال در ادراک ذهنی افراد در مراتب آخر 
تابلو  به  دید  و  صندلی  چیدمان  واقع  در  و  می گیرد  قرار 
درجه اهمیت باالتری به خود می گیرد. البته جاکوبیک و 
رینهارت )2013( نیز در پژوهش خود نقش مکان گزینی 
و انتخاب ترجیحی صندلی را به نحوی مورد بررسی قرار 
داده و به این واسطه به ارزیابی سه سنجه آزردگی ناشی از 
خیرگی، نسبت کنتراست مانیتور و نور مستقیم پرداخته 
بودند. با توجه به پژوهش آن ها و مقایسه با نتایج پژوهش 
اهمیت  و  مکان گزینی  این  که  دریافت  می توان  حاضر 
بلکه  نبوده،  تابلو  به  دید  به خاطر  صرف  به طور  صندلی 
بیش تر به خاطر تفاوت در کم و کیف شاخص های نوری در 
مکان های مختلف در کالس می باشد که در ادراک ذهنی 
که  صورتی  در  می رسد  نظر  به  می گذارد.  تأثیر  نیز  افراد 
چینش صندلی ها بر اساس میزان آسایش بصری موجود و 
مورد نیاز باشد، رضایت ذهنی و تعلق مکانی افزایش یابد. 
چراغ ها و روشنایی مصنوعی در درجه دوم اهمیت قرار 
تواند  داشته و تغییر در کیفیات نورپردازی مصنوعی می 
مقام  نیز در  پنجره  قرار دهد؛  تأثیر  را تحت  تعلق مکانی 

سوم قرار گرفته است. 

6. نتیجه گیری
پژوهش حاضر در راستای ارزیابی نقش مؤلفه های آسایش 
نتایج  بود.  دانشجویان  مکانی  تعلق  در  نوری  بصری 
بین شاخص های  معناداری  رابطه  که  داد  نشان  تحلیل ها 
شرایط  دارد.  وجود  مکانی  تعلق  و  نوری  بصری  آسایش 
نوری در هر نقطه از اتاق متأثر از عوامل مختلفی از جمله 
موقعیت  و  پنجره  از  نورگیری  چراغ ها،  روشنایی  و  تعداد 
دادند  نشان  نتایج  می باشد.  غیره  و  اتاق  در  قرارگیری 
نوری  شرایط  تغییر  قابلیت  چون  ناخواه  یا  خواه  فرد  که 
شرایط  گزینش  برای  کاربر  اولویت های  از  یکی  ندارد،  را 
نوری مناسب مکان گزینی صندلی می باشد، چرا که امکان 
تنظیم نورگیری از پنجره فقط از طریق پرده ممکن است 
بعد  وهله  در  می باشد.  ثابت  چراغ ها  روشنایی  و  تعداد  و 
چراغ ها عامل مهم دیگر بودند. این مسأله نشان دهنده ای 
این مهم می باشد که دانشجویان هرچه در تغییر و تنظیم 
عوامل نوری آزادتر باشند، حس تعلق مکانی آن ها می تواند 
مطالعه  مورد  محدوده  در  این که  به  نظر  با  یابد.  افزایش 
نورگیری از پنجره و سایه اندازی آن به صورت مکانیکی و 
سنتی می باشد، بار ذهنی و ادراکی بیش تری بر مخاطب 
داشته است. این احتمال وجود دارد که در فضاهایی که 
نورگیری و سایه اندازی پنجره به صورت کنترل الکترونیکی 
و  کم تر شود  پنجره  مؤلفه  اهمیت  می باشد،  دور  راه  از  و 
این مسأله  برخوردار شود.  ادراکی و ذهنی کم تری  بار  از 
و  نورپردازی  الکترونیکی  یا  و  مکانیکی  تنظیمات  که 
سایه اندازی در میزان تعلق مکانی چه تأثیراتی دارند، خود 

می تواند موضوع پژوهش های بعدی باشد.
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