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Background and Objectives: Changes in lifestyle have led to the gradual disconnection of
children from nature and open spaces and schools are one of the most important spaces for
re-establishing this connection; because it is the second place where children spend a lot of
time after home and most of the children's daily physical activities are done during the day.
The present study was aimed at explaining the characteristics of school outdoor spaces to
improve the children’s relaxation and learning. Hence, after analyzing the information
obtained from previous studies, the list of effective criteria to increase children’s sense of
attachment to the open spaces of schools was proposed. The study of the research background
and the compilation of theoretical foundations were done in two parts: At first, by combining
different research studies on the subject of place attachment, the dimensions of place
attachment and the factors affecting it, the researchers have tried to deal with the relationship
between these factors both with each other and with the issue of architecture in order to
determine the effective factors in creating place attachment in the field of architecture.
Afterwards, the background of research in the field of children and outdoor space was
examined and the effective variables in creating place attachment were identified. Then, these
initial criteria were checked on the basis of the perspective of the experts in architecture.
Methods: To achieve the research purpose and find the relationship between the effective
factors in place attachment with the extracted variables, the qualitative-quantitative system,
the method of content analysis and Delphi technique were used.Therefore, in order to achieve
a more comprehensive result and a combination of the quantitative and qualitative content,
after searching for sources and collecting information, the content analysis method was used
so that the raw data and the existing components could be categorized on an orderly basis.
Then, to confirm the framework and the variables extracted by a group of experts in the field
of architecture, a questionnaire based on Likert scale was used. The data obtained from the
questionnaire were analyzed by factor analysis using the SPSS software. The reliability of the
questionnaire was confirmed by Cronbach’s alpha coefficient. The adequacy of the sample size
was also assessed using the KMO statistic and Bartlett’s significance level.
Findings: The results showed that from the perspective of the experts, the independent
variables can be classified into five groups of influential factors on the basis of the answers of
the respondents. According to the definitions of attachment factors in the research
background and the findings of the statistical test, the obtained variables were named. Hence,
the variables such as the environmental mobility, space flexibility and cozy corners under
(interactive factors), familiar environment, the study period, the child’s gender and cultureeconomic class (individual factors), dimensions of the open space, physical comfort of the
environment, spatial diversity and spatial perception (physical factors), child participation,
natural elements of the environment, safety and sense of security (socio-group factors) and
playfulness, stimulation of the environment and its color and texture subset (activity factors)
were classified.
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Conclusion: Based on research findings, the most important criteria for increasing the child's
sense of attachment to the open space of schools were classified into five main factors
(interactive, individual, physical, socio-group and activity) and 17 variables.Moreover,
strategies along with the above indicators in relation to school design have been proposed so
that besides creating an environment that meets the demands of students, opportunities for
children to participate can also be provided and, thus, the possibility of increasing the ocial
awareness and creative development in the society can be created.
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مقاله پژوهشی

شاخصهای طراحی مؤثر بر دلبستگی دانشآموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری
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است و مدارس یکی از مهمترین فضاها برای برقراری دوباره این ارتباط میباشند؛ چرا که دومین مکانی است که کودکان
پس از خانه زمان زیادی را در آن سپری میکنند و اکثر فعالیتهای حرکتی روزانه کودکان در طول روز در آن انجام
میشود .در تحقیق حاضر با هدف تبیین ویژگیهای فضاهای باز مدارس در جهت افزایش آرامش و یادگیری کودکان ،با
تحلیل اطالعات بهدستآمده از مطالعات پیشین ،معیارهای مؤثر در افزایش حس دلبستگی کودکان به فضاهای باز مدارس
تدوین شد .بررسی پیشینه پژوهش و تدوین مبانی نظری در دو بخش انجام شد؛ در ابتدا با تجمیع پژوهشهای مختلف
پیرامون دلبستگی ،ابعاد دلبستگی و عوامل مؤثر بر آن سعی شده است به رابطه بین این عوامل با یکدیگر و نیز با مقوله
معماری پرداخته شود تا بتوان به عوامل مؤثر در ایجاد دلبستگی در حوزه معماری دست یافت .پس از آن پیشینه تحقیق
در حوزه کودک و فضای باز بررسی و متغیرهای مؤثر در ایجاد دلبستگی شناسایی شده است .سپس این معیارها ،بر اساس
نظرات متخصصان معماری تدقیق گردید.
روشها :به منظور دستیابی به هدف پژوهش و یافتن ارتباط میان عوامل مؤثر در دلبستگی با متغیرهای استخراج شده،
از سامانه کیفی-کمّی ،روش تحلیل محتوا و تکنیک دلفی بهرهگیری شد .از اینرو جهت دستیابی به برآیندی جامعتر و
ترکیبی از محتوای کمّی و کیفی ،پس از جستجوی منابع و جمعآوری اطالعات ،از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شد تا
بتوان دادههای خام و مؤلفههای موجود را به صورتی منظم دستهبندی کرد .پس از آن ،جهت تأیید چارچوب و متغیرهای
استخراج شده توسط گروهی از متخصصان و صاحبنظران در حوزه معماری ،از پرسشنامهای بر پایهی ارزشگذاری طیف
لیکرت استفاده شد .دادههای بهدستآمده از پرسشنامهها ،توسط تحلیل عاملی در نرمافزار  Spssتحلیل شد .پایایی
پرسشنامه توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .کفایت حجم نمونهها توسط آزمون  KMOو سطح معناداری
بارتلت تحلیل و ارزیابی شده است.
یافتهها :یافتههای حاصللل نشللان داد که از دیدگاه متخصللصللان ،متغیرهای مسللتقل مطرح شللده بر اسللاس پاسللخهای
پرسششوندگان را میتوان در پنج گروه عوامل تأثیرگذار دستهبندی نمود .با توجه به تعاریف عوامل دلبستگی در پیشینه
تحقیق و یافتههای حاصللل از آزمون آماری ،متغیرهای بهدسللت آمده نامگذاری شللدند .از اینرو متغیرهای تحرکپذیری
محیط ،انعطافپذیری فضلا و گوشلههای دنج تحت (عوامل تعاملی) ،محیط آشلنا ،طول مدت تحصلیل ،جنسلیت کودک و
طبقه فرهنگی -اقتصادی وی (عوامل فردی) ،ابعاد فضای باز ،آسایش کالبدی محیط ،تنوع فضایی و ادراک فضایی (عوامل
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کالبدی) ،مشللارکت کودک ،عناصللر طبیعی محیط و ایمنی و احسللاس امنیت (عوامل اجتماعی-گروهی) و بازیسللازی،
تحریککنندگی محیط و رنگ و بافت آن زیرمجموعه (عوامل فعالیتی) طبقهبندی شدند.
نتیجههگیری :بلا توجله بله یلافتلههلای پژوهش ،مهمترین معیلارهلا بلهمنظور افزایش حس دلبسلللتگی کودک بله فضلللای بلاز
مدارس در پنج عامل اصللی (تعاملی ،فردی ،کالبدی ،اجتماعی-گروهی و فعالیتی) و  17متغیر طبقهبندی شلدند .سلپس
راهکارهایی در راسلتای شلاخصلههای فوق در ارتباط با مقوله طراحی مدارس پیشلنهاد شلده اسلت تا بتوان عالوه بر ایجاد
محیطی منطبق بر خواستههای دانشآموزان ،ایجاد فرصت مشارکت برای کودکان و در نتیجه موجبات افزایش آگاهیهای
اجتماعی و توسعه خالق در جامعه را فراهم آورد.

مقدّمه
امروزه در محیطهای بسیار متراکم شهری ،تعامل کودکان با طبیعت در
حال کاهش است [ .]1فقدان فضاهای باز واجد چشمانداز و فضاهای
مصنوعی مناطق بازی ،موجب از بین رفتن تماس کودکان با طبیعت
شده است [ .]2این امر موجب شده است فعالیت اوقات فراغت کودکان
به دلیل شیوه زندگی غیرمعمول و عادتهای درون خانه کاهش یابد .در
این میان ،مدارس به عنوان جایگاه کلیدی برای برقراری دوباره ارتباط
کودکان با طبیعت محسوب میشوند []3؛ چرا که دومین مکانی است
که پس از خانه زمان زیادی را در آن سپری میکنند و اکثر فعالیتهای
حرکتی روزانه کودکان در طول روز در آن انجام میشود و بسترهای
آموزشی فضای باز ،برای ارتقای دلبستگی کودکان ایدهآل است [ .]4با
اینحال نسبت به فضای باز مدارس ،جایی که تقریباً  %25از زمان
دانشآموزان در آن صرف میشود ،توجه کمتری صورت گرفته است [.]5
مطالعات نشان داده است که بسیاری از حیاط مدارس ،فضاهایی پوشیده
از آسفالت و سنگفرش هستند که این فضاها را میتوان با حیاط زندان
مقایسه نمود؛ فضاهایی که تنها برای ورزش و نظارت بر دانشآموزان
طراحی شدهاند .مدارس همچنین زمینهای بینظیر از فرصتهای
مختلف برای توسعه رفتارهای سالم فراهم مینمایند؛ در زمانی که
کودکان بیشترین پذیرش را برای تغییر رفتار دارند [.]6
برخی از محققان تأیید نموده اند که تجارب یادگیری در فضای باز در
ایجاد مهارتهای شناختی ،مؤثرتر از یادگیری مبتنی بر کالس است
[ .]7همانگونه که اهداف برنامه درسی برای افراد مرتبط با تدریس و
برنامه درس ملی چالشبرانگیز است ،نقش فضای باز نیز به عنوان امتداد
کالسهای داخلی و چارچوبی برای گسترش در آینده ،مهم تلقی
میشود .فضاهای بیرونی بخش مهمی از محیط مدرسه هستند؛ دانش-
آموزان با فضاهای باز میتوانند در اطراف حرکت کنند؛ با دیگران مالقات
کنند و از جهان طبیعی لذت ببرند [.]8
این پژوهش با فرض اینکه کیفیت و چگونگی حضور فضاهای باز و
نیمهباز در مدارس ،یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در افزایش آرامش،
یادگیری و مهارتهای کودکان است؛ به تبیین چگونگی طراحی فضاهای
باز کارآمد در محیطهای آموزشی در جهت ارتقای دلبستگی کودکان،
میپردازد .مرور ادبیات پیشین همچون مفهوم دلبستگی به مکان،
بررسی ابعاد مختلف آن ،اهمیت فضاهای باز مدارس و وضعیت موجود
آن ،عوامل مؤثر در افزایش حس دلبستگی کودک به مکان را آشکار
میسازد تا بتوان دریافت که چه ویژگیها و قابلیتهای محیطی در

فضاهای باز مدارس ،حس تعلق کودک را افزایش میدهد؟ و کدام
مؤلفههای کیفی (عینی -ذهنی) در طراحی فضاهای باز ،در برقراری
ارتباط کودکان با محیط پیرامون مؤثر هستند؟ در این راستا بهرهگیری
از یافتههای روانشناسی محیط ،بررسی حوزههای اصلی تحقیق همچون
طراحی منظر ،طراحی فضاهای آموزشی و روانشناسی آموزشی کودکان
میتواند در طرح مؤلفههای کیفی فضاهای باز مدارس در افزایش حس
دلبستگی کودکان مؤثر باشد .در این مرحله از تحقیق ،روش تحلیل
محتوا برای تحلیل و ارائه نتایج مورد استفاده قرارگرفته است.

چارچوب نظری
بررسی پیشینه پژوهش و تدوین مبانی نظری در دو بخش انجام شده
است :در ابتدا با تجمیع پژوهشهای مختلف پیرامون دلبستگی ،ابعاد
دلبستگی و عوامل مؤثر بر آن استخراج شده است .همچنین سعی شده
است به رابطه بین این عوامل با یکدیگر و نیز با مقوله معماری پرداخته
شود تا بتوان به عوامل مؤثر در ایجاد دلبستگی در حوزه معماری دست
یافت .پس از آن پیشینه تحقیق در حوزه کودک و فضای باز بررسی
گردیده است و متغیرهای مؤثر در ایجاد دلبستگی شناسایی شده است.
در نهایت به منظور یافتن ارتباط میان عوامل مؤثر در دلبستگی با
متغیرهای استخراج شده ،از پژوهش میدانی و آزمونهای آماری استفاده
شده است.

شکل  :1چارچوب نظری تحقیق
Fig. 1: Theoretical framework of the research
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پیشینه پژوهش
به منظور دستیابی به متغیرهای پژوهش و عوامل مؤثر در دلبستگی و
همچنین ارتباط میان این دو مبحث ،به مطالعات و پژوهشهای مشابه
انجام شده در زمینه دلبستگی ،فضای باز و کودک به شرح ذیل پرداخته
شده است:

الف) ابعاد دلبستگی به مکان و عوامل مؤثر بر آن
دلبستگی به مکان بهعنوان پیوندی میان شخص و یک مکان تعریف
شده است [ .]9افراد میتوانند با بیش از یک مکان دلبستگیهای خود
را توسعه دهند [ .]10دلبستگی مکانی شامل ساختاری چندبعدی است
که شامل جنبههای هویت ،وابستگی ،تأثیر و پیوند اجتماعی میشود.
هویت مکان ارتباط نمادین یا ایدئولوژیکی میان یک فرد و یک محیط
است [ .]11محققان مفاهیم مختلفی را برای توصیف رابطه مردم با
مکانها بهکار میبرند که از جمله میتوان به دلبستگی به مکان ،رضایت
از مکان ،هویت مبتنی بر مکان ،دلبستگی به اجتماع و دلبستگی به
محله یا واحدهای همسایگی اشاره کرد [ .]12اگرچه هریک از این
مفاهیم معانی متفاوتی دارند؛ اما مرز و فضای مفهومی آنها با یکدیگر
کامالً روشن نیست و به نظر میرسد تنها وجه اشتراک آنان به لحاظ
نظری و روششناسی بهطور کلی آنچه از این پژوهشها میتوان دریافت
این است که دلبستگی به مکان متشکل از چارچوب سازمانیافته سه-
بعدی شخصی-شناختی -مکان است (شکل  .)2بعد شخصی دلبستگی
به مکان ،به سطوح تعیین شده فردی و جمعی اشاره دارد .بعد مکان ،بر
ویژگیهای مکان شامل سطوح فضایی ،خصوصیات کالبدی و ویژگیهای
فیزیکی یا اجتماعی تأکید دارد و خصوصیات کالبدی و اجتماعی را در
برمیگیرد و عوامل بعد شناختی ،ریشه در نحوه تعامل افراد با مکان
کالبدی و اجتماعی در قالب تعامالت شناختی ،رفتاری ،عاطفی و معنایی
دارد و عوامل عاطفی (حسی) ،فعالیتی و رفتاری دلبستگی را شامل
میشود [.]13-36
بعد شخصی :این مفهوم براساس ماهیت دلبستگى مکان ،به نحوه ارتباط
افراد چه بهصورت فردی و چه بهصورت جمعى با محیط میپردازد.
دلبستگی مکانی در هر دو سطح فردی و گروهی رخ میدهد .در سطح
فردی ،این مقوله شامل ارتباطات شخصی فرد با مکان میشود؛ همچون
محیطهایی که خاطرات شخصی را برمیانگیزند و موجبات حس رضایت
روحی و خاطرات فرد را با ایجاد دلبستگی به مکان فراهم میآورد [،21
 .]37در تبیین ویژگیهای فردی و نقش آن در نحوه تعامل با مکان به
عوامل مختلفی چون سن ،جنس ،درآمد ،وضعیت تأهل ،تحصیالت،
طبقه اجتماعی و شغل اشاره گردیده است .توانایی ذهنی و جسمی افراد،
تمایزات فردی ،نیازها ،تعریف فرد از زندگی ،نحوه اندیشه ،ادراک،
تصورات و مقاصد فردی شخص در رابطه با مکان ،پیشزمینهها ،باورها
و ارزشهای فردی نیز در این زمینه نقش دارند [ .]22در سطح گروهی،
دلبستگی ،شامل معانی نمادین مشترک از مکان در بین اعضا است.
دلبستگی مکانی با چارچوب گروهی در فرهنگها ،جنسیتها و مذاهب
متفاوت است؛ بهگونهای که در آن ،گروهها به مکانهایی دلبستگی پیدا
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میکنند که بتوانند در آنها فرهنگهای خود را حفظ نمایند .افراد از
طریق ویژگیهای فرهنگی همچون تجربیات ،ارزشها و نمادهای
تاریخی مشترک ،با مکان ارتباط برقرار میکنند .عالوه بر مسائل
فرهنگى ،نمادین یا ارزشى میتوان به تجربیات جمعى و گروهى
اجتماعات مختلف در مکان نیز اشاره کرد که با ایجاد یک رخداد یا
تجربه مشترک میتواند در تمامی افراد حس دلبستگی بهوجود آورد
[.]26 ،25 ،22 ،21 ،18
بعد مکان :در بعد مکانی دلبستگی پس از بررسی در مقیاسهای
جغرافیایی گوناگون ،به دو سطح دلبستگی مکانی اجتماعی و کالبدی
تقسیمبندی شده است .برخی از محققان عناصر کالبدی را در
شکلگیری دلبستگی مؤثر دانسته و توجه همه جانبه به ابعاد کالبدی را
در فرآیند ایجاد دلبستگی ضروری میدانند [ .]21-22اما عدهای دیگر
از محققان ،عدم توجه طراحان به ویژگیهای اجتماعی محیط و توجه
صرف به عناصر کالبدی و فرمهای نمادین ،فارغ از عوامل معنایی را یکی
از مهمترین موانع موجود در ایجاد دلبستگی محیطی دانسته ،و با تأکید
بر نقش اجتماعی مکان ،تعامالت و ارتباطات فرهنگی -اجتماعی مردم
(استفادهکنندگان) در مکان را که منجر به ایجاد خاطرات و تجارب می-
شود ،در ایجاد دلبستگی مکانی مؤثر ارزیابی کردهاند .در واقع ،ارتباط
مثبت میان فرد و مکان را با تعامالت اجتماعی موجود در مکان مرتبط
میدانند [.]38 ،36 ،35 ،17
بعد شناختی :رویکرد شناختی با بررسی فرایندهای ذهنی ،بر نقش
شناخت انسان از محیط در ایجاد معنای دلبستگی تأکید میکند .این
رویکرد با تعریف فرایند شناخت متشکل از مباحث روانشناسی محیط،
دیدگاههای متفاوتی را در اختیار محققان قرار میدهد تا با تحلیل
سازوکارهای ذهنی افراد ،خأل موجود در این فرایند را پر کند .فرآیند
شناخت به معرفی مؤلفههای توجه ،مفهومسازی ،تصویرسازی ذهنی و
نقشهشناختی ،تداعی و معنایابی میپردازد .این بعد با تکیه بر عوامل
فعالیتی -تعاملی با شکلگیری ذهن ،منجر به شناخت فرد از محیط و
ایجاد دلبستگی به مکان میشود [.]35 ،30 ،24 ،21 ،16
یافتههای حاصل از مبانی نظری پژوهش نشان داد که دلبستگی را
میتوان در سه بعد شخصی ،مکان و شناختی و  5عامل فردی ،گروهی،
اجتماعی /فرهنگی ،کالبدی ،فعالیتی -تعاملی طبقهبندی نمود که در
شکل  2نمایش داده شده است.

شکل  :2ابعاد دلبستگی به مکان و عوامل مؤثر بر آن
Fig. 2: Dimensions of attachment to the place and the factors affecting it
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ب) اهمیت فضاهای باز مدارس
قطع ارتباط انسان و طبیعت میتواند منجر به کاهش تدریجی تجربیات
افراد با محیط طبیعی و همچنین ارتباط او با طبیعت شود .میزان
شناخت فرد از خود به طبیعتگردی و روابطی که با طبیعت ایجاد
میکند بستگی دارد [ .]39فضای باز در اطراف مدرسه که بهعنوان
بخشی از فضای کالبدی یا به عنوان حیاط مدرسه شناخته میشود،
نقش مهمی در فرایند یادگیری دارد [ .]40عالوه بر این بسیاری از

شکل  :3انواع شیوههای یادگیری کودک از طریق طبیعت

مطالعات ،طراحی کالبدی این فضاها را عامل پیشبینی کننده مهمی در
ایجاد احساس دلبستگی در کاربران میدانند .برای ارزیابی فضاهای باز،

Fig. 3: Different types of child’s learning through nature

طبقهبندی متنوعی از خصوصیات فیزیکی و معماری در مطالعات
محیطی وجود دارد .شولتز ( ]41[ (Schultzاظهار داشت که تعامل با
طبیعت سه مؤلفه را شامل میشود :شناختی (نمایش ذهنی فرد از
وابستگی متقابل به خود با طبیعت) ،عاطفی (پیوند احساسی فرد با
طبیعت) و رفتاری (پذیرش فرد برای محافظت از محیط طبیعی) .تماس
با طبیعت میتواند نقش اساسی در سالمت و رفاه انسان داشته باشد.
برخی محققان بر لزوم تماس با طبیعت در دوران کودکی برای رشد
سالم انسان تأکید میکنند [ .]42در دوران کودکی است که رابطه بین
یک فرد و طبیعت به بهترین وجه برقرار میشود و پایههای آگاهی از
محیط و حساسیت اکولوژیکی (همدلی برای دنیای طبیعی) در
بزرگسالی را تعیین مینماید [ .]43فضاهای باز مدارس پتانسیل بالقوه
فضای سبز را دارا میباشند .روزانه ،دانشآموزان مقدار قابلتوجهی از
زمان خود را در مدرسه میگذرانند و تجربیات آنها در مدرسه میتواند
بر همه جنبههای رفتار انسان در بزرگسالی تأثیر بگذارد [ .]39زمین
مدرسه موجب افزایش ارتباط کودک و طبیعت میشود و در یادگیری
آنها و همچنین در پیشرفت جسمی ،روانی و اجتماعی آنان نیز نقش
مثبت خواهد داشت [ .]44به نظر میرسد تجربیات کودکان با طبیعت
و محیط به سه شیوه مستقیم ،غیرمستقیم و نمادین یا تخیلی صورت
میپذیرد .شکلگیری شخصیت در کودکی با این سه سطح تجربه و سه
حالت یادگیری در دوران کودکی (شناختی ،عاطفی و معنوی) در ارتباط
است .رشد شناختی به مهارتهای تفکر و حل مسأله اشاره دارد [.]45
بلوغ عاطفی بر بروز احساسات و عواطف متمرکز است .رشد معنوی بر
نمود ارزشها ،منافع و جنبههای اخالقی تأکید دارد .همانطورکه در
شکل  3مشاهده میشود ،سه شیوه تجربه به شیوههای یادگیری
شناختی ،عاطفی و معنوی کودکان کمک میکند .از این میان ،ارتباط
مستقیم بیشترین امکان را برای یادگیری میسر میسازد .این امر به این
دلیل است که یادگیری را با لمس کردن ،دیدن ،شنیدن و تجربه کردن
ممکن میکند .در واقع به منظور یادگیری در مورد محیط ،کودکان به
طور جدی نیاز به استفاده و کشف محیط دارند [.]46
از آنچه گذشت میتوان دریافت که فضاهای باز در مدارس ،پتانسیل
باالیی در میزان دلبستگی کودکان داشته و جنبههایی از آن همچون
ابعاد ،عناصر طبیعی ،مقیاس کودکانه ،مشارکت کودک میتواند از
مؤلفههای مهم در ایجاد دلبستگی کودکان به فضای باز مدارس باشد.

ج) مرور پژوهشهای حوزه کودک و فضای باز
پس از تحلیل محتوای مطالعات انجام شده پیرامون دلبستگی و استخراج
ابعاد و عوامل مؤثر بر آن ،بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با
کودک و فضای باز مدارس که در برگیرنده حوزه دلبستگی نیز است،
نشان میدهد عوامل مؤثر در طراحی فضاهای باز مدارس ابتدایی به
منظور افزایش دلبستگی کودکان را میتوان در نوزده متغیر دستهبندی
نمود .این معیارها و متغیرها در جدول  1خالصه شده است.
جدول  :1معیارهای مؤثر در افزایش میزان دلبستگی کودک به فضای باز مدارس
Table 1: Effective criteria for increasing the child’s attachment to school’s open
space
Physical environment features to provide functions
Pupil’s gender: [70, 74, 79].

The ability of the environment for
game development: [47, 48-54].

Cultural and economic class:
[74, 79, 80].

Environment’s stimulation: [49, 50,
53-57].

Outdoor dimensions: [35, 51, 52,
63, 81].

Environment’s mobility: [47, 50, 53,
54, 56-58].

Unlimited space: [66, 79].

Space flexibility: [36, 47, 50, 53-56,
59-63].

Cozy corners: [79, 82].

Childish scale: [53, 56, 58, 64].

Thermal comfort: [55, 72, 76, 78,
83-85].

Child participation: [47, 49, 51, 53,
55, 56, 58-61, 65, 66].

Spatial diversity: [50, 62, 63, 72, 79,
83, 86].

Natural elements: [1, 7, 36, 49, 5057, 62, 63, 65- 67].

Spatial perception: [50, 76].

Safety & Security: [36, 49, 50, 53, 54,
56, 57, 63-66, 68-75].

Environment’s color and texture:
[35, 49, 54-56, 62].

Familiar environment: [35, 36, 50,
51, 53, 68, 72, 75, 76].
Study period: [77, 78].

متغیرهای مؤثر در افزایش دلبستگی کودکان شاملِ بازیسازی،
تحریککنندگی محیط ،تحرکپذیری ،انعطافپذیری ،مقیاس کودکانه،
مشارکت کودک ،عناصر طبیعی ،ایمنی و احساس امنیت ،محیط آشنا،
طول مدت تحصیل ،جنسیت کودک ،طبقه فرهنگی -اقتصادی ،ابعاد
فضای باز ،عدم محدودیت ،گوشههای دنج ،آسایش کالبدی ،تنوع
فضایی ،ادراک فضایی و رنگ و بافت محیط بودند.
آنچه از مرور پژوهشها میتوان دریافت این است که اگرچه اکثر این
پژوهشها گامی مثبت در ارائه اصول و نگرشی نو در باب طراحی
فضاهای باز کودکان برداشتهاند؛ اما بهطور جامع مؤلفههای تدوینشده

فاطمه مهدیزاده سراج و همکاران

در حوزه فضاهای باز مدارس در جهت دلبستگی کودکان استخراج نشده
است .همچنین در مطالعات ،میان عوامل دلبستگی که در بخش مبانی
نظری دستهبندی شدهاند و متغیرهای مؤثر در فضای باز و حوزهی
معماری ،همبستگی و ارتباط دوسویه دیده نشده است .ازاینرو در این
پژوهش سعی بر آن است که به منظور یافتن ارتباط میان عوامل مؤثر
در دلبستگی در حوزه علوم روانشناسی محیط با متغیرهای استخراج
شده در حوزه فضای باز مدارس ،از پژوهش میدانی و آزمونهای آماری
بهره گرفته شود تا براساس شناسایی عوامل اساسی و روابط میان
متغیرهای آن ،شاخصهای طراحی مؤثر بر دلبستگی دانشآموزان در
کالبد فضاهای باز مدارس تدوین شود.

روش تحقیق
مطالعات پیشین ،برخی از متغیرهای تأثیرگذار در جهت افزایش
دلبستگی کودکان در فضاهای باز مدارس را مشخص میکند؛ اما
اطالعات دقیقی از میزان تأثیر هرکدام از آنها بهدست نمیدهد .در
پژوهش پیشرو ،جهت دستیابی به برآیندی جامعتر و ترکیبی از
محتوای کمّی و کیفی ،پس از جستجوی منابع و جمعآوری اطالعات،
به روشی نیاز بود که بتواند دادههای خام و مؤلفههای موجود را به
صورتی منظم دستهبندی کند .به این ترتیب ،از روش تحلیل محتوا بهره
گرفته شد تا بتوان با عبور از الیه سطحی متون ،برخی متغیرهای پنهان
در بطن مباحث را نیز ،در کنار سایر مؤلفههای عینی و آشکار ،بهصورت
کدهایی در جداول مربوطه مورد بررسی قرار داد .در مرحله بعدی نیاز
بود تا این چارچوب و متغیرهای استخراج شده ،به تأیید گروهی از
متخصصان و صاحبنظران در حوزهی معماری برسد .به این منظور
پرسشنامهای طراحی شد و از طریق تکنیک دلفی ،متغیرهای استخراج
شده بر پایهی ارزشگذاری طیف لیکرت ردهبندی شدند.
بهعبارت دیگر ،دستاورد این پژوهش میدانی ،تعیین ضریب تأثیر هریک
از متغیرها و میزان اثرگذاری آن در ایجاد دلبستگی کودکان است .در
واقع ،وزندهی به متغیرها ،نقش هریک از آنها را در میزان دلبستگی
کودکان به فضای باز آموزشی ،آشکار خواهد ساخت .برای این منظور
یک پرسشنامه بسته ،با نوزده سؤال و با استفاده از مقیاس لیکرت 5
سطحی ،جهت سنجیدن وزن هریک از متغیرها ،طراحی شد .در این
پرسشنامه متغیرهای وابسته و مستقل به ترتیب زیر هستند:
پژوهشهای پیشین در ارتباط با نظرسنجی از کودکان نشان دادهاند
مطالعاتی که بتواند روایی و پایایی پاسخهای کودکان را بررسی نماید
بسیار نادر است [ ]87و در واقع فرض شده است که کیفیت دادهها در
میان کودکان در مقایسه با نوجوانان و بزرگساالن به طور قابلتوجهی
پایین است [ .]89 ،88با توجه به آنکه مهارتهای شناختی ،ارتباطی و
اجتماعی کودکان هنوز در حال رشد هستند و این امر ممکن است در
مراحل مختلف فرآیند پاسخ به سؤال تأثیر بگذارد و توانایی پاسخگویی
به سؤاالت نظرسنجی را محدود کند []91 ،90؛ از اینرو متخصصان
معماری بهعنوان جامعه آماری در این پژوهش ،در نظر گرفته شد .با
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توجه به محدودیتهای تحقیق 55 ،نفر از میان دانشجویان و
فارغالتحصیالن حوزه معماری با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و
دکتری انتخاب شدند .در انتخاب جامعه نمونه ،سعی شد که به مدرک
تحصیلی ،جنسیت و پراکندگی جغرافیایی نمونهها توجه شود تا توزیع
متعادل جامعه و درنتیجه ،تعمیمپذیری یافتههای آن ،اطمینانبخشی
بیشتری داشته باشد.
جدول  :2مؤلفههای پژوهش ،نقش و نوع آنها در تحقیق
Table 2: Research components, their role and type in the study
Variables scale

Variable types

)(Nominal

)(Dependent

)(Ordinal

)(Independent

Variables
Children’s place attachment
The ability of the environment for
game development, environment’s
stimulation, environment’s
mobility, space flexibility, childish
scale, child participation, Natural
elements, Safety & security,
Familiar environment, Study period,
Pupil’s gender, Cultural and
economic class, Outdoor
dimensions, Unlimited space, Cozy
corners, Thermal comfort, Spatial
diversity, Spatial perception,
Environment’s color and texture

نگرش افراد در مورد متغیرهای پیشگفته ،ماهیتی کیفی دارد .بنابراین،
برای سنجش آن ،نیاز به روشهایی است که پاسخهای کیفی را به
اندازههای کمّی قابل سنجش تبدیل کند .برای این منظور از میان
مقیاسهای تبدیلی متفاوت ،از مقیاس لیکرت استفاده شد تا نتایج
حاصله از دقت و اعتبار بیشتری برخوردار باشد .براین اساس ،جدول
مشخصات جامعه مورد مطالعه ،به شرح زیر است:
جدول  :3مشخصات دموگرافیک جامعهی مورد مطالعه
Table 3: Demographic characteristics of the sample population
Education
Gender

Total
M.A

Ph.D.

32

10

22

Female

23

8

15

Male

55
Individuals

Total

دادههای بهدستآمده از پرسشنامهها ،توسط تحلیل عاملی در نرمافزار
 Spssتحلیل شده است .در ابتدا جهت سنجش قابلیت اعتماد یا پایایی
پرسشنامه با طیف لیکرت از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده
گردید .اگر ضریب آلفا بیشتر از  0/7باشد؛ آزمون از پایایی قابل قبولی
برخوردار است [ .]92همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود؛ ضریب
آلفای کرونباخ پژوهش  0/766بوده که بر پایایی آن صحه میگذارد.
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جدول  :4تحلیل پایایی
Table 4: Reliability analysis
Cronbach’s Alpha
based on
Cronbach’s Alpha
standardized
items

N of items

.761

19
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.766

پس از آن جهت کفایت حجم نمونهها برای این پژوهش ،از آزمون KMO

و سطح معناداری بارتلت استفاده شده است .زمانی که مقدار
بزرگتر از  0/6باشد؛ میتوان از تحلیل عاملی استفاده نمود .همانطورکه
در جدول  5مالحظه میشود ،مقدار شاخص  0/616 ،KMOاست که
نشان میدهد تعداد نمونه (تعداد پاسخدهندگان) برای تحلیل عاملی
کافی بوده است .عالوه بر آن ،در آزمون کرویت بارتلت نیز اگر  Sigآن
کوچکتر از  0/5باشد؛ تحلیل عاملی قابل انجام است که این مقدار نیز
نزدیک به صفر است و نشاندهنده مناسب بودن تحلیل عاملی اکتشافی
برای دادههاست.
KMO

میزان دلبستگی کودکان به فضاهای باز مدارس مؤثر است .در این مرحله
از مطالعات عالوه بر توزیع فراوانی ،میتوان متغیرهای مستقل در
پژوهش را بر اساس میزان میانگین تأثیرگذاری ،طبقهبندی کرد (جدول
 .)6یافتههای حاصل از پرسشنامه نشان داد که دو عامل رنگ و بافت
محیط ،و بازیسازی با میانگین  4/56و  4/43بیشترین تأثیر و عامل
جنسیت کودک و طبقه فرهنگی اقتصادی کمترین تأثیر را بر میزان
دلبستگی به فضای باز مدارس ابتدایی داشتهاند .در تمام گویهها ،پاسخ
حداقل یک نفر از پرسششوندگان به متغیر موردنظر ،دارای بیشترین
امتیاز بوده است .این مطلب بر مورد تأیید بودن این متغیرهای دهگانه
صحه میگذارد.
جدول  :6درصد توزیع فراوانی گویهها در پژوهش
Table 6: Frequency distribution of components in research
Frequency of Responses
Mean

4.56

Very
high

High

Mode
rate

Low

Very
low

)(61.8

)(32.7

)(5.5

0

0

جدول  :5آزمون  KMOو کرویت بارتلت برای کفایت حجم نمونه
Table 5: KMO and Bartlett’s test for the adequacy of the sample size
Kaiser-Meyer-Olkin measure
.616
of sampling adequacy.
Bartlett's test of sphericity
338.027
approx. chi-square
171

Df

.000

Sig.

سپس برای تحلیل دادههای بهدست آمده ،از دو آزمون تحلیل عاملی و
ضریب همبستگی استفاده شده است .ابتدا برای بررسی روایی ساختاری
پرسشنامه و سنجش صحت معیارهای دلبستگی و روابط میان
متغیرهای بهدست آمده از مطالعات کتابخانهای ،روش تحلیل عاملی که
یکی از راههای بهینه کردن اندازهگیری است؛ بهکار گرفته شده است.
چرا که این روش بر روابط بین متغیرها و مقیاسها ،که در حقیقت
ابزارهای سنجش هستند ،استوار است و سعی در تعیین الگوی مناسب
بر اساس شناسایی عوامل اساسی و روابط میان متغیرهای آن دارد [.]93
همچنین به منظور ارزیابی صحت مطالعات ،با توجه به آنکه هیچ
پیشفرض اولیهای در مورد متغیرها و میزان ارتباط بین آنها وجود
ندارد ،از آزمون تحلیل عاملی بهشیوه اکتشافی استفاده شده است .پس
از آن برای بررسی میزان همبستگی متغیرهای پژوهش ،از آزمون ضریب
همبستگی بهره گرفته شد.

نتایج و بحث
دادههای بهدست آمده ،وارد نرمافزار  Spssشد .سپس با استفاده از جدول
اطالعات توصیفی ،توزیع فراوانی هرکدام از گویهها بررسی شد .در جدول
 ،6مجموع امتیازات بهدست آمده برای هر یک از متغیرها برحسب درصد
مشخص شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که نود و پنج درصد
از پرسش شوندگان معتقد بودند که متغیرهای مستقل ارائه شده ،در

Variable

Environment’s Color
and texture

0

The ability of
environment for
game development
Spatial diversity
Child participation
Spatial perception

4.43

)(49

)(45.5

)(5.5

0

4.41

)(49.1

)(43.6

)(7.3

0

0

4.40

)(54.5

)(34.5

)(7.4

)(3.6

0

4.25

)(38.2

)(49.1

)(12.7

0

0

4.21

)(43.6

)(36.4

)(18.2

)(1.8

0

Safety & Security

4.12

)(32.7

)(49.1

)(16.4

)(1.8

0

Environment’s
mobility

4.12

)(32.7

)(49.1

)(16.4

)(1.8

0

Thermal comfort

4.12

)(36.4

)(41.8

)(20.0

)(1.8

0

Familiar
environment

4.10

)(32.7

)(45.5

)(21.8

0

0

Environment’s
stimulation

4.10

)(34.5

)(45.5

)(16.4

)(3.6

0

Natural elements

3.98

)(29.2

)(43.6

)(23.6

)(3.6

0

Childish scale

3.85

)(25.5

)(41.8

)(25.5

)(7.2

0

Space flexibility

3.72

)(12.7

)(52.7

)(29.1

)(5.5

0

Unlimited space

3.65

)(25.5

)(29.1

)(32.7

)(10.9

)(1.8

Outdoor
dimensions

3.61

)(23.6

)(31.0

)(32.7

)(9.1

)(3.6

Study period

3.30

)(12.7

)(30.9

)(34.5

)(18.2

)(3.6

Cozy corners

2.92

)(7.3

)(21.8

)(38.2

)(10.9) (21.8

Cultural and
economic class

2.76

)(9.1

)(16.4

)(32.6

)(16.4) (25.5

Pupil’s gender

همانطور که مشاهده گردید ،میتوان متغیرهای مستقل پژوهش را بر
اساس میانگین میزان تأثیر در دلبستگی به فضای باز اولویتبندی نمود؛
اما برای بهدست آوردن ضریب تأثیر هرکدام از متغیرها باید از آزمونهای
آماری استفاده شود .در روش تحلیل عاملی ،محقق بدون داشتن هیچ
تئوری اولیهای ،در صدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتاً بزرگی
از متغیر است و بر این باور است که هر متغیری ممکن است با هرعاملی

فاطمه مهدیزاده سراج و همکاران

F. Mehdizadeh Saradj et al.
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ارتباط داشته باشد .در صورت یکسان بودن نتیجه آزمون با مطالعات
انجام شده ،این مطالعات و نتایج حاصل از آن تأیید میشود [ .]94پس
از این مرحله ،بر اساس دادهها و تنظیمات انجام شده ،جدول ماتریس
چرخیده شده اجزا که شامل بارهای عاملی هر یک از متغیرها پس از
چرخش است؛ مشخص میشود .جدول  ،7جدول ماتریس چرخیده شده
اجزای پژوهش را نشان میدهد .این ماتریس ،متغیرهای مستقل را در
شش عامل تقسیمبندی کرده است .هرچهقدر مطلق بار عاملی بیشتر
باشد؛ آن عامل نقش بیشتری در تبیین تغییرات متغیر مورد نظر دارد.

با توجه به نتایج استخراجشده از چارچوب نظری تحقیق که در
بخشهای پیشین بیان شد ،دلبستگی به مکان متشکل از سه بعد مکان،
شخصی و شناختی است .بعد مکان در برگیرنده عوامل کالبدی و
اجتماعی ،بعد شخصی شامل عوامل فردی و گروهی -فرهنگی است و
بعد شناختی بر عوامل فعالیتی -تعاملی تکیه دارد .در اینجا ابتدا به
تعریف این عوامل پرداخته میشود و سپس این عوامل با یافتههای
جدول  8تطبیق میگردد.

عوامل کالبدی
جدول  :7ماتریس دادههای چرخش داده شده و بار عاملی آنها

مطالعات فراوانی در زمینه دلبستگی به مکان انجام گرفته است که در

Table 7: Matrix of rotated components matrix and their factorial load
After rotation
% of
varianc
e
12.099
11.995
11.387
11.137
11.101
7.892

Cumul
ative%
12.099
24.094
35.481
46.618
57.719
65.611

اینباره به نقش کالبد مکان ،تکیه دارند [-33 ،30-25 ،22-16 ،14

Before rotation
Total

Cumul
ative%

2.299
2.279
2.163
2.116
2.109
1.500

22.591
34.538
43.635
51.724
59.404
65.611

% of
varianc
e
22.591
11.947
9.097
8.089
7.680
6.207

 .]96 ،95 ،35مطالعات استدمن ( )Steadmanکه پیرامون نقش کالبدی

Total
4.292
2.270
1.728
1.537
1.459
1.179

1
2
3
4
5
6

محیط بر دلبستگی ،صورت گرفته است ،اشاره به نقش مستقیم آن در
رضایتمندی و نقش غیرمستقیم بر دلبستگی به مکان دارد که در
عینحال متأثر از معانی نمادین مکان نیز هست [ .]90زمینه و بستر،
وجود خدمات و تسهیالت ،موقعیت قرارگیری مکان در زمینه شهری و
نحوه ارتباط با پیرامون و بسیاری مشخصات دیگر ،از جمله مواردی

با بهرهگیری از جدول دادههای چرخش شده و با در نظر گرفتن بار
عاملی هریک )جدول  ،)7متغیرهای تشکیلدهنده هر عامل قابل
شناسایی هستند .بار عاملی که بزرگتر از  ± 0/3باشد؛ در آن عامل
طبقهبندی میشود و حامل بار معنایی است [ .]93همانگونه که در
جدول  8مالحظه میشود ،متغیرهای مستقل مطرح شده بر اساس
پاسخهای پرسششوندگان را میتوان در پنج گروه معنادار دستهبندی
نمود.

هستند که در مطالعات به آن اشاره گردیده است [،30 ،28 ،22 ،21
.]97

عوامل اجتماعی
اصوالً روانشناسی محیط عالوه بر مؤلفههای کالبدی مکان ،با مؤلفههای
اجتماعی آن نیز سروکار دارد .ارتباط مثبت میان فرد و مکان کالبدی و
احساس رضایت او ،با تعامالت اجتماعی موجود در مکان ،رابطه مستقیم
دارد [ .]96چنانکه کسب تجارب و برقراری تعامالت اجتماعی که برای

جدول  :8نتایج آزمون ضریب همبستگی بر روی مؤلفهها
Table 8: The results of the coefficient of correlation on the components
Components

Independent variables

فرد در مکان اتفاق میافتد ،امکان معنا بخشیدن به آن را برای وی میسر
میکند .در این رابطه دو نکته حائز اهمیت هستند :هویت مکان که
وابسته به بوم ،خاطرات مشترک و زمان است و دلبستگی به آن .بنابراین

6

5

4

3

2

1

-.087

.122

.002

.075

.146

.803

Cozy corners

.372
.238
.072
.039

.320
-.108
-.183
.215

.038
.338
.045
-.124

.034
.033
.131
.149

-.015
.070
.817
.757

.704
.600
.086
.084

Environment’s mobility
Space flexibility
Pupil’s gender
Study period

-.013

.253

.264

-.170

.632

-.201

Familiar environment

-.023

-.159

.072

.324

.623

.320

Cultural and economic class

.198

-.081

.088

.841

-.003

-.054

Childish scale

.035
.194

.052
.068

-.041
.832

.644
.032

.168
-.007

.294
-.003

Unlimited space
Spatial diversity

-.202

.089

.625

.214

.034

.463

Thermal comfort

.195

.020

.612

.476

.188

.027

Outdoor dimensions

.126

.464

.487

-.129

.041

.245

Spatial perception

.068

.785

-.182

.248

-.112

-.113

Child participation

آنهاست ،مکانها را انتخاب میکنند و به آنها دلبسته میشوند [.]98

.250

.712

.170

.009

.309

.119

Natural elements

-.049

.630

.271

-.076

-.036

.229

.740

.163

.228

-.016

.154

-.070

.671

.054

.019

.090

-.082

.393

.224

-.158

-.132

-.703

-.136

.013

Safety & Security
Environment’s color and
texture
Environment’s stimulation
The ability of environment
for game development

در تبیین ویژگیهای فردی و نقش آن در نحوه تعامل با مکان به عوامل

عوامل کالبدی تنها یک بعد از تجربه مکان هستند [.]29 ،22 ،17
دلبستگی به مکان با رشد تعامل مثبت افراد و تطابق اجتماعی آنها در
مکان توسعه یافته و قدرت دلبستگی به مکان با این تعامالت افزایش
مییابد [.]21 ،16

عوامل فردی
میزان دلبستگی به مکان از فردی به فرد دیگر متفاوت است [ .]95افراد
براساس ترجیحات آگاهانهای که ناشی از خصوصیات و ویژگیهای فردی

مختلفی چون سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،وضعیت اقتصادی ،تحصیالت،
طبقه اجتماعی ،قابلیت و نیازهای ذهنی و جسمی ،باورها و ارزشهای
فردی اشاره شده است [.]33 ،32
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جدول  :9معرفی عوامل اصلی به همراه ریز متغیرها
Table 9: Introducing the main factors along with the micro variables

گروهها ،خانوادهها ،اعضای جامعه و فرهنگهای مشابه در دلبستگی به

Variables

یک مکان خاص اشتراک دارند [ .]33 ،22 ،21همچنین افراد از طریق

Cozy corners
Environment’s mobility

فعالیتهایی که در قالب مقتضیات فرهنگی خود انجام میدهند،

Interactive

Space flexibility
Pupil’s gender

میتوانند به یک مکان دلبستگی پیدا کنند [ .]97بهطور کلی فرهنگ از

Study period

جمله عواملی است که به دلیل نقش خود در شکلگیری ترجیحات

Familiar environment

Individual

Cultural and economic class

مکانی بر نوع تعامالت گروهها با مکان نیز تأثیرگذار است [ .]16در سطح

Spatial diversity

گروهی ،دلبستگی ،شامل درک معانی مشترکی از مکان است که در

Thermal comfort
Outdoor dimensions

میان اعضای یک گروه یا جامعه شکل میگیرد .دلبستگی مکانی با

Physical

Spatial perception

چارچوب گروهی در فرهنگها ،جنسیتها و مذاهب متفاوت است؛ به

Child participation
Natural elements

گونهای که در آن ،گروهها به مکانهایی دلبسته میشوند که میتوانند

Safety & Security

در آنها به فرهنگهای خود عمل نمایند و ازاینرو آن را حفظ نمایند

Environment’s color and texture

[.]98

Components

Environment’s stimulation
The ability of environment for game
development

Social-Collective

Activity

عوامل فعالیتی /تعاملی
یکی از مؤثرترین ویژگیهای مکان که سبب ارتقای دلبستگی به مکان
میشود ،فعالیتها و تعامالت بین انسان -مکان و انسان -انسان در آن
مکان است [ .]21در واقع این امر ریشه در نحوه تعامل افراد با مکان
کالبدی و اجتماعی در قالب تعامالت شناختی ،رفتاری ،عاطفی و معنایی
دارد که نتیجه آن دلبستگی مکان است .بهاینترتیب که انسان بسته به
نوع فعالیتهای خود قادر به دریافت معنا از محیط میگردد [،28 ،25
.]33
با توجه به تعاریف مذکور از عوامل دلبستگی و یافتههای حاصل از آزمون
آماری ،عامل اول را که مربوط به متغیرهای تحرکپذیری محیط،
انعطافپذیری فضا و گوشههای دنج است میتوان تحت عنوان عامل
تعاملی طبقهبندی نمود .در همین حال متغیرهای محیط آشنا ،طول
مدت تحصیل ،جنسیت کودک و طبقه فرهنگی و اقتصادی وی را
میتوان زیرمجموعه عوامل فردی قرار داد .متغیرهای مقیاس کودکانه و

شکل  :4یافتههای حاصل از تحقیق و تطبیق آن با چارچوب نظری

عدم محدودیت به دلیل تشکیل بار عاملی پایین با تعداد دو متغیر ،عاملی

Fig. 4: Findings from the research and its adaptation to the theoretical
framework

را تشکیل نداده و در دستهبندی جای نگرفتند .متغیرهای ابعاد فضای
باز ،آسایش کالبدی محیط ،تنوع فضایی و ادراک فضایی محیط را به

نتیجهگیری

عنوان عوامل کالبدی ،متغیرهای مشارکت کودک ،عناصر طبیعی محیط،

نتایج نشان میدهند همانقدر که محیط آموزشی داخلی حائز اهمیت
است؛ محیط پیرامونی و فضای باز نیز از جایگاه باالیی برخوردار است.
یافتهها حاکی از آن است که فضای باز میتواند فرصتهای مناسبی را
برای روبرو شدن کودکان با تجارب جدید و متفاوت در محیط فراهم
کند .بنابراین شناخت بیشتر از این فضا ،میتواند به افزایش دلبستگی،
آرامش ،مهارت و رفتار کودکان در محیط کمک کند .از همین رو ،زمانی
یک فضای باز میتواند مفید و مؤثر واقع شود که پیش از طراحی،
شناخت جامع و کافی از عوامل مؤثر محیطی بر روی کودک انجام گیرد

ایمنی و احساس امنیت را بهعنوان عوامل گروهی -اجتماعی و در نهایت
بازیسازی ،تحریککنندگی محیط و رنگ و بافت محیط را به عنوان
عامل فعالیتی معرفی نمود .دستهبندی عاملهای معرفیشده همراه با
متغیرهای مربوط به آن در جدول  9نمایش داده شده است.
در شکل  ،4توسعه چارچوب نظری و تطبیق یافتههای حاصل از پژوهش
با بخش پیشینه نشان داده شده است.
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تا با افزایش دلبستگی کودک به محیط ،رشد استعدادهای جسمی،
ذهنی ،روانی و اجتماعی وی را ارتقا بخشد.
بدیهی است با مهیاکردن امکانات الزم ،محیط به وجود آمده رشد کودک
را تسهیل خواهد کرد؛ در این راستا با توجه به یافتههای پژوهش ،مهم-
ترین معیارها بهمنظور افزایش حس دلبستگی کودک به فضای باز
مدارس را میتوان در پنج عامل اصلی و  17متغیر طبقهبندی کرد که
برای هریک از این متغیرها راهکارهایی جهت طراحی پیشنهاد شده است
که عبارتند از:

عوامل تعاملی
 oتحرکپذیری محیط :طراحی محیطی پویا جهت افزایش تحرک
جسمانی و فعالیتهای بدنی کودک.
 oانعطافپذیری فضا :امکان مشارکت کودک در تغییرپذیری فضا و
قابلیت چیدمان مبلمان توسط کودکان.
 oگوشههای دنج :طراحی کنجهای خصوصی جهت فراهم نمودن خلوت
کودکانه.

عوامل فردی
 oمحیط آشنا :بهرهگیری از نمادهای آشنا و خاطرهساز.
 oطول مدت تحصیل :ممانعت از تغییر و جابجایی دانشآموزان در طول
مدت تحصیل.
 oجنسیت کودک و طبقه فرهنگی و اقتصادی :ویژگیهای فردی
دانشآموزان مطابق با جنسیت و طبقه فرهنگی -اقتصادی خانوادگی
وی در طراحی لحاظ شود.

عوامل کالبدی
o

o

o

o

ابعاد فضای باز :ایجاد فضاهای متناسب با در نظر گرفتن مقیاس
کودکان در طراحی فضاهای باز.
آسایش کالبدی محیط :فراهم نمودن محیطی با آسایش حرارتی و
صوتی متناسب با شرایط فردی کودک.
تنوع فضایی :ایجاد مقیاسهای گوناگون فضایی ،سلسلهمراتب
حرکتی متفاوت و فضاهای باز با فرم و ابعاد متنوع.
ادراک فضایی محیط :ارتقای خوانایی فضا توسط احجام و نمادهای
قابل درک توسط کودکان.
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نظارتپذیری کودکان ،و خطرات فیزیکی محیط مدارس.

عوامل فعالیتی
 oبازیسازی :ایجاد فضاهای بازی متناسب با جنسیت و گروههای سنی
کودکان در فضاهای باز آموزشی.
 oتحریککنندگی محیط :افزایش جذابیت محیط توسط محرکهای
محیطی و ترغیب حس کنجکاوی کودکان.
 oرنگ و بافت محیط :توجه به ویژگیهای شخصیتی و اجتماعی
کودکان در طراحی رنگها و مصالح محیطی.
توجه به شاخصههای فوق در ارتباط با مقوله طراحی مدارس ،عالوه بر
فراهم آوردن محیطی منطبق بر خواستههای کودکان ،با ایجاد فرصت
مشارکت برای کودکان میتواند موجب افزایش آگاهیهای اجتماعی و
توسعه خالق در جامعه باشد .آنچه در مورد شکاف تحقیقاتی این پژوهش
میتوان گفت این است که میباید حس دلبستگی را در زمینهای با
تلفیق علوم مختلف نظیر روانشناسی ،جامعهشناسی ،جغرافیا تحت
مقولههای محیطی بررسی و لحاظ نمود .در پژوهشهای آینده پرداختن
به سایر عوامل اجتماعی و زمینهای مؤثر در شکلگیری و تقویت
دلبستگی دانشآموزان و مشارکت آنان ،از طریق نقاشی ،نقشههای
رفتاری و مصاحبه با کودک و خانواده وی ،دخیل نمودن معلمان،
مسئوالن مدارس و آموزش و پرورش ،میتواند گامی مهم در تبیین این
امر باشد .همچنین با توجه به اینکه در این پژوهش ،صرفاً کودکان مورد
بررسی قرار گرفتهاند؛ از اینرو پیشنهاد میشود به منظور تعمیم یافتهها،
پژوهشهای مشابه برای گروههای مختلف نیز انجام شود .در انتها این
نکته قابلذکر است که در پژوهش حاضر ،تأثیر بستر محلی و منطقهای
بر حس دلبستگی لحاظ نشده و الزم است که پژوهشهای تکمیلی در
بسترهای فرهنگی متفاوت و مقیاسهای بزرگتر صورت پذیرد تا تأثیر
هریک از عوامل بر یکدیگر و بر میزان حس دلبستگی بهتر سنجش شود.

مشارکت نویسندگان
این مقاله با مشارکت و همکاری هر چهار نویسنده نگاشته شده است.

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از رساله دکتری فاطمه ابراهیمزاده تحت عنوان
«الگوی بهینه ساختار فضاهای باز مدارس ابتدایی به منظور ارتقای

عوامل اجتماعی-گروهی

تحرک جسمانی (موردپژوهی؛ مدارس دخترانه قائمشهر)» است که به

 oمشارکت کودک :دادن آزادی عمل به کودکان در شکلدهی به
فضاهای باز آموزشی.
 oعناصر طبیعی محیط :تنوع در پوشش گیاهی و توجه به عناصر
طبیعی در فرآیند طراحی همانند آب ،مصالح طبیعی و دید به آسمان.
 oایمنی و احساس امنیت :در نظر گرفتن جنبههای فیزیکی و انسانی
امنیت در طراحی محیلط هملچون دید و اشلراف ،حصار ،کنتلرل و

راهنمایی دکتر فاطمه مهدیزاده سراج و دکتر سعید نوروزیان ملکی و
مشاوره دکتر سعید پیری در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران شمال در حال انجام است.
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«هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است».
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