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چکیده
در راستای تحقيقات صورت گرفته در رابطه با تأثيرات طبيعت بر بهبود روند آموزشی و نقش آرامبخش ارتباط با طبيعت بر
جسم و روان آدمی ،بررسی کيفيت تعامل با طبيعت در مكانهای آموزشی ضروری به نظر می رسد .در شرایط فعلی کشورمان
حياط مدرسه به عنوان مكانی جدای از بنای مدرسه مدنظر قرار میگيرد و بستری منسجم و هماهنگ با فضاهای بسته در
محيط آموزشی را ایجاد نمی کند این در حالی است که در بسياری از کشورهای دنيا حياط مدرسه به مثابه عنصری مكمل در
برنامه آموزشی و پرورشی مورد توجه قرار میگيرد .در حال حاضر توجه به نقش آموزشی حياط مدارس و بررسی کيفيتهای
مرتبط با آن از جایگاه ویژهای در سياستهای آموزشی کشورها برخوردار است .در این راستا ابتدا به بررسی تأثيرات رابطه انسان
با طبيعت ،نقش و جایگاه طبيعت و منظر در محيط های آموزشی و سپس به بررسی یكی از نظریه های معماری منظر مرتبط
با این موضوع ( نظریه بازسازی تمرکز ذهنی) پرداخته شده است .نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با شناسایی مولفههای
نظریه بازسازی تمرکز ذهنی در محيطهای آموزشی و تقویت آنها میتوان از فضای باز و حياط مدارس و محيطهای آموزشی
به عنوان فضایی مكمل و همگام با فضاهای بسته آموزشی و در جهت تقویت قدرت تمرکز و یادگيری دانشآموزان بهره گرفت.
کلمات کلیدی :معماری منظر ،فضای باز ،محيط آموزشی ،بازسازی تمرکز ذهنی

مقدمه
در محيطهای آموزشی نيازهای مختلف دانشآموزان در قالب فضاهای بسته در کالسهای درس پایان نمیپذیرد و تجربه محيط و
تعامال ت اجتماعی در فضایی مطلوب با تأکيد بر ایجاد الفت با طبيعت تجربهای است که در صورت طراحی آگاهانهی فضای باز ،همگام و
همزمان با محيط بسته مدارس ميسر می شود ،طراحی آگاهانه این فضا میتواند عالوه بر ایجاد فضای استراحت و آرامش در ساعات تفریح،
نقش موثری در ایجاد محيط مطلوب برای انجام فعاليتهای گروهی ،یادگيری مهارتهای اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس ایفا کند .در
خصوص فضاهای آموزشی ،فضاهای پر و خالی میبایست به گونه ای طراحی شوند که ادراک عناصر طبيعی را از داخل ساختمان و فضای باز
ميسر سازند .ارتباط نزدیك وملموس با عناصر طبيعی و رابطه دور با مناظر خارج از سایت از اهميت خاصی در طراحی برخوردار خواهند بود.
بر این اساس ،با توجه به نيازهای دانش آموزان در نحوه ارتباط و کيفيت تعامل با فضای باز در فضای آموزشی و رسيدن به فضای باز
مطلوب در این محيط ها ،سوالهای زیر مورد توجه قرار می گيرد:
تعامل فضای باز و بسته در محيطهای آموزشی چگونه برقرار میشود؟21
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چگونه فضای باز مدرسه میتواند به عنوان یك مكان آموزشی ،مكمل سایر فضاهای آموزشی باشد؟در خصوص سوابق جهانی موضوع ،بيش از دو دهه از آغاز توجهات جدی در خصوص «آموزش محيطی در فضای باز مدارس» در
فرایندهای یادگيری و آموزش دانش آموزان ،در برخی کشورهای جهان از جمله آمریكا ،انگلستان و استراليا میگذرد .پژوهشهای انجام شده
بر روی موضوع آموزش بيرونی در حياط مدارس نشان می دهد که مفاهيم و موضوعاتی از قبيل نحوه یادگيری علوم ،ریاضيات ،هنر ،زبان
انگليسی ،تاریخ ،جغرافيا و گياهان در حياط مدارس مورد بررسی قرار گرفتهاند .مرور سوابق فقدان بررسی مفاهيم تخصصی و مرتبط با شرایط
جامعه محلی هر مدرسه ای ،از قبيل توسعه پایدار ،کار گروهی که جز مهارت ها و توسعههای شناختی و رفتاری هستند را نشان میدهد
(فيضی و رزاقی اصل.)1311،
نظر به اشتياق روز افزون افزایش سبزینگی حياط مدارس و یادگيری در کالسهای درس بيرونی ،پژوهش های بسياری در این حوزه
از حدود دو دهه پيش آغاز شده و در حال انجام میباشد .یك حوزه از پژوهشها تأثيرات بهبود حياط مدارس بر افراد جوان و کودکان را بررسی
کرده است« .تجزیه و تحليل دیمنت» ( )2224در این حوزه مشخص میکند که دامنه ای از مطالعات که تأثير حياط سبز را بر روی پيشرفت
تحصيلی دانش آموزان ،رشد رفتاری و اجتماعی ،بازی ،آگاهی محيطی ،سالمتی و ایمنی بررسی کرده است .حوزه ای دیگر از پژوهش ها ،رفتارها
و عملهای اجتماعی دانشآموزان را در حياط مدارس مطالعه کرده است (.)Rickinson,2004

«لوکاس» مطرح میکند که توسعه حياط مدارس نياز دارد تا کل نگر ،پایدار و مشارکتی باشد(« .)Skamp &Bergman.2001جولی
ام جانسون» ( )2222در کتاب «طراحی برای یادگيری :ارزشها ،کيفيات و فرایند تقویت منظر مدارس» با توجه به سه رویكرد پایه ای در
کتابهای یادگيری طبيعی :تاریخ زندگی یك حياط مدرسه محيطی ( ،)1339مناظر برای یادگيری :خلق محيط بيرونی برای بچه ها ()1339
و مكانهای ویژه ،مردم ویژه :برنامههای درسی پنهان حياط مدارس ( )1334با رویكرد معماری منظر به پيشنهاد چهار تجربه ،شش کيفيت
محيطی و پنج آیتم اصلی شكل دهنده شخصيت منظر در فضاهای آموزشی میپردازد.
«تاکاهاشی نانسی» دو دستور کار جدید در سال  1333برای حياط مدارس با رویكرد معماری منظر ارائه میدهد :مناظر آموزشی به
عنوان کالسهای درس بيرونی و مناظر آموزشی به عنوان منابع آموزش ،وی همچنين مهم ترین مالحضات طراحانه در پيش رو جامعه جهانی
در مورد برخورد با حياط مدارس را به قرار زیر اعالم می کند :منظر به عنوان مرکز و قلب مدرسه به جای ساختمان آن ،ترکيب حياط مدرسه
با برنامه آموزشی ،ایجاد هویت ماندنی و خاطرهانگيز ،بكار گيری اکولوژی منطقه ای و سایت ،تطابق با الگوهای بومی ،بررسی الگوهای طراحی
منظر ،ادغام خواستهها با آینده بچهها« .مرکز توسعه آموزشی بوستون» در سال  2221شش ویژگی حياط مدرسه با کيفيت باالی آموزشی و
یادگيری را اعالم کرد :چندعملكردی بودن ،فرایند طراحی جامع ،همكاری با سازمانهای محلی ،تلفيق با برنامه آموزشی مدرسه ،تداوم استفاده
و پایداری .به طور کلی مطالعه پيرامون نقش منظر بر کيفيت آموزشی فضا اندک و معموال مطالعات مشابه به بررسی موارد کمی مانند
استانداردهای ابعادی و یا کيفيتهایی چون نوع و گونه گياهی می پردازد و مطالعه پيرامون روان شناسی تأثير منظر بر کيفيت دانش پذیری
در درجات پایينتری قرار دارد (فيضی و رزاقی اصل.)1311،

روش تحقیق
تحقيق حاضر بر مبنای بسط یكی از نظریه های معماری منظر که مرتبط با فضاهای آموزشی میباشد« ،نظریه بازسازی تمرکز ذهنی»
شكل گرفته است .در جهت رسيدن به منظر مطلوب بر اساس این نظریه ،مولفههای این نظریه که شامل «دور بودن یا فرار ذهن»« ،گشایش
و وسعت منظر»« ،جذابيت یا شيدایی منظر» و «سازگاری با شرایط محيطی» می باشد ،در راستای تحقيق حاضر مورد بازخوانی و تجزیه و
تحليل قرار گرفته تا از طریق آن بتوان به شاخصه های منظر مطلوب در فضاهای آموزشی که عالوه بر مرتفع کردن نيازهای زیباییشناسی و
توجه به جنبه تفریحی و اوقات فراغت در حياط مدارس به جنبه آموزشی و کيفيت تحصيلی فضا نيز بپردازد ،دست یابيم .در این خصوص ،در
ابتدا به ارتباط انسان با طبيعت و تأثيرات طبيعت بر انسان و سپس به تأثيرات آن در محيطهای آموزشی پرداخته شده است ،سپس از طریق
بسط و تحليل مولفه های نظریه بازسازی تمرکز ذهنی به نحوه ارتباط و تأثيرپذیری مطلوب طبيعت و منظر در محيطهای آموزشی دست یافته
شده است.
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رابطه انسان با طبيعت و تأثيرات منظر و فضای باز بر انسان محققان ارتباط با طبيعت را در سه سطح تماشای مناظر طبيعی یا تصاویری
از طبيعت ،بودن در طبيعت و درگيری و تعامل با طبيعت تقسيم بندی میکنند ( )Abkar et al, 2010و معتقدند قرارگيری در معرض طبيعت
چه به صورت ارادی و آگاهانه و چه ناخودآگاه و غيرمستقيم منجر به بروز واکنشهای مثبتی از سوی مؤثر میشود .اگر چه اساس و پایه ژنتيكی
در هرگونه تمایل واکنش مثبت به طبيعت و محيطهای طبيعی امروز یكی از ضعفهای پيش روی بشر است و نيازمند آموزش ،فرهنگسازی
و تجربه مكرر در محيطهای طبيعی است (.)Hinds,2011

در سالهای اخير مطالعات زیادی در ارتباط با تأثيرات محيط طبيعی بر انسانها صورت گرفته که نشان میدهد نه تنها حضور در
محيطهای طبيعی ،بلكه تماشای صرف طبيعت یا حتی نگاه به تصاویر و فيلمهایی از مناظر طبيعی موجب کاهش استرس و خستگی چشم
میشود( .)Shibata,2004گروه دیگری از پژوهشها نشان میدهد دید به طبيعت ،شنيدن اصواتی از طبيعت و داشتن هرگونه تجربه از طبيعت
موجب کاهش تنش و استرس میشود ( .) Kellert,2005دریا احساس شادی ،ارتباط با طبيعت حس آرامش و آسودگی خاطر را برای کاربران
فضا ایجاد میکند و افرادی که در محيط کار خود از وجود گياهان بهره میبرند ،پربازدهتر ،راحتتر ،سالمتر و خالقتر هستند و فشار و استرس
کمتری را نسبت به کسانی که از این نعمت بیبهرهاند تحمل میکنند و فضای کار خود را از لحاظ زیباییشناسی خوشایندتر ادراک میکنند.
آنها به انجام کار خود مشتاقتر هستند(.)Abkar et al, 2010
تأثيرات طبيعت بر افراد با توجه به ویژگیهای محيطهای طبيعی مختلف متفاوت است .پارکها ،باغها و سواحل رودخانهها و دریا
احساس شادی ،سرگرمی ،آرامش ،راحتی و گفتگو را القا میکند .حسخلوت ،آزادگی و سرزندگی در دل جنگلها و کوهها بيشتر ارضا میشود.
محيط هایی که از وجود مناظر آبی بهره میبرند سایتهای با اهميتتری برای تفریح ،سرگرمی و معاشرت و فعاليتهای اجتماعی هستند و
دید به محيطهای مصنوع همراه با حضور آب تأثيرات مثبت برابری را نسبت به محيطهای صرفا سبز دارند (.)Hinds,2011

نقش و جایگاه منظر در فضاهای آموزشی
قرار گرفتن در معرض طبيعت ،بخش مهمی از فرایند کمك به سالمت روان است و به وضوح ذهنی ،شناخت خود ،اعتماد به نفس و
استقالل افراد کمك میکند ،نزدیكی با طبيعت باعث کاهش استرس و افزایش کارایی میگردد .تمرکز بر روی طبيعت یكی از مهمترین نيازهای
مدارس ایجاد شده نواحی شهری است .حضور آن باعث افزایش روابط عاطفی ميان انسان ها میگردد .نتایج نشان می دهند که دانش آموزان
ترجيح می دهند تا با محيط عجين شده و اجازه دخالت و درک آن را داشته باشند و از سوی دیگر ارتباط بصری با محيط طبيعی یكی از

ضروریترین موارد در طراحی مدارس محسوب میشود (.)KAPLAN,1983
یكی از مفاهيمی که باید مورد توجه دوباره قرار گيرد ،فضای خود مدرسه است .با توجه به تعابير جدید پيش روی مدارس ،مدرسه
نوعی محيط یادگيری است که در تمامی عرصه آن کنش یادگيری روی میدهد .این یادگيری غالبا وجه پرورشی مدرسه را شامل میشود و
همچنين مشارکت فرد در فضا معنی مییابد.
در مرحلهی دوم ،زمانی که از فضای مدرسه سخن میگویيم ،هدف ما به هيچ وجه تقسيم فضا به دو مقوله دورن و بيرون و به تبع آن
طرحریزی فضای باز نيست ،از این رو همو اره فضای باز به مثابه بخشی از معماری محسوب میشود که میتواند بخش غالب یا تبعی معماری
متداول مدنظر ما باشد (افهمی.)1319،

نظریه های معماری منظر در فضاهای آموزشی
منظر در یك سایت آموزشی ،بستری با دو کارکرد فيزیكی و بصری به بيننده ارائه میکند ،کارکرد فيزیكی مرتبط با مولفههایی چون
دسترسی بين فضاهای بسته معماری ،پيشدرآمدی بر آمد و شد به آنها ،نشيمنگاهی برای گفتگو و مطالعه آزاد بر روی مبلمانهای تعبيه
شده ،فرش چمن آن و موضوعاتی از این دست است که در عرف معماری کاربردی ،جایگاهی دست دوم دارد؛ چرا که کاربرد اصلی جای دیگری
است .اما کارکردهای بصری و ادراکساز به آنچه در حافظه بيننده به وجود میآید برمیگردد .اتفاقاتی که هنگام مشاهدهی منظر و در متن آن
به ذهن بيننده نفوذ می کند ،ادراکی از محيط و منظر را به وجود می آورد که امروزه مبنای بسياری از تحقيقات معماری منظر است
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(شرقی .) 13:1332،در این چارچوب به تشریح یكی از نظریات مرتبط با این شاخه از معماری منظر که نظریه بازسازی تمرکز ذهنی میباشد،
پرداخته شده است که از تحليل آن میتوان به دستيابی به منظر مطلوب در محيطهای آموزشی رسيد.

نظریه بازسازی تمرکز ذهنی
در محيطهای آموزشی دانشآموزان دائما با اطالعات محيطی که آن ها را احاطه کرده است ،سر و کار دارند .از آنجا که توانایی
دانشآموزان در جمعآوری و فهم اطالعات ورودی محدود است ،لذا آنها نياز دارند ميزان تمرکز و توجه ذهن خود را در این رابطه باال ببرند.
تمرکز (توجه مستقيم) نقش مهمی در فرایند پردازش اطالعات بازی میکند و در فرایند آموزشی دانش آموزان بسيار مهم و تأثيرگذار
است .دانش آموزان به دليل درگيریهای مداوم و مكرر روی پروژهها و دروس ،بعد از مدتهای طوالنی تمرکز شدید روی کارها ،دچار خستگی
ذهن می شوند و توانایی آنها برای تمرکز مستقيم کاهش پيدا میکند ،لذا برای ایجاد احساس طراوت و تازگی در دانشآموزان و آماده کردن
آنها برای کار مجدد ضروری است توانایی تمرکز مستقيم آنها توسط ساز و کاری جدید بازیابی شود (امامی.)42:1336،
محيط طبيعی نقش بسيار غيرمنتظره و موثری در فرایند توسعه وضوح ذهنی دارد( )Kaplan,1977و وضوح ذهنی نيز یكی از
موثرترین عامل در تكامل اعتمادبهنفس و استقالل محسوب میشود .بهره برداری از فضای سبز در قالب مكان و چشم انداز ،به دانشآموزان
اجازه میدهد تا حس حضور در یك مكان امن را داشته باشند(.)Orians,1980
بر پایه تحقيقات «راشل» و «استفان کاپالن» که موجدان نظریه بازسازی تمرکز ذهنی در سال  1313هستند(Kaplans &Ryan,1989

&  ،) Kaplans, 1989تمرکز و توجه مداوم مانند مطالعه و کارکردن پشت یك ميز ،ذهن را دچار فرسودگی کرده و به خستگی یا پراکندگی
تمرکز ذهنی منجر میشود؛ خطای ذهنی را افزایش میدهد و به زود رنجی ،حواس پرتی ،کج خلقی ،بیحوصلگی و کاهش کارایی میانجامد.
این خستگی ذهن را میتوان به کمك محيطهای طبيعی ،بوستان ها و باغها بازسازی کرده و بهبود بخشيد .نظریهی بازسازی تمرکز ذهنی
کاپالنها ارائه الگوی کاربردی مناسبی برای کاهش فشار روانی و اضطراب در محيطهای شهری و دور از طبيعت است (شرقی.)1332،
دور بودن ،رهایی ،انبساطخاطر یا فرارذهن1
مؤلفه اول این نظریه دوربودن ،رهایی ،انبساطخاطر یا فرار ذهن ،از مكان یا موقعيتی است که خستگی ذهن ایجاد می کند .محيطهایی
که به آسانی میتوانند ذهن ما را از آشفتگیها و دغدغههای معمول و روزمره خارج سازند و اجازه دهند روی موضوعهای دیگر متمرکز شویم.
در این مؤلفه نياز نيست فرد از نظر بعد مكانی از محل خود فاصله بگيرد ،بلكه در این مورد نياز به یك فاصلهگيری روانی و ذهنی
است(.)Felsten,2009

تصویر :1ارتباط فضای داخل کالس با منظر بیرونی افهمی 31
(مأخذ :افهمی)1130،

در مجموعههای آموزشی امكان دارد تعبيه فضایی مانند بوفه یا سالن دسترسی آزاد به اینترنت در نزدیكی کالسهای آموزشی به فرار و
رهایی ذهن از موقعيت موجد خستگی کمك کند و چه بسا جریان دوم نيز خستگی و استهالک مضاعف به ذهن وارد سازد .بنابراین ایجاد
Being away
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منظر به عنوان یك قابليت رهاییبخش کمك موثری در رفع خستگی ذهن دانشآموز دارد .طبق این مولفه نيازی نيست که دانشآموز حضور
فيزیكی در منظر داشته باشد تا خستگی ذهن از بين برود ،بلكه حتی نگاهی توأم با مكث به منظر از پشت پنجره کالس یا کتابخانه می تواند
رهاییبخش ذهن بوده و انبساط خاطر ایجاد کند .نگاه توأم با مكث به منظر از پشت پنجره کالس یا کتابخانه می تواند رهاییبخش ذهن بوده
و انبساط خاطر ایجاد کند ،نگاه توأم با مكث به طبيعت و مناظر اطراف برای لحظاتی این تخيل مطلوب را به دانشآموز میبخشد که خود را به
طور مجازی و صرفا با قوه تخيل در آن محيط تجسم کند .دوری ذهن از خستگی کارهای روزمره در بسياری از محيطهای غير آموزشی مانند
ادارات با سایتهای باز ،بيمارستانهای ساختهشده در پردیسها و...نيز از این قاعده پيروی میکند (شرقی.)14:1332،
همچنين نكته ای که در اینجا قابل تأمل است این است که نتایج برخی از تحقيقات در محيطهای آموزشی نشان داده است که با آنكه
طبيعت یكی از عوامل مهم در مطلوبيت فضاهای آموزشی است درصد کمی از دانش آموزان و دانشجویان حضور در طبيعت را بدون هيچ گونه
حصار و قيدی برای فعاليت های آموزشی خود مناسب دانسته و اکثریت ترجيح دادند روند آموزشی در یك فضای تعریف شده با دید مطلوب
به طبيعت صورت پذیرد (امامی.)45:1392،

گشایش ،وسعت یا فراخی منظر

1

گشایش ،وسعت یا فراخی یكی از ماهيتهای منظر در این نظریه است .ویژگی مكانهایی است که دارای ماهيت جذاب و ارزندهای
هستند و می توانند ذهن را برای مدت زمان مناسبی درگير خود سازند و به مكانيسم توجه مستقيم اجازه استراحت دهد .ضرورتی به بزرگ
بودن این مكان ها از نظر اندازه نيست بلكه باید دارای محتوای غنی وجالب باشند ،مانند تماشای منظره غروب آفتاب(.)Felsten,2009

تصویر :2گشایش و وسعت منظر در فضا
(مأخذ :افهمی)1130 ،

منظر محدود منظری است که به محض دیده شدن با چشم سر ،پایان آن نيز مشاهده میشود؛ باریكه سبزی که فاصله دو ساختمان از
هم و یا گذر از ساختمان را تعریف میکند .حداقل فراخی یا گشایش در منظر باید به گونهای باشد که وقفه ای تعمدی در ذهن ایجاد کند تا
از مشغوليت نسبت به موضوع و در معماری از کاربری قبلی فارغ شود و بالفاصله نيز توسط موضوع یا کاربری جدید اشغال نشود .ميزان دوری
ذهن از وضع موجود و در نتيجه رفع خستگی آن ارتباط مستقيمی با ميزان گشایش یا وسعت ميدان دید دارد .فراخی منظر در حدی که
انتهای آن به سرعت دیده نشود کافی است تا خستگی ذهن فارغ از دو مشغوليت قبل و بعد از بين برود .در ایجاد گشایش تنها اندازه طول و
عرض معيار نيست .بلكه تعداد ،انواع و ابعاد عناصر منظر و چگونگی چينش آنها ،گونههای گياهی اعم از چمن ،بوته ،درختچه و درخت ،وضعيت
زمين از نظر بافت و شيب ،در این مهم نقش دارد(شرقی.)14:1332،

Extent
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جذابیت یا شیدایی منظر

5

مؤلفه بعدی نظریه ،جذابيت و شيدایی منظر است .محيطهایی که میتوانند بدون هيچگونه تالشی توجه و عالقه ما را به سمت خود
جلب کنند و به آسانی ذهن ما را با خود درگير سازند (.)Felsten,2009

تصویر :1ایجاد منظر جذاب در فضا
(مأخذ :افهمی)1130 ،

منظر جذاب ،منظر مطلوب است و هر منظری واجد این شرط نيست .رهایی بخشی به ذهن خسته و گشایش در منظر ،بدون ایجاد
جذابيت های غافل گير کننده برای بيننده ،در بازسازی تمرکز ذهنی کافی نيست .جذابيت منظر در عناصر و ترکيبات آن پدیدار میشود و
ذهن مشغولی و شگفت زده شدن خاطر را در پی دارد .تأثير بصری عناصر جذاب در منظر به سرعت جایگزین تأثير خستهکننده عناصر قبلی
در ذهن شده و آن را از استهالک و خستگی بيشتر نجات داده ،بازسازی کرده و تمرکز تازه ایجاد می کند .تماشای لغزش و ریزش برگهای
رنگارنگ درختان پایيزی ،شنيدن و دیدن صدا و حرکت پرندهها روی شاخهها ،بازیهای آب و نور به همرا تغيير رنگ آنها در روزها و فصلهای
چهارگونه ،استفاده از تندیس و حجمواره در بستر طبيعی منظر ،همه از جذابيتهای ذهن نواز منظر است که به راحتی در پيرامون و درون
فضاهای بسته معماری قابل گسترش است.

سازگاری و تطبیق با شرایط محیطی

2

آخرین مولفه در این نظریه ،سازگاری و تطبيق با شرایط محيطی ،از ویژگیهای مكان های راحت و قابل استفاده است که به راحتی می
تواند خواستهها و نيازهای کاربران خود را تأمين سازد .در واقع سازگاری زمانی اتفاق میافتد که قرارگاه با آنچه شخص سعی دارد به آن دست
پيدا کند تناسب داشته و اهداف شخص با الزاماتی که توسط محيط به وجود میآید سازگار باشد (.)Felsten,2009

تصویر :2سازگاری منظر با شرایط محیطی فضا
(مأخذ :افهمی)1130،

Fascination
Compatibility
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این ماهيت به وفور در عناصر طبيعت مشاهده می شود؛ در حالی که در زندگی صنعتی و دور از طبيعت کنتر به چشم میآید .کاربرد
عناصر در زندگی صنعتی و دور از طبيعت کمتر به چشم می آید .کاربرد عناصر در زندگی صنعتی ،به خصوص در شهرهای بزرگ دائما با تنش
و د وگانگی همراه است که ذهن را زود خسته و مستهلك می کند .استفاده از اتومبيل به عنوان وسيله راحتی در کنار ترافيك ،صدا و هوای
آلوده حاصل از آن مث الی از این نوع است؛ در حالی که پيمایش مسيری پرپيچ و خم در یك جنگل یا روی یك تپه ممكن است جسم را زود
خسته کند اما روح و ذهن انبساط خاطر پيدا میکند و خسته نمیشود .سازگاری اشاره شده در این نظریه به قابليت انطباق و سازگاری ذهن
انسان با منظر برای درک بهتر شرایط دو گانه آن برمیگردد و انطباق عناصر طبيعی با شرایط محيط ،مدنظر نيست (شرقی.)11:1332،

بحث و نتیجه گیری
قرارگيری در معرض طبيعت چه به صورت ارادی و آگاهانه و چه ناخودآگاه و غيرمستقيم منجر به بروز واکنشهای مثبتی در فرد
میگردد .کمك به سالمت روان ،تقویت وضوح ذهنی ،شناخت خود ،اعتماد به نفس و استقالل افراد از دیگر اثرات مثبت مواجهه با طبيعت و
منظر مناسب است ،بنابراین تمرکز بر روی طبيعت میتواند یكی از مهمترین نيازهای مدارس و مراکز آموزشی باشد تا از طریق استفاده از
منظر به عنوان منبع درسی و یا استفاده از آن به عنوان فضایی برای برگزاری فعاليت های آموزشی ،به کيفيت آموزشی فضا کمك کند .عالوه
بر آن ،به کمك آرایش آگاهانه عناصر منظر در فضای باز محيطهای آموزشی میتوان بر اساس نظریه بازسازی تمرکز ذهنی ،از حواسپرتی،
بیحوصلگی ،خطایذهنی و کاهش کارایی دانشآموزان که در اثر تمرکز مستمر در داخل فضای بسته کالس ایجاد میشود جلوگيری کرد و
به این طریق از وجود یك فضای باز مناسب و مطابق با استانداردهای مربوطه ،حتی بدون حضور مستقيم دانشآموزان در فضای باز ،بهره
گرفت.
در این راستا توجه به نحوه و نوع امكان دید و منظر از داخل کالسها و فضاهای بسته در محيطهای آموزشی به حياط و طبيعت بيرون
و بهره مندی از طبيعت برای امكان ایجاد رهایی ذهن دانش آموزان از شرایط ثابت داخل کالس در صورت ایجاد خستگی ذهنی از نكات قابل
توجه در طراحی فضاهای آموزشی است .همچنين ایجاد منظر با گشایش و فراخی باال با بهرهمندی مناسب از عناصر طبيعی در این راستا به
گونه ای که منظر بالفاصله با عناصری بسته و محدود نباشد تا دانش آموزان بتوانند با تماشای آن وقفهای تعمدی در ذهن خود ایجاد و قدرت
تمرکز ذهنی خود را بازیابی کنند .همچنين ایجاد منظر جذاب و با پتانسيل های بصری باال و سازگار با طبع و روحيه دانشآموزان در محيط
های آموزشی به گونه ای که بتواند نيازهای روحی و جسمی آنها را برطرف کند مانند وجود فضاهای نشيمنگاهی مناسب در نقاط خاص،
مسيرها ،دسترسیها ،دید و منظر و ...از دیگر ویژگیهای منظر مطلوب در محيطهای آموزشی به شمار میرود .توجه به این نكات و ویژگیها
در خصوص منظر و فضای باز محيطهای آموزشی می تواند بر اساس تحليل نظریه بازسازی تمرکز ذهنی ،به تقویت قدرت تمرکز و توجه
مستقيم دانش آموزان و در نتيجه کيفيت آموزش و یادگيری و به طور کلی کيفيت آموزشی مراکز آموزشی کمك کند.
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