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 مقدمه
تمرکز بر مســئلۀ مورِدبحث در پژوهش ارتباط تنگاتنگی با دیدگاه و جهان بینی پژوهشــگر دارد و 
راه حِل آن وابسته به علم و فناوری است که در دسترس محقق باشد. ازسوی دیگر، توانایِی به کارگیری از 
این امکانات نیز متأثر از اندیشۀ پژوهشگر است که با توجه به مفاهیم و نحوۀ استفاده از ایده ها ادراک وی 
را سازمان دهی می کند )اسالمی1، 1998(. ازآنجایی که قوانین و ضوابط طراحی فضاهای آموزشی ازجانِب 
بزرگ ساالن و به منظور رعایت استانداردهای محلی و حتی جهانی وضع می شود، لذا ماهیت این فضاها با 
عوامل متعددی روبه روست که بسیاری از آن ها فراتر از کنترل کودکان است. درواقع تحقیق دربارۀ معنای 
مدرســۀ مطلوب غالباً با جویاشدن از نظرهای متخصصان و معمارانی صورت گرفته است که بر مفاهیم 
پیچیده ای از مطلوبیت همچون آســایش، زیبایی و راحتی تأکید کرده اند و تعاریف متفاوتی را برای این 
مفاهیــم، با توجه به زمان ها و مکان های گوناگون، درنظر گرفته اند. درحالی که کودکان و دانش آموزان از 
محیط خود، ریزفعالیت ها و رویدادهای روزانۀ فضای آموزشی شــان آگاهی کامل دارند و زمانی که حق 
انتخاب در شــکل گیری فضای خود داشته باشند مشارکت بیشتری در امر یادگیری و آموزش خواهند 
داشت زیرا کودکان ازطریق ایجاد تعامالت گوناگون با فضا و بازتولید و تفسیر تجارب خود از تجربه های 
شخصی، اجتماعی و فرهنگی محیط خود را درک می کنند. بنابراین در اینجا این پرسش مطرح می شود 
که فارغ از دیدگاه انحصارِی متخصصان چه کسانی می توانند در دستیابی به ویژگی های مطلوِب فضای 
آموزشــی مؤثر باشند. بدیهی است که دانش آموزان پیش تر از هرکسی می توانند، از خالل تجربۀ زیستۀ 

خود در فضای آموزشی، به مؤلفه های مؤثر این فضا در خلق رویدادها و خاطراتشان اشاره کنند.
امری که به واســطۀ فضای بازنمایی و زیستْه نمایانگِر وابستگی هاِی عاطفی کودکان، خلق خاطرات 
دوستانه با یکدیگر و روایتی از رویدادهای سرگرم کننده و غیراسترس زا در مدارس است. درواقع ارتباط 
با فضاهایی از مدرســه که در آن پیوند دوستی کودکان صورت می گیرد اتفاقی مطلوب، دوست داشتنی 
و محترم برای آن ها تلقی می شود. چه بسا ارزشمندی کودک در فضا عنصر اساسی برقراری پیوند میان 

هویت وی و مکان است )الیس2، 2005(.
بارازا3 )1999( در پژوهشــی با عنوان »نقاشــی کودکان دربارۀ محیط پیرامونی4« بیان می کند که 
نقاشــی کودکان منبع مناسبی برای ارزیابی برداشت های محیطی کودکان و دستیابی به داده هاِی اولیه 

برای بازتعریف فضای مدارس از دیدگاه دانش آموزان است.
چرنی5 و همکاران )2006( در مقاله ای با عنوان »نقاشــی کودکان، آینه ای رو به ذهن آن ها6« اظهار 
می دارند که نقاشی روشی مناسب برای دستیابی به ضمیر ناخودآگاه کودکان است که در آن می توان به 

هیجانات و نگرش های درونی آن ها دربارۀ مسائل و محیط بیرونی دست یافت.
کلمــن7 )2015( در کتابــی با عنوان »لوفور برای معماران8« تالش می کند تا با تفســیر آثار لوفور 
از مفهــوم فضا به قابلیت های عملی نظریۀ تولید فضا بپــردازد و نتایجی قابل فهم از تفکر وی به منظور 
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شکل دادن به اصول عملی معماری ارائه دهد. براین اساس مؤلف، ضمن نقد فضاهای رایج، بر این باور است 
که کانون مباحِث لوفور سامان دهی و قدرتی است که موجب ایجاد مشکالتی برای هر کاربری می شود که 
در تالش برای تغییر محیط )طراحی شــده( بر مبنای ایده هایش است. لذا معماران در صورتی می توانند 
از اهداف این نظریه پیروی کنند که از فضاهای بازنمایی زیستۀ کاربران آگاه شوند. ارزش تمرکز بر این 
موضوع زمانی مشــخص می شود که معماران متوجه اهمیت مشــارکت کاربران در فضایی می شوند که 

به منظور کاهش تفاوت بازنمایی فضاهای طراحی شده با فضاهای واقعی زیستۀ مخاطبان است.
کالک و سکســتن9 )2017( در مقالۀ خود بــا عنوان »فضا از آِن کیســت؟ یادگیری درمورد فضا 
برای ایجاد فضای یادگیری10« به تفســیر فضای آموزشــی از منظر دیدگاه  گروهــی از دانش آموزان بر 
مبنای نظریۀ تولید فضای لوفور پرداخته اند. آن ها باور دارند که فضاهای آموزشی اهداف و استانداردهای 
آموزشــِی مشترکی دارند اما درعین حال مستعد ســطوحی از تمایزند، چراکه هر کودک برای برقراری 
ارتباط و یادگیری شیوۀ مختص به خود را دارد. طبق دیدگاه آن ها، کاربرد نظریۀ تولید فضا روش مناسبی 
را برای دستیابی به تجارب زیسته و برداشت های گوناگون کودکان از فضا ارائه می دهد. ازاین رو، این دو 
پژوهشگر بر اهمیت درک فردی کاربران از فضا تأکید کرده اند و اساس شکل گیری تجربۀ کودکان را در 

فضای آموزشی مبتنی بر فعالیت ها و رویدادهای رخ داده در فضا دانسته اند. 
بااین تفاسیر، هدف محقق از پژوهِش حاضر دستیابی به مضامین نهفته در تجارب زیستۀ دانش آموزان از 
فضاهای آموزشی است و در پی پاسخ گویی به این پرسش است که فضای بازنمایی )تجارب زیسته و تصویر 
ذهنی( دانش آموزان از فضاهای آموزشــی حاوی چه مضامینی اســت. لذا فارغ از شاخصه ها و تعاریفی که 
درزمینۀ مطلوبیت جوانب گوناگون فضاهای آموزشی مطرح است، محقق در پی آن است تا به فهم عوامل 
فضایــی مؤثر و پنهان در تجربه  هایی بپردازد که پس از حضور در مدارس ازجانِب کودکان به دســت آمده 
است. ازاین رو، جنبه ای از فضای آموزشِی مطلوب موردتحقیق است که تجربه ای تأثیرگذار در تصویر ذهنی 
دانش آموزان داشته باشد. بنابراین مبنای فرضیۀ پژوهش این است که با بهره گیری از نقاشی های کودکان و 
تحلیل عوامل نهفته در آن ها بتوان به متغیرهای مؤثر در شکل گیری تجارب زیسته و خاطرات دانش آموزان از 
فضای آموزشی دست یافت. به نظر می رسد که عواملی همچون نشانه ها، مؤلفه های طبیعی، زیبایی شناختی 
و رویدادهای وقوع یافته در مدرســه در شــکل گیری تصویر ذهنی دانش آموزان از فضای آموزشی مؤثرند.

 مبانی و چارچوب نظری
 مفهوم »فضای بازنمایی« از دیدگاه نظریه پردازان تولید فضا

یکی از وجوه اساســی فضای آموزشی مطلوب این اســت که کالبد آن در کلیت معنایِی خود سهم 
مؤثری در تمامی رویدادها، خاطرات، امیال و انگیزه های دانش آموزان داشته باشد و در تجربۀ زیستۀ آن ها 
پدیدار شود. اولین ویژگی مفهوم فضای بازنمایی را می توان امکان ایجاد گفت وگو و تعامل دوجانبه میان 
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کاربران و فضا دانست. این بُعد از ماهیت فضای بازنمایی به غنی ترشدن کیفیت فضا منجر می شود، امری 
که رابطۀ یک ســویۀ طراح و فضا را به رابطۀ دوجانبۀ طراح-فضا-کاربر تبدیل می نماید. بنابراین تمامی 
شاخصه های طراحی اعم از امنیت، کیفیت بصری و عملکردهای خدماتی در مخاطبان تأثیر می گذارند و 
از آن ها تأثیر می پذیرند. ازاین رو، حضور مؤثر کاربران در فضا به ارتقای ابعاد کالبدی فضا و ابعاد معنایی 
آن منجر می شود و در هر زمان و با حضوِر مخاطب معنایی متفاوت را دربرمی گیرد. این دیدگاه در نظریۀ 
تولید فضای لوفور نیز مشهود است. وی، با تأکید بر اهمیت تقابل با وجه هندسی و انتزاعی فضا، باور دارد 
که ارزش مصرِف فضا ازجانب کاربران باعث تولید معنا در هر تجربۀ مخاطب از فضا می شــود )لوفور11، 
2008؛ شــیلدز12، 2005؛ الدن13، 2004(. درزمینۀ فضاهای آموزشی نیز توجه به گفت وگوی میان فضا 
با دانش آموزان تأمل پذیر اســت. این تعامل به واســطۀ عناصر فضایی حک شده در حافظۀ آن ها و عوامل 
مؤثر در تداعی ذهنی و بصری شــان از فضا قابل شناسایی است زیرا ادراک درونی معانی حاصل از تجربۀ 
دانش آموزان در محیط مدرسه باعِث یادآوری و بازآفرینی موقعیت فضایِی خلق تجربه در آینده می شود 
)طباطبایی ابراهیمی و تفضلی، 1397(. براین اساس قلمدادکردن مدارس به مثابۀ کاربرِی آموزشی ِصرف 

با قابلیت درس خواندن و درس  پس دادن دانش آموزان فهم ناقصی را از این مکان ارائه می دهد.
درهمین رابطه جامعه شناسانی مانند لوفور، سوجا14، ماسی15 و مک گرگور16 باور دارند که درنظرگرفتن 
فضــا به منزلۀ محفظۀ فیزیکی و مادْی نازل تریــن بُعد آن را نمایان می کند که بدون تعامالت فیزیکی و 
اجتماعــِی کاربران با فضا فرصت توجــه به فضای بازنمایی، خلق تجارب زیســته و کنش های معنادار 

مخاطبان را از دست می دهد )کالنتری و صدیقی کسمایی، 1396؛ مک گرگور، 2004(.
بنابراین این گونه می توان اســتنباط کرد که فضا صرفاً کلیتی شامل پیکرها یا ماده و مجموعه ای از 
اعمال و کردار نیست، بلکه از حضور تخیالت، افکار و قابلیت های کاربران نیز بهره می برد. به عبارت دیگر 
فراتــر از بُعد کالبــدی و فیزیکی معماری، رویدادها در قالب مکان و زمــان فعال موجب ادراک و حس 
چیزهایی نهفته در فضا توسط مخاطبان می شوند که تولید فضا را دربردارد. لذا برای تولید و بازتولید فضا 
ازطریق خلق رویدادهایی نو می توان هویت عناصر فضایی را از سطح شکل و فرم فراتر برد و موقعیت یابی 

آن ها را در ساختار و زمینۀ فضایی فعال رقم زد )کوینتر17، 2001؛ برسم18، 2005(. 
مهم ترین اصل نظریۀ تولید فضا را می توان دیدگاه ســه گانۀ فضایی آن دانست که معرف سه فضای 
واقعی مجزا نیست، بلکه نمایانگر مشخصه های فضایی واحد، در حال تغییر، سیال و زنده است. لوفور با 
ارائۀ نظریۀ فضاِی یگانه آن  را پیونددهندۀ امر فیزیکی، ذهنی و اجتماعی می داند و سه گانۀ کنش فضایی 
)محیط مادی بیرونی شــده(، بازنمایی فضا )مدل مفهومی هدایت گر کنــش( و فضای بازنمایی )رابطۀ 
اجتماعی زیست شدۀ کاربران با محیط( را معرفی می کند. طبق این سه گانه، فضا به مثابۀ محیطی فیزیکی 
معرفی می شــود که می توان آن را درک کرد. ازسوی  دیگر فضا، محیط انتزاعِی نشانه شناسانه محسوب 
می شود که شامل نمود تصورشدۀ آن  است. این بُعد از فضا نقشه های ذهنی و نحوۀ استفادۀ اقشار متفاوت 
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جامعه، همچون کاربران، را تحت تأثیر قرار می دهد. درنهایت نمود زیست شــدۀ فضا این امکان را فراهم 
می آورد که به واسطۀ آن برهم کنش مخاطبان بر یکدیگر رخ دهد )ترکمه، 1394(. 

 جدول 1.   مؤلفه های ضروری تولید فضا )ترکمه، 1394؛ لتوری19، 2010؛ مریفیلد20، 2006؛ بیز و میشل21، 2011(                                                                                                                                  

کنش 
فضایی

امر واقعیعینیدرک شده22
  جریان های مادی و فیزیکی رخ داده در سرتاسر فضا را شامل 

می شود.

بازنمایی 
فضایی

امر نمادینذهنیتصورشده23
  فضا به ســاِن فضای ابزاری مهندســان و برنامه ریزان است 
که فضای دانش رسمی تلقی می شــود و دربردارندۀ وجوه 

منطقی، نقشه ها و ریاضیات است.

فضای 
بازنمایی

امر خیالیاجتماعیزیست شده24
  فضایــی آکنده از معنا و نمادگرایی اســت که فضای دانش 
غیررســمی تلقی شده و در طول زمان و به واسطۀ استفاده، 

تولید شده و تغییر کرده است.

براین مبنا ویژگی دیگر فضای بازنمایی امکان ایجاد چندصدایی میان دانش آموزان است. به عبارت دیگر، 
نحوۀ حضور و برداشــت کاربران گوناگون در فضای یکسان، متفاوت است و این امر ناشی از تفاوت های 
فردی مخاطبان است. بنابراین فضای خلق شدۀ طراحان با گسترۀ وسیعی از ادراِک افراد روبه رو می شود، 
اینکه هر نقطه از مکان برای هر فرد معنایی خاص دربردارد و حاصل بُعد زیستۀ فضاست. همین موضوع 
در ابعاد سه گانۀ نظریۀ تولید فضا مطرح شده است، که دراین میان ابعاد ثابت و تک آوای کنش فضایی و 
بازنمایی فضایی می تواند با برخورداری از الیۀ سوم فضا، یعنی فضای بازنمایی، از چندصدایی کاربران در 

هنگام استفاده از فضا در طول زمان بهره مند شود. 
اندیشمنداِن نظریۀ تولید فضا در تأیید این مطلب باور دارند که توجه طراحان به مؤلفه های تأثیرگذار 
در خلق فضای بازنمایی موجب تحکیم رابطۀ میان فاعل شناسایی )دانش آموزان( با جهان خویش )تجارب 
زیسته( می شود و مستلزم حضور اندیشه، مادیت بدنی و حسی کاربران در فضاست زیرا هر محتوای فضا 
با شــیوۀ زندگی، حضور و نحوۀ شناخت مختص  به  خود همراه است. این وجه از فضا در تقابل با فضای 
نظم یافته اســت و با برخورداری از اســتفادۀ خالقانه از فضا در پی به  چالش  کشیدن ادراک های فضایی 
مسلط است )ترکمه، 1394؛ سیمونسن25، 2005؛ گونوارِدنا26 و همکاران، 2008؛ مرلوپونتی27، 2013(.

بنابرایــن فضای بازنمایی و تجربۀ زیســتۀ فضا را می توان عاملی پیونددهنــده میان حاالت درونی 
دانش آموزان و ابعاد کالبدی و بیرونی مدرســه به شمار آورد که به واسطۀ بررسی درون نگرانه و شناخت 
احساسات، خاطرات و تجارب کودکان تا اندازه ای عینی توصیف می شود. همچنین حضور دانش آموزان در 
فضای آموزشی و وجود عناصر معنابخش موجب ایجاد بستر مناسب برای خلق خاطرات فردی و جمعی 

می شود و به خاطرسپاری و  یادآوری کیفیت فضایی تجربه شده را فراهم می کند.
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 جدول 2.   ویژگی های فضای بازنمایی از دیدگاه اندیشمندان تولید فضا                                                                                                                                  

کد های مفهومیمنبعداده 

  از منظــر رویکرد پدیدارشناســی، فضای زیســته به واســطۀ خاطره ها و 
تجربه های فردی و گروهی می تواند شکل دهندۀ این همانی جمعی باشد.

 شیرازی، 1391
ص 53

 خاطره، 
 تجربۀ فردی 
و گروهی

  نیکلســون )1991( فضاهــای بازنمایی را فضای زیســته و فضای زندگی 
روزمره دانسته است که در تقابل با فضای تصورشده و نظم یافته است.

  بر مبنای دیدگاه لوفور می توان حالت ســوم و مفهوم امر زیســته را میان 
قطب های تصــور و درک فضا گنجاند. به عبارت دیگــر، ضرب آهنگ های 
انســانی همچون دوره های زمانی روان شناســانه و اجتماعی شیوۀ درک و 
تصور فضا را مشــخص می کنند و براین اســاس فضا و زمانی که به شکل 
اجتماعی زیست و تولیدشده به ساخت های فیزیکی و ذهنی وابسته است.
  فضاهای بازنمایی مستقیماً با تصاویر و نمادهای وابسته اش زیست می شود.

 ترکمه،
 1394

 رویدادهای 
 تداعی کننده، 

مؤثر در تصویر ذهنی، 
 وابسته  به 

عناصر فیزیکی فضا

  فضای بازنمایی در نظریۀ تولید فضای لوفور به فضای زیست شــده اطالق 
می شود که کاربران مستقیماً تجربه می کنند.

 گونواردنا و همکاران،
 1393؛

 لری اوهین28،
2016

 نقش اول کاربران
 در تجربۀ فضای 

بازنمایی

 رلف1976 ،29  فضای زیستۀ بدون واسطه در مکان های وجودی و ادراکی تجربه می شود.
ص. 26

 رابطۀ بی واسطۀ
 کاربر-تجربه

  فضای زیســته به وجهی از فضا اشاره دارد که افراد در زندگی روزمره شان 
آن را حــس می کنند. از دیدگاه لوفور این بُعــد از فضا را هیچ گاه کاماًل و 
ازطریق تحلیل نظری نمی توان بررسی نمود، چراکه همیشه چیزی ناگفته 

باقی می ماند.

 گونواردنا و همکاران،
2008

 ناکافی بودن نظریه 
 در شناخت

 فضای بازنمایی

 گاتدینر1993 ،30  مدل ذهنی و نشانه شناسانۀ فضا همواره با ابعاد فیزیکی آن در ارتباط است.
ص. 131

 تأثیرپذیر از 
ابعاد فیزیکی فضا

  فضای بازنمایی ابداعی ذهنی، خیالی و حتی ســاخت های مادی همچون 
فضاهای نمادین اســت کــه معناها و امکان های جدیــدی را برای تصور 

کنش های فضایی فراهم می کند.

 هاروی31،
 1990

معانی گوناگون

با این تفاســیر ماهیت مفهوم فضای بازنمایی را می توان ازیک سو برقراری رابطۀ بدون واسطه میان 
فضای آموزشی و دانش آموزان و ازسوی دیگر اهمیت قائل شدن برای تفاوت های فردی کودکان و تجارب 
شخصی آن ها دانست. درواقع به رغم آنکه طراح در سازماندهی غالب مشخصه های فضایی تأثیر بسزایی 
دارد، در فضای بازنمایْی این حضوِر مؤثر کاماًل به دانش آموزان ســپرده می شــود و آن ها با خلق تجارب 
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زیستۀ خود معانی گوناگونی را برای مکان خلق شده می آفرینند. از منظری دیگر، ابعاد فیزیکی و کالبدی 
فضاهای آموزشــی در شــکل گیری رویدادها تأثیرگذارند، ازاین رو در تصویــر ذهنی دانش آموزان حک 
می شــوند. حال آنچه در اینجا حائز اهمیت اســت نحوۀ شناخت عوامل و عناصر فضایی مؤثر در تجارب 
و تصویر ذهنی دانش آموزان اســت که صرفاً به واسطۀ مباحث نظری امکان پذیر نیست. براین مبنا روشی 
بی واسطه همچون روش ترسیمی )نقاشی( که آگاهی و احساسات درونی کودکان را بازنمایی می کند در 

دستیابی به هدف پژوهش کارآمد است.

 نقاشی  کودکان بیانی بی واسطه از تجربۀ زیستۀ آن ها
ارتباط انسان با محیط به واســطۀ ادراک صورت می پذیرد و معانی محیط های ساخته شده و ادراک 
افــراد از آن به علت تفاوت های فردی اســت )طباطبایی مالذی و صابرنــژاد، 1395(. از طرفی، قابلیت 
ادراک پذیری و به خاطرســپاری محیط یکی از عوامل مطرح در ایجاد حس تعلق به فضاست زیرا تصویر 
واضح محیط ها در نقشه های شناختی افراد موجب تأثیر مثبت در جنبه های عاطفی، هیجانی و احساسی 
می شــود. درنتیجه، فضایی امن تر و آرامش بخش تر برای حضور کودکان فراهم می کند، به خصوص برای 
دورۀ کودکی میانه )7-12 سال( که مهم ترین دورۀ زندگی انسان به شمار می آید و در پی آن رابطۀ کودک 
با محیط، طبیعت و اجتماع شکل می گیرد. در این دوره جنبه های زیبایی شناختی، انسان گرایانه، نمادین 
و دانش ورزانه به ســریع ترین شــکل تکوین می یابد و کودکان بیشتر از دیگر دوره هاِی کودکی از انگیزۀ 
یادگیری، کاوش، جست وجو و شناخت محیط و طبیعت برخوردار می شوند. به عالوه با توجه به آنکه دورۀ 
کودکی میانه مرحله ای بحرانی در تکویِن »خود« و رابطۀ کودک با محیط و همکاران است، نیاز به حس 
امنیِت موجود در خانه و حس شــگفتی و حیرت موجــود در اوایل دوراِن کودکی جای خود را به حس 
کاوش در جهانی جدید و جست وجوگری در آن می دهد. ازاین رو محیطی که قابلیت های بالقوه ای برای 
جست وجو، اکتشاف و درنتیجه یادگیری کودکان داشته باشد موجب کسب تجربه هایی می شود که عمیقاً 

در ذهن آن ها حک می شود )شفر و کیپ32، 2010؛ اکلز33، 1999؛ سوبل34، 2001(. 
اریک اریکسون ویژگی دوران کودکی میانه را مرحلۀ کوشایی در برابر حقارت می داند. در این مرحله 
کودکان به واسطۀ تعامالت اجتماعی سعی در نشان دادن دستاوردها، توانایی ها و صالحیت های خود دارند. 
ژان پیاژه نیز با ذکر مراحل چهارگانۀ رشد کودک، این دورۀ سنی را در مرحلۀ عملیات عینی دانسته است 
که در پِی آْن کودکان خصوصیات و روابط میان اشیا و وقایع روزانه را متوجه می شوند و توانایی تحلیل 
و استنباط شرایط محیطی و رفتار دیگران را دارند. دوران کودکِی میانه با انواع گوناگونی از پیشرفت در 
یادگیری و درک همراه است. مهارت های خودآگاهی نیز در این دوره رشد چشمگیری دارند و کودکان 
می توانند مشــکالت را حل کنند و با شرایط جدید سازگار شوند. در این دورۀ سنی، حضور کودکان در 
محیط های اجتماعی، همچون مدرسه، بیشتر است و درنتیجه نیازهای آن ها به آزادی، قبول مسئولیت، 
فرصت هایی برای نشــان دادن مهارت های جدید، تصمیم گیری مستقل و ایجاد روابط اجتماعی بیشتر از 
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دیگر سنین اســت. همچنین آن ها خود را با انتظارات دیگران تطبیق می دهند، عملکردشان را مقایسه 
می کنند و به توســعۀ فرصت های یادگیری خود تمایل دارند. براین اســاس، مشارکتی که در سال های 
ابتدایی مدارس و در فرایند یادگیری و فضای آموزشــی رخ دهد موجب آشــنایی کودکان با عملکردها 
و نقش های اجتماعی خویش می شــود )توماس و سیلک35، 1392؛ زیل36 و همکاران، 2015؛ کاپالن37، 

2016؛ ویلسون38 و همکاران، 2014(.
نقاشــی های کودکان را می توان نمونه ای از تصاویری دانســت که در ذهن آن ها شکل گرفته است. 
ازاین رو، نقاشی ها به مثابۀ پنجره ای رو به دنیای درون، اندیشه ها و احساسات کودکان تلقی می شوند. یکی 
از روش های مناسب برای تحقیق روی کودکان استفاده از نقاشی است. نقاشی بازنمود دنیای درون آن ها و 
بازتابی از احساسات و عواطفشان است زیرا فعالیتی لذت بخش و مبتنی بر مشارکت است. درواقع کودکان 
ازطریق نقاشــی درک خود را از فضا و مکان بیان می کنند. نقاشی ها بر اساس تجربۀ زیسته شان است و 
ازطریق آن ها نوعی ارتباط روحی با دیگران برقرار می کنند و غیرمســتقیم به بیان آرزوها و تمایل های 
خود می پردازند. لذا فن نقاشــی روشی برای دستیابی به ضمیر ناخودآگاه کودکان محسوب می شود که 
موجب تصویرسازی نگرش ها و ارزیابی برداشت های آن ها از محیط می شود )بیالبری و البرزی، 1395(. 
روش حاضر به شــیوه ای برای دریافت داده هاِی اولیه به منظــور بازتعریف فضای مدارس از دیدگاه 
دانش آموزان تبدیل شده است. از نمونه های موفق این اقدام می توان به پژوهش فرنچ و هیل39 )2004( 
اشــاره کرد که نقاشــی را منبعی الهام بخش برای برنامه ریزی خالق و دریافت ایده های جدید طراحی 
معرفی کرده اند. بر مبنای ویژگی های روان شــناختی نقاشــی کودکان، می توان گفت که کودکان 7 تا 
12 ســال می توانند به موضوع ها منطقی فکر کنند و مفاهیم را همان گونه که هســت درک کنند. آن ها 
ادراکی واقعی تر از محیط، در مقایســه با دوره های ســنی پیشــین، دارند لذا شخصیت های نقاشی های 
آن ها واقعی ترند و چیزی را به تصویر می کشــند که عماًل می بینند. ازاین رو، می توان نقاشی های آن ها را 
مبنایی استنادپذیر و مناسب برای پژوهش به شمار آورد. درواقع هیچ آزمایشی نمی تواند همچون نقاشی 
کاماًل تفاوت های فکری کودکان را مشخص نماید. تفسیر نقاشی کودکان می تواند اطالعات مفیدی را از 
فعالیت های موردعالقه، خواسته ها، ترجیحات و احساس آن ها در فضاهای متفاوت آشکار سازد )وزیرنیا 

و گنجی، 1380؛ فراری، 1394؛ شهاب زاده، 1390(.

 روش شناسی پژوهش
با توجه به  آنکه تجانس جامعۀ موردمطالعه در دقت یافته های تحقیق مؤثر است و از آن جایی که نتایج 
حاصل از نمونه باید بر کل جامعه تعمیم پذیر باشد، لذا محدودنمودن جامعۀ آماری امری معقول به نظر 
می رسد. براین مبنا جامعۀ آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر و پسرانی بود که مشغول به تحصیل 
در مقطع ابتدایی )7 تا 12 سال( در شهر اصفهان اند. بر اساس آخرین سالنامۀ آماری شهرداری اصفهان 
)1397(، تعداد دانش آموزان دختر و پســر معادل 339230 نفر اســت و با استفاده از فرمول کوکران، با 
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کران خطای 0/07، حجم نمونه برابر با 196 نفر اســت. روش تحقیق کّمی، پیمایشــی و از نوع مقطعی 
است. شیوۀ نمونه گیری در این مرحله، روش طبقه اِی متناسب با حجم است، یعنی حجم نمونه متناسب 
با تعداد مدارس در هر ناحیه از نواحی شــش گانۀ آموزش وپرورش شــهر اصفهان تقسیم شده، سپس به 

همان میزان و به صورت تصادفی از هر ناحیه نمونه گیری شده است.
همان گونه که گفته شد، در پژوهش حاضر برای شناسایی عوامل کالبدی، کارکردی و معنایی مؤثر 
در تصویر ذهنی دانش آموزان از فضای آموزشــی از روش نقاشی به مثابۀ فن طراحی-ترسیمی )زایشی( 
اســتفاده شد که پرسش شونده را در جایگاهی فعال قرار داد و وی را به بازنمایی شناخت خود از محیط 
به واســطۀ روش های گوناگون طراحی و ترســیمی فرا خواند. این روش »به عنوان یکی از مناســب ترین 
روش ها برای اســتخراج بازنمایی ادراک محیطی معرفی شده است« )اســدپور و همکاران، 1394 ص. 
20(. براین اســاس از میان 216 نقاشــِی گردآمده، نقاشــی های نامرتبط با موضوع حذف شدند و 192 
نقاشی متناسب با هدف پژوهش، مبنی بر شناخت تجارب مطلوب و تصویر ذهنی دانش آموزان از محیط 

مدرسه شان، تحلیل شد.
این نقاشــی ها بدون ایجاد پیش زمینۀ ذهنی برای دانش آموزان گردآوری شدند تا پژوهشگر تأثیری 
در شکل گیری تصویر ذهنی آن ها نداشته باشد؛ همچنین، به دانش آموزان اطمینان داده شد که نقاشی 
آن ها ارزیابی نمی شــود. عالوه برآن بازۀ زمانی مشخصی برای کشــیدن نقاشی آن ها درنظر گرفته نشد 
تا دانش آموزان با آســودگی خیال به ترســیم محیط مدرسه شــان بپردازند. دراین میان از دانش آموزان 
خواسته شد تا اگر تمایل داشتند، توضیحاتی را در کنار نقاشی خود به صورت کتبی بنویسند. براین اساس 
دانش آموزان با توجه به دســتورالعمِل »مدرســۀ خودت را نقاشی کن« و با یک عدد کاغذ سفیِد A4 به 

همراهِ مدادرنگی به کشیدن نقاشی مشغول شدند.
با توجه  به آنکه در پژوهش حاضر جنســیت با نوع ترسیم های دانش آموزان و محتوای آن ها ارتباط 
معناداری نداشت، مقولۀ تمایزات جنسیتی در تحلیل نقاشی ها حذف شد. مراحل تجزیه وتحلیل نقاشی ها 
در این تحقیق به ســه دستۀ آماده سازی، سازماندهی و گزارش تقسیم پذیرند. مرحلۀ آماده سازی داده ها 
شامل مراحل ابتدایِی تبدیل تمامی داده های تصویری به متون منظم است تا قابلیت کدگذاری و طبقه بندی 
داده ها را تســهیل کند. در مرحلۀ کدگذاری باز مفاهیم متون استخراج شد و داده هایی شناسایی شدند 
که بیشتر تکرار شــده بودند یا نمایندۀ تعدادی از مفاهیم بودند. این فرایند با یادداشت گذاری عناوینی 
در کنارۀ متن ها برای روشــن کردن عبارت های اصلی انجام شــد و عنوان کدگــذاریـ  بدون هیچ گونه 
محدودیتی در تعیین کدهاـ  در کنار متن های گردآوری و سامان دهی شــده انجام شد تا محتوای کلیِت 
داده خالصه شــود. کدگذاری و بررسی مفاهیم تا اشباع شدن تکرار شــدند و تا زمانی که هیچ موضوِع 

جدیدی در داده های خام یافت نشد این کار ادامه یافت. 
درنهایت، در مرحلۀ سوِم تحلیل داده های پژوهش به گزارش یافته های برخاسته از متون، مستند کردن 
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یافته ها، ارائه و تفسیر آن ها پرداخته شد. در این مرحله، به منظور شناسایی، تأیید و اولویت بندی عامل های 
مؤثر در شکل گیری تجربۀ زیســتۀ کودکان، از نرم افزار اس پی اس اس و روش تحلیل عاملی )مؤلفه های 
اصلی(40 برای شناســایی متغیرهای مؤثر استفاده شــد. روایی ابزار پژوهش با تکیه بر شاخص ِکی ام او41 
و آزمون کرویت بارتلت42 تأیید شــده اســت. بر مبنای این دو آزمون، زمانی داده ها برای تحلیل عاملی 
مناسب اند که از یک ســو متغیرها هم بستگی داشته باشند و ازسوی دیگر از میان این هم بستگی بتوان 
عامل های پنهان را کشف کرد. براین اساس اگر در خروجی نرم افزار مقادیر معناداری کمتر از 0/01 باشد، 
می توان استنباط کرد که در سطح خطای یک درصد یا سطح اطمینان 99 درصد کیفیت پژوهش تأیید 
می شــود. همچنین درصورتی که شاخص کی ام او بزرگ تر از 0/70 باشد، هم بستگی های موجود در میان 
داده ها برای تحلیل مناسب خواهند بود. همان طور که در جدول 3 مشاهده می شود، متغیر کی ام او برای 
نقاشی کودکان بیشتر از 0/7 بوده است، لذا کیفیت تأیید می شود و داده های مربوط به نقاشی کودکان 

برای تحلیل عاملی مناسب اند.

 جدول 3.   بررسی کفایت مدل و آزمون کی ام او نقاشی کودکان                                                                                                                                  

متغیر کی ام اومعناداری آزمون بارتلتتعداد گویه هانام متغیر

0/0010/754>گویه های 1 تا 13نقاشی کودکان

درزمینۀ روش تفسیر نقاشی ها می توان گفت ویژگی های نقاشی های کودکان مقطع ابتدایی با توجه 
به مراحل رشــد آن ها، با افزایش حقیقت گرایی دیداری و کاهش ذهنیت گرایی همراه است. شکل و فرم 
اجزای نقاشــی آن ها حالت حقیقی دارند و اشیا هرچه بوده اند همان خواهند بود. درکل، هرچه کودکان 
بزرگ تر می شــوند نقاشی آن ها واقع گرایانه تر می شــود. کودکان در این  بازۀ سنی غالباً تالش می کنند 
آن گونــه که می بینند و قادر به درک قوانین مناظر و مرایا هســتند نقاشــی کننــد )احمدی، 1389(. 
بااین تفاسیر روش تفسیر نقاشــی دانش آموزان را می توان نشانه شناسی تصویری دانست. اندیشمندانی 
همچون پیرس43 و به پیروی از آن ها نشانه شناســان معاصر باور دارند که نشانۀ تصویری نشانه ای است 
که برخی از ویژگی های شــیئی واقعی را داشته باشد. از دیدگاه آن ها، شباهت طبیعی تصویر به واقعیِت 

خارجی مبنای نظری مفهوم نشانه های تصویری را تشکیل می دهد )رحیمی، 1398 ص. 25(.
با توجه به اینکه نقاشی های گردآوری شده واقع گرایانه است، با تکیه بر نظریۀ نشانه شناسِی خوانِش 
داده هاِی تصویرِی پانوفسکی44، در مرحلۀ نخست، داده های تصویری متناظر با اشیا و ویژگی های محیط 
مدرسۀ دانش آموزان توصیف شدند. در مرحلۀ دوم، پژوهشگر تالش کرد با قضاوت بر مبنای ارزش های 
معمارانه به تفســیر معانی نهفته در داده های تصویری بپردازد تا راهکارهای طراحی مناسبی برای خلق 

فضاهای زیستۀ دانش آموزان به دست آید45. 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

بازشناسی عوامل مؤثر در فضای بازنمایی کودکان با تکیه بر نقاشی های آن ها )مطالعۀ موردی: فضاهای آموزشی(

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

91
 ë 80 شمارة
 ë سال بیستم
ë 1400 زمستان 

 یافته های پژوهش

 توصیف داده های حاصل از نقاشی های کودکان
نقاشــی های گردآوری شــده از دانش آموزان دختر و پسِر 7 تا 12 ســال عناصِر متنوعی داشت که 
به منظور خالصه کردن داده ها، فرایند اســتخراج و کدگذاری عناصر انجام شــد و در جدول 4 مشاهده 
می شــوند. اطالعات به دست آمده از نقاشی ها نشــان می دهد که عوامل محیطی مؤثر در تجربۀ زیستۀ 

کودکان از مدرسه در قالب 13 متغیر اصلی دسته بندی می شود.

 جدول 4.   کدگذاری عناصر استخراج شده از نقاشی های کودکان 7 تا 12 سال                                                                                                                                  

متغیرکد

A - 1A - 2A - 3A - 4A - 5A - 6 عوامل 
طبیعی حیواناتپرندگانآبکوهآسمان )خورشید، ابر(گیاهان )درخت، گل(

B - 1B - 2-
فضای باز -مبلمان موجود در حیاط )نیمکت(پالن و محدودۀ حیاط

C - 1C - 2---- المان های
شاخص ----پرچم ایرانتابلوی مدرسه

D - 1------ عناصر کالبدی
خوانا ------پلۀ ورودی

E - 1E - 2 ابعاد کالبدی
ورودی جزئیات در مدرسه )حفاظ باالی در، تقسیم بندی در(نمای در ورودی به حیاط مدرسه

F - 1F - 2F - 3F - 4F - 5F - 6F - 7F - 8 جانمایی
کاربری ها دفتر مدیریتخانۀ سرایدارنمازخانهانباریبوفهآبخوریسرویس بهداشتیسالن ورزشی

G - 1G - 2G - 3--- فعالیت های
آموزشی ---حضور در کالسدرس جواب دادنمطالعه

H - 1H - 2H - 3H - 4H - 5H - 6H - 7H - 8 فعالیت های
تفریحی- بازی فوتبالطناب بازیسرسرهبسکتبالتوپ بازیوالیباللی لیمارپله

I - 1I - 2I - 3I - 4 فعالیت های
همدالنه آواز خواندن دسته جمعیصرف غذا و میوه با دوستاندست به دست دوستانصحبت کردن با یکدیگر

J - 1J - 2J - 3J - 4 عناصر
زیبایی شناختی درودیوار رنگارنگنقوش دِر ورودینقاشی  دیوار مدرسهتزیینات کف حیاط

K - 1K - 2K - 3K - 4
تمایز بافت بافت کف ورودیموزاییک کفآسفالت کفآجر و سنگ دیوار

L - 1L - 2-عناصر اصلی 
نما -در ورودِی ساختمانپنجره

M - 1M - 2M - 3 حجم و نمای 
کلی ساختمان نمای ساختمان های اطراف مدرسهحجم ساختمان مدرسهنمای کلی مدرسه
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 جدول 5.   نمونه هایی از عناصر استخراج شده از نقاشی کودکان 7 تا 12 سال                                                                                                                                  

جانمایی کاربری ها ابعاد کالبدی ورودیعناصر کالبدی خوانا المان های شاخص

فعالیت های همدالنه فعالیت های تفریحی-بازیفعالیت های آموزشی

فضای باز عوامل طبیعی

تمایز بافت عناصر زیبایی شناختی

حجم و نمای کلی ساختمان عناصر اصلی نما

فراوانی عناصر استخراج شــده از نقاشــی های کودکان با استفاده از پاسخ های »دارد« و »ندارد« و 
درصد مربوط به این فراوانی ها در هریک از متغیرهای نقاشــی ها در جدول 6 آمده  است. مثاًل، متغیر 
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»فضای باز )محدودۀ حیاط و فضای نشســتن در محوطۀ باز(« 92 مرتبه معادل 47/9 درصد مشاهده  
شــده و 100 مرتبه معادل 52/1 درصد مشاهده نشده است. برای ســایر متغیرها فراوانی پاسخ ها به 

شرح زیر است:

 جدول 6.   توزیع فراوانی متغیرهای نقاشی های کودکان                                                                                                                                  

نام متغیر
داردندارد

درصدفراوانیدرصدفراوانی

9247/910052/1فضای باز )محدودۀ حیاط و فضای نشستن در محوطۀ باز(

9750/59549/5عوامل طبیعی )درخت، خورشید، گل و غیره(

8544/310755/7المان های شاخص )تابلوی مدرسه، پرچم ایران(

8343/210956/8عناصر کالبدی مؤثر در جهت یابی )پله(

8242/711057/3ابعاد کالبدی ورودی

8443/810856/3جانمایی کاربری های گوناگون )سالن ورزشی، آبخوری، بوفه و غیره(

5327/613972/4فعالیت های آموزشی )مطالعه، درس  جواب دادن و غیره(

فعالیت های تفریحی-بازی )انجام دادن ورزش ها و بازی های متفاوت همچون 
والیبال، لی لی و غیره(

6131/813168/2

6533/912766/1فعالیت های همدالنه )صحبت کردن با دوستان، میوه خوردن با یکدیگر و غیره(

7036/512263/5عناصر زیبایی شناختی )تزیینات و تصاویر به کاررفته در سطح و کف(

6433/312866/7تمایز بافت )مواد و مصالح به کار رفته در کف سازی و نمای بنا(

10353/68946/4عناصر اصلی نما )پنجره و ورودی ساختمان(

10353/68946/4حجم و نمای کلی ساختمان
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عامل بندی متغیرهای نقاشــی های کودکان بر مبنای مؤلفه های اصلی انجام شد و از بار عاملی برای 
استخراج عوامل استفاده شد. براین اساس پنج عاملی که از نقاشی های دانش آموزان در تحلیل باقی ماندند 
با نرم افزار ؟؟؟ استخراج شدند و دارای بار عاملی و مقادیر ویژۀ بزرگ تر از یک اند. این پنج عامل 93/228 
درصــد از تغییرپذیری )واریانس( متغیرها را توضیح می دهند. پس از بررســی واریانس پدید آمده برای 
هر عامل، به ترتیِب اولویت، عامل اول 40/311 درصد، عامل دوم 21/124 درصد، عامل ســوم 12/406 
درصد، عامل چهارم 11/265 درصد و عامل پنجم 8/122 درصد واریانس مشــترک را تبیین می کنند. 
درنهایت، چرخش عوامل اســتخراجی به دستیابِی توزیع یکنواخت تری از آن ها منجر شد که عامل اول 
26/911 درصد، عامل دوم 21/21 درصد، عامل ســوم 15/337 درصد، عامل چهارم 15/162 درصد و 

عامل پنجم 14/608 درصد مؤثرند.

 جدول 7.   استخراج عامل های نقاشی کودکان                                                                                                                                  

عامل ها

مقادیر ویژۀ عوامل استخراجی مقادیر ویژۀ اولیه
بدون چرخش

مقادیر ویژۀ عوامل استخراجی 
چرخش یافته

 مقدار 
ویژه

واریانس 
برحسب 

درصد

واریانس 
تجمعی 
برحسب 

درصد

 مقدار
ویژه

واریانس 
برحسب 

درصد

واریانس 
تجمعی 
برحسب 

درصد

 مقدار
ویژه

واریانس 
برحسب 

درصد

واریانس 
تجمعی 
برحسب 

درصد

15/2440/31140/3115/2440/31140/3113/49826/91126/911

22/74621/12461/4352/74621/12461/4352/75721/2148/121

31/61312/40673/8411/61312/40673/8411/99415/33763/458

41/46411/26585/1061/46411/26585/1061/97115/16278/62

51/0568/12293/2281/0568/12293/2281/89914/60893/228

ماتریس چرخیده شدۀ اجزا برای متغیرهای مربوط به نقاشی کودکان شامل بارهای عاملی هریک از 
متغیرها در پنج عامل باقی مانده پس از چرخش است. هرچه مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشتر باشد، 

آن عامل سهم بیشتری را در کل تغییرات )واریانس( متغیر موردنظر خواهد داشت.
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 جدول 8.   ماتریس مؤلفه های تحلیل عاملی بعد از دوران                                                                                                                                  

نام متغیر
مؤلفه

12345

0/931عناصر کالبدی مؤثر در جهت یابی )پله(

0/911جانمایی کاربری های گوناگون )سالن ورزشی، آبخوری، بوفه و غیره(

0/907المان های شاخص )تابلوی مدرسه، پرچم ایران(

0/8ابعاد کالبدی ورودی

0/978فعالیت های تفریحی-بازی )انجام دادن ورزش ها و بازی های متفاوت(

فعالیت های همدالنه )صحبت کردن با دوستان، میوه خوردن با یکدیگر 
و غیره(

0/964

0/926فعالیت های آموزشی )مطالعه، درس جواب دادن و غیره(

0/965عناصر اصلی نما )پنجره و ورودی ساختمان(

0/965حجم و نمای کلی ساختمان

0/955فضای باز )محدودۀ حیاط و فضای نشستن در محوطۀ باز(

0/937عوامل طبیعی )درخت، خورشید، گل و غیره(

0/924تمایز بافت )مواد و مصالح به کاررفته در کف سازی و نمای بنا(

0/915عناصر زیبایی شناختی )تزیینات و تصاویر به کاررفته در سطح و کف(

 تحلیل مؤلفه های عاملی مؤثر در تجربۀ زیستۀ کودکان از فضای آموزشی
 عامل 1:  تأکید بر خوانایی بنا

این عامل شامل چهار مؤلفۀ عناصر کالبدی مؤثر در جهت یابی، جانمایی کاربری های گوناگون، 
المان های شــاخص و ابعاد کالبدی ورودی است که با مقدار ویژۀ معادل 3/498 حدود 27 درصد 
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از واریانس را تبیین کرده اســت. لذا این گونه اســتنباط می شــود که عامل حاضر بیشترین تأثیر 
را در میــان عوامل پنج گانۀ مؤثــر در تصویر ذهنی دانش آموزان از محیط مدرســه دارد. این امر 
نمایانگر لزوم توجه به خوانایی و شــفافیت فضای آموزشــی برای افزایــش ادراک دانش آموزان از 
محیط پیرامونشــان است. نمونه ای از این عامل را می توان نقاشی دختر هشت ساله ای دانست که با 
تخصیص حجم وســیعی از نقاشــی خود به پله های رنگارنگ بر جذابیت و اهمیت این المان اشاره 
کرده اســت. پسر ده ساله ای در نقاشی خود با ترســیم کروکی کودکانه ای از جانمایی کاربری هایی 
همچون آبخوری، بوفه و حتی کالس ها و راهروی میانی آن ها بر تأثیر جانمایی فضاهای عملکردی 
در تصویر ذهنی دانش آموزان صحه گذاشــته است. ازسوی دیگر، پســر یازده ساله ای به وضوح در 
نقاشــی خود پرچم ســه رنگ ایران و تابلوی ســردر ورودی به همراه نام مدرسه را کشیده است و 
نقاشــی پسر دوازده ساله ای به جزئیات حاشــیۀ رنگارنگ فوقانی ورودی اصلی دبستان اشاره کرده 
اســت. براین اساس می توان گفت تمامی این مؤلفه ها، به منزلۀ کیفیت خوانایی، بر اهمیت شناخت 
محیط مدرســه ازجانب کودک و احســاس امنیت و آرامِش مؤثر در کسب تجربۀ بیشتِر آن ها در 

فضای آموزشی تأکید دارند. 

 عامل 2:  اشاره به انواع فعالیت های متنوع
عامل دوم دربردارندۀ سه مؤلفۀ فعالیت های تفریحی-بازی، فعالیت های همدالنه و فعالیت های 
آموزشــی اســت. مقدار ویژۀ این عامل برابر با 2/757 اســت که درمجموع 21 درصد از واریانس 
را تبییــن می کنــد. لذا این عامل در درجۀ دوم اهمیت قرار می گیرد و نشــان دهندۀ اهمیت تنوع 
فعالیت های زیســته در مدرســه و تأثیرات آن در خاطرات و تصویر ذهنی دانش آموزان از محیط 
اســت. نمونه ای از فعالیت های آموزشی را در نقاشی دختر هفت ساله ای می بینیم که فضای کالس 
را به همراه تخته، میز، صندلی ها، معلم و دانش آموزانی ترسیم کرده است که پشت میزها در کنار 
یکدیگر نشسته اند. عالوه برآن، دختر یازده ســاله ای با ترسیم انواع بازی ها در نقاشی خود، ازجمله 
لی لــی و بازی هایی با طناب، میله و توپ، اهمیت و ســهم مؤثر بازی هــای گوناگون را در تجربۀ 
زیســتۀ دانش آموزان تأیید کرده اســت. درزمینۀ فعالیت های همدالنــۀ دانش آموزان به یکدیگر و 
محیط پیرامونشــان می توان به نقاشی  دختر یازده ســاله ای اشاره کرد که دانش آموزانی را در حال 
آوازخواندن با یکدیگر، آب دادن به گیاهان، خوردن میوه با دوستانشــان و توجه به ناراحتی و گریۀ 
دانش آموزی دیگر نشــان داده اســت. بنابراین قرارگرفتن این عامل در درجۀ دوم حاکی از اهمیت 
ایجاد بســتر مناســب برای انجام دادن انواع فعالیت ها ازجانِب دانش آموزان و ارتقای تعلق آن ها به 

محیط مدرسه به  واسطۀ مشارکتشان در فعالیت های گوناگون است.
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 عامل 3:  تأکید بر سیمای کلی بنا
عاملــی که تأثیرات عناصر اصلی نما و حجم و نمای کلی ســاختمان را نشــان می دهد دارای 
مقدار ویژۀ 1/994 اســت که حدود 15 درصد از واریانس عوامل استخراجی از نقاشی های کودکان 
را تبییــن می کند. براین مبنا می توان گفــت که ظاهر بنا، میزان جذب کنندگــی و پذیرنده بودن 
آن برای حضور فعال دانش آموزان در محیط مدرســه در درجۀ ســوم قــرار می گیرد. برای  مثال، 
دانش آموز پسر نه ساله ای با ترســیم خود در کنار نمای مستطیلی شکل مدرسه به همراه پنجره ها 
و دِر ســاختمان بر اهمیت این عامل اشــاره کرده اســت. حتی توجه به تفکیــک طبقات در نما، 
ســتون های رنگارنگ و تورفتگی هــای موجود در نمای اصلی بنا را نیز در نقاشــی های دیگری از 
دختری یازده ساله و پسری ده ساله می بینیم. براین مبنا می توان گفت نمای فضای آموزشی و عناصر 
اصلی آن ازجمله گشودگی ها و تقسیم بندی طبقات جزء سومین عامل تأثیرگذار در ادراک و تصویر 

ذهنی دانش آموزان از کالبد مدرسه است.

 عامل 4:  توجه به عوامل طبیعی و فضای باز
فضای باز و عوامل طبیعی در دستۀ عامل چهارم قرار گرفته اند که با مقدار ویژۀ 1/971، میزان 
15 درصــد از واریانس را تبیین می کنند. بنابراین اهمیت حیاط مدرســه و حضور عوامل طبیعی 
در آن برای دانش آموزان قابل توجه اســت و نه تنها تأثیری مثبت در احساسات کودکان دارد، بلکه 
شرایط مناسب را برای کسب تجربه و کشف محیط پیرامون و بازی و سرگرمی آن ها فراهم می کند. 
دراین رابطه می توان به نقاشــی دانش آموز دختر هشت ســاله ای اشاره کرد که به ترسیم درختان و 
گل ها در باغچه پرداخته و پرنده ای را در کنار آن در حال خوردن دانه نشان داده است. نقاشی های 
دیگری از کودکان دختر ده و یازده ساله نمایانگر فضای حیاط و مبلمان  آن همچون نیمکت، سطل 
زباله و حوض آب اســت و پرواز پرندگان و عبور گربــه ای روی دیوار را نمایش داده اند. مؤلفه های 
حاضــر حاکی از توجه دانش آموزان به فضای باز حیــاط، جزئیات طبیعی و مصنوعی و رویدادهای 
رخ داده در آن اســت. این امر بر سهم مؤثر عامل چهارم در فراهم آوردن بستر مناسب برای کسب 

تجربۀ زیسته ازجانِب کودکان تأکید دارد.

 عامل 5:  توجه به جزئیات محرک های محیطی-حسی
ترســیم عناصر زیبایی شــناختی و توجه به تمایز بافت های موجود، آخرین عامل مؤثر در ادراک 
دانش آموزان از محیط مدرســه اســت که با مقدار ویژۀ 1/899 حدود 15 درصد از واریانس را تبیین 
می کند. این امر حاکی از آن اســت کــه جزئیات محیطی تحریک کنندۀ حــواس کودکان همچون 
جزئیات بصری، رنگ، بافت و تمایز مصالح نقش مؤثری در تعلق دانش آموزان به محیط مدرسه دارد. 
دراین راستا، نقاشی های پسر هشت ساله و دختر ده ساله ای جلب توجه می کند که به نقوش دایره  ای و 
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رنگی موجود بر کف حیاط اشــاره دارد که هم وجهۀ زیبایی شناختی دارد و هم وظیفۀ نظم بخشیدن 
به صف دانش آموزان. در این نقاشی ها همچنین به نقوش تزیینی دیوار و دِر ورودی اصلی مدرسه اشاره 
 شــده است. ازســوی  دیگر، نمایش مصالح دیوار همچون آجر در نقاشی پسرهای یازده و دوازده ساله 
و حتی تمایز بافت مواد موجود در کف سازی ورودی اصلی مدرسه در نقاشی دختِر یازده ساله بیانگر 
تأثیر جزئیات حســی و زیبایی شــناختی و به طور کلی محرک های محیطی-حسی در تداعی محیط 

مدرسه برای کودکان است.

یافته های به دســت آمده از پژوهش میدانی تحقیق حاضر حاکی از آن اســت که توجه به تســهیل 
شناخت و ادراک محیط در دانش آموزان به واسطۀ مشخصۀ خوانایی بنا نه تنها احساس بیگانگی، ترس 
و واهمه از فضایی غیر از محیط خانه را کاهش می دهد، بلکه با ایجاد نشانه ها، نقاطی خوانا و شاخص 
در فضاهاِی آموزشــی قابلیت فضا را برای تأثیرگذاری در تصویر ذهنی کودکان و رابطۀ دوجانبۀ آن ها 
را با فضای آموزشــی افزایش می دهد. در وهلۀ دوم، اشــارۀ دانش آموزان بــه انواع فعالیت های متنوع 
تحصیلی، تفریحی و همدالنه نشــان دهندۀ این اســت که نقش اول و حضور فعــال دانش آموزان در 
فعالیت ها موجب خلق رویدادها و خاطرات شــخصی بیشــتری برای آن ها می شــود و افزایش حس 
تعلقشــان به فضای آموزشی را دربردارد. این امر تلنگری اســت به طراحی فضاهای بسته و سلول وار 
کالس هــای مدارس که بر حضــور منفعل دانش آمــوزان تأکید می کند و امکان بروز اســتعداد های 
منحصربه فرد و متفاوت کودکان را کاهش می دهد. عامل ســوم نقاشی کودکان بر ویژگی های ظاهری 
مدارس ازلحاظ فرم و نماسازی اشاره دارد که حاکی از تأثیر ابعاد فیزیکی بنا در تداعی محیط مدرسه 
در ذهن دانش آموزان اســت. به عبارت دیگر، این مشخصه از فضاهای آموزشی شامل مؤلفه هایی است 
که در نگاه اول کودکان به ســاختمان مدرسه مؤثر اســت. ازاین رو، توجه به همخوانی جزئیات فرم و 
نمای ســاختمان با نیازهای ســنی دانش آموزان می تواند انگیزۀ آن ها را برای حضور در فضا به همراه 
داشــته باشــد. تلفیق فضاهای مصنوعی آموزشــی با فضاهای طبیعی و باز عامل دیگری است که از 
دیدگاه کودکان توانســته اســت تجربه ای مطلوب را برای آن ها رقم بزند زیرا فضای طبیعی، در کنار 
برخی از فضاهای مصنوعی، ناخودآگاه بســتر مناســبی را برای ایجاد رابطۀ بی واسطۀ دانش آموزان با 
عوامل طبیعی دربردارد. درنهایت، توجه به جزئیات محرک های محیطی-حسی را می توان دربردارندۀ 
ویژگی های ذکرشده در عوامل دیگر به شمار آورد. این عامل امکان جهت گیری و به خاطرسپاری فضاها 
را در ذهن کودکان به همراه دارد زیرا اســتفاده از عناصــر تحریک کنندۀ حواس دانش آموزان موجب 
ادراک محیط و تثبیت مکان یابی آن ها می شــود. عالوه برآن، با توجه به مشخصه های زیبایی شناختی 
و بصــری، می تواند بر افزایش تمایل کودکان به حضور بیشــتر در فضا صحه بگذارد. همچنین تداعی 
خاطرات و تصاویر ذهنی دانش آموزان از محیط مدرسه به واسطۀ محرک های محیطی و حسی همچون 

رایحه ها و اصوات افزایش می یابد و خلق معانی گوناگون را برای آن ها به همراه دارد.
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 بحث و نتیجه گیری  
پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مضامین نهفته در تجارب زیستۀ دانش آموزان 
از فضاهای آموزشــی انجام شــده و بر این فرض استوار اســت که با بهره گیری از 
نقاشــی های کودکان و تحلیل عوامل نهفته در آن ها می توان به متغیرهای مؤثر در 
شکل گیری تجارب زیســته و خاطرات دانش آموزان از فضای آموزشی دست یافت. 
براین مبنا با روش کدگذاری و تحلیل عوامِل اصلی به بررســی مؤلفه های پنهان در 
نقاشــی های کودکان 7 تا 12 سال پرداخته شد. شناســایی عوامل مؤثر در تجربۀ 
دانش آموزان از محیط مدرسه حاکی از سهم مؤثر پنج عامِل اصلی است: 1.  تأکید بر 
خوانایی بنا؛ 2.  اشاره به انواع فعالیت های متنوع؛ 3.  تأکید بر سیمای کلی بنا؛ 4.  توجه 
بــه عوامل طبیعی و فضای باز؛ و 5.  توجه به جزئیات محرک های محیطی-حســی. 
با توجه به نزدیکی درصد واریانس ســه عامل اخیــر، می توان عوامل مهم در تجربۀ 
زیستۀ دانش آموزان، تعلق و حضور فعال آن ها را به سه درجه، ازنظر اهمیت، تقسیم 
کرد. تأکید بر خوانایی بنا در درجۀ اول اهمیت و اشــاره به انواع فعالیت های متنوع 
در درجۀ دوم و توجه به جزئیات محرک های محیطی-حســی حدوداً در درجۀ سوم 
اهمیــت برای کودکان قرار می گیرند. در ادامه با توجه به دیدگاه های دانش آموزان و 
طبق اولویت بندی آن ها، به ارائۀ برخی از مؤلفه های فضاهای آموزشِی مطلوب و مؤثر 

در کسب تجربه های زیستۀ کودکان می پردازیم. 

 جدول 9.   مؤلفه های فضاهای آموزشِی مطلوب و مؤثر در کسب تجارب زیستۀ کودکان                  

عوامل 
حاصل از 
نقاشی های 
کودکان

ویژگی ها و مؤلفه های فضایی

 تأکید بر 
خوانایی بنا

این عامل را می توان ازجمله عوامل محرک انگیزۀ کودکان برای حضور در فضای آموزشی 
دانست. چه بسا تمایل دانش آموزان به انتخاب فعالیت های جمعی مستلزم آگاهی آن ها از نتیجۀ 
انتخابشان است و این امر می تواند از تردید یا ترس از حضور در مدرسه جلوگیری کند. ازاین رو 
دانش آموزان با بهره مندی از ارتباطات بصری و قابلیت درک فضا به واســطۀ نشانه ها، احساس 
امنیت می کنند و از معنای تصمیم خویش آگاهی می یابند. بنابراین پنج عامل موجب افزایش 
تصویر ذهنی دانش آموزان و تمایل به حضور در فضای آموزشــی می شــود: 1.  بهره گیری از 
بسترهای فعالیتی مشخص؛ 2.  تسهیل جهت یابی به واسطۀ خودداری از کاربرد لکه های فضایی 
کور و کاربرد تسهیالت ارتباطی شاخص ازجمله پله ها؛ 3.  بهره مندی از ورودی های نفوذپذیر و 
مکث های فضایی؛ 4.  استفاده از نقاط مشخص در مسیرهای دسترسی؛ و 5.  شفافیت و ارتباط 

بصری میان فضاها. 
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عوامل 
حاصل از 
نقاشی های 
کودکان

ویژگی ها و مؤلفه های فضایی

 اشاره
 به انواع 

 فعالیت های 
متنوع

دانش آموزان قابلیت های گسترده و گوناگونی دارند که این امر اهمیت توجه به قابلیت های 
فضایی را بــه تفاوت های فردی آن ها دوچندان می کند. این عامل بر کیفیت فضا می افزاید و 
بستر مناسبی را برای انتخاب های مختلف دانش آموزان رقم می زند. عالوه برآن تنوع فعالیت ها 
می تواند به گستردگی استفادۀ دانش آموزان از حواس خود و شکل گیری رویدادهای بیشتر برای 
افزایش تجربۀ زیسته و تعلق آن ها به محیط مدرسه منجر شود. این عامل در ارتقا احساس های 
خوشایند دانش آموزان و ایجاد بستر مناسب برای حضور فعال آن ها در فضای آموزشی نیز مؤثر 
است. براین اساس سه عامل در خلق تجارب و خاطرات دانش آموزان از مدرسه مؤثر است: 1.  
فراهم نمودن موقعیت های متنوع فعالیت های آموزشی و بازی؛ 2.  جلوگیری از ایجاد فضاهای 
عملکردی و دسترسی یکنواخت به منظور خلق سطوح گوناگون فضایی؛ 3.  انعطاف پذیری فضا، 

قابلیت  تغییر، ایجاد و شکل دهی به فضا با استفاده از مواد و مصالح تغییرپذیر. 

 تأکید بر 
سیمای 

 کلی 
بنا

ســیمای کلی بنا، جذابیت و دعوت کنندگی آن را می تــوان معادل ایجاد تمایل و انگیزه 
برای حضور در فضا به شمار آورد که استفادۀ دانش آموزان از فضا را افزایش می دهد و موجب 
ترغیب آن ها برای تجربۀ مجدد آن می شود. بنابراین این بُعد از فضا با تأثیر در وجه کارکردی 
و رفتارهای دانش آموزان ازیک ســو می تواند تمایل به گذراندن زمان بیشتر در فضا را افزایش 
دهد و ازســوی دیگر قابلیت تداعی سیمایی مطلوب از مدرسه را ارتقا  دهد. بااین تفاسیر سه 
عامل می تواند در افزایش تداعی خاطرات دانش آموزان از فضای آموزشی مؤثر باشد: 1.  توجه به 
جذابیت و نفوذپذیری ورودی اصلی بنا؛ 2.  ایجاد غنای حسی نما برای خلق حس لذت بخشی 
در فضا با تأکید بر ارزش های زیبایی شکلی، حسی و نمادین؛ 3.  جلوگیری از طراحی سطوح 

نما و احجامی یکنواخت و به کارگیری حد مطلوبی از تنوع بصری و فضایی.

 توجه به 
عوامل 
 طبیعی 

و فضای باز

درنظرگرفتن عوامل طبیعی متنوع مانند درختان، گیاهان و آب نماها ازیک سو به کاهش 
احساسات ناخوشایند در دانش آموزان منجر می شود و ازسوی دیگر با ایجاد بستر مناسب برای 
کندوکاو و کاوش کودکان در محیط پیرامونشــان به کسب تجارب محیطی و یادگیری آن ها 
منجر می شــود. این تذکر الزم است که جریان آب و پوشش هاِی گیاهی دامنۀ گسترده ای را 
از رایحه ها، اصــوات و جذابیت های بصری ایجاد می کنند که در پرورش حواس دانش آموزان 
نیز تأثیرگذار اســت. ازاین رو حضور عناصر طبیعی همچون  اســتفاده از گیاهان برای تعریف 
آستانه های گذار تخیل برانگیز و ایجاد سرپناه هایی آرام با استفاده از عوامل طبیعی و پوشش 

گیاهی تجربه ای مطلوب را برای دانش آموزان رقم می زند.

 توجه به 
جزئیات 

محرک های 
محیطی- 

حسی

به کارگیری حد مطلوبی از دامنۀ تنوع جزئیات کالبدی و مصنوع که ســطح مناســبی از 
محرک های محیطی را به صورت هدفمند رقم می زنند، قابلیت تصویرسازی به واسطۀ گوناگونی 
مشــخصه های محیطی را افزایش می دهند. درواقع استفادۀ به اندازه از محرک های محیطی 
همچون رنگ، بافت، نور و تجهیزاتی همچون وسایل صدادار می تواند حواس کودکان را تربیت 
نماید. پس سه عامل باعث برانگیختن تخیل و تداعی خاطرات برای دانش آموزان می شوند: 1.  
بهره گیری از فضاهای ارتباطی نیمه روشن با شیشه های رنگی و با جهت های متفاوت نور برای 
کمک به قوۀ تخیل دانش آموزان؛ 2.  درنظرگرفتن باغ حواس که محرکی متنوع برای کودکان 

محسوب می شود؛ 3.  کاربرد اتصاالت حسی میان فضاهای مرتبط برای ایجاد تصویر ذهنی. 

 جدول 9.   )ادامه( 
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برای اجرای بهتر این پژوهش، می توان پیشنهاد های کالبدی فوق را در ساختاری 
تجربی آزمایش کرد و هم بستگی اصول پیشنهادی اجراشده در یک مدرسه را با تجربۀ 
زیستۀ دانش آموزان آن مدرسه در بازۀ زمانی مشخص سنجید و نتایج به دست آمده 
را مجدداً تدوین کرد. همچنین شایســته است به نکات و جزئیات طراحی فضاهای 
آموزشــی در قالب الگوواره های افزایش فضای زیســتۀ دانش آموزان پرداخته شود. 
ازاین طریق می توان به خصوصیات پایه رسید و مدارس را بر اساس آن طراحی کرد. 
ذکر این نکته الزم است که با توجه به آنکه تغییرات دیدگاه های دانش آموزان دختر و 
پسر در مقاطع باالتر اهمیت می یابد، لذا پیشنهاد می شود در تحقیق های آتی اجرای 
این پژوهش برای مقاطع باالتر و با تمرکز بر گروهی جداگانه از دانش آموزان دختر و 

پسر انجام شود تا یافته های پژوهش حاضر تکمیل شوند. 
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