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چکیده
طراحی پالن باز به عنوان میراث معماری مدرن همچنان رایج است. با گسترش امکانات دیجیتال و نقش مهم آن در 
زندگی روزمره، استفاده از این امکانات نیز در طراحی فضاها بیشتر مشاهده می شود. اما آنچه امروزه بسیار مهم است 
طراحی مبتنی بر کاربر است. نیاز است در طراحی، به کاربر کودک و نیاز های وی به دلیل نقش مهم این دوره در شکل گیری 
شخصیت فرد توجه داشت. این پژوهش به بررسی تناسب میان ویژگی های ذکر شده، در طراحی برای کودکان می پردازد. 
پس از مطالعات در شاخه های روانشناسی کودک و روانشناسی محیط، مشخص شد که تعامل و خاطره دو متغیر مهم 
دوران کودکی هستند. همبستگی این دو با نوع پالن )باز یا تقسیم شده( در دو مرحله آزمایش با حضور دو کودک در هر 
مرحله سنجیده شد. همبستگی این متغیرها با طراحی با استفاده از امکانات دیجیتال نیز به همین صورت مورد آزمایش 
قرار گرفت. با بررسی و ارزیابی داده ها مشخص شد که میان طراحی پالن تقسیم شده با تعامل در کودکان و همچنین 
خاطره ی فعالیت در ذهن آن ها همبستگی مثبت وجود دارد که به نظر می رسد به دلیل مقیاس متناسب تر و برانگیختن 
کنجکاوی در کودکان باشد. در بررسی تناسب میان محیط دارای امکانات دیجیتال، و خاطره ی فعالیت و تعامل در کودکان 
نیز همبستگی مثبت به دست آمد. البته امکانات دیجیتال پدیده ای تازه است و نسل های جدیدتر به شکلی متفاوت با نسل 
پیشین با آن خو گرفته اند. بنابراین ممکن است همبستگی مثبت به دست آمده به دلیل همین رابطه ی کودک با امکانات 

دیجیتال باشد و برای به دست آمدن نتایج دقیق تر الزم است با درنظر گرفتن عوامل کنترل شده ی بیشتر انجام پذیرد.

واژگان کلیدی:کودک، پالن باز، امکانات دیجیتال، تعامل، خاطره.

* Email: S.Hafezi.9@gmail.com
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1. مقدمه
در  را  ویژگی  دو  می توان  کنونی  طراحی های  به  نگاه  با 
طراحی ها مشاهده کرد. نخست تمایل طراحان به طراحی 
در  دیجیتال  امکانات  از  استفاده  دیگری  و  باز،  پالن های 
طراحی. از زمان معماری مدرن که امکان استقالل طراحی 
فضا از سازه ی ساختمان فراهم شد، بحث طراحی پالن 
باز به میان آمد و از زمان ظهور خود تا به حال امری رایج 
بوده است. استفاده از امکانات دیجیتال در طراحی نیز به 
عنوان امری جدید تر که روز به روز رواج بیشتری می یابد، 
می تواند محصولی از عصر دیجیتال تلقی شود که در آن 
جنبه های گوناگون و متعددی از زندگی انسان با فناوری 
های دیجیتال گره خورده است. طراحی مبتنی بر کاربر 
از عرصه های مورد توجه و بسیار پر اهمیت است. از میان 
ویژه  بسیار  گروهی  کودکان  کاربران،  مختلف  گروه های 
که  باشد  این  در  می تواند  کودک  کاربر  اهمیت  هستند. 
کودکی مبنای شکل گیری شخصیت و ذهنیت افراد است 
و طراحی منطبق با نیاز ها و رفتارهای آنان در این شکل 
گیری موثر خواهد بود. به طور کلی قضاوت در مورد هردو 
ویژگی پالن باز و استفاده از امکانات دیجیتال در طراحی 
می توانند متفاوت باشد، اما در این پژوهش مطلوب بودن 
این امر در طراحی برای کاربران مشخص مانند کودکان، 
که موضوعی مهم و حساس است، بررسی خواهد شد. این 
پالن های  برای کودکان طراحی  پرسش که »در طراحی 
باز و استفاده از امکانات دیجیتال در طراحی هر کدام چه 
تعامل  از فضا و همچنین  بر شکل گیری خاطره  تاثیری 
کوکان خواهد گذاشت؟« به طور قطع در روند طرح های 
مرتبط با این کاربران بارها مطرح شده و دلیل انجام این 

پژوهش برداشتن قدمی در جهت رفع این ابهامات است.
که  است  نیاز  نخست  شده  ایجاد  پرسش  به  پاسخ  برای 
کودک به عنوان کاربر اصلی بررسی شود. از آن روی که در 
دوران کودکی انسان بیشترین سرعت رشد در تمام دوران 
زندگی خویش را دارد، الزم است نحوه و نوع این تغییرات 
برای به دست آمدن شناخت و تصویر کلی از دوران کودکی 
تاثیر  محیط  بر  که  اندازه  همان  به  انسان  شود.  شناخته 
می گذارد از آن تاثیر می پذیرد و این امر در دوران کودکی 
نیز، چه بسا با میزان بیشتر، اتفاق می افتد. بنابراین بحث 
کودکان  برای  هم  و  بزرگساالن  برای  هم  محیط،  از  تاثر 
امری مهم است. همین موضوع، نیاز به بررسی و مطالعه 
علم  نمایان می سازد.  را  روانشناسی محیط   در حوزه ی 
دارد  اثبات گرایانه  تفکرات  در  ریشه  مدرن،  روانشناسی 
اما روانشناسی محیط تحت تاثیر نظریات پدیدارشناسان 
است. اگرچه فضای دیجیتال پدیده ای جدید است اما اگر 
به آن به عنوان پیشرفت تکنولوژی بنگریم، می توان بیان 
پدیدار شناسی  و  است  موافق  آن  با  اثبات گرایی  که  کرد 
خوانشی از تکنولوژی ارائه می دهد که با ذات آن مغایرتی 
ندارد. در این پژوهش ابتدا مبانی نظری مورد نیاز مطالعه 
شده و با توجه به روش های معمول پژوهش در زمینه های 

پژوهش  پرسش  متغیرهای  سنجش  برای  مطالعه،  مورد 
آزمایشاتی طراحی شده است. سپس داده های به دست 
آمده تحلیل و در نهایت به نتیجه و پاسخ منجر شده است.

2. روش تحقیق
پژوهش حاضر به طور موازی پاسخ به دو پرسش را بررسی 
مطالعات  از  ترکیبی  با  آمده  دست  به  داده های  می کند. 
اسنادی و میدانی به دست می آیند. در مطالعات اسنادی، 
محیط  روانشناسی  و  کودک  حوزه ی  در  نظری  مباحث 
مباحث  بررسی  با  کودک  حوزه ی  در  می شوند.  بررسی 
مشخص  پژوهش  کلیدی  سنی  رده ی  رشد،  روانشناسی 
می شود. در زمینه ی روانشناسی محیط نیز رابطه ی محیط 
با رفتارهای کودک مورد پژوهش قرار مي گیرد. باید به این 
نکته اشاره کرد که به دلیل گستردگی حوزه ی روانشناسی 
محیط، به مباحث عام آن پرداخته نخواهد شد. بر مبنای 
یافته ها و با توجه به این که در حوزه ی روانشناسی محیط 
پرسشنامه،  عمده ی  روش  پنج  از  ها  داده  کلی  طور  به 
کامپیوتری،  سازی  شبیه  آزمایشگاهی،  شبیه سازی 
 Steg,( مطالعات میدانی و مورد پژوهی جمع آوری می شود
میزان  اینکه  گرفتن  نظر  در  با  همچنین   ،)2012,pp.7-9
آن ها  برای  روش ها  این  از  استفاده  کودکان  درک  نوع  و 
این  داده ها در  آوردن  به دست  برای  را مشکل می سازد، 
استفاده  آن  آزمایش  و  موقعیت  شبیه سازی  از  پژوهش 
و  دقیق  پژوهش  پرسش های  این که  به  توجه  با  می شود. 
متعدد هستند، در ادامه با شرح دقیق و توضیح آزمایشات 
و در رابطه با حاالت مختلف آن مطرح خواهند شد. برای 
که  بخشی  استثنای  به  آزمایشات،  داده های  جمع آوری 
گروه هدف را بزرگساالن تشکیل می دهند، از آن جا که 
نمی توان به طور مستقیم از طریق پرسشنامه از کودکان 
داده ها را جمع آوری کرد، پرسشنامه ها به صورت مصاحبه 
درآمده و عوامل با توجه به ارزیابی طراحی شده سنجیده 

می شود.

3. چارچوب نظری
طبق آنچه که در روش تحقیق بیان شد، مطالعات نظری 
در دو حوزه ی روانشناسی محیط و روانشناسی رشد انجام 
و  کودکی  زمینه  در  ویژگی ها  و  تعاریف  ابتدا  می پذیرد. 
و  رشد  نظریات  سپس  و  بررسی  کودک  روانشناسی 

ویژگی های رده های سنی مطالعه می شوند. 

3-1-کودک
که  تعریفی  آمدن  دست  به  و  کودک  مفهوم  درک  برای 
برگیرد،  در  را  آن  مفهوم  محدوده ی  و  کودکی  بتواند 
باره  این  در  جستجو  به  گوناگون  دانش های  منظر  از 
می پردازیم. در واژه نامه ی دهخدا در تعریف واژه ی کودک، 
طفل و بچه ی پسر یا دختر کوچک و فرزندی که به حد 
بلوغ نرسیده باشد آمده است. در تعاریف حقوقی سازمان 
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او زیر  ملل نیز کودک به شخصی گفته می شود که سن 
1۸ سال باشد مگر اینکه طبق قوانین متناسب با حقوق 
کودک زودتر به بزرگسالی رسیده باشد )کنوانسیون حقوق 
فردی  به  کودک  نیز  پزشکی  تعریف  در   .)19۸9 کودک 
گفته می شود که در دوران بین تولد و بلوغ به سر می برد 
)Mosby, 2013(. اما در مورد مفهوم کودکی نمی توان تنها 
اثبات گرا،  از منظر پژوهشگران  اتکا کرد.  تعاریف  این  به 
کودکان موجودات فیزیکی و تابع قوانین و اصول حاکم بر 
جهان هستند. به این معنا که آن ها موجوداتی قابل فهم، 
عینی و در خور سنجش اند و همه ی رفتارها، ادراک،  دانش 
یا مفاهیم سازماندهی شده ی مربوط به آن ها عام یا جهان 
شمول هستند )Davis, 2009(. اما از دیدگاه پژوهشگران 
ساخت گرا کودکان موجوداتی اجتماعی، خودمختار و پویا 
و  فیزیکی  محیط  با  پیوسته  که  هستند  ویژه  نیاز های  با 
اجتماعی پیرامون خود در تعامل اند و مفاهیم متمایز در 
 Barker &( زمینه مشخص در ذهن آن ها ایجاد می شود
Weller, 2003(. عالوه بر این تعاریف، به نقل از قره بیگلو 
کودک محصول تعامل طبیعت با تربیت، وراثت با محیط 
و  ساز  کودک  دیگر  تعریف  به  است.  تجربه  با  طبیعت  و 
کاری ساخته ی طبعیت و محیط یا تربیت و تجربه است 

.)Gharehbeiglou, 2010(

3-2- مبانی روانشناسی رشد
ابتدا  رشد،  روانشناسی  مفاهیم  و  نظریات  بررسی  از  قبل 
الزم است مفهوم رشد به تنهایی تعریف شود. طبق تعریف 
و  اجتماعی  تغییرات جسمی،   از  زنجیره ای  رشد  کاپالن، 
شاخه ی  می دهد.  رخ  زمان  طول  در  که  است  شخصیتی 
رشد کودک به بررسی علمی این دوران می پردازد )کاپالن، 

اجتماعی  و  فردی  بعد  دو  در  آدمی  که  آن جا  از   .)1395
شناخته  می شود و حضور وی در فضاهای طبیعی و مصنوع 
در هر دو شکل فردی و جمعی صورت  می پذیرد، الزم است 
مبانی روانشناسی رشد با نگرش به این دو صورت پذیرد. 
گستره ی  میان  از  پژوهش  این  در  امر  این  تحقق  برای 
وسیع نظریات رشد، نظریه های پیاژه و اریکسون برگزیده 
شده اند. پیاژه با تمرکز مطالعاتش بر کودکان، روش تفکر 
رشد  از  مناسبی  دید  پیرامون،  جهان  از  آنان  ادراک  و 
فردی کودکان به دست می دهد. از سوی دیگر اریکسون 
با مستمر پنداشتن رشد فرد تا دوره ی میانسالی، تمامی 
مراحل آن را به صورت رشد اجتماعی بررسی کرده است.

3-3- مراحل رشد شناختی
پیاژه یکی از نظریه پردازان روانشناسی رشد است که بیان 
می کند که کودکان برای رسیدن به تفکر بزرگساالن مسیر 
طوالنی ای را طی کرده و اعمال آن ها در زندگی، تاثیر مهم 
و حساسی روی رشد آن ها دارد. او این مسئله را نیز طرح 
می کرد که رشد هوش در هر فرد نوعی سازگاری با محیط 
است. مفهوم مورد نظر وی از هوش گسترده تر از کیفیت 
اندازه گیری شده با آزمون است. از دیدگاه او هوش تمام 
فعالیت های فرد مانند تفکر، ادراک، زبان، اخالق و مانند 
آن را تحت تاثیر می گذارد. پیاژه رشد هوش را فرآیندی 
پیشرفت  با آن  تکاملی می داند که کسب دانش همزمان 
از  که  رشد  اصلی  مراحل   .)Butterwoth, 2014( می کند 
دیدگاه پیاژه همه ی کودکان آن را طی می کنند در جدول 

1 شرح داده شده است.

جدول 1: مراحل رشد شناختی بر اساس نظریات پیاژه

ویژگیسنمرحله

کشف محیط پیرامون متناسب با توانایی، در انتهای مرحله توانایی تفکر و زبان، تولد تا دو سالگیحسی- حرکتی
خود محوری

آموختن تفکر منطقی یا عملیاتی، استفاده از نماد ها و تصاویر ذهنی، اندیشه فاقد دو تا هفت سالگیاندیشه پیش از عمل
نظام منطقی، استمرار خود محوری

توانایی تفکر منطقی درباره مشکالت عینی و واقعی )اندیشه ی نظام دار(، اندیشه ۷ تا 11 سالگیاعمال ملموس
تنها در مواجهه با اعمال ملموس و تفکر چیزها و مکان ها جدا از خود.

11 سالگی به بعداعمال صوری
تفکر درباره مسائل انتزاعی یا فرضی به ویژه در محدوده ی استدالل علمی و 
استنتاج، به کار بردن نمادها و انتزاع ها در بازنمایی فضا و تشکیل نقشه های 

بزرگتر
)نگارندگان بر مبنای پیاژه و باربل 1396؛ کرین 1395؛ مک اندرو 13۸۷(

3-4- رشد روانی- اجتماعی
زمینه  در  سرشناس  نظریه پرداز  و  روانشناس  اریکسون 
روانشناسی رشد و ابداع گر اصطالح بحران هویت، مراحل 
رشد را مانند پیاژه تقسیم بندی کرده است. با این تفاوت که 

اریکسون مراحل رشد روانی اجتماعی را محدود به کودکی 
نمی داند و تا این پروسه را تا پایان عمر دنبال کرده است. 
اجتماعی  روانی-  رشد  هشت گانه ی  مراحل   2 جدول  در 
نظریات رشد  به  نگاه  با  به صورت خالصه دیده می شود. 
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ذکر شده، می توان گفت که کودکان در سنین دبستان، 
این پژوهش هستند.  انجام  برای  مناسب ترین گروه سنی 
از  مناسبی  درک  به  ذهنی  نظر  از  کودک  دوره  این  در 
نیز  اجتماعی  نظر  از  است.  رسیده  خود  پیرامون  جهان 
دایره ی  وی  برای  و  می کند  کسب  را  استقالل  از  شکلی 

گسترده تری از ارتباطات فراهم می شود. همچنین می توان 
گفت طوالنی ترین دوره ی رشد در کودکی انسان در این 

سنین اتفاق می افتد.

جدول 2: مراحل رشد روانی- اجتماعی بر اساس نظریه های اریکسون

ویژگیسنمرحله

وابستگی به دیگری برای بقا، اهمیت رابطه ی اجتماعی نوزادیاعتماد در برابر بی اعتمادی
مطلوب هم تراز با رفع نیازهای مادی

دو یا سه سالگیاستقالل در برابر شک و تردید
برقراری ارتباط خوب با دیگران در عین کسب مهارت های 
جدید فیزیکی، شادمانی از استقالل در انجام برخی کارها با 

وجود استمرار وابستگی به مراقبان

گسترش و تحول توانایی ذهنی و حرکتی، مبادرت به سه تا پنج سالگیابتکار در برابر احساس گناه
فعالیت های جدید و نقشه های جسورانه

سخت کوشی در برابر احساس 
سال های دوره دبستانحقارت

با وجود ورود به فضای دبستان همچنان تحت نفوذ والدین، 
کسب بعضی مهارت های مهم شناختی و اجتماعی الزمه ی 

تایید گروه همساالن و بزرگساالن

احراز هویت در برابر 
نوجوانیسردرگمی

روبرویی با مسئله ی هویت و کوشش جهت تشخیص 
جایگاه شغلی، اجتماعی، اعتقادی، جنسی و روابط 

بین فردی

پایان نوجوانی و اوایل جوانی تا صمیمیت در برابر انزوا
ابتدای میانسالی

پایان تقریبی حمایت خانواده و احتساب فرد به عنوان 
بزرگسال و بالغ، احساس مسئولیت و استقالل، برقراری 

ارتباط عاطفی

کمک به نسل آینده از راه مراقبت از دیگران یا کار خالق و از 35 تا 65 سالگی )میانسالی(زایندگی در برابر رکود
بارور، تالش بر سودمندی برای خانواده یا جامعه

از 65 سالگی )دوره ی سالمندی(کمال در برابر نا امیدی
مرحله ی پایانی فرآیند رشد، بازنگری و ارزیابی مسائل 

و مراحل زندگی، احساس رشد، کمال و پختگی و نگرش 
مثبت به گذشته

)شولتز 13۷9؛ برک، 13۸6(

3-۵- رشد کودکان ۵ تا 12 ساله )دبستانی(
اصالح  و  تحکیم  مرحله  این  در  کودکان  رشدی  تکالیف 
مهارت های مورد نیاز برای برآوردن انتظارات جامعه است. 
کودک عالوه بر کسب مهارت های شناختی و زبانی جدید 
بیشتری  درشت  و  ریز  توجهی  مهارت های  پیچیده تر،  و 
می آموزد. در این دوره کودک باید خود را با موقعیت های 
و  بزرگساالن  با  و هیجانی  اجتماعی  ناهنجار  و  به هنجار 
خودپنداری  و  دیگران  از  درک  سازد.  منطبق  همساالن 
در  و  می شود  دقیق تر  و  انتزاعی تر  دوره  این  در  کودک 
نتیجه ی آن شبکه های حمایت اجتماعی در بیرون از خانه 

.)Schreoder, 2014( به دست می آورد

کودکان  جسمی  و  ذهنی  رشد  ویژگی های   3 جدول  در 
دوره ی دبستان به طور خالصه قابل مشاهده است.
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جدول 3: ویژگی های رشد ذهنی و جسمی کودکان

ویژگی های رشد ذهنی و جسمی کودکان دوره ی دبستان
9 تا 11 سال۷ تا ۸ سال

رشد 
ذهنی

افزایش توانایی حل مسئله
توانایی تمرکز طوالنی تر

عدم شناخت منطقی از همه ی پیامدهای رفتارهای خود
توانایی شناخت مسائل عملی

دید سیاه و سفید، خوب و بد به پدیده ها
سخت پذیرفتن شکست و نقد

توانایی برنامه ریزی آینده
توانایی حل مسائل ساده ی فیزیکی

عدم توانایی شناخت منطقی از همه ی پیامدهای 
رفتارهای خود

تمایل به عضویت در گروه ها

رشد 
فیزیکی

توانایی خوب در تعادل
توانایی های مهارتی مانند: بستن بند کفش

توانایی گرفتن توپ های کوچک
توانایی نسبی در تشخیص فاصله و سرعت اجسام

اندازه ی مغز نزدیک به فرد بالغ

رشدد فیزیکی دختران جلوتر از پسران
گسترش جهت یابی و زمان واکنش

افزایش قدرت بدنی و چابکی

)Brown & Beran 2008(
و  اجتماعی  ناهنجار  و  هنجار  به  موقعیت های  با  را  خود 
درک  سازد.  منطبق  همساالن  و  بزرگساالن  با  هیجانی 
انتزاعی تر  دوره  این  در  کودک  خودپنداری  و  دیگران  از 
حمایت  شبکه های  آن  نتیجه ی  در  و  می شود  دقیق تر  و 
 Schreoder,( اجتماعی در بیرون از خانه به دست می آورد
جسمی  و  ذهنی  رشد  ویژگی های   3 جدول  در   .)2014
مشاهده  قابل  خالصه  طور  به  دبستان  ی  دوره  کودکان 

است.

3-6- کودک و روانشناسی محیط
اداراک  محیط،  روانشناسی  دانش  از  معماری  حوزه ی  در 
محدوده ی  می شود.  بررسی  آن ها  رفتار  و  فضا  از  افراد 
را  حوزه  این  به  گسترده  پرداخت  مجال  حاضر  مقاله ی 
.اما اگر بتوان در نظر گرفت که کودکان نیز به  نمی دهد 
با  مصنوع،  و  طبیعی  فضاهای  کاربران  از  گروهی  عنوان 
توجه به نوع درک و ساختار ذهنی خود، در مواجهه با این 
فضاها رفتارهایی ویژه ی گروه سنی خود نشان می دهند، 
می توان آن ها را در شاخه ی کودک و روانشناسی محیط 
در نظر گرفت و بررسی کرد. با توجه به روش های پژوهش 
در حوزه ی روانشناسی محیط که پیش تر به آن اشاره شد، 
برای درک بهتر مفاهیم این حوزه و یافتن مسیر مناسب 
برای انجام آزمایش و مطالعه ی میدانی موضوع حاضر، به 

پژوهش های پیشین مشابه مراجعه می کنیم.

4. پیشینه ی پژوهش
فضاهای  و  کودکی  دوران  خاطرات  درباره ی  پژوهش ها 
با  احساسات  که  است  داده  نشان  دوره  این  در  مطلوب 
فضاها دارای همبستگی هستند. فضاها می توانند احساس 
عالوه  کنند.  ایجاد  را  امنیت  و  کنترل  خصوصی،  حریم 
تنها  به  نیاز  مطالعات  این  در  دیگر  کلی  یافته ی  این،  بر 
بودن و فرار از فشارهای اجتماعی و اهمیت فضایی برای 

داده های  میالدی،   ۸0 سال های  اواخر  در  است.  خلوت 
جمع آوری شده از کودکان 4 تا 12 ساله نشان می دهد که 
محیط های باز برای کودکان نسب به آنچه از این فضاها و 
فضاهای خاص دیگر مانند: چشم اندازها، فضاهای پنهان، 
از  شدن  منع  صورت  در  حتی  غیره  و  تپه ها  درختزارها، 
حضور، انتظار می رود اهمیت احساسی و جاذبه ی بیشتری 
مانند  فعالیت هایی   .)Hart, 1979; Young, 1978( دارد 
گفت و گو با یکدیگر و انجام بازی های کم تحرک تر نیز 19 
تشکیل  را  کودکان  معمول  فعالیت های  از  درصد   30 تا 
می دهد )Moore & Young, 1978(. فضاهایی برای  خلوت 
می توانند بسیار اهمیت داشته باشند و از دست دادن همه 
یا بخشی از این فضا می تواند برای کودک از نظر احساسی 
می توانند  همچنین  کودکان   .)Hart, 1979( باشد  دشوار 
نسبت به فضاهایی احساس منفی داشته باشند و بعضی از 
آن ها را به عنوان فضاهای ترسناک یا خطرناک بشناسند 
)Hart, 1979; Matthews, 1992(. در پژوهش هایی داده ها 
این  بر  مختلفی  راه های  از  کودکان  که  می دهد  نشان 
با تکرار عبارت های اطمینان  ترس ها غلبه می کنند. مثال 
دهنده هنگام عبور از فضاهایی با حس منفی برای خود: 
»نگران نباش!«. عناصر طبیعی محیط ممکن است برای 
کودکان نه تنها جذاب نباشد بلکه کسل کننده، ترسناک 
یا خطرناک به نظر بیایند ) Bechtel, 2002(. در ارتباط با 
گروه سنی منتخب و در مورد فضاهای مطلوب کودکان بر 
اساس سن آن ها، در بعضی پژوهش ها در خصوص انتخاب 
سنین  در  عالقه  مورد  خصوصی  یا  طبیعی  محیط های 
Pihlström, 1992; Som�( گزارش تفاوت هایی   مختلف 

mer, 1990( و در بعضی دیگر عدم تفاوت یا تفاوت های 
 Malinowski & Thurber,( بسیار اندک یافت شده است
1996; Schiavo,1988; Silbereisen & Noack & Ey-

ferth, 1986( )شکل 1(. 
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شکل 1: میزان محبوبیت و برگزیدگی فضاها بر اساس گروه سنی

)Korpela, 2002(

مورد  در  مطالعات  بعد،  به  میالدی   1990 سال های  در 
ترجیح محیط ها از سوی کودکان، اهمیت خانه، محیط های 
طبیعی و فضاهای اجتماعی و محیط های عمومی مصنوع 
را به یک اندازه نشان می دهد )Chawla, 1992(. اما این 
حاکی  داده ها  پژوهشی  در  دارد.  نیز  استثنائاتی  موضوع 
از 11تا 13 ساله ها و هر  تا 9 ساله ها بیشتر  است که ۷ 
و  بیرونی  از 15تا 16 ساله ها محیط های  بیشتر  دو گروه 
باز طبیعی را ترجیح می دهند. میزان کلیت بخشی نظری 
گسترش  و  تغییر  نسبت  چگونگی  مورد  در  شده  انجام 
ترجیحات محیطی کودکان با سن آن ها اندک و متاثر از 
میزان ناکافی کل مطالعات انجام شده ی این زمینه است. 
همچنین این امر بیانگر این است که این مطالعات معموال 
با مقایسه ی گروه های سنی در طرح های مطالعاتی مقطعی 
انجام شده است. بازنگری پژوهش ها در زمینه ی استفاده 
می دهد  نشان  رفتار  ثبت  و  مکانی  ترجیحات  مکان،  از 
رشد  به  وابسته  فضایی،  ترجیحات  تغییر  و  گسترش  که 
و گسترش هویت، نیاز به حریم شخصی و وابستگی های 
اجتماعی است. دوره ی میانی کودکی، سنین 6 تا 11 سال، 
با اکتشاف و شناسایی گسترده ی محیط، همکاری با دیگر 
همساالن در این اکتشاف از راه بازی ها، تعریف هویت از 
طریق کسب مهارت و استقامت فیزیکی و ساخت خانه ها 
می شود.  تعریف  پیرامون،  محیط  در  )قلمرو ها(  قلعه ها  و 
در  پیرامون،  منظر  با  گسترده  مشارکت  این  از  بنابراین 

همراهی با گروه های دوستی هم جنس، دوره ی جدیدی 
روی  و  مختلف  جنسیت های  با  گروه ها  دهی  شکل  از  
Chaw-( می رس  راه  از  خانه  خصوصی  حریم  به  دآوردن 

بلوغ  و  کودکی  دوره ی  در  فضایی  ترجیحات   .)la, 1992
هویت،  شکل گیری  گسترش  برای  تکیه گاهی  عنوان  به 
نیاز به امنیت، وابستگی های اجتماعی به مراقبان و گروه 
همساالن و تمرین نقش های اجتماعی شناخته می شوند. 
هرچند که الگوی ترجیحات فضایی به عنوان الگویی که 
تمامی نیازهای رشد را در بر بگیرد تعمیم داده نمی شود 
دبستان  های  سال  در  که  هنگامی   .)Bechtel, 2002(
گسترش  و  رشد  کودکان  انتزاعی  درک  و  فرمی  منطق 
به  شروع  شده  هماهنگ  مرجع  چهارچوب  یک  می یابد، 
چهارچوب  تجزیه ی  امکان  واقع  در  می کند.  شکل گیری 
های مرجع ذهنی ثابت، با دید هماهنگ با محیط و درک 
 .)Hart & Moore, 1973( مسیرهای اصلی محیا می شود
همچنین گفته می شود که خودمحوری کودکان کوچکتر 
از این دوره ی سنی ممکن است آن ها را به سوی ترجیح 
مکان هایی که رضایت بخشی، حمایت و امنیت به شکل 
Malinows-(  قابل مالحظه ای در دسترس است سوق دهد

ki & Thurber, 1996(. این مسئله می تواند توضیحی برای 
ترجیح مکان های عمومی و اجتماعی تر در سنین 5 تا 10 
مرجع  چهارچوب های  گونه ی  بالغ  درک  اما  باشد.  سال 
ثابت در سن 9 تا 13 سال ممکن است کانون توجه آن ها

شکل 2: میزان همراهی در مکان های برگزیده

)Korpela, 2002(

)Korpela, 2002(
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را به هدف و کارکرد مکان ها هدایت کند و همین باعث 
شود  محیط  کارکرد  اساس  بر  مکانی  ترجیحات  ایجاد 
مورد  مکان های  کودکان   .)2 )نمودار   )Bechtel, 2002(
انتخاب  خود  قلمرو  دامنه ی  اساس  بر  را  خود  عالقه ی 
می کنند. دانش کودکان از محیط خود، تمایل به گشتن 
و اکتشاف محیط و کنجکاوی آن ها ممکن است به عنوان 
اثر  کودکان  قلمرو  دامنه ی  بر  که  مداخله گر  متغیر  یک 
دارد، عمل کند )Wohlwill & Heft, 1987(. از سوی دیگر 
محدودیت ها، چه اجتماعی )محدودیت از طرف والدین( و 
چه فیزیکی )رفت و آمد(، می توانند امکان کودکان برای 
که  محیط هایی  در  را،  قلمرو  گسترده ی  دامنه ی  داشتن 
کسب  آن ها  از  را  شکل گیری  حال  در  فضایی  ترجیحات 
می کنند، سلب کنند. محدودیت های وضع شده از طرف 
والدین محصولی از مذاکرات خانواده هستند که ترس های 
بزرگساالن، قرارداد های مراقبتی، قضاوت در مورد میزان 
بلوغ فکری و اولویت های کودکان، توقعات بر اساس جنسیت 
 Matthews( و جهت گیری های فرهنگی را شامل می شوند
را شاید  این موضوع   .)& Limb, 1999; O’brien, 2000
امکانات آن  نوع طراحی پالن و محدودیت ها و  بتوان در 
نظر  به  بنابراین  کرد.  مشاهده  نیز  محیط  کشف  برای 
می رسد که میزان حرکت و تمایل به کشف محیط توسط 
با فضا  تعامل کودک  برای سنجش  عامل دیگری  کودک 
باشد. بنا بر آنچه که گفته شد در زمینه ی تعامل کودکان 
با یکدیگر، گفت و گو  یکی از رفتارهای معمول کودکان در 
هنگام انجام فعالیت های کم تحرک تر با همساالن است که 
می توان به عنوان عاملی قابل سنجش آن را مد نظر قرار 
داد. همچنین در بخشی دیگر به همکاری در بازی ها در 
همراهی با همساالن اشاره شده که می تواند عامل مناسب 
دیگری برای سنجش محسوب شود. در این میان به حریم 
شخصی و تمایل به خلوت نیز اشاره ای کلی شده که شاید 
بتوان گستره ی حریم فیزیکی، نحوه ی قرار گرفتن در فضا 
و میزان ورود همساالن به حریم یکدیگر را بخشی از تعامل 
آن ها در نظر گرفت. همچنین در پژوهش ها خاطره ی افراد 
از فضا و محیط وهمچنین خوشایندی آن ها مورد مطالعه 
بر خوشایندی که عامل  بنابراین عالوه  است.  قرار گرفته 
سنجیده شده است، می توان میزان جزییات ثبت شده از 
مفهوم  از  واژه هایی  کلید  عنوان  به  را  افراد  و  وقایع  فضا، 
خاطره مورد سنجش قرار داد. جزئیات موارد قابل سنجش 
برآمده از این مطالعات در شرح آزمایش ها لحاظ خواهند 

شد.

۵. مسئله و پرسش پژوهش
و  باز  پالن  طراحی  نوع  تاثیر  اصلی  مسئله ی  و  پرسش 
بیان  به  و  این شاخصه ها  بر  دیجیتال  امکانات  با  طراحی 
دیگر سنجش همبستگی آن ها است. برای آزمودن چنین 
مورد  کالبدی طراحی های  است شکل  شاخصه هایی الزم 
نظر در شرایط کنترل شده مهیا، کودک به عنوان کاربر 
در آن قرار گرفته و رفتار و ادراک وی ثبت و بررسی شود.

- رابطه ی میان نوع طراحی پالن )باز یا تقسیم شده( با 
رفتارهای اجتماعی کودک

- تاثیر نوع طراحی پالن )باز یا تقسیم شده( بر خاطره ی 
فعالیت ها در ذهن کودک

رفتار های  با  دیجیتال  امکانات  با  محیط  میان  رابطه ی   -
اجتماعی کودک

- تاثیر محیط با امکانات دیجیتال بر خاطره ی فعالیت ها 
در ذهن کودک

مسئله های اصلی آزمایش را می توان در عبارات باال خالصه 
کرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در این آزمایشات 
دیجیتال،  امکانات  با  محیط  پالن،  )نوع  متغیر ها  همه ی 
آوردن  دست  به  هدف  و  بوده  مستقل  خاطره(  و  تعامل 
مورد  گروه های  منظور  این  برای  است.  آن ها  همبستگی 
آزمون، هر کدام نسبت به دیگری گروه شاهد در نظر گرفته 
شده اند. برای تبدیل متغیرهای پرسش به متغیرهای قابل 
سنجش و اندازه گیری، آن ها را به کلید واژه های مشخص 
که از مطالعه ی پیشینه ی پژوهش به دست آمده اند تبدیل 
یک  ارزیابی،  عامل  دسته  دو  پرسش  هر  برای  می کنیم. 
برای  دیگر  دسته ی  و  تعامل  مفهوم  برای سنجش  دسته 
به نظر می رسد  مفهوم خاطره در نظر گرفته شده است. 
نیاز است که آزمایشی به  این متغیر ها  که برای سنجش 
شکل دو مرحله ای و در دو فضای متفاوت صورت پذیرد. 
با اندازه گیری داده های حالت های مختلف، امتیاز دهی به 
هر عامل ارزیابی، و مقایسه ی دو حالت، حالتی که امتیاز 
مطلوب  وضعیت  عنوان  به  باشد  کرده  کسب  بیشتری 
شناخته می شود. در واقع پس از آزمایش اینکه فضا عوامل 

را تامین می کند یا خیر سنجیده می شود.

6. شرح آزمایش
در ادامه طراحی آزمایش های دو مرحله ای برای سنجش 
این بخش  متغیر های ذکر شده توضیح داده می شود. در 
ارزیابی  به پرسش ها و عواملی که  به شرح نحوه ی پاسخ 

می شوند پرداخته خواهد شد.

6-1- شاخص های ارزیابی
گفت و گو: این که در روند سنجش کودکان شرکت کننده 
با یکدیگر یا با مربیان گفت و گو داشته باشند. حتی اگر 
گفت و گو در حد تعاملی کوتاه بوده باشد در نظر گرفته 

شده است. 
- همکاری: این که در روند سنجش کودکان به هر شکلی 
یکدیگر  با  ابزار(  رساندن  ترسیم،  در  همکاری  )مشورت،  
همکاری داشته باشند. درخواست از کودکان برای اتصال 
ترسیمات نیز برای سنجش این فاکتور در آزمایش انجام 

شده است.
- فاصله ی فیزیکی: نشانگر این است که کودکان در حریم 
گرفته  قرار  یکدیگر  سانتی متری(   50( شخصی  فیزیکی 

باشند. 
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جدول 4: متغیرها برای سنجش رابطه ی میان نوع طراحی پالن با رفتارهای اجتماعی کودک و خاطره ی فعالیت ها در ذهن

عوامل ارزیابیموضوع سنجش

واکنش به داستانمیزان توجهارتباط با یکدیگرحالت نشستنتعامل

همبستگی خاطره با نوع 
پالن

جزئیات به یاد آوردن 
فضا

جزییات به یاد آوردن 
خوشایندیتحلیلوقایع

جدول ۵: متغیرها برای سنجش رابطه ی میان امکانات دیجیتال فضا با رفتارهای اجتماعی کودک و خاطره ی فعالیت ها در ذهن او

عوامل ارزیابیموضوع سنجش

واکنش به داستانمیزان توجهارتباط با یکدیگرحالت نشستنتعامل
همبستگی خاطره با نوع 

پالن
جزئیات به یاد آوردن 

خوشایندیتحلیلجزییات به یاد آوردن وقایعفضا

- تمایل به شناخت محیط: در صورتی که کودکان شرکت 
کننده نسبت به حرکت در محیط و شناخت قسمت های 

مختلف فضا تمایل نشان داده باشند.
- جزئیات به یاد آوردن فضا: اگر کودک در زمان مصاحبه 
به جزئیاتی از فضا )هرچند کم( اشاره داشته باشد. اما در 
بسط آزمایش این فاکتور به صورت ترسیم طرحی کلی از 
فضا و میزان انطباق آن با واقعیت بنا سنجیده شده است.

- جزئیات وقایع: اگر کودک بخش های اصلی و جزئیات 
رویداد، کلیات و جزئیات ترسیم یا داستان و اتفاقات را به 

یاد آورده باشد. 
- خوشایندی: اگر کودک به تکرار این تجربه تمایل داشته 
باشد. البته در بخش بسط آزمایش این فاکتور به صورت 
افراد  در  بیشتر،  احساسات خوشایند  و  یادآوری خاطرات 

سنجیده شده است.
اول و دوم آزمایش  افراد: در حالت های  یاد آوردن  به   -
به  اول  آزمایش  بسط  در  و  افراد  سایر  فعالیت  یادآوری 
بنا  در  نظر  مورد  زمان  در  که  افرادی  سایر  آوردن  خاطر 

حضور داشته اند.
- حالت نشستن: برسی اجمالی زبان بدن، تمایل به سمت 

گوینده یا صفحه ی پخش
با  گویی  قصه  در حین  کودکان  اگر  یکدیگر:  با  ارتباط   -

یکدیگر ارتباط کالمی یا غیر کالمی داشته باشند.
به  به صورت محسوس  اگر کودک  داستان:  به  واکنش   -

بخش های مختلف داستان واکنش نشان داده باشد.
- تحلیل: اگر کودک تحلیل مناسبی از کلیت و پیام اصلی 

داستان داشته باشد.
برای تبدیل متغیر ها و عوامل زیر مجموعه ی آن ها به 
ارزیابی شدت هرکدام  در  اندازه گیری،  قابل  های  متغیر 
از فاکتورهای ذکر شده از 1 تا 5 امتیاز دهی شده است. 
به صورتی که عدد 5 نشان دهنده ی بیشترین میزان و 
عدد 1 کمترین میزان هستند. در نهایت میانگین امتیاز 
ارزیابی  در  آزمایش  حالت  هر  در  کننده  کودکان شرکت 
با  نهایی در نظرگرفته شده است. در بررسی مصاحبه ها 
کودکان، در بخش هایی برداشت از پاسخ های آنان با توجه 
به نوع درک و ساختار ذهنی کودکان در نظر گرفته شده 
است. به طور مثال در مصاحبه با گروه آزمایشی اول در 
سواالت مربوط به سنجش تعامل مشخص شد که کودکان 
بامشورت با یکدگیر تصمیم به عدم اتصال ترسیمات گرفته 
اند که به عنوان نمونه ی خوبی از همکاری امتیاز باالیی 

را کسب کرده است.

6-2- شرایط آزمایش
در هر آزمایش برای به دست آمدن نتایج درست و قابل 
نظر  در  شده ای  کنترل  متغیرهای  که  است  الزم  استناد 
گرفته شود. در ادامه این عوامل کنترل شده و شرایط آن ها 

شرح داده می شود.

جدول 6: مشخصات شرکت کنندگان آزمایش رابطه ی میان نوع طراحی پالن با رفتارهای اجتماعی کودک و خاطره ی 
فعالیت ها در ذهن او

آزمایش رابطه ی میان نوع طراحی پالن با رفتارهای اجتماعی کودک و خاطره ی فعالیت ها در ذهن او

سنجنسیتافرادحالت آزمایش

حالت اول )پالن تقسیم شده(
9دختر1
9دختر2

حالت دوم )پالن باز(
9دختر3
9دختر4

بسط آزمایش )پالن تقسیم شده(
26زن5
23مرد6
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جدول ۷: مشخصات شرکت کنندکان آزمایش رابطه ی میان فضا با امکانات دیجیتال با رفتارهای اجتماعی کودک و 
خاطره ی فعالیت ها در ذهن او

آزمایش رابطه ی میان محیط با امکانات دیجیتال با رفتارهای اجتماعی کودک و خاطره ی فعالیت ها در ذهن او

سنجنسیتافرادحالت آزمایش

 حالت اول
)فضا با امکانات دیجیتال(

9دختر1
9دختر2

 حالت دوم
)فضا بدون امکانات دیجیتال(

10پسر3
11پسر4

محیط: برای ایجاد محیط کنترل شده، فضاهای پالن باز و 
بسته بدون هرگونه عناصر خاص در طراحی و با دیواره ها، 
خنثی  رنگ های  با  امکان  حد  تا  مبلمان  و  سقف  کف، 

انتخاب شده است.
مختلف  حالت های  برای  فعالیت  نوع  انتخاب  در  فعالیت: 
مهم ترین مسئله عدم  بسته،  و  باز  پالن  تاثیرات  آزمایش 
پیچیدگی فعالیت و بیشترین امکان برای نمود پیدا کردن 
حاالت، رفتار و افکار کودک مورد نظر بوده است. بنابراین 
از میان بازی ها و فعالیت های معمول برای کودکان، نقاشی 
امکانات  از  استفاده  تاثیر  آزمایش  در  است.  انتخاب شده 
انتخاب  از  متغیرها،  کنترل  امکان  برای  نیز،  دیجیتال 
در  و  شده  پرهیز  پیچیده  موضوعات  و  امکانات  فعالیت، 
نهایت پخش یک ویدیوی قصه گویی با یک موضوع ثابت 

در نظر گرفته شده است.

6-3- اجرای آزمایش
در ادامه به شرح اجرای آزمایش پرداخته شده است. 

6-3-1- آزمایش اول
- رابطه ی میان نوع طراحی پالن )باز یا تقسیم شده( با 

رفتارهای اجتماعی کودک
- تاثیر نوع طراحی پالن )باز یا تقسیم شده( بر خاطره ی 

فعالیت ها در ذهن کودک

در این حالت از آزمایش در یک فضا با پالن تقسیم شده، 
از دو کودک خواسته شد که با موضوع »خانه ی دلخواه« 
با  نقاشی ترسیم کنند و در صورت تمایل می توانند  یک 
نقاشی خانه های خود را به یکدیگر وصل کنند. همچنین 
به آنان اطالع داده شد که می توانند فعالیت خود را در هر 
قسمتی از فضا و در هر حالت دلخواه )پشت میز یا روی 
 40-30( آزمایش  در طول  مربی  دو  دهند.  انجام  زمین( 
دقیقه( برای مراقبت از کودکان و کنترل آزمایش حضور 
داشتند و برای عدم تاثیر روی تمایل کودکان به چرخش 
در قسمت های خاصی از پالن به صورت اتفاقی و به آرامی 
با  در فضا به حرکت می پرداختند.در حالت دوم آزمایش 
)در همان  دیگر  با دو کودک  و  اول  همان شرایط حالت 
رده ی سنی( در فضایی با پالن باز انجام شد. پس از سه 
روز برای به دست آمدن داده ها با شرکت کنندگان مصاحبه 

انجام گرفته شد.

6-3-1-1- پرسشنامه
- روزی که آمدی و نقاشی کشیدی یادت می آید؟ می توانی 

برای من تعریف کنی که چه کردید و چه شد؟
دوستت  بود؟خانه ی  شکلی  چه  کشیدی  که  خانه ای   -

چطور؟
- آیا این فعالیت را دوست داشتی؟ 

- آیا مایل هستی دوباره آن را انجام بدهی؟

جدول ۸: رابطه ی میان نوع پالن با رفتارهای اجتماعی کودک

پالن بازپالن تقسیم شده

تعاملموضوع سنجش

شاخص های ارزیابی

42گفت و گو
54همکاری

54فاصله ی فیزیکی
51تمایل به شناخت محیط

1911امتیاز
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جدول ۹: همبستگی خاطره با نوع پالن

پالن بازپالن تقسیم شده

همبستگی خاطره با نوع پالنموضوع سنجش

شاخص های ارزیابی

31جزئیات فضا
54جزئیات وقایع
55خوشایندی

43به یاد آوردن فعالیت افراد
1۷13امتیاز

6-4- بسط آزمایش اول )رابطه ی میان طراحی 
اجتماعی  رفتارهای  با  شده  تقسیم  یا  باز  پالن 

کودک و خاطره ی فعالیت ها در ذهن او(
)پالن  اول  در حالت  آمده  به دست  داده های  به  توجه  با 
پالن،  نوع  با  خاطره  همبستگی  سنجش  شده(  تقسیم 
نیاز به این که تاثیر پالن در بازه ی زمانی طوالنی تر و در 
بخش  این  در  شد  مشاهده  شود  سنجیده  نیز  بزرگسالی 
اینکه هدف سنجیدن متغیر ها در  به  با توجه  آزمایش  از 
افراد  به  دسترسی  که  آنجایی  از  و  بوده  آینده  سال های 
است،  نداشته  امکان  زمان  آن  در  آزمایش  در  حاضر 
بخشی از آزمایش به صورت پرسشنامه و مصاحبه از افراد 
بزرگسالی صورت گرفت که در کودکی در فضایی مشخص 
با پالن بسته حضور داشته اند. در مرحله ای از سنجش نیز 
برای امکان تحلیل بهتر داده از شرکت کنندگان خواسته 
شد تا طرح کلی که از بنا به خاطر دارند را ترسیم نمایند. 
حضور  نظر  مورد  فضای  در  دبستان  دوران  در  افراد  این 
داشته اند. به بیان دیگر مدت زمان گذشته از فعالیت ها و 

حضور در فضا تا به حال، به طور میانگین 1۷ سال است.

6- 4- 1- پرسشنامه
- اولین خاطره ای که از این محل به یاد می آورید چیست؟ 
)خاطره می تواند یک تصویر، اتفاق، شکل محل و در کل 
هرچیزی باشد که در اولین لحظه به ذهن شما می رسد.(

- با در نظر گرفتن فضای سبز، شکلی که از این مکان به 
یاد دارید را ترسیم کنید.

کدام  می دادید  انجام  فضا  این  در  که  فعالیت هایی  از   -
فعالیت ها را به خاطر دارید؟

بنا کدام قسمت بوده  این  از  - فضای مورد عالقه ی شما 
است؟ چه فعالیتی در آن انجام می دادید؟

حس  آن  به  نسبت  که  هست  بنا  این  در  فضایی  آیا   -
ناخوشایندی داشته باشید؟ اگر بله چرا؟

از تجربه ی  بنا و فضای آن فکر می کنید  این  به  - وقتی 
خودتان در این محل چه احساسی دارید؟ ) بسیار بد- بد- 

نه خیلی بد و نه خیلی خوب- خوب- بسیار خوب(

جدول 1۰: همبستگی خاطره با نوع پالن، بسط آزمایش

بسط آزمایش )پالن تقسیم شده(

همبستگی خاطره با نوع پالنموضوع سنجش

فاکتورهای ارزیابی

4جزئیات فضا
4جزئیات وقایع
3خوشایندی

4به یاد آوردن افراد
15امتیاز

6-۵- آزمایش دوم
رفتارهای  با  دیجیتال  امکانات  با  محیط  میان  رابطه ی   -

اجتماعی کودک
- تاثیر محیط با امکانات دیجیتال بر خاطره ی فعالیت ها 

در ذهن کودک

یک  دیجیتال،  پخش  امکانات  از  استفاده  با  فضا  یک  در 
برای دو کودک پخش شد. در حالت  ویدیوی قصه گویی 
دو  برای  مربی  یک  مشابه،  کامال  فضای  شرایط  در  دوم 
کودک دیگر در همان دوره ی سنی همان داستان را روایت 
نمود. پس از سه روز برای به دست آمدن داده ها با شرکت 
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کنندگان مصاحبه انجام گرفته شد.

6-۵-1- پرسشنامه
می آید؟  یادت  شنیدی  داستان  و  آمدی  که  روزی   -

می توانی برای من تعریف کنی که چه کردید و چه شد؟

- به نظر تو اشتباه کالغ چه بود؟
- به نظرت بهترین قسمت داستان چه بود؟ چرا؟

- آیا این فعالیت را دوست داشتی؟ 
- آیا مایل هستی دوباره آن را انجام بدهی؟

جدول 11: همبستگی طراحی و امکانات دیجیتال و رفتارهای اجتماعی کودک

فضا بدون امکانات دیجیتالفضا با امکانات دیجیتال

تعاملموضوع سنجش

فاکتورهای ارزیابی

52حالت نشستن
41ارتباط با یکدیگر

54میزان توجه
33واکنش به داستان

1۷10امتیاز

جدول 12: همبستگی خاطره با طراحی و امکانات دیجیتال

فضا بدون امکانات دیجیتالفضا با امکانات دیجیتال

همبستگی خاطره با طراحی و امکانات دیجیتالموضوع سنجش

فاکتورهای ارزیابی

31جزئیات فضا
51جزئیات وقایع

54تحلیل
55خوشایندی

1۸11امتیاز

۷. تحلیل و جمع بندی یافته ها
که  است  بوده  این  بر  انتظارات  آزمایش  انجام  از  پیش 
فضاهایی با پالن باز به دلیل فراهم بودن فضای گسترده 
برای حرکت و فعالیت، هم از نظر تعامل و هم از نظر نوع 
خاطره از فضا با اختالف زیاد نتایج بهتری داشته باشند. 
شرکت  کودکان  در  شد،  بینی  پیش  آنچه  خالف  بر  اما 
انجام  ابتدای  از  شده  تقسیم  پالن  با  فضایی  در  کننده، 
در  چرخش  و  حضور  شناخت،  به  تمایل  آزمایش،  روند 
بوده است. که در  برجسته  بخش های مختلف فضا کامال 
کودکان حاضر در پالن باز چنین تمایلی مشاهده نمی شد. 
بنابراین در مورد تعامل با فضا در این پژوهش پالن تقسیم 
شده موفق تر بوده است. به عالوه داده های بسط آزمایش 
به طور تقریبی نشان می دهد که در بازه ی زمانی بیشتر 
دلیل  می ماند.  باقی  صورت  همان  به  تقریبا  نتایج  نیز 
شدن  برانگیخته  و  مقیاس  به  است  ممکن  موضوع  این 
کنجکاوی کودکان در فضاهای تقسیم شده مربوط باشد. 

در مورد تعامل اجتماعی کودکان نیز، تعاملی که کودکان 
در طول آزمایش با یکدیگر و مربیان برقرار کرده بودند در 
فضای پالن تقسیم شده بسیار بیشتر از پالن باز مشاهده 
شده بود که می توان در این مورد هم پالن تقسیم شده 
دو  برابر  داده های  ارزیابی  مورد  در  دانست.  مناسب تر  را 
با خاطره،   پالن  نوع  زمینه همبستگی  در  آزمایش  حالت 
یا  باز  نظر  از  پالن  طراحی  میان  که  کرد  بیان  می توان 
تقسیم شده بودن و خاطره ی کودک از فعالیت انجام شده 
همبستگی مثبت وجود دارد. اما به نظر می رسد که برای 
با  تکمیلی  آزمایشات  داده های درست تر،  آمدن  به دست 
از  کودکان  نقاشی  بررسی  مانند  روش هایی  از  استفاده 
نظر روانشناسی و با عوامل کنترل شده ی بیشتر از جمله 
جنسیت و تعداد آزمایش شوندگان  انجام پذیرد. پیش ازبه 
نوع خاطرات  انتظار می رفت که  این  داده ها  آمدن  دست 
باشد.  امکانات دیجیتال، ضعیف تر  با  تعامل در طراحی  و 
این  با  کودکان  نسل حاضر  ارتباط  نوع  باید  اما همچنان 
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در  را  پیشین  نسل های  کودکان  با  آن  تفاوت  و  امکانات 
نظر داشت. بنابراین به دلیل نو بودن این مسئله، احتیاج 
به تامل و آزمایش بیشتری وجود دارد. به نظر می رسد که 
آزمایش شونده  افراد  بیشتر  تعداد  با  آزمایش  این  انجام  با 
بیشتر  کنترل  همچنین  بیاید.  دست  به  دقیق تری  نتایج 
افراد  جنسیت  یا  قصه گویی  نوع  مانند  آزمایش،  عوامل 
آزمایش شونده، می تواند داده های درست تری فراهم نماید.

۸. نتیجه گیری
کودکان،  برای  طراحی  در  شده،  انجام  مطالعات  بر  بنا 
بسیار  و  رشد  حال  در  موجودی  عنوان  به  آن ها  به  باید 
تاثیر پذیرنده توجه ویژه ای داشت. در حوزه ی روانشناسی 
تاثیر  همچنین  و  فضاها  از  مانده  جا  به  خاطره ی  محیط 
سنجش  در  یکدیگر  با  و  فضا  با  کاربران  تعامل  بر  آن ها 
مسئله های  است.  بسیاری  اهمیت  حائز  مطلوب  طراحی 
نبودن طراحی  یا  بودن  یعنی مناسب  پژوهش  این  اصلی 
به  توجه  با  که  دیجیتال  امکانات  با  فضاهایی  و  باز  پالن 
فناوری های  افزون  روز  میراث معماری مدرن و گسترش 
دیجیتال دغدغه ی امروز طراحان هستند، با در نظر گرفتن 

همین عوامل ارزیابی شدند.

در پاسخ به سواالت پژوهش با توجه به آزمایشات مشخص 
گردید که میان طراحی پالن تقسیم شده با هر دو متغیر 
رفتارهای اجتماعی کودک و خاطره ی فضا در ذهن کودک 
امکانات  با  محیط  میان  دارد.  وجود  مثبت  همبستگی 
فضا  خاطره ی  و  کودک  اجتماعی  رفتارهای  با  دیجیتال 
در ذهن وی نیز چنین همبستگی مثبتی دیده می شود. 
احتماال دلیل این همبستگی مثبت متناسب بودن مقیاس 
و زمینه ی مناسب برای فعال شدن کنجکاوی کودک باشد. 
اما در طراحی با امکانات دیجیتال، با وجود انتظارات اولیه 
مبنی بر نامناسب بودن چنین طراحی هایی، نمی توان گفت 
که فضاهایی با این ویژگی از نظر نوع خاطره ای که ایجاد 
می کنند و یا تاثیری که بر تعامل کاربر نشان می دهند چه 
مطلوبیتی دارند. این امکانات باید با در نظر گرفتن سبک 
و ارزش های زندگی جدید سنجیده شوند و ممکن است 
به طور  به سوال دوم  پاسخ  برای  آزمایش  این  معیارهای 

کلی نیاز به دگرگونی داشته باشند. 
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