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چکیده
امروزه با توجه به روش  های نوین ساخت و ساز و جستار راهکارهای رسیدن به کیفیت مطلوب در فضای زیستی، مبحث 
کیفیت زندگی در واحدهای مسکونی و ارتقای آن به یک چالش اساسی و آرمان برای مخاطبین آن گردیده است. از عوامل 
موثر در کیفیت بخشی به زندگی انسان، عنصر طبیعی نور می  باشد که در این پژوهش، آزمون شاخص  های کیفیت زندگی 
با الگوهای نورگیر از نوع فراکتال و ملهم از طبیعت برای ساکنین، ارزیابی می  شود؛ چرا که هندسه فراکتال موجود در 
طبیعت توسط ادراک بصری انسان خوانایی داشته و پردازش چگونگی شکلی و زیبایی آن از طریق دریافت بصری و ذهنی 
انسان آسان و منطبق می  باشد. هدف اصلی پژوهش، ارتقای کیفیت زندگی ساکنین واحد مسکونی با تبیین و ارزیابی 
شاخص  های آن توسط الگوهای نورگیر از نوع هندسه فراکتال می  باشد. بنابراین سوال اصلی پژوهش چگونگی تاثیرگذاری 
الگوهای نورگیر با هندسه فراکتال ملهم از طبیعت بر کیفیت زندگی مخاطب می  باشد. در روش تحقیق از روش استداللی و 
علمی استفاده می  شود. گرد  آوری داده  ها به روش دلفی و کتابخانه  ای انجام گرفت که الگوهای نورگیر، به عنوان متغیرهای 
مستقل و شاخص  های کیفیت زندگی برای مخاطب به منزله متغیرهای وابسته ارزیابی شد. به طور کلی یافته  های تحقیق 
مطابق شاخص  های کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن به عنوان سنجه  های تحقیق با بهره  گیری از طیف لیکرت ارزیابی 
و برای الگوهای نورگیر طبیعی و غیرطبیعی به ترتیب در امتیازهای "120 از 150" و "121 از 150" رتبه  بندی شد. در 
نهایت پژوهش به این نتیجه رسید که بداعت در تعریف الگوهای ملهم از طبیعت در نورگیرها و تولید ذهنیت جدید در 
مخاطب، منجر به شکل  گیری کیفیت جدید بصری و فضایی گردیده و آشنا کردن کاربران با عینیت الگو و ایجاد پیوند 
ذهنی با تصور کاربران، راهکاری برای تغییر در سبک طراحی الگوی نورگیرها می  باشد که منجر به تحول و ارتقاء کیفیت 

زندگی مخاطب و دریافت آن از فضا می  شود.

واژگان کلیدی: کیفیت زندگی، الگوهای نورگیر، هندسه فراکتال.
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از هندسه فراکتال« به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز که در سال 

1399 به انجام رسیده است، می باشد.
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۱. مقدمه
امروزه با توجه به نوع مصالح و روش  های نوین ساخت وساز 
در عرصه مسکن، رسیدن به سطح مطلوب از رضایتمندی 
کاربران فضای مسکونی و ارتقای کیفیت زندگی آن ها به 
عنوان مخاطب مطرح  به  برای ساکنین  آرمان  مثابه یک 
بخشی  کیفیت  در  موثر  عوامل  از  دیگر  یکی  می  باشد. 
نور  و  تاثیر طبیعت  معماری،  فضای  در  انسان  زندگی  به 
می  باشد. برای سنجش کیفیت زندگی عمدتا از شاخص های 
عینی و ذهنی یا ترکیبی از هر دو استفاده می  شود. نور روز 
هم چون امر مثبت بر سالمتی ساکنین، مطلوبیت بصری، 
خلق فضای معماری ریتمیک و زیبا و هم چنین ویژگی  های 
مفهومی آن مانند ایجاد سایه و عمق در جهت مطلوبیت 
فضا هم چون معماری گذشته ایران می توان بهره  مند شد 
)صفربیرانوند و شریفی، 1397(. نحوه دریافت نور و نورگیرها 
در معماری سنتی ایران و سایر کشورها، از تمهیدات نسبتاً 
کارا و متناسب با تکنیک  های زمان خود بوده و از اَشکال 
پالکانه   )مشربیه( استفاده  از جمله  هندسی و گره چینی 
برای طراحان معماری، مهندسین  نیز  امروزه  است.  شده 
و طراحان نور، تحقیقات بیشتری برای ترکیب معیارهای 
طراحی و ترجیحات عاطفی انسانی در هنگام برنامه  ریزی 
 Castilla et al.,( است  ضروری  ساختمان  ها  روشنایی 
p. 601 ,2018(. برای بیان قاعده  مند نمودن نحوه دریافت 
نور از لحاظ بصری و شکلی از کلمه الگو استفاده می  شود؛ 
توجه  با  می توان  نور  تأمین  در  دریافتی  اشکال  که  چرا 
به ویژگی  های مشابه شکلی تبدیل به یک الگوی نورگیر 
با  این پژوهش  باشد. در  الگو  از آن  یا قسمتی  گردیده و 

طبیعت  در  موجود  فراکتال  هندسه  که  این  به  توجه 
توسط ادراک بصری انسان خوانایی داشته و پردازش آن، 
می  باشد،  آسان  انسان  ذهنی  و  بصری  دریافت  طریق  از 
الگوهای نورگیر، از  الگوها برای آزمون بصری  انتخاب  در 
هندسه فراکتال استفاده می  شود. می توان با انجام ارزیابی 
و  معایب  داده  ها،  تحلیل  و  سنجش  مورد  شاخص  های 
و  نموده  رفع  مرتبط،  راهبردهای  ارائه  توسط  را  نواقص 
کیفیت زندگی ساکنین فضاهای مسکونی را ارتقا بخشید. 

2. سوال تحقیق
را  تحقیق  سوال  می توان  شده  بیان  مطالب  به  توجه  با 
فراکتال  هندسه  با  نورگیر  الگوهای  نمود:  عنوان  چنین 
تاثیری  چه  مخاطب  زندگی  کیفیت  بر  طبیعت  از  ملهم 

دارد؟

۳. پیشینه تحقیق
 1381 سال  در  معماری  مسابقات  برگزاری  به  توجه  با 
در داخل ایران، رقابت بین معماران برای طراحی خانه و 
مسکن مطلوب باال گرفت و طرح  های ویژه  ای در خصوص 
مباحث  به  و  گرفت  شکل  فراکتالی  هندسی  نورگیرهای 
مربوط به نور و نورگیر با مصالح سنتی و نوین در راستای 
ارتقای کیفیت مطلوب ساکنین پرداخته شد )جدول 1( 
که در این پژوهش نیز بررسی شاخص  های کیفیت زندگی 
و ارتقای آن در شهر تبریز با ارائه الگوهای جدید نورگیر 
با استفاده از هندسه فراکتال و ملهم از طبیعت، تبیین و 

ارزیابی می  شود.

جدول ۱: موردهای مطالعاتی از ساختمان  های طراحی و ساخته شده در شهر تهران با رویکرد بکارگیری هندسه 
فراکتال در نورگیر ساختمان

نام ساختمان: سعادت آباد
ویژگی فراکتالی: تکرار، 

خود متشابه، تقارن

نام ساختمان: صبا
ویژگی فراکتالی: تکرار، 

خود متشابه، تقارن، تناسب در 
مقیاس خرد

نام ساختمان: آجرپوش
ویژگی فراکتالی: تکرار، 

خود متشابه، تقارن، تناسب در 
مقیاس خرد

نام ساختمان: چهل گره
ویژگی فراکتالی: تکرار، 
خود متشابه، پراکندگی
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و  فارسی  زبان  به  شده  انجام  پژوهش  های  بر  مروری  با 
انگلیسی پیرامون موضوع تحقیق در خارج و داخل کشور، 
گنجینه  ای از آثار غنی در حوزه ادبیات و چارچوب نظری 

تحقیق حاضر در امتداد کلمات کلیدی عنوان تحقیق از 
رساله  های دکتری گردآوری شده که  و  کتاب  ها  مقاالت، 

برخی از آن در جدول 2 به آن اشاره شده است.

جدول 2: برخی پژوهش  های انجام شده پیرامون موضوع تحقیق

نتیجه گیریمطالب مهم ذکر شدهعنوان پژوهشنویسندگان )سال(

سامه و اکرمی،  
)1395(

تحلیل تحوالت اندیشه 
»کیفیت زندگی« در 
معماری و شهرسازی.

سیری در مفهوم »کیفیت زندگی«/ 
اندیشه  پیدایش  بر  موثر  عوامل 
و  معماری  در  زندگی«  »کیفیت 

شهرسازی.

مطالعات  بر  مبنی  اصلی  رویکرد  سه  به  رسیدن 
پژوهش پیرامون »کیفیت زندگی«: 1. کالبدی و 
غیر کالبدی، 2. نظام ادراکی و ارزشی ساکنین و 
3. تعامل انسان و محیط./ بستگی تاثیرات متقابل 
انسان و محیط بر یکدیگر، به شناخت و تفسیر هر 

دو عوامل ذهنی و عینی از وضعیت موجود

فخری و عظیمی،  
)1397(

تبیین مفهوم کیفیت 
زندگی: دلبستگی مکانی 

به مثابه عامل تاثیرگذار بر 
کیفیت محیط انسان ساخت.

مفهوم کیفیت زندگی در محیط 
ذهنی  و  عینی  ابعاد  رفتاری/ 
کیفیت زندگی/ کیفیت معمارانه/ 

دلبستگی مکانی.

زندگی  کیفیت  بر  رضایتمندی  احساس  تاثیر 
دلبستگی  افزایش  ذهنی/  و  عینی  جنبه های  از 
توسط  حضور  تداوم  و  تعلق  احساس  با  مکانی 

طراحی بهتر 

آردیتی و زانچی،  
)2019(

وضعیت سالمتی و کیفیت 
زندگی بیماران مبتال به 

دیابت در سوئیس.

 QoL و  سالمتی  وضعیت 
)متغیرهای وابسته(/ خصوصیات 
شرکت کنندگان، وضعیت سالمت 

QoL و

در  موقعیت خود  از  فردی  زندگی درک  کیفیت 
زندگی در بستر نظام  های فرهنگی است/ کیفیت 
زندگی در ارتباط با اهداف، انتظارات، مقررات و 

نگرش آن ها است.

مدنی و دیگران 
)1396(

ارزیابي جداره  هاي خیابان 
چهارباغ اصفهان و ارائه 

الگو براي آن با به کارگیري 
هندسه فراکتال.

الگوی  ارائه  فراکتال/  هندسه 
طراحی/ تبدیل بعد فراکتال به 

ساختار هندسی

خیابان  جداره  در  دلپذیر  و  مطلوب  فراکتال 
و  شکلی  زبان  فرمول  بندی  اصفهان/  چهارباغ 

هندسی ساختارهای فراکتالی 

بهزادپور، گرجی و 
سهیلی، )1396(

بررسی نقش طبیعت بر 
حس شادابی ساکنین در 

مجتمع  های مسکونی.

سرزندگی/  برحس  موثر  عوامل 
جهت  طبیعت  طراحی  کاربرد 
در  کاربران  اجتماعی  تعامل 

مجتمع  های مسکون

در  اجتماعی  تعامالت  و  شناخت  افزایش 
طبیعت/  میزان  افزایش  با  مسکونی  مجتمع  های 
طراحی  در  موثر  عوامل  جمله  از  طبیعت  وجود 
آرامش  سرزندگی،  حس  ارتقای  جهت  شهری 

محیط وکاهش روح ماشینی مدرنیته

لیون و دوپره، 
)2109(

ناراحتی بصری و ارزیابی نور 
در محیط های اداری.

ناراحتی های تصویری و روش های 
ارزشیابی ناراحتی دید/ پاسخ های 

فیزیولوژیک ناشی از نور

تاثیر نور بر سالمت و رفاه انسان و نیز راحتی و 
رفتار بصری/ تاثیر منفی بر روی درک بصری به 

طبع طراحی روشنایی ضعیف و ناراحتی بصری

تیلور، جولیانی، 
بیس و بویدستون 

)2017(

اثرات روانی فراکتال بر 
معماری زیست گرایی.

فراکتال در هنر و معماری/ تاثیر 
فراکتال بر سالمت روانی

فراکتال(  )هندسه  پیچیده  سیستم  های  نظریه 
یکی از دیدگاه  های موثر در علوم معماری و/ مدل 
فراکتال سیستم بصری انسان بیانگر سازگاری با 
ویژگی  های بصری خود و با سهولت نسبی برای 

پردازش

سرنو و تیلور، 
)2016(

پاسخ  های زیبایی شناختی 
به فراکتال  های دقیق 
برگرفته از پیچیدگی 

فیزیکی.

ابعاد و اشکال متقارن و  بررسی 
اولویت  های  در  فراکتالی  متنوع 
بصری/ ترفندهای فراکتالی خطی 

با تقارن و شکست

ابعاد فراکتال، بازگشت، تقارن و تعداد قطعه  ها در 
الگوها، عواملی هستند که در فرکتال  ها پیچیدگی 
و  قرار می  دهند  تاثیر  را تحت  قواعد ترجیحی  و 

ممکن است به سایر الگوهای گسترش یابد.
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4. مبانی نظری
بر شاخص  های  نورگیر  الگوهای  تاثیر  گذاری  بررسی  برای 
و  مباحث  مسکونی،  واحدهای  ساکنین  زندگی  کیفیت 
ادبیات مربوط به کیفیت زندگی، الگوی نورگیر و هندسه 

فراکتال مورد کاوش قرار می  گیرد.

4-۱- کیفیت زندگی
کیفیت زندگی به عنوان یک شرط اینکه چگونه ساکنان 
زندگی خود را بر اساس خصوصیات فیزیکی مسکن برآورده 
 Tanaphoom & Bart, 2019, p.( می کند، خطاب می  شود
دانسته  سالمت  و  بیماری  از  فراتر  را  آن  زانچی1  و   )35
در  زندگی  در  خود  موقعیت  از  فردی  درک  عنوان  به  و 
بستر نظام  های فرهنگی و ارزش  گذاری که در آن زندگی 
می  کنند، معرفی می کند که در ارتباط با اهداف، انتظارات، 
 Arditi & Zanchi, 2019,( مقررات و نگرش آن ها می  باشد
p. 235(. کیفیت زندگی در برگیرنده ابعادي روانی از جمله 

تعلق  خوانایی،   ، شادمانی  رضایت،  شاخص  هایی هم چون 
و هم چنین رسیدن  امنیت  و  اضطراب  و  پریشانی  خاطر، 
به مسایل انگیزشی و آرامش است که عالوه بر ابعاد روانی 
ابعاد محیطی شامل سنجش  هایی  برگیرنده  هم چنین در 
و  ابعاد  منظر،  و  دید  خود،  از  مراقبت  و  مسکن  هم چون 
است  محیطی  امنیت  و  خدمات  به  دسترسی  و  مساحت 
)فخری و عظیمی، 1397( )جدول 2(. از شاخص  های موثر 
هم چون  فرهنگی  و  اجتماعی  عوامل  زندگی،  کیفیت  بر 
تحقق  و  همسایگان  با  ارتباط  حال  عین  در  و  محرمیت 
زیست  عوامل  و شامل  بوده  امور  در  مشارکت شهروندان 
محیطی هم چون عدم آلودگی هوا، عدم آلودگی صوتی و 
کارآیی مصرف انرژی می  باشد )اشرفی و کهزادی، 1396(. با 
توجه به ادبیات نظری موجود، شاخص  های کیفیت زندگی 
را بر اساس سنجه  هایی که می  شود الگوهای نورگیری را 

بررسی کرد، می توان مطابق شکل 1 دسته  بندی نمود.

شکل ۱: شاخص  های موثر بر کیفیت زندگی ساکنین واحد مسکونی

تاثیر  است  ضروری  زندگی،  کیفیت  ماهیت  به  توجه  با 
از عوامل موثر در کیفیت بخشی به  طبیعت و نور را که 
زندگی انسان در فضای معماری می  باشد، به تبیین ماهیت 
الگوی نورگیر در بستر نور پرداخته شود؛ چرا که یکی از 
و  گره  چینی  در  استفاده  مورد  تکنیک  های  تبیین  مبانی 
مثل آن و هم چنین نحوه استفاده از کیفیت نورگیرها را 
می توان در هندسه و چگونگی استفاده از آن در نورگیرها 

و به وجود آمدن الگوهای متنوع نورگیری جستجو کرد.

4-2- الگوی نورگیر
راحتی بصری بستگی به فیزیولوژی چشم انسان، مقادیر 
انتشار  و  فضا  در  آن  توزیع  و  نور  مقدار  توصیف  فیزیکی 
ارزیابی  از طریق  معموال  که  می  باشد  نور  منبع  از  طیفی 
انسانی  نیازهای  بین  رابطه  تنظیم  عوامل  از  مجموعه  ای 
و محیط نور، از قبیل: میزان نور، یکنواختی نور، کیفیت 
 Michael &( نور و پیش بینی خطر انعکاس نور می  باشد
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نور،  رنگ  روشنایی،  سطوح   .)Heracleous, 2016, p. 3
سایه و تناوب روشنایی و تاریکی روی احساسات انسان و 
درک او از فضا تاثیر گذاشته و رفتار او و آهنگ زندگی  اش 
انسان،   .)1397 قمی،  بزرگ  و  )دیواندی  می کند  تنظیم  را 
به طور خودآگاه یا ناخودآگاه، به دنبال نظم در بی  نظمی 
بر  که  دارد  الگوها2یی  جوی  و  جست  به  تمایل  و  است 
دارای  زیبایی،  نظر  از  و  یافته  معنا  دنیا  از  اساس درکش 
تناسبات مطلوب جزء با کل باشند. بازشناسی الگوها از این 
نظر اهمیت دارد که می توانیم به کمک آن دنیای اطراف 
تحلیلی  و  توصیفی  زبان  به  آن  بسط  با  و  کنیم  درک  را 
تغییر  فرآیندهای  مختلف،  الگوهای  بین  ارتباط  ایجاد  و 
دهنده منظر و واکنش  های احساسی و زیبایی را نسبت به 
آن ها ایجاد کنیم. الگوها به دو نوع طبیعی و انسان ساخت 
تقسیم بندی می  شود؛ الگوهایی که در طبیعت وجود دارد 
و الگوهایی که انسان ساخت بوده و ایده بسیاری از آن ها 

به تقلید از طبیعت بوده است )بل، 1394(. 
الگوهای پایه و اصلی در طبیعت توسط پیتر استیونز3 در 
پیچ  ،  مارپیچ  ،  گروه  چهار  در  طبیعت"،  در  "الگوها  کتاب 
انفجار و انشعاب   تعریف شده است4. انشعاب از اتصال نقاط 
ایجاد می  گیرد که در حال حرکت است و الگوی درخت از 

این نوع الگو است )شکل 2(. 

شکل 2: الگوی درخت از نوع فراکتال با ویژگی انشعاب

)بل، 1394(

یکی از مهم  ترین خصیصه های ابعاد فراکتال از نقطه نظر 
شده  درک  بعد  یک  این  که  است  این  چشم  انداز  ادراک 
است، یعنی به نحوی که چشم انسان به شی نگاه می کند. 
ابزار ایده آل  به همین دلیل است که به نظر میرسد یک 
برای قضاوت زیبایی شناسی الگو است. عالوه بر این، چون 
طبیعت بسیاری از الگوهای آن را از فراکتال ایجاد می کند، 
برای شناسایی کیفیت طبیعی  فراکتالی  ابعاد  از  می توان 
 .)Flynn et al., 2013( و طبیعی بودن الگو استفاده کرد
ویژگی اصلی هندسه فراکتال آن است که به توصیف اشیاء 
یا الگوهایی می  پردازد که در مقیاس  ها یا بزرگنمایی  های 

متفاوت خود متشابه یا از لحاظ مقیاس متقارن می  باشد 
که می تواند درک کامل  تری از ساختار جهان ارائه دهد و 
وجود   آورد  به  طراحان  برای  را  بیشتری  خالقیت  امکان 
چگونگی  و  نورگیری  مساله  راه حل  برای  منظور  بدین  و 
شد  خواهد  گرفته  نظر  در  فراکتال  هندسه  نور،  دریافت 

)شکل 3(.

4-۳- فراکتال
سالیان سال  بشر طی  که  است  نوینی  فراکتال5، هندسه 
حتی به شکل ناخودآگاه با الگوگیری از طبیعت در ساخت 
محیط مصنوع خویش به کار برده است. هندسه فراکتال، 
بیانگر نظم پنهان و پیچیده آن است.  هندسه طبیعت و 
شکل های 4 و 5 بیانگر وجود فراکتال در طبیعت و اقتباس 
از طبیعت و رسیدن به محاسبات هندسی آن و هم چنین 
می  باشد. شیوع  بناها  تزیینات  و  معماری  در  آن  استفاده 
از  استفاده  احتماال  که  می  دهد  نشان  مصنوعی  فراکتال 
است.  بوده  تاریخ  در طول  استرس  کاهش  برای  فراکتال 
برج  )دوره دوازدهم(،  مثال: کلیساهای گوتیک  به عنوان 
ایفل در پاریس )1889( و خانه پالمر )1950( لوید رایت. 
ایجاد محیط هایی هستند  برای  معماری، ساختمان  ها  در 
که با پاسخ های فیزیولوژیکی به محرک های بصری بیش تر 
در ارتباط هستند. با توجه به تاثیر فراکتالها بر فرهنگ ها 
در سراسر جهان و شیوع آن ها در طبیعت، آن ها یکی از 
Tay-(  ویژگی های متمایز تجارب بصری روزمره ما هستند

.)lor, 2006

شکل ۳: نور عامل موثر بر کیفیت زندگی در واحد 
مسکونی

)سایت خط معمار، 1398(
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شکل 4: نمونه  ای از اشکال فراکتالی موجود در طبیعت

)https://bigbangpage.com, 1399(

شکل 5: نمونه  ای از اشکال فراکتالی استفاده شده در معماری ایرانی

مسجد امام اصفهان

چندگانه  مقیاس  های  در  الگوها  تکرار  لحاظ  به  فراکتال 
پیچیده است. پاسخ زیبایی شناختی انسان به پیچیدگی 
تقارن،  فراکتال،  ابعاد  دستکاری  با  دقیق  فراکتال  های 
بازگشت و تعداد قطعاًت بررسی شده است. )اردالن، 1394، 

نور  الگوهای  با  مقایسه  در  فراکتال  نوری  الگوهای   .)51
غیر فراکتال، آرامش و هیجان را افزایش می  دهد )ابوشی و 

دیگران، 2019( ) شکل 6(.

شکل 6: الگوهای تابش نور خورشید از طریق درختان

)ابوشی و دیگران، 2019(

5. روش شناسی تحقیق
روش  از  هم  آن  اهداف  اساس  بر  پژوهش  مسیر  در 
خردگرایانه و استداللی )قیاسی و استقرایی( و هم از روش 
علمی استفاده شده است. بنابراین با احساس مشکل یعنی 
مسایل روان  شناختی و کیفیت زندگی واحدهای مسکونی 
با تدوین پرسش نامه و  از دید ساکنین آن،  تعریف آن  و 
جمع  بندی نظریه ها و آزمون فرضیه  ها و بیان هم بستگی و 
ارتباط بین متغیرها و رسیدن به نتایج و تفسیر آن شاکله 
اصلی تحقیق صورت گرفت؛ به طوری که امکان استفاده 
از داده  های کیفی بر اساس مبانی نظری و داده  های کمی 
قالب  در  آماری  جامعه  و  نمونه  از حجم  تحلیل  روند  در 

جامعه  گردید.  فراهم  را  نهایی  و  مقدماتی  آزمون  های 
آماری به روش نمونه  گیری هدفمند بوده و از افرادی که به 
این موضوع آشنا و هم چنین در دسترس بودند، استفاده 
گردیده است. با توجه به این که متغیرهای مورد مطالعه 
طرفی  از  و  می  باشد  ترتیبی  مقیاس  های  با  کیفی  نوع  از 
حجم جامعه نامحدود می  باشد، از فرمول کوکران6 استفاده 
می  شود. بدین ترتیب در این پژوهش برای جامعه آماری 
عدد 29.88 به دست آمد که در نهایت به تعداد 30 نفر 

مشخص گردید.
دلفی  روش  به  هم  حاضر  پژوهش  در  داده  ها  گرد  آوری 
روش  در  که  گرفت  انجام  کتابخانه  ای  روش  به  هم  و 
از اساتید برجسته دانشگاهی که در زمینه موضوع  دلفی 



121
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

بررسی و تحلیل تاثیر الگوهای نورگیر ملهم از طبیعت بر مخاطب

شماره صفحه مقاله: 115-131
14

00
ن
ستا

زم
.3

7
اره

شم


تحقیقاتی  جمله  از  دارند؛  بخصوصی  تحقیقات  پژوهش، 
ویژگی  های هندسی  و  فراکتال  ماهیت هندسه  زمینه  در 
فراکتال  هندسه  دیدگاه  از  اسالمی  تزیین  های  در  گره  ها 
و  معماری  تکنولوژی  رشته  در  دیجیتال  نرم افزارهای  و 
هم چنین ترسیم و واکاوای ابعادی فراکتال  ها و نیز ماهیت 
نور و نورگیر در معماری اسالمی و مساجد در قالب مقاالت 
دهه  سال  های  در  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  رساالت  و 
اخیر انجام داده  اند. از نظرات مردمی که ساکنین واحدهای 
نور  کننده  دریافت  مخاطب  عنوان  به  هستند،  مسکونی 
مختلف  مقاطع  از  پرسش نامه  قالب  در  طبیعت،  از  ملهم 
سنی و علمی استفاده شده است و در روش کتابخانه  ای با 
بررسی کتب، مقاالت، مجالت معتبر علمی و پایان  نامه  های 
یا  شده  چاپ  معتبر  منابع  از  تحقیق  موضوع  با  مرتبط 
خارجی  و  داخلی  معتبر  سایت  های  از  دیجیتالی  نسخه 

انجام گرفته است. 
برای ارزیابی الگوهای نورگیر جدید در شهر تبریز با توجه 
به پیشینه تحقیق، تعداد بیشتری از تصاویر و طرح  هایی 
که در آن از هندسه فراکتال استفاده شده است، جمع آوری

سنجش  مولفه  های  اینکه  به  توجه  با  سپس  گردید. 
پژوهش حاضر ابتدا یک آزمون کیفی می  باشد و مرتبط با 
مولفه  های کیفیت زندگی می  باشد، الگوهای به دست آمده 
فراکتال  هندسه  ماهیت  به  توجه  با  دیگر  دسته  بندی  در 
نیز وجود ویژگی  های مشترک و متفاوت و فراوانی آن  و 
آن  امکان وجود  و هم چنین  ریاضی  و  تناسباتی  ابعاد  در 
طبق  ناظرین،  توسط  آن  بصری  دریافت  و  طبیعت  در 
غیرطبیعی  و  طبیعی  دسته  دو  به  استیونز  پیتر  نظریه 
تقسیم می  شود تا برونداد سنجش هر یک از گروه  ها نتایج 
دقیق  تری در ارائه الگوها ارائه دهد. در ادامه کار به روش 
دانشگاه  ها  اساتید  از  تعدادی  نظرات  از  استفاده  با  دلفی 
از  )تقلید  طبیعی  غیر  و  طبیعی  گروه  از  یک  هر  برای 
الگو و  طبیعت( مشخص شده از میان اشکال متعدد 16 
سپس 8 الگو و در نهایت 2 الگو انتخاب شد و بدین ترتیب 
آزمایش بصری و انجام پرسش نامه از بین 8 الگوی انتخابی 

به تعداد 2 الگو انجام گرفت )جدول 3(.

جدول ۳: انتخاب الگوهایی از هندسه فراکتال طبیعی و غیر طبیعی برای نورگیرها

الگو

انتخابی1234

گروه فراکتالی

طبیعی

غیر 
طبیعی

نحوه اجرای تحقیق و استراتژی کار بدین صورت می  باشد 
پنجره  به  شابلون شب رنگ  بصورت  انتخابی  الگوهای  که 
ثابت  اتاق  نور خورشید و در جهت جنوب در یک  به  رو 
و با کاربری مسکونی نصب گردید )شکل 7( و توضیحات 
الزم برای رسیدن به جواب  های نزدیک  تر به نظرات دقیق 

به پاسخ دهندگان داده شد؛ از جمله توضیحات کافی در 
مورد الگوهای شماره 1 و 2 و اجرای الگوهای نورگیر که با 
مصالح کامپوزیت و به روش آکاردیونی با فاصله 10 سانتی 
متری به پشت پنجره نصب می  شود و مطابق شکل 8 و 
قابلیت جمع شدگی دارد و در ساعت 11  نیاز  تناسب  به 
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قبل از ظهر، پرسش نامه با جامعه آماری 30 نفر ارزیابی 
گردید و هر 30 نفر پرسش نامه را یک  بار به الگوی نورگیر 
نورگیر  الگوی  به  دیگر  بار  و   )9 )شکل  طبیعی  فراکتال 
فراکتال غیر طبیعی پاسخ دادند )شکل 10(. بدین طریق 
که به هنگام انجام آزمون بصری توسط کرکره صرفا الگوی 
مورد نظر قابل نمایش باشد تا درک بصری مخاطب موجب 

تشویش نبوده و فقط از شکل مورد نظر تاثیرپذیر باشد. 

و  مطابق  پرسش نامه  سواالت  که  می  باشد  ذکر  قابل 
ساکنین  زندگی  کیفیت  مولفه  های  تک  تک  از  متشکل 
با شاخص  ها و سنجه  های مربوط می  باشد و به تعداد هر 
سنجه و زیرشاخص یک سوال که در مجموع 30 سوال 
شکل گرفت و با توجه به اینکه پرسش نامه تدوین محقق 
است، از روش صوري سود برده و سواالت پس از طراحي 
قرار  اصالح  و  نظر  اعمال  مورد  دانشگاهی  اساتید  توسط 

گرفته   است.

شکل 7: نحوه اجرای آزمون پرسش نامه بر اساس الگوی نورگیر فراکتال طبیعی و غیر طبیعی

شکل 8: الگوهای انتخابی و نحوه اجرای نورگیر با توجه به تکنیک اجرا و مصالح آن

الگوی 2: درختالگوی ۱: گره چینینحوه اجرا
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شکل 9: نحوه اجرای آزمون پرسش نامه بر اساس الگوی نورگیر فراکتال طبیعی

شکل ۱0: نحوه اجرای آزمون پرسش نامه بر اساس الگوی نورگیر فراکتال غیرطبیعی

 ،SPSS در تجزیه و تحلیل داده  ها از نرم  افزار تحلیل آماری
طبقه بندی  و  شناخت  طراحی،  برای  و  اکسل  نرم افزار  و 
 Fractal Explorer نرم افزار  از  فراکتال  هندسی  اشکال 
برای  استفاده  آماری مورد  استفاده شده است. روش  های 
به  که  است  پرسش نامه  ای  روش  داده  ها  تحلیل  و  تجزیه 
جدول  قالب  در  توصیفی  داده  های  کرونباخ  آلفای  روش 
استنباطی  آمار  توسط  سپس  و  شده  داده  گذاری  مربوط 
مقایسه  با  و  گردیده  تحلیل  و  تجزیه  نورگیر،  الگوهای 
داده  های هر یک نتیجه  گیری شده که در نهایت منجر به 

پاسخ  گویی سواالت تحقیق انجامید. در پرسش نامه تحقیق 
از شاخص های مهم و موثر کیفیت زندگی  برای هر یک 
یک سوال مرتبط، تدوین و در جدول 4 با بکارگیري طیف 
لیکرت7 ارزیابي شده است. این پژوهش در پی آن است که 
با ارزیابی چگونگی نورگیرها و شناسایی الگوهای نورگیری 
از نوع هندسه فراکتالی، به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق 
و کیفیت زندگی ساکنین آن به عنوان متغیرهای وابسته 
نماید )شکل 11(.  ارزیابی  به شاخص  های آن  با توجه  را 

شکل ۱۱: متغیرهای تحقیق شامل متغیر مستقل و متغیر وابسته

بر اساس ادبیات نظری فوق، نظرات ساکنین واحد مسکونی 
و  مورد سنجش  پرسش نامه  با  نورگیر،  الگوهای  مورد  در 
ارزیابی قرار گرفت و در بخش بحث و نتیجه  گیری، بصورت 

توصیفی و تحلیلی به آن پرداخته شد که در نهایت منتج 
به برونداد تحقیق شده است و مدل مفهومی آن به شکل 

شکل 12 می  باشد.



124

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
00
ن
ستا

زم
.3

7
اره

شم


شکل ۱2: مدل مفهومی تحقیق

ضریب  دو  از  کمی،  شکل  به  محتوایی  روایی  بررسی  در 
محتوا  روایی  شاخص  و   )CVR( محتوا  روایی  نسبی 
این تحقیق، در  پایایی  استفاده گردید8. در مورد   )CVI(
پرسش نامه  کل  کرونباخ  آلفای  درونی،  هم  خوانی  تحلیل 
برای الگوی شماره 1، 0.852 و الگوی شماره 2، 0.849 
از  پرسش نامه  حوزه  های  تمامی  هم چنین  آمد.  دست  به 
ضرایب استاندارد پایایی بین 0.80 تا 0.91 برخوردار بود. 
برآورد  محاسبات  نتیجه  می  شود،  مالحظه  که  همان طور 
روایي نشان مي  دهد که ضریب آلفاي هر یک از مولفه  ها 

در سطح عالی و مناسب )قابل قبولي( مي  باشد.

6. یافته هاي تحقیق
به طور کلی یافته  های تحقیق با توجه به جامعه آماری و

کیفیت  شاخص  های  با  مرتبط  سنجه  های  با  نمونه  حجم 
زندگی ارزیابی شد.

6-۱- داده  های توصیفی
آمار توصیفی با داده  های حاصل از آزمون الگوهای نورگیر 
فضای  در  شده  نصب  طبیعی(  غیر  و  )طبیعی  فراکتالی 
آزمایشگاهی در شهر تبریز از طریق آزمون پرسش نامه  ای، 
سن  و  تحصیالت  جنسیت،  نمودارهای  و  جدول  از  اعم 
لیکرت  مقیاس  از  استفاده  با  و   )13 )شکل  پاسخگویان 

بیان شد. 

شکل ۱۳: فراوانی مربوط به جنسیت، وضعیت تحصیلي و سنی پاسخگویان

لیکرت  طیف  اساس  بر  داده  ها  طبق  امتیازات  میانگین 
الگوی طبیعی و غیرطبیعی  برای  به ترتیب  در جدول 4 
امتیاز کل در همه  به طوری که  است؛  مشخص گردیده 

و  بوده  متغیرها  میانگین  از  بیشتر  آزمون  شاخص  های 
رضایت نسبی در اکثر موارد مشهود است.

درصد سندرصد تحصیالتدرصد جنسیت
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جدول 4: ارزیابی نظرات ساکنین برای الگوهای نورگیر فراکتالی با شاخص  های کیفیت زندگی بر اساس طیف لیکرت

شاخص 
کیفیت 
زندگی

زیر شاخص )سنجه ها(
الگوی 2 )فراکتال طبیعی(الگوی 1 )فراکتال غیر طبیعی(کیفیت زندگی

امتیازها
امتیاز کسب 
شده / امتیاز 
کل شاخص

امتیازها
امتیاز کسب 
شده / امتیاز 
کل شاخص

عوامل روحی 
و روانی

12345

25 / 30

12345

24 / 30

**- پریشانی و اضطراب
**- ترس و تنهایی

**- افسردگی
**- نشاط و شادابی

**- انگیزش برای فعالیت های روزمره
**- آرامش

عوامل 
محیطی

*- امنیت نورگیر

20 / 25

*

20 / 25

**- پیوستگی نور

**- خوانایی و درک بصری فضا با نورگیری مناسب

**- تعلق خاطر
**- آسایش

بیولوژیکی

*- آلودگی  های محیطی درگیر با نورگیر

16 / 20

*

16 / 20
**- مقاومت در برابر بالیای طبیعی نورگیر

**- آسایش اقلیمی
**- تماس با طبیعت

زیبایی 
شناسی

*- زیبایی نورگیر

20 / 25

*

20 / 25
**- تنوع نور و نورگیر

**- سازگاری بصری با نوع نورهای وارده
**- رنگ و مصالح نورگیر

**- کاربرد عناصر بومی و نمادین در نورگیر

اجتماعی و 
فرهنگی

- ارتباط با همسایگان و اجتماعی بودن با نوع 
*نورگیر

7 / 10
*

8 / 10
**- محرمیت و امنیت بصری با نوع نورگیر

5 / 4*5 / 4*- انعطاف پذیری برای دریافت نورعملکردی

اقتصادی
*- دوام و پایداری نورگیر

8 / 10
*

8 / 10
**- هزینه ساخت، تعمیر و نگهداری نورگیر

کالبدی
*- تناسب ابعاد و مساحت نورگیر

12 / 15
*

12 / 15 **- دید و منظر نورگیر
**- روشنایی نورگیر

5 / 4*5 / 4*- کارآیی مصرف انرژی در نورگیرزیست محیطی
5 / 4*5 / 5*- مراقبت از خود در قبال نورگیری مناسبفیزیکی

الگوی 1: الگوی میانگین کل امتیازات کسب شده/ کل امتیاز شاخص  ها
فراکتال غیر طبیعی

الگوی 2: الگوی 121/150
فراکتال طبیعی

120/150
تاثیر مثبتتاثیر مثبتارزیابی نهایی
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مجموع امتیازات ناشی از شاخص  های کیفیت زندگی در 
هر کدام از الگوهای نورگیر فراکتالی با دامنه نوسان 30 از 
150 امتیاز در سه طبقه تاثیر مثبت )111 تا 150(، بی 
تا 70( رتبه  بندی  تاثیر منفی )30  تا 110( و  تاثیر )71 
شد. با کسب امتیاز 121 و 120 به ترتیب برای الگوهای 
نورگیر شماره 1 و 2، با درجه تاثیرگذاری مثبت ارزیابی 

گردید.

6-2- داده  های استنباطی
برای آمار استنباطی، آزمون تفاوت میانگین شاخص  های 
کیفیت زندگی برای وضعیت جنسیت، و از آزمون واریانس 
برای وضعیت تحصیالت و سن پاسخگویان، انجام گرفت 

)جدول 5(.
آزمون  از  مرکزي  حد  قضیه  طبق  فرضیه  آزمون  برای 
میانگین یک جامعه یا آزمون تی استفاده مي  شود. سطح 
آزمون  در  زندگی  کیفیت  شاخص  های  براي  معني داري 
کم تر از 0.05 مي  باشد و میانگین آن اختالف معني  داري 
با میانگین عددي )2.5( دارد که نشان مي  دهد با توجه به 
سطح معنی  داری )0.000( بین شاخص  ها با الگوی نورگیر 
فراکتال ارتباط معنی  داری وجود دارد. براي تعیین تفاوت 
میانگین شاخص  ها، برحسب جنسیت افراد مورد مطالعه از 
آزمون تفاوت میانگین  ها استفاده  شده است. زیرا جنسیت 
فاصله  اي  متغیر  یک  شاخص  ها  و  دوحالته  اسمي  متغیر 
است. به عنوان مثال برای شاخص "عوامل روحی و روانی" 
الگوهای  در  تي  آزمون  زیر  جدول  اطالعـات  اساس  بر 
نورگیر 1 و 2 به ترتیب مقدار t =2.348 و t =0.846 با 
با  بنابراین  است.   )0.405( و   )0.026( معني داري  سطح 
توجه به اطالعات به  دست  آمده از تجزیه  و تحلیل اطالعات

اساس  بر  روانی"  و  "عوامل روحی  مي توان گفت شاخص 
جنسیت در الگوی 1 متفاوت بوده و در الگوی 2 تفاوتی 
نمی کند. بطوری که در الگوی 1 از نظر زنان مورد مطالعه 
تاثیر "عوامل روحی و روانی" بر کیفیت زندگی به نسبت 

مردان زیاد است.
تحصیالت  سطح  حسب  بر  میانگین  تفاوت  تعیین  براي 
آنالیز واریانس استفاده  شده است. طبق  از آزمون  و سن 
بر  یک طرفه  واریانس  تحلیل  آزمون  مطابق  و   5 جدول 
روحی  "عوامل  شاخص  برای  تحصیالت  سطح  حسب 
مقدار  ترتیب  به   2 و   1 نورگیر  الگوهای  در  روانی"  و 
 )0.110( معني داري  سطح  با   F=1.815 و    F=2.219 
و )0.0169( است. بنابراین مي توان گفت میزان شاخص 
"عوامل روحی و روانی" در بین گروه هاي تحصیلی متفاوت 
نیست. هم چنین مطابق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 
بر حسب سن افراد برای شاخص "عوامل روحی و روانی" 
و    F=0.725 مقدار ترتیب  به  و 2  نورگیر 1  الگوهای  در 
F=1.094 با سطح معني داري )0.546( و )0.369( است. 
و  روحی  "عوامل  شاخص  میزان  گفت  مي توان  بنابراین 

روانی" در بین گروه هاي تحصیلی متفاوت نیست. 
براي بررسي رابطه بین کیفیت زندگی و شاخص  های آن 
که هر دو در سطح فاصله  اي مي باشند از ضریب همبستگي 
مي دهد  نشان  زیر  جدول  است.  شده  استفاده  پیرسون 
زندگی  کیفیت  بین  دست آمده  به  معني  داري،  سطح  که 
و  مي  باشد   )0.000( روانی"  و  روحی  "عوامل  شاخص  و 
ضریب همبستگي )r پیرسون( بین دو متغیر در الگوهای 
نورگیر 1 و 2 به ترتیب 0.875 و 0.792 نشان مي  دهد 
بین دو متغیر فوق رابطه  ای هم سو در سطح باالیی وجود 

دارد. سایر شاخص  ها نیز به همین روال ارزیابی می  شود.

جدول 5: آزمون تفاوت و ضریب پیرسون با سطح معنی داری برای شاخص  های کیفیت زندگی و داده  های توصیفی

رابطه بین کیفیت سنتحصیالتجنسیتشاخص ها
زندگی و شاخص ها

t سطح آزمون
سطح مقدار Fمعني داري

سطح مقدار Fمعني داري
معني داري

ضریب 
همبستگي
)r پیرسون(

سطح 
معني داري

عوامل 
روحی و 

روانی

 2.348الگوی 1
0.846

0.026 
0.405

2.219 
1.815

0.110 
0.169

0.725 
1.094

0.546 
0.369

0.857 
0.792

0.000 
0.000 الگوی 2

عوامل 
محیطی

 2.130الگوی 1
0.247

0.042 
0.807

1.629 
2.425

0.207 
0.088

0.887 
1.067

0.461 
0.380

0.914 
0.869

0.000 
0.000 الگوی 2

بیولوژیکی
 0.514الگوی 1

1.759
0.611 
0.089

1.881 
0.541

0.158 
0.659

1.882 
2.343

0.157 
0.096

0.715 
0.668

0.000 
0.000 الگوی 2

زیبایی 
شناسی

 1.810الگوی 1
-0.341

0.081 
0.736

3.631 
2.119

0.026 
0.122

1.502 
1.143

0.237 
0.350

0.860 
0.831

0.000 
0.000 الگوی 2

اجتماعی و 
فرهنگی

 1.791الگوی 1
1.975

0.084 
0.058

0.740 
0.101

0.538 
0.959

0.649 
0.587

0.591 
0.629

0.733 
0.660

0.000 
0.000 الگوی 2
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رابطه بین کیفیت سنتحصیالتجنسیتشاخص ها
زندگی و شاخص ها

t سطح آزمون
سطح مقدار Fمعني داري

سطح مقدار Fمعني داري
معني داري

ضریب 
همبستگي
)r پیرسون(

سطح 
معني داري

عملکردی
 1.617الگوی 1

2.339
0.117 
0.027

0.232 
1.723

0.873 
0.187

0.582 
0.872

0.632 
0.468

0.662 
0.467

0.000 
0.009 الگوی 2

اقتصادی
 0.555الگوی 1

0.549
0.584 
0.588

0.080 
0.955

0.970 
0.428

0.005 
0.416

1.000 
0.743

0.417 
0.643

0.000 
0.000 الگوی 2

کالبدی
 1.986الگوی 1

0.142
0.057 
0.888

0.752 
1.575

0.531 
0.219

0.722 
0.527

0.548 
0.668

0.831 
0.765

0.022 
0.000 الگوی 2

زیست 
محیطی

 1.933الگوی 1
0.725

0.063 
0.474

1.699 
2.665

0.192 
0.69

0.803 
0.793

0.504 
0.509

0.548 
0.495

0.002 
0.005 الگوی 2

فیزیکی
 0.594الگوی 1

-0.170
0.540 
0.866

1.566 
3.677

0.222 
0.025

1.585 
1.413

0.217 
0.261

0.677 
0.692

0.000 
0.000 الگوی 2

7. جمع بندی و نتیجه  گیری
برای بخش نتیجه  گیری که شامل پیام حاصل از تحقیق 
برای محققان امر می  باشد؛ با توجه به اینکه ابعاد مختلف 
عنوان  به  ارزیابی  سنجه  های  در  مخاطب  زندگی  کیفیت 
می  گیرد،  قرار  کاوش  مورد  تحقیق  سنجش  متغیرهای 
می توان دقت و تمرکز بیشتر در رسیدن به جواب سوال 
تحقیق، آمال و اهداف آن را داشت. برای یافتن جواب سوال

آزمون  اساس  بر  نورگیر  "الگوهای  که  این  تحقیق  اصلی 
واحدهای  معماری  در  استفاده  مورد  فراکتال  هندسه  با 
مسکونی معاصر چه تاثیری در کیفیت زندگی مخاطب آن 
دارد؟" مستلزم ارزیابی یافته  ها و مقایسه آن می  باشد. برای 
همین داده  های جمع  آوری شده برای هر دو الگوی نورگیر 
فراکتالی بررسی و میانگین امتیازات برای سنجه  های آن 
طبق نمودار مقایسه  ای )شکل 14( برای نتیجه  گیری شکل 

گرفت.

شکل ۱4: نمودار مقایسه  ای میانگین امتیازات سنجه  ها برای الگوهای ۱ و 2

در تمامی شاخص  ها و سنجه  های مربوط، میانگین امتیازات 
شبیه به هم و یا با اختالف جزیی و با درصد کمی نزدیک 
به هم هستند که نشان از همگرایی مفهوم تحقیق و هم 

سنخ بودن الگوها دارد. امتیازات بدست آمده برای تمامی 
شاخص  ها باالتر از میانگین نرمال که 2.5 می  باشد، بوده و 
رضایت نسبی برای تمامی موارد مشهود است )شکل 15(.
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شکل ۱5: نمودار مقایسه  ای میانگین امتیازات شاخص  ها برای الگوهای ۱ و 2

نمودار فوق در شاخص  های فیزیکی، کالبدی  به  با توجه 
و زیبایی شناسی رضایت بیشتری نسبت به سایر عوامل 
مشهود است و نظرات پاسخگویان در عوامل روحی و روانی، 
عوامل محیطی، بیولوژیکی و اقتصادی در تراز نمره 4 و از 
رضایت مطلوبی برخوردار بوده و در نهایت در شاخص  های 
در  نیز  فرهنگی  اجتماعی-  و  عملکردی  زیست محیطی، 
 16 و   15 شکل های  طبق  دارد.  قرار  نسبی  رضایت  حد 
در شاخص عوامل روحی و روانی، سنجه  های پریشانی و 
محیطی،  عوامل  شاخص  در  تنهایی،  و  ترس  و  اضطراب 
فرهنگی،  و  اجتماعی  شاخص  در  نور،  پیوستگی  سنجه 
سنجه محرمیت و امنیت بصری با نوع نورگیر، در شاخص 
فیزیکی،  شاخص  در  و  نورگیر  روشنایی  سنجه  کالبدی، 
از  مناسب  نورگیری  قبال  در  خود  از  مراقبت  سنجه 
الگوی  تاثیر بیشتر  از  امتیازات بیشتر و به تبع آن نشان 
شاخص  در  می  باشد.  مخاطب  زندگی  کیفیت  در  نورگیر 
با همسایگان  زیر سنجه »ارتباط  و فرهنگی«  »اجتماعی 
و اجتماعی بودن«، میانگین نمرات به دست آمده 3 بوده 
و در کل با احتساب عدد اعشار مثبت از میانگین نرمال 
یک  کل  در  و  داشته  نامحسوسی  تاثیر  می  باشد   2.5 که 
ضریب بی  تاثیری به شماره می  آید و این نشانگر آن است 
که با زیر سنجه دیگر همان شاخص در تقابل بوده و به 
که  »محرمیت«  زیرسنجه  در  رضایت  به  رسیدن  خاطر 
رضایتمندی  تاثیرات  از  است،  برخوردار  نسبی  رضایت  از 
ساکنین در سنجه ارتباط با بیرون کاسته می  شود که دال 
بر صحت رضایتمندی و ارتقای کیفیت زندگی و در نهایت 

راستی آزمایی ابعاد مسیر تحقیق می  باشد.
و  نظری  ادبیات  تحقیق،  یافته  های  به  توجه  با  نهایت  در 

نظرات  و  باال  امتیاز  هم چنین  و  فراکتال  هندسه  ماهیت 
مثبت پاسخگویان طبق نمودارهای 15 و 16 در اکثر موارد 
از شاخص  های کیفیت زندگی مخاطب )ساکنین  ارزیابی 
واحد مسکونی( در رابطه با نورگیرها که از هندسه فراکتال 
تحقیق،  سوال  جواب  راستای  در  بود،  شده  گرفته  بهره 
فراکتال  هندسه  با  نورگیر  الگوهای  که  می  شود  نتیجه 
واحدهای  معماری  در  استفاده  مورد  طبیعت  از  ملهم 
مثبت  تاثیر  مخاطب  زندگی  کیفیت  در  معاصر  مسکونی 
موثر  مخاطب  زندگی  کیفیت  ارتقای  جهت  در  و  داشته 
می  باشد و نیز معماری واحدهای مسکونی معاصر مبتنی بر 
کاربرد الگوهای نورگیر از نوع هندسه فراکتال می تواند با 
مولفه  های کیفیت زندگی مخاطب ارتباط مستقیم داشته 
باشد. هم چنین می توان اذعان نمود بداعت، تنوع، تفاوت و 
خالقیت در تعریف الگوهای طبیعت گرایانه در نورگیرهای 
مورد بررسی و تولید ذهنیت جدید در مخاطب از طریق 
آزمون آن الگوها منجر به شکل  گیری کیفیت جدید بصری 
با  ترتیب آشنا کردن کاربران  بدین  و فضایی شده است. 
عینیت الگو و ایجاد پیوند ذهنی با تصور کاربران از طریق 
تبیین کیفی فضایی شده  باعث  انجام گرفته،  آزمون  های 
و راهکاری برای تغییر در سبک طراحی الگوی نورگیرها 
می  باشد که منجر به تحّول و ارتقاء دریافت کاربر مخاطب 
نقاط  که  مواردی  می  باشد  ذکر  به  الزم  می  شود.  فضا  از 
تدوین  مستلزم  می  شود،  محسوب  تحقیق  رویکرد  ضعف 
راهبردهایی هست که با حفظ ابعاد و شاخص  های مثبت 
نوع  این  مشکل  حل  راه  گشای  بتوان  نورگیرها،  نوع  این 

نورگیرها باشد و می  بایستی به آن توجه داشت.
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پي  نوشت

1. Zanchi
2. در فرهنگ لغات تعاریف مختلفی از الگو به شرح زیر ارائه شده است:

ترتیب قرارگیری قسمت  های تکراری یا متشابه اجزا، موتیف  های تزیینی -
یک طرح تزیینی -
یک سبک -
نقشه یا نمونه  ای که به عنوان راهنما در ساختن شیئی مورد استفاده قرار گیرد. -
مسیر متداول یک حرکت یا فعالیت -
مدلی ارزشمند برای تقلید -
یک نمونه به عنوان نماینده کل. -

3. Peter stevens
بسیار  و  داشته  کوتاه  و هم چنین طول  اشغال می کند  کامل  به طور  را  بعدی  دو  فضایی  و  یکنواخت  بسیار  مارپیچ   .4
غیر مستقیم است. پیچ چندان یکنواخت نیست و می تواند بسیار نامنظم و آشفته باشد؛ به طور کامل فضا را اشغال کرده 
و نسبتاً مستقیم است. انفجارها از نظر زاویه ثابت بین خطوط یکنواخت بوده و نمی تواند فضا را با تراکم یکسان پر کند و 

در مرکز نسبت به محیط متراکم  تر و بسیار مستقیم   است.
5. واژه فراکتال در فرهنگ لغات انگلیسي به شکستن، ترکیدگي، شکستگي پیدا کردن ترجمه شده است. از لحاظ واژه، 
زیر  تعاریف  است.  گرفته  شکسته  معناي  به   »Fractum« یا   »Fractus« التین  واژه  از  را  فراکتال  اصطالح  مندلبرات 
براي فراکتال و ساختارهاي فراکتالي ارائه شده است: 1- ساختار کالبدي یا هندسي که در تمام مقیاس ها و حالت  هاي 
اندازه  گیري شکلي نامنظم و قطعه قطعه دارد. 2- در ریاضیات، مطالعه شکل  هاي پیچیده را که داراي ویژگي خود متشابه 
مي  باشند، فراکتال مي  نامند. 3- فراکتال  ها اشکال پیچیده و نامنطم هستند که پیچیدگي و بي  نظمي آن ها در مقیاس  هاي 
متفاوت مشابه است. 4- فراکتال  ها اشکالي هستند که برخالف شکل  هاي هندسي اقلیدسي، به هیچ وجه منظم نیستند. 
این اشکال اوال سراسر نامنظم  اند و ثانیا میزان بي  نظمي آن ها در همه مقیاس  ها یکسان است و ثالثا بي  نظمي آن ها به طور 

هندسي در مقیاس  هاي گوناگون تکرار مي  شود )حیدري، شکوهي، 1395(.
* ( )Z P P

n
1
2

2

2

f

-
=

a 6. فرمول کوکران:          
در این فرمول آلفا نمایانگر سطح اطمینان که معموال پنج صدم در نظر گرفته می  شود و مخرج کسر نمایانگر دقت مورد 
نظر پژوهشگر می  باشد و پانزده صدم در نظر تعیین شد. مقدار P هم نسبت موفقیت را نشان می  دهد که برای تحقیقات 

.)Cochran, W.G. 1977( بدون پیشینه عدد پنج دهم در نظر گرفته   شد
7. براي زیر سنجه هاي هر معیار، درجه  هاي 1 تا 5 )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( تعیین شد. امتیاز هر جدول 
در بازه    اي از "تعداد گویه  ها ضرب در 1" و "تعداد گویه  ها ضرب در 5" قرار دارد. با تقسیم عدد به دست آمده از کسر این 
بازه به سه کیفیت تاثیر مثبت، بی  تاثیر و تاثیر منفی خواهیم رسید. امتیاز کلي جدول  ها نیز به این صورت حساب مي  شود: 

نمره تعداد گزینه  هاي عالمت زده از وزن کلي گویه )سلیمي و دیگران، 1387، 60-55(.
8. برای تعیین CVR از متخصصان درخواست می  شود تا هرآیتم را براساس طیف سه قسمتی»ضروری است«، »مفید است 

ولی ضرورتی ندارد« و »ضرورتی ندارد« بررسی نماید. سپس پاسخ  ها مطابق فرمول زیر محاسبه گردید.
Cvr N

n

2

E N
2=

-

در این راستا پرسش نامه در مرحله اول به 20 نفر از اساتید متخصص و مشرف به موضوع مورد نظر ارائه گردید تا نظرات 
خود را در مورد آن ثبت کنند و CVR برای تک تک سواالت مورد بررسی قرار گرفت. بدین  ترتیب سواالتی که مقدار 
CVR آن ها بزرگتر از 0.42 بود نگه داشته شده و اگر زیر 0.42 بود، بازبینی و اصالح شده و بعد از بازنگری دوباره توسط 
متخصصان بررسی شدند تا مقدار آن به حد نصاب مورد نظر برسد )حاجی  زاده و اصغری، 1390(. با همین روش برای تک 
تک آیتم  ها و سواالت پرسش نامه، این مقدار محاسبه گردید. در ادامه، CVI نیز برای هر یک از سواالت بررسی گردید. 
بررسی هر سوال با گزینه  های غیر مرتبط، نیاز به بازبینی جدی، مرتبط اما نیاز به بازبینی و کاماًل مرتبط توسط متخصصان 
پاسخ داده شد. از تجمیع امتیازات موافق برای هر آیتم که امتیاز "مرتبط اما نیاز به بازبینی" و "کاماًل مرتبط" را کسب 
کرده  اند، تقسیم بر 20 )تعداد کل متخصصان( CVI برای هر سوال محاسبه شد. در صورتی که نمره بدست آمده باالتر از 
0.79 بود، روایی محتوایی مقیاس مورد تایید قرار گرفت؛ در غیر این صورت سواالت بازنگری شده و دوباره بررسی و یا 

در کل حذف و بدین ترتیب اعتبار محتوایی پرسش نامه تایید گردید.
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