
 

 
 اصالت سنجی

 :خالصه انگلیسی این مقاله با عنوان
Determining the effect of natural light 

on students' satisfaction with the 

educational environment 

 .به چاپ رسیده است در همین شماره
 پژوهشیمقاله 

 

 044-822، صفحه 1444 پاییز و زمستان، 7، شمارۀ  4شهرسازی ایران، دورۀ 
، تاریخ انتشار: 87/11/99، تاریخ پذیرش: 84/9/99، تاریخ بررسی اولیه: 8/9/99ت: تاریخ دریاف

10/6/1444 

 یآموزش یدانش آموزان از فضا یتمندیرضا زانیبر م یعینور طب ریتاث نییتع

 
 معماری،معماری و شهرسازی،دانشگاه صنعتی جندی شاپور،دزفول،ایران استادیار ،                    محسن تابان

 ایران،دزفول،دانشگاه صنعتی جندی شاپور،معماری و شهرسازی،شهرسازی،طراحی شهری،کارشناسی ارشد           *علی اسالمی مقدم

         

 

ضا چکیده: ساس ر ستگ کیاز  یتمندیاح ضا ب ستق یف ضا دارد. توجه به عوامل ک یطیبه عوامل مح میم  یفیآن ف
از عوامل  یکیکه  یعیبر عملکرد دانش آموزان دارد. نور طب یاریبساا ریتأث ،یآموزشاا یفضاااها یدر طراح یطیمح
شد در چگونگ یم یطیمح سم یبا سالمت ج س زیآنها ن یعملکرد دانش آموزان، و   به کمک ق،یتحق نی. در اتمؤثر ا

 مورد بررسی قرار گرفته درس کالس یداخل یدر فضا یعینور طب زانیم 1122در نرم افزار اکوتکت  نسخه یزسا هیشب
در  طبیعیی میزان نورریاندازه گ به ، با استفاده از دستگاه لوکس متری محاسبه شدهها داده یو در جهت اعتبار سنج

 رد یعینور طب میزان دانش آموزان در خصوص یتمندیسپس رضا است و پرداخته شده یدانیم بصورت فضای کالس
سشنامه جمع آور قیاز طر کالس داخل ستفاده از نرم افزار اس پ یپر سخه  یو با ا سشنامه ها 12اس اس  ن مورد  پر

تمندی ی و رضااایراحت،با تمرکز یعینور طب زانیم نیآن اساات که ب انگریب قیتحق نیا جی، نتا ه شاادقرار گرفت لیتحل
ستگدرس کالساز  دانش آموزان  صنوع یعیوجود دارد و دانش آموزان نور طب یقو ی، رابطه همب  حیترج یرا به نور م

شی  هندد یم ضای آموز ضوع می تواند در طراحی ف ست که این مو شتر ا شان بی و در نور طبیعی تمرکز و یادگیری

 .مدارس مورد توجه قرار گیرد
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 مقدمه -2

 یفضا ها یدر طراح ییروشنا توجه به نور و

، به یآموزش یها طیدر مح مهم است. اریبس یمعمار

 که در اکثر موارد یبصر یها تیفعال یباال زانیم لیدل

به نور و بخصوص  توجه شود،یدر طول روز انجام م

در  تیفعال. دارد یشتریب تیاهم یعیطب ییروشنا

 باعث مدتدر دراز روز، ییو فاقد روشنا کیتار یکالسها

در کاربران  یو روان یکیزیبوجود آمدن مشکالت ف

 یدر فضاها یمطالعات مورد. شودیم یآموزش یفضاها

که در کالس  ینشان داده است که دانش آموزان یموزشآ

به لحاظ  کنندی م لیروز مناسب تحص نور یدارا یها

 .قرار دارند یبهتر تیوضع در یسالمت روح

صورت گرفت، مشخص شد  کایکه در آمر یقاتیدرتحق

پرنور از  یکه سطح نمرات دانش آموزان کالس ها

 Ahadi) کم نور همان مدارس باالتر است یکالس ها

,et al;2014).  

دستیابی به طراحی  نیز هدف از این تحقیق

یک طراحی اگرچه  .مناسب در فضاهای آموزشی میباشد

 درصد صرفه 51اقلیمی خوب در ساختمان میتواند تا 
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جویی در انرژی مورد نیاز جهت سرمایش و گرمایش 

( اما در Rezaei&Majedi,2020)امکانپذیر نماید

الوه بر ع که هستیم داشتن کالسی این تحقیق بدنبال 

انش د اینکه شرایط اقلیمی منطقه را رعایت کرده باشد

در یادگیری  کهمرکز کند آموز در آن احساس راحتی و ت

موثر باشد ضرورت انجام این  ی آنهاو سالمت جسم

تحقیق است اما سوال این است که چه میزان نور و چه 

نوری برای دستیابی به این اهداف الزم است هر چند به 

نظر میرسد که دانش آموزان کالس های پرنور را ترجیح 

   خواهند داد.

 پژوهشپیشینه  -1

شدن مسئله روشنایی طبیعی در طراحی سابقه مطرح 

 در 5591تا اواخر  5511محیطهای آموزشی به دهه 

پهای مالمیرسد. قبل از رایج شدن استفاده از  کالیفرنیا

فلورسنت، سازمان آموزش کالیفرنیا استانداردهایی را 

سها، وضع البرای اطمینان از وجود نور روز کافی در ک

باره بحثهایی مطرح  در این ،5591با شروع دهه  .کرد

شد. مهندسین ساختمان به علت نیاز به تهویه مطبوع 

های وسیع در نما و سقفهای بلند  با استفاده از شیشه

 مخالف بودند. همچنین گران تمام شدن ساخت چنین 

با  سهاییالسهایی مورد انتقاد بود. در نتیجه کالک

پنجرههای کوچک و سقف کوتاه و متکی به روشنایی 

را گرفت. از  (نور روز)سهای پرنور المصنوعی، جای ک

این دوران مطالعات و تحقیقاتی در زمینه تأثیر نور روز 

 آموزان و دانشجویان مت و عملکرد دانشالبر س

 Heschong Mahone ،1999) شد انجام کالسهادر

Group.) طالعات موردی در فضاهای آموزشی نشان م

سهای دارای نور الر کآموزانی که د داده است که دانش

ر مت روحی داللحاظ س روز مناسب تحصیل میکنند، به

 ,Lindsten & Kuller) وضعیت بهتری قرار دارند

در تحقیقاتی که در آمریکا صورت گرفت،  (1992

آموزان کالسهای  مشخص شد که سطح نمرات دانش

نور همان مدارس باالتر  پرنور از کالسهای کم

در تحقیقات (Nicklas& Bailey, 1997)است

 دقیقی که در سه مدرسه و بر روی تعداد زیادی از دانش

آموزان در آمریکا صورت گرفت، تأثیر شرایط مختلف 

 ها بر روی بندی کالسها و پنجره روشنایی روز با تیپ

ه در نتیج، قرار گرفت بررسی آموزان مورد عملکرد دانش

 های داری در نمرات آزمون بیان شد که تفاوت معنی

 طوری که استاندارد و یکسان آنها مشاهده شده است به

های وسیع و نورگیر سقفی  کالسهای پرنور که از پنجره

 مند بودند به مراتب عملکرد بهتری داشتند بهره

(Heschong et al, 2002,101-114) محققان بر

این باور هستند که این تحقیقات به سایر کاربریها نیز 

تحقیقات متعددی در  همچنین قابل تعمیم است 

 آموزان خصوص دالیل عملکرد بهتر دانشجویان و دانش

در کالسهای دارای روشنایی طبیعی مناسب انجام شده 

 چشم و تأثیر بر غده است. نور روز با برخورد به شبکیه

 که)هیپوتاالموس و کنترل ترشح هورمون مالتونین 

روزی بدن را  ریتم شبانه (آور است هورمونی خواب

کنترل میکند. در روشنایی، سطح مالتونین کاهش 

، 1115)مییابد و در تاریکی، مالتونین ترشح میشود 

Joseph) ر این زمینه تحقیقات متعددی در کالسهای د

آموزشی نشان داده است که در کالسهایی که نور روز 

آموزان و  کافی وجود ندارد، سطح مالتونین خون دانش

یار بیشتر از کالسهای با روشنایی مناسب دانشجویان بس

ودگی در بین آل است این عامل، باعث احساس خواب

آموزان و دانشجویان و تضعیف عملکرد آنها  دانش

عه الهمچنین چندین مط (Leslie ، 1151)میشود 

معتبر تأثیرات مثبت نور روز را بر بهبود خلق و خو و 

راحتی  قوه ادراک انسان و همچنین احساس آرامش و

Kellert ) ،1112 (نشان داده است از طرفی استفاده  

از روشنایی روز در کاربریهایی که در طول روز مورد 
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استفاده هستند مانند محیطهای آموزشی، از طریق 

ویی ج کتریکی، باعث صرفهالکاهش استفاده از منابع نور 

 در مصرف انرژی میشود. 

 مبانی نظری -3

در عرض های جغرافیایی  نور و سالمتی: -1-3

شمالی که روزهای زمستان کوتاه است افسردگی در 

زمستان رایج تر از تابستان می باشد دکتر آلفرد 

کشف نمود که نور درمانی میتواند به برخی  5جی.لوی

از بیمارانی که در روزهای کوتاه زمستان دچار 

افسردگی می گردند، کمک کند. این بیماری امروزه 

 نامیده می شود. 1اختالالت عاطفی فصلی )سد(

تحقیقات اخیر نشان داده است که نور درخشنده بر 

ید تول چشمان انسان باعث می شود غده پینه آل در مغز

را که هنگام حضور افراد در تاریکی ترشح  3مالتونین

میگردد متوقف سازد. سطح باالی مالتونین موجب 

خواب آلودگی می گردد در حالیکه مقادیر کم مالتونین 

باعث هوشیاری است بنابراین مالتونین نقشی حساس 

 در چرخه های روزانه ما بازی می کند.

بر غده  ریم و تأثچش هینور روز با برخورد به شبک

ه ک) نیو کنترل ترشح هورمون مالتون پوتاالموسیه

بدن را  یشبانه روز تمیر (خواب آور است یهورمون

 کاهش نیسطح مالتون ،یی. در روشناکندی م کنترل

 نیا در. شود یترشح م نیمالتون ،یکیو در تار ابدی یم

 نشان یآموزش یدر کالس ها یمتعدد قاتیتحق نهیزم

وجود  یکه نور روز کاف ییدر کالس ها داده است که

 ترشیب اریخون دانش آموزان بس نیندارد، سطح مالتون

 عامل، باعث نیمناسب است ا ییبا روشنا یاز کالس ها

                                                           
5 Alfered J. Lewy 

1 Sad 

 فیدانش آموزان و تضع نیدر ب یاحساس خواب آلودگ

 (.5359موحد، و )ایمانیشود یعملکرد آن ها م

در این تحقیق شدت روشنایی متغیر اندازه گیری شده 

ار نرم افزنور طبیعی در کالس درس بوده که به کمک 

اکوتکت محاسبه گردیده است همچنین برای اعتبار 

سنجی داد ها از دستگاه لوکس متر جهت ثبت شدت 

 روشنایی استفاده شده است. 

 روش تحقیق -4

 ءکا، ابتدا با اتبا استفاده از روش توصیفی پژوهش نیدرا

ی ژگیو و طیمعتبر شرا یواسناد یا به منابع کتابخانه

 یمورد بررس یآموزش ینور روز مناسب در فضاهای ها

ر ب نور روز ریتأث منظور سنجش قرار گرفته است. به

 به دانشپرسشنامه ارائه   قیاز طر دانش آموزانعملکرد 

 درخصوص عملکرد آنها آموزان هنرستان سواالتی در

 آنها از یتمندیو رضا ییروشنا تیوضعو  ،درس کالس

احساس راحتی و تمرکز بر مطالب کالسها و  ییروشنا

3 Melatonin 
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. با بهره گیری از روش شبه شده است ینظرسنجدرسی 

  نیا ینمونه موردی کالسها طبیعینور  تیفیک تجربی،

ی از دو کالس درس با ا هانیرا یمدلساز لهیوس مقاله، به

نها و طول و عرض توجه به ابعاد پنجر ها ودست انداز آ

 یابیارزاکوتکت آنالیز و افزار  در نرمو ارتفاع کالسها 

در رلوکس متآن با دستگاه  ریکنترل مقاد سپسشده و 

 در هر دوکالس در زمان های  نور زانیم ،یدانیبرداشت م

 شدن که باعث نامطلوبی عواملمورد نظر بدست آمد و 

در  ییشده و راهکارها یبررس بوده،روز ییروشنا تیفیک

فضا  یعدم تکرار آن در موارد طراح ایجهت اصالح آن و 

 است.  دهیارائه گرد های آموزشی

 یافته های پژوهش -2

شهر خرم آباد با :پروژهموقعیت شناخت -2-2

 قةیدق 11درجه و  82به طول  ییایجغراف تیموقع

در ارتفاع  ،یشمال قةیدق 15درجه و  33و عرض  یشرق

  .قرار دارد ایاز سطح در یمتر 5515

 و حرفه یهنرستان فن کی یساختمان مورد بررس

شهر خرم آباد در شهرستان سراب  یلومتریک 31در یا

 یهنرستان در گوشه جنوب غرب نیباشد. زم یدوره م

طبیعی  نوردسترسی به شهر بدور از عوامل مزاحم  نیا

ساخته شده است.  و... مرتفع یاختمانهاس رینظ

 است و یغرب -یساختمان بصورت شرق یدگیکش

از دو جبهه  درس یکالسها یآن برا یصلا یرینورگ

 .ردیگ یصورت م یو جنوب یشمال

 

شااناخت وضااعیت کالسااهای مورد -2-1

 :مطالعه

ساختمان هنرستان خوارزمی در سه طبقه احداث 

که  یده استتتت  قه همکف اگرد تان  نیدرطب هنرستتت

 و  یادار یو فضا ها نیسنگفعالیت های   یکارگاهها

 یآموزشتت یقرار دارد و در طبقه دوم کالستتها یخدمات

 است در طبقه  دهیسبک واقع گرد یهاهو کارگا  یتئور

 سالن چند منظوره و کیو  یچند کالس تئور زیسوم ن

 کتابخانه قرار دارد. 
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بتتترای  کالساااها: بررسااای پاااالن-3-2

را بتتته  کتتتالسبتتتررس میتتتزان نتتتورطبیعی ، کتتتف 

صتتتورت شتتتبکه بنتتتدی، بتتته ابعتتتاد یتتتک متتتتر در 

لتتوکس یتتک متتتر در نظتتر گرفتتت و بتتا دستتتگاه 

مقتتدار نتتور طبیعتتی موجتتود در کتتالس را  متتتر

درمرکتتتز هتتتر یتتتک از ایتتتن شتتتبکه هتتتا بدستتتت 

 .آورد

نور  ییروشنا زانیم یدانیرداشت مب-4-2

به کمک دستگاه لوکس متر  یدانیم برداشتی: عیطب
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 خیصورت گرفته و تار 1010مدل 5جم دیجیتال بنتک

ی یا نوع هوا ) ابر نیو همچن  و ساعت برداشت نور

  یهوا ییروشنا زانیم زی( درصد پوشش ابر و نیآفتاب

 نرم  زیدر آنال یری) داخل محوطه( جهت بهر گ خارج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبه میزان نور طبیعی در کالس ضلع -2-2

یه کلاکوتکت:به کمک نرم افزار  جنوبی و شمالی

پارامتر های فوق در محاسبات نرم افزار اکوتکت  بایستی 

وارد شود تا بر طبق آنها محاسبه صورت گیرد. یکی از 

این پارامتر ها میزان روشنایی محیط بیرون می باشد 

که با دستگاه لوکس متر قابل اندازه گیری است. در 

 مورد فوق 

                                                           
5 - BENETECH GM. 

 رداشتدر ب است. دهیدر آن لحظه ثبت گردی افزار

سانتی متر 21میدانی و ارتفاع اندازه گیری در نرم افزار 

ا ب برابر با ارتفاع دسته صندلی در نظر گرفته شده است.

تقسیم  فضای کالس به شبکه یک متر در یک متر 

میزان روشنایی در مرکز هر یک از تقسیمات اندازگیری 

 شد.

 

                                                              

 5:31بدلیل ابری بودن آسمان این عدد در ساعت 

)با توجه درصد 93دقیقه صبح که درصد پوشش ابر

به اطالعات هواشناسی استان( اعالم شده 

دقیقه صبح  51:31لوکس و در ساعت 5511بود،

عدد درصد رسیده بود 11درصد پوشش ابربه 

 لوکس اندازه گیری شد.1111

 

 
 

 

 )ماخ  نگارنده(-  وضعیت فضای داخل کالس شمالی وجنوبی 1شکل  



 

 : پارامتر های نرم افزار اکوتکت برای محاسبه میزان نور در جبهه شمالی و جنوبی)ماخذ نگارنده(1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و مقادیر دستگاه  نرم افزار زیآنالمقایسه -6-2

 ی  و شمالی:کالس ضلع جنوب یبرا لوکس متر

ادی که نرم افزار با توجه به اطالعاتی که ما به آن اعد

داده ایم محاسبه شده در قسمت باالی مراکز شبکه ها 

واقع گردیده است و اعدادی که در برداشت میدانی با 

 ندستگاه لوکس متر بدست آمده است در قسمت پایی

و با رنگ قرمز نوشته شده است. این آنالیز بدلیل اینکه 

در شرایط هوای ابری بوده،  درنتیجه  اعداد به تناسب 

میزان روشنایی فضای بیرون محاسبه شده اند که نسبت 

 به یک روز با آسمان صاف اعداد کوچکتری هستند.

محاسبات فوق نشان می دهد میزان روشنایی طبیعی 

س در فاصله نزدیک به پنجر هایی در فضای هر دو کال

 که سطح بیشتری دارند،  دارای بیشترین مقدار خود

 

 

 

می باشد و این در محاسبات نرم افزار  و برداشت 

میدانی نورمشخص است و هرچه از پنجر ها فاصله 

بیشتر گردد کمتر می شود بطوری که در سمت روبروی 

 ور بهدارند نپنجر ها که بیشترین فاصله را از لبه پنجره 

 یک پنجم کاهش می یابد.   زانیم
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در این مرحله پرسشنامه ارائه پرسشنامه:-7-2

ای شامل سواالتی درباره میزان نور و تاثیر آن در تمر 

کز و یادگیری، راحتی و رضایتمندی دانش آموزان از 

داده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها  به کمک 

دو گروه ضلع شمالی و جنوبی نرم فضای کالس به هر 

افزار اس پی اس اس آنالیز توصیفی و همبستگی را 

 بصورت جداگانه برای هر دو کالس انجام گردید.

س ا پرسشنامه به کمک نرم افزار لیتحل-2-7-2

در زیر به مقایسه جوابهای تعدادی از  پی اس اس:

 سواالت  در هر دو کالس می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقایسه میزان نور محاسبه شده نرم افزار و برداشت میدانی در جبهه شمالی و جنوبی)ماخذ نگارنده(: 3جدول شماره 
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 مقایسه جواب های پرسشنامه در دو کالس شمالی و جنوبی)ماخذ نگارنده( -4جدول 
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در بررسی  :همبستگی بین متغیر ها-1-7-2

به کمک نرم افزار اس پی اس اس،    پرسشنامه

 همبستگی  در این موارد زیر دیده شده است:

بررسی همبستگی بین متغیر ها در  -7-1-2-2

 کالس شمالی:

 

 

 

 

 

 

 کالس شمالی و جنوبی)ماخذ نگارنده(مقایسه جواب های پرسشنامه در دو  -4ادامه جدول 
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بررسی همبستگی بین متغیر ها در  -7-1-1-2

 کالس جنوبی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

در بررسی داده های توصیفی نرم افزار اس پی اس اس 

بیشتر دانش آموزان کالس جنوبی مشخص گردید که 

و   محل نشستن خود را نزدیک پنجره انتخاب کرده اند

در زنگ اول احساس آرامش و تمرکز بیشتری داشته 

و میزان نور در زنگ اول و دوم را متوسط و در زنگ 

ر را زیاد احساس نموده و همچنین سوم میزان نو

هوای ابری را در احساس تمرکزدر کالس موثر 

جهت بهتر دانسته اند. اما بچه های کالس شمالی 

 بیشتر فضای جلوی تابلو را برای کالس یتابلو دنید

نشستن انتخاب کرده اند و احساس تمرکز و آرامش را 

 رابطه بین متغییر ها و درجه همبستگی آنها در کالس ضلع شمالی)ماخذ نگارنده( -5جدول 
 

 )ماخذ نگارنده(جنوبیرابطه بین متغییر ها و درجه همبستگی آنها در کالس ضلع  -6جدول 
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ر ودر زنگ اول بیشتر حس نموده و آنها نور طبیعی را ن

 خسته کننده دانسته 

و هوای آفتابی را در احساس آرامش و تمرکز موثر 

 اند. ه شمرد

احساس آرامش و تمرکز در هر دو کالس در زنگ اول 

احساس تمرکز و آرامش دانش بوده و به یک اندازه 

آموزان کالس شمالی در زنگ دوم بیشتر از دانش 

وم  سنور کالس در زنگ  است.بوده آموزان کالس جنوبی 

برای بیشتر دانش آموزان کالس های شمالی و جنوبی 

اعالم و همچنین در بررسی  داده های استنباطی  زیاد

بین نرم افزار اس پی اس اس مشخص گردید که 

احساس آرامش در فضای کالس و ترجیح آفتابی و ابری 

و نیز بین نور در زنگ اول و دوم برای کالس بودن هوا 

در فضای کالس  رابطه جنوبی و احساس آرامش 

 میزانو در مواردی نظیر  همبستگی قوی وجود دارد.

، در کالس درس و تمرکز  روشنایی و احساس راحتی

 دیده شد.همبستگی متوسط 

با توجه به یافته های فوق میتوان نتیجه گرفت که 

بیشتر دانش آموزان نور طبیعی را بر نور مصنوعی برای 

نور مصنوعی را در فضای کالس ترجیح داده وآنها 

احساس خستگی از فضای کالس موثر می دانند. 

درنتیجه با انتقال کالسهایی که عملی بوده و نیاز به 

فعالیت بدنی برای کسب مهارت دارد)نظیر کارگا هها( 

به کالسهای ضلع شمالی که نور شمال دریافت میکنند 

و انتقال کالسهایی که بیشتر جنبه تئوری دارد و نیامند 

رکز دانش آموز است به کالسهای ضلع جنوبی)بدلیل تم

دریافت بیشتر نور طبیعی در ساعات کالس( به بهبود 

عملکرد دانش آموزان دست یافت و همچنین در طراحی 

دو  برای کسانی ابعاداز پنجرها ی فضای آموزشی نباید 

ضلع شمالی و جنوبی )جهت حفظ ریتم نما( استفاده 

کرد، بلکه با توجه به میزان نورطبیعی دریافتی،  سطح 

 بازشو را تعریف نمود.

7- References 

Persian References: 
 Ahadi. Aminollah, Khan Mohammadi. Mohammad Ali; (2016). Better Performance of Students 

by Proper Utilization of Daylight in Classrooms Case Study: The Architecture School, Iran 

University of Science and Technology, Quarterly Journal of Architecture and Urban Planning,, 

Volume 8, Number 15, Page(s) 25-42. (in Persian) 

  Lanker, Nerbert. (2006); Heating, cooling, lighting, Translation: Key-Nejad. Mohammad Ali & 

Azari. Rahman, Tabriz University of Islamic Arts Publications. (in Persian) 

  Moayeri-nia, Maryam.(2009), Lighting Design for Educational Environments,Page(s) 43-

50,Tehran: Tahan Publications. (in Persian)

 Haghpanah Rezaei, Reza. Majidi, Hamid .(2020)  ،Investigating the design of harmonious 

buildings in receiving energy Radiant. the Iranian Urbanism Journal، 3(4)  ،  26-16. (in Persian (.  

 Imani. Fatemeh, Movahed . Khosrow; (2017), Measuring the effectiveness of natural light on 

reducing student stress in educational spaces, Education Technology (Technology and 

Education) ,, Volume 2, Number 12, Page(s) 127-133. (in Persian). 

 

Latin Refrences: 

 Heschong L, Wright RL, Okura S.( 2002) , Daylighting impacts on human Performance in 

school. Journal of Illuminating Engineering Society; 41, 101-114.  

 Joseph S.; Takahashi, Fred W.; Turek, Robert & Moore, Y. (2001) Handbook of Behavioral 

Neurobiology:Circadian Clocks, Volume 12,Kluwer Academic/ Plenum Publishers, New York. 

 Kuller R. and Lindsten, C. (1992) "Health and Behavior in Classrooms with and without 

Windows,"Journal of Environmental Psychology, 12,305-317. 

 Leslie, R.; Smith, A.; Radetsky, L. & Figueiro, M. (0202) Patterns to Daylight Schools for 



 
 1444 پاییز و زمستان،  7، شمارۀ  4، دورۀ شهرسازی ایران

 

People and Sustainability, Rensselear Polytechnic Institute, New York. 

 Michael H. Nicklas, Gary B. Bailey. (1992)Student Performance in Daylit Schools 
 Kellert, S., Heerwagen, J., & Mador, M. (2008).Biophilic design: the theory, science and practice 

of bringing buildings to life. New jersey: John Wiley & Sons. 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوۀ ارجاع به این مقاله:

دانش آموزان از  یتمندیرضا زانیبر م یعینور طب ریتاث نییتع(. 5811)تابان، محسن. اسالمی مقدم، علی. 

 .311-122 (،1) 8، شهرسازی ایران، یآموزش یفضا
COPYRIGHTS 

Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights granted to the Iranian 

Urbanism Journal. This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the 

Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 

URL: https://www.shahrsaziiran.com/1400-4-7-article9/ 
DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.9.8 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.shahrsaziiran.com/1400-4-7-article9/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.9.8

