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 چكیده
 از یناش ،مفهوم نیا .است طیمح و انسان ارتباط در مؤثر و مهم میمفاه جمله از ،تعلق حس

 یایجغراف نگاه از .کندیم برقرار ارتباط آن با که است یمكان به نسبت فرد یهااحساس

 معاصر یشهرها در یشهر منظر و طیمح تیفیک یابیارز در یاساس ینقش ،تعلق حس ،یانسان

 و تعلق حس ،یاجتماع و یکالبد ،یحساسا ،یشناخت یكردهایرو جمله از یمختلف عوامل .دارد

 حس یاجتماع -یکالبد مفهوم به ،پژوهش نیا در که آورندیم وجودبه را مكان به یدلبستگ

 به مربوط میمفاه ،شبانه یزندگ گسترش با امروزه .است شده توجه یشهر منظر در علقت

 یابیارز ،پژوهش نیا هدف .اندهافتی تیاهم روز، همانند زین شب در یشهر ظرامن مكان تیفیک

 تعلق حس مفهوم یعنی مكان، تیفیک سنجش یدیکل عوامل از یكی با ینورپرداز نحوة رابطة

 و تعلق حس یجتماعا -یکالبد مفهوم یارتقا در ینورپرداز دیجد یهایفناور نقش و است

 و یفن عوامل ،منظورنیابه .کند یم یبررس را تریانسان یشهر به طیمح لیتبد در آن ریتأث

 از منطقه دو در یاخوشه صورتبه که -یشهر یهابدنه از نمونه 14 در ینورپرداز یهاکیتكن

 یبرا آن، در که است یشیمایپ نوع از پژوهش .شدند یابیارز -شدند انتخاب تهران شهر

 افزارنرم از استفاده با هاداده سپس و است شده گرفته بهره پرسشنامه از هاداده یآورجمع

SPSS یریکارگهب که است آن ةدهندنشان ها افتهی .اندشده لیتحل یهمبستگ آزمون و 

 شهروندان تعلق حس یارتقا ،جهیدرنت و انهشب یمعمار رونق در ینورپرداز دیجد یها یفناور

  .دارد ییبسزا سهم یتهران
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 مقدمه
 نیا در .است طیمح تیفیک يارتقا ،شهر یاساس يازهاین از یکی .دارند گریکدی بر یمتقابل ریتأث يشهر طیمح و انسان

 نظر از .شود یم محسوب يشهر مناظر و فضاها تیفیک يارتقا در گذارریتأث و مهم عوامل از یکی ،تعلق حس ،انیم

 عوامل به توان یم جمله آن از که ندگذارریتأث يشهر يفضاها در تعلق حس جادیا در يادیز میمفاه ،طیمح یشناسروان

 و یانسان يشهر به یابیدست يبرا آن لیتحل که دارد ياژهیو گاهیجا ،شهر در ییخوانا .کرد اشاره یاجتماع -يکالبد

 -یفرهنگ يکارکردها یاصل يها تیاولو در ،یدلبستگ (.8 :1391 گران،ید و يانصار) است يضرور اریبس یاجتماع

 ییباال گاهیجا از ،یاسالم شهر یشناسنشانه دستگاه در نور (.1389 ،یخیمشا و نژاديمهدو) دارد قرار شهر یاجتماع

 حکمت عنوان با آن از شود،یم شهر يمعنو يهاجنبه يارتقا سبب کهیهنگام و (24 :1381 نژاد،يمهدو) است برخوردار

 میمفاه و شهر به يانتقاد کردیرو براساس که است ذکر انیشا البته (.59 :1383 ،نژاد يمهدو) شودیم ادی یاسالم

 فیتوص بخشتیهو یزمان ،شهر کی در کاررفتهبه یاسالم عناصر ،(59 :1384 ،ژادن يمهدو) آن یاجتماع -یفرهنگ

 گران،ید و نژاد يمهدو) بگذارند ریثأت مردم یفرهنگ و یاجتماع تعامل بر و ابندی ارتباط طیمح عملکرد نظام با که شوند یم

 يمعمار رابطة لیتحل در ،رونیا از .(23 :1390 ،یناگهان و نژاديمهدو) اندهمبسته مفهوم دو ،حرکت و نور .(115 :1389

 يکالبد يها یژگیو .شودیم ادی یاساس اصل کی عنوانبه آن مفهوم و نور از ،(22 :1390 گران،ید و نژاد يمهدو) نهیزم و

 و متفاوت يها یژگیو و هاسطح با افراد جذب لیقب از ،یاجتماع يها یژگیو و شکل ،اسیمق جمله از ،بنا کالبد از متأثر

 حس يریگشکل در یمهم نقش رد،یگ یم صورت طیمح در که یگوناگون یاجتماع يها تیفعال و مختلف یسن يهاگروه

 و تیامن به ازین لیدلبه یاجتماع يها تیفعال و شود یم فیتعر ينورپرداز با بنا، کالبد هوا، شدنکیتار با .دارند تعلق

 به نسبت شب در تعلق حس ،جهیدرنت .دارند یناسبم و یکاف نور که دریگ یم صورت ییهامکان در مناسب، يبصر ییکارا

 که ییهاتیفعال زین و شود یم گذاشته شینما به ينورپرداز قیطر از که است يمناظر به توجه با ،يشهر يها مکان

 -یفن ملعوا و ينورپرداز نحوة .1 :از اندعبارت پژوهش یاساس يهاپرسش .ردیگ یم شکل ،آن قالب در ينورپرداز

 شیافزا در ينورپرداز يها کیتکن و هاروش چه .2 دارد؟ تعلق حس با يارابطه چه يشهر يها جداره ينورپرداز یکیتکن

 و تحلیلی -توصیفی پژوهش روش از استفاده با ،پژوهش يهاپرسش به ییپاسخگو يبرا ؟است دیمف تعلق حس

 .شود یم پرداخته تعلق حس با ينورپرداز یکیتکن -یفن يرهایمتغ طةراب یبررس و لیتحل به ،میدانی يها مطالعه
 

 نظری مبانی
 استدمن،) دشویم جادیا مکان و فرد نیب که است مثبت یوابستگ و مکان حس تیکل از بعد کی ،مکان به تعلق حس

 آلتمن،) است خاص کانم کی در انسان -انسان و مکان -انسان نیب يهاتعامل و هاتیفعال از برخاسته و (674 :2003

 براساس ؛داند یم مکان از یجزئ را خود ،انسان که صورتنیبد. شود یم منجر مکان با فرد وندیپ به تعلق، حس .(1992

 او يبرا مکان و دکن یم تصور خود ذهن در مکان يبرا ینقش ،تیشخص و عملکردها ،یمعان ها،نشانه از خود يها تجربه

 ،است آگاه مکان يها نماد و نام از تنها نه کند، یم تعلق احساس مکان به فرد کهیهنگام .شود یم احترام قابل و مهم

 و است محترم ،مکان ينمادها ،حالت نیا در .دارد آن با یمشترک ریتقد کندیم حس و دارد بودن احساس ،مکان با بلکه

 مهم اریبس يشهر يها مکان در تعلق حس مقولة ،جهت نیا از .است مهم زین فرد يبرا دهد یم رخ مکان يبرا آنچه

 .رودیم شماربه طیمح بخشتیفیک عوامل از یکی و است

 ،یشناخت يکردهایرو که است شده يادیز يها بحث ،مکان به یدلبستگ و تعلق حس ةدهندشکل عوامل مورد در

 یکم ،ددگریبرم افراد یشناخت -یاکادر بحث به که یعوامل مورد در نظر اظهار .ردیگ یمدربر را يکالبد و یاحساس ،یاجتماع

 -یاجتماع کردیرو براساس ،پژوهش نیا ينظر یمبان .دارد ریتأث طیمح از فرد احساس ةنحو بر ياریبس طیشرا رایز ؛است دشوار

 يبنددسته به ،یطیمح یشناسروان در رفتار -مکان ةینظر براساس ،عوامل از دسته نیا» .است تعلق حس مفهوم يکالبد
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 يشهرها به یکیتکن و یفن نگاه در .(36 :1390 ،یمطلب و فروزنده) «پردازند یم کالبد و تیفعال مهم عامل دو راساسب طیمح

 کرد مشاهده را يهنر يها ییبایز و یمهندس دانش ،یانسان میمفاه با نور حیصح کاربرد انیم تعامل توان یم یرانیا و یاسالم

 و تعلق حس .است برخوردار ياریبس تیاهم از یرانیا يشهرساز لیتحل در که یوعموض ؛(70 :1390 ،يجوانرود و نژاد يمهدو)

 نینو يها يفناور و یدوستيانرژ يالگو از شبانه، يمعمار دیجد يها روش .دارد ارتباط زین شبانه يمعمار با ،مکان به یدلبستگ

 يکشورها معاصر يمعمار در یجمع يفضاها یطراح در ،نینو يها يفناور .(38 :1392 نژاد، مهدوي) ردیپذیم ریتأث ينورپرداز

 .(77: 1393 ،يجعفر و نژاد يمهدو) اندشده گرفته کاربه شتریب روزروزبه یاسالم

 اصول که ییفضاها در ژهیوبه و (85 :1392 گران،ید و نژاد يمهدو) دهندهآموزش يشهرها به یانسان کردیرو در

 عوامل ریسا و نور انیم تعامل ،(38 :1392 گران،ید و نژاد يمهدو) است یرانیا و یاسالم فرهنگ بر یمبتن هاآن یطراح

 يشهر مکان کی در هاتیفعال .است یبازشناس و مشاهده قابل یخوببه تریانسان ییفضا ساخت هدف با ،یکیتکن و یفن

 بر افراد، نیب يهالتعام و هاکنش و یاجتماع عوامل و ردیگ یم شکل یسن مختلف يهاگروه و افراد حضور براساس

 .ابدی یم ادامه شب از یپاس تا هاتیفعال نیا از ياریبس امروزه .است رگذاریتأث يشهر يفضا کی در تعلق حس شیافزا

 .هاست تیفعال و يداریب زمان کردنتر یطوالن است، یزندگ يفضاها کردنروشن یپ در انسان که یلیدال از یکی ،درواقع

 يفضا کی يبرا شب در تیفعال زانیم ،جهیدرنت .دارد يشهر یزندگ مختلف يها جنبه در يا ژهیو گاهیجا ،شبانه یزندگ

  .باشد روز مانند يحدود تا دیبا مختلف يهايکاربر با يشهر

 طومرب يها یژگیو ریسا .گرددیبرم آن يها یژگیو و بنا شکل و فرم به که رهاستیمتغ از يامجموعه زین کالبد عامل

 و بافت رنگ، اندازه، شکل، .است گذارریتأث تعلق حس بر يکالبد عامل عنوان به زین بافت و رنگ لیقب زا بنا کالبد به

 ياجزا دمانیچ و یسامانده نوع و دارند تعلق حس يریگشکل در يمؤثر نقش کیهر فرم، يها یژگیو عنوان به اسیمق

 ییپاسخگو ییتوانا به یطرف از ،تعلق حس يکالبد ةجنب .(1390 ،یمطلب و فروزنده) است يگرید مؤثر عامل زین يبدکال

 مربوط -کند یم فراهم يو اهداف و ازهاین رفع يبرا مکان کی که ییهافرصت گرید عبارتبه ای -فرد يازهاین به مکان

 عناصر (.2001 کرستر، و کریبر) دارد اشاره زین مکان در خاص يها تیفعال در مشارکت امکان ای وجود به که شود یم

 یطراح در عناصر نیا. ثرندؤم تعلق حس جادیا در مکان، در انسان يازهاین نیتأم تیقابل و يهمساز قیطر از يلبدکا

 نظر مورد تیفعال نوع نیتأم و یانسان يها ازین براساس یسامانده نوع و اسیمق بافت، شکل، رنگ، يرهایمتغ از کیهر

 فروزنده) کند یم شکوفا را عملکرد فرم که است یطیمح تیقابل رانگیب که شوند یم برخوردار یخاص تیاهم از فضاها، در

 و شود یطراح ياگونهبه دیبا شهر، کالبد از یمهم قسمت عنوان به ،يشهر يها بدنه و نماها ،جهیدرنت .(1390 ،یمطلب و

 .شود نندهیب در تعلق حس شیافزا سبب که شود گذاشته شینما به

 یانسان يایجغراف و يشهرساز دانش در دارشهیر یموضوع يشهر يهاهمحل رونق و شبانه منظر با ينورپرداز رابطة

 با يشهر يها نشانه و نمادها مفهوم هوا، شدنکیتار با .دارد ينورپرداز با يادیز ارتباط شهرها شبانة منظر مفهوم .است

 نما .است نور با ارتباط در روز از شیب ،يکالبد ریغ ابعاد گاه یتجل عنوان به يشهر منظر .شوند   یم فیتعر ينورپرداز

 عمل شهر منظر در نشانه عنوان به مختلف يها اسیمق در ،دارد که یارتفاع به توجه با و است يعمود سطوح از متشکل

 ينورپرداز .ندیآ یم شماربه شهر يمایس يریگشکل بر مؤثر عوامل نیترمهم از یکی يشهر ينماها ،درواقع .کندیم

 بارهنیا در (13 :2006 سانتل،ون) .کندیم کمک فضا حس انتقال به و دارد ریتأث شهرها شبانة منظر رب ،اه ساختمان ينما

 با .کند ینم کمک مطلوب ییوهواحال جادیا به هرگز ،يشهر يفضا کی در کیتار يها جداره که دده یم حیتوض

 ينورپرداز .شود یم منتقل فضا حس شب، کیتار آسمان با کنتراست جادیا قیطر از ها ساختمان یخارج ينما ينورپرداز

 همبه را بناها از یگروه است ممکن ؛باشد دیمف ساختمان کی اطراف طیمح يبرا است ممکن هنگامشب ییروشنا و

 .سازد متصل همبه را يشهر واحد مجموعة کی يها بخش است ممکن همه، از ترمهم ای کند مرتبط

 از یکی ،یکیتکن و یفن عوامل .دارند فردمنحصربه ینقش ،شبانه یزندگ رونق و موفق يازنورپرد در ،یکیتکن و یفن عوامل
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 در یکیتکن یفن عوامل تیرعا .است آن تابع يادیز حد تا يشهر ينماها ينورپرداز تیمطلوب که است يموارد نیترمهم

 در .است گذارریتأث (يبصر ییکارا) انسان چشم و بدن یکیولوژیزیف بعد و (يبصر تیفیک) یشناس ییبایز بعد در موارد، از ياریبس

 و یمهندس دانش ،یانسان میمفاه با نور حیصح کاربرد انیم تعامل توان یم یرانیا و یاسالم يشهرها به یکیتکن و یفن نگاه

 تیاهم از یرانیا يشهرساز لیتحل در که یموضوع ؛(70 :1390 ،يجوانرود و نژاد يمهدو) کرد مشاهده را يهنر يها ییبایز

 ییفضاها در ژهیوبه و (85 :1392 گران،ید و نژاد يمهدو) دهندهآموزش يشهرها به یانسان کردیرو در .است برخوردار ياریبس

 ریسا و نور انیم تعامل ،(38 :1392 گران،ید و نژاد يمهدو) است یرانیا و یاسالم فرهنگ بر یمبتن هاآن یطراح اصول که

  .است یبازشناس و مشاهده قابل یخوببه تریانسان ییفضا ساخت هدف با ،یکیتکن و یفن عوامل

 تیفیک يارتقا در را ریتأث نیشتریب که یعوامل ،انیم نیا در .ارندیبس نما يبرا مناسب ينورپرداز جادیا در مؤثر عوامل

 ریتصو و ادراک از يا مالحظه انیشا بخش ،يبصر يها تیفیک .برخوردارند يشتریب تیاهم و ارزش از ،دارند يبصر

 هاي کیفیت .دنده یم لیتشک کنند، یم سفر آن به ای کنندیم یزندگ آن در که یتیموقع ای شهر از را شهروندان یذهن

 و یطیمح يها تیفیک ها، ارزش فیتوص و ادراک ییتوانا ها، ارزش مطلوبیت با سازنده و مستقیم یارتباط ،مطلوب بصري

 موجب و کنندیم خاطر تعلق ایجاد شهروندان براي جهیدرنت .دارند مکان یک یمحیطزیست هاي کیفیت گاهیجا و نوع

 يبرا دیبا که است يموارد از ينور یآلودگ کنترل و نور شدت نور، پخش نحوة .دنشو می مکان ارزش يارتقا و رونق

 و يشهر جدارة نشددهید مختلف يها اسیمق در امر نیا .شود توجه آن به ينورپرداز طرح در يبصر تیفیک نیتأم

 زین رنگ نمود سیاند و نور رنگ يدما نور، رنگ چون گرید یفن عوامل .دارد ریتأث آن گرابودننهیزم ای يسازشاخص

 مورد در يریگمیتصم یطرف از .دنگذارریتأث بدنه کی يکالبد يها یژگیو و مصالح بافت، شینما در که هستند يموارد

  .است تیاهم حائز زین زاتیتجه ییجانما نحوة

 ،شد عنوان طورکههمان .دکن یم لیتکم را پژوهش موضوع اتیادب از يگرید بخش ،تعلق حس با ينورپرداز رابطة

 .گرفت بهره ينورپرداز از دیبا ،شب در عوامل نیا برآوردن يبرا و است گذارریتأث تعلق حس در یاجتماع -يکالبد عوامل

 ازین نیتأم جهت در دیبا يکالبد عناصر .گذاردب شینما به را بنا ییبایز و تیهو روز، ریتصو يحد تا دیبا شب در بنا کالبد

 رب تا باشد بنا فرم و شکل کالبد، مناسب شینما جهت در دیبا ينورپرداز ،جهیدرنت .شوند یطراح تیفعال نوع شینما و

 يریتصو تنها نه ،باشد هوستیپ و زنده روشن، که ياصحنه» .دبگذار ریتأث يشهر يها بدنه در تعلق حس يریگشکل

 يهاارتباط و مشترک يهاهخاطر و هاسمبل يبرا و دارد عهدهبر زین یاجتماع ینقش خود بلکه آورد،یم وجودبه قیدق

 دیبا ينورپرداز بنا، کالبد مناسب شکل نیتأم بر عالوه (.15 :1377 نچ،یل) «آوردیم فراهم خام ةماد ان،یآدم یجمعدسته

 ،یفن عوامل به دیبا ينورپرداز ،جهیدرنت .باشد گذارریتأث تعلق حس شیافزا در تا کند کمک زین انسان يازهاین نیتأم به

 شینما درجهت را مناسب يها کیتکن و کند توجه موارد ریسا و يبصر تیفیک ت،یامن نیتأم و مکان يسازمناسب يبرا

 به تعلق حس و ينورپرداز یکیتکن -یفن عوامل انیم رابطة به یابیدست يبرا ،درادامه .ردیگ کاربه بنا کالبد مناسب

 .میپرداز یم يشهر بدنة يتعداد به یدانیم يهاپژوهش

 

 
 پژوهش مفهومی چارچوب .1 نمودار

 

 یکینتک و یفن عوامل

 ينورپرداز دیجد يهايفناور

 تعلق حس
 مکان تیفیک

 یانسان يایجغراف

 یاجتماع یفرهنگ عوامل
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  پژوهش روش

 و یکیتکن -یفن يرهایمتغ بر یمبتن ه،پرسشنام دو يالگو نیتدو .1 :است شده انجام اساسی گام سه در ،پژوهش این

 به ییپاسخگو و هاداده لیتحل .3 ؛آزمون انجام و مطالعه يبرا تهران، شهر در يمورد يها نمونه نتخابا .2 ؛تعلق حس

 .ياکتابخانه منابع بر هیتک با شیمایپ قیتحق کیتکن از استفاده با پژوهش یاساس مسئلة

 .شدند انتخاب تعلق حس یابیارز پرسشنامة نیتدو يبرا یاجتماع يها تیفعال و کالبد عامل دو ،ينظر یمبان به توجه با

 بر گذارریتأث عوامل از کیهر که بیترتنیابه .دهد یم نشان را تعلق حس یاجتماع -يکالبد عوامل (1 جدول) ریز پرسشنامة

  .است شده نیتدو کرتیل ییتاپنج فیط براساس پرسشنامه و شوند یم دهیسنج هاسؤال از يامجموعه با ،تعلق حس

 
  تعلق حس یابیارز پرسشنامة .1 جدول

      کامال 
 مخالف

      کامال  موافق متوسط مخالف
 موافق

 سؤال تعلق حس بر گذارتأثیر عوامل
 

      
 کلی هاییویژگی و افزاید می انهبش منظر زیبایی بر ،شهري جدارة نورپردازي

 .گذارد می نمایشبه روز مانند حدودي تا را
1 

      کالبدي
 2 .شود می شهري بدنة شکوه و کالبد هاي ویژگی یشنما موجب نورپردازي

     
 -اسالمی محیطی و شود می محیط به بخشیدنهویت موجب نورپردازي

 .سازد می گرجلوه ذهن در را ایرانی
3 

 4 .کند می تشویق گروهی و جمعی هاي فعالیت به را افراد ،نورپردازي     

      اجتماعی
 5 .کند می فراهم هاخانواده حضور براي را مناسبی محل ،نورپردازي

     
 و یابندمی حضور شدهنورپردازي محیط در سهولتبه نوجوانان و کودکان
 .کنند می فعالیت

6 

 نگارندگان :منبع

 

 -یفن نکات .1 :شوند یم میتقس دسته دو به ،کند یم زیمتما هم از را ينورپرداز يها طرح که یفن يهاتهنک نیترمهم

 و ها کیتکن :یکیتکن -یفن نکات .2 و ينور یآلودگ ،نور شدت نور، رنگ رنگ، نمود شاخص نور، رنگ يدما :یمعمو

 رهایمتغ نیا سنجش يبرا یکیتکن -یفن عوامل پرسشنامة ،جهیدرنت .زاتیتجه از استفاده و ينورپرداز مختلف يها روش

 (.2 جدول) است شده نیتدو

 یكیتكن -یفن عوامل پرسشنامة .2 جدول

  سؤال یكیتكن -یفن عوامل
 7 مصالح هاي ویژگی نمایش      مصالح هاي ویژگی ندادننمایش

 یفن عوامل
 8 بودنرنگی      بودنرنگتک
 9 پایین رنگ دماي      باال رنگ دماي
 10 عمیق هايسایه      کم هاي سایه
 11 کم نور      زیاد نور

 12 نوري آلودگی کنترل      نوري آلودگی نکردنکنترل

 یکیتکن عوامل

 13 خرد مقیاس در نمایش      کالن مقیاس در نمایش
 14 هارمونی      پراکندگی

 15 تأکیدي نور      یکنواخت نور
 16 تحرک      تاثب

 17 بدنه کالبد زیبایی نمایش       بدنه کالبد زیبایی ندادننمایش
 18 نبوداينقطه      گیگسترد
 19 بودنآشکار      بودنپنهان
 20 بودنگرازمینه      بودنشاخص

 نگارندگان :منبع
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 پس .است پژوهش نتایج کاربست و اعتمادبودن قابل میزان از دقیق درک ساززمینه ،پرسشنامه پایایی و روایی تحلیل

 پایایی تعیین منظوربه. شود تعیین پرسشنامه پایایی و روایی میزان تا شد تالش ،پرسشنامه مقدماتی طرح تدوین از

 که -گیرياندازه ابزار درونی هماهنگی محاسبة براي روش این .است شده استفاده کرونباخ آلفاي روش از ،آزمون

 با سپس و شد آزمونپیش پرسشنامه 14 ابتدا ،منظوربدین .رودمی کاربه -کندمی گیرياندازه را مختلف هايویژگی

 آلفاي روش با اعتماد ضریب میزان ،SPSS آماري افزارنرم کمک به و هاپرسشنامه این از آمدهدستبه هايداده از استفاده

 :است آمده زیر جدول در پرسشنامه پایایی براي کرونباخ آلفاي آزمون .شد محاسبه ابزار این براي کرونباخ

 
 پرسشنامه ییایپا یبرا کرونباخ یآلفا آزمون. 3 جدول

 نمونه تعداد هاپرسش تعداد کرونباخ آلفای ارمقد

790/0 20 14 

 نگارندگان: منبع      

 

  .است آن قبول قابل پایایی بیانگر که است 790/0 حاضر ةپرسشنام براي آمدهدستبه پایایی مقدار

 اعتبار هاآن از یکی که دارد وجود متعددي هايروش ،پرسشنامه اعتبار تعیین براي :پرسشنامه (روایی) اعتبار تعیین

 و شود می تنیده آن در آزمون تدوین با همزمان که است گیري اندازه ابزار ساختاري ویژگی محتوا، اعتبار .ستمحتوا

 تحقیق این در استفاده مورد هايپرسشنامه .شود می تعیین مطالعه مورد موضوع در متخصص افرادي سوي از       معموال 

 .دارد را الزم اعتبار و است شده گرفته کارهب هاپژوهش از بسیاري در شده، تدوین پردازانریهنظ و پژوهشگران دست به

 طراحی از پس پژوهش این هايفرضیه ارزیابی براي .پذیرد می صورت مرحله این در موردي هاي نمونه دقیق انتخاب

 ،تهران شهر یگستردگ به توجه با .شد کمیلت نامتخصص دست به پرسشنامه 14 آن، روایی و پایایی ارزیابی و پرسشنامه

 در يا خوشه صورتبه يآمار ةجامع .شدند انتخاب تهران شهر نییپا و باال مناطق ناگندینما عنوان به 11 و 1 ةمنطق دو

 شامل هانمونه نیا .گرفت صورت منطقه دو نیا در يشهر ينماها از نمونه 14 انتخاب .است گرفته انجام منطقه دو نیا

 موجب ها، بدنه نیا مختلف يها يکاربر آنجاکه از .هستند مختلف يها يکاربر شامل و متر 10 حدود در يشهر يها هبدن

 .دیسنج هاآن در را مکان حس مفهوم یاجتماع -يکالبد عوامل توان یم است، بوده روز و شب در آن بودنفعال
 

 ها افتهی و بحث

 یکم صورتبه یفیک يها داده سپس و شدند لیتکم يمورد يها نمونه يبرا اهپرسشنامه ابتدا ،پژوهش روند به توجه با

 پژوهش، متغیرهاي میان ارتباط تحلیل براي ،هستند ايرتبه صورتبه هاداده اینکه به توجه با .شدند یلیتحل افزارنرم وارد

 :آیدمی ستدبه 1 ةرابط از آن مقدار که است شده استفاده اسپیرمن ايرتبه همبستگی ضریب از

1)  
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 براساس ،آزمون هر در صفر فرض رد یا ییدأت براي گیريتصمیم .است هگرفت صورت 05/0 داريامعن سطح در هاآزمون

 .شودمی رد صفر فرض د،باش کمتر 05/0 از -p مقدار ،آزمون یک براي اگر که گونهبدین .پذیرد می انجام p- 1 مقدار

 :پرسش یا فرضیه

 باال، رنگ دماي -پایین رنگ دماي رنگ،تک -رنگی پنهان، -آشکار گسترده، -اينقطه) نورپردازي فنی عوامل بین
                                                                                                                                                                          
1. p-value 
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 (ثابت -متحرک یکنواخت، نور -کیديأت نور پراکنده، -هارمونیک زشت، -زیبا پرنور، -نورکم کم، هاي سایه -عمیق هاي سایه

 است؟ چگونه رابطه این دارد؟ وجود رابطه ،تعلق حس و

 اسپیرمن همبستگی آزمون از ،تعلق حس و نورپردازي فنی عوامل متغیر دو بین آماري ةرابط بررسی براي ،مثال براي

 :است زیر صورتبه ،تعلق حس و فنی عوامل از یکی براي اسپیرمن آزمون ةفرضی .است شده استفاده

 .ندارد وجود دارامعن ايهرابط ،تعلق حس و مصالح هاي ویژگی ایشنم بین: صفر فرضیة

 .دارد وجود دارامعن ايهرابط ،تعلق حس و مصالح هاي ویژگی نمایش بین: یک فرضیة

 .دهدمی نشان معناداري سطح همراهبه را ضریب این مقدار 4 جدول
 

 تعلق حس -مصالح یها یژگیو شینما یها ریمتغ یبرا رمنیاسپ یهمبستگ آزمون .4 جدول

 ریمتغ رمنیاسپ بیضر مقدار -pمقدار

018/0  620/0 تعلق حس -مصالح يها یژگیو شینما   

 نگارندگان: منبع                 
 

 دو این بین داريامعن ارتباط یعنی ؛کنیم می رد را صفر فرض ،است 05/0 از ترکوچک و 018/0 ،آزمون این در -p مقدار چون

 تعلق حس و مصالح هاي ویژگی نمایش و باال همبستگی ةدهندنشان که است 620/0 همبستگی ضریب مقدار .دارد وجود متغیر

 .دهد یم نشان را رهایمتغ یتمام نیب آزمون ةجینت و هاپاسخ تعداد ،يمعنادار سطح ،یهمبستگ زانیم ،5 جدول يهاداده .است
 

 پژوهش اول (رسشپ یا) ةفرضی برای اسپیرمن همبستگی آزمون ةنتیج .5 جدول

 آزمون مورد یرهایمتغ آزمون مورد یرهایمتغ
آزمون ةجینت تعلق حس    

 گسترده -ايقطهن
 .ندارد وجود رابطه

240/0-  یهمبستگ زانیم 

408/0  معناداري سطح 

 .ندارد وجود رابطه
473/0-  یهمبستگ زانیم 

 پنهان -آشکار
088/0  معناداري سطح 

 .ندارد وجود رابطه
056/0-  یهمبستگ زانیم 

 رنگتک -رنگی
849/0  معناداري سطح 

 .ندارد وجود رابطه
024/0  یهمبستگ زانیم 

 باال رنگ دماي -پایین رنگ دماي
934/0  معناداري سطح 

 .ندارد وجود رابطه
487/0  یهمبستگ زانیم 

 کم هاي سایه -عمیق هايسایه
078/0  معناداري سطح 

 .ندارد وجود رابطه
318/0-  یهمبستگ زانیم 

 پرنور -نورکم
267/0  معناداري سطح 

 .است مثبت و دارد وجود رابطه
671/0  یهمبستگ زانیم 

 ندادننمایش -بدنه کالبد زیبایی نمایش
009/0  معناداري سطح 

 .است مثبت و دارد وجود رابطه
749/0  یهمبستگ زانیم 

 پراکنده -هارمونیک
002/0  معناداري سطح 

 .ندارد ودوج رابطه
403/0  یهمبستگ زانیم 

 یکنواخت نور -تأکید ورن
153/0  معناداري سطح 

 .ندارد وجود رابطه
026/0  یهمبستگ زانیم 

 ثابت -متحرک
930/0  معناداري سطح 

 .ندارد وجود رابطه
264/0-  یهمبستگ زانیم 

 کالن مقیاس -خرد مقیاس در شنمای
362/0  معناداري سطح 

 .است مثبت و ددار وجود رابطه
620/0  یهمبستگ زانیم 

 مصالح هاي ویژگی ندادننمایش -مصالح هاي ویژگی نمایش
018/0  معناداري سطح 

 .است مثبت و دارد وجود رابطه
689/0  یهمبستگ زانیم 

 نوري آلودگی نشدنکنترل -نوري آلودگی کنترل
006/0  معناداري سطح 

.است منفی و دارد وجود رابطه  
553/0-  یهمبستگ زانیم 

 شاخص -گرازمینه
040/0  معناداري سطح 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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1پراکنش نام به ينمودار در توان می را متغیر دو بین ةرابط نبود یا وجود
 الؤس بین ةرابط 2 نمودار در .داد نمایش 

 و تعلق حس به مربوط x محور ،نمودار این در .است شده بررسی تعلق حس و (نورپردازي بودنیک)هارمون چهاردهم

 به .است متغیر دو این بین خطی ايهرابط دهندةنشان نمودار این .است نورپردازي نبودهارمونیک به مربوطy  محور

 .ودش می بنا یک به تعلق حس میزان افزایش سبب نورپردازي هارمونی افزایش ،تقریبی صورت

 

 
  نورپردازی بودنهارمونیک و تعلق حس متغیر دو بین مستقیم تقریبی ةرابط یک وجود .2 نمودار

 نگارندگان :منبع

 

 گیرینتیجه

 ،بدنه کالبدي هاي زیبایی نمایش درجهت نورپردازي هاي تکنیک با تعلق حس بین ،پژوهش هاي یافته به توجه با

 هرچه ،درواقع .دارد وجود معناداري ةرابط ،نوري آلودگی کنترل و بدنه دنبوشاخص ،نورپردازي سطح بودنهارمونیک

 و نباشد پراکنده ،حال درعین و دهد نمایش را مثبت نکات مختلف، هاي کاربري با شهري ةبدن یک ةشدنورپردازي سطوح

 باید شهري ةبدن طرفی از .است گذارتأثیر تعلق حس کالبدي -اجتماعی عوامل افزایش در کند، تبعیت هارمونی و نظم از

 با ،تعلق حس .باشد متفاوت اطراف ةزمین به نسبت آن نورپردازي و باشد ترشاخص اطرافش هاي جداره سایر به نسبت

 تعلق حس باشد، داشته تريشاخص نورپردازي ،ساختمان هرچه یعنی ؛دارد معکوس ةرابط نورپردازي گرابودنزمینه

 بیانگر عامل این .رسد می نظربه منطقی فعال، غیر هاي جداره سایر به نسبت فعال ةدنب یک بودنشاخص .یابد می افزایش

  .سازدمی تأمین اجتماعی هاي فعالیت براي را الزم سرزندگی ،آن بر عالوه و است امنیت قبیل از افراد، نیازهاي تأمین

 تعاریف در طورکههمان .است گذارثیرتأ تعلق حس افزایش در که است تکنیکی عوامل دیگر از ،نوري آلودگی کنترل

 بیشتري تعلق حس از ،باشند پاسخگو نوعیبه و کنند تأمین را کاربران نیازهاي که هاییمکان شد، گفته تعلق حس

 و خیرگی موجب نوري آلودگی گاهی .باشد افراد بصري کیفیت ةکنندتأمین باید منظر یک ،شهري مناظر در .برخوردارند

 يریتداب دیبا ها، ساختمان ينما ينورپرداز ضرورت هب بردنیپ از پس ،درنتیجه .شود می محیط زا صحیح درک نبود

 نبود و یطیمحستیز يهامشکل بر عالوه ينور یآلودگ .باشد داشته را ينور یآلودگ نیکمتر منطقه تا شود دهیشیاند

 .شود یم نامناسب يها جهت در نور شدنپراکنده و يانرژ رفتنازدست موجب ،افراد يبرا مناسب يبصر ییکارا

 و نور ،میدان یم طورکههمان .دارد رابطه تعلق حس با مصالح يها یژگیو شینما تنها ،ينورپرداز یفن عوامل انیم در

 بدنه حجم، با ؛شود یم یساختمان مصالح از یبخش نور، .گذارندریتأث هم بر و دارند هم با یمتقابل ةرابط ،یساختمان مصالح

 سیاند و مناسب نور رنگ يدما از استفاده .کنند یم لیتکم را يگرید کیهر و سازد یم را کریپ کی ساختمان ينما و

                                                                                                                                                                          
1. Scatter Plot 
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 در .است رتبطم تعلق حس يکالبد میمفاه با عامل نیا .است گذارریتأث مصالح يها یژگیو شینما در ،مناسب رنگ نمود

 تعلق حس شیافزا در هاآن يهاریتأث و جینتا ةخالص .شد ادی اریبس مصالح، يها یژگیو و فرم بافت، شینما از زین فیتعار

 .است شده انیب 3 نمودار در
 

 

  نورپردازی فنی عوامل از بعضی و تعلق حس بین مستقیم ةرابط وجود .3 نمودار
 نگارندگان :منبع

 

 نیترمهم از یکی در نتوا یم ،يشهر يها بدنه ينورپرداز در مناسب یفن عوامل و هاکیتکن يریگکاربه با ،جهیدرنت

 .بود گذارریتأث تعلق حس یعنی ،يشهر يفضاها تیفیک میمفاه
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