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Background and Objectives: Educational spaces, which take up a large part of students'
daily time, are not created merely to meet educational needs, but should include the various
aspects of student interaction and the physical environment that give rise to a sense of
belonging to the school. This feeling will connect the person with the place. Students who
are studying in these educational environments can understand the meaning of it, they can
communicate better with that environment. Today, the study of the sense of belonging in
schools has received less attention and mostly the educational needs of students have been
taken into account. Addressing this special issue and examining it among high school
students is very important because of their awared behavior. At the present, the
relationship between students and the school environment is very important; therefore, the
purpose of this article is understanding the effective components of the environment. It
seems that one of the factors influencing this relationship is the meaning of the
environment.
Methods: The data collection was don based on a survey method, using both questionnaires
and direct observation and mapping observations. The research method according to openended questions is a combination of consecutive ones. The analysis stage also relies on the
results of the questionnaire to identify their relationship with the characteristics of space.
Findings: Data collection was done through survey and open and closed questionnaires and
direct students’ behavior observation. The questionnaire was developed and analyzed in 6
qualitative sections.
Conclusion: The results of the research indicate that the effect of form-spatial school
features on student's belongingness is higher than other environmental factors, due to
semantic capabilities. In other words, in various levels of environment’s meanings, the
fourth and fifth levels of meaning, which are considered to be the symbolic meaning, are
more important than other levels of meaning for students, and its cause is largely rooted in
the value and emotional meanings of space. In fact, there is, a completely direct relationship
between the semantic levels of changed function of non-profit school space and the ideal
situation of students in educational spaces. In other words, the emotional and perceptual
components of the school environment can better communicate with the student's mental
state if they use the symbolic levels of meaning in space.
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شناخت عوامل موثر بر افزایش سطوح معنایی دریافتی دانشآموزان و رابطه آن با وضعیت مطلوب آنان
نادیا قشالقی  ،1شروین میرشاهزاده* ،2،شیرین

طغیانی ،1شادی عزیزی2

 1گروه معماری ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران
 2گروه معماری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
چکیده
پیشیینه و اهدا  :فضااايای آموز اای کش بمد مدهای از زمان روزانش داندآموزان را بش خود اختصااا
تاریخ دریافت 29 :آبان 1398
تاریخ داوری 1 :دی 1398
تاریخ اصالح 23 :بهمن 1398
تاریخ پذیرش 30 :بهمن 1398

واژگان کلیدی:
معماری
سطوح معنایی
وضعیت مطلوب
احساس تعلق

* نویسنده مسئول
she.mirshahzadeh@iauctb.ac.ir
0912- 3769804 

میديد ،صارفا بشمنظور برآوردهساازی نیازيای آموز ای بشوجود نمیآید ،بلکش باید وجوه گوناگون کنديای
متقابل داند آموزان و محیط کالبدی را در برگرفتش و يمچنین حس تعلق بش محیط مدرساش را موج اود،
زیرا کش این حس موج پیوند فرد با مکان خوايد اد ننانچش داندآموزانی کش در این محیطيای آموز ای
مشاالول تحصاایل يسااتند ،معنای حاکن بر آن را ادران نمایند ،می توانند با آن محیط ارتباي بهتری بر رار
نماایناد امروزه بررسااای حس تعلق در مادارس کمتر مورد توجاش بوده اسااات و بیشاااتر نیاازياای آموز ااای
داندآموزان در آنها مد نظر رار میگیرد پرداختن بش این امر ویژه و بررسای این مورد در داندآموزان مقطع
دبیرساتان بش واساطش رفتار آگايانش آنها بسایار حااز ايمیت اسات امروزه رابطش تعلقآمیز داندآموزان و فضاای
مدارس ،بسایار حااز ايمیت اساتا از اینرو اناخت مولهشيای موثر محیط يدف پژويد حاضار اسات بش نظر
میرسد یکی از وامل موثر بر این رابطش توجش بش معنای محیط است
روشهیا :گردآوری دادهياا از طریق روش پیماایشااای صاااورت پاذیرفتاش اسااات ،باش این صاااورت کاش ين از
پرساشانامش يای گوناگون ،ين از مشاايده مساتقین و پیاده کردن مشاايدات بر روی نقشاش اساتهاده اده اسات
روش پژويد با توجش بش ساواليای باز ترکیبی از نوع متوالی اسات مرحلش تجزیش و تحلیل نیز ،با اتکا بر نتای
حاصل از پرسشنامش ،بش ناخت رابطش آنها با خصوصیات فضا میپردازد
یافتهها :جهت گردآوری دادهيا ،از روش پیمایشای و طرح پرساشانامشيای باز و بساتش و مشاايده مساتقین و
ثبت رفتار داندآموزان توساااط پژويشاااگر و نگرش سااانجی از داندآموزان دوره دبیرساااتان و در مدارس
غیرانتها ی تلییر کاربری یافتش ،در منطقش  1اهر تهران اساتهاده گردید پرساشانامش در  6بمد کیهی تدوین
و مورد تحلیل رار گرفت
نتیجهگیری :نتای پژويد نشااان میديد تاثیر ویژگی يای فرمی -فضااایی مدارس بش واسااطش دا ااتن
ابلیتيای معنایی بر احسااس تعلق داندآموزان از ساایر مولهشيای محیطی بیشاتر اسات بش بارت دیگر در
بین سااطوح ممتلف معنای محیط ،سااطا نهارپ و پنجن معنا کش سااطا نشااانشای معنا لمداد می ااود ،از
سطوح دیگر معنا برای داندآموزان مهن تر استا و لت آن مدتا ریشش در معانی ارز ی و اطهی فضا دارد
در وا ع میان سااطوح معنایی حاصاال از فضااای مدارس غیرانتها ی تلییر کاربری یافتش و وضااعیت مطلوب
داندآموزان در فضاايای آموز ای رابطش کامالم مستقین وجود دارد بش بارت دیگر مولهشيای اطهی و ادراکی
محیط مدارس در صاورتیکش از ساطوح نمادین معنا در فضاا بهره ببرند بهتر میتوانند با وضاعیت مطلوب هينی
داندآموزان ارتباي بر رار نمایند

مقدّمه
بحث توجش بش مکان و تاکید میق بر ناخت ویژگیيای آن پس از
افول آرمانيای معماری مدرن ،در يمش ی ابعاد لوپ اجتما ی و انسانی
بش موضوع مهن و ابل توجهی بدل گردید دیدگاهيای ممتلف نظیر
پدیدار ناسی و در راستای تعریف مدل جدیدی از بودن توأپ با
مؤانست انسان در فضا يستند بش طوریکش ،در نزد يایدگر ،از سردمداران
رویکرد پدیدار ناسی ،سکنا گزیدن در معنای يستی ناختی یعنی

روش يستن انسان در جهان و ما تنها زمانی کش ادر بش سکنی گزیدن
با ین میتوانین بنا کنین و بسازین سکنا خاصیت اصلی يستی و وجود
است و گردين آوردن ناصر نهارگانش زمین ،آسمان ،خدایان و میرایان،
بش مثابش وا عیتيای برتر در نزد وی است [ ]1یا از دیدگاه کریستین
نوربرگ ولتز مترجن تهکرات وی در معماری ،مکان ،تجلی ینی
با یدن انسان است و يویت او بر تعلق وی بش مکانيا وابستش است [.]2
مکان نتیجش روابط رفتار انسانی ،مهايین و ویژگیيای کالبدی است []3
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در این راستا مطالعات متعددی در جهت تعیین و تبیین جنبشيای موثر
بر ایجاد حس مکان و ناخت مؤلهشيای مهن آن انجاپ ده است از
این رو نهارنوب نظری این پژويد ،بر ناخت مؤلهشی معنا ،سطوح
ممتلف معنایی و تحلیل ابعاد و اخصيای آن در راستای رسیدن بش
حس مکان در فضايای آموز ی مدارس متمرکز است از این رو بسیاری
از تحقیقات اخیر بر حس تعلق بش مکان و ايمیت گذراندن زمان در
مکان (مدت زمان رار گرفتن در مکان) استوار است زیرا بر میزان این
حس و مق آن بسیار موثر است
نظریات متعددی در این رابطش وجود دارد کش بشطورخالصش بش آن ا اره
می ود بش ز ن راپاپورت []1984ا مردپ با فرينگ خود بش محیط معنا
میديند لینچ [ ]1984معتقد استا معنای مکان حاصل رابطش بین
ناصر کالبدی فضا و الگويای هينیست گوستافسون []2001ا معنای
مکان را حاصل تعامل سش پارامتر مص ،دیگران و محیط میداند از
دید وندرکلیس و کارستون [ ]2009ا معنای مکان برگرفتش از سش پارامتر
محیط فیزیکی ،ملکردی و اجتما ی است [ ]4و در نهایت از دید
گیبسونا سطوح معنایی محیط دامنش گستردهتری دارد کش در بمد
نارنوب نظری پژويد مشمصام بش آن پرداختش خوايد د از جملش
تلییرات و رویداديای مهمی کش نظاپ آموز ی کشور ما در طول سالهای
پس از انقالب اسالمی تجربش کرده فعالیت مدارس غیرانتها ی در کنار
مدارس دولتی است این مدارس ،زیر نظر وزارت آموزش و پرورش
کشور ،مطابق با ايداف و سیاستيای آن اما با مشارکت مالی مردپ اداره
می وند [ ]5فضايای آموز ی کش بمد مدهای از زمان روزانش
داندآموزان را بش خود اختصا

می ديد ،صرفا بشمنظور برآوردهسازی

نیازيای آموز ی بشوجود نمیآید ،بلکش باید وجوه گوناگون کنديای
متقابل داندآموزان و محیط کالبدی را در برگرفتش و يمچنین حس
تعلق بش محیط مدرسش را موج

ود ،زیرا کش این حس موج

پیوند

فرد با مکان خوايد د ننانچش داندآموزانی کش در این محیطيای
آموز ی مشلول تحصیل يستن د ،معنای حاکن بر آن را ادران نمایند،
می توانند با آن محیط ارتباي بهتری بر رار نمایند امروزه بررسی حس
تعلق در مدارس کمتر مورد توجش بوده است و بیشتر نیازيای آموز ی
داندآموزان در آنها مد نظر رار میگیرد پرداختن بش این امر ویژه و
بررسی این مورد در داندآموزان مقطع دبیرستان بش واسطش رفتار
آگايانش آنها بسیار حااز ايمیت است متاسهانش بش نظر میرسد ،بسیاری
از فضايای تلییر کاربری یافتش بش مدرسش در منطقش  1تهران رایط و
مولهشيای مورد نظر را دارا نیستند يدف از این پژويد مشمص نمودن
ارتباي بین ير کداپ از مؤلهشيای محیطیا سطوح معنایی حاصل از آن
و وضعیت ایدهآل مدنظر داندآموزان در این گونش فضايا است در
راستای يدف یاد ده سؤاالت پژويد بش کل زیر مطرح می ود:
 1معانی دریافتی رای در فضايای آموز ی مدارس منطقش  1تهران کش
بر ایجاد حس تعلق در داندآموزان موثرند ،مدتام با نش سطحی از معنا
مرتبطند؟
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 2کدامیک از اخصيای فضایی–کالبدی مدارس و سطوح معنایی
متبادر ده از آن ،نقد مهنتری در راستای ادران معنا در داندآموزان
و نزدیکی با وضعیت مطلوب مدنظر آنها بشویژه در مدارس منطقش یک
تهران دارد؟

پیشینش پژويد
پورجعهر و دیگرانا در مقالش خود ،پس از جمع بندی نظریشيا و مکات
فکری ممتلف بش باز ناسی مههوپ دلبستگی مکانی بش نوان یکی از
سطوح روابط مردپ-مکان ،اصول ،معیاريا و فرایند کلگیری آن
پرداختشاند ،بشگونش ای کش تمیز آن از سایر مهايین مرتبط را ممکن سازد
ابعاد متهاوت دلبستگی مکانی و معیاريای موثر آنها ،در ال مدلی
مههومی با نوان فرایند تعاملی ااکلگیری دلبسااتگی بش مکان و
نارنوبی از مؤلهشيای سازنده آن ارااش ده است براساس این مدل،
دلبستگی مکانی بش نوان يستش اولیش کلگیری حس مکان ،فرایندی
احساسی ،ادراکی و رفتاری است کش در تعامل افراد با فضايایی کش بدان
معنای ویژهای بمشیده اند ،با ایجاد دو سطا وابستگی و يویت مکانی
ااکل میگیرد و در ال رفتاريایی ویژه بروز مییابد خودبسااندگی،
تداوپ ،تمایز و زت نهس نیز بش نوان اصول دلبستگی مکانی ناسایی
دهاند [ ]6فاطمش نکویی مهر و اسن مطلبیا در مقالش خود بش بررساای
نقد امل زمااان در ارتباي بااا حااس مااکان و دلبسااتگی بش
مااکان پرداختشاند این پژويد نشااان میديااد کااش امل زمان
نساابت بااش حس مااکان ،کمتریاان میزان يمبسااتگی را دارا بوده
در حالی کش نساابت بش دلبستگی بش مکان ،بعااد از امل کالبدی ،از
بیشااترین درجش ايمیت برخوردار است [ ]7مو یسی و دیگرانا در
مقالش خود ،بش بررسی محل بش نوان پدیدهای کش توسط انسان بش آن
معنا داده ده است و در طول زندگی خود بش آن متصل است،
پرداختشاند این امل ير دو جنبش مادی و غیر مادی و الهاپ بمد یک
نوع احساس در ساکنان آن است از طریق ننین احساسات ،نو ی
دلبستگی بش مکان در افراد ایجاد ده استا این دلبستگی بش ایجاد
روابط اجتما ی بین فرد و مکان منجر می ود يدف از پژويد حاضر،
مطالعش نتای حاصل از دلبستگی در دانشجویان دانشگاه یراز است
یافتشيای تحقیق نتای حاصل از مدل فرضیش مورد نظر را تایید میکنند
[]8
آنماری واکارو و مدالی کانوا در مقالش خود در مورد حس تعلق در میان
داندآموزان سال اول در ال یک مطالعش گراندد تئوری پرداختش است
[ ]9يا ن نژاد و دیگرانا بش مهايیمی مانند دلبستگی مکان ،حس
مکان ،معنای مکان ،يویت مکانی ،در بسیاری از مطالعات معماری و
طراحی هری بشویژه در زمینش روانشناسی محیطی پرداختشاند واضا
است کش در تماپ این مهايین ،ابعاد ممتلف تعامل بین انسان و مکان و
تأثیری کش مکان بر مردپ میگذارد توضیا داده ده است [ ]10لیرون
امدور و مارینا اپستین-پلویچچ در پژويد خود ،معنای مکان از دو
زاویشی نگاه معمار بنا و نگاه ساکنا یا بش بارتی مماط بنا در تعدادی
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از نمونشيای انتماب ده ،تجزیش و تحلیل میگردد غالبام حوزهی توجش
معمار ،مصالا ،رنگ و ترکی بنا است ،در حالی کش مماط بنا بش دنبال
پاسخ بش این پرسد است کش آیا بنای حاضر حس آ ناای و امنیت و یا
بش بارتی در خانش بودن را میديد یا خیر [ ]11کودریاتسف تمرکز
مقالش خود را مطالعش بر روی حس مکان در آموزشيای محیطی از
دیدگاه روانشناسی محیط گذا تش است []12

مبانی نظری
معنا و مدليای معنایی
فرد در درون نظاپ معنایی زاده می ود کش آن نظاپ معنایی از طریق
مظاير نمادیند بش فهن انسان در میآید و در يمین نظاپ است کش انسان
با ساختن ،معانی را آ کار میکند بدین لحاظ معماری بمشی از تاریخ
معانی وجودی است [ ]2از نظر ادوارد رلف مکانيا کانون گردآماادن
معنايا يسااتندا معنايایی کش با تجربشيای ما ااکل گرفتشاند
انسااانيا نش بش صااورت فردی و نااش گرويی با الصاق معانی بش
فضايا ،آنيا را بش «مکان» تبدیل میکنند [ ]13در للت نامش انگلیسی
کنسایز 1دو تعریف برای معنا مشايده می ود:
 1منظور و مقصود یک کلمش ،ایده یا مل
 2کیهیت ارز مند ،يدف
معنای اول ا اره بش اصطالح و معنایی دارد کش بیشتر در تعابیر و
ارتباطات بش کار میرود ،اما معنای دوپ ا اره بش مجمو ش ای از ارزشيا
دارد [ ]11معنای مدنظر در مطالعات روانشناسی اکولوژیکی و محیطی،
و يمچنین در این پژويد بیشتر بش تعریف دوپ مرتبط است
ایده ی مشترن بسیاری از مطالعات در حیطش روانشناسی محیط ،بر این
2
اصل استوار است کش حس مکان متشکل از دو مؤلهشی وابستگی مکان
و معنای مکان 3است کش در این میان معنای مکان ا اره بش معنايای
سمبلیکی دارد کش مردپ از نحوهی بودن در مکانيا دریافت میکنند ،در
وا ع معنای مکان پاسخ بش سؤاالتی توصیهی نظیر موارد زیر است :این
مکان نش معنایی برای ما دارد؟ اینجا نش نوع مکانی است؟ []12
در برابر واژه معنی در فارسی معادل بسیاری هکر گردیده است کش اکثر
آنها رو ن و ابل فهناند حال این پرسد مطرح می ود کش نرا بش
جای کلمش معنی کلمات رو ن و سادهای نظیر مقصود ،مراد ،مههوپ
کالپ ،حقیقت ،مطل  ،موضوع و یا باطن بش کار برده نمی ود؟ در پاسخ
بش این پرسد باید اه ان دا ت ،کاربرد واژه معنی با بیانی صریا ممتنع
میبا د ،لذا يیچ واژهای يمچون معنی بر این بیان داللت ندارد نرا کش
اگر دا ت بش کار میرفت در فلسهش ،ارسطو معنی را يمان حقیقت
می داند حتما و تی کش از یء جدا ده و با کلمش وصلت نماید ،نرا کش
از طریق کلمات معنی در ال آن ناختش و آ کار میگردد این فرایند
زمانی مشکل ساز می ود کش در بین فالسهش رگشيایی از تضاد معنی و
حقیقت ،وجود دارد در اصالت مل ،حقیقت در مقابل معنی جایگاه
مطلق و مستقل خود را از دست میديد و تحت الشعاع افعال انسانی
وا ع می ود [ ]14نارنوب اینگونش نظریشيا کش بر پایش نسبی گرایی
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مالزپ بر اصالت مل است ،نمیتواند آینش ای فعال برای بازتابیدن جایگاه
معنی بش کل مستقل لحاظ ود [ ]15برگردان واژه مینینگ از
انگلیسی بش فارسی در فرينگ للات معتبر انگلیسی بش فارسی بش دریافت
بهتر داللت معنایی و مههوپ د یق این واژه کمک میکند در فرينگ
للات معاصر يزاره برابر واژه مینینگ آمده است -1 :در حالت اسن :کلمش،
بارت ،حرکت و  -2معنی ،پیاپ ،حرف اصلی ،مضمون ،محتوا ،مطل
 -3ايمیت ،ا تبار ،ارزش  -4يدف ،غایت  -5صد ،نیت ،مقصود،
منظور -6در حالت صهت :با معنی ،معنی دار ،پر معنی ،گویا [ ]16در
حالت کلی میتوان اه ان نمود ،دو جریان در مجمو ش ی نظریشيای
زیبا ناسی و مهايین نمادین ابل ناسایی يستند اولی جریانی است
کش مهايین و معانی را مايوی میداند و دیگری مهايین نمادین را
اکتسابی و بش بارتی راردادی میداند معانی مايوی یا بش بارتی معانی
خودجوش ،معانی يستند کش جهانی بوده و در يمش جای جهان دریافت
مشابهی در آدمیان پدید میآورند ،این معانی میان فرينگيا ثابت بوده
و بش اصل واحدی ا اره دارد [ ]13مروری بر مولهشيای تاثیرگذار بر
دریافت معانی مکان از دید نظریش پردازان بش طور خالصش بش رح زیر
است:
رولف و کانتر ناصر اصلی مکان را امل رارگاهيای کالبدی،
فعالیتيای درون آن و معانی برخاستش از آن میدانند اگنیو در تبیین
ماادل خااود دربااارة مههااوپ مااکان ،اجزای اصلی تشکیل دينده
مکان را بستر ،مو عیت و حس مکان میداند [ ]17لینچ ،معنای مکان
را حاصل رابطش بین ناصر فضا با ساختاريای هينی مشايدهگر میداند
در این تعریف منظور از ناصر و اجزای فضا ،واملی است کش محیط
کالبدی بش وسیلش آنها تعریف می ود [ ]18با توجش بش وامل تأثیرگذار
در تحقق معنی در رویکرد زبان ناسی کش در آن بش « وا د نحوی و
ساختاری»« ،ادران» و «کند خواند» ،را در داللت معنی در متن و
جملش ،ا اره و ارجاع میديد و با توجش بش رابطش بین زبانشناسی و زبان
طراحی ،در تعمین داللت معنی در فضا میتوان گهت کش رخداد معنی
در یک فضا متأثر از وامل «ساختار و سازمان فضایی»« ،ادران و
تجربش يای فضایی» و «کنشها و رفتاريای اجتما ی در فضا» میبا د
[ ]19وندرکلیس و کارستون معنای مکان را برگرفتش از سش پارامتر
محیط فیزیکی ،ملکردی و اجتما ی میدانند و گستافسون معنای
مکان را تعامل سش پارامتر مص ،دیگران و محیط میداند بش ا تقاد
ولتس ير فرد در درون نظاپ معنایی زاده می ود کش آن نظاپ معنایی
از طریق مظاير نمادیند بش فهن انسان در میآید []2

روانشناسی اکولوژیکی محیط جیمس ژرومش گیبسون
گیبسون روانشناس آمریکایی و یکی از افراد اخص نظریشپرداز در
حیطش روانشناسی اکولوژیک است وی معتقد است کش معماری و طراحی
یک مبنای نظری ،رضایتبمد نیاز دارد و روان ناسی اکولوژیک (بوپ
ناختی) و نظریشی ابلیتيا میتواند ننین مبنایی را ایجاد کند []20
نظریات وی در مورد ابلیت محیط ،اکولوژیک ادران ،ادران حواس
محور و معنا نطهش اصلی در توسعش روانشناسی محیط بوده و زمینشای
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در توسعش و گسترش بید از پیدِ در نظر دا تن فعالیت بش نوان روابط
تعاملی بین فا ل با دیگر وامل و سیستنيای فیزیکی است [ ]21مدل
روانشناسی اکولوژیکی گیبسون در کل  1ارااش ده است
در نظر گیبسون ابلیت محیط نیزی است کش آن محیط برای جانور
فراين میکند و جانور را کهایت 4میکند و برای او کافی است مههوپ
ابلیت 5محیط بش بیانی سادهتر آن است کش ير محیط ساختش ده واجد
مجمو شای از ابلیتيا برای فعالیتيای انسانی و تجارب زیبا ناختی
است [ ]20ابلیتيای محیط بش مثابش تامین فرصتيایی برای فعالیت
درنظر گرفتش می ود [ ]22ابلیتيا امکاناتی يستند کش توسط محیط
و وامل وی رفتار فراين می وند [ ]23ابلیت محیط بر مکمل بودن
ادران کننده و محیط ا اره دارد [ ]24گیبسون [ ]1986در بیان
نظریشی اکولوژیک (بوپ ناختی) ادران ،بر وا عیات محیطی تأکید دارد
در وا ع نظریشی اکولوژیک ادران بر این تأکید میکند کش ادران نند
کیهیتی است ،جهان مول است و منابع ادران میتوانند اطال ات
محیط را بش طور مستقین و بدون بازسازی هين بش صورت دادهيای
حسی بی معنا انتقال ديند [ ]20و در نظریش ادران حواس محور
نمستین گاپ انسان در بر راری ارتباي با محیط پیراموند را احساس
آن محیط میداند "احساس محیط" مبنا و پایشی "ادران و ناخت
محیط" است
در این راستا گیبسون سیستنيای حسی انسان را بش پن سیستن:
 -1بصری  -2نیداری  -3نشایی -بویایی  -4المسش و  -5جهت یابی
تقسین نموده است [ ]20وی ادراکات حسی را نش دریافت کنندهيای
منهعل صرف کش مکانیزپيای جست و جوی انهعالی لمداد میکند
[]25
گیبسون مؤلهشی معنا را در راستای ارتباي میق انسان با محیط بش
د سطا تقسینبندی نموده است )1:معانی آنی و ابتدایی (مبین
ویژگیيای آ کار فیزیکی) )2 ،معانی کارکردی (مبین ملکرد و
سودمندی پدیده) )3 ،معانی ابزاری (پاسمگو بش مقاصد و کاربرديای
ویژه) )4 ،معانی ارز ی و اطهی (مبین جنبشيای احساسی ابل درن
از پدیده) )5 ،معانی نشانشای (مبین جنبشيای نشانشای پدیده) )6 ،معانی
نمادین [ ]3معانی آنی و ابتداییا معانی کش مرتبط با مشمصشيای
فیزیکی محیط میبا ند دومین سطا بش معانی مربوي می ود کش با
سودمندی و برآورده ساختن نیازيای ملکردی ا یاء مرتبط است ،کش
این ا یاء ،نیزيای خوردنی ،پو یدنی ،بازی کردنی ،خطرنان و
يستند در نهارمین سطا ،ارزشيا یا معانی اطهی نیزيا وجود دارد
کش کل جهان را جذابتر میکند پنجمین سطا ،نو ی از معنا وجود
دارد کش در نشانشيا آ کار میگردد ،یا حتی اید یک رویداد حضور
فیزیکی ندا تش با د ولی نشانشای از آن ،حضورش را برای ما القا کند
شمین سطا ،معانی سمبلیک از نوع انسانی و انتزا ی رار دارند کش
در نشانشيا تمثیل دهاند از نظر گیبسون مهن ترین و پیچیده ترین
سطا معنایی ،سطا شن یا يمان معانی سمبلیک و نمادین است []26
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در وا ع شمین سطا نهایت پیوستگی انسان با محیط را ممکن
میسازدا سطحی کش با فرينگ ،فکر و نماد جامعشی او مرتبط است

سطوح معنا و فرایند کل گیری ادران معنا
در این خصو یکی از طبقشبندیيای مذکور توسط جیمز گیبسون در
رابطش با سطوح ممتلف تعامل میان انسان و محیط ارااش ده است کش
دارای د سطا از معنا بوده و سلسلش مراتبی از سطوح افزاید یابنده،
معنای محیط را از مراحل ادران تا ارتباي با ارزشيا و مهايین غیرفضایی
را امل می ود در اینجا می توان تناظری میان سطوح معنا ،تدا ی
معانی و فرایند کلگیری ادران معنا از دیدگاه گیبسون و نظریش
پردازانی مانند گیبسون ،لینچ ،موریس ،بارت و بوردیو بر رار نمود کش در
کل  2ارااش ده است گیبسون از میان تمامینظریش پردازان سطوح
د یقتری را ارااش داده است
از این رو می توان نتیجش گرفت ا تقاد بش این امر کش معنا در درون ئ
یا مکان رار دارد و یا اینکش بش وسیلش مردپ بش مکان نسبت داده می ود،
تا اندازه زیادی بش سطوح ممتلف معنا ارتباي دارد
نرا کش می توان معنا را در سطوح اولیش ،بیشتر وابستش بش پدیده دانست
و آن را کمتر تحت تأثیر فرينگ و ارزشيا لمداد نمود در حالی کش در
سطوح باالتر ،مدتام معانی ارتباي نزدیکتر و بیشتری با افراد بر رار
نموده و وابستگی بیشتری بش نگونگی تهسیر آنها و نسبت دادن معانی
توسط افراد بش پدیده مورد نظر دارند
در وا ع مولهشيای اصلی محیط موثر بر ایجاد معنا امل :حیطش کالبدی،
حیطش فعالیتی -ملکردی ،حیطش فرمی و حیطش ادراکی است []27
حیطش کالبدی کش در وا ع مشمصشيای فیزیکی و ناصر محیطی يستند
با سطا  1معنا (معانی آنی و ابتدایی) ،حیطش فعالیتی -ملکردی کش
مبین ملکرد و سودمندی و کاربرديای ویژه است با سطا  2و  3معنا
(معانی کارکردی و ابزاری) ،حیطش فرمی کش مبین جنبشيای احساسی
ابل درن و جنبشيای نشانش ای است با سطا  4و  5معنا (معنای ارز ی
و اطهی ،معنای نشانش ای) و حیطش ادراکی کش بازنمایی هينی است با
معنای نمادین متناظر يستند

روش تحقیق
پژويد حاضر ،در راستای رو ن نمودن وجوه مدنظر خود بش صورت
کمی بش تبیین رابطش میان متلیريای مورد بررسی تحقیق پرداختش ده
است در مرحلش گردآوری دادهيا روش پیمایشی است ،بش این صورت کش
ين از پرسشنامشيای گوناگون ،ين از مشايده مستقین و پیاده کردن
مشايدات بر روی نقشش استهاده ده است روش پژويد با توجش بش
سواليای باز ترکیبی از نوع متوالی است مرحلش تجزیش و تحلیل نیز ،با
اتکا بر نتای حاصل از پرسشنامش ،بش ناخت رابطش آنها با خصوصیات
فضا میپردازد سطوح معنایی مدنظر گیبسون و وضعیت ایدهآل مدنظر
داندآموزان بش نوان دو متلیر اصلی پژويد در نظر گرفتش ده است
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شروین میرشاهزاده و همکاران

)420(

Ambient ability

ابلیت محیط

Elementary meanings

Ecological perception

معانی اولیش

Gibson's ecological psychology model

اکولوژیک ادران

روانشناسی اکولوژیکی جیمس ژرومش گیبسون

Sensory perception

Functional meanings
معانی کارکردی

ادران حواس محور

Instrumental meanings

Meaning

معانی ابزاری

معنا

Value meanings

معانی ارز ی
Semiotics meanings

معانی نشانش ای
Symbolic meanings

معانی نمادین
 مدل روانشناسی اکولوژیکی گیبسون:1 کل
Fig. 1: Gibson's ecological psychology model
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 تناظر میان سطوح معنا و فرایند کل گیری ادران معنا از دیدگاه نظریش پردازان:2 کل
Fig. 2: The correspondence between the level of meaning and the process of formation of meaning perception from theorists‘viewpoint
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برای رسیدن بش دادهيای پژويد و تنظین پرسشنامشيا  ،مدل نظری
تحقیق از آزمونيای مورد تایید در حیطش مطالعات روان ناسی محیط
بهره گرفتش است :نظیر روش افتراق معنایی (کش بر نظریش سش امل
يیجان استوار است) ،پرسديای باز ،پرسد با سواالت غیرمستقین،
روش تدا ی معانی ،روش بازیابی تصاویر هينی و سواالت مستقین
جامعش آماری پژويد نیز از بین داندآموزان حاضر در مدارس
غیرانتها ی تلییرکاربری یافتش (مدارسی کش با يدف مدرسش طراحی و
اجرا نشدهاند و دارای کاربریيای دیگر بودهاند کش در حال حاضر بش
نوان مدرسش مورد استهاده رار میگیرند) منطقش ی یک تهران بش
صورت تصادفی انتماب گردیده است و يمچنین در راستای رسیدن بش
روایی ابل بول ،جامعش ی آماری ،ير دو جنس مذکر و مونث را امل
میگردد کل مدارس دخترانش منطقش  1تهران امل مدارس غیردولتی،
يیات امنایی ،دولتی ایثارگران ،ايد ،تیزيو ان و غیردولتی  93دد
است،از این میان  41مدرسش غیردولتی است کش  15مدرسش غیردولتی
تلییر کاربری یافتش يستند تعداد داندآموزان این  15مدرسش 2071
نهر می با ند کل مدارس پسرانش منطقش  1تهران امل مدارس غیر
دولتی ،يیات امنایی ،دولتی ایثارگران ،ايد ،تیزيو ان و غیردولتی 89
دد میبا د کش  51مدرسش غیردولتی میبا ند کش  24مدرسش
غیردولتی تلییر کاربری یافتش يستند
تعداد داندآموزان این  24مدرسش  2851نهر میبا ند با توجش بش اینکش
تعداد مدارس پسرانش تلییر کاربری داده ده  24دد و تعداد مدارس
دخترانش ی تلییر کاربری داده ده  15دد میبا د ،يمچنین امکان
نقشش برداری و نمونشگیری از يمش  39مدرسش فراين نیست لذا نمونش
گیری خو ش ای دو مرحلش ای بش نوان مناس ترین روش برای انتماب
افراد درنظر گرفتش د در ابتدا با توجش بش نابرابر بودن تعداد مدارس
دخترانش و پسرانش و با استهاده از تعداد کل مدارس در منطقش ،حجن
نمونشی اختصا یافتش بش ير گروه را مشمص میکنین برای این کار
بش مدارس دخترانش و پسرانش وزنی معادل با تعداد مدارس مربوي بش
يرگروه در جامعش اختصا داده د بنابراین از بین مدارس پسرانش 5
مدرسش و از بین مدارس دخترانش  2مدرسش بش طور تصادفی انتماب د
سپس در مرحلش ی دوپ در ير یک از مدارس بش طور جداگانش نمونشگیری
مستقل دیگری انجاپ د .در روش نمونشگیری خو شای ير مدرسش یک
خو ش در نظر گرفتش د ،سپس از بین  39خو شی موردنظر با توجش بش
امکانات محقق  7خو ش بش طورتصادفی ساده انتماب د (مرحلش اول)،
در مرحلشی بعد در ير یک ازخو شيا (مدارس) دوباره نمونشگیری انجاپ
د ،این بار متناس با حجن يرخو شی انتمابی (جمعیت ير مدرسش)
نمونشگیری متناس با حجن انجاپ د (مرحلش دوپ) ،بدین صورت کش
بش ير مدرسش وزنی متناس با جمعیت آن داده ده و سپس وزن داده
ده در حجن کلی نمونش ضرب ده است بدین ترتی مشمص د از
بین  103نمونش ی در نظر گرفتش ده برای این مطالعش ،در ير خو ش
(مدرسش) بش نند نهر باید پرسشنامش داده ود.
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نتایج و بحث
جمع آوری دادهيا
يمانطور کش در مقدمش هکر گردید ،جامعش ی آماری پژويد مدارس
غیرانتها ی تلییر کاربری یافتش منطقش یک تهران است و يدف ناسایی
رابطشی بین وضعیت مطلوب داندآموزان و افزاید سطوح معنا در
اینگونش فضايا در مدارس دخترانش و پسرانش بشتهکیک است جهت نیل
بش این امر و گردآوری دادهيا ،از روش پیمایشی و طرح پرسشنامشيای
باز و بستش و مشايده مستقین و ثبت رفتار داندآموزان توسط پژويشگر
و نگرش سنجی از داندآموزان دوره دبیرستان و در مدارس غیرانتها ی
تلییر کاربری یافتش ،در منطقش  1هر تهران استهاده گردید
پرسشنامشيا با در نظر گرفتن تمامیجوان تحقیق و يمچنین بش حدا ل
رساندن مداخلشگريا طراحی ده است و يمچنین سعی بر این بوده کش
ين مرتبط با سطوح معنایی با د و ين از طرفی برای جامعش آماری مورد
نظر ملموس با د تا بتوان بش تحلیليا و نتای درستی رسید سؤاالت
مرتبط با سش فضای (رايرو ،کالس ،حیاي) کش داندآموزان بیشترین
حضور و ارتباي را با آنها دارند ،طرح ده است پرسشنامش فعلی ابتدا در
مقیاس کن در بین داندآموزان توزیع گردید کش میزان فهن
پاسخديندگان از سواالت و موثر بودن آنيا مورد بررسی رار گیرد و
سپس بر اساس تعداد مورد نظر در اختیار داندآموزان رار گرفت
پرسشنامش در  6بمد تدوین و مورد تحلیل رار گرفت .سطوح معنایی
شگانش گیبسون متلیريای مستقل در این پژويد بش مار میروند،
کش از منظر معماری ،در نهار دستش میگنجند سطا  1در یک دستش،
سطا 2و 3در یک دستش و سطا  4و 5در یک دستش و سطا  6در
دستشای دیگر رار میگیرند در پرسشنامش نیز این د سطا بش نوان
یک اخص و در  4دستش کلی لحاظ گردیده و پرسشنامشيا در ال
د دستش سوال طراحی ده است و نتیجشگیری بر اساس آن و
مشايده مستقین صورت میگیرد پاسخيا در نهایت در د سطا و بش
تهکیک مدارس دخترانش و پسرانش دستش بندی و مورد تحلیل رار
گرفتشاند سواالت و گزینشيای پاسخ امل موارد زیر يستند کش بش
تهکیک در مدارس دخترانش و پسرانش توزیع ده است:
سؤال  1سواالت باز
نظرتان نسبت بش مدرسشتان نیست؟
مدرسشتان را نگونش توصیف می کنید؟
سؤال  2سواالت غیر مستقین
ننانچش ير یک از کلمات زیر بیانگر احساس ما نسبت بش محیط
مدرسشتان است ،مشمص نمایید
کلماتی مانند :خوب ،بد ،موفق ،ناموفق ،فعال ،غیرفعال ،ایمن ،ناامن،
کارآمد ،ناکارآمد ،معروف ،گمناپ ،خودمانی ،غری  ،دلباز ،فشرده و

شروین میرشاهزاده و همکاران

سؤال  3روش تدا ی معانی
با نیدن ير یک از کلمات زیر نش نیزيایی بش هين ما خطور
میکند؟ حیاي ،رايرو ،ورودی ،نمای مدرسش ،زنگ تهریا و
سؤال  4گرفتن تصویر هينی
تصور کنید از خانش بش راه افتادید و در حال نزدیک دن بش مدرسشتان
يستید ير آنچش در تصور هينیتان موجود است بیان کنید
سپس تصور کنید وارد مدرسش دهاید مسیر را طی میکنید تا بش کالس
برسید در این بین نیز ير نش بش هينتان میآید را بیان کنید
نقشش مسیر حرکتی از ورودی بش کالستان را ترسین کنید
سؤال  5روش افتراق معنایی
نظرتان راجع بش فضايای مدرسشتان نیست؟ (تمامیفضايا بش تهکیک)
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فراوانی سطوح در مدرسش حسامی(پسرانش)
فراوانی سطوح برای فضای کالس ،حیاي و رايرو در مدرسش حسامیدر
جدول  5ارااش ده است کش برای رو ن دن ارتباي بین افزاید سطوح
معنایی و وضعیت ایدهآل داندآموزان در این فضاست

فراوانی سطوح در مدرسش ادی فرزانش (دخترانش)
فراوانی سطوح برای فضای کالس ،حیاي و رايرو در مدرسش ادی فرزانش
در جدول  6ارااش ده است کش برای رو ن دن ارتباي بین افزاید
سطوح معنایی و وضعیت ایدهآل داندآموزان در این فضاست

فراوانی سطوح در مدرسش کو د (دخترانش)
فراوانی سطوح برای فضای کالس ،حیاي و رايرو در مدرسش کو د در
جدول  7ارااش ده است کش برای رو ن دن ارتباي بین افزاید سطوح

سؤال  6سواالت مستقین
نش ویژگیيایی از مدرسش تان را مطلوب میدانید و بش آن ال ش مندید؟
از کداپ ویژگیيای مدرسشتان راضی نیستید؟ نرا؟
ویژگیيایی فضایی مدرسش (اندازه ،کل ظايری ،رنگ ،مبلمان و )-
مو عیت مکانی (دسترسی ،محیط اطراف و ) پاسخيای بش دست آمده
و فراوانی سطوح مورد توجش در ير یک از فضايا در مدارس پسرانش و
دخترانش در کليای  10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ، 3ارااش ده است

پرسشنامش و مشايده پژويشگر و جمعبندی کلی آنها پرداختش ده است

فراوانی سطوح در مدرسش اسالپ (پسرانش)

تحلیل نتای

فراوانی سطوح برای فضای کالس ،حیاي و رايرو در مدرسش اسالپ در

پژويد نشان میديد نتای بش دست آمده در فضای کالس و حیاي بش

جدول  1ارااش ده است کش برای رو ن دن ارتباي بین افزاید سطوح

صورت مثبت بوده و بیشترین گراید برای جنسیت مذکر بش فضای

معنایی و وضعیت ایدهآل داندآموزان در این فضاست

کالس وجود دارد ،یعنی بش بارتی رسیدن بش سطوح باالی معنایی

فراوانی سطوح در مدرسش دین و داند (پسرانش)
فراوانی سطوح برای فضای کالس ،حیاي و رايرو در مدرسش دین و داند
در جدول  2ارااش ده است کش برای رو ن دن ارتباي بین افزاید
سطوح معنایی و وضعیت ایدهآل داندآموزان در این فضاست

معنایی و وضعیت ایدهآل داندآموزان در این فضاست

آنالیز و تحلیل
در ادامش برای رو ن دن ارتباي بین افزاید سطوح معنایی (متلیر
مستقل) و وضعیت ایدهآل داندآموزان (متلیر وابستش) بش تحلیل

گیبسون در فضای کالس برای پسران خو ایند بوده و بش وضعیت
مطلوب آنها نزدیک است اما بیشترین يمبستگی بین وضعیت مطلوب
و سطوح معنایی برای دختران ،در فضای حیاي اتهاق میافتد ،یعنی
افزاید سطوح معنایی بیشتر در فضای حیاي برای دختران خو ایند
است با توجش بش نتای بش دست آمده ،بیشترین تمایل فضایی برای فضای

فراوانی سطوح در مدرسش اللدیر (پسرانش)

کالس است ،بش بارتی سطوح معنایی در فضای داخلی ايمیت بیشتری

فراوانی سطوح برای فضای کالس ،حیاي و رايرو در مدرسش اللدیر در

برای مماطبان پسر دا تش و بعد از آن حیاي مورد توجش بوده است ،اما

جدول  3ارااش ده است کش برای رو ن دن ارتباي بین افزاید سطوح

در فضای رايرو افزاید سطوح معنایی رابطشای معکوس با وضعیت

معنایی و وضعیت ایدهآل داندآموزان در این فضاست

مطلوب داندآموزان دارد و آنها بش دنبال افزاید سطوح معنایی در این

فراوانی سطوح در مدرسش يمت (پسرانش)

گونش فضايا نیستند از دیگر یافتشيای تحلیل نتای

میتوان بش

فراوانی سطوح برای فضای کالس ،حیاي و رايرو در مدرسش يمت در

اولویتبندی سطوح معنایی در ير دو جنس مذکر و مؤنث رسید سطوح

جدول  4ارااش ده است کش برای رو ن دن ارتباي بین افزاید سطوح

نهارپ ،پنجن ،شن و در نهایت اول تا سوپ ،بش ترتی بیشترین جذابیت

معنایی و وضعیت ایدهآل داندآموزان در این فضاست

را برای جامعش ی آماری پژويد و مماطبان اصلی این گونش فضايا دارند
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) پاسخيای بش دست آمده و فراوانی سطوح مورد توجش در مدرسش اسالپ (مدرسش پسرانش:1 جدول
Table 1: The obtained answers and the frequency of attention levels in Islam school (boys' school)
Percent%

درصد

Titles

Titles

25-50

0-25

نوان

50-75

75-100

نوان

Static

ساکن

Δ

Ο



پویا

Sad

غمگین

Ο



Δ

اد

Happy

Cold

سرد



گرپ

Warm

Despicable

نهرت انگیز

Ο



دوست دا تنی

Lovely

Ugly

ز ت

Ο

Δ



زیبا

Beautiful

Noisy

پر سر وصدا

Δ

Ο



آراپ

Quite

Dark

تاریک



رو ن

Bright

Uncomfortable

ناراحت

Ο

Δ



راحت

Cozy

Free

آزاد

Δ

Ο



تحت کنترل

Under supervision

Stressful

استرس زا

ΔΟ



آراپ

Relaxing

ΔΟ

ΔΟ

Dynamic

Class
Yard
Aisle

) پاسخيای بش دست آمده و فراوانی سطوح مورد توجش در مدرسش دین و داند ( مدرسش پسرانش:2 جدول
Table 2: The obtained answers and the frequency of attention levels in Dinodanesh school (boys' school)
Percent%

درصد

Titles

Titles

25-50

0-25

نوان

50-75

75-100

نوان

Static

ساکن

Δ

Ο



پویا

Sad

غمگین

Ο



Δ

اد

Happy

Cold

سرد

گرپ

Warm

Despicable

نهرت انگیز

دوست دا تنی

Lovely

Ugly

ز ت

Ο

Δ

زیبا

Beautiful

Noisy

پر سر وصدا

Δ

Ο



آراپ

Quite

Dark

تاریک



رو ن

Bright

Uncomfortable

ناراحت

Free

آزاد

Stressful

استرس زا

Class
Yard
Aisle

ΔΟ




Ο


ΔΟ
Ο

Δ

Dynamic

Δ



راحت

Cozy

ΔΟ



تحت کنترل

Under supervision

آراپ

Relaxing



Ο
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) پاسخيای بش دست آمده و فراوانی سطوح مورد توجش در مدرسش اللدیر ( مدرسش پسرانش:3 جدول
Table 3: The obtained answers and the frequency of attention levels in Alghadir school (boys' school)
Percent%

درصد

Titles

Δ

ساکن

Sad

غمگین

Cold

سرد

ΔΟ

Despicable

نهرت انگیز

Ο



Ugly

ز ت

Ο

Δ

Noisy

پر سر وصدا

Δ

Ο

Dark

تاریک

Ο

Uncomfortable

ناراحت

Ο

Free

آزاد

Stressful

استرس زا

Ο

Ο

Δ

نوان
0-25

50-75

Ο

Static

Titles

25-50

75-100

نوان



پویا



اد

Happy

گرپ

Warm

دوست دا تنی

Lovely

زیبا

Beautiful



آراپ

Quite



رو ن

Bright

راحت

Cozy





Δ
Δ



Dynamic

ΔΟ



تحت کنترل

Under supervision

Ο



آراپ

Relaxing

Class
Yard
Aisle

) پاسخيای بش دست آمده و فراوانی سطوح مورد توجش در مدرسش يمت (مدرسش پسرانش:4 جدول
Table 4: The obtained answers and the frequency of attention levels in Hemat school (boys' school)
Percent%

درصد

Titles

Titles

50-75

25-50

Ο

Δ



غمگین

Ο



Cold

سرد

ΔΟ

Despicable

نهرت انگیز



Ugly

ز ت

Ο

Δ

Noisy

پر سر وصدا

Δ

Ο

Dark

تاریک

Uncomfortable

ناراحت

Ο

Δ

Free

آزاد

Ο

Δ

Stressful

استرس زا

Δ

Ο

Static

ساکن

Sad

Class
Yard
Aisle

نوان
0-25

75-100

نوان

پویا

Dynamic

اد

Happy



گرپ

Warm

Ο

دوست دا تنی

Lovely

زیبا

Beautiful

آراپ

Quite

رو ن

Bright

راحت

Cozy

تحت کنترل

Under supervision

آراپ

Relaxing

Δ



ΔΟ
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) پاسخيای بش دست آمده و فراوانی سطوح مورد توجش در مدرسش حسامی( مدرسش پسرانش:5 جدول
Table 5: The obtained answers and the frequency of attention levels in Hesami school (boys' school)
Percent%

درصد

Titles

ساکن

Sad

غمگین

Cold

سرد

Despicable

نهرت انگیز

Ugly

ز ت

Ο

Δ

Noisy

پر سر وصدا

Δ

Ο

Dark

تاریک

Uncomfortable

ناراحت

Free

آزاد

Stressful

استرس زا

Δ
Ο
Δ

0-25

Static

Titles

Ο



پویا



Δ

اد

Happy



Ο

گرپ

Warm

Ο



دوست دا تنی

Lovely

زیبا

Beautiful



آراپ

Quite

Δ

رو ن

Bright

راحت

Cozy

Ο

تحت کنترل

Under supervision



آراپ

Relaxing



Ο
Ο

Δ

نوان

25-50

50-75

75-100

نوان

Δ



Δ



Δ

Dynamic

Class
Yard
Aisle

) پاسخيای بش دست آمده و فراوانی سطوح مورد توجش در مدرسش ادی فرزانش ( مدرسش دخترانش:6 جدول
Table 6: The obtained answers and the frequency of attention levels in Adibefarzane school (girls' school)
Percent%

درصد

Titles

Sad

غمگین

Cold

سرد

Despicable

نهرت انگیز

Ugly

ز ت

Ο

Noisy

پر سر وصدا

Δ

Dark

تاریک

Uncomfortable

ناراحت

Free

آزاد

Stressful

استرس زا

Class
Yard
Aisle


Ο

0-25

ساکن

Titles

نوان

25-50

Static

50-75

75-100

نوان

Ο

Δ

پویا



Δ

اد

Happy

گرپ

Warm



ΔΟ


Ο

Δ

دوست دا تنی

Lovely



Δ

زیبا

Beautiful



آراپ

Quite

رو ن

Bright

Ο
ΔΟ

Ο

Ο

Dynamic





Δ

راحت

Cozy

Ο



Δ

تحت کنترل

Under supervision



Δ

آراپ

Relaxing
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)Table 7: The obtained answers and the frequency of attention levels in Koshesh school (girl' school
Percent%

درصد

نوان

0-25

25-50

50-75

75-100

Titles

نوان

Titles

پویا



Ο

Δ

ساکن

Static

Happy

اد

Δ



Ο

غمگین

Sad

Warm

گرپ

ΔΟ



سرد

Cold

Lovely

دوست دا تنی

نهرت انگیز

Despicable

Beautiful

زیبا

Δ

Ο

ز ت

Ugly

Quite

آراپ



Δ

پر سر وصدا

Noisy

Bright

رو ن

ΔΟ

تاریک

Dark

ناراحت

Uncomfortable
Free
Stressful

Dynamic

Ο




Ο

Cozy

راحت



Δ

Under supervision

تحت کنترل



ΔΟ

آزاد

Relaxing

آراپ



Ο

استرس زا

Δ

Ο

Class
Yard
Aisle

نتیجهگیری
گیبسون روانشناس آمریکایی و یکی از نظریشپردازان اخص روانشناسی

و سطوح دیگر است دلیل حااز ايمیت بودن این موارد (سطا  4و )4

اکولوژیک مؤلهشی رضایت بمشی در فضا را مطرح نموده و روانشناسی

بش دلیل معانی ارز ی و اطهی مانند :حس در خانش بودن ،متهاوت بودن

اکولوژیک و نظریشی ابلیتيا را بش نوان دو لن و نظریشی مهن در

فضايا ،خانش دوپ بودن ،گرپ و صمیمی بودن ،دلباز و خودمانی بودن،

راستای رسیدن بش رضایت بمشی در فضا معرفی میکند و در راستای

بش دلیل مشابش بودن فضا با محیط خانش و حس فضایی کش در خانش بودن

ارتباي میق انسان با محیط ،مولهشيای معنا را مطرح کرده و آن را بش

را بش آنها القا میکند و معانی نشانشای کش تمامی مسیريا (سیرکوالسیون

د سطا تقسین میکند کش شمین سطا را نهایت پیوستگی انسان

حرکتی) ،لبشيا ،گو شيا ،مهصليا (پلش داخلی و خارجی) و روابط

با محیط میداند يدف پژويد حاضر تعیین سطا انتظار داندآموزان

ملکردی (رابطش حیاي با ساختمان) ،بش دلیل ساده بودن فضايا ،تجربش

از بر راری سطوح معنا و يمچنین مشمص نمودن ارتباي بین افزاید

فضایی گذ تش خود (مانند درخانش بودن) خوانایی دا تش است در بیشتر

سطوح معنایی گیبسون و وضعیت مطلوب مدنظر استهاده کنندگان

ننین مدارسی مولهش نهارپ محیط (حیطش ادراکی) و سطا  6معنای

(داندآموزان) در این گونش فضايا است ،بش بارتیا آیا رسیدن بش سطوح

مکان (سطا نمادین) نیز بش دلیل سرسبزی ایجاد ده بش واسطش درختان

معنایی باالتر ،امری خو ایند برای استهاده کنندگان این گونش فضايا

دیمی و فضايای سبز ایجاد ده و کهپوشيایی سبز مانند نمن و

است یا نش؟ کش در راستای رسیدن بش يدف و پاسخ بش سؤاالت پژويد،

نمن مصنو ی ،مورد توجش داندآموزان است

جهت گردآوری دادهيا از روش پیمایشی ،طرح پرسشنامش و مشايده

در وا ع در مورد بیان رابطش میان حس تعلق بش مکان و سطوح معنایی

مستقین و برای تبیین نتای از دیگراپيای افتراق معنایی و جمع بندی

مکان در فضايای آموز ی مدارس غیرانتها ی تلییر کاربری یافتش ننین

نتای  5مورد دیگر سواالت و فراوانی بیشتر پاسخيا استهاده گردید

میتوان جمعبندی نمود کشا تعلق بش مکان و سطوح معنایی مکان با ين

تحقیق و

رابطش کامالم مستقین و متناظر دا تش و این رابطش در حیطش فرمی محیط

طراحی پرسشنامشيا با يدف در نظر گرفتن تمامی جوان

يمچنین بشحدا ل رساندن مداخلشگريا طراحی د ،کش در نهایت نتای

مدارس و سطا متناظر آن یعنی سطا اطهی و نشانشای و حیطش ادراکی

زیر حاصل گردید:

محیط و سطا متناظر آن یعنی سطا نمادین بارزتر و برای داندآموزان

در تمامی مدارس تلییر کاربری یافتش با توجش بش مشايدات و تحلیل

بیشترمورد توجش است در زیر ،دالیل مورد توجش بودن وضعیت فضایی-

پرسشنامشيا ،مولهش سوپ محیط کش معطوف بش حیطش فرمی است و سطا

کالبدی مدارس و نگونگی سطوح اطهی و نشانشای و حیطش ادراکی و

 4و  5معنای مکان کش سطا اطهی و نشانشای است ،بارزتر از مولهشيا

سطا نمادین معنا در مدارس مورد نظر هکر ده است این دالیل با

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،14شماره  ،2بهار 1399

()427

توجش بش مشايدات و تحلیل پرسشنامشيا وتحلیل پژويشگر از کلیت فضا
بش دست آمده است:
 1دالیل القای حسيایی مانند حس در خانش بودن ،خانش دوپ بودن
مدرسش ،راحت و دلباز بودن ،ایمن ،مهربان ،دن  ،پویا و

بودن در

داندآموزان و ادران سطا اطهی محیط در آنها وابستش است بش واملی
نظیر:
o
o

o

o

o

o
o

o
o
o
o

دارای نور کافی و مستقین بودن فضايای اصلی مانند کالسيا
رارگیری مناس بنا در زمین از نظر نور ،تهویش ،منظر و يمساز
بودن با ا لین منطقش
جهتگیری مناس بنا و جانمایی فضايای داخلی بش صورتی کش بش
معیاريایی نظیر نور ،صدا ،بو ،درجش محصوریت و مقیاس مناس ،
تنوع بصری ،ارتباطات
مبلمان و ظرفیت استاندارد فضايا ،هافیت ،منظر ،يمجواریيا و
تعامل با بافت متوجش با د
دارای يندسش فضایی مثبت ایجاد ده بش واسطش جهتگیری و
استقرار و فرپ بنا
دارای مصالا گرپ و مانند فضای مسکونی و مانند فضای مسکونی
مبلمان و نیدمان فضایی ،دا تن دید و منظر بش حیاي ،انعطاف
پذیری فضايا و ابلیت تلییر کاربری فضايا بش یکدیگر در صورت
لزوپ
يندسش و فرپ کلی بنا القا کننده حسيا
دارای فضايای نیمش باز مانند بالکنيا
توده و تراکن
سلسلش مرات و دسترسی

 2دالیل خوانایی فضايا ،پیچیده و گی کننده نبودن و ساده بودن برای
داندآموزان و دالیل ادران سطا نشانشای محیط مدارس در
داندآموزان( :نتای حاصل از تحلیل نقششيای ناختی)
 oابل تشمیص بودن مسیريای حرکتی (از ورودی مجمو ش تا
ساختمان و داخل بنا)
 oابل تشمیص بودن لبشيا (داخلی و خارجی)
 oابل تشمیص بودن مهصليا مانند پلشيا ،رايرويا و فضايای
ارتباطی ،روابط ملکردی و فضایی ساده و فا د پیچیدگی ،تجربش
فضایی داندآموزان از این فضايا در وا ع الگوی فضایی تجربش ده
توسط آنها (بش واسطش مشابش بودن با فضایی کش در آن زندگی
میکنند)
 oابل تشمیص بودن و در دید بودن ورودیيا و در دید بودن نمای
مدرسش
 oيماينگ بودن ورودیيا با بافت کونش
 3دالیل مورد توجش بودن فضا برای داندآموزان ،بش لحاظ حیطش
ادراکی و سطا نمادین معنا:
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 oایجاد سبزینگی در حیاي از طریق گیايان و درختان و حتی
کهپوشيای القا کننده این حس مانند نمن و نمن مصنو ی
 oایجاد سبزینگی در فضايای داخلی مانند نورگیريا ،مسیريای
حرکتی ،رايرويا و فضايای تجمع داندآموزان
 oایجاد سبزینگی در حتی فضای پشت پنجره کالسيا

مشارکت نویسندگان
تماپ نویسندگان بش نسبت سهن برابر در این پژويد مشارکت دا تند

تشکر و قدردانی
مقالش ارسالی حاصل پایاننامش دانشجوی دکتری تمصصی معماری ،نادیا
شال ی بوده و تاریخ دفاع  1398/06/11و محل ثبت دانشگاه آزاد
اسالمی واحد نجف آباد و تأمینکننده منابع مالی ،مص دانشجو بوده
است از اساتید راينما کش در زمینش پیشبرد مقالش فعلی يمکاری
نمودهاند ،تشکر و دردانی میگردد

تعارض منافع
«يیچگونش تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است »
پینوشت
1

Concise
2 Place Attachment
3 Place Meaning
4 Afford
5 Affordance
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 و فارغ1379 ازدانشگاه لن و صنعت در سال
1386 التحصیل مقطع دکتری معماری در سال
از دانشگاه آزاد اسالمی واحد لوپ تحقیقات
 دهيا مقالش،يستند ایشان بش نوان پژويشگر
لمی در مجالت و کنهرانسيای لمی ارااش
نمودهاند و سمنرانی دا تشاند

1399  بهار،2  شماره،14  جلد،نشریه علمی فناوری آموزش

 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد لوپ1387 دکتری هرسازی را در سال
تحقیقات دریافت نموده اند ایشان بش نوان پژويشگر ده يا مقالش لمی
در مجالت و کنهرانس يای لمی ارااش نمودهاند و سمنرانی دا تشاند
شادی عزیزی ضو يیئت لمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکزی يستند ایشان فارغ التحصیل مقطع کار ناسی ار د پیوستش
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