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چکیده
امروزه با تغییر شیوه زندگی مردم و دور شدن تدریجی آنها از طبیعت و ساکن شدن آنها در ساختمانهای
مدرن ،ارتباط کودکان با طبیعت بسیار کاهشیافته و خصوصیت ماشینی ساختمانهای مدرن بر رفتار آنها
تأثیرات منفی میگذارد .مدارس سبز ،مدارسی هستند که دانشآموزان را برای رویارویی با تحوالت اجتماعی
و زیستمحیطی آماده میکنند و ارتباط دانشآموزان را با جامعه و محیطزیست باال میبرند .سؤاالتی نظیر
(مدارس انسانی چه مزیتهایی نسبت به مدارس مکانیکی دارند و یا اینکه گیاهان چگونه میتوانند مدارس
مدرن را به مدارس انسانی تبدیل کنند؟ و همچنین ،معیارهای مطلوب فضاهای انسانی در محیط آموزشی به
چه صورت است؟) پرسشهایی هستند که پژوهش حاضر به آنها میپردازد و در شرح مقاله به این سؤاالت
پاسخ داده میشود .در راستای پاسخگویی به سؤاالت فوق آزمایشهایی بر روی مدرسه ابتدایی پسرانه شاهد
شهر سنندج ،جهت سنجش میزان تأثیرگذاری گیاهان بر دانشآموزان در مکانهای مختلف مدرسه صورت
گرفت .پژوهش حاضر پژوهشی تجربی و علتکاوانه است .تجربی است زیرا شامل آزمایشهایی است که هدف
آنها ارزیابی متغیرهای مستقل و وابسته در قرارگاه رفتاری میباشد و از آنجایی که مطالعات پژوهش به
ارائه چارچوبی جهت استفاده از گیاهان در فضاهای آموزشی منجر شده است ،دارای جنبه کاربردی است .در
این مقاله ارزیابی نهایی بر اساس نظراتی است ،که خود کاربران در میان میگذارند .نتایج حاصل از پژوهش
نشان میدهند که گیاهان نقش بسزایی در انسانگرا کردن مدارس مدرن دارند و در ادامه نتایجی نظیر
اینکه گیاهان در فضای آموزشی راحتی ،زیبایی ،پاکیزگی ،انعطافپذیری ،حال خوب ،احساس آرامش،
سرزندگی ،صمیمیت و دلگرمی را در فضای آموزشی افزایش میدهند و حس کنترل شدن و دیدمستقیم به
دانشآموزان را کاهش میدهند.
کلید واژگان :تأثیر گیاهان ،مدارس ،انسانگرایی ،مدیریت.
 . 1دکترای تخصصی معماری ،عضو هیئتعلمی دانشگاه کردستان ،دانشکده هنر و معماری ،گروه معماری
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مقدمه
مدارس مدرنی که امروزه در کشورهای درحالتوسعه سااخته مایشاوند ،بار اسااس یاک تفکار
مکانیکی شکلگرفتهاند .ایان سااختمانهاا ماشاینهاای بزرگای هساتند کاه کاربرانشاان را در
چارچوبهایی محصور میکنند و رفتارهای کاربران را در داخل فضا تحت کنترل قرار مایدهناد.
درنهایت اگر به این مدارس به عنوان یک ماشین بزرگ نگاه کنیم ،این ماشین آدمهای متفاوت را
جذب خود می کند و پس از انجام عملیاتی به نام آموزش آدمهاایی باا نگارشهاای یکساان باه
جامعه تحویل میدهد .در اینجا دو مسئله حائز اهمیت اسات ،اول ایانکاه هایف فاردی در ایان
جهان یکسان آفریده نشده است و همه باهم متفاوت هستیم و مسئله دیگر اینکاه ایان مادارس
انعطاف پذیری الزم جهت شکوفایی استعدادهای مختلف دانش آموزان را ندارند و با همه باه یاک
صورت برخورد میکند ) .(Robinson & Aronica, 2015هدف تمامی نظامهای آموزشای،
برپا کردن مادارس خاوب و باکیفیات اسات .کیفیات مادارس مساتلزم تاشش و کاار جمعای و
هماهنگی کلیه پارامترهای داخلی و خارجی نظام مدرسه است .از میان بخشهای گوناگونی کاه
در آموزش وپرورش بهطور رسمی فعال هستند ،مدرسهها عموماا و دوره متوساطه خصوصاا ،باه-
عنوان یک نهاد اجتماعی حساس ،نقش مهمی در تحقق هدفهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
بر عهده دارند و الزام تحقق این اهاداف ،ایجااد و تقویات محایط هاای جاذاب و باکیفیات اسات
(ربیعی.)1831،
یکی از پرسشها و سؤاالتی که در این پژوهش مطرح است ایان اسات کاه چگوناه مایتاوان باا
استفاده از گیاهان فضای ماشینی و مکانیکی مدارس مدرن را به یک فضای انسانی تبادیل کارد.
پاسخ این سؤال در پژوهشهای متعددی که در دهه اخیر صورت گرفته اسات ،نهفتاه اسات .بار
اساس مطالعات صورت گرفته پژوهشگران ارتباط با گیاهان را در سه سطح ،نگریستن باه مناا ر
طبیعی یا تصاویری از گیاهان ،حضور در طبیعت و لمس و ارتباط حسی با گیاهان تقسایمبنادی
مایکنناد ) (Abkar, Kamal, Maulan & Mariapan, 2010و معتقدناد قرارگیاری در
معرض طبیعت چه بهصورت ارادی و غریزی ،منجر به بروز واکنشهای مثبتی در فارد مایشاود
( .)Hinds & Sparks, 2011در سالهای اخیر مطالعات زیادی در ارتباط با تأثیرات گیاهاان
که جزئی از محیط طبیعی است ،بر انسانها صورت گرفته که نشان میدهاد ناهتنهاا حضاور در
محیط طبیعی ،بلکه تماشای صرف گیاهان یا حتی نگاه به تصاویر و فیلمهایی از منا ر طبیعای،
موجب کااهش اساترس و خساتگی چشام مایشاود ( .)Shibata & Suzuki, 2004هماان
تجربهها در محیط طبیعی میتواند ترمیمکننده باشد و دیدهای مختلف به محیط طبیعی نسبت
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به دیدگاههای محیطهای غیرطبیعی ،حس زیبایی شناسانه و حال خاوب بیشاتری را باه وجاود
میآورد ( .)Kellert, 2005ارتباط با گیاهان ،حس آرامش و آسودگی خااطر را بارای کااربران
فضا ایجاد میکند و افرادی که در محیط زندگی خود از وجود گیاهان بهره میبرناد ،پرباازدهتار،
راحتتر ،سالمتر و خشقتر هستند و فشار و استرس کمتری را نسبت به کسانی که از این نعمات
بیبهرهاند ،تحمل میکنند و فضای زنادگی خاود را ازلحاا زیبااییشناسای خوشاایندتر ادرا
میکنند ( .)Smith, 2009آنها باه انجاام کاار خاود مشاتاق هساتند و کمتار دچاار ناکاامی
میشوند ) .(Abkar, Kamal, Maulan & Mariapan, 2010پژوهشها حتی باه حضاور
مصالح طبیعی در کناار ارتبااط مساتقیم باا گیاهاان بار ساشمت جسام و روح ،افازایش ساطح
رضایتمندی و بازدهی افراد تأکید دارد ( .)Kellert, 2005کیفیت زیباییشناختی یک مکان بر
طرز برخورد افراد تأثیر میگذارد و شرکتکننادگان در هنگاام مشااهده گیاهاان حاس و حاال
بهتری دارند .دیگر پژوهش زیستمحیطی و رفتاری نشان داده است که در معرض طبیعات قارار
گرفتن میتواند مزایای مثبت روانشناسانه داشته باشد ( .)Hinds & Sparks, 2011باهطاور
مستقیم ،اکثر مردم گیاهان را بهعناوان یاک ارتقاا دهناده بارای محایطهاای زنادگی در نظار
میگیرند ،و ما بر این باوریم که این فرض ممکن است ناشی از توانایی گیاهان بارای نشاان دادن
اجزای رویشی از جهان طبیعی باشد (.)Matsuoka, 2010
پرسش اصلی تحقیق که در این مقاله مطرحشده است این است که آیا میتوان با آوردن متغیری
به نام گیاهان موجب افت خصوصیت مکانیکی مدارس مدرن شد .در پژوهشهاایی کاه قابش در
این زمینه صورت گرفته (جدول شماره  )1اغلب از روش تجربی استفادهشده است .در ایان روش
گیاهان بهعنوان متغیر مستقل انتخابشدهاند و در یک محیط آزمایشگاهی تأثیر این متغیرها بار
دانشآموزان بررسیشده است .این پژوهش مختص به مکان خاص خاود نیسات ،بناابراین بارای
مکان های مختلف مورداستفاده قرار میگیرد .روش تحقیق بدینصورت است که در یاک محایط
آزمایشگاهی با نمونههای موردی کامش تصادفی متغیر مستقل مورد آزمایش قرار میگیرد و پاس
از جمع آوری اطشعات به تحلیل و ارزیابی این اطشعات پرداخته خواهاد شاد و درنهایات میازان
تأثیرگذاری این عوامل سنجیده خواهد شد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تاأثیرات یاک عنصار
مشخص (گیاهان) بر ادرا فردی و بهرهوری در محیط آموزشی است .این پژوهش باا توجاه باه
پژوهش های صورت گرفته از راهبرد شبه تجربی در جهت یافتن کالبدهای مطلوب گام برمیدارد
و از طریق مشاهدات عینی نا ر و عکاسی به جمعآوری دادههاا مایپاردازد .پاس از جماعآوری
دادهها به تحلیل و ارزیابی و یافتن ارتباط میان گیاهان و رفتاار کااربران مایپاردازد و درنهایات
تأثیر گیاهان بر روی مدارس مدرن مورد ارزیابی قرار میگیرد.
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فرض بر این است که حضور گیاهان در فضای مدارس مدرن اثر مثبتی بر روی بهرهوری کااربران
و نگرش آنها نسبت به فضای مدرسه داشته باشد .این فرضیه مبتنی بر یافتههای پاژوهشهاای
قبلی (جدول  )1است که نشان میدهند ،حضور گیاهان یا دیگر جایگزینهای طبیعی اثر مثبتی
بر نگرش زیستمحیطی کاربران میگذارد .پژوهش حاضر درصدد یاافتن یاک تأییاد تجربای در
محیط های آموزشی است .همچنین فرض شد که حضور گیاهان در محیطهای آموزشای مادرن
میتواند فضاهای قابلانعطافی را جهت فعالیتهای مختلف دانشآموزان فاراهم نمایاد و گیاهاان
فضای خشک و رسمی مدارس مدرن را به فضاهای زنده و پویا تبدیل خواهند کرد.
جدول :1مرور ادبیات موضوع به ترتیب زمان
ردیف

محقق
& Maslow
Mintz

2

Locasso

تفاوت معناداری بین افراد در اتاقهای مطلوب و نامطلوب وجود
ندارد.

3

Wohlwill

دیدهای مختلف به محیط طبیعی حس زیباییشناسانه و حال
خوب بیشتری را به وجود میآورد.

1511

1

Brown

فردی در

1533

1

یافتههای پژوهش

سال

کیفیت زیباییشناختی یک فضا همانطور که این مراحل
تعریفشده بر طرز برخورد افراد تأثیر میگذارد.

1591
1511

بررسی تأثیرات یک عنصر مشخص (گیاهان) بر ادرا
محیط تأثیرگذار است.

5

& Kaplan
Kaplan

در معرض طبیعت قرار گرفتن میتواند مزایای مثبت روانشناسانه
داشته باشد.
کسب این تجربهها در محیط طبیعی میتواند ترمیمکننده باشد.

1535

6

Wilmot

تفاوت معنیداری در جهتگیریهای مختلف فضاهای مورد
آزمایش نسبت به یافتههای مازلو و مینتز نشان داد.

1551

0

Riley

طبیعت همچنین در تشویق احساسات دلبستگی به مکانهایی به-
خصوص و یا انواع محیط ،اهمیت دارد.

1552

روش تحقیق
این پژوهش در طول یک سال تحصیلی ،در یک بازه زمانی حدودا نه ماه انجاام شاد و اطشعاات
پژوهش (ابتدا با همکاری دانشجویان کارشناسی و ساسس توساط خاود نگارنادگان) گاردآوری و
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مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت .بر اساس هدف پژوهش میزان تأثیرگذاری گیاهان بار عملکارد
دانشآموزان در سه فضای کشس درس ،البی و حیاط مدرسه موردمطالعه قرار گرفت .در مراحال
بعدی پژوهش این آزمایش در زمانهای مختلف ساعت تحصیلی همچنین در سااعت درسهاای
مختلف ،دوباره موردبررسی قرار گرفت بدین ترتیب ،کاستیهای اطشعات جماعآوریشاده اولیاه
در مراحل بعدی پژوهش اصشح گردید و احتمال درستی مشااهدات و اطشعاات اولیاه پژوهشای
افزایش یافت .با توجه به آنچاه گفتاه شاد ،در طاول پاژوهش ساه بساته اطشعااتی کاه شاامل
مشاهدات حضوری نگارندگان ،پاسخ به سؤاالت پرسشنامهها و مصاحبات ،مساتندات و مشقااتی
که با دانشآموزان اتفاق افتاد دستهبنادی شادند .اصالیتارین بخاش اطشعاات گاردآوریشاده
مشاهدات حضوری بود و دو بسته اطشعات دیگر صرفا جهت اعتبار بخشیدن به دادههاای اصالی
پژوهش جمعآوری شدند .پس از گردآوری اطشعات و دستهبندی آنها به دو قسمت محیطهاای
آموزشی سبز و محیطهای آموزشی بدون گیاهان ،رفتارها ،فعالیتها و نگرشهاای کااربران فضاا
مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.
قرارگاههای رفتاری :این پژوهش در مدرسه ابتدایی پسارانه شااهد شاهر سانندج انجاام شاد.
همانطور که در باال ذکر گردید ،ابتدا سه مکان بهعنوان قرارگاه رفتااری انتخااب شادند .کاشس
درس انتخابشده دارای مساحتی حدود  89مترمربع و حجمی معادل  119مترمکعاب باود کاه
دارای  23عاادد صااندلی باارای دانااشآمااوزان ،یااک عاادد کمااد وسااایل آموزشاای ،ی اکتختااه
کمکآموزشی و میز و صندلی معلم بود .این کشس رو باه جناوب باود و طاقچاههاایی باا عماق
مناسب جلوی پنجرههایش وجود داشت .مبلمان کشس چیزی حدود  22درصد فضای کاشس را
اشغال کرده بود .پژوهشگران این کشس را به دوربینهایی مجهز کردناد تاا کاار آماوزش طباق
روال خود و بدون حضور فردی غریبه صورت گیرد .گیاهان در سرتاسر فضای کشس حضور پیادا
کردند .پژوهشگران این آزمایش را در دو شرایط آموزش بدون حضور گیاهان و آموزش با حضاور
گیاهان برای تمام مقاطع تحصیلی پایش بینای کردناد .در بقیاه فضااهای آموزشای نیاز چناین
شرایطی را برای دانش آموزان فراهم شد ،زیرا محققان بر این باورند کاه آماوزش تنهاا در فضاای
کشس صورت نمیگیرد ،بلکه تمامی فضاهای مدرسه این قابلیات رادارناد کاه در آنهاا آماوزش
صورت گیرد .فضای البی نیز فضایی بسیار معمولی مدرن که فاقد مبلمان بود و بچهها زیاد از آن
استفاده نمیکردند .حیاط مدرسه هم حیاط بزرگی بود که به محلی بارای پاار اتومبیالهاای
معلمان تبدیلشده بود .متغیر مستقل :در این پژوهش پژوهشاگران در ساه قرارگااه رفتااری را
انتخاب کردند که گیاهان در محیط آموزشی متغیرهای مستقل در این آزمایش هساتند .در ایان
پژوهش تکتک قرارگاههای رفتاری با وضعیت های گیاهی مختلف مورد آزماایش قارار گرفات و
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نتایج آنها بهصورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت .با توجه به پژوهشهای صاورت گرفتاه در
این زمینه ،فضاهای آزمایشگاهی با مقدار مناسبی از گیاهان که نتیجه مثبات مایدهاد تازیین
شد .در کشسهای درس  11گیاه ،در البی مدرسه  22گیاه و در حیاط نیاز  91گیااه را در فضاا
قراردادهشد و به مدت  12روز تمام فعالیتهای بچههاا را موردبررسای قارار گرفات و رفتارهاای
دانشآموزان در وضعیتهای مختلف گیاهی موردبررسی قرار گرفت .متغیرهای وابسته :اگرچاه
با تغییر یک متغیر در فضا ،متغیرهای بسیاری تغییر میکنند ولی هدف پژوهشگران متغیرهایی
است که به انسانیتر شدن فضا کمک مایکنناد .باا توجاه باه پاژوهشهاای ( & Robinson
)Aronica ,2015و ( )Larsen, Adams, Deal, Kweon & Tyler, 1998متغیرهاای
زیر بهعنوان متغیرهای وابسته در پژوهش حاضر موردبررسی قرار گرفتناد:راحتی  -2زیباایی -8
پاکیزگی  -2منظمی  -9روشنایی مناساب  -1امکاان انجاام فعالیاتهاای مختلاف  -1جزئیاات
انسانی  -3عدم کنترل مستقیم دانشآموزان  -5داشتن حال خاوب  -11احسااس آراماش -11
سرزندگی فضاهای آموزشی  -12صمیمیت و دلگرمی شرکتکنندگان :با توجه به نسبت گروه-
های مختلف سنی دانشآموزان مدرسه ابتدایی ،شرکتکنندگان متناسب با ایان نسابت در نظار
گرفته و انتخاب شدند که نتایج در جدول شماره 1-2آورده شاده اسات .جاداول فراوانای نشاان
میدهند که گروههای سنی مختلف که شامل دانشآموزان  1الی  18ساله میباشاند باا نسابت
مساوی انتخابشدهاند بهطوریکه اطشعات گردآوریشده بهصاورت مسااوی در تماام پایاههاای
تحصیلی تقسیمشدهاند.
جدول :2جدول فراوانی دادههای آماری،
گروه سنی

فراوانی

درصد

پایه اول

11

1163

پایه دوم

19

1263

پایه سوم

11

1163

پایه چهارم

11

1963

پایه پنجم

15

1363

پایه ششم

11

1163

مجموع

111

111
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همانطور که جدول 1-8نشان میدهد ،به روش انتخاب حجم متناسب از هر سایت تعداد 111
نفربر اساس نسبت سنی و متناسب با نمونه مقتضی انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند.
جدول :3جدول فراوانی دادههای آماری،
قرارگاه رفتاری

فراوانی

درصد

کالس درس

88

8263

البی مدرسه

82

8861

حیاط مدرسه

82

8861

مجموع

111

111

پس از انجام مشاهدات و گرداوری اطشعات بسته شماره یک ،شرکتکنندگان با پاساخ دادن باه
پرسشنامه بهطور غیرمستقیم مورد ارزیابی قرار گرفتند بهطوریکه میزان بهرهوری آنهاا در دو
فضای مختلف موردسنجش قرار گرفت و در مرحله بعد به بحث و مصااحبه باا شارکتکننادگان
پرداخته شد و آنها نظرات و نگرشهای خود را نسبت به فضای جدیاد و میازان رضاایتمنادی
آنها از فضای سبز بیان کردند .تحلیل اطشعات بهدساتآماده باهوسایله اساتخراج گازارههاای
کلیدی از دو شرایط مورد آزمایش و مطابقت دادن با شرایط وضع موجاود و معیارهاای از پایش
تعیین شده صورت پذیرفت .در این روش ابتدا برای معیارهاای انساانی در فضاا جاداولی تادوین
گردید و با استفاده از اطشعات گردآوریشده این معیارها بهصاورت بایطرفاناه بارای دو شارایط
وضعیت گیاهی امتیازبندی شدند که درنهایت نتایج بسیار جالبی از این جدول استخراج شد.
مدارس انسانی :مدارس انسانی مدارسی هستند که صرفا برای آموزش بچهها ساختهشادهاناد،
این آموزش به صورتی است که هر فرد با توجه به عشیقی که دارد آموزش متفاوتی مایبیناد .در
این مدارس دانشآموزان آموزش یکسانی نمیبینند و بهزور آموزشهای خاصی به آنها تحمیال
نمی شود .فضاهای آموزشی این مدارس بهگونهای طراحیشدهاند که خاود داناشآماوزان جهات
در پدیدهها ،بهصورت گروهی و انفرادی تحت نظر معلم باهم بحث میکنند و یافتاههایشاان را
خود از طریق تجربه و آزمایش به دست میآورند .این مدارس برخشف مادارس مادرن فضااهای
متنوعی دارند که امکان انجام فعالیتهای متفاوت را برای دانشآموزان فراهم میکند .این فضاها
در جهت کشف و پرورش استعدادهای متفاوت دانشآموزان طراحیشدهاند .خروجی این مادارس
آدم های متنوعی است که استعدادهای موردعشقهشان شکوفا شده است .انعطافپذیری فضاها در
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این مدارس ،سبب بروز فعالیتهای مختلفی میشود که هر فرد بر اساس عشقاهای کاه دارد ،باه
انجام فعالیت موردنظر خود میپردازد (.)Mitra, 2012
یافتهها
پژوهشگرانی که این آزمایش را انجام دادند بهصورت تماموقت تمام مراحال آزماایش را قبال از
آنکه دانش آموزان تجربه کنند ،آزمایش کردند .هر سری در هر محیط آموزشای ،داناشآماوزان
مقاطع مختلف تحصیلی مورد آزمایش قرار گرفتند .تمامی شرکتکنندگان از دانشآموزان همان
مدرسه انتخاب شدند .تمام سؤاالت پرسشنامه و مصاحبات حضوری بهگونهای طراحیشده بودناد
که میزان تأثیرگذاری گیاهان در فضاهای آموزشی بهصورت کیفی استخراج میشادند و ارزیاابی
نهایی بهصورت کمی توسط پژوهشگران در جداولی گردآوری شدند .این آزماایش در یاک باازه
زمانی  12روزه صورت گرفت ،تا شرکت کنندگان مدت بیشتری در معرض گیاهان قرار بگیرناد و
بیشتر با طبیعت خو بگیرند .همچنین این دوره زمانی فرصاتی بارای پژوهشاگران باود تاا تاأثیر
گیاهان بر کاربران را با دقت بیشتری موردبررسی قرار دهند .دانشآموزان طی این دوره  12روزه
در تمام ساعات آموزشی توسط پژوهشگران مورد آزمایش قرار گرفتند و آنها با سه روش از ایان
دست اطشعات اولیه پژوهش را گردآوری کردند:
 .1مشاهده رفتار دانشآموزان و ارزیابی رفتار آنها توسط پژوهشگران .این بسته اطشعااتی یکای
از اصلی دادههای گرداوری شده است .ابزار گردآوری این دادهها ،تصااویر و فایلمهاای فضااهای
مختلف آموزشی در وضعیتهای مختلف گیاهی است .شاخصهاای ارزیاابی ایان دادههاا تعاداد
کاربران فضا ،میزان سروصدای محیط ،میزان نور ورودی به کشسها ،میزان حرکتهای ثبتشده
در تصاویر و میزان تراکم دانش آموزان در وضعیتهای مختلف گیاهی بررسیشده است.
 .2پژوهشگران بهوسیله پرسشنامه به شیوهای کامش نامحسوس میزان بهرهوری داناشآماوزان را
در وضعیتهای مختلف گیاهی ارزیابی کردند .سؤاالت پرسشنامه شامل آزمودنهای هوشی است
که میزان عملکرد ذهنی دانشآموزان را در وضعیتهای مختلف گیاهی ارزیابی میکناد و نتاایج
بهصورت کمی در اختیار پژوهش گران قرار گرفت این دادهها به کمک مشاور مدرسه گردآوری و
متغیرهایی نظیر داشتن حال خوب که خود شامل میزان بهرهوری و عملکرد ذهنی دانشآماوزان
است موردبررسی قرار گرفت.
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 .8این بسته اطشعاتی شامل مصاحبه با دانشآموزان در وضعیتهای مختلاف گیااهی اسات .در
این مصاحبهها نظر دانشآموزان در مورد تمامی متغیرهای وابسته ضبط و نظرات مثبت و منفای
آنها در مورد متغیرهای وابسته توسط پژوهش گران مورد ارزیابی قرار گرفت.
در مرحله ارزیابی ،نقش گیاهان را در انسان گرا کردن مدارس مدرن موردبررسی قرار گرفت .ایان
مرحله به گونه ای طراحی شده است که با توجه باه داده هاای کیفای جماع آوری شاده معیارهاای
فضاهای انسانی از قبل تعیین شده ،در دو وضعیت گیاهی به صورت کمی استخراج شدند .پاس از
اتمام مرحله گردآوری اطشعاات ،پژوهشاگران میازان تأثیرگاذاری گیاهاان بار داناشآماوزان را
به صورت کمی مورد ارزیابی قراردادند .نتایج پژوهش باا فارایا اولیاه محققاان رابطاه نزدیکای
داشت .محققان همانطور که پیشبینی کرده بودند ،گیاهان نقاش مهمای در انساانگارا کاردن
مدارس مدرن دارند و مدارس مدرن بیروح امروزی کشورهای درحالتوسعه را میتوان با گیاهان
انسانیتر نمود و از برخورد ماشینی با دانشآماوزان اجتنااب نماود .یکای از یافتاههاای بااارزش
پژوهش این است که گیاهان اثرات مثبتی بر دانشآموزان دارند و بدون آنکه بر میزان بهارهوری
آن ها در فضای آموزشی تأثیر منفی بگذارد ،فضای آموزشی را انسانیتر و قابلتحملتر مینمایاد.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که گیاهان نهتنها موجب انسانی شدن فضا میشاوند ،بلکاه
تأثیر مستقیمی بر روی بهارهوری و خشقیات داناش آماوزان دارناد .معلماان در طای ایان دوره
آموزشی اعتراف کردند که دانشآموزان در وضعیت فضای آموزشی سبز خشقیت بیشتری دارند و
بحثهای جالبی در این مدت در کشسها مطرح شد .البته تاأثیر گیاهاان در کاشسهاای درس
مختلف نیز متغیر است ،بهطوریکه گیاهان در کشسهایی که به خشقیت و بحثهاای آزاد نیااز
دارند ،نسبت به کشسهایی که دانش آموزان به تمرکز بیشتری نیاز دارناد ،بسایار بیشاتر اسات.
همچنین یافتههای پژوهش نشانیدهی کاه داناشآماوزانی کاه کام سان و ساالتار هساتند ،از
محیطهای آموزشی سبز استقبال بیشتری میکنند و کشسها حال و هوای بهتری دارد .در ایان
پژوهش یافتههای بسیار زیادی از ارزیابی اطشعات گردآوریشاده باه دسات آماد کاه در بخاش
نتیجهگیری بیشتر به آنها پرداختهشده است.
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جدول  :1جدول مقایسه متغیرهای وابسته در شرایط سبز و بدون گل و گیاه،
امتیاز متغیرهای وابسته در شرایط مختلف گیاهی بر
مبنای  122درصد.
متغیر وابسته

ابزار

شاخص ارزیابی

راحتی

بسته
اطشعاتی
1و2

مدتزمان حضور افراد در فضا.
میزان حرکت افراد در مدتزمان مشخص.
تست مرتب کردن حروف در زمان
مشخص.

زیبایی

کالس درس
سبز

31

بدون
گیاهان

82

البی مدرسه

حیاط مدرسه

بدون
سبز

گیاها

بدون
سبز

ن

19

29

گیاها
ن

31

21

بسته
اطشعاتی
8

نظرات مثبت و منفی کاربران در مورد فضا.

31

21

31

21

58

22

پاکیزگی

بسته
اطشعاتی
8

نظرات مثبت و منفی کاربران در مورد فضا.

11

99

91

91

19

25

منظمی

بسته
اطشعاتی
1و 8

مقایسه تصاویر ثبت شده با منظمترین
حالت فضا.
نظرات مثبت و منفی کاربران در مورد فضا.

91

11

29

11

19

22

روشنایی
مطلوب

بسته
اطشعاتی
1

بررسی میزان نور تصاویر ثبتشده و
تحلیل آن با نرمافزار

11

31

11

31

1

1

امکان انجام
انواع فعالیتها

بسته
اطشعاتی
1و8

دستهبندی و شمارش فعالیتهای دانش-
آموزان در فضاهای مختلف.
نظرات مثبت و منفی کاربران در مورد فضا.

52

21

51

11

52

29

جزئیات
انسانی

بسته
اطشعاتی
8

نظرات مثبت و منفی کاربران در مورد فضا.

32

9

39

11

11

3

عدم کنترل
مستقیم
دانشآموزان

بسته
اطشعاتی
8

نظرات مثبت و منفی کاربران در مورد فضا.

91

داشتن حال
خوب

بسته
اطشعاتی
2و8

احساس
آرامش

بسته
اطشعاتی
2و8

81

19

21

13

11

تستهای تمرکز ذهن.
نظرات مثبت و منفی کاربران در مورد فضا.

33

21

51

21

11

21

تستهای تمرکز ذهن.
نظرات مثبت و منفی کاربران در مورد فضا.

13

81

12

29

52

29
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سرزندگی فضا

بسته
اطشعاتی
1

شمارش کاربران فضا در ساعتهای
مختلف.

12

91

52

29

31

28

صمیمیت و
دلگرمی

بسته
اطشعاتی
8

نظرات مثبت و منفی کاربران در مورد فضا.

51

11

31

21

59

99

بحث و نتیجهگیری
تمام این شرایط بر روی مدرسه ابتدایی پسرانه شاهد سنندج صورت گرفت .نتاایج ایان پاژوهش
قابل تعمیم برای تمام مدارس مدرن مشابه است .تمام مراحل این پژوهش بهگوناهای انجاام شاد
که شرکتکنندگان بهصاورت بایطرفاناه میازان تأثیرگاذاری گیاهاان را بار فضااهای آموزشای
بهصورت صادقانه بیان کردند .پژوهشگران از قبل برای این آزمایش آموزشدیده بودند و مراحال
پژوهش با دقت بسیار و با حضور و یا عدم حضور آنها صورت پذیرفت .نتیجه اصلی این پاژوهش
این است کاه گیاهاان نقاش مهمای در انساان گارا کاردن مادارس مادرن اماروزی کشاورهای
درحالتوسعه دارند .نتایج بهدستآمده در راستای فرضیات اولیه پژوهشگران بود و به اعتبار این
باور که گیاهان میتوانند مدارس مدرن را انسانی تر سازند ،افزود .در مطالعه حاضر ،همانطور که
در نمودارهای صفحات بعاد مشااهده مای کنیاد ،باا تغییار متغیار مساتقل (گیاهاان در فضاای
آموزشی) ،تغییر متغیرهای وابسته موردنظر ثبت و در نمودار موردنظر مورد ارزیابی قارار گرفات.
این ارزیابیها نشان می دهند که گیاهان نقش مهمی در افزایش شاخصههای معماری انساانی در
فضاهای آموزشی دارند و این پتانسیل رادارند کاه فضااهای خشاک و بایروح مادارس مادرن را
قابلتحملتر کنند .در یاک بررسای کلای از موضاوع مایتاوان باه ایان نکتاه دساتیافات کاه
هفتادوهشت درصد شرکت کنندگان در فضاهای آموزشی با وضاعیت گیااهی ،فضاا را انساانیتار
میپنداشتند .تحلیل اولیه اطشعات جمعآوریشده توسط پاژوهشگاران نشاان داد کاه گیاهاان
عموما در این فضاها کارآمد هستند ولی برای دانشآموزانی که سان و ساال بااالتری دارناد ایان
تأثیر کمتر است .همچنین این پژوهش نشان داد که دانش آموزان در فضاهایی کاه باه تمرکاز و
فکر کردن بیشتری نیاز دارند ،گیاهان تأثیر منفی دارند و نباید در این فضاها ،مانناد کتابخاناه از
گیاهااان اسااتفاده نمااود.مهمتاارین نتیجااه از ایاان پااژوهش کااه از ارزیااابی و تحلیاال دادههااای
گردآوریشده ،بهدستآمده این است که گیاهان نقش بسایار مهمای در انساانی کاردن مادارس
مدرن دارند و حضور گیاهان در مدارس امروزی موجب ارتقا کیفیت آموزشی فضااهای مادارس
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مدرن میشود .تحلیل دادههای گردآوریشده به اعتبار ایان بااور کاه ماا در اول فارض کاردیم،
گیاهان میتوانند اثرات مثبتی بر دانشآموزان مدارس مدرن داشته باشند ،میافزاید و فرضیه ماا
را تأیید میکند که گیاهان موجب انسانیتر شدن فضاهای مدارس مدرن میشوند.
امتیازات کاربران به معیارهای انسانی که باهصاورت کیفای جماعآوری شاد ،باا تجزیاهوتحلیال
پژوهشگران در نمودارهایی بهصورت کمی درج شدند باهطاوریکاه امکاان مقایساه حالاتهاای
مختلف وضعیتهای گیاهی امکانپذیر شد .هماانطاور کاه در نماودار بااال مشااهده مایکنیاد
معیارهای انسانی که از پژوهشهای قبلی استخراجشده بود ،در وضعیتهای مختلاف گیااهی در
فضاهای انتخابشده مورد ارزیابی قرار گرفتند و برای سه قرارگاه رفتاری ساه نماودار باه دسات
آمد که بهوضوح میتوان یافت که حضور گیاهان در فضای آموزشی اثرات مثبتی بر دانشآماوزان
می گذارد .ولی در مواردی خاص گیاهان اثرات منفی بر دانشآموزان میگذارناد .باهعناوانمثاال
گیاهان در مکانهایی که دانشآموزان به تمرکز و فکر کردن نیاز دارند ،اثرات منفی مایگذارناد.
راه حل این است که در فضاهایی مانند سالن مطالعه از گیاهاان اساتفاده نشاود .پاس از تحلیال
اطشعات بهدست آمده ،نتایج جالبی به دست آمد ،یکی از آنها این است که کودکان باسنوساال
کمتر ،حضور گیاهان را در فضای آموزشی مثبتتر میپنداشتند .باور معلمان قبل از آزمایش این
بود که حضور گیاهان تأثیر منفی بر بهرهوری دانشآموزان دارد ولی پس از آزمایش خود معلمان
پذیرفتند که دانشآموزان در وضعیت گیاهی بهرهوری بهتاری نسابت باه وضاعیت بادون گیااه
داشتند .ارزیابی نمودارها نشان میدهد که گیاهان در فضای آموزشی راحتی ،زیباایی ،پااکیزگی،
انعطاف پذیری ،جزییات انسانی ،حال خوب ،احساس آرامش ،سرزندگی ،صامیمیت و دلگرمای را
در فضای آموزشی افزایش میدهند و حس کنترل شدن و دیدمستقیم به دانشآموزان را کااهش
میدهند .این خاصیت گیاهان موجب میشود که دانشآماوزان مساتقلتار عمال کنناد و خاود
بهدوراز معلم واقعیتها را تجربه کند.
در پژوهش حاضر نقش گیاهان در انسانی کردن مدارس مدرن بهطور مفصال موردبررسای قارار
گرفت .این پژوهش با سختیها و محدودیت هایی همراه بود کاه باا توجاه باه کمباود مطالعاات
مشابه موضوع این پژوهش در کشور ،حتما باید توساط پاژوهشگرانای کاه قصاد انجاام چناین
پژوهشهایی رادارند موردتوجه قرار گیرد .از تحلیل اطشعاات باهدساتآماده در طاول پاژوهش
پرسشهای دیگری نظیر این که چه نوع گیاهانی بازدهی بیشتری در فضای مدارس دارند و یا باا
چه عناصر دیگری می توان مدارس مدرن را انسانی نمود ،به ذهن خطور کرد .در پایاان پاژوهش
دانشآموزان فهرستی از کیفیتهایی که احساس کردند گیاهان آنها را با خاود باه داخال فضاا
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