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چکیده
کودک در طی روز بخش زیادی از وقت خود را در فضاهای داخلی مدرسه گذرانده و به فعالیت های غیر فیزیکی مشغول 
است؛ بنابراین سهم زیادی از فعالیت های بدنی و بازی های جسمی وی در حیاط مدرسه اتفاق می افتد. اگر حیاط بستر 
این  بازی و تحرک جسمی کودکان کاهش می یابد؛ که  برای شکل گیری فعالیت  های  بدنی فراهم نکند، سهم  مناسبی 
کمبود فعالیت جسمی مضراتی برای سالمت کودکان به همراه خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های 
کالبدی حیاط مدرسه بر فعالیت فیزیکی کودکان است. این پژوهش از نوع کمی- کیفی است که با استفاده از پرسش نامه 
به سنجش دیدگاه کودکان در مورد ویژگی های حیاط مدرسه پرداخته است. جامعه آماری مورد بررسی، کودکان ۸ تا 
12 ساله ی شهر تهران بوده اند. نمونه گیری به  صورت خوشه ای چندمرحله ای انجام  شده است و در حوزه های انتخاب شده 
تعداد 120 کودک به صورت داوطلبانه در نظرسنجی شرکت نموده اند. برای گردآوری داده ها در گروه سنی کودکان از 
پرسش نامه محقق ساخته ویژه ی کودک استفاده  شده است. پس از جمع آوری داده ها، اهمیت هر کدام از معیارها با استفاده 
از آزمون تی تعیین و سپس مؤلفه ها رتبه بندی شدند. در رتبه بندی ریزعامل های محیطی مؤثر بر فعالیت فیزیکی، معیار 
»نور« با بیش ترین مقدار میانگین نسبت به سایر معیارها در اولویت قرار دارد. پس  از آن به ترتیب معیارهای خوانایی، 
ایمنی کف سازی، تنوع شکل و ایمنی زمین بازی بر میزان فعالیت فیزیکی کودکان در حیاط مدرسه تأثیرگذارند. فضاهای 
جمعی در رتبه های بعدی قرار گرفته و فعالیت گروهی آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است. پس از تعیین نقش و 
اهمیت محیط بر فعالیت کودکان، بر اساس تحلیل عاملي، سه عامل استخراج شد. این عوامل محیطی که بر فعالیت بدنی 
تأثیر می گذارد عبارت اند از: "جذابیت محیط"، "اجتماع پذیری محیط" و "بازی سازی محیط". توجه به هر یک از این عوامل 

در فرایند طراحی فضاهای باز در مدارس می تواند فعالیت و سالمت کودکان را بهبود بخشد.

واژگان کلیدی: حیاط مدرسه، فعالیت بدنی، کودک، دبستان، بازی.

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان »طراحی فضاهای آموزشی کودکان با هدف کاهش رفتار امتناع از مدرسه« است که  
با راهنمایی نویسنده دوم در سال 1399 انجام گرفته است.
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امینی فر، زینت و دیگران

1. مقدمه
کودکان امروزی در مقایسه با نسل های قبلی زمان کم تری 
 Carver, Timperio,( را صرف بازی در فضای باز می کنند
زندگی  از  عمده ای  بخش  زیرا  and Crawford 2008(؛ 
مهدکودک  نظیر  بسته  محیط های  در  شهرنشین  کودک 
 Mardumi, Karim, and( می شود  سپری  مدرسه  و 
Ebrahimi 2013(. کودکان روستایی به  طور قابل  توجهی 
کودکان  به  نسبت  و  هستند  شهری  کودکان  از  فعال تر 
خانه  از  بیرون  در  را  بیش تری  مدت زمان  شهر  ساکن 
 Sandercock, Angus, and Barton( صرف بازی می کنند
فضای  در  فعالیت  کودکان  اگرچه  کلی  به  طور   .)2010
به  را  اما در عمل وقت بیش تری  را ترجیح می دهند،  باز 
 Lupu, Norel, and( فعالیت در فضاهای داخلی مشغول اند
Laurenţiu 2013(. آموزش  و پرورش در ایران نیز عمدتاً در 
 Mozaffar, Mahdizadeh( محیط داخلي قابل تحقق است
Seraj, Mirmoradi 2009(؛ تا جایی که در برخی موارد از 
ساختمان های مسکونی و حتی آپارتمان ها به  عنوان فضای 
 .)Shafaee et al. 2009( آموزشی کودکان استفاده می شود
در اغلب مدارس نیز توجه صرف به فضاهای داخلی باعث 
شده است تا حیاط مدرسه فاقد طراحی و فضاسازی مناسب 
نداشته  مشخصی  عملکردی  شاخصه های  و  بماند  باقی 
باشد ))Shayan and Khoramifard 2013(. مدارس فاقد 
حیاط یا دارای حیاط کوچک، فعالیت جسمانی کودکان را 
محدود می کند. شرایط نامناسب حیاط مدرسه برای بازی 
و عدم وجود فضای سبز باعث می شود که دانش آموزان از 
فضای حیاط صرفاً در ساعات ورزش یا جهت عبور و مرور 
استفاده کنند )Tabaian 2021(. در این میان اگر شرایطی 
در محیط فراهم آید که کودک آزادانه در آن به فعالیت، 
بازی و تعامل بپردازد، منجر به ترغیب وی برای حضور در 
فضا می شود؛ در نتیجه فضاهای آموزشی از لحاظ ساختار 
معنا  کودک  رشد  برای  مناسب  بستری  عنوان  به   مکانی 
می پذیرد )Khalilikhah et al. 2022(. در مجموع می توان 
و  ندارد  هویت  مدارس  حیاط  فعلی  شرایط  در  که  گفت 
به طور کامل نیازهای آموزشی، نیاز به بازی و استراحت 
دانش آموزان را تأمین نمی کند. حیاط های پوشیده شده با 
آسفالت به همراه برخی وسایل و تجهیزات محدود برای 
بازی و فعالیت های فیزیکی، تصویری است که در تمامی 
 Ahmadpour( مدارس ایران کم وبیش به چشم می خورد
در   .)Samani and Farsi Mohammadipour 2018, 3
تجربه  برای  کم تری  فرصت  کودکان  فضاهایی،  چنین 
دارند  را  آن  در  فعالیت  و  خود  اطراف  کالبدی  محیط 

.)Oloumi, Mahdavinejad, and Namvarrad 2012(
مانند  بیماری ها  از  بسیاری  اصلی  عامل  فعالیت  کمبود 
چاقی، بیماری های قلبی و عروقی بوده و یکی از نگرانی های 
عمده در مورد بهداشت عمومی کودکانی است که تحرک 
 .)Jerrett et al. 2013; Melekoglu 2015( جسمی ندارند
فعالیت بدنی تمامی حرکاتی که توسط عضالت اسکلتی 

 Bouchard, Blair,( برمی گیرد  در  را  می شود  تولید  بدن 
and Haskell 2012(. تحقیقات نشان می دهد که داشتن 
سالمت  موجبات  کودکی  دوران  در  منظم  بدنی  فعالیت 
 Žaltauskė and( می آورد  فراهم  را  فرد  روانی  و  جسمی 
جسمی،  سالمت  تأمین  برای  و   )Petrauskienė 2016
 Smith et al.( است  ضروری  کودکان  شناختی  و  ذهنی 
منظمی  بدنی  فعالیت  که  نوجوانانی  و  کودکان   .)2022
داشته اند، از سالمت روانی و جسمانی مانند سالمت قلبی، 
قدرت عضالنی، سوخت وساز مناسب بدن و اعتمادبه نفس 
باال برخوردار بوده اند )Boonzajer Flaes et al. 2016(. از 
طرفی بین فعالیت فیزیکی کودکان و توانایی های یادگیری 
افزایش  تطابق وجود دارد. زمانی که سطح فعالیت بدنی 
می یابد.  افزایش  چشمگیری  به  طور  نیز  یادگیری  یابد، 
برای  الزم  حمایت  آموزش وپرورش  در  دلیل،  همین  به 
که  کودکانی  برای  خصوصاً  فعالیت ها  این گونه  افزایش 
دچار مشکل یادگیری هستند از اهمیت زیادی برخوردار 
 Butcher and Eaton 1989; Demirci, Engin,( است 
یابد،  افزایش  فعالیت  سطح  وقتی   .)and Özmen 2012
یادگیری نیز به طرز چشمگیری افزایش می یابد؛ بنابراین 
آموزش های حمایتی به  منظور افزایش سطح فعالیت بدنی 
ضروری  هستند  ذهنی  ناتوانی  دارای  که  کودکانی  برای 

.)Demirci, Engin, and Özmen 2012( است
عملي  کارهاي  متوجه  سال   12 تا   5 سنین  در  کودکان 
براي رسیدن به هدف های  اغلب تمایل دارند  می شوند و 
کودک  سنی،  بازه  این  در  شوند.  جمع  هم  دور  مشترک 
بیش  و  می دهد  افزایش  را  خود  ورزشي  تمرکز  و  تسلط 
 Ebrahimi, Saeidi( از پیش به تمرینات بدني می پردازد 
Rezvani, and  Maani Manjil 2012(. در این گروه سنی 
ارتباط کودک با همساالن و روابطی که از این ارتباطات 
پدیدار می شود، یک حوزه ی خاص از فعالیت های روزانه ی 
 .)Rukavishnikova 2016( می دهد  تشکیل  را  کودک 
کودکان تمایل دارند تا فعالیت های جسمانی را در فضای 
گونه ای  به   باز می بایست  بنابراین فضای  انجام دهند؛  باز 
فعالیت های  انجام  و  امکان جنب وجوش  طراحی شود که 
 Pellegrini and( آورد  فراهم  کودکان  برای  را  جسمانی 
Smith 1998(. محیط کالبدی ]و خصوصاً فضای باز[ یکی 
سطح  می تواند  می رسد،  نظر  به  که  است  متغیرهایی  از 
 Žaltauskė( فعالیت بدنی کودکان را تحت تأثیر قرار دهد
and Petrauskienė 2016(. از طرفی هدف اصلی آموزش 
مختلف  زمینه های  در  کودک  پرورش  دبستان ها  در 
 Azemati, Norouzian( است  عاطفی  و  ذهنی  جسمی، 
اگر  بنابراین  Maleki, and Khan Vali 2015, 92(؛ 
و  بازی  تعامل،  به  کودک  نیازهای  بتواند  مدرسه  محیط 
تحرک وی را فراهم آورد، بخش زیادی از اهداف پرورشی 
 Seneh, Salman, and Aghazadeh( شد  خواهد  محقق 
87 ,2008(. به نظر می رسد که اغلب رفتارهای پرتحرک 
اتفاق  با سایر کودکان  تعامل  باز و در  کودکان در فضای 
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می افتد؛ بنابراین ضروری است تا حیاط مدرسه به بستری 
مناسب برای بازی و تحرک جسمی کودک تبدیل شود. 
)اعم  باز  فضاهای  از  بسیاری  نقش  پیشین،  تحقیقات  در 
از فضای باز مجتمع مسکونی، زمین های بازی و فضاهای 
باز شهری( در ارتقای فعالیت بدنی کودکان مورد مطالعه 
قرار گرفته؛ اما در خصوص تأثیر حیاط مدرسه بر فعالیت 
انجام  نشده  متمرکزی  مطالعه  ایرانی  کودکان  جسمانی 
کم رنگ  نقش  زمینه،  این  در  علمی  تولیدات  مرور  است. 
در  جسمانی  فعالیت  زمینه  در  را  غیر  پزشکی  حوزه های 
ضروری  لذا  می دهد،  نشان  ابتدایی  مدارس  باز  فضاهای 
است تا بر روی این موضوع پژوهش و مطالعه صورت گیرد 
تحقیق  این   .)Ebrahimzadeh et al. 2021, 225-226(
به طور خاص بر نقش ویژگی های فیزیکی حیاط مدرسه بر 
افزایش فعالیت بدنی کودکان، در گروه سنی ۸ تا 12 سال 
تأکید دارد. هدف تحقیق شناسایی آن دسته از متغیرهای 
بدنی  فعالیت  ارتقای  بر  که  است  مدرسه  حیاط  کالبدی 
است  این  بر  فرض  میان  این  در  است؛  اثرگذار  کودکان 
فعالیت  ارتقای  در  کالبدی حیاط مدرسه  ویژگی های  که 
فیزیکی کودکان نقش دارد. در واقع تحقیق در پی یافتن 

پاسخ سؤاالت زیر است:
1. کدام یک از ویژگی های کالبدی حیاط مدرسه در ارتقای 

فعالیت فیزیکی کودکان نقش بیش تری دارد؟
باز مدرسه  با تغییر ویژگی های فضای  2. چگونه می توان 
)حیاط مدرسه(، تحرک و فعالیت بدنی کودکان را افزایش 

داد؟

2. مبانی نظری
انسان ساخت  محیط  و  جسمانی  فعالیت های  میزان  بین 
شود  ساخته  گونه ای  به   محیط  اگر  دارد.  وجود  ارتباط 
یک  در  نشستن  جایگزین  را  فیزیکی  فعالیت های  که 
 Roemmich,( مکان کند، موجب بهبود سالمت می گردد
Beeler, and Johnson 2014(. دسترسی به فضاهای بازی 
و تفریح در مدارس ابتدایی، بخش قابل  توجهی از میزان 
می کند  پیش بینی  را  کودک  روزانه  فیزیکی  فعالیت های 
)Žaltauskė and Petrauskienė 2016(. مطالعه ای که بر 
صورت  انگلستان  در  ساله   11 و   10 کودِک   42۷ روی 
ساعت  هر  ازای  به  کودکان  که  است  این  نشانگر  گرفته، 
بازی با دوستان در فضای باز، به  طور متوسط 1۷ دقیقه 
فعالیت بدنی شدید داشتند، در حالی  که به ازای هر ساعت 
بازی با دوستان در فضای داخلی فقط شش دقیقه زمان 
 .)Pearce et al. 2014( برای فعالیت بدنی سپری کرده اند
برگزاری  که  می دهد  نشان  تجربی  شواهد  راستا،  این  در 
فعالیت  افزایش  باعث  مدرسه  حیاط  در  آموزشی  کالس 
)Bentsen et al. 2022(. مدارسی  بدنی کودکان می شود 
که حیاط بزرگ و زمین  های بازی سرشار از امکانات دارند 
را  بدنی  پرتحرک  رفتارهای  فرصت  توجهی  قابل  به طور 
 Delidou, Matsouka, and( برای کودکان ایجاد می کنند

Nikolaidis 2015(. نوسازی حیاط مدرسه می تواند راهکار 
مناسبی برای ارتقای فعالیت فیزیکی کودکان باشد. توجه 
امکانات و تجهیزات  تأمین  باز،  به کاربرد رنگ در فضای 
بازی، امکان استفاده از فضای باز در زمان های مختلف و 
فعالیت  بهبود  در  مؤثری  نقش  فضا  ارتقای حضورپذیری 
کودکان دارد. حضور کودکان در فضای باز، پس از ساعات 
آموزش رسمی می تواند حس امنیت ایجاد کند و این حس 
امنیت بر حضور و فعالیت کودک در محیط تأثیر مثبت 

.)Anthamatten et al. 2011( دارد
طراحي سبز حیاط مدرسه از عمده رویکردها و گرایش های 
است  مدارس  باز  حیاط  منظر  طراحي  حوزه  در  مطرح 
)Faizi and Razzaghi Asl 2009(. بدین معنی که استفاده 
از سبزینگی در حیاط مدرسه بر فعالیت های بدنی کودکان 
 Floyd et al. 2011; Ward et al. 2016;( تأثیر مثبت دارد
 Akoumianaki-Ioannidou, Paraskevopoulou, and
در  کودکان  بازي  سطح  که  جایی  تا  Tachou 2016(؛ 
دو  یا چمن کاری شده  اند،  و  دارند  درخت  که  مکان هایی 
 .)Azemati and Feridonzadeh 2012, 108( برابر می شود
فضاهای باز مدارسی که با عناصر طبیعی )به عنوان مثال، 
درختان، گل ها، ماسه، آب، چمن، تپه ها و بوته ها( طراحی 
می شوند سطح تحرک و فعالیت کودکان را افزایش داده 
حیاط های  می شوند.  جسمی  سالمت  بهبود  موجب  و 
بسیار  نقش  مدارس،  آسفالتی  زمین های  به  نسبت  سبز 
می کنند  ایفا  کودکان  بازی  ارتقای سطح  در  را  مؤثرتری 
عناصر  حضور   .)Bikomeye, Balza, and Beyer 2021(
و  ماسه ای  و  شن  زمین های  چمن،  زمین  مانند  طبیعی 
دسترسی  و  مهدکودک  یک  حیاط  در  گیاهی  پوشش 
برای  را  مناسبی  زمینه  حیاط،  امکانات  و  فضاها  تمام  به 
و  آورده  فراهم  کودکان  متنوع  و  دسته جمعی  بازی های 
داده  افزایش  آنان  در  را  بدنی  فعالیت  و  بازی  به  تمایل 
بود )Azlina and S. 2012(. وسعت و تنوع محیط های باز 
بر  از دیگر مواردی هستند که  و فضاهای سبز و طبیعی 
است  اثرگذار  دبستانی  کودکان  فعالیت جسمانی  افزایش 
)Kjønniksen, Wiium, and Fjørtoft 2022(. در طراحی 
محیط های بازی، در نظر گرفتن معیارهای ترکیب مناظر 
ایجاد  به  بازی و حصارکشی منجر  ایجاد وسایل  طبیعی، 
را  در محیط  آزادانه  کاوش  زمینه ی  و  امنیت شده  حس 
سازمان یافته  بازی های  در  که  کودکانی  می آورد.  فراهم 
شرکت می کنند، فعالیت کم تری نسبت به بازی های آزاد 
بهبود  به  نظارت معلم منجر  البته در برخی موارد  دارند. 
 .)Floyd et al. 2011( می شود  کودکان  فیزیکی  فعالیت 
در دسترس  بودن زمین های بازی فعالیت جسمانی را ارتقا 
بازی سازی در حیاط مدرسه  و   )Holt et al. 2008( داده 
 Hamer et( افزایش می دهد  را  نیز زمان تحرک کودکان 
انعطاف پذیری، چشم انداز خوب،  al. 2017(. به  طور کلی 
طبیعت گرایی، فضاهاي متنوع و مستقل، معماري حیاط 
مدرسه را به یک فضاي مناسب با دیدگاه چند عملکردي 
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امینی فر، زینت و دیگران

تبدیل می نماید )Malek 2012(. از دیدگاه کودکان فضای 
باز مطلوب محیطی است که در طراحی آن به ویژگی های 
اجتماع پذیری  سهولت پذیری،  ایمنی،  آسایش،  مقیاس، 
 Oloumi, Mahdavinejad, and( شود  توجه  تنوع  و 

.)Namvarrad 2012

3. روش تحقیق
متغیرهای  از  دسته  آن  شناسایی  حاضر  تحقیق  هدف 
بدنی  فعالیت  ارتقای  بر  که  است  مدرسه  حیاط  کالبدی 
کودکان اثرگذار است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی 
است که در قالب سه بخش اسناد پژوهی، مشاهدات میدانی 
و پیمایش انجام  شده است. مؤلفه های تأثیرگذار بر فعالیت 
ادبیات  بررسی  از  مدارس  حیاط  در  کودکان  جسمانی 
تعدادی  باز  فضای  در  کودکان  رفتار  مشاهده  و  موضوع 
از دبستان های دولتی شهر تهران به دست آمده اند. مجموع 
این مؤلفه ها ساختار پرسش نامه ای را تشکیل داده اند که 
در مرحله پیمایش مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه 
آماری مورد بررسی دانش آموزان ۸ تا 12 ساله ی مدارس 
دولتی شهر تهران بوده اند. اگرچه کودکان 5 تا ۷ سال هم 
ممکن است تحت تأثیر محیط باشند، اما به دلیل کسب 
داده های مورد اطمینان تر، گروه ۸ تا 12 سال برای مطالعه 
می  توانستند  نظر  مورد  سنی  گروه  زیرا  شده اند؛  انتخاب  
تصاویر  از  بهتری  درک  و  بخوانند  را  پرسش نامه  سؤاالت 
چندمرحله ای  خوشه ای  صورت  به  نمونه گیری  داشتند. 
انتخاب شده تعداد 120  انجام  شده است و در حوزه های 
کودک به صورت داوطلبانه در نظرسنجی شرکت نموده اند. 
کالین حجم نمونه را به ازای هر آیتم پرسش نامه 2.5 الی 
5 نفر پیشنهاد می دهد؛ لذا در این تحقیق حجم نمونه به 
 اندازه ی حدوداً پنج برابر تعداد سؤاالت )23 سؤال( در نظر 
داده ها  گردآوری  برای   .)Kline 2011( است  گرفته  شده 
در گروه سنی کودکان از پرسش نامه محقق ساخته ویژه ی 
کودکان استفاده  شده که شامل 23 سؤال است. عواملی 
ویژگی  های  از  دسته  آن  گرفته اند،  قرار  پرسش  مورد  که 
فضای باز بوده  اند که به نظر می رسد با فعالیت جسمانی 
و بازی کودکان ارتباط معنی  داری داشته اند. این ویژگی  ها 

از تحقیقات پیشین و مشاهده بازی و تحرک کودکان در 
حیاط مدارس در دسترس، استخراج  شده اند. هر کدام از 
مؤلفه های موردنظر در قالب یک سؤال به همراه یک تصویر 
از فضای مرتبط با آن پرسش، مورد نظرسنجی قرارگرفته 
بهتر  از تصویر موجب تجسم فضا و درک  استفاده  است. 
سؤاالت می گردد. الزم به ذکر است که روش مشاهده ای 
گروه  در  تحقیقات  انجام  برای  مناسبی  بسیار  معیار  نیز 
کمبود  دلیل  به  تحقیق  این  در  اما  است؛  کودکان  سنی 
فضاهای باز مطلوب و متنوع در حیاط مدارس و نحوه ی 
نظر می رسید که  به  تفریح،  مدیریت کودکان در ساعات 
بیش تر  زیرا  نیاورد؛  فراهم  قابل  تعمیمی  نتایج  مشاهده 
رفتارهای کودکان در حیاط مدارس مشابه بوده و در طیف 
مناسبی قابل دسته بندی نبود؛ بنابراین برای دستیابی به 
نتایِج قابل  اتکا از پرسش نامه ی محقق ساخته شده استفاده 

شد.
تجزیه وتحلیل داده ها در نرم افزار SPSS انجام شد. پایایی 
شد  سنجیده  کرونباخ  آزمون  از  استفاده  با  پرسش نامه 
که مقدار آن برابر با 0.936 به دست آمد. از آن جایی که 
پایایی  از  پرسش نامه  است،  از 0.۷0  بزرگ تر  آلفا  ضریب 
داوری  با  نیز  پرسش نامه  روایی  است.  برخوردار  خوب 
گرفت.  قرار  تأیید  مورد  کودک  روان شناسی  متخصصان 
پارامتریک بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-

متغیرها  تمام  برای  آزمون  نتایج  شد.  تعیین  اسمیرنوف 
مقادیر )p=0.000( یا )p=0.001( بوده و در نتیجه معنادار 
نیست، بنابراین سؤاالت دارای توزیع نرمال است و می توان 
از تحلیل  های پارامتریک برای آن استفاده کرد. از آزمون 
تی تک نمونه ای برای بررسی تأثیر هر کدام از مؤلفه ها و 
شاخص  از  شاخص ها  از  کدام  هر  تأثیر  درجه بندی  برای 
فریدمن و در نهایت برای استخراج عوامل مؤثر از تحلیل 

عامل اکتشافی استفاده شد.

4. یافته ها
تمایل دختران برای شرکت در نظرسنجی 30 درصد باالتر 
این تفاوت در میزان مشارکت  از پسران بود )جدول 1(. 

کودکان بر اساس جنسیت قابل  بحث است.

جدول 1: میزان مشارکت کودکان بر اساس جنسیت

درصد فراوانیفراوانی
63%۷5دختران
3۷%45پسران

120100تعداد کل

تمامی عوامل محیطی در قالب پرسش نامه با ارزش یکسان 
مورد پرسش قرارگرفته است. فرضیه تحقیق با استفاده از 
اگر  T تک نمونه ای آزموده  شده است )جدول 2(.  آزمون 
سطح معناداری آزمون برای هر متغیر از 0.05 کم تر باشد، 

فرض صفر در سطح خطای 0.05 رد می شود. با رد شدن 
فرض صفر، فرضیه اصلی تحقیق تأیید می گردد. عالوه بر 
سطح معنی داری، مقدار t و اختالف میانگین نیز در نظر 

گرفته  شده است.



21
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

نقش ویژگی های کالبدی حیاط مدرسه در افزایش فعالیت بدنی کودکان

شماره صفحه مقاله: 17-27
14

01
ن
ستا

زم
.4

ه1
مار

ش


جدول 2: نتایج حاصل از آزمون T تک نمونه ای برای متغیرهای محیطی مؤثر

کران باالکران پاییناختالف میانگینآماره آزمون tمؤلفه های کالبدی و رفتاری

25.5002.۷142.502.93سایه اندازی1

29.۷۸22.9462.۷53.14زمین های شن2

26.1512.9552.۷33.1۸کاشت گیاه3

23.۷642.۸5۷2.623.10سبزینگی4

25.2۸92.۷۸62.5۷3.00حضور آب5

26.0062.۸662.653.0۸رنگ6

2۸.0592.9292.۷23.14شکل۷

2۷.59۷2.۸4۸2.643.05فعالیت۸

23.6662.6342.412.۸5مبلمان9

26.۷3۸2.6612.462.۸6ترکیب احجام10

2۷.3042.۷42.522.91تقسیم فضا11

25.۸۸12.5002.312.69فعالیت گروهی12

24.6602.۸302.603.06زمین ورزش13

2۷.3942.6432.452.۸3فضای جمعی14

25.6۸32.۷142.502.92مکان ها15

25.۸112.6962.492.90خدمات16

25.6۷62.6432.442.۸5مسیرها1۷

25.33۸2.۷412.532.96تجهیزات1۸

25.9642.9912.۷63.22کف سازی19

30.3523.0622.۸63.26زمین بازی20

31.2553.1522.953.35نور21

30.4452.9642.۷۷3.16خوانایی22

24.9112.6۷02.462.۸۸نظارت پذیری23

با توجه به اطالعات جدول فوق در مورد سطح معنی داری 
با سطح  ریزعامل ها  تمامی  که  می گردد  مشاهده  آزمون، 
فیزیکی کودکان در حیاط  فعالیت  بر  معنی داری 0.000 
مدرسه مؤثر است. این آزمون با تأیید فرض تحقیق اثبات 
عوامل  از  مدرسه  حیاط  کالبدی  ویژگی های  که  می کند 
اما  است؛  کودکان  بدنی  فعالیت  و  تحرک  میزان  بر  مؤثر 
در  بیش تری  نقش  عامل  کدام  که  نمی دهد  نشان  دقیقاً 

افزایش متغیر فعالیت بدنی دارد.
ویژگی های  از  یک  )کدام   تحقیق  اول  سؤال  به  پاسخ  در 
کالبدی حیاط مدرسه در ارتقای فعالیت فیزیکی کودکان 
از  عوامل  رتبه بندی  به  منظور  و  دارد؟(  بیش تری  نقش 
کای  مجذور  مقدار  است.  استفاده  شده  فریدمن  آزمون 

به دست  آمده برابر است با 95.4۷۸ که در سطح خطای 
کم تر از 0.05 قرار دارد؛ بنابراین رتبه بندی عوامل معنی دار 

است )جدول 3(.

جدول 3: نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن- محتوای آزمون

112تعداد

95.4۷۸آماره خی دو

22درجه آزادی

0.000سطح معنی  داری
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ترتیب اهمیت شاخص ها بر اساس نتایج آزمون فریدمن، 
نمایش داده  اول تحقیق در جدول 4  به سؤال  پاسخ  در 
که  می شود  مشاهده  فوق  جدول  به  توجه   با  است.  شده 
در  امنیت  احساس  معیارهای  از  یکی  که  »نور«  عامل 
میانگین  مقدار  بیش ترین  با  است،  تعریف  شده  محیط 
نسبت به سایر متغیرها در اولویت قرار دارد. در پرسش نامه 
سؤال های مربوط به نور میزان نور و سایه ی فضا را مورد 
امنیت  نور زیرمجموعه ی  این  رو،  از  پرسش قرار داده اند؛ 
را داشتند که  احساس  این  زیرا کودکان  قرارگرفته است 
ایجاد  ناامنی  احساس  به  نوعی  دنج  و  کم نور  فضاهای 

می نماید. پس  از آن به ترتیب متغیرهای خوانایی، ایمنی 
کف سازی، تنوع شکل و ایمنی زمین بازی بر میزان فعالیت 
این  که  تأثیرگذارند؛  مدرسه  حیاط  در  کودکان  فیزیکی 
مقادیر در مجموع نشان دهنده ی اهمیت متغیرهای ایمنی 
دیدگاه  از  امنیت  احساس  وجود آورنده ی  به  عوامِل  و 
نظر  از  را  رتبه  آخرین  گروهی  فعالیت  است.  کودکان 
اهمیت به خود اختصاص داده است. فضاهای جمعی نیز 
با فاصله ی کمی از متغیر فعالیت گروهی در رتبه های آخر 

قرار گرفته است )جدول 4(.

جدول 4: نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن- رتبه بندی متغیرها
عوامل 
ایمنی نورمحیطی

ایمنی تنوع شکلزمین بازی
زمین های کاشت گیاهخواناییکف سازی

حضور تنوع فعالیتزمین بازیسبزینگیتنوع رنگشنی
آب

میانگین 
14.1013.9513.1۸13.2۷13.0212.9412.۸912.6112.4912.2612.1912.10رتبه

عوامل 
محیطی

ایمنی 
تجهیزات

ترکیب 
احجام

دسترسی به 
دسترسی به سایه اندازیخدمات

مبلمان نظارت پذیریمکان ها
فضای مسیرهاتقسیم فضامنعطف

جمعی
فعالیت 
گروهی

میانگین 
11.5۷11.4211.3311.2111.2011.0911.041110.9۸10.6۷9.59رتبه

برای پاسخ به سؤال دوم تحقیق )چگونه می توان با تغییر 
و  تحرک  مدرسه(،  )حیاط  مدرسه  باز  فضای  ویژگی های 
عامل  تحلیل  از  داد؟(  افزایش  را  کودکان  بدنی  فعالیت 
کفایت  باید  ابتدا  عامل،  تحلیل  انجام  برای  شد.  استفاده 
نمونه و مناسب بودن داده ها مشخص شود. بدین منظور از 

آزمون آماره کایسر استفاده  شده است. مقدار آماره کایسر 
آزمون  بودن  معنادار  است.  قبول  قابل   و   0.912 با  برابر 
بارتلت در سطح 0.05 نیز نشانی دیگر برای مناسب بودن 

داده ها در انجام تحلیل عامل اکتشافی است )جدول 5(.

جدول 5: نتایج آزمون بارتلت و شاخص کی ام او

0.912آماره کی ام او
1595.2۷5آماره خی دو
253درجه آزادی

0.000معنی  داری آزمون بارتلت

را  آن   می تواند  ابزار   که  واریانسی  مقدار  زیر  در جدول 
)جدول  است  داده  شده  نشان   دهد،  قرار  بحث  مورد 
نحله  پنج  پاسخ دهندگان،  از  درصد   6۷.195 تعداد   .)6
عامل  پنج  که  معنی  این  به  داشتند.  مشترک  فکری 
پاسخ دهندگان  از  درصد  نظر حدود 6۷  از  شناسایی شده 

این  از  درصد   34.60۸ مقدار  قابل  اعتناست.  امر  یک 
دوم  دسته های  است.  اول  نحله  به  مربوط  واریانس 
به  کلی  واریانس  از  نیمی  تقریباً  مجموع  در  پنجم  تا 
داده اند. اختصاص  خود  به  را  درصد   32.5۸۷ مقدار 

جدول 6: واریانس تبیین شده ابزار

مجموع مجذورات بارهای عاملی بعد از چرخشمجموع مجذورات بارهای عاملیمقادیر اولیهعامل ها
درصد تجمیعیدرصد واریانسکلدرصد تجمیعیدرصد واریانسکلدرصد تجمیعیدرصد واریانسکل

110.16۷44.20244.20210.16۷44.20244.202۷.96034.60۸34.60۸
21.6056.9۷951.1۸11.6056.9۷951.1۸12.23۷9.۷2444.332
31.3105.69656.۸۷۷1.3105.69656.۸۷۷2.1919.52653.۸5۸
41.2۷15.52662.4031.2۷15.52662.4031.636۷.11560.9۷3
51.1024.۷926۷.1951.1024.۷926۷.1951.4316.2226۷.195
60.9394.0۷1۷1.26۷
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مقادیر اولیهعامل هامقادیر اولیهعامل هامقادیر اولیهعامل ها

درصد کل
واریانس

درصد 
درصد کلتجمیعی

واریانس
درصد 
درصد کلتجمیعی

واریانس
درصد 
تجمیعی

۷0.۸553.۷16۷4.9۸3140.3621.5۷591.505190.2130.92۷9۷.434
۸0.۷093.0۸2۷۸.065150.3491.51۷93.022200.1۷۸0.۷۷49۸.20۸
90.6522.۸35۸0.900160.31۷1.3۷694.39۸210.1640.۷149۸.922
100.6392.۷۷9۸3.6۷91۷0.2551.10۷95.506220.1260.54999.4۷2
110.5042.192۸5.۸۷11۸0.230.1.00296.50۷230.1220.52۸100.000
120.4962.15۸۸۸.029
130.43۷1.901۸9.930

از  پس  را  مقوله  هر  در  متغیرها  سهم   ۷ شماره  جدول 
چرخش نشان می دهد. با توجه به مقادیر واریانس، می توان 
23 متغیر را در پنج مقوله دسته بندی نمود. مقوله اول به 
فضاها،  به  رنگ، دسترسی  تنوع  متغیرهای  ترتیب شامل 
سبزینگی، کف سازی ایمن زمین بازی، تنوع فرم و شکل، 
زمین ورزشی، حضور آب در فضا، تنوع فعالیت، دسترسی 
و  مسیرها  در  ایمن  کف  عناصر،  سایه اندازی  خدمات،  به 

مسیرهای  در  سایه اندازی  فضا،  خوانایی  مکث،  فضای 
است.  مبلمان  انعطاف پذیری  تجهیزات،  ایمنی  حرکتی، 
متغیرهای امکان تقسیم فضا، فعالیت گروهی در طبیعت 
و تعامل گروه های سنی مختلف مقوله ی بعدی را تشکیل 
می دهند. مقوله ی سوم شامل متغیرهای ترکیب منعطف 

احجام، زمین های شنی و نظارت پذیری است )جدول ۷(.

جدول 7: ماتریس داده ها پس از چرخش

12345عوامل

جذابیت محیط

60.۸350.1۷۸0.1۷10.05۷0.163. تنوع رنگ
150.۸340.1310.2400.0130.193. دسترسی به مکان ها

40.۸320.05۷0.2۷30.02۷0.236. سبزینگی
0.5200.490-200.۸160.2360.2۸3. زمین بازی
0.04۷0.306-0.012-۷0.۸060.205. تنوع شکل

0.093-130.۷۸60.0090.1640.020. زمین ورزش
0.035-0.01۸0.2200.213-50.۷۷۸. حضور آب

0.14۸-۸0.۷640.1۷50.19۷0.052. تنوع فعالیت
160.66۸0.1040.12۸0.35۷0.049. دسترسی به خدمات

10.6620.5560.4200.2090.2۸۸. سایه اندازی
190.6510.3330.1900.1450.139. کف سازی

0.061-220.5۷90.2۷۸0.1120.324. خوانایی
0.054-1۷0.5۷20.2۷50.0640.261. مسیرها

0.0۷2-1۸0.5560.0۷00.0630.451. ایمنی تجهیزات

اجتماع پذیری محیط

90.3۸60.3340.2900.1۷30.164. مبلمان منعطف
0.1۷20.0۷2-110.2420.۷۸۷0.039. تقسیم فضا
30.1540.۷1۸0.1640.1140.2۸1. کاشت گیاه

120.04۸0.5990.1240.2630.420. فعالیت گروهی

بازی سازی محیط
0.1۷1-100.34۷0.0220.۷440.292. ترکیب احجام
20.2060.0640.6۸90.1۷40.115. زمین های شنی
230.2240.3۷40.6520.1900.065. نظارت پذیری

210.1000.0290.05۷0.۸420.151. نور
0.0210.0400.0۸00.۸43-140.130. فضای جمعی
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امینی فر، زینت و دیگران

چهارم  دسته ی   )21 )شماره  نور  معیار  جدول،  مطابق 
را  پنجم  دسته ی   )14 )شماره  جمعی  فضای  معیار  و 
تک متغیره  پنجم  و  چهارم  دسته هایی  می دهد.  تشکیل 
تبیین  را  مؤثری  عامل های  نمی توانند  بنابراین  هستند؛ 
از  مجموع  در  اول  گروه  سه  می شوند.  حذف  و  نمایند 
را  تحقیق  اصلی  عامل  سه  و  شده اند  تشکیل   مؤلفه   21
تبیین می کنند. این سه عامل توسط 5 نفر از متخصصان 
معماری مورد بررسی قرارگرفته و با توجه  به نوع معیارهای 
محیط«،  »جذابیت  معانی  تحت  آن ها،  تشکیل دهنده ی 
تعریف  محیط«  »بازی سازی  و  محیط«  »اجتماع پذیری 
از  درصد   53.۸5۸ مقدار  عامل  سه  این  مجموع  شدند. 

واریانس کلی تحقیق را تبیین می کند )جدول 6(.

5. بحث و نتیجه گیری
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ویژگی های کالبدی 
حیاط مدرسه از بر میزان تحرک و فعالیت بدنی کودکان 
اثرگذار است. مجموع این ویژگی ها تحت عنوان سه عامل 
و  محیط"  "اجتماع پذیری  محیط"،  "جذابیت  محیطی 
در  کودکان  جسمانی  فعالیت  بر  محیط"  "بازی سازی 
زیر  به صورت  عوامل  این  می گذارد.  تأثیر  مدرسه  حیاط 

تعریف شده اند:
و کشش  عالقه  موجبات  که  محیطی  محیط:  جذابیت   -

کودک به حضور در فضا را فراهم می کند.
شدن  جمع  امکان  که  فضاهایی  اجتماع پذیر:  فضاهای   -
این در کنار هم  کودکان در کنار هم را فراهم می آورند. 
بودن منجر به انجام فعالیت ها و بازی های فیزیکی جمعی 
می  شود؛ اما لزوماً به معنای کار گروهی و تقسیم وظایف 

در گروه نیست.
- بازی سازی محیط: محیطی که با فراهم آوردن زمینه های 

تحرک ایمن، امکان بازی را برای کودک مهیا می سازد.
دسترسی،  فضا،  انعطاف پذیری  تنوع،  طبیعت،  با  ارتباط 
ایمنی تجهیزات و احساس امنیت در حیاط مدرسه موجب 
را تجربه  فعالیت فیزیکی بیش تری  می گردد که کودکان 
کنند. زمین چمن، زمین های شن و ماسه ای، سایه اندازی، 
فضا  تقسیم  جست وخیز،  و  فعالیت  تنوع  جمعی،  فضای 
مشترک  مفاهیم  از  محیط  نظارت پذیری  قلمرو،  ایجاد  و 
 Azlina and( یافته های دیگران  این تحقیق و  نتایج  بین 
مفاهیم  در  مطالعه  این  نتایج  هم چنین  است.   )S. 2012
طبیعت گرایی، فضاهاي متنوع و مستقل با نتایج پژوهشی 
 Malek( در باب معماری حیاط مدرسه در مقطع ابتدایی
2012( همسو است. برخی از تحقیقات در حوزه ی ارتباط 
بین محیط و فعالیت بدنی به تأثیرات فضاهای باز در مقیاس 
خصوص  در  اما  پرداخته اند؛  فیزیکی  فعالیت  بر  شهری 
با  مشترکی  نتایج  کودکان،  فعالیت  بر  سبز  فضای  نقش 
این تحقیق داشته اند. به  طور مثال یافته های این تحقیق 

در باب تأثیر فضای سبز و عناصر طبیعی بر فعالیت بدنی 
مشترک است.   )Ward et al. 2016( با مطالعات  کودکان 
 Hakimian( مطالعه بر روی فضاهای شهری سالمت محور
2015( نیز بر نقش مثبت جذابیت محیط و عناصر طبیعی 

بر فعالیت بدنی افراد اشاره داشته است.
طبق آزمون رتبه بندی فریدمن میزان و کیفیت نور فضا 
دارد  کودکان  بدنی  فعالیت  روی  بر  را  تأثیر  بیش ترین 
 )Ward et al. 2016( نتایج  با  نیز هم راستا  یافته  این  که 
استخراج شده  عوامل  تعریف  به  قادر  معیار  این  اما  است؛ 
نبوده است، زیرا به تنهایی در یک دسته قرار دارد و یک 
فعالیت  کند.  تعریف  را  متغیر  یک  نمی تواند  تک معیار 
فعالیت  در  را  نقش  کم ترین  امتیاز  پایین ترین  با  گروهی 
است.  داده  اختصاص  خود  به  جامعه  این  کودکان  بدنی 
از  ناشی  است  ممکن  گروهی  فعالیت  به  تمایل  عدم  این 
و  فرهنگی  عوامل  یا  مطالعه  مورد  کودکان  سنی  بازه ی 
اجتماعی باشد؛ که می تواند در تحقیقات آتی مورد مطالعه 
قرار گیرد. برخی مطالعات )Malek 2012( برای استخراج 
راهکارهای طراحی حیاط مدرسه بر پیمایش دانش موجود 
بوده اند؛  بیرونی متکی  آموزش  و  در حوزه حیاط مدرسه 
کالبدی حیاط  ویژگی های  نقش  به  تحقیق حاضر  در  اما 
از دیدگاه دانش آموزان پرداخته  بر فعالیت بدنی،  مدرسه 
باز مطلوب و متنوع   شده است. به دلیل کمبود فضاهای 
نحوه ی مدیریت کودکان در ساعات  و  در حیاط مدارس 
کارآمد  ابزاری  به  عنوان  مستقیم  مشاهده  امکان  تفریح، 
از معیارهای  نبود؛ لذا صرفاً جهت استخراج برخی  میسر 
تحقیق  در شرایط  استفاده شد.  روش  این  از  پرسش نامه 
دیدگاه  سنجش  داده ها  جمع آوری  روش  مناسب ترین 
کودکان تشخیص داده  شده و به  منظور دستیابی به نتایج 
قابل  اتکا از پرسش نامه ی محقق ساخته شده استفاده  شده 
درصد  نظرسنجی 30  در  دختران  مشارکت  میزان  است. 
مشارکت  میزان  در  تفاوت  این  بود.  پسران  از  بیش تر 
کودکان بر اساس جنسیت، ممکن است بر نتایج تحقیق 
تأثیر داشته باشد که عدم کنترل آن یکی از محدودیت های 
این تحقیق به شمار می آید. نیازهای فیزیکی کودکان تا 
حدی ممکن است تحت تأثیر جنسیت قرار داشته باشد؛ 
بستر  توجه  به  )با  جنسیت  عامل  واردکردن  بنابراین 
تحقیقات  در  می تواند  تحقیق(  مورد  جامعه ی  فرهنگی 
آتی مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی نتایج این تحقیق 
بر این موضوع تآکید دارد که تأمین معیارهای جذابیت، 
مدارس،  باز  فضاهای  در  بازی سازی  و  اجتماع پذیری 
می تواند میزان فعالیت جسمانی و در پی آن سطح سالمت 
مؤلفه های  و  عوامل  این  به  توجه  دهد.  ارتقا  را  کودکان 
تشکیل دهنده آن ها به مدیران، طراحان فضاهای آموزشی 
و سازمان نوسازی مدارس کمک می کند تا فضای مطلوبی 
برای فعالیت و بازی کودکان در حیاط مدرسه ایجاد کنند.
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