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چکیده:
در اواخر قرن بیستت و و همینیق قرن ضا تتر در بستتیاری از ملای ژومی وهشتتی بلث درباره ی تکنولوژی و یناوری اطالژات جایگاه وی ه ای دارد .مدارس
هو شمند با هدف آماده سازی دانش آموزان برای آینده ایجاد می شود و به ژنوان یکی از رویکردهای نویق در امر ساخت مدارس مل سوب می شود اما سؤالی که در
ذهق انسان به وجود میآید ایق است که آیا امر هوشمندسازی در ساخت مدارس باژث ارتقای ضس مکانی کودک به ملیط مدرسه میشود یا برژکس موجب خشک
و بی روح شدن یضای مدرسه و در نهایت بیزاری او از مدرسه میگردد؟ چرا که مدرسه از ارزش اج ماژی باالیی نزد کودکان برخوردار است اهمیت برخی از یضاها و
تأثیر آن در معماری مدارس ،تهی بودن مدارس از یضتتاهای دنو و دوستت انه ،شتتفاییت و  ...مباضث مورد توجه استتت .در ایق وهش س از شتتناخت کوی مدارس
هوشمند و آشنایی با اهداف و اصول طراضی آن ،اهمیت ذهنی ادراکی شخصی ی و اج ماژی مکان برای کودکان بررسی شده است .س از ژنوان معیارهایی که ضس
مکان را در کودکان به وجود میآورند ،تأثیر مؤلفههای کالبدی در مدارس هوشمند در ایجاد ضس مکان در کودکان در قالب جدولی ارائه شده است.
کلید واژه ها :مدارس هوشمند ،معماری مدارس هوشمند ،ضس تعوق مکانی در کودکان
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مقدمه
آنیه که شخ صیت آدمی را شک میدهد بی شک م أتر از ی ضاهایی میبا شد که در آن رورش یای ه ا ست .آنیه می سندد ن شأت از آن چیزی میگیرد که در
گذش هاش مشاهده نموده و آنیه میداند همانی است که در کودکی و نوجوانی آموخ ه .بنابرایق ایجاد ملیطی آرام ،دوست داش نی و لذت بخش موجب جوب توجه
و تمای دانشآموزان برای ض ضور در مدر سه و ارتقای سالمت روانی آنان می شود .تعوق ان سان به مکان (در کنار دلب س گی به مکان) یکی از مهوتریق واب س گیها در
دوران کودکی استتت .از طریی امروزه بهرهگیری از تکنولوژی های نویق آموزشتتی برای تدریس ژووم مخ وب به ژنوان یک اصتت مهو در معماری مدارس در تمامی
ک شورهای ی شری ه قرار گری ه ا ست و اکثر مدار سی که با توجه به ا س انداردهای ایق ا ص ساخ ه می شوند ژنوان مدارس هو شمند را دریایت کردهاند .در مدر سه
هوشمند کن رل و مدیریت مب نی بر یناوری رایانه و شبکه انجام میگیرد و مل وای اکثر دروس الک رونیکی و سیس و ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است در ژیق
ضال کارکردهای اج ماژی مدارس در آن همینان وجود دارند .بزرگ ریق مشتتتک در یادگیری کودکان بیاژ مادی به ملیط استتتت .دانیال به نق از براون و آل مق
میگوید :از ضس دوس ی با مکان برای یشریت و جس جو در ملیط روانی انسانها اس فاده شده است(ویویام .)52:2002،در ایق وهش بعد اضساسی مکان مد نظر
است .در واقع بعد اضساسی– معنایی نقطهی اتصال یرد با ملیط است(سجادزاده.)45:1391،
بنابرایق رسش اصوی تلقیق اینگونه مطرح می شود :چه وی گیهای معماری در مدارس هوشمند بر ارتقای ضس تعوق مکانی کودک کمک میکنند؟ جس جوی
چگونگی توجه کودک به مکان و یای ق ژناصر کالبدی مورد تأکید او در مدارس هوشمند ملور مطالعات وهش قرار میگیرد.

بیان مسئله
امروزه است فاده از تکنولوژیهای رایانهای در امر آموزش به ژنوان ژاموی گریزنا ذیر در کشتتورهای یشتتری ه مطرح میشتتود .در کشتتور ما ایق امر یقط با تجهیز
کردن مدارس سن ی قبوی با اب داییتریق امکانات آموزشی هوشمند میسر گردیده و هوشمند سازی در مدارس صریا اخ صاص کامپیوتر به هر دانشآموز و یا اس فاده
از تخ ههای الک رونیکی و ...استتت .جامعهی اطالژاتی آینده نیازمند مکانهایی استتت که در آنجا ب وان کودکان را از ابعاد مخ وب ری اری ،اج ماژی ،شتتخصتتی ی و ...
آموزش و رورش داد.

اهمیت و ضرورت موضوع
امروزه به ژوت رشتتد یناوریهای رایانهای ستترژت نق و ان قاالت اطالژاتی و مس ت وهی انفجار دانش ،اطالژات و دانش به ستترژت و با ستتهولت دراخ یار همگان
میتواند قرار گیرد ،و دیگر مانند گذشتت ه مدرستتته تنها چهارچوبی نیستتتت که معوو بخواهد دانش ،مهارت و ارزشها را به کودکان من ق کند ،بوکه چهارچوبهای
اق صادی اج ماژی ،یرهنگی و م سائ جمعی در شک ذیری ندارههای کودکان نقش تعییق کننده را دارند .همینیق با توجه به اهمیت به سزایی که آموزشهای
نویق در تعویو و تربیت نست آینده دارند و یقدان وهشهایی که منجر به ن یجهگیری مستمر ثمر در ایق زمینه باشتد ،انجام چنیق وهشتی مهو و ترور به نظر
میرسد.

اهداف پژوهش
-

بررسی مدارس هوشمند در نقاط مخ وب جهان و مطالعات بنیادیق جهت دس یابی به طرح کاربردی و م ناسب با تکنولوژیهای موجود برای ملیطهای
آموزشی در ایران
ارتقاء معماری مدارس هوشمند به منظور رشد همه جانبهی اج ماژی ،ری اری ،ذهنی و شخصی ی کودک

روش پژوهش
در ایق نوش ار با اس فاده از منابع ک ابخانهای به گردآوری اطالژات و مرور م ون و منابع رداخ ه شده است .وهش در زمینههای روانشناسی ملیط و طراضی
معماری ،بر اساس روشهای تلقیق توصیفی-تلویوی یرامون مبانی نظری تلقیق و بررسی یای ههای نویق در ارتباط با آن اس وار است .بنابرایق اب دا تمامی منابع،
مدارک و اطالژات مربوط به مو وع وهش بررسی و تفسیر میشوند و در مرضوهی بعدی با اس فاده از یای ههای تلوی دقیق نمونهی موردی که با اس فاده از منابع
موجود مانند ژکس ،اسالید ،نقشه و  ...است و توفیق آن با ن یجهی تلوی های ک ابخانهای به ن یجهای نهایی خواهیو رسید.

پیشینهی تحقیق
وهشهایی در زمینهی شک گیری ضس تعوق به مکان در سنیق کودکی توسط ایرادی چون چارال( ،)1992روشانسکی( ،)1987کور ال( )2002و غیره صورت
گری ه استتت ،که به معریی ژوام و زمینههای شتتک گیری ضس مکان در کودکی می ردازند .اما در مطالعات انجام شتتده در ک ب و مقاالت داخوی به طور وی ه به
ردهی سنی کودکان رداخ ه نشده است ،همینیق یراتر از آن با وجود اهمیت تکنولوژی در ژصر ضا ر و ژنوان مدارس هوشمند وهشی به بررسی چگونگی تأثیر
ایق ضس در ایق گونه مکانها صورت نگری ه است.
در سال  2010میالدی وه شی تلت ژنوان (خودی بودن مکان میان بیههای شهر ن شیق) تو سط میون لیو و آنجویا کاال بر سه باراتان در شماره  30مجوه
روانشتتناستتی ملیط به چاپ رستتیده استتت .نگارندگان ایق مقاله بیان داش ت هاند که بیههای مدارس شتتهرنشتتیق خودی بودن را در تعام با ملیط و درک ملیط و
شای س گی ملیطی و روابط م نوع با سایریق و با مکان آموخ هاند .همینیق کودکان به ژنوان ایراد خودی به مطالعه مکان خود می ردازند و کاربریهای الیه الیه و
معانی مکان خود را درک میکنند .در سال  2013میالدی وهشی دیگر تلت ژنوان(وی گی های ملیط ییزیکی ارتقا دهنده ی جابه جایی یعال و مس ق کودکان
به مکانهای معنادار) توسط آنا برابرگ ،سامولی سالمینه و مارکی ا کی ا در شماره  38مجوه جغراییای کاربردی به چاپ رسیده است .ایق تلقیق اولیق تلقیقی بود
که به بررسی ملیطهای چندگانه و جابهجایی کودکان در ایق مکانها می راخت .نگارندگان ایق مقاله بیان داش هاند که کودکان از قابویت جابهجایی مس ق و یعال
لذت میبرند.

مدرسه هوشمند
مدرستته هوشتتمند ستتازمانی آموزشتتی با موجودیت ییزیکی و ضقیقی (و نه مجازی) استتت که در آن دانشآموزان به شتتک نوینی آموزش میبینند .در مدرستته
هوشمند ،کن رل و مدیریت ،مب نی بر یناوری رایانه و شبکه انجام گری ه و مل وای اکثر دروس آن الک رونیکی و سیس و ارزشیابی و نظارت آن هوشمند میباشد.
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برای ایجاد ایق نوع مدارس ،اب دا باید برنامهای درازمدت را در نظر داشت برای مثال مدرسه هوشمندی که امروز ایجاد می شود ،ممکق است مدت زیادی (ض ی
بیش از  10سال) طول بکشد تا ابزار خود را که شام زیرساخت ارتباطی ،مل وای مناسب ،آموزش معومان ،تغییر روشهای آموزشی و یرهنگ سازی والدیق است،
کام کند .شک ایق نوع مدارس هو از نظر ییزیکی یعنی چیدمان صندلیها و کالسها و هو از نظر معماری و شک ساخ مان م فاوت است و باید به گونهای ایجاد
شود که دانش آموز به راض ی ب واند آزمایشگاهی را در کنار میز درسی خود داش ه باشد .ایق نلوة آموزش مطالب باژث می شود که هر دانشآموز دروس مورد نظر را
هو از للاظ ت وری و هو از نظر ژموی درک نماید و بداند اگر در آینده به مشکوی برخورد کرد ،منابع او در راس ای دس رسی به اطالژات برای ریع مشک کجا است
(کودر.)59 :2006 ،

اهداف مدارس هوشمند
-

اس مرار یرایند یادگیری دانش آموزان در خارج از مدرسه
ایجاد ملیطی ویا و جذاب برای شکویایی کام اس عدادها و بروز خالقیتهای یردی و جمعی دانش آموزان
ایزایش ضضور ،ش یبانی و مشارکت والدیق و گروههای ذینفع در یرایند یادگیری دانشآموزان
همراه نمودن کادر آموزشی مدارس با روندهای نویق آموزشی مب نی بر نیازمندیهای جامعه دانش بنیان
ایجاد ملیطی مناسب جهت ارزیابیهای مس مر و م ناسب با اس عداد و یشریت دانشآموزان
یراهو نمودن یضای مشارکت و تمای دانش آموزان و معومیق در یرایندهای یاددهی یادگیری
ترویو یادگیری تجربی ،وهش ملوری و دانش آموز ملوری در یرایندهای آموزشی
توسعهی مهارتهای ادراکی ،کالمی ،اج ماژی ،ضریهای تخصصی دانشآموزان
تدویق راهبردهای توسعه مدارس هوشمند(توما.)245:1369،

نقش محیط کالبدی در پویایی آموزش و پرورش نوین
اگرچه معوو خوب در شرایط نامناسب می تواند مؤثر واقع شود ،اما شکی نیست که یضا و تجهیزات آموزشی مناسب در کیفیت تدریس او بسیار مؤثر است .کثرت
شاگردان ،ندا ش ق میز و نیمکت ،کیفیت نامطووب تخ ه گیی ،ژدم نور کایی ،کالسهای سرد و تاریک با نجرههای م شرف به خیابان و مانند اینها میتواند به معوو
در یرآیند آموزشی و اتخاذ روش مناسب تدریس کمک کند .بنابرایق او میتواند به مدد روشهای سالو ،بازده کار دانشآموزان را ایزایش دهد .ض ی رشد معنوی آنان
را ت سریع کند .معوو باید به دانشآموز یر صت دهد تا دانش خود را ب سازد و به تولید ژوو د ست یابد .دانشآموزان بی ش ر از آن که به روش آموزش م س قیو نیازمند
باشند ،به یرصتهای یادگیری مس قیو مل اجند .بنابرایق به ر است که معومان تا ضد امکان از آموزش و ان قال مفاهیو بکاهند و به یراهو آوردن و ترتیب دادن مواد
آموزشی برای ایجاد موقعیت مطووب یادگیری اقدام کنند(طبائیان.)95 :1390 ،
آموزش و رورش اب دایی در اکثر کشورها و به وی ه در کشور ما از همان سال های نخست بر ژویه تقویت روضیه ی تلقیق و کنکاش بوده و به شک مق درانهای
دشمق روح کنکاش و کاوشگر کودک بوده است .مجموژه نظام آموزش اب دایی نه در راس ای تربیت نمودن کودک ،بوکه بیش ر در جهت مطوع کردن او از ما ضاص
تلقیقات دیگران تالش کرده استتت .ایق کیفیت بیش از آنکه از برنامهی آموزشتتی ناشتتی شتتود به ملیط کالبدی آموزش در مدارس یعوی باز میگردد .در دهه اخیر
بلث تعویو و تربیت نویق ،سیس و آموزش اب دایی در برخی کشورهای یشری ه را دگرگون ساخ ه و ایق مهو دو هدف ژمده دارد:
 -1کودک باید یراتر از یک مخزن اطالژات و ملفوظات و تا ضد یک مکانیزم وینده و کاوشگر رشد یابد.
 -2به جنبه ی رورش کودک باید به اندازة آموزش او اهمیت داده شتتود و از ایق طریق ژالوه بر رشتتد ذهق ،تکام شتتخصتتیت یردی و اج ماژی وی نیز مورد
مالضظه قرار گیرد.

در کل  3ویژگی اساسی برای این محیط در نظر گرفته شده است:
 -1م نوع کردن ژوام و روشهای تعویمی استتت که امکانی بستتیار وستتیع برای به خدمت گری ق ابزارها و یق آوریهای آموزشتتی یراهو میستتازد .بستتیاری از
دانس نی ها در خالل مشاهدة ژینی و تجربه موموس ،به ر و ماندنی تر از توصیب و شنیدن درک میشود.
 -2آموزش در آن امری جمعی توقی می شتتود ،س در ضیق یراگیری شتتخصتتیت اج ماژی کودک رشتتد یای ه و او برای مشتتارکت در یعالیتهای اج ماژی آمادهتر
میشود.
 -3خصوت ایق ملیط آن است که در آن تلقیق به اندازهی ن یجهی نهایی اهمیت داش ه و نلوهی کنکاش و روش تلوی یک مس وه به اندازهی خود اسخ در رشد
ذهنی کودک مؤثر شناخ ه میشود(مکرم دوست.)296:1392

نقش محیط کالبدی در پویایی آموزش و پرورش نوین
اگرچه معوو خوب در شرایط نامناسب میتواند م ؤثر واقع شود ،اما شکی نیست که یضا و تجهیزات آموزشی مناسب در کیفیت تدریس او بسیار مؤثر است .کثرت
شاگردان ،ندا ش ق میز و نیمکت ،کیفیت نامطووب تخ ه گیی ،ژدم نور کایی ،کالسهای سرد و تاریک با نجرههای م شرف به خیابان و مانند اینها میتواند به معوو
در یرآیند آموزشی و اتخاذ روش مناسب تدریس کمک کند .بنابرایق او میتواند به مدد روشهای سالو ،بازده کار دانشآموزان را ایزایش دهد .ض ی رشد معنوی آنان
را ت سریع کند .معوو باید به دانشآموز یر صت دهد تا دانش خود را ب سازد و به تولید ژوو د ست یابد .دانشآموزان بی ش ر از آن که به روش آموزش م س قیو نیازمند
باشند ،به یرصتهای یادگیری مس قیو مل اجند .بنابرایق به ر است که معومان تا ضد امکان از آموزش و ان قال مفاهیو بکاهند و به یراهو آوردن و ترتیب دادن مواد
آموزشی برای ایجاد موقعیت مطووب یادگیری اقدام کنند(طبائیان.)95 :1390 ،
آموزش و رورش اب دایی در اکثر کشورها و به وی ه در کشور ما از همان سالهای نخست بر ژویه تقویت روضیهی تلقیق و کنکاش بوده و به شک مق درانهای
دشمق روح کنکاش و کاوشگر کودک بوده است .مجموژه نظام آموزش اب دایی نه در راس ای تربیت نمودن کودک ،بوکه بیش ر در جهت مطوع کردن او از ما ضاص
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تلقیقات دیگران تالش کرده استتت .ایق کیفیت بیش از آنکه از برنامهی آموزشتتی ناشتتی شتتود به ملیط کالبدی آموزش در مدارس یعوی باز میگردد .در دهه اخیر
بلث تعویو و تربیت نویق ،سیس و آموزش اب دایی در برخی کشورهای یشری ه را دگرگون ساخ ه و ایق مهو دو هدف ژمده دارد:
 -1کودک باید یراتر از یک مخزن اطالژات و ملفوظات و تا ضد یک مکانیزم وینده و کاوشگر رشد یابد.
 -2به جنبهی رورش ک ودک باید به اندازة آموزش او اهمیت داده شتتود و از ایق طریق ژالوه بر رشتتد ذهق ،تکام شتتخصتتیت یردی و اج ماژی وی نیز مورد
مالضظه قرار گیرد.

در کل  3ویژگی اساسی برای این محیط در نظر گرفته شده است:
 -1م نوع کردن ژوام و روش های تعویمی استتت که امکانی بستتیار وستتیع برای به خدمت گری ق ابزارها و یق آوریهای آموزشتتی یراهو میستتازد .بستتیاری از
دانس نیها در خالل مشاهدة ژینی و تجربه موموس ،به ر و ماندنیتر از توصیب و شنیدن درک میشود.
 -2آموزش در آن امری جمعی توقی میشتتود ،س در ضیق یراگیری شتتخصتتیت اج ماژی کودک رشتتد یای ه و او برای مشتتارکت در یعالیتهای اج ماژی آمادهتر
میشود.
 -3خ صوت ایق ملیط آن ا ست که در آن تلقیق به اندازه-ی ن یجهی نهایی اهمیت دا ش ه و نلوهی کنکاش و روش تلوی یک م س وه به اندازهی خود ا سخ در
رشد ذهنی کودک مؤثر شناخ ه میشود(مکرم دوست.)296:1392

تأثیر ادراکی -رفتاری مکان بر کودکان
ادراک یرآیندی است که در مرکز هرگونه ری ار ملیطی قرار دارد زیرا منبع تمام اطالژات ملیطی است .ملیطها تمام ضسها را تلریک میکنند و کودک را با
اطالژاتی بیش از توان رداز شش روبهرو می سازد .بنابرایق ادراک چیزی اض ساس کردن نی ست بوکه در ژوض ن یجه ت صفیه ردازش صورت گری ه تو سط یرد ا ست.
کودک به طور یوس ه در ضال تعام با ملیط است و جداسازی او از ملیط دشوار است (مک اندرو.)330 :1387 ،
برا ساس نظریه شناخ ی -ر شدی یاژه دانش به کودک تلمی نمی شود بوکه کودک بوا سطهی م شارکت در ملیط به صورت یعاالنه میآموزد (برک:2007 ،
 .)32بر ایق استتاس میتوان به اهمیت توجه به ملیطهای جمعی که کودک اوقات خود را در آن ستتپری میکند دستتت یدا کرد .کیفیتهای ادراکی یضتتاهای باز
مدر سه نظیر ان سجام ،یییدگی خوانایی ،آ شنایی ،ازدضام یا آرامش در ترجیح و ان خاب کودکان برای ا س فادة مداوم از ی ضاهای ملوه برای امور مخ وب تأثیرگذار
است .رابطه کودک با ملیط ،نسبت به بزرگساالن بسیار م فاوت است .برای مثال کودک اب دا م وجه نظوهای بسیار اب دایی که بر اساس تقارن است می شود که با
تداوم و نزدیکی تعریب میشتتوند(معماریان .)328 :1384 ،به طور کوی کودک مکانها را با ضس تقارن و مرکزیت ،مستتیرها را بر استتاس ضس تداوم و تقاطعها را بر
استتاس تشتتکی شتتده درک میکند .به طور مثال وق ی کودک در یک ضیاط خالی با درخ ی ژجیب مواجه میشتتود درخت را درک نمیکند بوکه مرکزیت مو تتعی
درخت ن سبت به ملیط اطراف را درک میکند .تماس م س قیو با ملیطهای سالو یکی ا ز ابعاد مهو ر شد کودک ا ست .در ضالیکه آموزش ر سمی در ی ضاهای ب س ه
صتریا بخشتی از ضواس کودک را یعال میکند .مکانهایی که در طرح کالبدی خود از طبیعت بهره گری هاند امکان کاوش ،جست جو ،تجربه و بازی و در ن یجه رشتد
شناخ ی کودکان را بسیار مؤثرتر یراهو میکنند(ضسینی.)65 :1386 ،

مکان ،حس مکان و عوامل شکل گیری
مکان ملموی برای قرار یای ق و به آرامش ر سیدن ان سان سرگ ش های ا ست که در طول هزاران سال تاریخ رن شیب و یراز خویش ،بارها و بارها به آیرینش آن
دستتت یای ه استتت( .)Partovi, 2005 :45شتتناخت مکان را میتوان به نوژی به شتتناخت هویت خود تعبیر نمود .با تعریب کردن مکانها و شتتک بخشتتیدن به آن
(هندسه) شناخت آنها قاب یهو شده و انسان مکان و مرتبهی خود در ایق ژالو را کشب کرده و هویت او نمایان میشود(ضبیبی.)41 :2008 ،
شول ز ( )1974بیان میکند« :ه س ی ی ضاها ،از مکانها ا ست نه از خود ی ضا» بنابرایق طراضی ی ضا به شناخت ما از مکان و آن چه ضس مکان نامیده می شود،
وابس ه است (مدیری .)69-71 :2008 ،ضس مکان -به معنای وی گی های غیرمادی یا شخصیت مکان است که معنایی نزدیک به روح مکان دارد .در واقع ضس کوی
که س از ادراک و ق ضاوت ن سبت به ملیطی خاص در یرد به وجود میآید ،ضس مکان نامیده می شود؛ که ژاموی مهو در هماهنگی یرد و ملیط ،ر ایت ا س فاده
کنندگان و در نهایت اضستتاس تعوق آنها با ملیط و تداوم ضضتتور در آن میشتتود (یالضات .)57-58 :2006 ،ژوام م عددی در ایجاد دل بست گی به مکان مؤثرند.
دانشپور و همکاران ( )2009به تبییق ایق ژوام رداخ ه اند که به طور خالصه در جدول زیر آورده شدهاند:
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جدول  :1عوامل شکل دهندة حس مکان (منبع :دانشپور و همکاران)37-50 :2009 ،
شرح ژنوان

ژوام شک دهندة ضس مکان

ژوام کالبدی

مهم ریق ژوام کالبدی شام درجه ملصوریت ،تضاد ،مقیاس ،تناسب ،مقیاس انسانی ،یاصوه ،بایت ،رنگ ،بو ،صدا و تنوع بصری است.

ژوام اج ماژی

دلبس گی به مکان با رشد تعام مثبت ایراد و تطابق اج ماژی آنها در مکان توسعه مییابد.

ژوام یرهنگی

گروهها ،خانوادهها ،اژضای جامعه و یرهنگهای مشابه در دلبس گی به یک مکان خاص اش راک دارند .از سوی دیگر دلبس گی به مکان وابس ه به
یعالیتهایی است که ایراد در قالب مق ضیات یرهنگی خود انجام میدهند.

ژوام یردی

ایراد بر اساس ترجیلات آگاهانهای که ناشی از خصوصیات و وی گیهای یردی آنها میباشد ،مکانها را ان خاب میکنند و به آنها دلبس ه میشوند.

خاطرات و تجارب

دلبس گی به مکان ژموما س از آن که ایراد تجربه درازمدت یا قوی با یک مکان دارند ،اتفاق میای د و ایق یرآیندی است که مکان در آن معنا
مییابد.

ر ای مندی از مکان

رابطه ژاطفی بیق یرد و مکان به ر ایت وی از مکان و نلوة ارزیابی آن بس گی دارد و میزان آن وابس ه به ادراک یرد از مکان و میزان ر ایت او از آن
است.

ژوام یعالی ی و تعاموی

در واقع ایق امر ریشه در نلوه ی تعام ایراد با مکان کالبدی و اج ماژی در قالب تعامالت شناخ ی ،ری اری ،ژاطفی و معنایی دارد که ن یجهی آن
دلبس گی به مکان است.

ژام زمان

همانگونه که یش تر ذکر شد ژام زمان یا به ژبارتی طول مدت سکونت و آشنایی با مکان در ایزایش دلبس گی به مکان تأثیر دارد.

مشارکت در طراضی مکان

ضضور ایراد در یرآیند خوق مکان سبب میگردد تا آنها اضساس بیش ر و به ری نسبت به آن مکان داش ه باشند.

حس دلبستگی به مکان در کودکان
در تعریب ضس مکان در دوران کودکی چاوال بیان میکند« :کودکان واب س گی خود به مکانی را زمانی ن شان میدهند که از بودن در آن مل اض ساس شادمانی
و با ترک آن اض ساس شیمانی یا ناراض ی کنند .به گونهای که آن مکان را نه تنها برای ار ای نیازهای ییزیکی ،بوکه به جهت کیفیتهای ذاتی آن ترجیح میدهند
(چاوال .)64 :1992 ،بر اساس مطالعات وی ،تقریبا از میانههای دوران کودکی که دلبس گی ژمیق به خانواده کم ر میشود ،تجربه کودک از دلبس گی به مکان نمودار
می شود (چاترجی .)3 :2005 ،دلب س گی به مکان ،ک شش درونی ب رای تأمیق امنیت و کمک به کودک برای مقابوه با ا س رس و ا طراب ا ست .هنگامی که کودک با
مکانی در ارتباط میبا شد که ایگاه امق او و یراهو کنندة کیفیتهای امنی ی ا ست .جدایی از آن ملیط برایش ا طراب آور میبا شد (باولبی .)20-34 :1982 ،در
واقع مکانی استتت که کودک به آن م ص ت شتتده و یک ایگاه امق برای او به شتتمار میرود .هنگامی که او برای کشتتب ملیطی جدید از آن دور میشتتود .در هنگام
مواجهه با ترس و ا س رس به آن بازمی گردد .در دوران کودکی و قب از شک گیری ایدههای دو س ی ،دلب س گی مکان ،کودک را در یک ایگاه امق نگه میدارد و
برای او امکان کشتتب ملیطهای گستت رده تر و مشتتاهدة جاهای دیگر را یراهو می آورد ،تا از ایق طریق به یای ق دوستت ان جدید جهت به اشتت راک گذاری ژالیق و
یعالیتها و به منظور توسه مهارتهای ملیطی خویش بپردازد(چاوال.)35-42 :2002 ،

معیارهای ایجاد حس دلبستگی به مکان در کودکان
به منظور ایجاد ملیطهای کودک ستتند ،طراضی مکانها با کاراییهای بالقوه که توستتط کودکان تلقق یابد .منجر به ضس مکان میشتتود .ستتاخت و ستتاز در
ملیط کودکان مانند ستتاخ ق غارها ،قوعههای بازی و ستتایر تالشهای آگاهانه برای تعریب مکانهای خاص مانند نقاشتتیهای دیواری و ک یبه ،ارائه نمادی از قومرو
کودک در ملیط ا ست (چاترجی .)13 :2005 ،یکی از مهم ریق یعالیتها که تاثیر زیادی در روند دو س ی کودکان دارد ،بازی ا ست .گیب سون در نظریهای به کارایی
نقش ملوری بازی در رسیدن به شناخت و درکی که در قالب بازی اتفاق میای د اشاره میکند و مهم ریق یامد آن را مشارکت یعالی میداند که در ضیق بازی بیق
ایراد اتفاق میای د (گیب سون .) 65-71 :1979 ،کودک دو ست دارد کنجکاوی و کاوش را همراه با بازی در دنیای خود انجام دهد .بنابرایق ملیط اطرایش باید مطابق
با یع و انفعال درون کودک بوده و ضس کنجکاوی او را برانگیزد .چنیق قابوی ی نیازمند انعطاف ذیری ملیط است (ییشر.)23 :2007 ،
با ترویو کودکان به مشتتتارکت در مراقبت و نگهداری از مل به آنها اجازه داده میشتتتود که آزادانه خود را در خوق و کن رل قومروها و مکانهای وی ة خویش
ابراز کنند .بدیق ترتیب ا سرار و یعالیتهای کودکان در ایق مکان ،در دوران کودکی از آ سیب ملایظت می شود (چاترجی )17 ،2005 ،از طریی هر اندازه که یرد بر
ملیط یرامون خود تأثیر و کن رل بی ش ری دا ش ه با شد ،اض سا سات وی با آن ملیط بی ش ر انس گری ه ،توجه بی ش ری به آن کرده و در ضفظ و نگهداری آن تالش
میکند .یرد تنها نستتبت به چیزهایی اضستتاس ملبت و وابستت گی میکند که ب واند با آنها اضستتاس همزاد نداری کند .چیزهایی که بازتاب وجود خود را در آنها
اضساس کرده ،آن قدر خود را وقب آنها میکند که جزئی از دنیای شخصی او میشوند (هرتزبرگر.)170 :2009 ،

۵

معماری شناسی | نشریه اختصاصی معماری و شهرسازی ایران

سال دوم

شماره  9خرداد 1398

شک :1مدل یرآیند شک گیری ضس مکان در کودکان منبع(ژویر ا مس غنی،شهرزاد اژ مادی)

بررسی نمونه ی موردی
مدرسة هوشمند در ایرکوتسک روسیه
ایق مدرسه در سال  2015توسط گروه معماری سِبرا در مساضت  31000م رمربع ساخ ه شده است .چشو انداز ایق مدرسه هوشمند بر اساس مدرسههایی از
نوع ارک مدرسه است .طراضی ایق مدرسه براساس مفهوم وضدت و گس رش ذیری است که وی بیق مفهوم یییدگی ،طبیعت ،جامعه مدرن ،یوس گی با ملیط
یادگیری ایجاد کرده است.

ژکس:2مدرسه ایرکوتسک.منبعwww.archdaily.com:

ژکس:1یضای بیرونی مدرسه ایرکوتسک.منبعwww.archdaily.com :

تمامی قسمت ها به وسیوه یک یضای باز مرکزی به یکدیگر و با ملیط ارتباط دارند.

ژکس:4تصویر سه بعدی مدرسه ایرکوتسک.منبعwww.archdaily.com:

ژکس:3دیاگرام یضایی مدرسه ایرکوتسک.منبعwww.archdaily.com:

ساخ مانها تو سط یک سطح سقفی بزرگ با یشآمدگی لبه بام ،که موجب به وجود آمدن یک سری ی ضای نیمه باز جهت برگزاری کالسهای ژموی و با ی ضای
بازی و اس راضت کودکان شده است .یضاهای اطراف به صورت ژرصههای گوناگون به منظور یادگیری تجربی برخی از مهارتها با یضاهای داخوی در ارتباط هس ند.
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ژکس:6یضای داخوی مدرسه ایرکوتسک.منبعwww.archdaily.com:

تحلیل مؤلفه های ایجاد حس مکان در مدرسه هوشمندایرکوتسک
مدر سه ی موجود با ا س فاده از راهکارهای معماری همانند طراضی ی ضاها از للاظ ارتفاع و مقیاس ،ا س فاده از طراح آزاد الن با گ شایشهای ب سیار و همینیق
ا س فاده از و شش گیاهی و آوردن بخ شی از طبیعت به درون مدر سه باژث ایجاد ضس امنیت در کودک شده که خود از معیارهای ا صوی ایجاد ضس مکان ا ست .با
استت فاده از مبومان م لرک باژث ارتقاء ضس آزادی ژم برای کودکان در ملیط مدرستته شتتده استتت .ایجاد ضداکثر یضتتاهایی برای بازیهای دستت ه جمعی و یا
م شارکتهای اج ماژی خود نیز باژث می شود که مکان زمینهای به وجود آورد که کودک اض ساس مهار شدن در کاوش و تلقیق و درک همهی کاراییهای مکان را
ندا ش ه با شد .طراضی ایق مدر سه هو شمند به گونهای ا ست که امکان خوق مکانی خ صو صی و خووت در دل ی ضاهای بزرگ ر تو سط کودک از طریق طراضی انعطاف
ذیر وجود داش ه باشد و ایق باژث تنظیو اضساسات و ژواطفی در کودک میشود تا از مکان خود ش یبانی کند.

نتیجه گیری
س از برر سی برخی از ا صول طراضی موجود در مدر سه هو شمند ایرکوت سک و همینیق معیارهایی که تو سط نظریه ردازان م شهور برای ضس دلب س گی به
مکان در کودکان ذکر شتتد چنیق برمیآید که تعادل کودک با خانهی دوم او (مدرستته) از اهمیت یوق العادهای برخوردار استتت به گونه که ایق تعام از شتتک گیری
شخصیت تا رشد جسمی و ذهنی کودک را در برمیگیرد لذا تاکید بر ایجاد یضاهایی راضت ،ایمق ،قاب دس رسی و اسخگو ،جذاب ،خالق و زمینه ساز رشد جسمی
و ذهنی کودک از جموه نکاتی استتت که در طراضی یک مدرستته هوشتتمند مطابق با استت انداردهای جهانی به طور یقیق باید وجود داشتت ه باشتتد .با در نظر گری ق
مؤلفه های معماری که در مدارس هوشتتتمند وجود دارند و معیارهایی که برای ایجاد ضس دلبستتت گی در کودکان معریی شتتتد تأثیر معماری ایق مدارس در ضس
دلبس گی کودکان به طور خالصه در جدول زیر ارائه شده است.

۷
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جدول :2تأثیر مؤلفههای معماری بر روی ضس مکان در کودکان(منبع:نگارنده)
مؤلفههای معماری موجود در

معیارهای ایجاد حس مکان در کودکان

تأثیر مؤلفههای معماری بر روی حس مکان در کودکان

طراضی مکانهایی با قابویت بازیهای
دس ه جمعی که در ضیق آن تعام
کودک با کودکان دیگر ایزایش
مییابد.

به اش راک گذاری ژالیق و یعالیتها (ژوام
یعالی ی و تعاموی) (مشارکت در طراضی و
اج ماژی)

مکان زمینهای به وجود میآورد که کودک اضساس مهار شدن در
کاوش و تلقق درک همهی کاراییهای مکان را نداش ه باشد.

طراضی ارتیشقهای سبک با قابویت
تغییر و جابجایی توسط کودکان

به اش راک گذاری ژالیق و یعالیتها (ژام
کالبدی و مشارکت در طراضی)

از طریق تعام مداوم و م قاب با ملیط روزمره ،کودکان کاراییهای
جدید در آن ایجاد میکنند .ایق امر از طریق کشب یا دس کاری کردن
ی در ی یکاریها ،وی گیها و تنظیمات ملیط یرامون صورت
میگیرد.

مدارس هوشمند

به ضداق رساندن مرز ییزیکی بیق
درون و بیرون

تعهد (ژام کالبدی)

در ایق صورت مکان شرایطی را یراهو میکند که یادگیری از ملیط
زیست یراهو شود و همینیق تجربه مس قیو و غیر مس قیو مکان
منجر به یادگیری ملیطی و مهارت در کودکان میگردد.

طراضی یضاهای کوچک و نیمه
ملصور که سبب ایزاش اضساس
نزدیکی ،صمیمیت و امنیت میشود.

ویاداری (ژام کالبدی)

در طی ایق یرآیند کودک با تنظیو اضساسات و ژواطب خویش از
مکان ش یبانی میکند و همینیق مکان اجازة خوق قومروهای قاب
تشخیص را در طول زمان میدهد که کودک میتواند از آن ملایظت
کند.

ایجاد گودانها و باغیههای کوچک
برای همکاری در کاشت و مراقبت از
گیاهان

تعهد (کالبدی -مشارک ی -یعالی ی -زمان)

تجربه مس قیو و غیرمس قیو مکان منجر به یادگیری ملیطی و
مهارت در کودکان میگردد.

ایجاد مناظر آرام با کاربرد آب و یضای
سبز و کو کردن آلودگی

به اش راک گذاری ژالیق و یعالیتها (ژام
کالبدی)

مشارکت کودکان در مراقبت و ضفظ مکانهایی که امق است و
یرصتهای مخ وفی برای انجام یعالیتهای مطووبشان ،بازی و ژالیق
آنها یراهو میکند.
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