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 چکيده

که باید بسیار به آن توجه نمود. اهمیت    باشدی می اصلی دنیای امروزی  هارکن ، یکی از  پرورش  و  آموزش

آموزان از همان زمان  و توجه به دانش  وپرورشآموزش ی اصلی هابرنامهآموزان یکی از به یادگیری دانش 

آموزان بسیار  یی که در یادگیری دانش هاشاخص . یکی از  باشدیمبدو ورود به مدرسه بسیار حائز اهمیت  

تقویت    تأثیرگذار یکی  انش د  بستگیدلاست،  است.  مدرسه  به  تقویت   ازآموزان  در  تأثیرگذار  عوامل 

آموزان،  دانش   سن  بای فضای حیاط مدارس می باشد که باید متناسب  بستگی، طراحی مناسب و بهینهدل 

ی  بررسی اثر طراحی مناسب و بهینه علم معماری و روانشناسی به آن توجه نمود. هدف از این پژوهش

   5با بررسی  که ؛آموزان می باشدبستگی دانش دل  شیبرافزاایی شهرستان فسا فضای حیاط مدارس ابتد

  ی سبز وفضا   یط،فضا یمح  یتوجه به فضادبستان دولتی و غیرانتفاعی  به این نتیجه دست یافتیم که  

محترم مدارس    النئومس  شتری ب  یباآگاه  نیهمچن  .ردیموردتوجه قرارگ  یفعل  یشترازفضا یتواند ب  یم  یباز

م  اطیح  ییخودشکوفا  یفضا   تیدرمورداهم ودلبستگ  توانیمدارس  مح  یعالقه  به  آموزان    ط یدانش 

 داد.   شی افزا  مدرسه را

 . ی فضا، حیاط مدرسه، دلبستگی دانش آموزان، فساطراحی بهینه :يديکل  واژگان
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 مقدمه 
ی مهمی می باشد  هامکانآموزان بسیار حائز اهمیت است. مدرسه یکی از  در دنیای امروزی، توجه به رشد و پرورش دانش

دانش  تأثیرکه   پرورش  و  رشد  تقویت  بر  دانشبسزایی  پرورش  و  رشد  راستای  در  که  معیارهایی  از  یکی  دارد.  آموزان آموزان 

تا این تقویت حس    شودیمآموزان  بستگی در دانشمی باشد که موجب افزایش حس دل  یی هاشاخصی می باشد؛ شامل  موردبررس

های  بستگیتوان گفت دل؛ زیرا می]1[آموزان شود  بستگی محیط غنی آموزشی را به وجود آورد که موجب افزایش ارتقا دانشدل

آموزان شخصیت دانش  گیریساز شکلتواند زمینهیآموزان در طول دوران تحصیل و حتی فراتر از آن در طول دوران زندگی م دانش

شان می  آموزان در تمام عمر زندگیبستگی دانشترین دلآموزان به یک مکان مانند مدرسه، یکی از مهمدانش  تعلق   . ]2[شود  

پیوند دانش زیرا  تعامالتشان میباشد؛  روابط و  با مکان موجب غنی شدن  ت طراحی و توان گفازاین حیث میشود پسآموزان 

های تأثیرگذار اولیه در  آموزان بسیار حائز اهمیت می باشد. یکی از محیطبستگی دانشسازی حیاط مدارس برای افزایش دلبهینه 

عنوان دوره آموزشی رسمی کودکان می باشد که به  شان می باشد. دوران ابتدایی بهآموزان، محیط مدرسه ابتداییزندگی دانش

ساله می باشد که ازلحاظ رشد، تربیت و تکوین شخصیت کودکان دوره    6شود که یک دوره  ستان گفته میاین دوره آموزشی دب

ی فضاهای حیاط مدارس ؛ از این حیث این پژوهش با رویکردی مروری به دنبال طراحی مناسب و بهینه] 1[بسیار مهمی است

 بررسی دارد.آموزان می باشد که بسیار جای بستگی دانشابتدایی برافزایش دل

 

 مبانی نظري پژوهش 

 بستگی مکانی بستگی و حس دلحس دل

دار در طول  اشاره دارد که به حفظ روابط معنی  یبودن و مهربان   کیبه احساسات نزد  ی است کهعاطف  نوعی حس  بستگیدل

. با توجه ]1[محبت، دوستی، مودت، عشق یادشده است  عنوانبستگی بهنامه دهخدا از دل. حتی در لغت]3[کندزمان کمک می

بستگی مهم که رابطه نزدیکی با  شود نوعی دلعنوان نوعی عوامل احساسی یاد میبستگی در حیطه روانشناسی بهبه اینکه دل

ده رابطه انسان دهنبستگی مکانی، نوعی سازه پژوهشی می باشد که نشان. دل]4[بستگی مکانی می باشدعوامل احساسی دارد، دل

مندی و تداوم حضور یک انسان در یک مکان بسیار مؤثر است زیرا موجب پیوند انسان  بستگی در بهرهو این نوع دل و مکان است

شود که باعث باال رفتن اهمیت فضا برای شخص  بستگی به یک موضع روانی بدل میواسطه همین دلو مکان را به  شودبا مکان می

بستگی مکانی اشاره به تأثیر  توان گفت که دلشود. حتی میبرای ایجاد روابط اجتماعی در شخص انسان می  و درنتیجه شروعی

عاطفی آن مکان دارد تا فرد بتواند به لحاظ روحی و متناسب بافرهنگ موجود به آن مکان جذب شود و با دیگر عناصر موجود در  

شود که ناشی از  واسطه حس فضایی آن مکان میسر میبستگی مکانی به. دل]5[مکان یا در سطح باالتر جامعه ارتباط برقرار کند

تواند بیان نمود  های بسیار میهای مرتبط محیطی است؛ در همین راستا طبق بررسی پژوهشتعامل فرد با مکان، معانی و ویژگی

ها نقش  شود؛ زیرا کیفیت مکان ها میبستگی در انسانکه کیفیت مکان، یکی از عواملی می باشد که موجب تقویت و تضعیف دل

بستگی  اند که دل. برخی از پژوهشگران هم بیان کرده]6[بسیار پررنگی در انگیزه حضور در آن مکان و برقراری رابطه اجتماعی دارد

ند  شود که پیومکانی، نوعی پیوستگی احساسی مثبت می باشد که موجب توسعه شخصیت فرد و پیوند مثبت فرد با محیط می

باشد. دل به آن محیط می  باورهای مثبت و احساسات فردی یک شخص نسبت  های  بستگی مکانی در محیطمثبت درنتیجه 

های  . پژوهش]7[ توان به مدارس اشاره نمودشود که میو حتی تربیت در افراد می  آموزشی موجب تعامل دوطرفه احساسات، دانش 

گیری تئوری  عنوان نوعی متغیر ضمیمه در طول زندگی می باشد که موجب شکلبستگی مکانی بهدیگر بیان کردند که این دل

 ساز اجتماعی استبستگی نوعی زمینه توان گفت دلپس می  شودتعلق در طول زندگی انسان از همان زمان ابتدایی زندگی می

محسوب و موجب تشکیل   ... ، محله،  عنوان یک وابستگی احساسی مثبت بین مکان و فرد در واحدهایی مانند خانه، مدرسهکه به

 . ] 8[شودمی های اجتماعیگروه

توان گفت حس مکان، همان  شود که میبستگی مکانی؛ با واژه حس مکان شناخته می های دیگر دلدر بسیاری از پژوهش

یک فرد یا یک عضو از جامعه است و حس مکان، یک پیوند    عنوانانداز در سطح عاطفی بهشناسایی شخصی با یک مکان یا چشم

انداز بخشی از  بستگی به یک مکان یا چشمهای مردم است. دلیافته با توجه به شرایط مشخصی مکانی و ویژگیشخصی تکامل
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بستگی مکانی  . دل]9[کنند  توانند نیازها یا اهداف خود را برآورده  بستگی، افراد میهویت افراد می باشد که با توجه به کیفیت دل 

بستگی محیط  توان گفت مکان ابتدایی تشکیل دلاند مطرح و تشکل شده است پس میها متولدشدهدر افراد توسط جایی که آن

دهنده اولیه روابط اجتماعی می باشد و نخستین جایی می  بستگی در خانه شکلاین نوع دل ؛ کهاولیه زندگی یا همان خانه است

های  کند. با توجه به باال رفتن سن افراد و آشنایی با مکانکند و نوع روابط خود را تقویت میخص احساس تعلق میباشد که ش

بستگی  ها دلشود. برخی از پژوهشتر سنجیده میکند و در کیفیت آن در مقیاسی بزرگبستگی مکانی رشد میدیگر این نوع دل

بستگی در سطح فردی  اند. دلبندی کردهمحله، خانه( دستهتر ) و در مقیاس کوچکتر )ملیت، منطقه، شهر(  را در مقیاس بزرگ

کند تا به سطحی فراتر و ایجاد یک  کم کسب میباشد که در خانه، محله و مدرسه کمبسیار شخصی است و شامل تجربیاتی می

عطف زندگی و رشد می باشد که در این  تجربیات فردی شامل ادراکات مکان، نقاط    حس پایدار رسد. این حس پایدار ناشی از

عنوان یک مکان پرورشی تقویت بستگی افراد را در همان دوران ابتدایی زندگی در مدرسه بهراستا بسیار مهم می باشد که نوع دل

 . ]8[کرد

 

 آموزان ابتدایی در دانش  بستگیتقویت حس دل

ادراکی کی باشد که شامل  -شود عوامل شناختیبتدایی میآموزان ابستگی در دانشیکی از عواملی که موجب تقویت حس دل

شود که شخص در طول زمان به درک مهمی از  عنوان یک فرصت تلقی میو به آموز از محل آموزشی خود می باشد آگاهی دانش

ه تمایز فضایی  آموزان آشنا شود. یکی دیگر از عوامل شناختی و ادراکی در محیط مدرسمحیط آموزشی خود برسد و با دیگر دانش

و همچنین استفاده از مواد رنگ و بافت متفاوت در مدرسه اعم از حیاط و   های فضاییو فیزیکی طراحی مدرسه با انواع ویژگی

بستگی مثبتی را اضافه نماید که موجب باال رفتن  تواند به هویت هر قسمت از فضای مدرسه حس دلکالس مس باشد که می

آموزان از همان اول خود را متعلق به مدرسه بدانند و درنتیجه  زمان ابتدایی ورود به مدرسه شود و دانشآموزان از همان  درک دانش

ابتدایی    آموزانبستگی دانشادراکی که موجب تقویت حس دل-. از دیگر عوامل شناختی]9[بستگی افزایش پیدا کنداین حس دل

زیستی  آموزان بگذارد و حتی به بر ادراکات محیطتواند تأثیر مثبت بر ادراکات دانشمی باشد فضای حیاط مدرسه می باشد که می

شود عوامل اجتماعی می  بستگی میادارک که موجب تقویت حس دل -. از دیگر عوامل شناختی]10[آموزان هم تأثیر بگذارددانش

بستگی در  گیری حس دلشود. عوامل اجتماعی به شکلآموزان در محیط مدرسه مین فردی در دانشباشد که موجب تعامل بی

شان توسط کادر آموزشی مدرسه بخصوص که بعد اجتماعی  باشندآموزان نیازمند این میکند که دانشآموزان بسیار کمک میدانش

بستگی  تر از بعد فیزیکی در تقویت حس دل قوی  د اجتماعی بسیاراند که بع ها بیان کردهمعلم تقویت شود. حتی بسیاری از پژوهش

عنوان بستگی باشد و بهعنوان یک گام مؤثر در ایجاد یک حس دلآموزان می باشد زیرا تعامالت مثبت و سالم ممکن است بهدانش

ا بتوانند هویت فردی خود را پرورش ها از همان ابتدا به دنبال پاسخی مناسب به آن هستند تنیازی می باشد که ممکن است انسان

دهی به این نیازها از همان زمان کودکی از ارتباط با والدین  دهند و به نیازهای اجتماعی خودپاسخی مناسبی دهند که نحوه پاسخ

 .]11[شودآموزان شروع میو سایر اعضای خانواده و بعد در مدرسه از ارتباط با معلمان و دیگر دانش

فیزیکی است که این -شود عوامل محیطیآموزان ابتدایی میبستگی در دانشاملی که موجب تقویت حس دلیکی از دیگر عو

یکی از این عوامل محیطی و فیزیکی    ؛ کهشودآموزان میعوامل محیطی و فیزیکی در محیط مدرسه موجب تقویت هویت دانش

و محیط داخلی کالس از حیاط  اعم  است که مدرسه  این صورت  ببه  نقاشیهها  و  رنگ  از  آثار هنری  متفاوت  عنوان یک  های 

آموزان تقویت کند تا این  را در دانش  شده باشد. از تجهیزاتی استفاده شود که حس مالکیت بخشی بدون نزاع و امنیتتشکیل 

 . ]12[آموزان توسعه دهدعوامل محیطی فیزیکی، احساس وابستگی به مدرسه را در این دانش

 

 آموزان ابتدایی  بستگی دانشي فضاي حياط مدارس براي افزایش دلمناسب و بهينه  بررسی تأثير طراحی

ها یک شرط  های مختلفی دارند زیرا تعلیم و تربیت انسانها در طول دوران زندگی خود نیاز به تعلیم و تربیت در حوزهانسان

گیرند  طور رسمی مورد تعلیم قرار میبه  از خانواده  رسیدن به کمال می باشد با توجه به اینکه مدرسه، اولین مکانی است که بعد

گیرد به همین دلیل باید به ساخت  و درنهایت انسان شخصیت هر انسان با توجه به تعلیم و تربیتش در طول زندگی شکل می

http://www.racj.ir/


 32 - 40  ، ص 1401، بهار 24مهندسی عمران و معماری ایران، شماره در  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

این فضای  مدرسه بسیار توجه شود. در همین راستا توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که حیاط مدرسه هم جزئی از  

آموزان بتوانند احساس  مایه خلق آرامش باشد و دانش  ای طراحی کنند کهآموزشی می باشد باید معماران حیاط مدرسه را گونه

، جنسیت و ... طراحی باسنبستگی و تعلق به مدرسه را تجربه کنند. این فاکتور بسیار مهم می باشد که حیاط مدرسه متناسب  دل

عنوان دو  های آموزشی در تناسب باشد. نحوه معماری و فضای آموزشی مدرسه بهشود و با موضوعات درسی و تمامی شاخص

ای مطلوب با توجه به نیازهای کودکان و عوامل مؤثر وپرورش باید برای طراحی مدرسهفاکتور بسیار تأثیرگذار می باشد که آموزش 

 .]13[ها بسیار توجه شودآن ی و آموزشدر رشد، یادگیر

های آموزشی در جامعه امروزی می باشد. با توجه به تغییر جامعه و  ترین سازهبا توجه به اینکه امروزه یادگیری یکی از مهم

ی نهآموزان هم موردتوجه قرار بگیرد و سهم طراحی مناسب و بهینحوه یادگیری باید توجه به حیاط مدرسه برای آموزش دانش

ای از محیط یادگیری بیرونی،  عنوان زیرمجموعه فضای حیاط مدارس بسیار هم در آموزش سنجیده شود زیرا حیاط مدرسه به

شود زیرا سطح باالیی از فعالیت  آموز میهایی می باشد که موجب افزایش رشد دانشعنوان یک فضای بیرونی یکی از مکانبه

اتفاق میدانش ای را برای تقویت رشد توانایی،  تواند زمینهافتد. حیاط مدرسه در بهترین حالت خود میآموزان در این محیط 

 . ]14[آموزان تأمین کندتحقیق، کشف و تمرین را در سطوح مختلف آموزشی و پرورشی دانش

یاط هم  توان گفت حآموزان شود بسیار مهم می باشد که میامروزه یافتن مکانی که موجب پرورش شخصیت و هویت دانش

مدرسه   و هرچقدر حیاط   آموزان داردای در توسعه سالمت فیزیکی و روانی دانشجزئی از مکان می باشد. حیاط مدرسه توان بالقوه

وسایل    و ی، گل و گیاه  زیآمرنگی طراحی شود یا به عبارتی تنوع بیشتری اعم از  طور بهینه عنوان یک فضای باز در مدرسه بهبه

کند. چراکه در بسیاری  تر عمل میتر و هماهنگآموزان به مدرسه آرامبستگی و احساس تعلق دانششد در دلبازی و ...داشته با

توجهی کاهش  واسطه تنوع و فضای جذاب برای بازی، به میزان قابلشده است که میزان خشونت در مدرسه به ها بیاناز پژوهش

کند  آموزان فراهم میتر را برای دانشتر و سالمراحی مناسب یک فضای امنبا فضایی باز یا حیاطی با ط  یابد. حتی یک مدرسهمی

آموزان با کادر آموزشی مدرسه می باشد و این همکاری زمانی بیشتر خواهد شد که از  که موجب افزایش میزان همکاری دانش

 بستگی در مدرسه کنند. ل آموزان احساس دآموزان هم در طراحی و سرسبز سازی مدرسه نظرخواهی شود تا دانشدانش

آموزان تلقی  عنوان یک فرصت برای ورود به دنیای واقعی دانشبا توجه به اینکه فضای باز حیاط مدرسه فضایی است که به

توانند روابط پیچیده درونی و بیرونی را  می  آموزانآموزان در حیاط مدرسه در هنگام تعامل و رابطه با دیگر دانششود و دانشمی

های اجتماعی، بروز  عنوان فضایی برای کشف ارزش را بهتر درک کنند؛ زیرا حیاط مدرسه به   شخاص، جوامع و اجتماعات بین ا

ها  خالقیت، شکوفا شدن استعدادهایشان و تأمین ارتباطات غیررسمی اجتماعی و ارتباط با طبیعت می باشد و بسیاری از پژوهش

توانند  خوانند میکنند یا درس میصورت گروهی با یکدیگر بازی میدر حیاط مدرسه بهآموزان به دلیل اینکه  بیان کردند که دانش

 . ]15[و تفکر انتقادی خود را تقویت کنند مسئلههای حل  توانمندی 

آموزان را قادر خواهد کرد توانایی شناختی و اجتماعی  توجه به فضای طبیعی حیاط مدرسه بسیار مهم می باشد زیرا دانش

از مؤلفهخود را که   در    ]16[بستگی به مدرسه می باشد را در خود بهبود دهند. دیلون و همکاران  های تقویت حس دلیکی 

احساسی    عنوان قلم رویی است که کودکان با بستر اجتماعی، فرهنگی،پژوهش خود بیان کردند با توجه به اینکه حیاط مدرسه به 

آموزان حس تعلق و  بیان کردند دانش  ] 17[ی مانند ریکینسون و همکارانو بومی خود ارتباط برقرار کنند. پژوهشگران دیگر

محیطی  های زیستکنند. حتی برخی از پژوهشگران به آموزش های مشترک حیاط مدرسه تجربه میبستگی بیشتری را در پروژهدل

ر موجب افزایش درک دانش عمومی و  اند و بیان کردند که یک مدرسه با فضای طبیعی زیبا و گل و گیاه بسیااشاره زیادی کرده

چهار ویژگی مهم را برای حمایت   ]16[دیلون و همکاران شود.زیست در محیط بیرون میآموزان نسبت به محیط تخصصی دانش

ای گرایی، بهبود طراحی خوب برای یادگیری، ترویج یادگیری حرفهاز آموزش و یادگیری در فضای باز بیان کردند که شامل زمین

عنوان در پژوهش خود از یادگیری در فضای سبز به  ]18[می باشد. پیترهگینز و همکاران    متصدیانآموزان و  ر با انجمن دانشو کا

های  و شامل سه حوزه فعالیت  و بیان کردند که این یادگیری رابطه نزدیکی با یادگیری تجربی دارد  یادگیری بر پایه عمل یادکردند 

های محیطی برای مطالعه  شود که در ادامه بیان کردند که آموزشهای محیطی و رشد فردی و اجتماعی یاد میفضای باز، آموزش

های فضای  ی می باشد. فعالیتشناسنیزمی، شیمی، جغرافیا و  شناسستیزهای نظامند برای دروسی مانند  محیط از طریق روش 
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کسب   شامل  دانشهامهارتباز  برای  ورزشی  اجتماعیی  و  فردی  رشد  ادامه  در  و  است  توانایی  آموزان  بهبود  برای  های  راهی 

زیرا مدارسی  ؛  ستآموزان است. در این نوع یادگیری هدف آموزشی، رشد فردی و اجتماعی اخودآگاهی و اعتماد به نفس دانش

های فیزیکی  دهند اهدافی فراتر از فراهم کردن تفریحات و فعالیتآموزشی خود قرار می  که آموزش در فضای باز را در برنامه

هم توجه   های زیباشناختی، روانی اجتماعی و محیطیآموزان را دارند و به اهدافی همچون، بهبود عملکرد تحصیلی، تواناییدانش

گیری در فضای باز نیازمند این می باشد که حیاط مدرسه طوری طراحی شود که باعث تقویت حس یادگیری در  کنند. یادمی

 آموزان شود. دانش

 

 آموزان ابتدایی   بستگی دانش طراحی مدارس ابتدایی براي افزایش دل  بررسی مدارس فسا از چگونگی

آموزان مقطع ابتدایی در شهرستان فسا  بستگی دانشاین پژوهش باهدف چگونگی طراحی مدارس ابتدایی برای افزایش دل

فَسا یکی از شهرهای استان فارس و مرکز شهرستان فسا است. فسا سومین شهر بزرگ استان فارس است و با  شده است.  انجام

  (. 1شکل  . )رودمی  به شمار  استان   پرجمعیت  شهرستان  چهارمین  و  جنوبیی  تن جمعیت، دومین شهر پرجمعیت نیمه   110٬825

ی حیاط مدارس ابتدایی  مدرسه دولتی در راستای بررسی تأثیری طراحی مناسب و بهینه  5مدرسه دولتی و    5در این پژوهش  

 اسامی مدارس به شرح ذیل می باشد.  ؛ کهآموزان ابتدایی موردبررسی قرار گرفتبستگی دانشبرای افزایش دل

 : ليست مدارس ابتدایی دولتی و غيرانتفاعی 1جدول

 مدارس غيرانتفاعی  دولتی  مدارس

 دبستان ساحل دبستان شهید فهمیده 

 دبستان سما دبستان حضرت رقیه 

 دبستان نیکان دبستان دخترانه فردوس

 دبستان بهار الهدی صدر فسا دبستان بنت 

 دبستان نوید  دبستان نحوی 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : موقعيت جغرافيایی فسا 1شکل 
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صورت گرفت مدارس برای طراحی حیاط مدرسه از نقاشی کردن فضای مدرسه   2شماره  با توجه به مشاهداتی طبق عکس  

صورت جذاب و بچگانه می باشد. با توجه ها در مدارس ابتدایی در قالب تشریح کتب درسی بهاستفاده کرده است که این نقاشی

 به موارد دیگر   در کنار کاربرد نقاشی در حیاط مدرسه  بهتر است  باشدزان میآموعنوان تفکری نمادین دانشبه اینکه نقاشی به

 ] :18[به کار رود که شامل موارد ذیل می باشد توجه بسیاری کرد  آموزانبستگی دانشبرای افزایش دل

 صورت گروهی و یا انفرادی؛فضای آزاد و چندمنظوره با چند میز جهت نقاشی به •

 اشی کردن کودکان؛ هایی جهت نقایجاد پانل •

 ایجاد فضایی جهت نمایش و کارهای کودکان و دیدن کارهای دیگران؛ •

روی   بررنگ   لهیوسبهآموزان بتوانند  یی از فضاهای آموزشی که دانشهاقسمت قابل شستشو در    پوشکفاستفاده از نوعی   •

 نقاشی کنند؛  ها آن 

 آموزان؛جهت نگهداری لوازم و در دسترس دانش ایجاد انبارها و یا کمدهایی  •

 

 مدارس غيرانتفاعی  مدارس دولتی

  
 دبستان سما دبستان دخترانه شهید فهمیده

 

 

 دبستان بهار دبستان نحوی 

  
 دبستان نوید  دبستان دخترانه فردوس
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 دبستان نیکان الهدی صدر فسا دبستان بنت

  
 دبستان ساحل دبستان حضرت رقیه 

 ي از طراحی دیوار حياط مدارس ابتدایی شهرستان فساانمونه :  2شکل 

 

خیلی کم از نقاشی کردن حیاط مدرسه یا طراحی حیاط مدرسه استفاده    ی صورت گرفته مدارس دولتیهایبررسبا توجه به  

صورت خوانا و جذاب بر روی دیوارهای مدارس از نقاشی متناسب با کرد اما مدارس غیرانتفاعی مطالب پایه برای هر دروس را به 

گونه نقاشی آموزشی یا  ه فاقد هیچو حیاط مدرس  صورت جامع نبودهای بهها استفاده کرده بود اما هنوز این نقاشیسنین بچه 

ی حیاط مدارس بسیار مهم می باشد فضای  نقاشی برای ترغیب گروهی نشستن بود. یکی از مواردی که در طراحی مناسب و بهینه

پژوهش  زیرا با توجه به ادبیات    خوبی توجه شودسبز می باشد که بیشتر مدارس فاقد هرگونه گل و گیاه بود که باید به این موارد به

به محیطبیان اهمیت  پژوهش  باالی  قسمت  دانشزیست موجب دلشده در  بهینه محسوب  بستگی در  نوعی طراحی  و  آموزان 

در زمان ابتدایی    آموزانگیرند. متأسفانه دانشزیست را در همان زمان کودکی یاد میشود که کودکان چگونگی احترام به محیطمی

آموزان را به کارگروهی  های که دانشفکر انتقادی را یاد بگیرند اما در حیاط مدرسه از نقاشیکه چگونه ت  باشندنیازمند این می

 ترغیب کند و حتی میزهای گروهی نقاشی شده خبری نبود.

 

 گيري نتيجه 
ی حیاط مدارس برای تقویت برای بررسی تأثیر طراحی مناسب و بهینه ها صورت گرفته در نه مدارس فسابا توجه به بررسی

دانشدل نتیجه دست بستگی  این  به  یادگیری آموزان  و  رشد  در  مدارس  حیاط  یا  باز  فضای  اهمیت  از  فسا  مدارس  که  یافتیم 

بااینکه بیشتر مدارس غیرانتفاعی ب  آموزانبستگی دانشآموزان و احساس دل دانش ه نقاشی حیاط مدرسه طبق اطالعی ندارند 

هایی که موجب ترغیب شده به نقاشیاند زیرا با توجه به موارد عنوان صورت هدفمند این کار انجام ندادهدروس پرداخته است؛ اما به

زیستی اعم از گل و گیاه و وسایل فیزیکی اعم از  شود هیچ توجه ای نشده است. در مدارس به فضای محیطکارهای گروهی می

آموزان حس مالکیت داشته باشند هیچ توجه ای نشده است. یکی از مشاهدات دیگر این  یل بازی کردن و وسایلی که دانشوسا

شناسانه طراحی شوند  بود که تمامی مدارس بافت قدیمی داشتند. باید مدارس جدید بر اساس معماری علمی و توجه به بعد روان

از طریق آموزش  باز مدارس هم  اهمیت فضای  فراهم آمدن  و  با  تا  به اطالع مدیران رسانده شود  وپرورش و مشاورین آموزشی 

 .آموزان فراهم شودو در راستای خودشکوفایی دانش حمایت از طریق دولت و بودجه الزم، محیطی درخور پرورش تعلیم و تربیت
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