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بررسی عوامل موثر بر خیرگی و راههای کاهش آن (مطالعه موردی :کتابخانه ملی مرکزی کرمان)
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چکیده:
مطالعات مختلف در دهههای گذشته حاکی از آن است که شرایط مختلف روشنایی و نورپردازی در سالنهای مطالعه و دانشگاه ،بر روی میزان یادگیری و قددرت
مطالعه افراد اثرگذار است .اگر میزان و شدت روشنایی بیش از حد نرمال خود باشد باعث مشکالتی از جملده خیرگدی در افدراد مدیشدود .خیرگدی خدود باعدث بدروز
اختالالتی همچون خستگی ،سردرد ،عدم تمرکز حواس و  ...خواهد شد بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مدوثر بدر خیرگدی و راههدای کداهش آن در
کتابخانه ملی مرکزی شهرستان کرمان میباشد و بر همین اساس تمامی افرادی که از سالن مطالعه بیش از دوبار در هفته استفاده میکنند بده عندوان جامعده آمداری
در نظر گرفته شدند که تعداد  110نفر به عنوان نمونه وارد پژوهش شدند .برای دستیابی به نتایج بهتر میزهای کتابخانه که در طول ساعات  8صبح تا  4بعدد از ههدر
که شدت روشنایی نور خورشید بین  850تا 8990لوکس متغییر روی سطح آنها می تابید انتخاب شدند .و تمامی شرایط برای یک مطالعه راحت مثل صدندلی و میدز
مطالعه مناسب قرار گرفت به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که بین خصوصیات نور مصنوعی ،نور طبیعی و درخشندگی مصالح با خیرگی رابطه معنی داری وجدود
دارد و متغیر درخشندگی مصالح بیشترین توانایی برای پیشبینی تغییرات خیرگی را دارد .همچنین دو متغیر خصوصیات نور مصنوعی و نور طبیعی نیز دارای قددرت
اثرگذاری مناسب بر خیرگی هستند .بنابراین برای تنظیم روشنایی و نور محیط جهت جلوگیری از خیرگی در سالنهای مطالعه ابتدا باید شدت نور طبیعی را در نظدر
گرفت زیرا بیشترین میزان ضریب همبستگی را با شدت روشنایی داشت.
کلمات کلیدی :خیرگی ،شدت نور ،محیط مطالعه
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مقدمه
بی تردید حس بینایی مهمترین حسی است که خداوند در وجود انسان نهاده است انسان به کمک این حس اطالعات بیشماری را از محیط به دسدت مدیآورد و
برای به کارگیری بهینه حس بینایی نیاز به نور کافی دارد(سمیه باقری و همکاران .)155 ،1396 ،در دهههای گذشته مطالعات مختلدف نشدان دادهاندد کده روشدنایی
نامطلوب عالوه بر سیستم بینایی ،بسیاری از عملکردهای غیر بصری مانند مکانیسمهای فیزیولوژیکی و عصبی-رواندی و فراینددهای بیولدوژیکی – شدناختی از قبیدل
هوشیاری ،خلق و خو ،دمای مرکزی بدن و هورمونها را تحت تاثیر قرار میدهد(گلمحمددی .) 5 ،1396 ،بندابراین روشدنایی یدک عامدل قدرتمندد و تنظدیم کنندده
سیستم بدن انسان با محیط است .تمام اثرات روشنایی بر بدن از طریق سیستم بینایی صورت میگیرد .بررسیها نشان مدیدهدد مادادیر مختلدف شددت روشدنایی و
دمای رنگ به عنوان دو پارامتر بسیار مهم در روشنایی ،اثرات روحی و روانی مختلفی در انسان ایجاد میکنند .اثرات مستایم نور بدر روی سیسدتم عصدبی انسدان بده
تغییرات آنی در برانگیختگی فیزیولوژیک بر میگردد(گلمحمدی و همکاران.)43 ،1396 ،
بکار بردن نددور طبیعددی بددرای روشددنایی فضاهای داخلددی ،میتوانددد تاثیراتی مانند افزایددش بددار گرمایشددی و سرمایشددی ساختمان و مشکل خیرگدی را
به وجود آورد(کاهم زاده و طاهباز .)18 ،1392 ،دید واضح وابسته به روشنایی مطلوب است .روشنایی بیش از اندازه یا کمبود روشنایی و روشدنایی نامناسدب در هدر
محیطی دلیل بروز پیامدها(ناراحتیهای) مختلفی و حتی بروز حادثه میشود(گلمحمدی .)5 ،1396 ،در شرایطی که چشم انسان در معرض درخشندگی یدک سدطح
منعکس کننده با درخشندگی باال قرار گیرد ،به علت صدمه موقت به شبکیه چشم و تحریک ناپذیری بخشی از آن ،برای مدتی دچار خیرگی مدیگدردد(همدان.) 20 ،
خیرگی یکی از عوامل آزار دهنده در روشنایی است ،که باعث محدود شدن میدان دید و ایجاد خستگی در چشم و ذهن افراد میشود .عدواملی کده خیرگدی را پدیدد
میآورند عبارتند از -1:استفاده از چراغهای نامناسب  -2قرارگیری چراغ یا پنجره در موقعیت نامناسب  -3انعکاس بدیش از حدد سدطوخ مختلف(حجرگشدت،1394 ،
 .)8خیرگی معموال به دو دسته تاسیم میشود خیرگی که مانع دیدن اشیا صحنه در محدوده دید میشود و خیرگی که موجب خسدتگی فدرد مدیشدود بددون آنکده
حوزه دید را تحت تاثیر قرار دهد(.)Karlsen, Heiselberg and Hicham, 2015
تابش بیش ازحد نیاز نور میتواند سبب بروز سردرد ،خستگی ،استرس ،تحریک چشمها و اضطراب شود .برخدی مطالعدات نشدان دادندد کده خسدتگی بیندایی و
ناراحتی در اندامهای فوقانی بدن با هم مرتبط هستند(زمانیان زهرا و همکاران .)49 ،1393 ،کم بودن نور نیز میتواند سبب بروز فشارهای تطدابق چشدمی ،سدردرد،
سرگیجه ،خستگی ،اختالالت اسکلتی عضالنی به دلیل ایجاد وضعیت نامناسب بدن و فشار اضافی بر بدن برای تطابق دید گردد( Rajabi, Habibi and Zeinodini,
 .)2014به طور کلی کمبود و یا تابش بیش از حد نور حوزه توجه و تمرکز انسان را محدودتر از حالت عادی مینماید(.)Habibi,Rajabi and Dehghan, 2011
مرور مطالعات حاکی از آن است که بیشترین شکایت افراد از وضعیت نام برده ،شامل درد و فشار بر چشم ،خشکی چشم ،ریزش اشک ،تحریک و قرمزی ،تاری دیدد،
دوبینی ،است( .)Rajabi, Habibi and Zeinodini, 2014خستگی چشمی شامل عالئم زیادی همچون سردرد ،بیزاری از ادامه کار و دردهای چشمی و ...می باشد
(کاتب .)1389 ،بیشتر فعالیتهای چشمی میتواند راهی برای ایجاد خستگی چشمی باشند به خصوص هنگامی که برای مدت طوالنی کار چشمی ادامه داشته باشد
( .)Iwa, 2005در زمانی که کار با دقت انجام میشود و یا زمانی که کتب با چاپ ضعیف و یا متنهای الکترونیک با کیفیت پایین خوانده میشود و یا مطالعه در نور
ناکافی و مواجهه با نورهای چشمک زن و یا وجود عیوب انکساری چشم ،معموالً خستگی چشمی رخ میدهدد( .)Shahraminia, 2010هدر انددازه وهدایف شدغلی و
موقعیت شغلی حساستر باشد ،توجه به میزان روشنایی محیط کار از اهمیت بیشتری برخوردار است( .)Ukai and Howarth, 2008افراد در زمدان مطالعده معمدوال
دچار خستگی چشمی میشوند و محیطهای کتابخانه(سالنهای مطالعه) باید دارای ویژگیهایی باشند تا کمترین تاثیر ممکن را بر خیرگی در افراد را ایجاد کنند .بده
همین دلیل هدف از پژوهش حاضر ،تعیین عوامل موثر و راهکارهای کاهش خیرگی در محیط مطالعهای کتابخانهها میباشدد و در راسدتای دسدتیابی بده ایدن هددف
فرضیات زیر مورد واکاوی قرار گرفتند.
 -1بین نور مصنوعی و خیرگی سالن مطالعه کتابخانه رابطه معنی دار وجود دارد.
 -2بین نور طبیعی و خیرگی سالن مطالعه کتابخانه رابطه معنی دار وجود دارد.
 -3بین درخشندگی مصالح و خیرگی سالن مطالعه کتابخانه رابطه معنی دار وجود دارد.
 -4ابعاد نور مصنوعی ،نور طبیعی و درخشندگی مصالح بر خیرگی مطالعه کتابخانه اثرگذارند.

روش تحقیق
پژوهش حاضر جزء تحایاات کمی است که بر پایه مفروضات خردگرایانه استوار است و از بعد هدف یک تحایق کاربردی میباشد چرا که هددف آن ارائده راهکدار
جهت کاهش و بررسی عوامل موثر بر خیرگی در سالنهای مطالعه کتابخانه است .از نظر جمعآوری اطالعات نیز جزء تحایاات توصیفی غیرآزمایشی به شمار مدیرود
چرا که محاق امکان و حق کنترل و دست کاری دادهها را ندارد و از طرف دیگر پیمایشی است زیرا از فن پرسشدنامه بدرای جمدعآوری اطالعدات اسدتفاده مدیشدود
جامعه آماری این تحایق شامل کلیه استفاده کنندگان از کتابخانههای ملی مرکزی شهرستان کرمان میباشد که در هفته بیش از دو مرتبه از سالن مطالعده کتابخانده
استفاده میکنند .و برای نمونهگیری از روش نمونهگیری هدفمند قابل دسترس بهره گرفته شد بنابراین  110نفر به عنوان نمونه وارد پژوهش شدند .برای جمدعآوری
اطالعات مورد نیاز در این پژوهش از پرسشنامه محاق ساخته استفاده شد که روایی پرسشنامه از روایی صوری و پایدایی ابدزار از طریدق مطالعده راهنمدا و بدا ضدریب
آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان آن برای متغیر خیرگی  ،0/92خصوصیات نور مصنوعی  ،0/69متغیر خصوصیات نور طبیعی  0/75و متغیر شددت ندور  0/71بده
دست آمد که نشان از پایایی مناسب متغیرهای پژوهش میباشد .و در نهایت برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار  SPSSورژن  ،22کمک گرفته شد.
استان کرمان در جنوب شرقی مرکزی کشور بین  25درجه و  55دقیاه تا  32درجه عرض شمالی و  53درجه و  26دقیاه تا  59درجه و  29دقیاه طول شدرقی
از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است( .جاوید .)10 ،1386 ،منطاه مورد مطالعه پژوهش حاضر کتابخانه ملی شهرستان کرمان که در موقعیدت جغرافیدایی بدین 30
درجه و  17دقیاه عرض شمالی و  57درجه و  4دقیاه طول شرقی نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است و مسیر حرکت خورشدید در فصدل پداییز ،از جندوب شدرقی

٢

معماری شناسی | نشریه اختصاصی معماری و شهرسازی ایران

سال اول

شماره  4دی 1397

ساختمان مورد نظر به سمت شمال غربی آن است(شاطریان .)237 ،1388 ،باتوجه به اینکه در این کتابخانه فاط در سالن مطالعه پسران پنجره وجود داشدت همدین
محدوده مورد بررسی قرار گرفت .کتابخانه مورد نظر در تمامی جهات اصلی دارای پنجره هایی با ارتفاع 2.20متر و عرض  1.20متر با اُکابه هایی به ارتفاع  0.95متدر
میباشد ،ارتفاع میز ها و صندلیهای مطالعه استاندارد بوده است .کارت مشاهده(عکس  )1این پژوهش در اواسط آبان ماه بین سداعت  8صدبح تدا  4بعدد از ههدر در
سالن مطالعه پسران برداشت شده است و سپس  ،میزهایی را که در طول ساعات ذکر شده تابش خورشید روی سطح آنها می تابید برای این پژوهش در نظدر گرفتده
شد و برای اندازه گیری شدت روشنایی سطح میزهای انتخابی از دستگاه سدنجش روشدنایی(لوکس متدر) مددل  Hagner EC1اسدتفاده شدد ،شددت روشدنایی ندور
خورشید بین  850تا 8990لوکس متغییر روی سطح آنها می تابید و همچنین پرسشنامه ها از اواسط آبان  1396تا اواخر دی  1396در بازه زمانی معین بده افدرادی
داده شد که این میزها را برای مطالعه انتخاب می کردند.

شکل ( :)1پالن کتابخانه ملی مرکزی کرمان (سالن مطالعه پسران) -منبع :نگارنده

با توجه به مطالب گفته شده متغییر وابسته در این پژوهش خیرگی و متغییر های مستال شامل نور مصنوعی ،نور طبیعی و درخشندگی مصالح مدیباشدد همچندین
در این تحایق افراد عینکی و افرادی که فاط برای اینترنت مراجعه می کردند به عنوان متغییر کنترل در نظر گرفته شده به همین دلیل از تحایق حذف شدند.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش در جدول شماره( )1ارائه شده است.
جدول ( :)1تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
متغیر

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

متغیر وابسته :خیرگی

یکی از عوامل آزار دهنده در روشنایی خیرگی است ،که
باعث محدود شدن حوزەٴ دید و ایجاد خستگی در چشم
و ذهن افراد می شود.

خیرگی در پژوهش شامل نمرهای است که فرد از پاسخ
دادن به  6سوال با طیف لیکرت  5گزینهای به دست می-
آورد که میتواند بین  1تا  30نمره کسب کند.

درخشندگی مصالح

درخشندگی مادار شدت نوری است که از واحد سطح
یک منبع روشنایی ساطع یا از سطوخ بازتابش
میگردد(کاهم زاده و طاهباز.)1392 ،

در پژوهش حاضر شامل نمرهای است که فرد از پاسخگویی
به  3سوال با طیف لیکرت  5گزینه ای کسب میکند .میزان
نمره آن بین  1تا  15محاسبه میشود.

نور طبیعی

منبع اصلی نور طبیعی ،نور خورشید در طول روز است،
چگونگی تأثیر نور روز ،به آب و هوا ،زمان ،انعکاس نور،
موقعیت خورشید در آسمان و موقعیت جغرافیایی
بستگی دارد(کاتب.)1389 ،

خصوصیات نور طبیعی شامل نمرهای است که فرد از پاسخ
دادن به  4سوال با طیف لیکرت  5گزینهای از کامال مخالفم
تا کامال موافام به دست میآورد

نور مصنوعی

نور مصنوعی که طیف وسیعی از منابع را در بر می گیرد
نظیر المپ تنگستن ولتاژ پایین ،المپ فلئورسنت
فسفری یا المپ معمولی و ...در بسیاری از مکان ها مورد
استفاده قرار می گیرد(کاتب.)1389 ،

خصوصیات نور مصنوعی در پژوهش شامل نورهای است که
فرد از پاسخ دادن به  5سوال با طیف لیکرت  5گزینهای به
دست میآورد که میتواند بین  1تا  25نمره کسب نماید

یافتهها
جامعه آماری استفاده کننده از سالن مطالعه کتابخانه عمومی  22سال با  5انحراف معیار میباشند که کوچکترین عضو این جامعه را فدرد  16سداله و بزرگتدرین
آن فرد  41ساله بود .تعداد ساعات استفاده از کتابخانه برای مطالعه به طور میانگین  4/14ساعت در روز بیان شد ،بنابراین نمونه آماری تغییدرات در کتابخانده تجربده
کردهاند(جدول .)2
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جدول ( )2توزیع میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

کمترین نمره

بیشترین نمره

سن

22/52

5/06

16

41

ساعات مطالعه

4/14

1/7

1

7

بررسی سطح تحصیالت نمونه آماری نشان داد که تمامی استفاده کنندگان از دانش آموزان تا دانشجویان دکتری در جامعه آماری قرار گرفتند بنابراین میتوان گفدت
که نتایج پژوهش جهتگیری تحصیلی را کاهش داده است(نمودار .)1
30
25
28.2

24.5

22.7

20

15
10

درصد فراوانی

20

5

4.5

0
دکتری

کارشناسی ارشد

فوق دیپلم

کارشناسی

دیپلم و پایین تر

سطح تحصیالت
نمودار  :1توزیع درصد فروانی جامعه آماری بر اساس سطح تحصیالت

همچنین بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان داد که بین نور طبیعی با درخشندگی مصالح رابطه معنیداری وجود دارد این رابطه در سطح  0/05بدا
ضریب مثبت معنی دار شد ،لذا هرچه میزان شدت نور طبیعی افزایش یابد به تبع آن نور منعکس شده موجود در کتابخانه نیز افزایش خواهد یافدت .همچندین بدین
نور مصنوعی با درخشندگی مصالح نیز رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .ضریب همبستگی این دو متغیر کمتر از نور طبیعی شده اسدت و یدک ضدریب همبسدتگی
پایینی با ضریب  0/17مشاهده شد .بنابراین با افزایش نور مصنوعی در سالن مطالعه نور منعکس شده ازاطراف نیز افزایش مییابد .عدالوه بدر آن بدین ندور طبیعدی بدا
خیرگی رابطه مثبت وجود دارد .این رابطه با ضریب همبستگی  0/45و در سطح  0/01معنی دار شد ،بنابراین با افدزایش میدزان ندور طبیعدی در سدالنهدای مطالعده
میزان خیرگی افزایش مییابد و بین نور مصنوعی با خیرگی نیز رابطه مثبت و معنی دار با ضریب همبستگی  0/24وجود دارد و بدا افدزایش میدزان ندور مصدنوعی در
سالنهای مطالعه میزان خیرگی نیز افزایش مییابد و در نهایت بین درخشندگی مصالح با خیرگی رابطه مثبت و معنیدار در سدطح  0/05وجدود دارد و درخشدندگی
مصالح در سالنهای مطالعه می تواند میزان خیرگی را نیز افزایش خواهد یافت.
جدول ( )3نتایج ماتریس همبستگی متغیرها
متغیر

نور مصنوعی

نور طبیعی

نور مصنوعی

1
*0/76

1

نور طبیعی

*

شدت نور

*

درخشندگی مصالح

0/83

0/17

1

خیرگی

**0/45

*0/24

*0/63

خیرگی

1

و بررسی تاثیر متغیرهای پژوهش بر میزان خیرگی در کتابخانه ملی شهرستان کرمان با توجه بده دیددگاه پاسدخگویان نشدان داد کده خصوصدیات ندور طبیعدی ،ندور
مصنوعی و درخشندگی مصالح توانایی پیشبینی  20درصد از تغییرات خیرگی را دارند .اولین متغیری که وارد مدل رگرسیون شد متغیر خصوصیات نور طبیعی بدود
که با ضریب تاثیر  0/44بیشترین میزان تاثیر را بر خیرگی افراد داشت .این ضریب تاثیر مثبدت بده ایدن معندی اسدت کده بدا افدزایش یدک انحدراف معیدار در متغیدر
خصوصیات نور مصنوعی به میزان  0/44انحراف معیار خیرگی افزایش خواهد یافت .دومین متغیری که وارد مدل رگرسیون شد متغیر نور مصدنوعی بدا ضدریب تداثیر
 0/068بود که این ضریب نیز مثبت شد ،لذا با افزایش یک انحراف معیار در نور مصنوعی در محیط کتابخانه باعث افزایش  0/068انحدراف معیدار در خیرگدی خواهدد
شد .و در نهایت متغیر درخشندگی مصالح بود که وارد مدل رگرسیون شد که با ضریب تاثیر  0/046دارای تاثیر مثبت بر متغیر خیرگی است بنابراین با افدزایش یدک
انحراف معیار در درخشندگی مصالح در کتابخانه به میزان  0/046انحراف معیار خیرگی افزایش خواهد یافت.
جدول ( )4نتایج رگرسیون چندگانه تاثیر متغیرهای مستال بر خیرگی
مدل

R

R2

F

Sig F

Beta
0/446

T
5/13

Sig t
0/001

0/001

0/068

2/77

0/001

0/046

2/52

0/001

نور طبیعی
نورمصنوعی

0/456

0/208

9/17

درخشندگی مصالح
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نتیجه گیری
شدت روشنایی محیط تأثیر بسزای بر افراد و در نتیجه ،راندمان آنها دارد .محیطهای کتابخانه یکی از اصولیترین مکانها برای مطالعه افراد میباشد که مسدائلی
مثل خیرگی و وضعیت روشنایی محیط بر افراد داخل این سالنها اثرگذار بوده و باعث مشکالتی در افراد میشود بنابراین هدف از انجام این پدژوهش بررسدی عوامدل
موثر بر خیرگی در کتابخانه ملی شهرستان کرمان بود که در همین راستا نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که وضدعیت ندور طبیعدی در کتابخانده بیشدترین
میزان ضریب همبستگی با شدت نور در کتابخانه را دارد ،لذا با افزایش نور طبیعی در محیط کتابخانه شدت نور نیز افزایش خواهد یافدت .همچندین بدین خصوصدیات
نور مصنوعی با شدت نور نیز رابطه مثبت مشاهده شد ،ضریب همبستگی این دو متغیر کمتر محاسبه شد ولی باز میتوان گفت که با افزایش میزان ندور مصدنوعی در
محیط کتابخانه شدت نور نیز افزایش خواهد یافت .بنابراین میتوان نتیجه گرفت نور مصنوعی در محیط کتابخانه در مواقع لزوم تا حدی بر شددت ندور اثرگدذار بدوده
است .همچنین بررسی ضریب تاثیر متغیرها بر خیرگی کتابخانه نشان داد که نور طبیعی بیشترین میزان اثرگذاری بدر خیرگدی دارد ،ندور خورشدید ورودی بده سدالن
مطالعه از طریق پنجره خود عاملی برای افزایش میزان خیرگی خواهد شد و دومین متغیر مهم و اثرگذار شدت نور موجود در محدیط کتابخانده بدود کده باعدث ایجداد
خیرگی خواهد شد .درخشندگی مصالح شامل بازگشت نور از ساف ،دیوار و کفپوشها مدیباشدد بندابراین بازتداب ندور از محدیط اطدراف و اجسدام دور و بدر مطالعده
کنندگان در محیط کتابخانه باعث ایجاد خیرگی خواهد شد و سومین متغیر اثرگذار بر خیرگی نور مصنوعی بود که در مواقع ضروری و الزم در محیط سدالن مطالعده
روشن میشوند لذا میتوان گفت نور مصنوعی موجود در کتابخانه دارای ویژگیهایی است که باعث ایجاد خیرگی در مراجعه کنندگان میشود .به طور کلی مدیتدوان
نتیجه گرفت که برای کاهش خیرگی در محیط کتابخانه ملی شهرستان کرمان ابتدا باید فکری برای نور طبیعی ورودی به داخل سالن کرد و بدا اسدتفاده از ابزارهدای
مناسب تا حد امکان شدت آن را کاهش داد و پس از آن محیط اطراف و اجسام را با رنگهای انتخاب کرد که کمترین میزان بازتاب شددید را داشدته باشدد .از نتدایج
این پژوهش برآورد می شود روی سطح میزهای نزدیک پنجره و همچنین تعدادی میز که از پنجره فاصله زیادی دارند به دلیل ارتفاع زیداد و تدابش مایدل کده باعدث
می شود تابش به عمق ب یشتری در داخل ساختمان نفوذ کند و همچنین شفاف بودن شیشه ها میزان شدت روشدنایی تعددادی میدز را از میدزان اسدتاندارد کشدوری
باالتر برده است و مشکل خیرگی ناشی از نور طبیعی را به وجود آورده است.
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