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چكیده
حس تعلق ،از جمله مفاهیم مهم و مؤثر در ارتباط انسان و محیط است .این مفهوم ،ناشی از
احساسهای فرد نسبت به مكانی است که با آن ارتباط برقرار میکند .از نگاه جغرافیای
انسانی ،حس تعلق ،نقشی اساسی در ارزیابی کیفیت محیط و منظر شهری در شهرهای معاصر
دارد .عوامل مختلفی از جمله رویكردهای شناختی ،احساسی ،کالبدی و اجتماعی ،حس تعلق و
دلبستگی به مكان را بهوجود میآورند که در این پژوهش ،به مفهوم کالبدی -اجتماعی حس
تعلق در منظر شهری توجه شده است .امروزه با گسترش زندگی شبانه ،مفاهیم مربوط به
کیفیت مكان مناظر شهری در شب نیز همانند روز ،اهمیت یافتهاند .هدف این پژوهش ،ارزیابی
رابطة نحوة نورپردازی با یكی از عوامل کلیدی سنجش کیفیت مكان ،یعنی مفهوم حس تعلق
است و نقش فناوریهای جدید نورپردازی در ارتقای مفهوم کالبدی -اجتماعی حس تعلق و
تأثیر آن در تبدیل محیط به شهری انسانیتر را بررسی میکند .بهاینمنظور ،عوامل فنی و
تكنیکهای نورپردازی در  14نمونه از بدنههای شهری -که بهصورت خوشهای در دو منطقه از
شهر تهران انتخاب شدند -ارزیابی شدند .پژوهش از نوع پیمایشی است که در آن ،برای
جمعآوری دادهها از پرسشنامه بهره گرفته شده است و سپس دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSSو آزمون همبستگی تحلیل شدهاند .یافتهها نشاندهندة آن است که بهکارگیری
فناوریهای جدید نورپردازی در رونق معماری شبانه و درنتیجه ،ارتقای حس تعلق شهروندان
تهرانی سهم بسزایی دارد.

کلید واژهها :جغرافیای انسانی ،حس تعلق ،شهرهای معاصر ،فناوریهای جدید نورپردازی،
معماری شبانه.

* نویسندة مسئول02182883739 :

Email: mahdavinejad@modares.ac.ir

132

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،47شمارة  ،1بهار 1394

مقدمه
انسان و محیط شهري تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند .یکی از نیازهاي اساسی شهر ،ارتقاي کیفیت محیط است .در این
میان ،حس تعلق ،یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در ارتقاي کیفیت فضاها و مناظر شهري محسوب میشود .از نظر
روانشناسی محیط ،مفاهیم زیادي در ایجاد حس تعلق در فضاهاي شهري تأثیرگذارند که از آن جمله میتوان به عوامل
کالبدي -اجتماعی اشاره کرد .خوانایی در شهر ،جایگاه ویژهاي دارد که تحلیل آن براي دستیابی به شهري انسانی و
اجتماعی بسیار ضروري است (انصاري و دیگران .)8 :1391 ،دلبستگی ،در اولویتهاي اصلی کارکردهاي فرهنگی-
اجتماعی شهر قرار دارد (مهدوينژاد و مشایخی .)1389 ،نور در دستگاه نشانهشناسی شهر اسالمی ،از جایگاه باالیی
برخوردار است (مهدوينژاد )24 :1381 ،و هنگامیکه سبب ارتقاي جنبههاي معنوي شهر میشود ،از آن با عنوان حکمت
اسالمی یاد میشود (مهدوينژاد .)59 :1383 ،البته شایان ذکر است که براساس رویکرد انتقادي به شهر و مفاهیم
فرهنگی -اجتماعی آن (مهدوينژاد ،)59 :1384 ،عناصر اسالمی بهکاررفته در یک شهر ،زمانی هویتبخش توصیف
میشوند که با نظام عملکرد محیط ارتباط یابند و بر تعامل اجتماعی و فرهنگی مردم تأثیر بگذارند (مهدوينژاد و دیگران،
 .)115 :1389نور و حرکت ،دو مفهوم همبستهاند (مهدوينژاد و ناگهانی .)23 :1390 ،از اینرو ،در تحلیل رابطة معماري
و زمینه (مهدوينژاد و دیگران ،)22 :1390 ،از نور و مفهوم آن بهعنوان یک اصل اساسی یاد میشود .ویژگیهاي کالبدي
متأثر از کالبد بنا ،از جمله مقیاس ،شکل و ویژگیهاي اجتماعی ،از قبیل جذب افراد با سطحها و ویژگیهاي متفاوت و
گروههاي سنی مختلف و فعالیتهاي اجتماعی گوناگونی که در محیط صورت میگیرد ،نقش مهمی در شکلگیري حس
تعلق دارند .با تاریکشدن هوا ،کالبد بنا ،با نورپردازي تعریف میشود و فعالیتهاي اجتماعی بهدلیل نیاز به امنیت و
کارایی بصري مناسب ،در مکانهایی صورت میگیرد که نور کافی و مناسبی دارند .درنتیجه ،حس تعلق در شب نسبت به
مکانهاي شهري ،با توجه به مناظري است که از طریق نورپردازي به نمایش گذاشته میشود و نیز فعالیتهایی که
نورپردازي در قالب آن ،شکل میگیرد .پرسشهاي اساسی پژوهش عبارتاند از .1 :نحوة نورپردازي و عوامل فنی-
تکنیکی نورپردازي جدارههاي شهري چه رابطهاي با حس تعلق دارد؟  .2چه روشها و تکنیکهاي نورپردازي در افزایش
حس تعلق مفید است؟ براي پاسخگویی به پرسشهاي پژوهش ،با استفاده از روش پژوهش توصیفی -تحلیلی و
مطالعههاي میدانی ،به تحلیل و بررسی رابطة متغیرهاي فنی -تکنیکی نورپردازي با حس تعلق پرداخته میشود.

مبانی نظری
حس تعلق به مکان ،یک بعد از کلیت حس مکان و وابستگی مثبت است که بین فرد و مکان ایجاد میشود (استدمن،
 )674 :2003و برخاسته از فعالیتها و تعاملهاي بین انسان -مکان و انسان -انسان در یک مکان خاص است (آلتمن،
 .)1992حس تعلق ،به پیوند فرد با مکان منجر میشود .بدینصورت که انسان ،خود را جزئی از مکان میداند؛ براساس
تجربههاي خود از نشانهها ،معانی ،عملکردها و شخصیت ،نقشی براي مکان در ذهن خود تصور میکند و مکان براي او
مهم و قابل احترام میشود .هنگامیکه فرد به مکان احساس تعلق میکند ،نه تنها از نام و نمادهاي مکان آگاه است،
بلکه با مکان ،احساس بودن دارد و حس میکند تقدیر مشترکی با آن دارد .در این حالت ،نمادهاي مکان ،محترم است و
آنچه براي مکان رخ میدهد براي فرد نیز مهم است .از این جهت ،مقولة حس تعلق در مکانهاي شهري بسیار مهم
است و یکی از عوامل کیفیتبخش محیط بهشمار میرود.
در مورد عوامل شکلدهندة حس تعلق و دلبستگی به مکان ،بحثهاي زیادي شده است که رویکردهاي شناختی،
اجتماعی ،احساسی و کالبدي را دربرمیگیرد .اظهار نظر در مورد عواملی که به بحث ادراکی -شناختی افراد برمیگردد ،کمی
دشوار است؛ زیرا شرایط بسیاري بر نحوة احساس فرد از محیط تأثیر دارد .مبانی نظري این پژوهش ،براساس رویکرد اجتماعی-
کالبدي مفهوم حس تعلق است« .این دسته از عوامل ،براساس نظریة مکان -رفتار در روانشناسی محیطی ،به دستهبندي
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محیط براساس دو عامل مهم فعالیت و کالبد میپردازند» (فروزنده و مطلبی .)36 :1390 ،در نگاه فنی و تکنیکی به شهرهاي
اسالمی و ایرانی میتوان تعامل میان کاربرد صحیح نور با مفاهیم انسانی ،دانش مهندسی و زیباییهاي هنري را مشاهده کرد
(مهدوينژاد و جوانرودي)70 :1390 ،؛ موضوعی که در تحلیل شهرسازي ایرانی از اهمیت بسیاري برخوردار است .حس تعلق و
دلبستگی به مکان ،با معماري شبانه نیز ارتباط دارد .روشهاي جدید معماري شبانه ،از الگوي انرژيدوستی و فناوريهاي نوین
نورپردازي تأثیر میپذیرد (مهدوينژاد .)38 :1392 ،فناوريهاي نوین ،در طراحی فضاهاي جمعی در معماري معاصر کشورهاي
اسالمی روزبهروز بیشتر بهکار گرفته شدهاند (مهدوينژاد و جعفري.)77 :1393 ،
در رویکرد انسانی به شهرهاي آموزشدهنده (مهدوينژاد و دیگران )85 :1392 ،و بهویژه در فضاهایی که اصول
طراحی آنها مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ایرانی است (مهدوينژاد و دیگران ،)38 :1392 ،تعامل میان نور و سایر عوامل
فنی و تکنیکی ،با هدف ساخت فضایی انسانیتر بهخوبی قابل مشاهده و بازشناسی است .فعالیتها در یک مکان شهري
براساس حضور افراد و گروههاي مختلف سنی شکل میگیرد و عوامل اجتماعی و کنشها و تعاملهاي بین افراد ،بر
افزایش حس تعلق در یک فضاي شهري تأثیرگذار است .امروزه بسیاري از این فعالیتها تا پاسی از شب ادامه مییابد.
درواقع ،یکی از دالیلی که انسان در پی روشنکردن فضاهاي زندگی است ،طوالنیترکردن زمان بیداري و فعالیتهاست.
زندگی شبانه ،جایگاه ویژهاي در جنبههاي مختلف زندگی شهري دارد .درنتیجه ،میزان فعالیت در شب براي یک فضاي
شهري با کاربريهاي مختلف باید تا حدودي مانند روز باشد.
عامل کالبد نیز مجموعهاي از متغیرهاست که به فرم و شکل بنا و ویژگیهاي آن برمیگردد .سایر ویژگیهاي مربوط
به کالبد بنا از قبیل رنگ و بافت نیز بهعنوان عامل کالبدي بر حس تعلق تأثیرگذار است .شکل ،اندازه ،رنگ ،بافت و
مقیاس بهعنوان ویژگیهاي فرم ،هریک نقش مؤثري در شکلگیري حس تعلق دارند و نوع ساماندهی و چیدمان اجزاي
کالبدي نیز عامل مؤثر دیگري است (فروزنده و مطلبی .)1390 ،جنبة کالبدي حس تعلق ،از طرفی به توانایی پاسخگویی
مکان به نیازهاي فرد -یا بهعبارت دیگر فرصتهایی که یک مکان براي رفع نیازها و اهداف وي فراهم میکند -مربوط
میشود که به وجود یا امکان مشارکت در فعالیتهاي خاص در مکان نیز اشاره دارد (بریکر و کرستر .)2001 ،عناصر
کالبدي از طریق همسازي و قابلیت تأمین نیازهاي انسان در مکان ،در ایجاد حس تعلق مؤثرند .این عناصر در طراحی
هریک از متغیرهاي رنگ ،شکل ،بافت ،مقیاس و نوع ساماندهی براساس نیازهاي انسانی و تأمین نوع فعالیت مورد نظر
در فضاها ،از اهمیت خاصی برخوردار میشوند که بیانگر قابلیت محیطی است که فرم عملکرد را شکوفا میکند (فروزنده
و مطلبی .)1390 ،درنتیجه ،نماها و بدنههاي شهري ،بهعنوان قسمت مهمی از کالبد شهر ،باید بهگونهاي طراحی شود و
به نمایش گذاشته شود که سبب افزایش حس تعلق در بیننده شود.
رابطة نورپردازي با منظر شبانه و رونق محلههاي شهري موضوعی ریشهدار در دانش شهرسازي و جغرافیاي انسانی
است .مفهوم منظر شبانة شهرها ارتباط زیادي با نورپردازي دارد .با تاریکشدن هوا ،مفهوم نمادها و نشانههاي شهري با
نورپردازي تعریف میشوند .منظر شهري بهعنوان تجلیگاه ابعاد غیر کالبدي ،بیش از روز در ارتباط با نور است .نما
متشکل از سطوح عمودي است و با توجه به ارتفاعی که دارد ،در مقیاسهاي مختلف بهعنوان نشانه در منظر شهر عمل
میکند .درواقع ،نماهاي شهري یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر شکلگیري سیماي شهر بهشمار میآیند .نورپردازي
نماي ساختمانها ،بر منظر شبانة شهرها تأثیر دارد و به انتقال حس فضا کمک میکند( .ونسانتل )13 :2006 ،در اینباره
توضیح میدهد که جدارههاي تاریک در یک فضاي شهري ،هرگز به ایجاد حالوهوایی مطلوب کمک نمیکند .با
نورپردازي نماي خارجی ساختمانها از طریق ایجاد کنتراست با آسمان تاریک شب ،حس فضا منتقل میشود .نورپردازي
و روشنایی شبهنگام ممکن است براي محیط اطراف یک ساختمان مفید باشد؛ ممکن است گروهی از بناها را بههم
مرتبط کند یا مهمتر از همه ،ممکن است بخشهاي یک مجموعة واحد شهري را بههم متصل سازد.
عوامل فنی و تکنیکی ،در نورپردازي موفق و رونق زندگی شبانه ،نقشی منحصربهفرد دارند .عوامل فنی و تکنیکی ،یکی از
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مهمترین مواردي است که مطلوبیت نورپردازي نماهاي شهري تا حد زیادي تابع آن است .رعایت عوامل فنی تکنیکی در
بسیاري از موارد ،در بعد زیباییشناسی (کیفیت بصري) و بعد فیزیولوژیکی بدن و چشم انسان (کارایی بصري) تأثیرگذار است .در
نگاه فنی و تکنیکی به شهرهاي اسالمی و ایرانی میتوان تعامل میان کاربرد صحیح نور با مفاهیم انسانی ،دانش مهندسی و
زیباییهاي هنري را مشاهده کرد (مهدوينژاد و جوانرودي)70 :1390 ،؛ موضوعی که در تحلیل شهرسازي ایرانی از اهمیت
بسیاري برخوردار است .در رویکرد انسانی به شهرهاي آموزشدهنده (مهدوينژاد و دیگران )85 :1392 ،و بهویژه در فضاهایی
که اصول طراحی آنها مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ایرانی است (مهدوينژاد و دیگران ،)38 :1392 ،تعامل میان نور و سایر
عوامل فنی و تکنیکی ،با هدف ساخت فضایی انسانیتر بهخوبی قابل مشاهده و بازشناسی است.
عوامل مؤثر در ایجاد نورپردازي مناسب براي نما بسیارند .در این میان ،عواملی که بیشترین تأثیر را در ارتقاي کیفیت
بصري دارند ،از ارزش و اهمیت بیشتري برخوردارند .کیفیتهاي بصري ،بخش شایان مالحظهاي از ادراک و تصویر
ذهنی شهروندان را از شهر یا موقعیتی که در آن زندگی میکنند یا به آن سفر میکنند ،تشکیل میدهند .کیفیتهاي
بصري مطلوب ،ارتباطی مستقیم و سازنده با مطلوبیت ارزشها ،توانایی ادراک و توصیف ارزشها ،کیفیتهاي محیطی و
نوع و جایگاه کیفیتهاي زیستمحیطی یک مکان دارند .درنتیجه براي شهروندان ایجاد تعلق خاطر میکنند و موجب
رونق و ارتقاي ارزش مکان میشوند .نحوة پخش نور ،شدت نور و کنترل آلودگی نوري از مواردي است که باید براي
تأمین کیفیت بصري در طرح نورپردازي به آن توجه شود .این امر در مقیاسهاي مختلف دیدهشدن جدارة شهري و
شاخصسازي یا زمینهگرابودن آن تأثیر دارد .عوامل فنی دیگر چون رنگ نور ،دماي رنگ نور و اندیس نمود رنگ نیز
مواردي هستند که در نمایش بافت ،مصالح و ویژگیهاي کالبدي یک بدنه تأثیرگذارند .از طرفی تصمیمگیري در مورد
نحوة جانمایی تجهیزات نیز حائز اهمیت است.
رابطة نورپردازي با حس تعلق ،بخش دیگري از ادبیات موضوع پژوهش را تکمیل میکند .همانطورکه عنوان شد،
عوامل کالبدي -اجتماعی در حس تعلق تأثیرگذار است و براي برآوردن این عوامل در شب ،باید از نورپردازي بهره گرفت.
کالبد بنا در شب باید تا حدي تصویر روز ،هویت و زیبایی بنا را به نمایش بگذارد .عناصر کالبدي باید در جهت تأمین نیاز
و نمایش نوع فعالیت طراحی شوند .درنتیجه ،نورپردازي باید در جهت نمایش مناسب کالبد ،شکل و فرم بنا باشد تا بر
شکلگیري حس تعلق در بدنههاي شهري تأثیر بگذارد« .صحنهاي که روشن ،زنده و پیوسته باشد ،نه تنها تصویري
دقیق بهوجود میآورد ،بلکه خود نقشی اجتماعی نیز برعهده دارد و براي سمبلها و خاطرههاي مشترک و ارتباطهاي
دستهجمعی آدمیان ،مادة خام فراهم میآورد» (لینچ .)15 :1377 ،عالوه بر تأمین شکل مناسب کالبد بنا ،نورپردازي باید
به تأمین نیازهاي انسان نیز کمک کند تا در افزایش حس تعلق تأثیرگذار باشد .درنتیجه ،نورپردازي باید به عوامل فنی،
براي مناسبسازي مکان و تأمین امنیت ،کیفیت بصري و سایر موارد توجه کند و تکنیکهاي مناسب را درجهت نمایش
مناسب کالبد بنا بهکار گیرد .درادامه ،براي دستیابی به رابطة میان عوامل فنی -تکنیکی نورپردازي و حس تعلق به
پژوهشهاي میدانی به تعدادي بدنة شهري میپردازیم.

جغرافیاي انسانی
عوامل فرهنگی اجتماعی

حس تعلق
کیفیت مکان

نمودار  .1چارچوب مفهومی پژوهش

عوامل فنی و تکنیکی
فناوريهاي جدید نورپردازي
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روش پژوهش
این پژوهش ،در سه گام اساسی انجام شده است .1 :تدوین الگوي دو پرسشنامه ،مبتنی بر متغیرهاي فنی -تکنیکی و
حس تعلق؛  .2انتخاب نمونههاي موردي در شهر تهران ،براي مطالعه و انجام آزمون؛  .3تحلیل دادهها و پاسخگویی به
مسئلة اساسی پژوهش با استفاده از تکنیک تحقیق پیمایش با تکیه بر منابع کتابخانهاي.
با توجه به مبانی نظري ،دو عامل کالبد و فعالیتهاي اجتماعی براي تدوین پرسشنامة ارزیابی حس تعلق انتخاب شدند.
پرسشنامة زیر (جدول  )1عوامل کالبدي -اجتماعی حس تعلق را نشان میدهد .بهاینترتیب که هریک از عوامل تأثیرگذار بر
حس تعلق ،با مجموعهاي از سؤالها سنجیده میشوند و پرسشنامه براساس طیف پنجتایی لیکرت تدوین شده است.
جدول  .1پرسشنامة ارزیابی حس تعلق
سؤال

کالبدي

اجتماعی

کامال
موافق

عوامل تأثیرگذار بر حس تعلق

1

نورپردازي جدارة شهري ،بر زیبایی منظر شبانه میافزاید و ویژگیهایی کلی
را تا حدودي مانند روز بهنمایش میگذارد.
نورپردازي موجب نمایش ویژگیهاي کالبد و شکوه بدنة شهري میشود.

3

نورپردازي موجب هویتبخشیدن به محیط میشود و محیطی اسالمی-
ایرانی را در ذهن جلوهگر میسازد.

4

نورپردازي ،افراد را به فعالیتهاي جمعی و گروهی تشویق میکند.

5

نورپردازي ،محل مناسبی را براي حضور خانوادهها فراهم میکند.

6

کودکان و نوجوانان بهسهولت در محیط نورپردازيشده حضور مییابند و
فعالیت میکنند.

2

موافق متوسط مخالف

کامال
مخالف

منبع :نگارندگان

مهمترین نکتههاي فنی که طرحهاي نورپردازي را از هم متمایز میکند ،به دو دسته تقسیم میشوند .1 :نکات فنی-
عمومی :دماي رنگ نور ،شاخص نمود رنگ ،رنگ نور ،شدت نور ،آلودگی نوري و  .2نکات فنی -تکنیکی :تکنیکها و
روشهاي مختلف نورپردازي و استفاده از تجهیزات .درنتیجه ،پرسشنامة عوامل فنی -تکنیکی براي سنجش این متغیرها
تدوین شده است (جدول .)2
جدول  .2پرسشنامة عوامل فنی -تكنیكی

عوامل فنی

عوامل تکنیکی

منبع :نگارندگان

سؤال
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

عوامل فنی -تكنیكی
نمایش ویژگیهاي مصالح
رنگیبودن
دماي رنگ پایین
سایههاي عمیق
نور کم
کنترل آلودگی نوري
نمایش در مقیاس خرد
هارمونی
نور تأکیدي
تحرک
نمایش زیبایی کالبد بدنه
نقطهايبودن
آشکاربودن
زمینهگرابودن

نمایشندادن ویژگیهاي مصالح
تکرنگبودن
دماي رنگ باال
سایههاي کم
نور زیاد
کنترلنکردن آلودگی نوري
نمایش در مقیاس کالن
پراکندگی
نور یکنواخت
ثبات
نمایشندادن زیبایی کالبد بدنه
گستردگی
پنهانبودن
شاخصبودن
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تحلیل روایی و پایایی پرسشنامه ،زمینهساز درک دقیق از میزان قابل اعتمادبودن و کاربست نتایج پژوهش است .پس
از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه ،تالش شد تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود .بهمنظور تعیین پایایی
آزمون ،از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است .این روش براي محاسبة هماهنگی درونی ابزار اندازهگیري -که
ویژگیهاي مختلف را اندازهگیري میکند -بهکار میرود .بدینمنظور ،ابتدا  14پرسشنامه پیشآزمون شد و سپس با
استفاده از دادههاي بهدستآمده از این پرسشنامهها و به کمک نرمافزار آماري  ،SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفاي
کرونباخ براي این ابزار محاسبه شد .آزمون آلفاي کرونباخ براي پایایی پرسشنامه در جدول زیر آمده است:
جدول  .3آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه
تعداد نمونه

تعداد پرسشها

مقدار آلفای کرونباخ

14

20

0/790

منبع :نگارندگان

مقدار پایایی بهدستآمده براي پرسشنامة حاضر  0/790است که بیانگر پایایی قابل قبول آن است.
تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه :براي تعیین اعتبار پرسشنامه ،روشهاي متعددي وجود دارد که یکی از آنها اعتبار
محتواست .اعتبار محتوا ،ویژگی ساختاري ابزار اندازهگیري است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده میشود و
معموال از سوي افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود .پرسشنامههاي مورد استفاده در این تحقیق
بهدست پژوهشگران و نظریهپردازان تدوین شده ،در بسیاري از پژوهشها بهکار گرفته شده است و اعتبار الزم را دارد.
انتخاب دقیق نمونههاي موردي در این مرحله صورت میپذیرد .براي ارزیابی فرضیههاي این پژوهش پس از طراحی
پرسشنامه و ارزیابی پایایی و روایی آن 14 ،پرسشنامه به دست متخصصان تکمیل شد .با توجه به گستردگی شهر تهران،
دو منطقة  1و  11بهعنوان نمایندگان مناطق باال و پایین شهر تهران انتخاب شدند .جامعة آماري بهصورت خوشهاي در
این دو منطقه انجام گرفته است .انتخاب  14نمونه از نماهاي شهري در این دو منطقه صورت گرفت .این نمونهها شامل
بدنههاي شهري در حدود  10متر و شامل کاربريهاي مختلف هستند .از آنجاکه کاربريهاي مختلف این بدنهها ،موجب
فعالبودن آن در شب و روز بوده است ،میتوان عوامل کالبدي -اجتماعی مفهوم حس مکان را در آنها سنجید.

بحث و یافتهها
با توجه به روند پژوهش ،ابتدا پرسشنامهها براي نمونههاي موردي تکمیل شدند و سپس دادههاي کیفی بهصورت کمی
وارد نرمافزار تحلیلی شدند .با توجه به اینکه دادهها بهصورت رتبهاي هستند ،براي تحلیل ارتباط میان متغیرهاي پژوهش،
از ضریب همبستگی رتبهاي اسپیرمن استفاده شده است که مقدار آن از رابطة  1بهدست میآید:
k

 d2i

)1

6

rs  1  n in12 1





آزمونها در سطح معناداري  0/05صورت گرفته است .تصمیمگیري براي تأیید یا رد فرض صفر در هر آزمون ،براساس
مقدار  1 p-انجام میپذیرد .بدینگونه که اگر براي یک آزمون ،مقدار  p-از  0/05کمتر باشد ،فرض صفر رد میشود.
فرضیه یا پرسش:
بین عوامل فنی نورپردازي (نقطهاي -گسترده ،آشکار -پنهان ،رنگی -تکرنگ ،دماي رنگ پایین -دماي رنگ باال،
1. p-value
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سایههاي عمیق -سایههاي کم ،کمنور -پرنور ،زیبا -زشت ،هارمونیک -پراکنده ،نور تأکیدي -نور یکنواخت ،متحرک -ثابت)
و حس تعلق ،رابطه وجود دارد؟ این رابطه چگونه است؟
براي مثال ،براي بررسی رابطة آماري بین دو متغیر عوامل فنی نورپردازي و حس تعلق ،از آزمون همبستگی اسپیرمن
استفاده شده است .فرضیة آزمون اسپیرمن براي یکی از عوامل فنی و حس تعلق ،بهصورت زیر است:
فرضیة صفر :بین نمایش ویژگیهاي مصالح و حس تعلق ،رابطهاي معنادار وجود ندارد.
فرضیة یک :بین نمایش ویژگیهاي مصالح و حس تعلق ،رابطهاي معنادار وجود دارد.
جدول  4مقدار این ضریب را بههمراه سطح معناداري نشان میدهد.
جدول  .4آزمون همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای نمایش ویژگیهای مصالح -حس تعلق
مقدارp-

مقدار ضریب اسپیرمن

متغیر

0/018

0/620

نمایش ویژگیهاي مصالح -حس تعلق

منبع :نگارندگان

چون مقدار  p-در این آزمون 0/018 ،و کوچکتر از  0/05است ،فرض صفر را رد میکنیم؛ یعنی ارتباط معناداري بین این دو
متغیر وجود دارد .مقدار ضریب همبستگی  0/620است که نشاندهندة همبستگی باال و نمایش ویژگیهاي مصالح و حس تعلق
است .دادههاي جدول  ،5میزان همبستگی ،سطح معناداري ،تعداد پاسخها و نتیجة آزمون بین تمامی متغیرها را نشان میدهد.
جدول  .5نتیجة آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیة (یا پرسش) اول پژوهش
متغیرهای مورد آزمون

متغیرهای مورد آزمون
حس تعلق
-0/240
رابطه وجود ندارد.
0/408
-0/473
رابطه وجود ندارد.
0/088
-0/056
رابطه وجود ندارد.
0/849
0/024
رابطه وجود ندارد.
0/934
0/487
رابطه وجود ندارد.
0/078
-0/318
رابطه وجود ندارد.
0/267
0/671
رابطه وجود دارد و مثبت است.
0/009
0/749
رابطه وجود دارد و مثبت است.
0/002
0/403
رابطه وجود ندارد.
0/153
0/026
رابطه وجود ندارد.
0/930
-0/264
رابطه وجود ندارد.
0/362
0/620
رابطه وجود دارد و مثبت است.
0/018
0/689
رابطه وجود دارد و مثبت است.
0/006
-0/553
رابطه وجود دارد و منفی است.
0/040
نتیجة آزمون

نقطهاي -گسترده
آشکار -پنهان
رنگی -تکرنگ
دماي رنگ پایین -دماي رنگ باال
سایههاي عمیق -سایههاي کم
کمنور -پرنور
نمایش زیبایی کالبد بدنه -نمایشندادن
هارمونیک -پراکنده
نور تأکید -نور یکنواخت
متحرک -ثابت
نمایش در مقیاس خرد -مقیاس کالن
نمایش ویژگیهاي مصالح -نمایشندادن ویژگیهاي مصالح
کنترل آلودگی نوري -کنترلنشدن آلودگی نوري
زمینهگرا -شاخص

میزان همبستگی
سطح معناداري
میزان همبستگی
سطح معناداري
میزان همبستگی
سطح معناداري
میزان همبستگی
سطح معناداري
میزان همبستگی
سطح معناداري
میزان همبستگی
سطح معناداري
میزان همبستگی
سطح معناداري
میزان همبستگی
سطح معناداري
میزان همبستگی
سطح معناداري
میزان همبستگی
سطح معناداري
میزان همبستگی
سطح معناداري
میزان همبستگی
سطح معناداري
میزان همبستگی
سطح معناداري
میزان همبستگی
سطح معناداري

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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وجود یا نبود رابطة بین دو متغیر را میتوان در نموداري به نام پراکنش 1نمایش داد .در نمودار  2رابطة بین سؤال
چهاردهم (هارمونیکبودن نورپردازي) و حس تعلق بررسی شده است .در این نمودار ،محور

x

مربوط به حس تعلق و

محور  yمربوط به هارمونیکبودن نورپردازي است .این نمودار نشاندهندة رابطهاي خطی بین این دو متغیر است .به
صورت تقریبی ،افزایش هارمونی نورپردازي سبب افزایش میزان حس تعلق به یک بنا میشود.

نمودار  .2وجود یک رابطة تقریبی مستقیم بین دو متغیر حس تعلق و هارمونیکبودن نورپردازی

منبع :نگارندگان

نتیجهگیری
با توجه به یافتههاي پژوهش ،بین حس تعلق با تکنیکهاي نورپردازي درجهت نمایش زیباییهاي کالبدي بدنه،
هارمونیکبودن سطح نورپردازي ،شاخصبودن بدنه و کنترل آلودگی نوري ،رابطة معناداري وجود دارد .درواقع ،هرچه
سطوح نورپردازيشدة یک بدنة شهري با کاربريهاي مختلف ،نکات مثبت را نمایش دهد و درعین حال ،پراکنده نباشد و
از نظم و هارمونی تبعیت کند ،در افزایش عوامل اجتماعی -کالبدي حس تعلق تأثیرگذار است .از طرفی بدنة شهري باید
نسبت به سایر جدارههاي اطرافش شاخصتر باشد و نورپردازي آن نسبت به زمینة اطراف متفاوت باشد .حس تعلق ،با
زمینهگرابودن نورپردازي رابطة معکوس دارد؛ یعنی هرچه ساختمان ،نورپردازي شاخصتري داشته باشد ،حس تعلق
افزایش مییابد .شاخصبودن یک بدنة فعال نسبت به سایر جدارههاي غیر فعال ،منطقی بهنظر میرسد .این عامل بیانگر
تأمین نیازهاي افراد ،از قبیل امنیت است و عالوه بر آن ،سرزندگی الزم را براي فعالیتهاي اجتماعی تأمین میسازد.
کنترل آلودگی نوري ،از دیگر عوامل تکنیکی است که در افزایش حس تعلق تأثیرگذار است .همانطورکه در تعاریف
حس تعلق گفته شد ،مکانهایی که نیازهاي کاربران را تأمین کنند و بهنوعی پاسخگو باشند ،از حس تعلق بیشتري
برخوردارند .در مناظر شهري ،یک منظر باید تأمینکنندة کیفیت بصري افراد باشد .گاهی آلودگی نوري موجب خیرگی و
نبود درک صحیح از محیط میشود .درنتیجه ،پس از پیبردن به ضرورت نورپردازي نماي ساختمانها ،باید تدابیري
اندیشیده شود تا منطقه کمترین آلودگی نوري را داشته باشد .آلودگی نوري عالوه بر مشکلهاي زیستمحیطی و نبود
کارایی بصري مناسب براي افراد ،موجب ازدسترفتن انرژي و پراکندهشدن نور در جهتهاي نامناسب میشود.
در میان عوامل فنی نورپردازي ،تنها نمایش ویژگیهاي مصالح با حس تعلق رابطه دارد .همانطورکه میدانیم ،نور و
مصالح ساختمانی ،رابطة متقابلی با هم دارند و بر هم تأثیرگذارند .نور ،بخشی از مصالح ساختمانی میشود؛ با حجم ،بدنه
و نماي ساختمان یک پیکر را میسازد و هریک دیگري را تکمیل میکنند .استفاده از دماي رنگ نور مناسب و اندیس
1. Scatter Plot
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نمود رنگ مناسب ،در نمایش ویژگیهاي مصالح تأثیرگذار است .این عامل با مفاهیم کالبدي حس تعلق مرتبط است .در
تعاریف نیز از نمایش بافت ،فرم و ویژگیهاي مصالح ،بسیار یاد شد .خالصة نتایج و تأثیرهاي آنها در افزایش حس تعلق
در نمودار  3بیان شده

است.

هارمونیک بودن سطح
نورپردازي

نمایش زیبایی هاي
کالبدي بدنه

نمایش ویژگی
مصالح
کنترل آلودگی نوري

حس تعلق

شاخص بودن بدنه
شهري

نمودار  .3وجود رابطة مستقیم بین حس تعلق و بعضی از عوامل فنی نورپردازی

منبع :نگارندگان

درنتیجه ،با بهکارگیري تکنیکها و عوامل فنی مناسب در نورپردازي بدنههاي شهري ،میتوان در یکی از مهمترین
مفاهیم کیفیت فضاهاي شهري ،یعنی حس تعلق تأثیرگذار بود.
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