واکاوی مؤلفههای بصری و هنری مؤثر درکالبد فیزیکی انعطافپذیر فضاهای باز آموزشی
(نمونۀ موردی مدارس ابتدایی پسرانۀ مازندران)
فضاهای باز مدارس بهعنوان مهمترین ابزار یادگیری ،محیطهای آموزشی را به عامل تحریککننده برای رشد فکری و
فیزیکی دانشآموزان تبدیل کرده است .این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای حاصل از مصاحبه
و پرسشنامه انجام شده است .یافتههای پژوهش نشان از آن دارد که پاسخدهندگان بر عوامل محیط فیزیکی و بصری
فضاهای باز آموزشی چون :تنوع در بافت ،رنگ ،نور ،مصالح و عناصر خاطرهانگیز در طراحی فرمها ،سطوح و دیوارها،
کفپوشها و سقفهای نیمهباز در فضای باز مدارس و عدم وجود فضاهای بالاستفاده در حیاط برای کودکان و ایجاد
فضاهای استاندارد ،متناسب با مقیاس کودکان و انعطافپذیربودن فضاها بازی و ورزشی بهلحاظ فرمی ،استفاده از
المانهای آشنای فرهنگی و آموزشی بهجهت ایجاد حس تعلق و خاطرهانگیزی در فضاهای باز مدارس و شبیهسازی
طبیعت بکر در بخشی از محوطه ،بهمنظور گذراندن اوقات فراغت و آموزش و همراهی بیشتر آنان با طبیعت و افزایش
و تنوع فضای سبز مناسب و نیز مبلمان منعطف در محوطه و فضاهای تعریفشدۀ قابلانعطاف در فضای باز آموزشی
بهجای یک حیاط سیمانی خالی از روح تأکید دارند .همچنین مؤلفههای کیفی از اهمیت خیلی باالتری نسبت به
مؤلفههای فردی و اجتماعی برخوردار است و الزام توجه بیشتر به آن بــهعنوان عاملی زنده در کیفیت فعالیتهای
آموزشــی میتواند موجب شکلگیری بستری مطلوب ،پاسخگوی نیاز دانشآموزان گردد.
اهداف پژوهش:
 .1شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار بر کالبد فیزیکی انعطافپذیر در فضاهای بازآموزشی.
 . .2شناخت و ارزیابی نقش عوامل محیط فیزیکی و بصری در ایجاد فضای مطلوب آموزشی.
سؤاالت پژوهش:
 .1چه مؤلفههایی از کالبد فیزیکی انعطافپذیر در فضاهای بازآموزشی تأثیرگذار است؟
 . .2نقش عوامل فیزیکی بصری و هنری در ایجاد فضای مطلوب آموزشی چیست؟
کلیدواژهها :فضاهای باز آموزشی ،انعطافپذیری ،کیفیت محیط.

مقدمه
فضاهای آموزشی بهعنوان اصلیترین نهاد علمی و اجتماعی باید بتواند پاسخگوی عالیق و نیازهای اساسی دانشآموزان
در جامعه باشند .اهمیت آن به دلیل این است که در جایگاه نخستین مجموعۀ اجتماعی بعد از محیط خانه و خانواده
بهعنوان اولین فضا در جهت آمادهسازی دانشآموز ،بیشترین اثر را بر سالمت ذهنی و تطبیق او با شرایط زندگی در
جامعه را دارد .این اثرپذیری و تغییر در بخشهای مختلف عناصرکالبد فیزیکی فضا میتواند از بُعد روانشناسی محیطی
به مقدار زیادی مؤثر باشد .باید توجه داشت که این نهادهای اجتماعی (فضاهای آموزشی) بیانگر فرهنگ افراد در میان
جوامع مختلفاند و بنابر نگاه آنان بر جهانبینی ،عادات ،رسوم ،مهارتها فردی و اجتماعی دانش معینی را به فراگیران
منتقل میکنند (لطف عطا .)73 :1387،در سالهای اخیر با توجه به میزان تغییرات در بخشهای متفاوت آموزشی و
روشهای یادگیری ،مبحث سازگار کردن بسترهای یادگیری مطلوب از دغدغههای اصلی شکلدهی فضاهای آموزشی
کشور است (مردمی و دلشاد .)109 :1389،بهطوریکه افزایش میزان ارتباطدهی این فضاهای علمی ،تخصصی و
اجتماعی موجب نشر هرچه بیشتر دانش و افزایش انگیزه فردی و تقویت تعامل میان فراگیران خواهد گشت (مرزوقی
و همکاران .)1393،این ارتباط بهطور مستقیم متأثر از کیفیت محیط کالبدی این فضاهاست ،یک محیط کیفی مطلوب
که متشکل از عناصر تشکیلدهندۀ معنادار در کنار هم است ،براساس ویژگی و کیفیت در شکلگیری رفتارهای افراد
در فضا مؤثر است (لطف عطا.)73 :1387،
ارتقا درکیفیت محیطهای آموزشی نه تنها منجر به پیشرفت و افزایش خالقیت و یادگیری میشود بلکه میتواند سبب
ایجاد برنامههایی منسجم در جهت تنوع وکاهش نابرابری آموزشی نیز گردد (طهماسبی)2010،؛ همچنین موجب ایجاد
حس انگیزه ،رشد ذهنی ،برقراری تعامل سازنده و پویا در جامعه شده که نتیجه حاصل از میتواند سبب اشتراكگذاری
دانش و محیطهای کارآمد در جهت اهداف متفاوت یادگیری و احساس امنیت ،حس تعلق بیشتر در فضای آموزشی
شود که برای رسیدن به این مهم ،نیازمند واکاوی دقیق نسبت ویژگیها و عملکرد فضا هست (نصرآبادی و
همکاران .)33 :1392،با توجه به امر مهم که مدرسه محیطی مناسب براى یادگیرى بیشتر و پرورش نسلهای آینده
است (مهدوینژاد وهمکاران  .)1392،نیاز به برنامهریزی برای رسیدن به محیطی انعطافپذیر در آن ضروری است زیرا
فرآیند آموزش و تعامل کارکردی با فضای باز در مدرسه ،میتواند موجب ایجاد فضاهای گردآورنده ،فعالیتهای گروهی
و مشارکت ،انعطاف پذیری و امکان گسترش فضا به بیرون و فضای آزاد در جهت ارتقا یادگیری در میان دانشآموزان
شده بهطوریکه این روند برای آنان جذابتر و در مسیر یادگیری به علت آموزش جمعی در محیط در ذهن ماندگارتر
شود (بذرافشان .)1394،ایجاد فضاهای انعطافپذیر بهعنوان عامل مؤثر جهت فعالیت و پویایی و روند روبهرشد
دانشآموزان در راستای افزایش سطح یادگیری است (مردمی )1389 ،و امکان تلفیق و گسترش فضاهای درون و بیرون
و چند عملکردی دیدن فضا را با یک الگوی منعطف مهیا خواهد کرد (قاسمی وقاطعی .)1395،در حوزۀ روانشناسی
ارتباط بین انعطافپذیری و ارتقا سطح رضایتمندی از زندگی بسیار مورد توجه است .انعطافپذیری در دنیای امروز
بهعنوان "روانشناسی تحولی" و به شکل یک فرآیند پویا و چند بُعدی متصور میشود که در آن شاخصهای متفاوتی

چون خصوصیات شخصیتی ،محیط خانوادگی و بستر اجتماعی مؤثر است (خشوعی .)1388،در نظر داشتن یک فضای
چند بُعدی و پویا در فضای آموزشی برای زمان استراحت ،سبب ارتباط با همساالن و تعامل بین درون و بیرون،
قرارگیری در فضای باز قابل کشف ،و ارتباط با طبیعت بکر و مصنوع میتواند فضایی انعطافپذیر را خلق کند (قاسمی
و قاطعی .)1395 ،با توجه به کمبود بررسیهای علمی و پژوهشی در این زمینه در کشور ،پژوهش حاضر بر آن است
تا با شناخت مؤلفههای مؤثر فیزیکی محیطهای انعطافپذیر در فضاهای باز آموزشی راهکارهای مناسبی در جهت ارتقا
یادگیری ارائه کند؛ همچنین درصدد دستیابی و پاسخ به سؤاالتی چون :مؤلفههای مؤثر بصری در یک کالبد فیزیکی
انعطافپذیرکدامند؟ راهکارهای طراحی یک فضای باز آموزشی انعطافپذیر چیست؟ در مسیر نهایی پژوهش میباشد.
این پژوهش برحســب گردآورى دادهها از نوع توصیفی -تحلیلی و در زمرۀ تحقیقات کاربردی است .از آنجاییکه در
این پژوهش از ابزار پرسشنامه و مصاحبه برای گردآوری اطالعات مورد نیاز استفاده گردیده ،بنابراین از زاویه دیگر این
پژوهش را یک تحقیق پیمایشی-میدانی ) (Survey researchنیز میتوان قلمداد کرد .جامعۀ آماری این پژوهش را
متخصصان معماری و آموزشی در میان 10مدرسۀ ابتدایی پسرانه مازندران در شهر ساری تشکیل دادهاند .این جامعه
که براساس جدول مورگان 250 ،نمونه به روش تصادفی سیستماتیک انتخابشدهاست و مورد پرسشگری مستقیم قرار
گرفتهاند .اطالعات جمعآوری شده در قالب نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری (ناپارامتری دو جملهای) کولموگروف
 اسمیرنوف و  Binomial Testو همبستگی پیرسون روابط بین متغیرها مورد آزمون قرار گرفته است.نتیﺠهﮔیرى
فضاهای باز آموزشی باید تا حد امکان بتوانند جوابگوی نیازهای دانشآموزان مطابق با تغییرات الگوهای آموزشی باشد
و همگام با پیشرفت تکنولوژی ،بتواند در طول زمان نیاز یادگیرنده و معلم را با ایجاد فضایی انعطافپذیر مهیا نماید .با
توجه به این اصل که آموزش و بهتبع آن محیطهای آموزشمحور ،مؤثرترین نقش را بر تمدنسازی جوامع به عهده
دارند .الزم است با ایجاد فضاهایی مطلوب امکان رشد فیزیکی ،ذهنی ،عاطفی و اجتماعی هرچه بیشتر را فراهم کرد و
این مهم میتواند از طریق طراحی فضاها باز آموزشی انعطافپذیرکه همگام با الگوهای رفتاری کودکان است میسر
شود .نتایج پژوهش فوق مبتنی بر تأثیر مستقیم فضاهای بصری و محیطهای فیزیکﻰ انعطافپذیر بر یادگیریست .در
این رابطه محققان دیگر هم بر این فاکتور مؤثر تاکید داشتهاند .روانشناس محیطی در تحقیق خود به تأثیر فاکتورهاى
محیطﻰ مدرسه بر فرایند یادگیرى در مدرسه ابتدایﻰ اشاره کردهاند و امکانات فیزیکﻰ محیط آموزشﻰ ،ابعاد کالس و
مکان مدرسه را در این مهم میشمارد؛ همچنین در نتیجۀ کار خود ،محیط فیزیکﻰ و بصری مطلوب را متأثر از ترکیب
عناصر متفاوت محیطی نظیر نور ،دما ،تهویه ،ابعاد اتاق ،رنگ ،چیدمان مبلمان دانستهاند و این عوامل بر افزایش کارایﻰ
و فعالیت در فضای آموزشی و موفقیت تحصیلﻰ دانشآموزان اثرگذارند .نیز تأکید میکنند که محیط فیزیکﻰ
انعطافپذیر از طریق امکانات ساختارى چون نور ،صدا ،شرایط کیفی محیط آموزشی چون دما و رنگ و ...بر موفقیت
تحصیلﻰ تأثیردارد .در فضاهای باز آموزشی ،انعطافپذیری در مبلمان در فضا ،نور ،دیوارهای متشکل از آثار هنری
دانشآموزان ،احساس مشارکت آنان در فضا را افزایش و در فرآیند یادگیرى و خالقیت مؤثر و در بهبود کیفیت آموزش

نقش مﺜبتﻰ خواهد داشت .مختصات فیزیکﻰ کالس و فضاهای باز آن بر رضایت فراگیران آموزش مؤثر بوده است.
نتیجۀ این تحقیق هم برآن است که فضاهای بازآموزشی مطلوب و انعطاپذیر سبب پویایی محیط آموزشی خواهد شد؛
بدان معنا که محیط مطلوب باید از سازگاری و توانایی همگامی در مقابل تغییرات اجتنابناپذیری داشته باشد تا بتواند
بهحیات خود در طول زمان ادامه دهد .از دیدگاه شاطریان نیز طراحی مطلوب محیط باز آموزشــی انعطافپذیر ،نباید
متشکل از یک محیط بیروح و فاقد اثرپذیری در یک بستر یادگیری باشد بلکه باید همانند عاملی زنده و مؤثر در
ارتقای فعالیتهای آموزشــی عمل کند و بستری مطلوب در جهت پاسخگویی به نیاز دانشآموزان را مهیا سازند .نتایج
حاصل از دادههای بهدست آمده تحقیق نیز حاکی از تأیید تأثیر انعطافپذیرى محیطهای بازآموزشی بر یادگیرى
دانشآموزان است .یافتهها نشان میدهدکه پاسخ دهندگان بر عوامل محیط فیزیکی فضاهای باز آموزشی چون :تنوع
در بافت ،رنگ ،نور ،مصالح و عناصر خاطرهانگیز در طراحی فرمها ،سطوح و دیوارها ،کفپوشها و سقفهای نیمهباز در
فضای باز مدارس و عدم وجود فضاهای بیاستفاده در حیاط برای کودکان و ایجاد فضاهای استاندارد ،متناسب با مقیاس
کودکان ،و انعطافپذیر بودن فضاها بازی و ورزشی به لحاظ فرمی ،استفاده از المانهای آشنای فرهنگی و آموزشی به
جهت ایجاد حس تعلق و خاطرهانگیزی در فضاهای باز مدارس و شبیهسازی طبیعت بکر در بخشی از محوطه ،به
منظور گذراندن اوقات فراغت و آموزش و همراهی بیشتر آنان با طبیعت و افزایش و تنوع فضای سبز مناسب و نیز
مبلمان منعطف در محوطه و فضاهای تعریفشدۀ قابلانعطاف در فضای باز آموزشی بهجای یک حیاط سیمانی خالی
از روح تأکید دارند .همچنین مؤلفههای کیفی در فضاهای باز آموزشی از اهمیت خیلی باالتری نسبت به مؤلفههای
فردی و اجتماعی برخوردار است که به لزوم توجه بیشتر به طراحی مطلوب در محیط باز آموزشــی انعطافپذیر تأکید
دارد .در پایان پیشــنهاد مﻰگردد تا نقش هر یک از عوامــل و زیر عوامل مؤثــر بر انعطافپذیری بهدســت آمده در
این تحقیق در نمونههاى موردى محیطهاى باز آموزشــﻰ مختلف بهعنوان یک مؤلفه اثرگذار بررســﻰ گردید .ازآنجاکه
به دلیل محدودیتهاى ذاتﻰ ابزار پرسشنامه و انتخاب خبرگانکه عواملﻰ ازجمله :سن ،جنسیت و سطح فعالیت
پاسخدهندۀ خبره و دانشآموزان با توجه به (شرایط اپیدمی کرونا) ،نتایج بهدســت آمده نســبﻰ است .همچنین به
منظور افزایش انعطافپذیری در فضاهای باز آموزشی پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میگردد:
 -1با توجه به تغییر سبک آموزش فضاهای باز آموزشی با ایجاد جذابیت بصری چون نورپردازی مطلوب و فضاهای
رنگارنگ وپویا و مبلمانهای سیال در فضای باز ،نیمه باز و فضاهای بینابینی در فضاهای باز آموزشی میتواند باعث
افزایش تعامل میان دانشآموزان گردید.
 -2ایجاد فضاهای چند عملکردی در فضاهای باز آموزشی ،موجب ایجاد تصویر ذهنی و حس خاطرهانگیزی در دانش
آموزان خواهد شد.
 -3با ایجاد فرمهای و ترکیب فضاهای داخلی و خارجی و سیرکوالسیون با جریان حرکتی باال در حیاط باعث ایجاد
حس پویایی و جذابیت در فضاهای باز آموزشی خواهد شد.
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