Tech. Edu. J. 13(2): 274-283, Spring 2019

Technology of Education Journal
(TEJ)
Homepage: jte.sru.ac.ir

TEJ

SRTTU

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Characteristics and elements of primary school open space’s design based on EI in
learning process from professional’s perspective
H. S. Shams dolatabadi1,*, F. Mozaffar2, N. Malek 1, B. Saleh Sedghpour3
Group of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Design, University of Art, Tehran, Iran
Group of Architecture, Faculty of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology, Tehran,
Iran
3
Group of Educational Science, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
1

2

ABSTRACT
Background and Objectives: The school yard plays an important role in the formation of the student's
Submitted: 19 June 2018
Reviewed: 31 July 2018
Revised: : 26 October 2018
Accepted: : 05 November 2018
KEYWORDS:
Intelligence
Self-Actualization and Space
EI in School
Environmental Learning

* Corresponding author

hosna_shd@aui.ac.ir

personality by providing opportunities for various activities, especially in the early stages of the formation
of their social abilities. Creating a sense of belonging to the school can have a significant impact on the
existence and identity of students. This feeling is created by repeated connection with the space and as a
result of its coordination with the behavioral habits and mental pattern and potential and actual abilities of
the person, the person feels belonged to the space more- this maximizes especially when the place belongs
to a group (e.g. school). In other words, a person can only be socially and emotionally effective after meeting
his or her needs and develop his or her existential capacity for growth.
The aim of the study is to provide guidelines to design children’s open spaces in primary school based on
promotion of learning and Emotional intelligence.

Methods: An exploratory research is conducted based on both qualitative-quantitative methods, using

Delphi in the primer part. Consequently, professionals were interviewed in an unstructured way in the
field of landscape architecture and Psychology (emotional intelligence). Then, with the techniques of open
and axial coding the content table is created. The questionnaire is also organized in two rounds. Network
sampling method (snowball) on the sample size of 17 professionals is used. The data were analyzed using
Q factor analysis.

Findings: At the end, the most affecting elements on the Emotional Intelligence in process of learning in
open primary school spaces are consist of; personal, social, design, physical spaces, Child Participation in
design of their spaces and environmental psychology dimensions.
Conclusion: Research has been formed around extracting the principles of designing the open space of
the school according to learning and emotional intelligence. According to experts, some individual, social,
natural and physical characteristics, participation in the creation of space, design and psychology of the
environment are able to facilitate the conditions for the promotion of emotional intelligence and learning. In
this way, by using some space features and attributes in the school yard, children's presence and belonging
to the outdoor space can be aided. In the meantime, factors such as diversity of space and performance,
using multifunctional spaces and flexibility also affect this process. It should be noted that the open space
of the school is both a social and physical place. This means that not only does it create a space for the main
function of the school, ie environmental and cognitive learning, but it also creates a space for a variety of
social interactions, cultural learning and emotional learning skills through the senses and active participation
that prepares the ground for emotional intelligence.
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پیشینه و اهداف :حیاط مدرسه با فراهم آوردن فرصت برای فعالیتهای متنوع نقش مهمی را در دورهی شکلگیری
شخصیت دانشآموز به ویژه در مراحل اولیهی شکلگیری توانمندیهای اجتماعی آنها بازی میکند .ایجاد حس تعلق
به مدرسه قادر است تأثیر جدی در وجود و هویت دانشآموزان داشته باشد .این حس با ایجاد ارتباط مکرر با فضا و
در اثر هماهنگی آن با عادتهای رفتاری و الگوی فکری و تواناییهای بالقوه و بالفعل فرد صورت گیرد که موجب تعلق
خاطر بیشتر فرد به فضا میشود ،و به ویژه زمانی که مکان به یک گروه تعلق دارد (مانند مدرسه) ،افزون میگردد .به
بیان دیگر ،فرد تنها پس از برآورده شدن نیازهای خود از لحاظ اجتماعی و هیجانی میتواند تأثیرگذار باشد و ظرفیت
وجودی خود را برای رشد شکوفا سازد .هدف این پژوهش ارائه اصول طراحی برای فضاهای باز مدرسه در دبستان مبتنی
بر افزایش هوشمندیهیجانی و فرآیند یادگیری است.

روشها :پژوهش بر روش تحقیق کیفی-کمی و استفاده از روش پیمایش اکتشافی دلفی استوار است .مرحله اول
تحقیق ،مصاحبه باز پاسخ با متخصیص در رشتههای معماری و روانشناسی در حوزهی هوشهیجانی را دربرمیگیرد،
سپس با کمک تکنیک کدگذاری باز و محوری و تشکیل جدول هدف-محتوی ،پرسشنامهی محقق ساخت شکل
میگیرد که طی دو مرحله توسط متخصصان تکمیل شده است .نمونهگیری با استفاده از روش شبکهای (گلوله برفی)
و حجم نمونه با اشباع نظری که  17نفر از متخصصین را شامل میشود ،صورتگرفته است.

یافتهها :درنهایت ،نتایج براساس تحلیل عامل  Qاستخراج شده است .تأثیرگذارترین عوامل بر هوشمندیهیجانی در
فرآیند یادگیری کودکان عبارتند از؛ ابعاد فردی ،اجتماعی ،کالبدی ،طراحی ،مشارکت کودکان در طراحی و روانشناسی
محیط بر فضاهای باز مدرسه در دوران ابتدایی.

نتیجهگیری:پژوهش حول محور استخراج اصول طراحی فضای باز مدرسه با توجه به یادگیری و هوشهیجانی شکل
گرفته است .از نظر متخصصان برخی ویژگیهای فردی ،اجتماعی ،طبیعی و کالبدی ،مشارکت در فضاسازی ،طراحی
شناسی محیط قادرند شرایط را برای ارتقا هوشمندی هیجانی و یادگیری تسهیل نمایند .به این ترتیب که با
و روان
ِ
بهرهگیری از برخی ویژگیها و صفات فضایی در حیاط مدرسه میتوان به حضور و تعلق خاطر کودکان نسبت به فضای
باز کمک کرد .در این بین ،عواملی چون تنوع فضا و تنوع عملکرد ،بهرهگیری از فضاهای چند عملکردی و انعطافپذیری
نیز بر این روند تأثیرگذار هستند .باید توجه داشت که فضای باز مدرسه عالوه براینکه مکانی اجتماعی است ،مکانی
کالبدی هم به شمار میآید .به این معنی که ،نه تنها مکانی برای عملکرد اصلی مدرسه ،یعنی یادگیریهای محیطی و
شناختی پدید میآورد بلکه فضایی برای انواع تعامالت اجتماعی ،یادگیریهای فرهنگی و مهارتآموزی هیجانی از طریق
حواس و مشارکت فعاالنه را نیز ایجاد میکند که زمینه ساز ایجاد مفهوم هوشمندیهیجانی است.

مقدمه

حیاط مدرسه با فراهم آوردن فرصت برای فعالیتهای متنوع نقش
مهمی را در دورهی شکلگیری شخصیت دانشآموز به ویژه در مراحل
اولیهی شکلگیری توانمندیهای اجتماعی آنها بازی میکند .ایجاد حس
تعلق به مدرسه قادر است تأثیر جدی در وجود و هویت دانشآموزان
داشته باشد .این حس با ایجاد ارتباط مکرر با فضا و در اثر هماهنگی
آن با عادتهای رفتاری و الگوی فکری و تواناییهای بالقوه و بالفعل فرد
صورت گیرد که موجب تعلق خاطر بیشتر فرد به فضا میشود ،و به ویژه

زمانی که مکان به یک گروه تعلق دارد (مانند مدرسه) ،افزون میگردد.
به بیان دیگر ،فرد تنها پس از برآورده شدن نیازهای خود از لحاظ
اجتماعی و هیجانی میتواند تأثیرگذار باشد و ظرفیت وجودی خود را
برای رشد شکوفا سازد .بار-آن مهارت هوشهیجانی را از پلههای هرم
مازلو تعریف میکند و آن را پس از نیازهای سطوح پایینتر (مانند؛
نیازهای زیستی ،ایمنی ،امنیت وابستگی ،تعلق و احترام) و پیش از نیاز
عالی خودشکوفایی قرار میدهد .در نهایت ،خودشکوفایی گام نهایی در
ِ
ابراز وجود محسوب شده و تا حد زیادی وابسته به آگاهی همه جانبه فرد
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از خود و احساساتش است.
مفهوم خودشکوفایی که از طریق مازلو به صورت متداول امروزی مطرح
شده است در سیستم تربیتی نیز کارائی فراوان دارد .اهمیت نظریه مازلو
درآموزش و پرورش به این معنی است که عدم تأمین نیازهای فیزیولوژیک
عاملی برای ایجا ِد انرژی روانی کمتر است و نیازهایی همچون یادگیری یا
مهارتهای هوشهیجانی را تأمین نمی کند.
از آنجایی که بیشترین فرصت حضور فضای طبیعی در مدارس در فضای
باز و حیاط آن است .فضای باز طبیعی مدرسه قادر است تغییرات فراوانی
را در رفتار و شخصیت فرد ایجاد کند .این تأثیرات حوزهی اعتماد
به نفس تا مهارتهای حل مسئله را در برمیگیرند .مدارس با ایجاد
فضاهایی برای کسب مهارتهای هوشمندی هیجانی ،میتوانند تبدیل
به مراکز آموزش مهارتهای زندگی میشوند که فرصتهای مطلوب به
منظور سازگاری بیشتر با محیط را فراهم میکنند .آنها قادرند تا زمینهای
ِ
جهت رسیدن به همهی توانمندیها و خودشکوفایی برای کودکان
را به
فراهم کنند.
یادگیریهای محیطی در زندگی ابتدا در خانواده و بعد مدرسه شکل
میگیرند و از آنجایی که رسالت مدارس امروز تنها محدود به تربیت
افرادی با داشتن تواناییهای شناختی نیست ،لذا هوشمندیهیجانی
و عاطفی ازجمله استعدادهایی هستند که نظام آموزشی میتواند به
جای نادیده گرفتن آنها و تأکید افراطی بر هوش و توانایی تحصیلی،
زمینهی تقویت و شکوفاییشان را فراهم کند .برنامههای متنوعی مانند
برنامههای  CASELتوسط نظام آموزشی برای اغنای هوشهیجانی مطرح
شده است .برخی از آنها با ایجاد حس تعلق نسبت به مدرسه شرایط
بهرهگیری از محیط کالبدی را در این امر فراهم میکنند.
موفقیت اجتماعی حاصل برخورداری از تنها یک قابلیت نیست .همانطور
که هوش نیز بخشهای متعددی را شامل می شود .هوش چندگانه
مجموعهای از تواناییهای فرد را به صورت یکپارچه دربردارد .گاردنر
با تکیه بر این اصل ،نظریهی خود را حول محور پاسخ موفقیتآمیز به
موقعیت جدید و ظرفیت فرد برای یادگیری از تجربیات محیطی شکل
داده است .از اینجاست که هوشهیجانی به عنوان یک توانایی (از بین
مدل های توانایی و آمیخته در تعریف آن) برای استفاده از محیط قابل
مطرح شدن است.
اجتماعی خارج از وجود فرد را عالوه بر
به بیان دیگر ،می توان شرایط
ِ
تواناییهای شخصی وی ،از ملزومات زندگی دانست .این دو در مدرسه
که مرحله آمادگی برای زندگیست و هم در مرحلهی اشتغال که تحقق
زندگی است ،به یکدیگر وابسته هستند .یعنی ،بین هوش و موفقیت
اجتماعی یک رابطه دو طرفه وجود دارد که هریک به دیگری اجازه رشد
میدهند و یک الزام عملی و تمایالتی برای پیشبینی موفقیت فرد در
فعالیتهای مختلف مطرح میشود.
داشتن آنچه از تعاریف مختلف بحث شد ،هوش به عنوان قدرت
با درنظر
ِ
سازگاری فرد با محیط ،توانایی برای یادگیری ،توانایی انجام تفکر انتزاعی
معنی برقراری رابطه بین نمادهای کالمی ،عددی و تعاریف عملیاتی
به
ِ
معرفی شده است .از این میان ،با نگاه به رویکرد هوش به عنوان یادگیری
میتوان گفت که تحول فردی به یادگیری وابسته است و یادگیری نیز به
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شرایط بیرونی فرد بستگی دارد ،که باعث می شود ،هوش را امری قابل
تغییر و نه وراثتی بدانیم .یعنی هر اندازه محیط شرایط پختگی اعضای
خود را بیشتر ایجاد کند و امکانات یادگیری متناسب با شرایط را بیشتر
افزایش دهد ،افراد آن شانس بیشتری برای پیشرفت خواهند داشت.
از آنچه تاکنون در مورد هوش گفته شد ،اینگونه برمیآید که توافق بین
هوش و زندگی جنبه ی بنیادی دارد .درواقع ،هوش به عنوان محصول
زندگی و همچون ابزاری برای آن ظهور مییابد [ .]1به این معنا که
هوش ضامن وجود انسان است و از طرف مقابل این موجودیت به هوش
امکان رشد میدهد.

هوش

هوش از مفاهیم پیچیدهی روان شناسی است و به دلیل بهرهگیری از
خود هوش برای تعریف آن ،تنوع فراوانی در تعاریفش دیده میشود .به
منظور ساده کردن این مفهوم اگر همچون سایر عملکردهای جسمی و
ذهنی با یک نگاه طبیعتگرا به هوش بنگریم ،میتوان آن را همراه با
خلقت انسان دانست .با این دیدگاه سؤال اصلی ،چیستی هوش نیست و
در برابر آن ،پاسخ به این سؤال مهم قرار میگیرد که هوش واقعا به چه
منظور استفاده میشود [.]1
به نظر میآید که هوش ،وسیلهای برای حفظ زندگی و سازگاری با آن
است و دائماً در حال رشد و تحول است [ .]2سازگاری با زندگی ،با
ذخیرهی اطالعاتِ حاصل از تکرار رویدادها درحافظه حاصل میشود،
که در این حال میتوان از یادگیری سخن به میان آورد .به این معنا
که هوش به عنوان ابزاری برای «بقاء وسازگاری آگاهانه با محیط» مورد
استفاده قرار میگیرد [.]1
از سوی دیگر ،در مسیر زندگی هوش میتواند در جهت راهیابی به سمت
مسیر فرد را یاری کند .گرچه ،انسان برای زنده ماندن ،تنها به توانایی
های خود وابسته نیست و شرایط اجتماعی خارج از وجودش نیز بر او
تأثیرگذار است .درواقع ،هم در مرحله آمادگی برای زندگی(مدرسه) و هم
در مرحله تحقق زندگی (شغل) ،فرد وابسته به شرایط اجتماعی خارج
از خود است.
به نظر میرسد ،بین هوش و موفقیت اجتماعی یک رابطه دو طرفه وجود
دارد که هر یک به دیگری اجازه رشد میدهند .به همین جهت ،نیاز به
پیشبینی درصد موفقیت فرد در فعالیتهای مختلف مطرح میشود.
رایج هوش قابل دریافت است .این مسأله
پاسخ به این نیاز از آزمونهای ِ
زمینه را برای شکلگیری هوشهای چندگانه فراهم میکند.

هوش چندگانه
نظریه هوش چندگانه مجموعه گستردهای از تواناییها را به صورت
سیستم چندگانهی یکپارچهای در نظر میگیرد .این نظریه هوش
منطقی ،تصویری ،زبان شناختی ،فضایی ،جسمی و حرکتی ،موسیقیایی،
درون فردی و برون فردی را معرفی میکند .در این میان ،مایر و سالووی
[ ]3هوشهیجانی را بخشی از تفکر گاردنر در مورد هوش اجتماعی
میدانند و «از آن به عنوان هوش میان فردی یاد میکنند».
به جز هوش که به آن اشاره شد ،هیجان یا عاطفه جز اساسی دیگری
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در هوش هیجانی است .می توان هیجان را انتقال دهندهی مجموعهای
از معانی دانست ،درحالیکه هوش وسیلهای برای دریافتن علل ایجاد این
هیجان یا احساس است[  5به نقل از  .]4هیجانات تمایل به حرکت و
عمل را در هر یک از احساسات و عواطف انسان نشان میدهند .به این
معنا که هر یک از هیجانات انسانی ،نوعی تمایل و انگیزه آنی و یا یک
نظام انگیزشی برای عمل و طرحی ضروری برای اداره زندگی هستند
[.]6
با استفاده از این معیار که هیجانات حاوی اطالعات هستند ،کسانی که
توانایی بهرهگیری از چنین اطالعاتی را دارا هستند ،هوشمندترند [.]7
پس ،نحوهی عملکرد فرد در زندگی نه فقط به هوش و قدرت تعقل،
بلکه به جنبه ی عاطفی و هیجانات وی و ترکیب این دو ،یعنی شناخت
شخص از آنها بستگی دارد [.]8
داماسیو تمایز افکار و احساس را امری ساختگی میداند و معتقد است
که حس هوشیار بودن از هیجان میآید و هر شخص برای معقول و
منطقی بودن احتیاج به احساسات عواطف دارد [ .]9وی همچنین معتقد
است که مدارهای 1احساسی به وسیله ی تجارب دورهی کودکی شکل
میگیرند و این درحالیست که افراد آگاهانه ،کسب آن تجربیات را به
اتفاق واگذار میکنند [.]8
هوشهیجانی برخالف هوش شناختی ،مهارتی انعطاف پذیر است که به
آسانی آموخته میشود و قابليت بهبود و توسعه را دارد [.]11 ,10 ,3
به نظر مایر [ ]10قسمتي از اين ظرفيت برای یادگیری غريزي است،
درحاليکه قسمت ديگر آن قابلیت آموزش را دارد که بوسيلهی تمرين
و تجربه پيشرفت میيابد .کیاروچی نیز [ ]12باور دارد که "یادگیری
مؤلفههای هوشهیجانی به مؤلفههای مبتنی بر دانش و تجربه نیاز
توانايي
دارد ".پس برخالف هوششناختي ،هوشهيجاني يک مهارت و
ِ
انعطافپذير است [.]3
لذا نیاز است تا برای به کارگیری هوشمندانه احساسات و عواطف الگوی
ایده آلی پیشنهاد شود .تعاریف عمدهی هوشهیجانی این مهم را بر عهده
دارند .تعاریف متداول هوشهیجانی بر دو گونه هستند که بر مبنای آنها
دو رویکرد اصلی شکل میگیرد؛ مدل توانایی 2و رویکردهای آمیخته .3و
آنچه در این پژوهش مورد نظر است ،توجه به رویکرد توانایی به عنوان
تعریف هوشهیجانی است.
مایر و سالووی از پیشروان تعریف هوشهیجانی براساس مدل توانایی،
کلیه مهارتهای هوشیاری عاطفی را در چهار دسته طبقه بندی کردند
[]10؛ اول؛ ادراک و ابراز هیجانات ،دوم؛ توانایی بهرهگیری از هیجانات
در آسانسازی تفکر و استفاده از هیجانات برای ارتقاء اندیشه .مانند
الگوهایی که سبب تغییر رفتار و سازش بهتر با محیط میگردد .سوم؛
فهم معنی و موقعیت هیجانات ،تجزیه و تحلیل آنها به اجزاء .چهارم؛ اداره
هیجانات ،توانایی مدیریت احساسات درخود و دیگران.
ازسوی دیگر ،رویکردهای آمیخته EI ،را به عنوان شایستگیهای شناختی
معرفی میکنند .یعنی آن را با سایر مهارتها و ویژگیها مانند؛ خرسندی
و قابلیتهای اجتماعی درهم میآمیزند .بار-آن ،گلمن ،دولوکس و
هیگس ارائه کنندهی مدلهای گوناگون مرکب از هوشهیجانی هستند.
گلمن هوشهیجانی را آرایش گستردهای از شایستگیها و مهارتها
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شامل دو عنصر درونی و بیرونی میداند که عملکرد را مدیریت میکنند.
او EIرا به پنج حوزه تقسیم کرده و آن را مشتمل بر شناخت هیجانات
خود ،اداره کردن آنها ،انگیزش و برانگیختن خود ،تشخیص هیجانات
درخود و دیگران و کنترل آنها تعریف میکند[.]8

مدرسه و توانایی هوشهیجانی
آنچه که نظام آموزشی امروز در دوران فعالیت در مدرسه سعی در القاء
آن به هر فرد دارد این است که بین بهرهی هوشی وی و سرنوشت او
در آینده ارتباط نزدیکی وجود دارد [ .]13این دیدگاه را میتوان به
نفوذ افکار رفتارگرایان در اواسط قرن بیستم نسبت داد .آنها ،توجه به
احساسات و هیجانات را از محدودهی علم خارج کرده و فقط رفتارهایی
را که در بیرون دیده میشد ،مورد مطالعه علمی قرار میدادند [ .]14این
درحالیست که تستهای موجود برای اندازهگیری بهره هوشی در پیش
بینی صحیح موفقیت افراد در زندگی توانا نبودهاند .نکته مهم از همین
جا قابل دریافت است که هوش و توانایی تحصیلی ،آمادگی و مهارتی را
برای استفاده از فرصت های مطلوب و رویارویی با نامالیمات در زندگی
فرد نمیدهد [ .]15اما مدارس و فرهنگ همچنان به هوش و استعداد
تحصیلی افراد تأکید زیادی دارند و به همان اندازه از هوشیاری عاطفی و
هیجانی افراد غافل هستند[.]16
چنین به نظر میرسد که نظام آموزشی میتواند به جای نادیده گرفتن
و بیاعتنایی به توانمندیهای هیجانی ،زمینه تقویت و شکوفایی آنها
را فراهم کند .بدین ترتیب مدارس با تشویق به کسب مهارتهایی
چون میزان ّ
خلقیت ،هیجانها و مهارتهای بین فردی که بعدا ً موجب
موفقیت و رضایت خاطر دانش آموزان خواهد شد تبدیل به مراکز
آموزشی مهارتهای زندگی میشوند [ .]19-17بیش از آن ،چنین
مهارتهایی عامل افزایش سطح توانایی های شناختی هستند .این رابطه
متقابل سبب میگردد تا  EIاز جمله عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی و
یادگیری شناخته شود.
هوشهیجانی موثر در یادگیری و هوششناختی
گرچه ،تحقیقات گذشته در زمینه موفقیت تحصیلی تنها متمرکز بر
عواملی شناختی بوده اند و نقش قابل پیش بینی آیکییو را بر روی
عملکرد دانش آموزان میسنجیدند [ .]21 ,20اما پژوهشهایی چون
مایر و سالووی در طی دهه ی نود میالدی تواناییهای شناختی را تنها به
عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی بیان کردند .تحقیقاتی
چون [ ]22نیز حیطهی وسیعتری از عوامل را مؤثر بر پیشبینی موفقیت
تحصیلی افراد ارائه کردند.
کستا و فریا [ ]23به تأثیر هوشهیجانی بر عملکرد تحصیلی به خصوص
بر روی دانش آموزان ابتدایی پرداختهاند .تحقیقاتی از این دست شاهد بر
اهمیت مطالعه  EIدر فعالیت های مدرسه می باشند .دنهام [ ]24و بشارت
[ ]25به اثبات تأثیر هوشهیجانی بر رشد شناختی و اجتماعی اشاره دارند و
از تأثیرات مفید آن در محیطهای مختلف ،به خصوص محیطهای آموزشی
سخن میگویند .درواقع ،دانشهیجانی با موفقیت تحصیلی بیشت ِر دانش
آموزان ،رفتارهای مثبت اجتماعی ،اضطراب و استرس کمتر و نتایج بهتر
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در ارزیابیها مرتبط است [ .]26همچنین ،دانشآموزان با  EIبیشتر ،سطح
باالتری را در انتخاب اهداف آموزشی ،انضباط فردی و کاری ،انگیزههای
فردی و نمرات نشان میدهند [ .]27,28دانستن این حقیقت بسیار مهم
است که فهم احساسات خود و دیگران به دانش آموز اجازه میدهد تا
انگیزهاش را جهت دستیابی به نتایج بهت ِر تحصیلی به کارگیرد [.]29
در نهایت " ،مدارسی که هوشهیجانی و شناختی را به هم متصل
میکنند و به پیشرفت هماهنگ و همگام آنها توجه دارند ،قادرند سطح
عملکرد دانشآموزان را به طور معنیداری بهبود بخشند ".چراکه،
"هوشهیجانی آخرین و جدیدترین تحول در زمینههای فهم ارتباط
میان تعقل و هیجان است" [ 30به نقل از .] 31
به نظر میرسد ،به ِ
علت آغاز یادگیری مهارتهای هیجانی از خانواده،
کودکان با وضعیتهای هیجانی متفاوت وارد مدرسه میشوند .از این رو،
مدارس با آموزش و یا اصالح مهارتهای هیجانی رو به رو هستند[]32
 .این امر نشان میدهد که توانایی دانشآموزان برای تنظیم و کنترل
هیجانهایشان تحت تأثیر محیط اجتماعی [ ]19و کالبدی [ ]33است
که آنها را به طور غیر مستقیم از طریق یادگیری مشاهدهای 4و یا مستقیم
تحت تأثیر آموزش ،قرار میدهد [.]34
از این جهت ،به منظور ارتقای هوشهیجانی برای پیشگیری از رفتارهای
نامطلوب و سالمت روانی ،مجموعهای از تالشها برای کودکان دورهی
ابتدایی و نوجوانان صورت گرفته است .الیاس ،هانتر و کرس [ ]35به
طرح شش برنامه ی شناسایی شده در این حوزه پرداختهاند .5که در این
میان ،یکی از برنامههای پیشگیری بر ساختار کالس و فضای یادگیری
تمرکز دارد .که با ایجاد محیطی برای مشارکت فعال در یادگیری و
پرورش روابط حمایتی با همساالن سعی در رسیدن به اهداف خود دارد.
در پروژهای با تأکیدهایی یکسان یعنی رشد اجتماعی سیاتل ،تقویت
یادگیری ،مشارکت درکالس درس و احساس تعلق بیشتر دانشآموزان
به مدرسه گزارش شده است .بعالوه ،نتایج مثبت در زمینه انضباط و
رفتارهای مخاطره آمیز نیز مورد توجه است [ 35به نقل از  .]36درواقع،
کودکان خود را عضوی از اجتماع از یادگیرندگان احساس میکنند و
زمینه برای یادگیری مهارتهای هوشهیجانی و خودکنترلی از طریق
خودآگاهی برایشان فراهم میشود.
در میان برنامههای پیشگیری ،برنامه مذکور قابلیت همراهی با ساختار
و محیط فیزیکی آموزش را دارد .آن ،یکی از راههای آموزش مهارتهای
هوشهیجانی و دستیابی به نهایت پتانسیل دانشآموزان و خودشکوفایی
ایشان از طریق یادگیری فعال را ارائه می دهد.

هوشهیجانی و خود شکوفایی

برطبق تعاریف ،هوشهیجانی دربرگیرندهی توانایی درک هیجانات
در خود و دیگران است EI.حوزهی بینفردی ،ارتباطات ،مهارتهای
اجتماعی و خودپنداره را شامل میشود .خودپنداره مرتبط با دریافتهای
فرد از خود بوده و از طریق تجربیات و خودرهبری شکل میگیرد ]37[.
عالوه براین ،خودپنداره جنبهای از هوشهیجانی است که جلوههایی از
خودآگاهی هیجانی ،احترام به خود و خودشکوفایی را در بردارد [.]38
بار-آن به نقل از یارمحمدیان وکمالی [ ]39عناصر تشکیل دهنده
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ی هوشهیجانی را شامل پنج مؤلفه اصلی می داند .او در عنصر اول،
مهارتهای درون فردی را شامل عوامل خودآگاهی هیجانی ،جرأت،
خودتنظیمی ،خودشکوفایی و استقالل معرفی میکند .وی خودشکوفایی
را تالشی در جهت شکوفا نمودن استعدادهای بالقوه ،قابلیتها و
ظرفیتهای شخص مطرح کرده است.
مفهوم خودشکوفایی به صورت متداول امروزی ،ریشه در فعالیت های
مازلو دارد .وی آن را روندی در جهت رسیدن به کمال و بر مبنای هر دو
فرآیند شناختی و عاطفی میداند [ .]14اهمیت نظریه مازلو درآموزش و
پرورش به این معنی است که عدم تأمین نیازهای فیزیولوژیک عاملی برای
ایجا ِد انرژی روانی کمتر است و نیازهایی همچون یادگیری یا مهارتهای
هوشهیجانی را تأمین نمیکند .دانشآموزی که نیازهای اساسی او مانند
الیق بودن ،دوست داشته شدن و مورد احترام بودن تأمین نمیشود،
انگیزش الزم برای تأمین نیازهای سطوح باالتر مانند؛ خالقیت ،جستجوی
دانش ،تأمین نیازهای هیجانی-عاطفی (هوشهیجانی) را ندارد.
به بیان دیگر ،فرد تنها پس از برآورده شدن نیازهای خود از لحاظ هیجانی
و اجتماعی میتواند تأثیرگذار باشد و ظرفیت وجودیش برای رشد را
شکوفا سازد .به این معنی که "به احتمال زیاد در فرآیند پیچیدهی
رش ِد شخصی گام بعدی و نهایی پس از هوشهیجانی ،خودشکوفایی
است"[.]40

هوشهیجانی و محیط

از نیازهایی که تأمین آن به خودشکوفایی میانجامد ،حس تعلق است.
حستعلق مرتبط با حس وابستگی و همبستگیای است که فرد با مکان
تجربه میکند [ 41به نقل از  .]42در دوران ابتدای کودکی ،حستعلق
بیشتر با مفهوم خانه مرتبط است .اما بتدریج همراه با رشد و ورود
به دورههای پسین کودکی نشانههایی از عالقه به فضای باز ،طبیعی
و فضاهای بازی و ورزشی نمایانگر می شود [ .]43زمانی که مدرسه
نیازهایی مانند کمک به دیگران ،همبستگی و میل به دوستی را برآورده
میکند ،کودک احساس میکند که مدرسه به خودش تعلق دارد و این
حس تعلق ،خود انگیزهای برای یادگیری ،تالش بیشتر و مراقبت از فضای
مدرسه و همکالسان را در آنها تقویت میکند[. ]44
عوامل محیطی زیادی موجب ایجاد حس تعلق میشود ،اما آنچه مورد
توجه این پژوهش است حس تعلق در محیط کالبدی حیاط مدرسه
است و از آنجا که حیاط مدرسه نقش مهمی را در دورهی شکلگیری
شخصیت کودک بازی میکند .ایجاد حس تعلق به مدرسه میتواند تأثیر
جدی در وجود و هویت او داشته باشد [.]45
از معیارهای تأثیرگذار بر حس تعلق برای افزایش انگیزه و فعالیت بیشتر
کودک در حیاط مدرسه می توان به موارد زیر اشاره کرد.
 .1انعطافپذیری
 .2باال بردن انتخاب استفاده از مجموعهی حسها در یک فضا برای غنای
حسی فضا؛ روشن است که درک احساسات و هیجانات که حوزهی اول
ِ
هوشهیجانی را تشکیل میدهد ،زمینهای برای درک حسهای متفاوت
و قابلیت ادراک حسی غنیتر را برای فرد ایجاد میکند.
 .3تنوع و گوناگونی فعالیتها در محیط باز مدرسه میتواند تعیین
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کنندهی تنوع کاربریها باشد وکاربریها نیز به میزان اهمیت و تقاضا
تغییر میکنند .هوشهیجانی در حوزهی درک و برداشت اطالعات
هیجانی ،آنها را تنها محدود به دریافت از طریق رفتار در شخص نمیداند
و محرکهای محیطی متنوعی چون طراحیهای انتزاعی را در این امر
دخیل میداند [ .4 .]6با ارتباط دادن عالیق شخص به محیط اطراف
فعالیتها روشنتر میشوند .عالقمندی کودکانه به بازیهای گروهی،
بازیهای قاعدمند و تعامالت گروهی بر رشد هوشهیجانی روشن
است .از سوی دیگر ،شکل و اندازه مناسب ،توانایی تجمع افراد را
دارد و گرههایی برای تعامالت و روابط اجتماعی ایجاد میکند [.]46
درنتیجه طراحی فضای حیاط از نظر شکل و عملکرد میتواند بر رشد
هوشهیجانی تأثیرگذار باشد.

روش

پژوهش به دنبال دستیابی به ویژگی های فضایی مؤثر بر هوشهیجانی و
یادگیری در فضای مدرسه است .روش تحقیق کمی و کیفی به واسطه ی
اکتشافی بودن موضوع مورد استفاده قرار گرفته است .در مرحله اول ،و
در تحقیقات کیفی برای گسترش موضوع فراتر از آنچه در ادبیات موضوع
موجود است از روش دلفی بهره گرفته شد .لذا با  17نفر از متخصصان
به عنوان اساتید هیئتعلمی در رشتههای معماری و شهرسازی و روان
شناسی در حوزهی هوشهیجانی از دانشگاههای علم و صنعت ،شهید
بهشتی ،شهید رجایی ،هنر اصفهان و هنرهای زیبای تهران مصاحبهی
باز انجام شد .در انتخاب متخصصین برای نفر اول از روش نمونهگیری
نظریهای و بقیه براساس روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده
است .به این معنا که تا ایجاد اشباع نظری ،افراد جدید مورد مصاحبه قرار
گرفتند .تعداد مصاحبه شوندگان نیز با توجه به آزمون  KMOدر مراحل
بعدی مورد تأیید واقع شد.
در مرحله بعد و با تکیه بر روش زمینهیابی ،مفاهیم اولیه و نکات کلیدیِ
استخراج شده و مورد طبقهبندی و کدگذاری باز قرار گرفتند .با توجه
به مفاهیم استخراج شده و خصوصیات ذکر شده برای آنها ،سرفصلهای
کلی برای مفهومسازی شکل میگیرند.
یعنی ،شرایط برای سنجیدن و قیاس هر یک از مفاهیم با توجه به
زمینهی آنها و با سایر مفاهیم ایجاد میشود .سپس برای کشف رابطه
مفاهیم ،پیوستارها با قرارگرفتن در یک روند منطقی (بر مبنای دانش
محقق و تجارب وی) تنظیم میشوند .در انتها ،مفاهیم بهدست آمده
جهت تأیید و اصالح در خدمت  17اساتید مورد مصاحبه قرار گرفت.
سپس در مرحلهی کدگذاری باز ،با تنظیم پیوستارهایی از ترکیب دو به
یافتن مفاهیم
دوی تمامی نمودارهای حاصل (تناظر دو به دو) ،سعی در
ِ
مشترک از تناظر دو به دوی آنها شده است .این اشتراک با نام گذاری
جدول .1
نمونه
محوربرای کفایت
کرویت بارتلت
تقاطعآزمون
شوند .با مراجعه به این
حجمی
مشخص م
 kmoواز هر
مفاهیم
بروی
نامگذاریها امکان نامگذاری برای کل پیوستار ایجاد میشود که محتواها
را در جدول هدف-محتوا تشکیل میدهند .درحالیکه هدفها ،همان
مفاهیم استخراج شده هستند .سرفصلها و مقوالت مشخص شده شامل؛
فضای تعلقپذیر ،فضای باز آموزشی ،فضای باز برای انواع یادگیری،
فضای باز برای انواع بازی میشوند .در ادامه ،پیوستارها و مفاهیم ایجاد
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شده (با نامگذاری بروی آنها) ،توسط متخصصین و اساتید این حوزه
بازبینی و به منظور تأیید ،بازنگری مجدد میگردند.
با تشکیل جدول هدف-محتوا مشخصات مورد نظر برای طراحی
پرسشنامه محقق ساخت تدارک دیده میشود .سواالت با حداقل یکی از
لحن شناختی ،عاطفی و رفتاری برای تحت پوشش قرار دادن نگاه
سه ِ
های متفاوت پرسششوندگان ،مورد سوال قرار گرفتند.

تلخیص و طبقهبندی مفاهیم از نظر متخصصین با بهره گیری از تحلیل
عامل Q
پرسشنامهی متخصصین که پیش تر طی دو مرحله نهایی شد ،در این
مرحله مورد تحلیلی عاملی قرار گرفت.
در مرحله اول ،در بررسی اولیه  6نوع دیدگاه در بین پاسخدهندگان
تشخیص داده شد .درهر طبقه ،سؤاالتی که دارای بیشترین و یا کمترین
نمرات ( 10-9و یا  )1-0می باشند ،استخراج میگردند .در گام بعد،
پرسشهای مشترک در بین آنها شناسایی شده و در پرسشنامه ای
کوچکتر مورد پرسش مجدد از متخصصین قرار گرفتند.
پس از دریافت داده ها از پرسشنامه ی دوم ،گام قبلی دوباره تکرار شده
و طبقه بندی مجدد صورت میگیرد.
آنچه روشن است اینست که ،در تحلیل عاملی  Qبه طبقه بندی نظام
فکری پاسخدهندگان پرداخته میشود و پاسخها مورد طبقه بندی
قرار نمیگیرند .درواقع ،عوامل استخرجی از این مرحله در برگیرندهی
دیدگاههای متفاوتِ فکریِ متخصصین نسبت به موضوع است.
اما پیش از هر طبقه بندی ،توجه به آزمون کفایت حجم نمونه ضروری
مینماید .به این ترتیب که با استفاده از آزمون کی -ام-او و کرویت
بارتلت کفایت حجم نمونه مورد تأیید است .عالوه بر آن ،در آزمون
کرویت بارتلت نیز اگر  Sigآن کوچکتر از  0.5باشد تحلیل عاملی قابل
انجام است که این مقدار نیز نزدیک به صفر است.
تحلیل دادهها بر روی  17نفر از متخصصین پس از چرخش ،حاکی از آن
است که  6عامل شناسایی شدهاند.
براساس درصد  %60.213حاصل از واریانس دادههای چرخش شده،
میتوان نتیجه گرفت که در حدود  %60از گرایشات متخصصین یکسان
بوده است .یعنی همه آنها واقعیتی را تشخیص دادهاند که  %60از نظرات
را به خود جلب کردهاست .که این میزان قابل شناسایی و سامان دهیست.
 %40باقی نیز بنیان در تفکرات ،گرایشات وتخصص های فردی دارد.
نمودار ارزشهای ویژهی اسکری نیز ،با توجه به اینکه نقطهی عطف برای
چرخش عاملها ،مکان تغییر شیب نمودار است .وجود شش عامل را در
نظرات مشترک متخصصین نشان میدهد .که عامل اول سطح معناداری
testکفایت حجم
جدول  :1آزمون  kmoو کرویت بارتلت برای
نمونهTable 1. Kmo
and bartlett’s
Table 1: Kmo and bartlett’s test
.586

Kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy.

396.427

Approx.chi-square

136

df

.000

sig.

Bartlett's test of sphericity
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H. S. Shams dolatabadi1 et al.
Table 2. Data variance after rotation of statistical analysis

متخصصی براساس دیدگاهایشان در دور دوم ن
ن
دلف
بندی
جدول .3
جدول  :3طبقه بندی متخصصین براساس دیدگاهایشان در دور دوم دلفی
طبقهعاملی
تحلیل
جدول  :2واریانس داده ها پس از چرخش
of experts in second
round
of
Delphi
based
on
their
viewpoint
Table 3: Classification of experts in second round of Delphi based on their viewpoint
Table 2: Data variance after rotation of statistical analysis
No. of professionals
13-4-16-17

Classification of
professionals
group

Component’s number

First

14-11-8

Second group

1-15-5

group

Third

3-12

group

Forth

7-6

group

Fifth

2-9-10

group

Sixth

نمودار  .1نمودار اسکری برای تعیین عاملهای تحلیل عامل

Diagram 1. Scree plot to determine the factors of factor analysis

Eigenvalue

Component

6

5

4

3

2

1

-.056

.256

.005

-.052

-.043

.827

Var00017

.112

-.214

-.102

-.032

.085

.790

Var00016

-.209

.140

.081

.272

.170

.654

Var00004

.240

-.133

.282

.139

.227

.481

Var00013

.118

-.183

.202

-.039

.746

.145

Var00008

-.062

-.010

.012

-.051

.709

.054

Var00011

-.158

.256

.059

.266

.689

.066

Var00014

-.161

.197

.097

.744

.121

.148

Var00005

.013

-.173

.170

.702

-.053

.243

Var00015

.037

-.127

-.094

.469

-.017

-.218

Var00001

-.113

-.032

.761

.135

.001

-.069

Var00012

.176

.178

.760

-.043

.242

.132

Var00003

-.013

-.685

.038

.046

.301

-.110

Var00006

-.103

.652

.204

-.110

.297

-.098

Var00007

.683

-.042

.298

-.166

.041

.095

Var00010

-.621

.053

.257

-.016

.263

.172

Var00002

.473

.445

-.133

.382

.253

.157

Var00009
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جدول  :4ماتریس داده های چرخش داده شده و بار عاملی هریک
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Table 4: Rotated component matrixa

Diagram 1: Scree plot to determine the factors of factor analysis

After rotation

باالیی دارد.
با بهرهگیری از جدول دادههای چرخش شده و با در نظرگرفتن بار عاملی
هریک (جدول  ،)4متغیرهای تشکیل دهنده هر عامل قابل شناسایی
هستند .بار عاملیای که بزرگتر از  ± 0.3باشد ،در آن عامل طبقهبندی
میشود و حامل بار معنایی است .متخصصین در هر طبقه در جدول 3
مشخص شدهاند.
طبق روال قبل برای تأیید مجدد روند کار و یافتن نهلههای فکری
مشترک بین متخصصین در هر طبقه ،سؤاالتی با بیشترین و کمترین
نمرات ( 9-8و یا  )0-1استخراج می گردند .سؤاالتی که به صورت
مشترک توسط متخصصین در هر گروه عنوان شدهاند با توجه به میزان
اصلی
تکرارشان ،مشخص میشوند .در انتها ،نامگذاری بر روی مفهوم
ِ
سؤاالت استخراج شده در هر طبقه به عنوان عوامل موثر بر اصول طراحی
فضاهای باز مدرسه از نظر متخصصان صورت گرفت .و دوباره توسط
گروهی از متخصصان مورد اصالح واقع شد .تا زمینهای برای تشکیل
جدول هدف-محتوای دوم به منظور سؤال از کاربران باشد.

نتایج

عوامل بهدست آمده از نظر متخصصان که در جدول  5تنظیم شده
است به حوزه های فردی ،اجتماعی ،طبیعی و کالبدی ،طراحی،
مشارکت کودکان در طراحی و روانشناسی محیط برای یادگیری و
هوشمندیهیجانی کودک در فضای باز مدرسه اشاره دارد .عناصر فضایی

Before rotation

Cumulative %

% of
variance

Total

Cumulative %

% of
variance

Total

13.137

13.137

2.233

18.589

18.589

3.160

1

24.984

11.847

2.014

28.891

10.301

1.751

2

34.671

9.687

1.647

37.903

9.012

1.532

3

43.856

9.184

1.561

46.149

8.247

1.402

4

52.462

8.606

1.463

53.594

7.445

1.266

5

60.213

7.752

1.318

60.213

6.619

1.125

6

که در هریک از این دستهبندیها قرار میگیرند به صورت زیر ارائه
میشوند؛
 .1فراهم آوردن امکان استفاده از فضای سبز طبیعی و استفاده از
رنگهای طبیعی  .2فراهمآوردن فضاهایی برای نمایشهای کودکانه
 .3بهرهگیری از فضاهایی ملهم از داستانها ملی و بومی برای انتقال
ویژگیهای فرهنگی  .4فضاهایی که شور و اشتیاق را برای انواع بازیهای
مشارکتی ،گروهی ،قاعده مند و فیزیکی فراهم میکنند .5 .محیطهایی
قابل نظارت برای فعالیتهای فردی و بازیهای
که محدودههای فضایی ِ
چندحسی را به منظور خودآگاهی به وجود میآورند .6 .فضاهایی که
با تأمین امنیت کودک شرایط را برای حضور فعال و کنجکاوانه او به
منظور دریافت تجربیات گوناگون فراهم میکنند .7 .طراحی فضاها و
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Table 5. Factors’ definition

Table 5: Factors’ definition

Factor definition

Factor

No. of specialists

No. of factors

Relationship between diversity in space with social and cultural
activities in the school's open spaces as an environment for selfactualization

Social and cultural
dimensions

13-4-16-17

1

The relationship between multi-functional and flexible spaces with
self-awareness and individual learning in the school's open spaces
as an environment for self-actualization.

Individual
dimensions

14-11-8

2

Effect of environment and various applications on types of learning
(cognitive, social and emotional) in the school's open spaces as an
environment for emotional empowerment

Design
dimensions

1-15-5

3

The role of child’s active participation in creating their own spaces
and gaining experience from them and their impact on the selfsustaining environment in the school's open spaces

Participation in
design
dimensions

3-12

4

The effect of diversity in natural environment on the presence of
child in open school spaces as an environment for self-actualization

The natural and
physical
environment
dimensions

7-6

5

The role environment’s flexibility on increasing motivation for
participation in collaborative, individual and social plays in the
school’s open spaces as an environment for emotional
empowerment

Environmental
psychology
dimension

9-2-10

6

یا اجزا فضایی مانند؛ مبلمان با کمک و یا فعالیت مستقیم کودک برای
افزایش حس مسئولیت و اعتماد به نفس .8 .ایجاد فضاهای متنوع و
نظارتپذیر برای گروههای متفاوت سنی برای کسب قابلیتهای ویژه و یا
مهارتهای مرتبط با سن آنها .9 .فضاهایی متناسب با شرایط فصلی و یا
خاص (آلودگی هوا) برای حفظ سالمت کودکان ،بهرهگیری از نور کافی
و ترغیب کننده به فعالیتهای فیزیکی .10 .فضاهایی برای برگزاری
کالسهای درس و یادگیریهای شناختی .11 .فضاهایی با قابلیت تغییر
به منظور ایجاد جذابیت و هیجانپذیری فضا.
 .12توجه به فضاهای واسطه ای ،و رابطهی میان فضاهای باز و بسته،
مانند فراهمآوردن شرایط برای دسترسی یا بهرهگیری از فضای باز از
عمومی بستهای مانند؛ کتابخانه یا غذاخوری یا برخی کالسهای
فضاهای
ِ
مهارت محور.

نتیجهگیری

پژوهش حول محور استخراج اصول طراحی فضای باز مدرسه با توجه
به یادگیری و هوشهیجانی شکل گرفته است .از نظر متخصصان برخی
ویژگیهای فردی ،اجتماعی ،طبیعی و کالبدی ،مشارکت در فضاسازی،
شناسی محیط قادرند شرایط را برای ارتقا هوشمندی
طراحی و روان
ِ
هیجانی و یادگیری تسهیل نمایند .به این ترتیب که با بهرهگیری از
برخی ویژگیها و صفات فضایی در حیاط مدرسه میتوان به حضور
و تعلق خاطر کودکان نسبت به فضای باز کمک کرد .که خود سطح
انواع یادگیریهای فردی ،اجتماعی و فرهنگی آنها را افزایش میدهد
و به هوشمندیهیجانی کودک منتهی میشود .در این بین ،عواملی
چون تنوع فضا و تنوع عملکرد ،بهرهگیری از فضاهای چند عملکردی و
انعطافپذیری نیز بر این روند تأثیرگذار هستند.
باید توجه داشت که فضای باز مدرسه عالوه براینکه مکانی اجتماعی

است ،مکانی کالبدی هم به شمار میآید .به این معنی که ،نه تنها مکانی
برای عملکرد اصلی مدرسه ،یعنی یادگیریهای محیطی و شناختی پدید
میآورد بلکه فضایی برای انواع تعامالت اجتماعی ،یادگیریهای فرهنگی
و مهارتآموزی هیجانی از طریق حواس و مشارکت فعاالنه را نیز ایجاد
میکند که زمینه ساز ایجاد مفهوم هوشمندیهیجانی است.

پینوشت
 1ارتباطی که احساس از طریق آن با سیستم عصبی پیوند مییابد.
Ability theory
Trait theory
Vicarious learning

2
3
4

 5الف) با تمرکز روی پروژهیPATHE (positive action through

ی افزایش شایستگیهای اجتماعی:
 ،)holistic educationب) برنامهها 
یادگیری اجتماعی-هیجانی ،)social and emotional learning( SEL
پ) همکاری برای پیشبرد یادگیریهیجانی ،ت) برنامههای جامع آموزش
سالمت ،ث)راهبردهای چندمولفهای ،ج) برنامههای پیشگیری بر ساختار
کالس و فضای یادگیری
ه

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان به نسبت سهم برابر در این پژوهش مشارکت داشتند.

تشکر و قدردانی

از تمام کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند تشکر و
قدردانی داریم.

تعارض و منافع

«هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است».

H. S. Shams dolatabadi1 et al.
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