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تاریخ دریافت31/9/23 :

سیاوش پور ،ب ،.م .شادلو جهرمی و ح .نودهی .0931 .نقش فضااای ساابز محی های آموزشاای دوددان در تقویت حت تعلب به
مکان(بررسی موردی :مدارس ابتدایی ناحیه دو ،شهر شیراز) .فصلنامه علوم محیطی.501-520: )4( 54 .
سابقه و هدف :حت تعلب به مکان یکی از وادنشهای اح سا سی و عاطفی ان سان ن سبت به محی ا ست ده فرد را به مکان پیوند داده و
هویت شخص و مکان را شکل میدهد .محی های آموزشی دوددان ،بعد از محی خانه و خانواده ،بیشترین سطح ارتباط را با دوددان به
تعامل میگذارد و حت تعلب به مکان ،ممیزیهایی برای شااوب بازگشاات به مدرسااه و ماندن در آن فراهم آورده ،ده از جمله عاملهای
ا سا سی در پیوند دانشآموز با محی آموز شی ا ست .از طرفی دیگر دمبود سطح دمی و دیفی ف ضای سبز محی های آموز شی مدارس
امروز در دشور ما ،این محی ها را به مکانی بیروح با مصالح و ساختمانهای غیرجذاب برای دوددان بدل ساخته است .هدف از انجام این
تحقیب پا سخ به این پر سش ا ست ده ا سا سا چه ارتباط معناداری میان محی سبز مدارس (و ابعاد مختلف ارتباط با ف ضای سبز) و حت
تعلب به مکان وجود دارد؟
مواد و روشها :در این تحقیب سعی شده با بهرهگیری از برر سیهای دتابخانهای مبانی حت تعلب و نقش آن در محی های آموز شی
دوددان تبیین شود ،و سپت با ا ستفاده برر سیهای میدانی و به روش پر سشنامهای ،فر ضیات مطرح شده در ابتدای پژوهش را با تحلیل
اطالعات بهد ستآمده از پر سشنامه در نرمافزار  SPSSارزیابی دنیم .در این پر سشنامه دو عامل حت تعلب به مدر سه و ارتباط با ف ضای
سبز مدر سه (به همراه عوامل مختلف آن شامل ”ارتباط ح سی با ف ضای سبز“” ،م شاردت در خلب ف ضای سبز“ و ”ارتباط آموزشمحور با
فضای سبز“) مورد سنجش قرار گرفتند.
نتایج و بحث :این قسمت از دو بخش آمار توصیفی و آزمون فرضیات تشکیل شده است .و بخش آمار توصیفی رابطه مستقیم بین سطح
دمی و دیفی ارتباط با فضای سبز مدرسه و حت تعلب به مدرسه مشهود است .شاهد این امر متناسب بودن سطح فضای سبز مدارس با
حت تعلب دانشآموزان است ده از پرسشنامههای توزیعشده بین دانشآموزان این مدارس بهدستآمده است .در بخش آزمون فرضیات با
ا ستفاده از روش آزمون فر ضیات هر یک از فر ضیات تحقیب مورد برر سی قرار میگیرد ده با بهدارگیری شیوهای دمی از دو روش آزمون
همب ستگی ) (Correlation Testو رگر سیون چندمتغیره ) (Multiple Linear Regressionدر ارزیابی فر ضیات ا ستفاده شده ا ست .فر ضیه
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اصلی تحقیب با همبستگی پیرسون ( )0/143ده بیانگر رابطه مثبت و بسیار قوی بین متغیر ارتباط با فضای سبز مدرسه و حت تعلب به
مدرسه است تقویت میشود .همچنین فرضیات فرعی تحقیب با ضریب همبستگی و ضریب معناداری قابلقبول تایید میشوند.
نتیجهگیری :در انتها این نتیجه حاصل شده ده رابطهای معنادار بین ارتباط با فضای سبز مدرسه در سطوح مختلف آن از جمله” :ارتباط
ح سی با ف ضای سبز“” ،م شاردت در خلب ف ضای سبز“ و ”ارتباط آموزش محور با ف ضای سبز“ ،با حت تعلب به مدر سه در دوددان برقرار
ا ست .ارتباط ح سی با ف ضای سبز با ایجاد درگیری م ستقیم (با تمام حواس ادرادی) و تجربهمدار با محی  ،باعث ت سل شناختی بر مکان
می شود ده خود از عوامل ایجاد حت خودی بودن و تعلب به مکان است .مشاردت در خلب فضای سبز حت تملک فضایی و عزت نفت را
در دوددان بر میانگیزد ده پیوند با مکان را ت سهیل میدند .ارتباط آموزشمحور با ف ضای سبز نیز از دیگر مواردی ا ست ده در آن ف ضای
بیرون و طبیعت به عنوان محی آموزشی و یا حتی منبع آموزش و یادگیری مطرح است.
واژگان کلیدی :حت تعلب به مکان ،فضای سبز ،ارتباط حسی ،خلب فضای سبز ،ارتباط آموزشمحور.

مقدمه
« حت م کان به مع نای ادراک ذهنی انساااان از

یک فرد یا گروه و مکان ،ده بر اساااس سااطح فضااایی،

محی و احساااسااات دم وبیش آگاهانه او از محی خود

در جه اختصااااصااای بودن ،و ویژگی های اجت ماعی یا

اسااات ده شاااخص را در ارتباطی درونی با محی قرار

دالبدی مکان ،متغیر است و از طریب احساس ،شناخت،

مید هد ،به طوری ده فهم و احسااااس فرد با زمی نه

و فرایندهای روان شااناسااانه رفتاری ،آشااکار میشااود»

معنایی محی پیوند خورده و یکپارچه میشاااود .این

)« (Scannell and Gifford, 2010تعلب مکان به عنوان

حت عاملی است ده موجب تبدیل یک فضا به مکانی با

پیو ندی مؤثر ده مردم با قرار گاه های م کانی برقرار

خصاااوصااایات حسااای و رفتاری ویژه برای افراد خا

می دنند ،جایی ده آنها تمایل به ماندن دارند و جایی

میشود» ) .(Falahat, 2006حت تعلب معنایی عمیبتر

ده آنها احساس راحتی و امنیت دارند ،تعریف میشود»

نیز مییابد؛ بهطوریده «دلمه ”تعلب“ بر احساس تأدید

) .(Kamalipour et al., 2012محی آموز شی به عنوان

دارد؛ دلمه ”مکان“ بر قرارگاه های محیطی ده مردم به

مکانی ده دوددان وقت زیادی را در طول روز و در طول

طور اح سا سی و فرهنگی بدان تعلب یافتهاند .پر س شی

دوران اول یة ز ندگی در آن می گذران ند ،میتوا ند به

ده به وجود می آید این اسااات ده به هر حال چهچیزی

واسااطه ارتباطی قوی ده از لحاک دمی و دیفی با افراد

با دلمه مکان مشااترک اساات .مکان ،در لغتنامهها ،به

ایجاد می دند به مکان خا

با ویژگی هایی متمایز از

فضااایی ده از طر یب فرایندهای شااخصاای ،گروهی ،و

دیگر مکان ها تبدیل شاااود ده پیوند با مکان و تعلب به

فرهنگی معنادار شده ا ست ،ا شاره دارد .از نظر بحث ما

آن را منجر میشااود .الزمه شااکل گیری حت تعلب به

مکان ها ممکن ا ست از چندین طریب متفاوت با شند -

محی آموزشی دو هدف عمده را در بر دارد :یکی ایجاد

مقیاس یا اندازه و وساااعت ،ملموس در مقابل نمادین،

حت بازگ شت به مکان آموز شی برای ا شتیاب رفتن به

قابلفهم و تجربه شده در مقابل نامفهوم و تجربهن شده»

مدرساااه ،و دیگری نقش ذاتی مکان ها در شاااکل دادن

) .(Altman and Low, 1992به هر حال ،اصل بر تمایز

هویت دوددی و بزرگ سالی آنان است .فرض بر آن است

اسااات ،تمایزی ده انگار ” اینجا چیزهایی دارد ده دیگر

ده اگر دامنه این ارتباط به محی های طبیعی و ف ضای

جاها نمیتوان یافت“« .تعلب مکان پیوندی اسااات بین

و دلنشااین

ساابز مدارس دشاایده شااود ،محیطی خا
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برای دوددااان فراهم می آورد دااه مقاادمااات تعلب و

آن محی  ،آن را به م کانی خا

واب ستگی به مکان آموز شی را فراهم میآورد”« .فر ضیه

میدند.

برای آ نان ت بد یل

زی ستگرایی“ ) (Biophilia Hypothesisادوارد ویل سون

حس تعلق در کودکان

) (Wilson, 1984بیان میدارد ده ما به عنوان موجودات
انسااانی ،یک خویشاااوندی ،و حقیقتا یک نیاز اساااساای

«زندگی دوددان بهوسیله سرزمین ،خانواده ،فرهنگ

برای شاااکل دادن ارتباطات با جهان طبیعت داریم ،آن

و جامعه شکل میگیرد .از طریب همکاری این نیروها حت

هم در دوران م یا نه دوددی (52-1سااااالگی) ده این

مکان و تعلب مکان هر دوددی شکل میگیرد .حت مکان

محرک های بیولوژیکی قوی تر هسااتند» (Brooks and

میتواند به عنوان رابطهای با محی  ،روشاای دیالکتیکی از

) .Sorin, 2011و این شاااید نشااان از نقش ذاتی محی

تفکر و تجر بهی یک م کان بیوفیزیکی و فرهنگی ،تعریف

طبیعت د ر پیوند با انساااان دارد ،ارتباطی ده به گفته

شاااود Spencer (2005) .بااه عنوان یااک پژوهشاااگر و

ویل سون به ”ع شب به محی “ تعبیر می شود .لذا ف ضای

روان شناس محیطی ،بر نقش اساسی مکان در رشد هویت

و متمایز از

فردی در دوددان ،و مهیا ساختن یک حت ثبات و امنیت

دیگر نقاط شااهری ،مسااتعد تقویت حت تعلب به مکان

تأدید درده است« .در سال های اخیر برنامههای آموزشی

در دوددان است.

محیطی ،اغلب حت مکان را شااامل دوره تحصاایالت آنان

ساابز محی آموزشاای با ایجاد مکانی خا

میدانست ،فرض بر آن بود ده اگر دوددان پیرامون مکانی

در این تحقیب با تأدید بر فضاااای سااابز محی
مدارس و عوامل مختلف آن ،به عنوان عاملی فیزیکی

خا

و طراحانه محی  ،به تأثیر این ویژگی بر تقویت حت

عالقهمند خواهند شد» ) .(Derr, 2002در حقیقت یکی از

تعلب به مکان آموزشی پرداخته ایم .در این بین عواملی

داردردهای اساااساای حت تعلب در دوددان ،شااکلگیری

چند از جمله :ارتباط حسااای (غالبا دیداری) ،ارتباط

هویتی شخصی و اجتماعی بوده ده ناخواسته بودن آن در

سااابز) و ارت باط آموزش محور

دوددان ،این گروه ساانی را متمایز میدند« .بررساایهای

(محی ساابز به عنوان منبع آموزش) به عنوان عوامل

دیفی در مورد برداشااات های بازنگرانه بزرگسااااالن از

تااأثیرگااذار بر حت تعلب دانش آموزان بااه محی

م کان های دوددی ،مفهومی مهم را اشااااره مید ند ده

آموز شگاه هدف این پژوه شبوده اند .همچنین ارجحیت

خاطرات م کان های دوددی ب عد ها در ز ندگی مؤثر واقع

هر یک از این عوامل بر دیگری نیز از نتایج این جستار

می شود .خاطرات آن مکانها میتواند اح سا سات قوی را

است.

برانگیز ند و تأثیر ز یادی بر هو یت بزرگسااااال ب گذارد.

مالکیتی (خلب محی

عالقهمند با شند ،سرانجام ن سبت به محی عمومی

آنچه ده در فوب تحت عنوان حت تعلب به مکان

مکانهای خاساااتگاهمان ،چه بخواهیم چه نخواهیم ،ما را

بیان شااد ،گذری بر ادبیات عام این حوزه از دانش بود؛

شااکل میدهند» ) .(Morgan, 2002ضاارورت ایجاد حت

درحالی ده با توجه به دساااتهبندی های گوناگون افراد

تعلب و پیوندی هویت مدار با مکان برای رشاااد فیزیکی و

جامعه با و ویژگیهای روان شااناختی متفاوت ،پرداختن

روانی دوددان مورد تأیید روان شناسان این حوزه است ده

این موضااوض ضااروری مینماید .در این

به گف ته ) Freuder (2006مرب یان مت عددی در رشااا ته

از جوامع ان سانی،

طراحی این موضاااوض را بررسااای دردهاند و دریافتهاند ده

شاید بی شترین نیاز را به ایجاد یک تعلب و واب ستگی به

ارزش های محیطی گرایش به بازتاب تجربه دوددی دارند.

محی زندگی خود داشته باشند ده ویژگیهای ممیزی

اسااتمرار این تجربه دوددی در بزرگسااالی امتداد هویت

به ادبیات خا

میان دوددان به عنوان ق شری خا
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دار چنین چیزی امکان ندارد» (Salehifard and

شخص و مکان را موجب می شود و این امری است بدیهی

محی

ده در تحقیقات بهعملآمده از ثبت خاطرات مکان های

) .Alizadeh, 2008در پااژوهااش Zamani and Nasr

دوددی توس بزرگساالن شاهدی بر این مدعاست.

) Esfahani (2007ده در مقایساااه مدارس ایران و چند
دشااور مدرن غربی انجام شااده ،نقش فضااا ساابز را در

حس تعلق در مراکز آموز شی و نقش ف ضای

روحیه دانشآموزان این مدارس چنین توصایف میدنند:

سبز

«وجود فضاااای سااابز در این مدارس روحیه شاااادابی و
سااارزندگی را در دانشآموزان ایجاد و آنها را به محی

دمبود فضای طبیعی و محیطی سبز و سرزنده در
زندگی شهرن شینی و آپارتمان ن شینی امروز ،شاید دلیل

آموزشاای عالقهمند میدند» .با توجه به سااطوح مختلف

موجهی برای پرداختن به بحث ف ضای سبز و آثار آن در

ارتباط با ف ضای سبز مدر سه ،در این تحقیب با تق سیم

رشد دوددان باشد« .در زندگی شهرنشینی امروز دوددان

ف ضای سبز به سه عامل ”ارتباط ح سی با ف ضای سبز“،

در محدوده شهری از محی طبیعی به دور افتادهاند .این

”م شاردت در خلب ف ضای سبز“ و ”ارتباط آموزش محور

جدایی باعث م شکالتی در فرایند ر شد ذهنی و ج سمانی

با فضااای ساابز“ ،به تبیین نقش این عامل در فضاااهای

شاااده اسااات» ) .(Shabak et al., 2015در این راساااتا

آموزشی در حت تعلب دوددان میپردازیم.

میتوان دالئل متعددی بر اهمیت نقش محی فیزیکی و

ارتباط حسی با فضای سبز

معماری محی های آموز شی در تقویت یا ت ضعیف حت
تعلب به مکان آموزشاای ارائه داد ده در این میان فضااای

آنچه ده در آغاز ارتباط انساااان با محی به ادراک

سااابز ،طبب دیدگاههای گوناگون نقشااای اسااااسااای در

درمیآید حاصااال دردی حسااای از طریب یکی از حواس

شکلگیری اح ساس واب ستگی به محی آموز شی دارد.

پنجگانه یا تردیبی از آنها است .منظرگاهها و فضاهای سبز

همچنین ) Mozaffar et al. (2009در مقاله خود چنین

از جمله محی هایی هسااتند ده بیشااترین جذابیت را از

ب یان میدارد ده فضااااا های طبیعی تأثیر مهمی بر

طریب دیدن برای انسان به دنبال دارد« .طبب نظریه بهبود

اح سا سات دوددان و درک زیبایی شنا سانه آنان دارد و

اسااترس الریخ ) ،(Ulrichداهش اسااترس از وادنشهای

طراحی بهینه فضاااهای طبیعی در مدارس میتواند باعث

عاطفی و زیبایی شناختی نسبت به محی ایجاد می شود و

افزایش احساااسااات مثبت دوددان نساابت به مدرسااه و

مناظر طبیعی پاسخهای عاطفی مثبت را گست ارش داده و

احسااااس آرامش و تعلب خاطر آنان نسااابت به محی

اس اترس را داه اش میدهند» (Hamid and Babamiri,

مدر سه شود .لذا ف ضای سبز طبب دیدگاه های گوناگون

) .2012از دیگر حواس انساااان ده مخاطب را با طبیعت

نقشی اساسی در شکلگیری احساس وابستگی به محی

درگیر میدند لمت دردن و بوییدن اساات ده از ارتباطی

آموز شی دارد« .ف ضاهای سبز ازجمله ف ضاهایی ه ستند

فیزیکی ،غیر از آنچه ده چشماندازها ارائه م ایدهند ناشی

ده حت مکان اجتماعی را القا میدنند؛ به آدمی اجازه

میشود .به گفته ) Feyzi et al. (2010دوددان به محیطی

میدهند ده از دیگران بیاموزد؛ فرصتی پدید میآورند ده

احتیاج دارند ده موقعیتهایی را برای مواجهههای سریع و

ارزش های فردی و اجت ماعی خود را بروز د هد ،رشاااد

روشاان با جهان طبیعی ارائه دهند .چنین برخوردهایی در

معنوی خود را ارتقا بخشااد؛ بهطور دلی فضااای ساابز به

محی هایی با غ نای باال در تحر یک حواس ،جایی ده

اساااتفادهدنندگانش این امکان را میدهد ده احسااااس

دوددان موقعیتهای ب سیاری برای حت دردن ،شنیدن،

آزادی و اساااتقالل دنند؛ بهطوری ده در فضاااای خانه و

مزه دردن ،بوییدن و دیدن دارند ،به وجود میآید .تماس

فصلنامه علوم محیطی ،دوره چهاردهم ،شماره ،4زمستان 5931

508

بهرام سیاوشپور و همکاران.

دانش آموزان قرار میدهد.

مستقیم با طیفی از گیاهان ،با نور و سایه با آب ،شن ریزه
و خاک ،با حیاتوحش و تغییرات آبوهوایی دوددان را در

مواد و روشها

جهان طبیعت غوطهور میدند و بانی ترویج حت تجربه
مکان در آنها میشود.

در تحقیب حاضر شیوه ای دمّی اتخاذ شده ده از
دو روش آزمون همبساااتگی ) (Correlation Testو

مشارکت در خلق فضای سبز

رگر سیون چندمتغیره )(Multiple Linear Regression

از جمله تمهیدات در نظر گرفتهشااده در مدارس و

در آزمون فر ضیات ا ستفاده شده ا ست .در این تحقیب

محی های مربوط به دوددان در جهان ،مشااااردت دادن

ساااعی بر آن بوده اساااات ده اب تدا با بهره گیری از

آنان در شکلدهی و خلب محی خویش است .به گزارش

بررسااای های دتابخانه ای به تبیین مبانی حت تعلب و

) Christidou et al. (2010مکااانهااا یی دااه دوددااان

نقش آن در محی های آموزشااای دود دان پرداخ ته

میتوانند در سااااختن محی های خود مشااااردت دنند

شود ،و سپت با ا ستفاده از برر سی های میدانی و به

(دا شت نهال ،نقا شی دیواری و از این د ست) میتواند در

روش پرسااش نامه ای ،فرضاایات مطرح ش اده در ابتدای

ر شد تواناییها و تعلب مکان آنان سهیم با شد .م شاردت

پژوهش را بااا تحلیاال اطالعااات بااه دساااات آمااده از

دوددان در طراحی محی شااان ،موجب خلب یک هویت

پرساااش نا مه در نرم افزار  SPSSتای ید دنیم .در این

اجت ماعی قوی و تعلب م کان میشاااود .مشاااار دت در

راسااتا از پرسااش نامة  23گویه ای با طیف پاسااخ های

طراحی ،حت مالکیت ،عزت نفت ،حت پذیرفته شدن و

دوتایی بلی یا خیر بهره گرفته شاااده اسااات ،چراده

خودمانی بودن فضااا را در فرد تقویت درده و حت مکان

طیف های وسااایع تر مانند طیف پنج قسااامتی لیکرت

را برمیانگیزد.

برای گروه سنی دانشآموزان پا سخ گویی به سوال را
م شکل و ابهام انگیز خواهد درد .این پر سش نامه از دو

ارتباط آموزش محور با فضای سبز

قسمت سؤاالت حت تعلب به مدرسه و ارتباط با فضای

در دهااه هااای اخیر توجااه زیااادی بااه آموزش

ساابز مدرسااه با عامل های ” مشاااردت در خلب فضااای

محیطی ) (Environmental Educationو آموزش در

سااابز“ ” ،ارتباط حسااای با فضاااای سااابز“ و ”ارتباط

فضاااای بیرون در مرادز آموزشااای دوددان شاااده ده

آموزش محور با فضااای ساابز“ تشااکیل شااده اساات

و برنااامااه ریزی

( جدول .)5این پرساااش نا مه تردیبی از پرساااش نا مه

آموز شی مدارس در د شورهای پی شرفته م شهود ا ست.

اسااا تا ندارد حت تعلب به مدرساااه برو ،بیتی و وات

« تعلب از طریب تجرب یات خود دود دان ،بیشاااتر از

) (Brew, Beatty, Wattبا روایی و پایایی (تنها برخی از

ساارگرمی با فعالیت های بزرگ ساااالن تأثیر می گیرد....

گویه هایی ده متناسااب با ارتیاط با مدرسااه و احساااس

آموزش محیطی در دوددی می تواند یادگیری پیرامون

مثبت به مدرساااه بودند انتخاب شااادند) ،و همچنین

م کان ها و پیو ند های های پرورشااای بین خود مان و

پر سش نامه محقب ساخته ا ست ده جمعاً از  23سوال،

محی را تقویت دند» ) .(Inglis et al., 2008برگزاری

 21ساااوال در آزمون آل فای درون باو مورد تأی ید بوده

بیرون و در بین گیاااهااان،

است .روایی پرسش نامه توس چند تن از استادان حوزه

تجر به ای مت مایز از فضااااای یکنوا خت و ن ظام م ند

معماری و روان شااناساای بررساای و سااپت در نرمافزار

دالس هااای ردیفی و بی تحرک را در معرض ادراک

 SPSSبا آزمون دیزر مایر ) (Kaiser-meyerو بارت لت

بااازخوردهااای آن در طراحی محی

دالس درس در محی
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) (Bartlettمورد ساانجش قرار گرفته اساات (جدول.)2

فضای سبز مدرسه به ترتیب  0/114و  0/802به دست

همچنین ضریب آلفای درونباو برای سنجش پایایی هر

آمده ده قابل قبول است (جدول.)9

دو بخش پر سش نامه ،حت تعلب به مدر سه و ارتباط با
جدول -0بار عاملی برخی گویههای متغیر ارتباط با فضای سبز مدرسه به تفکیک ابعاد
Table 1. Factor loading some variable items of relation with green space school in separation dimentions

درصد واریانس

بار عاملی

تبیینشده

ابعاد

گویه

The percent
of explained
variance

Dimentions

Factor loading

Item

عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

First
factor

Second
Factor

Third
factor

.700

*

*

.779

*

*

اطراف حیاط مدرسه ما درختان زیبایی دیده میشود.
There are seen beautiful trees around the our school yard

زنگ تفریح در حیاط مدرسه از دیدن گیاهان لذت میبرم.
ارتباط حسی

I enjoy in school yard whit see the plants during break
time

26.773

Sensual
relation

در هوای گرم زیر سایه درختان مینشینم
I sit under the shade trees In hot weather

در حیاط مدرسه از بوی گلها و گیاهان مدرسه لذت میبرم
I enjoy the smell of flowers and plants in school yard
Some of my classes held around the plants and trees

ارتباط آموزشمحور
Educational
relation

معلمان ما را از نزدیک با گیاهان آشنا میدنند.
Teachers familiarize us whit plants closely

ما در مدرسه یاد میگیریم ده چگونه از گیاهان نگهداری دنیم.
We learn in school how to hold plants

در دالسها و راهروهای مدرسه ما چند گلدان زیبا وجود دارد.

مشاردت در خلب
فضای سبز
Participation
in the creation
of green space

برای خودم یک گلدان یا درخت در مدرسه دارم.

*

.491

*

.800

*

*

.758

*

*

*

I have a flower pot or tree in school

*
*

*

In our classes and school corridors are several beautiful
flower pot

55/191

*

.725

بعضی از دالسهای ما در دنار درختان و گیاهان برگزار میشود.
54/210

*

.602

*

*

.695

.803

جدول -2نتیجه آزمون بارتلت و کیزرمایر دو قسمت پرسشنامه
Table2. Result of bartlett's and Kaiser-meyer test about two parts of questionnaire

متغیر

نتیجه آزمونkmo

Variable

حت تعلب به مدرسه
Sense of attachment to school

ارتباط با فضای سبز مدرسه
Relation with green space school

نتیجه آزمون بارتلت

درجه آزادی df

سطح معناداری sig

.858

845.051

91

0.000

.827

973.442

66

0.000

جدول -9ضریب آلفای کرونباخ مربوط به دو قسمت پرسشنامه
Table3. Cronbach's coefficient alpha about two parts of questionnaire

متغیر

تعداد پاسخگو

تعداد گویهها

ضریب آلفای کرونباخ

Variable

The number of responsive

The number of items

Cronbach's coefficient alpha

345

14

.754

345

12

.802

حت تعلب به مدرسه
Sense of attachment to school

ارتباط با فضای سبز مدرسه
Relation with green space school

تعیین جامعه آماری

مدارس انتخابی در این تحقیب شااش مدرسااه در
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بین ”ارتباط آموزش محور با فضااای ساابز“ و حت

مقطع ابتدایی از آموزش و پرورش ناحیة  2شاایراز (ددتر

تعلب به مدرسه ارتباط معنادار وجود دارد.

حسابی ،امام رضا ،علوم پزشکی ،مهرتابان ،شاهد و غدیر)
بوده ده به صااورت هدفمند ،از مدارساای ده در سااطح
باالی ف ضای سبز قرار دا شته تا مدار سی ده متو س یا

نتایج و بحث

بسایار ضاعیف بوده اسات ،انتخاب شادهاند .مدارس امام

تجزیه و تحلیل اطالعات

رضااا (ض) و علوم پزشااکی در سااطح باال ،مدارس غدیر و

در این بخش داده های جمعآوری شااااده در دو

مهرتابان در ساااطح متوسااا و مدارس شااااهد و ددتر

بخش تحلیل میشااوند ،در بخش نخساات با اسااتفاده از

حساااابی در ساااطحی ضاااعیف دساااتهبندی شااادهاند.

روشهای آمار توصااایفی ویژگیهای جمعیت مورد نظر،

پرساااششاااوندگان در این مدارس جمعا  941نفر ،ده

برر سی و معرفی خواهد شد .در بخش دوم با ا ستفاده از

شااامل دانشآموزان پایة چهارم تا شااشاام ابتدایی (گروه

روش آزمون فر ضیات هر یک از فر ضیات تحقیب برر سی

سنی  50تا 52سال) و به صورت تمامشمار هستند.

میشود.

فرضیات تحقیق

توز یع فراوا نی حس ت ع لق به مدرسهههه
پاسخگویان بر حسب آموزشگاه

فرضاایه اصاالی تحقیب را میتوان چنین بیان درد:
«با افزایش ارتباط با فضاااای سااابز ،حت تعلب به مکان

جدول( )4فراوانی و درصااد حت تعلب به مدرسااه

آموزشاای افزایش مییابد» .همچنین فرضاایات فرعی با

پاسخگویان برحسب آمورشگاه را نشان میدهد ،باالترین

توجه به ابعاد مختلف ارتباط با ف ضای سبز چنین مطرح

فراوانی در این جدول مربوط به سطح قوی حت تعلب به

میشوند:

مدرسااه در آموزشااگاه امام رضااا اساات ده  %88اساات.
همچنین در دبسااتان شاااهد با  %20فراوانی تعلب قوی و

بین ”ارتباط ح سی با ف ضای سبز“ و حت تعلب به

 %93/1فراوانی تعلب ضعیف نشان از دمترین میزان حت

مدرسه ارتباط معنادار وجود دارد.

تعلب در این مدرسه دارد (جدول.)4

بین ”م شاردت در خلب ف ضای سبز“ و حت تعلب
به مدرسه ارتباط معنادار وجود دارد.

جدول -4توزیع فراوانی حس تعلق به مدرسه پاسخگویان بر حسب آموزشگاه
Table4. Frequency-distribution of sense of attachment to school according to school

حس تعلق به مدرسه
Sense of attachment to school

متوس

سطح حس تعلق

قوی

Level of sense of attachment

Strong

Average

ضعیف

جمع

Weak

Total

نام آموزشگاه

فراوانی

درصد%

فراوانی

درصد%

فراوانی

درصد%

فراوانی

درصد%

School name

Frequency

Percent

Frequency

Percent

Frequency

Percent

Frequency

Percent

ددتر حسابی

17

35.4%

24

50%

7

14.6%

48

100%

73

88%

9

10.8%

1

1.2%

83

100%

9

18.8%

20

41.7%

19

39.6%

48

100%

Dr hesabi

امام رضا
Emam reza

شاهد
Shahed
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غدیر
Ghadir

علوم پزشکی
Oloum pezeshki

مهرتابان
Mehr taban

21

45.7%

22

47.8%

3

6.5%

46

100%

33

55%

25

41.7%

2

3.3%

60

100%

12

20%

39

65%

9

15%

60

100%

توزیع فراوانی ارتباط دانش آموز ان با فضههای

جدول نیز مربوط به ساااطح قوی ارتباط دانشآموزان با

سبز مدرسه بر حسب آموزشگاه

فضای سبز مدرسه در آموزشگاه شاهد است ده  %0است،

جدول ( )1فراوانی و درصااد ارتباط دانشآموزان با

و این امر نشااان از دمترین میزان ارتباط با فضااای ساابز

ف ضای سبز مدر سه برح سب آموز شگاه را ن شان میدهد،

مدرسااه در مدرسااه شاااهد را دارد .همچنین وضااعیت

باالترین فراوانی در این جدول مربوط به سااطح ضااعیف

دبستان های علوم پزشکی و امام رضا با بیشترین فراوانی

ارتباط دانشآموزان با ف ضای سبز مدر سه در آموز شگاه

در ارتباط قوی و متوس با فضای سبز مدرسه در جدول

شاااهد اساات ده  %81/1اساات و پایینترین فراوانی این

ذیل مشهود است (جدول.)1

جدول-1توزیع فراوانی ارتباط دانشآموزان با فضای سبز مدرسه بر حسب آموزشگاه
Table5. Frequency-distribution of students relation with green space school according to school

ارتباط دانشآموزان با فضای سبز مدرسه
Students relation with green space school

متوس

سطح ارتباط

قوی

Level of relation

Strong

Average

ضعیف

جمع

Weak

Total

نام آموزشگاه

فراوانی

درصد%

فراوانی

درصد%

فراوانی

درصد%

فراوانی

درصد%

School name

Frequency

Percent

Frequency

Percent

Frequency

Percent

Frequency

Percent

ددتر حسابی

1

2.1%

18

37.5%

29

60.4%

48

100%

22

26.5%

60

72.3%

1

1.2%

83

100%

0

0.0%

6

12.5%

42

87.5%

48

100%

4

8.7%

31

67.4%

11

23.9%

46

100%

17

28.3%

35

53.3%

8

13.3%

60

100%

3

5%

32

53.3%

25

41.7%

60

100%

Dr hesabi

امام رضا
Emam reza

شاهد
Shahed

غدیر
Ghadir

علوم پزشکی
Oloum pezeshki

مهرتابان
Mehr taban

همانطور ده از جداول آمار توصااایفی این بخش

بیرونی و ف ضای داخلی ،همچنین مدر سه علوم پزشکی،

پیداست ،رابطه مستقیم بین سطح دمی و دیفی ارتباط

حت تعلب بیشاااتری به محی آموزشااای خود نشاااان

با ف ضای سبز مدر سه و حت تعلب به مدر سه م شهود

می دهند و مدرسااه شاااهد با دمترین میزان حت تعلب

ا ست .شاهد این امر متنا سب بودن سطح ف ضای سبز

در دانش آموزان ،فاقد هر نوض پو شش گیاهی بوده ا ست

ماادارس بااا حت تعلب دانشآموزان اساااات دااه از

(شکلهای  5تا .)9

پرساااش نا مه های توزیع شاااده بین دانشآموزان این

آزمون فرضیات

مدارس به د ست آمده ا ست .در این میان دانشآموزان

در این بخش فرضاایه اصاالی تحقیب و فرضاایات

مدر سه امام ر ضا (ض) با بی شترین سطح ف ضای سبز

فرعی ده حا صل عاملهای مختلف متغیر م ستقل ا ست،
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ارزیابی میشااود .بدین منظور فرضاایه اصاالی تحقیب ده

جدول م شاهده می شود ،ضریب همب ستگی پیر سون

رابطه بین فضااای ساابز مدرسااه و حت تعلب به مدرساه

( )0/143بیانگر رابطه مثبت و ب سیار قوی بین متغیر

است ،در زیر مطرح میشود:

ارتباط با ف ضای سبز مدر سه و حت تعلب به مدر سه

فرضیه اصلی :بین ارتباط با فضای سبز مدرسه

اساات .مثبت بودن رابطه بیانگر این اساات ده هرچه

و حت تعلب بااه ماادرسااااه رابطااه وجود دارد .در

ارتباط دانش آموزان با فضااای ساابز مدرسااه قوی تر

جدول( ) 1نتیجه آزمون پیر سون بین ارتباط با ف ضای

با شد ،حت تعلب به مدر سه نیز در آنان قوی تر ا ست.

ساابز مدرسااه و عامل های تشااکیل دهنده آن با حت

این راب طه در ساااطح  33درصااااد مع نادار اساااات

تعلب به مدرساااه را نشاااان می دهد .همانطور ده در

(( .) P=/000جدول.)1

شکل -0نمای بیرونی و داخلی از مدرسه امام رضا در شیراز
Fig.1- Exterior and interior of Emamreza school in Shiraz

شکل -2منظر بیرونی از مدرسه علوم پزشکی

شکل -9منظر بیرونی از مدرسه غدیر

Fig.2-Exterior of Oloumpezeshki school

Fid.3-Exterior or Ghadir school

جدول -6همبستگی بین ارتباط با فضای سبز مدرسه و عاملهای آن و حس تعلق به مدرسه
Table 6. Correlation between relation with green space school and its factors and sense of attachment to school

متغیرها

حس تعلق به مدرسه

Variables

sense of attachment to school

ارتباط با فضای سبز مدرسه
Relation with green space school

.649
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0.000
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ارتباط حسی با فضای سبز مدرسه
Sensual relation with green space school

ارتباط آموزشمحور با فضای سبز مدرسه
Educational relation with green space school

خلب فضای سبز مدرسه
creation of green space

.649

0.000

.355

0.000

.288

0.000

ضریب همبستگی

سطح معناداری

Correlation coefficient

Significance level

در این راستا فرضیات فرعی به ترتیب زیر مطرح می شوند:


رگرسیون چندمتغیره

فرضیه فرعی اول :بین ارتباط حسی با فضای سبز

مدرسه و حت تعلب به مدرسه رابطه وجود دارد :همانطور ده

در این قساامت با اسااتفاده از رگرساایون چندمتغیره

در جدول مشاااهده میشااود ضااریب همبسااتگی پیرسااون

تأثیر متغیرهای مستقل را با هم بر متغیر وابسته یعنی حت

( )./143بیانگر رابطه مثبت و قوی بین متغیر ارتباط ح سی با

تعلب به مدرسه بررسی میشود .دار اصلی تحلیل رگرسیون،

فضای سبز مدرسه و حت تعلب به مدرسه است.

تعیین منابع واریانت متغیر واب سته ا ست؛ به همین منظور،



فرضاایه فرعی دوم :بین ارتباط آموزشمحور با

برای تبیین وار یانت متغیر وابسااا ته دل یه متغیر ها را وارد

ف ضای سبز مدر سه و حت تعلب به مدر سه رابطه وجود

معادله رگر سیون می شود .رگر سیون چندمتغیره به چندین

دارد :همانطور ده در جدول مشاااهده میشااود ،ضااریب

روش انجام میشاااود ده در این پژوهش از روش گامبهگام

همبساااتگی پیرساااون ( )0/911بیانگر رابطه مثبت بین

) (Stepwiseاستفاده شده است (جدول .)1
برای نمو نه ن تایج رگرسااایون چ ندمتغیره بین

متغیر ارتباط آموزش محور با فضای سبز مدرسه و حت
تعلب به مدرسه است.


متغیر های ارتباط حسااای و حت تعلب (مساااتقل و

فرضیه فرعی سوم :بین خلب فضای سبز مدرسه

متغیر واب سته) را ن شان می دهد .در مرحله اول متغیر

و حت تعلب به مدرسااه رابطه وجود دارد :همانطور ده در

ارتباط حساای وارد معادله رگرساایون شااده و 42/2

جدول مشاااهده میشااود ،ضااریب همبسااتگی پیرسااون

در صد از واریانت متغیر واب سته را تبیین درده ا ست.

( )0/288بیانگر رابطه مثبت بین متغیر خلب فضااای س ابز

ضااریب بتا ) (Betaبیانگر اثر مثبت ارتباط حساای بر

مدرسه و حت تعلب به مدرسه است.

حت تعلب به مدرسه در سطح 33درصد معنا دار است
(.)P</000

جدول -7نتایج رگرسیون چندمتغیره بین متغیرهای مستقل و حس تعلق به مدرسه
Table 7. Results of multivariate regression between independent variables and sense of attachment to school

گام

متغیر واردشده

مقدار

Step

Variable entered

R

اول

ارتباط حسی

First

Sensual relation

.649

2

مقدار R

مقدار اضافهشده

ضریب

ضریب

به R

B

Beta

.420

.891

.602

2

.422
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مقدارt
16.48

سطح معناداری
Significance level
0.000

بهرام سیاوشپور و همکاران.

ارتباط حسی Sensual relation

شکل -4خط رگرسیون؛ پیشبینی حس تعلق به مدرسه از روی ارتباط حسی و ارتباط آموزش محور
Fig. 1- Linear regression; forecast of sense of attachment to school from sensual relation and educational relation

جدول -6راهبردهای ایجاد فضاهای سبز محیط آموزشی با در نظرگیری سطوح مختلف ارتباط با محیط سبز
Table 1.Strategies to create green space learning environment with considering different levels relation with green space

ارتباط
دیداری
ارتباط

Visual
relation

حسی
Sensual
relation

ارتباط با فضای سبز مدرسه

Relation with green space school

ارتباط
مستقیم
Direct
relation

خلق فضای
سبز
creation of
green
space

ارتباط
آموزشمحور
learning
relation
with
school

ایجاد دید مورب و داشت گیاهان در سطوح شیبدار برای افزایش دید ،درنظرگیری ارتفاض دید متناسب با میانگین
قد دوددان ،تردیب مصالح ارگانیک و طبیعی با مصالح مصنوعی در ساخت محی (سنگچینها و حصارها) ،داشت
گیاهان با رنگهای متنوض در فصول مختلف و همچنین ایجاد سایه و روشن برای ایجاد تضاد و جذابیت بصری،
جهتگیری مناسب دالسها و پنجرهها برای ارائه دید مطلوب به فضای سبز (در این راستا بهتر است فضاهای باز
میانی به طور جداگانه از حیاط بازی دوددان برای جلوگیری از حواسپرتی استفاده شود) ،ایجا شیب راهها برای
صعود به ارتفاض و تسل بصری بر محی  ،ایجاد فضای سبز در فضای راهرو و دالس و امکان دید مطلوب به آن
(تراسها و سایهبانهای عمیب برای قرارگیری گلدان).
فراهم آوردن امکانی برای بازی روی چمن ،ایجاد درختان سایهدار در فصول سرما (بهتر است از هر دو نوض درختان
خزانپذیر و چهارفصل برای ایجاد سایه در فصل گرما و تابش آفتاب در فصل سرما استفاده شود) ،ساخت وسایل
بازی با تنه درختان و بازی در بین بوتهها (بازی قایمباشک در بین درختان و آالچیبهای گروهی برای گپ و
گفتوگو) ،داربرد گلها و گیاهان خوشبو ،عدم حصاربندی دامل محوطه سبز حیاط.

مشاردت دادن دوددان در انتخاب گیاهان و مصالح از طریب هنرهای محیطی (این دار میتواند از طریب نظرسنجی از دوددان
بهصورت تصویری و یا از طریب تحلیل نقاشیهای آنان صورت گیرد ،همچنین از آنها خواسته شود از محی ها و صحنههای مورد
عالقهشان در طبیعت عکتبرداری دنند ،).تحلیل رفتار دوددان از طریب مشاهده فعالیتهای آنان در سایت مجموعههای سبز،
ایجاد مکانهایی برای داشت و نگهداری از گیاهان به وسیله آنان ،ایجاد فضایی برای نگهداری گلدانها و درختچههایی به نام
خودشان (این فضا میتواند با فضای دالسها ،راهرو و البی آموزشگاه تلفیب شود).
اول ،درنظرگیری فضای سبز محی سبز مدرسه به عنوان منبعی برای آموزش؛ ده در اینجا با ایجاد فضایی آزمایشگاهی با گیاهان
بوتهای ،فضایی گلخانهای و مسقف برای آموزش داشت و پرورش گیاهان ،فضاهایی برای پرورش گیاهان دارویی و خورادی و
آشنایی با خوا آنان (تقسیم و چیدمان فضاها میتواند به صورت گروهی در نظر گرفته شود) .دوم ،فضای سبز به عنوان فضای
آموزشی؛ ده میتوان فضای سبز بیرون را به عنوان دالس درس بیرونی به دار برد (الزمهی این امر درنظرگیری فضایی مجزا از
محی بازی و زنگ تفریح است) ،آالچیبهایی با پوشش گیاهان بومی محل ،استفاده از فضاهای نیمهباز با سایه و آفتاب متناسب
با فصول مختلف ،بنا بر پژوهش ( Hossein )2052یکی از راههای دستیابی به یک آموزش محیطی ،انتخاب گیاهانی است ده
سریع رشد میدنند ،برای ایجاد سایه توانمنداند ،همچنین برای ارائه انگیزشهای دیداری از طریب رنگارنگ بودن ،بافتدار بودن
و خوشبو بودن ،توانمنداند.

نتیجهگیری

در بین همه عوامل محیطی مؤثر در حت تعلب به
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مکان ،فضای سبز مدرسه یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار

ف ضای سبز نیز از دیگر مواردی ا ست ده در آن ف ضای

در ر شد و تقویت اح ساس واب ستگی به محی مدر سه و

بیرون و طبیعت به عنوان محی آموزشی و یا حتی منبع

تعلب به آن اسااات ده این امر در ن تایج حاصااال از

آموزش و یادگیری مطرح اسااات .رویکردی جدید ده در

پر سشنامههای ارائه شده به مدارس ابتدایی (جدولهای

راساااتای مطالب فوب در طراحی محی

مدارس مطرح

مربوطه) مشاااهود اسااات .این بررسااای میدانی حادی از

است ،باغهای حتگرا است .به گفته (Hossein )2052

ارتباطی معنادار میان سطوح ارتباط با فضای سبز مدرسه

باغ حتگرا د یداردن نده را به لمت دردن ،بوی یدن و

و حت تعلب به مکان اسااات .در یک نتیجهگیری دیگر

تجر به ف عاال نه باغ با ت مام حواس دعوت مید ند .تن ها

میتوان چنین عنوان درد ده ارت باط با فضاااای سااابز

تفاوت در یک باغ حتگرا این ا ست ده تمام این عنا صر

مدارس در ساااطوح مختلفی مطرح اسااات ده فراتر از

(محوطه سازی سخت و نرم ،رنگها ،بافتها ،و حیوانات)

دیدگاه سرانهای و صرفا دمی به فضای سبز مدارس بوده

باید با دقت انتخاب و طراحی شاااوند تا طوری حواس به

و مبادی دیفی این عامل را بیان میدارد .ارتباط حسی با

دار گرفته شااوند ده بیشااترین تحریک حساای را فراهم

فضااای ساابز با ایجاد درگیری مسااتقیم (با تمام حواس

ساااازند .رویکردی در طراحی ده تمام امکانات ادرادی

ادرادی) و تجربهمدار با محی  ،باعث تساال شااناختی بر

دودک از بر انگیختن احساس گرفته تا آموزش و بهبود و

مکان می شود ده خود از عوامل ایجاد حت خودی بودن

سااالمت جساامی و روحی را در بر میگیرد .همچنین در

و تعلب به مکان است .مشاردت در خلب فضای سبز حت

جادول  1باه برخی راهکاارهاای طراحااناه برآماده از

تملک ف ضایی و عزت نفت را در دوددان برمیانگیزد ده

پژوهشهای فوب ،برای تقویت احسااااس تعلب به محی

پیوند با مکان را تسااهیل میدند .ارتباط آموزش محور با

آموزشی اشاره شده است.
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Introduction: Sense of place is one of man's emotional reactions to the environment that link person to the
place and forms the person's identity and place. Children's educational environment after the home and family
puts the highest level of communication to interact with the children and sense of place attachment provides
differences to the delight go back to school and stay in it that such fundamental factors are linked student to
learning environment. On the other hand the lack of quality and quantity of green space environment of our
school country have made this environment to soulless places with non-attractive materials and building for
children. The aim of this study was to answer the question that basically what significant association between
green environment schools and sense of place is established?

Materials and methods: In this study it was tried first with using library studies act to explain the sense of
attachment and its role in the children's learning environments; and then using field studies in a questionnaire
manner; prove Assumptions at the beginning of the study by analyzing data from questionnaires in SPSS. In
this questionnaires both a sense of attachment to school and relation with green space school (with various
factors that including: "sensual relation with green space", "participation in the creation of green space" and
"educational relation with green space") were measured.

Results and discussion: It is composed of two parts: descriptive statistics and hypothesis testing. In descriptive
statistics it is obvious direct connection between relation with green space school and sense of attachment to
school. Witness of this is the ratio level of green space schools with children's sense of attachment; that has
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been achieved from the questionnaire distributed among students. In hypothesis testing each of the hypotheses
will be examined that with using quantitative manner from both correlation test and multivariate regression
method in prove hypothesis. The main hypothesis of research is proved with correlation (/649) that this
indicates a positive and strong relationship between "relation with green space school" (in different levels) and
"sense of attachment to school". As well as sub assumptions of research are proved with acceptable significant
and correlation coefficient.

Conclusion: At last, the result has been concluded that there are significant connection between relating with
green space school in different levels including: "sensual relation with green space", "participation in the
creation of green space" and "educational relation with green space", with sense of attachment to school in
children. Sensual relationship with green space cause cognitive fluency on place by creating direct involvement
(with all senses of perception and) and experience-driven; that this cause sense of intimacy and attachment to
place. Participating in the creation of green space excites a self-esteem and sense of ownership towards the
environment in children that Facilitates the belonging to a place. Also educational relation with green space is
other cases where the outdoors and nature as a learning environment or teaching and learning resource is raised.

Key words: Sense of place attachment, green space, sensory communication, creating green spaces,
education based relationship.
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