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 چکیده

ترین نیازهای انسان است، که ابعاد و نمودهای متفاوتی دارد، بعد مکانی این نیاز ز به تعلق و پیوند جویی از اساسینیا    
مبنایی برای « دلبستگی به مکان»سان و مکان یا فراگیر، مورد توجه روانشناسان محیطی قرار گرفته است و پیوند بین ان

-ی از نیازهای انسان به واسطه مکان و معنا بخشی به زندگی بر شمرده شده است. به ویژه دلبستگی به مکانارضای بسیار

و پویایی حیات انسانی به حساب الزمه پایداری  ترین آنها فضاهای سکونت است کهشاخص های با اهمیت برای انسان، که

احساس تعلق به مکان و  که در آن به بحث سکونتباید پرورشگاه در واقع خانه کودک است که در طراحی آن  .آیدمی

-ل مثبت با آن اهمیت زیادی در شکلبرقراری تعامنمود زیرا کیفیت محل سکونتشان و  توجهگزینی مطرح است سکنی

بر  مقاله حاضر سعی داردبا توجه به اهمیت دلبستگی به مکان در ارتقای کیفیت محیط،  .کندگیری روحیات آنان ایفا می
و نحوه  سرپرستبی مشاهده رفتار کودکان به ین حوزه و همچنین مطالعات میدانیپایه مرور متون و اسناد مرتبط در ا

عوامل موثر  تبیین بهتا بتواند بپردازد، نقاشی و انجام مصاحبه های کوتاه پرسشنامه، از طریق محل سکونتشان با  آنهاتعامل 

سه  های پژوهش حاکی از تاثیرها و یافتهبررسی نقاشینتایج  دست یابد. هاگاهبه مکان در پرورش دلبستگی در ایجاد حس
-باشد؛ که عبارتند از: قابلیتسرپرست به محل سکونتشان مییری دلبستگی کودکان بیگمقوله کلیدی به ترتیب بر شکل

در باال بردن کیفیت زندگی در  تاثیر این عوامل است.مکان ها فیزیکی ی مکان، تعامالت اجتماعی و ویژگیهای فعالیت

 ها معرفی شده است.ها بررسی شده و در نهایت راهکارهایی عملی برای ایجاد این حس در این مکانپرورشگاه
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 مقدمه -1

ان، ند. دلبستگی به مککشناسی محیط ایفا میطالعات روانامروزه مفهوم دلبستگی به مکان، نقش مهمی را در م    

زندگی در دنیایی پر از مکان های  ،ی رلف، انسان بودنبر اساس گفته. [1]های معنادار استای میان افراد و محیطزنجیره

های زندگیشان تعریف شده، این باط عاطفی مثبت بین افراد و محیطارت. دلبستگی به مکان به عنوان [2]معنادار است

عاطفی و احساس پیوند با  برای رشد قبل از هر چیز به ارضا کودک .[3]رددگطه باعث احساس آسایش و امنیت میراب
الزم منطبق با  هایها و انگیزهیط مناسب، وجود محرکد نیازمند است. بنابراین مشخصه محمحیط فیزیکی و اجتماعی خو

در نظر  باو بین کودک و محیط ایجاد پیوند عاطفی ه کودک مکانی است که با مرحله رشد کودک است. فضای دلخوا

با مکان سزایی در سازگاری کودک تواند تاثیر بب شادر هر مرحله از رشد اوها و تمایالت جسمی و عاصفی گرفتن وابستگی
و فضا بسیار اهمیت دارد و برای  . از این رو ارتباط میان کودک، معماری[4]دهد و تعلق خاطر آنان را افزایش داشته 

ها او را درک نمود و نیازها و مشکالت او را شناخت و سپس باید ابتدا کودک و فضا و خواسته دستیابی به اهداف ذکر شده

   .[4]طرف کردن آنها یافت جهت بری یهاباط با علم روانشناسی محیطی، روشدر ارت

مفهوم نقاشی دانش آموزان از فضاهای خارجی مدارس کشور لیبی، "در این زمینه نیز تحقیقاتی با عنوان  0عمر ابوجناح

انجام داده است که از طریق مشارکت کودکان با توجه به نقاشی های آنان، به فضای دلخواه کودکان دست  "شهر طرابلس
ست آمده است به این شرح می باشد. در نقاشی کودکان تنوع بسیار به چشم میابد. نتایجی که از تحلیل نقاشی  کودکان بد

از دانش آموزان فضای سبز را مورد تاکید قرار دادند. برخی از  %41از دانش آموزان بازی در فضای باز و  %11می خورد، 

دکی از آنان فضاهای آرام را آنان تمایل به بازی در مکان هایی با طیف گسترده ای از دستگاه ها نشان دادند و عده ان
به  چاوال در تحقیق خود .[5]انتخاب کردند. بنابراین نتیجه می شود که بهتر است برای کودکان فضاهای باز تعبیه گردد

، ارجحیت مکان و دلبستگی پرداخت. او از دو روش پیمایش استفاده کرد: اتوبیوگرافیک 2بررسی ارتباط بین کارکرد مکان

در روش اول او از بزرگساالن خواست تا مکان های مهم دوران کودکی شان را توسط  .5قشه های رفتاریو ن 4های محیطی

نقاشی، نوشتار و مصاحبه به خاطر آورند. در روش دوم او به مشاهده ی الگوی رفتاری کودکان پرداخت و با آن ها مستقیماً 
الی نقاشی دانش آموزان، یاد آوری بزرگساالن از مکان های . در این میان مارکوس خاطرات مکان را از البه [6]صحبت کرد

 .[7]دوران کودکی خود و سالمندان از خاطرات محل سکونت خود، مورد بررسی قرار داد
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 تحقیق ادبیات -2

 دلبستگی به مکانتعریف 

این . یابدوسعه میاست که بین فرد و مکان ت 1دلبستگی به مکان یک بعد از کلیت حس مکان و وابستگی عاطفی مثبت      

زند، در واقع را به آن مکان گره میواژه مبین احساسات فرد نسبت به یک موقعیت جغرافیایی است که به طور حسی فرد 

مکان و معنا بخشیدن و نتیجه اعتقادات و احساسات مثبتی است که فرد در فرایند تعامل با   [8]یک تجربه مثبت از مکان
شود. چرا که یک گروه یا به مکان میفرآیند دلبستگی به مکان است که فضا برای فرد مبدل  ، در[9]کند به آن خلق می

ود با سایرین و مکان را توسعه و در این فرایند، افراد ارتباط خ [8]بخشند ری ارتباط با مکان به آن معنا مییک فرد در برقرا

 انسان در یک مکان خاص است -مکان و انسان -بین انسانها و تعامالت بستگی به مکان برخاسته از فعالیتدهند. دلمی

شده با ها، فضای تمایز نیافته مبدل به مکان عجین ان است و به واسطه تعامل با محیطانسان نیازمند تعامل با مک [10].

ای اطرافش هزندگی انسان موثر از کیفیت مکان توان گفت که کیفیتبنابراین می[11]. شودمعانی و موضوع دلبستگی می

ر هر موقعیت و هاست. در واقع احساس تعلق و دلبستگی به مکان سطح باالتری از حس مکان است که دو نوع تعامل با آن

ای به پیوند فرد با یابد. این حس به گونه ای میر انسان در مکان نقش تعیین کنندهمندی و تداوم حضوفضا به منظور بهره
ها، معانی، عملکردها، های خود از نشانهداند و بر اساس تجربهرا جزئی از مکان می که انسان خودشود مکان منجر می

باشد و در نتیجه نزد او منحصر به فرد و متفاوت میسازد. این نقش ی برای مکان در ذهن خود متصور میشخصیت و نقش

  [12]. شودرای او مهم و قابل احترام میمکان ب

 

 های دلبستگی به مکانشاخص

دلبستگی به مکان از مجموع  جود دارد.دلبستگی به مکان نظریات متنوعی وهای مختلف برای بررسی ابعاد و شاخص    
فیزیکی و ارزیابی آنها توسط های محیطی و الگوهای ذهنی افراد تشکیل شده است. این مفهوم از خصوصیات محیط ویژگی

به این ترتیب، حضور افرادی با خصوصیات مشابه  . [13]متفاوت استشود و از فردی به فرد دیگر برداران ایجاد میبهره

، طبقه اقتصادی، سبک زندگی، درآمد مالی و تحصیالت در تداوم زمانی حضور فرد در نظیر طبقه اجتماعی، قوم، مذهب
یکدیگر متصل  ارتباط بین انسان و محیط فرایندی است که در جریان آن انسان و محیط به. [14] مکان نقش بسزایی دارد

آید. در بررسی ارتباط بین انسان و محیط سه عامل وجود دارد: فرد، محیط و ارتباط و امکان مبادله اطالعات فراهم میشده 

. برای این تاثیرگذاری محیط باید اطالعات ارائه شده توسط محیط و همچنین اطالعات از پیش ثبت [15] میان این دو

کند بفهمند و بتواند معنا شد تا فرد آنچه را  که دریافت میمشابهت معنایی وجود داشته باشده در ذهن )معیارهای ذهنی( 
نیم و آنچه از پیش در ذهن داریم اشتراکاتی بیابیم، یا به عبارت کور الزم است میان آنچه ادراک میکند. برای این منظ

 .[15] بهتر محیط را تا حدودی آشنا با خود ببینیم

 

 دلبستگی به مکان عوامل موثر در
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های انجام شده که با هدف ارائه مدلی جامع به بررسی نظریات در زمینه دلبستگی به مکان از جدیدترین پژوهش     

ی در چارچوب سه های پیشین دلبستگاست، در این مدل نظریات و مدل [16]پرداخته است مطالعات اسکنل و گیفورد 

گیری توان گفت در روند شکلمی. [17]و ابعاد هر یک سازماندهی شده است  ، مکان و فرایند روحیمولفه اصلی انسان
 ،دلبستگی به مکان، دو عنصر انسان و مکان از طریق عنصر سوم تعامل انسان و مکان به لحاظ شناختی، عاطفی و عملکردی

حال اگر از منظر یک طراح به  باشد.یا زمان نیز قابل طرح میگردند که در این فرآیند عامل چهارم وارد یک فرآیند می

مکان را  توان عامل پنجم مشارکت در فرآیند طراحیمینتایج حاصل از مطالعات گذشته و نیز مقوله انسان و مکان بنگریم 
 [18].ه افزود نیز به این مجموع

 انسان:  .1

ت. آن گونه که لنگ نیز ان اسانس کلیدی که در مطالعه دلبستگی به مکان باید مورد بررسی قرار گیرد یکی از عناصر    

که مناسب الگوی رفتار دلخواه آنها باشد. بدین ترتیب  دهندای شکل میکند مردم محیط کالبدی را به گونهعنوان می

ی افراد نیز در دریافت ی ذهنی و تجارب گذشتهکنند و نقش پیشینههای متفاوتی ایجاد میها در افراد مختلف حسمکان

ارتباطات شخصی انسان با مکان  شامل که ،( سطح فردی0شود: انسان در دو سطح بررسی می. [19] این حس موثر است

های فردی و نقش آن در در تبیین ویژگی[13] باشد به طوری که میزان دلبستگی از فردی به فرد دیگر متفاوت استمی

بندی اجتماعی و شغل ، تحصیالت، طبقهرآمد، وضعیت تاهلنحوه تعامل با مکان به عوامل مختلفی چون: سن، جنس، د

باشد، بلکه تمایزات فردی، نیازها، اشتغاالت ردی تنها محدود به این ابعاد نمیهای ف. اما ویژگی[20] اشاره گردیده است

( سطح 0، نحوه اندیشه، ادراک، تصورات و مقاصد فردی شخص در رابطه با مکان [8]زندگی، تعریف فرد از زندگی 

. به طور [21] دلبستگی هم راستا با معانی نمادین یک مکان است که میان یک سری از افراد مشترک است، که گروهی

ها با مکان جیحات مکانی بر نوع تعامالت گروهگیری تری است که به دلیل نقش خود در شکلکلی فرهنگ از جمله عوامل

دهد های مشترک با مکان پیوند میها و سمبلیخی، ارزشرا به واسطه تجارب تار و مخاطبین [22]باشد گذار مینیز تاثیر

[21]. 

 

 تعامل کودک با مکان 

تعلق به آن با بررسی دلبستگی به مکان در تمام دوران زندگی انسان محققین نتیجه گرفتند که حس تعامل با مکان و      

تند که در هایی هستر از آنگیرند قویمکانی که در دوران کودکی شکل می هایشود و دلبستگیبا افزایش سن زیاد می

، ابراز 7کند: امنیت، تعلق اجتماعیکان را با سه نوع رضایت مواجه میمکان، کود .[23]آیندمراحل بعدی به وجود می
و  مکان است -های دیگر رشد کودک، دلبستگی به مکان نیز حاصل تعامالت انسانهمچون جنبه .9و اکتشاف 8خالقانه

ویر ذهنی مطلوب از کنند بلکه به کیفیاتی چون تصالبد و نیازهای کالبدی اشاره نمیگام ارزیابی مکان، به ککودکان در هن

-اند. گزارشرب مکانی بزرگسالی و دوران کودکیمطالعات بسیاری حاکی از تفاوت کیفی بین تجا .[6]کنندمکان اشاره می

ا برای مکان و معانی نسبت داده شده به آن احساسات و آگاهی از های بزرگسالی از دلبستگی به مکان تاکید بر عواطف آنه
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فرهنگی بر دلبستگی به مکان دارد. از سوی دیگر تحقیق بر روی حاالت کودکان نسبت به یک مکان یک  -تاثیرات اجتماعی

انجام داد حاوی  توان در آنی کارهایی که میدهد که محیط فیزیکی بیشتر براد ناخودآگانه به مکان را نشان میرویکر

ن که ذهنی هستند به صورت . در واقع کودک دنیا را بیشتر از بزرگساال[23]ارزش است تا خود مکان و معانی اجتماعی آن
 .[11]ی حال استر در معرض تعامل با مکان در لحظهشناسد و در نتیجه بیشتحسی می

از جمله: ترجیح کودکان برای اند. ان شناسایی کردهامل کودکان با مکهای مشترکی را برای تعی زمینهمطالعات توصیف
های ذاتا لذت بازی به عنوان فعالیت -مکان اکتشاف و ،01ساخت، تعامل حسی کودکان با مکان -های طبیعی به انسانمحیط

و ی بروکس در مطالعه .[23]00و نیز استفاده کودکان از مکان برای تنظیم شونده عاطفی 00محور -بخش و آموزنده خود

)درختان،  سرین پیرامون دلبستگی به مکان کودکان، کالژهای آنها وجود سه عنصر کلیدی را آشکار ساخت: عناصر طبیعی

ا افراد(. همچنین بر اساس آب، حیوانات(، عناصر انسان ساخت )خانه ها ، اسباب و لوازم بازی( و عناصر اجتماعی)تعامل ب
گیری حس دلبستگی به مکان شان به با آنها، شش مقوله کلیدی در شکلشده توسط کودکان و مصاح های نوشتهداستان

ساسات های فعالیتی، زمان و احکالبدی، تعامالت اجتماعی، قابلیتهای قوالت شامل موقعیت فیزیکی، ویژگیموثر بود. این م

کتشاف فضاهای بیرونی دهند که دلبستگی کودکان به مکان به شدت با ا. پژوهشات بسیاری نشان می[24]باشدمثبت می
را نیز روشن  04و خودکارایی02مرتبط است و محققین نقش اکتشاف فضاهای باز برای رشد سالم کودکان و حس تسلط

ا جایی را که درک کنند کند و بچه هراری ارتباط کودک با محیط کمک می. همچنین، ادراک بهتر به برق [25]ساختند 

 .[27]احتیاج به یک چیز آشنا در هر چیز جدیدی دارند . در واقع کودکان[26]دانندزیباتر می

 

 مکان .2

گیری ختصات بوده تا بتواند پذیرای شکلای در میت و فراتر از مفهوم فضا یا نقطهمکان باید دارای سطحی از کیف    

و بستگی به ددل ،ی مکانجنبه .[28]تعامالت مثبت و حس دلبستگی باشد. با تمام خصوصیات کالبدی، فعالیتی و معنایی
یی با شامل روابط اجتماعی، تعلق به محله همسایگی و آشنا ،مکان اجتماعیشود. سطح اجتماعی و فیزیکی تقسیم می

در نتیجه بخشی از پیوندهای اجتماعی با مکان شامل دلبستگی به افرادی است  [16]باشد ساکنین و کودکان همسایه می

ماعی است که مکان نماینده آن کند و بخش دیگر شامل دلبستگی به گروهی اجتمیزمینه تعامل با آنها را ایجاد که مکان 

 عناصر کالبدی از طریق ایجاد تمایز محیطی، ارتباط درون و بیرون در فضاها به ایجاد حس تعلق، مکان فیزیکی .[29]است
اء کالبدی نیز عواما دهی و جیدمان اجزهای فرم و نوع سازماننگ، بافت و مقیاس به عنوان ویژگیپردازد. شکل، اندازه، رمی

 .[30]باشندس تعلق میگیری حموثر در شکل

                                                                 
10 Children's sensuous engagement with place 

11 directed-fSel 
12 Emotional regulation 
13 Sense of mastery 
14 efficacy-Self 



 

 

 عوامل کالبدی

های فرم )شکل، اندازه، رنگ، بافت و . ویژگی0

 مقیاس(  

 گوناگونی و تنوع فضایی .0

 . نوع ساماندهی و چیدمان اجزاء کالبدی2

 زیبایی بصری .4

 . ارتباط با طبیعت5

 . خرد اقلیم1

 . دید و منظر7

 . اندازه و تناسبات مکان8

 محصوریت. درجه 9

 . ارتباط فضایی01

 معانی نمادین مکان

 رویدادپذیری مکان

ها و تعامالت )فعالیت

 اجتماعی(

 دلبستگی به مکان

 تناسب با نیازها، توقعات و الگوهای رفتاری مخاطب در سطح فردی و فرهنگی



 

 مدل تبین شده از فرآیند تاثیر عوامل کالبدی بر دلبستگی به مکان )منبع: نگارنده( (1شکل 

 

 تعامل انسان و مکان .3

یک مکان و نیز ماهیت ها با روش برقراری ارتباط افراد و گروهر دارد به بر فرایند دلبستگی تاثیکه تعامل انسان و مکان     

، دهد. که عبارتند از تعامل شناختیآید، رخ میها مهم به شمار میهایی که برای آنای است که در محیطتعامل روانی

ف ری این تعامل از جوانب مختلگییتی و معنایی مکان قادرند بر شکلهای کالبدی، فعالعاطفی و رفتاری که قطعاً مشخصه

  .[17]ذار باشندتاثیرگ

درک و شناخت مکان ارتباطی متقابل بین انسان و مکان است، . استن گام در برقراری پیوند با مکان اولی 05یشناختتعامل 

ز سوی که از یک سو با موقعیت، تجربه، فرهنگ و منش انسان و ا [19]شناخت عملی خالقه است نه یک دریافت انفعالی 

باشد که های اصلی میعامل شناختی با مکان دارای مولفه. ت[31]مکان بستگی دارد  دیگر به شکل فضایی و کیفیت

های ذهنی ته شده برای فرد یا همان طرهوارهعبارتست از هماهنگی مکان با الگوهای ساخ که 01آشنایی -0عبارتند از:
نی در مکانی ساکن باشد، خصوصاً اگر در آن مکان بزر  شده باشد، اگر فردی برای مدت طوال ،ارتباط که شامل. [16]وی

حس مکان در او پرورش می یابد و در آن مکان احساس امنیت و در خانه بودن و نیز احساس تعلق خواهد داشت چرا که 

تر از مکان در  تر و به یادماندنیهای ذهنی قویهر چه طرحواره ،رهخاطو همچنین [33] مکان بنیانی برای هویت اوست 
تر یابد، پیوندی قویای که مکان در ذهن میان و مکان خاص به جهت اهمیت ویژهطول زمان شکل یابد، پیوند بین انس

ن و مشخص در ذهن امکان درک و شناخت مکان یا شئ و ایجاد تصوری روشرا  نآلینچ  که خوانایی -0 .[16]خواهد بود 

تواند یک مکان را به عنوان یعنی حدی که شخص می ،هویت :ر بر خوانایی عبارتند ازوثعوامل م .[34]آوردناظر را پدید می
نظیر، یا حداقل مخصوص به نماید، بطوری که شخصیتی مشخص، بیمکان متمایزی از سایر مکانها شناخته و یا بازشناسی 

در سکونتگاه بزر  به ء با یکدیگر و در مقیاس یک مکان کوچک، به معنی چگونگی ترکیب اجزا، ساختار. خود را دار باشد

همبستگی  سازگاری، .[31]یابی است، نظیر دانستن اینکه یک شخص کجاست و یا در چه زمانی استمعنی حس جهت

ب وضوح نیز موج ،واستگیشفافیت یا بی. [19]بین نظام فعالیت ها و ساختار فضایی محیط الزمه درک صحیح محیط است

ها و عملکردهای تواند مستقیماً نحوه عمل فعالیتشود و منظور حدی است که شخص مییبخشیدن به ساختار مکان م
دلبستگی به مکان  ،معنا -2 .[31]افتد را درک کندیمختلف و فرآیندهای اجتماعی و طبیعی که در سکونتگاه اتفاق م

. معانی عملکردی شامل [32]ستمبین غنای یک مکان در دارا بودن معانی عملکردی و نیز معانی احساسی و نمادین ا

نامند(، و منظور کول و شوماخر وابستگی به مکان میهای مکان در پاسخگویی به نیازهای فعالیتی است ) آنچه استوقابلیت

یا همان هویت هایی است که مکان در بر دارد ) نظر فرد به واسطه نمادها و نشانهاز سطح حسی و نمادین معنا، اهمیت در 

 .[17]مکان(

مکانی که برای . [35]تنفر را شامل شود تواند طیفی از احساسات از دوستی و رضایت تا ترس وبا مکان می 07عاطفهپیوند 

عالیق، های خویش را فراهم آورد و به مردم اجازه دهد به محیطی برآمده از امکان اعمال سالیق و تجلی خواستهانسان، 

اهد داشت. این کنند، در برقراری پیوند عاطفی با انسان توفیق بیشتری خو های شخصی خویش دست پیدانشانهها و ارزش

                                                                 
15 Cognitive 
16 Familiarity 
17 Emotional 



 

ی های فعالیتالگو تقویت پیوندهای مکانی و که موجبتعبیر کرد.  "رنگ تعلق"توان به امکان پذیرش قابلیت محیط را می

تعلق بر خوانایی محیط نیز  ت رنگسازد، از این جهتر میتر و روشنمی کند و نوع هر کاربری را صریح تریک مکان را روشن

  .[36]گذار استتاثیر

دانند، مورد ش برای بازگشت به مکان مرتبط میمطالعاتی که دلبستگی به مکان را با طول مدت اقامت و تالدر  ،08رفتار

کان یافت و توان در تمایل به حفظ ارتباط با میر رفتاری دلبستگی به مکان را میسطح تاث .[37]بررسی قرار گرفته است

  .[17]های مشابه قابل مشاهده استها و تغییر مکان به مکانهای دور از خانه، بازسازی مکاننمود آن در مسافرت

 

 روش تحقیق -3

سرپرست در نظر گرفته شود. بدین دستیابی به نتایج صحیح، نظرات کودکان بیبرای  در این مرحله سعی شده است    

و ترجیحات  محل سکونتشسرپرست، نوع تعاملشان با بی توقعات فضایی کودکر نیازها و منظور برای شناخت هر چه بیشت

ها و آوری دادهعنوان ابزار جمع های بسته پاسخ بهآنها نوع تحقیق میدانی، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، پرسشنامه
برای اطمینان از نتایج حاصله با توجه  ها خواهد بود.دهعنوان ابزار تحلیل داو جداول و نمودارهای تحلیلی به spssافزار نرم

ی بیان کنند عالوه بر پرسشنامه به تهیه نقاشی از روشنبهتوانند باشد را نمیکه اغلب کودکان آنچه در تصورشان میینابه 

 .باشددرونی آنها می ه با برخی از آنها صورت گرفته است که نتایج آن انعکاسی از نیازهایکوتا کودکان و انجام مصاحبه

 دلیل انتخاب این روش تحقیق

و صورت مستقیم و غیر مستقیم توان به دایی کودکان از محیط فیزیکی را میهای مختلف استخراج شناخت فضروش    

های ایجاد ؛ نقشه09گیرنده این چهار شیوه است: طرح ها )نقاشی ها( و اسکیس هانمود. روش مستقیم در بر بندیطبقه
. این چهار 00های کالمی؛ توصیفات و گزارش00بازی هاها با استفاده از اسبابسازی محیط؛ مدل01ه به وسیله کودکانشد

. بروکس و سرین برای [38]اندصورت تجربی استفاده شدهارانش و همچنین محققین دیگر به روش توسط پیاژه و همک

د. با توجه به اینکه هنر ارتباط نزدیکی با تفکر دارد و ه کردنکودکان از روش مبتنی بر هنر استفاد در دلبستگی به مکان

به حنویسی و همچنین مصاکالژ، داستانای از تفکر خوانده شود. روش تحقیق آنها مبنی بر تواند به عنوان روش پیشرفتهمی
رتقای اعتبار آن به کار گرفته اطالعات به منظور ابا کودکان بود. در پژوهش آنها ترکیب دو روش آنالیز  02یافتهنیمه سازمان

این امکان بنابر .[24]تری از دلبستگی به مکان کودکان و حصول اطمینان از نتایج تحقیق بدست آیدشد تا شناخت جامع

ترکیبی و به آوری داده ها کار دشواری است به رویکردهای ه واسطه اتکا به تنها یک روش جمعهای مکمل بایجاد شناخت

 .[39]های پژوهشی همزمان در زمینه تجربیات کودکان بهره جستاز روشکارگیری طیفی 

 . 
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 ماری مورد مطالعهشناخت جامعه آ -4

« های مابچه»، «آشیانه علی»سرپرست خانه سال دختر بی 7-00جامعه آماری انتخاب شده بین کودکان با گروه سنی     

باشد، نفر می 014پرورشگاه با تعداد  5در شهر کرمان را مورد پرسش قرار داده است. حجم جامعه شامل « مرکز عاطفه»و 

سرپرست انجام گرفتهه اسهت. روش نفر کودک و با پرسش از خانه کودکان بی 24پرورشگاه با تعداد  2حجم نمونه شامل 

جامعهه مهورد  دهندهیلههای تشهکخوشههاست به این معنا که اول  04ایحلهای یک مرگیری در این پژوهش خوشهنمونه
های منتخب را مهورد بررسهی و مرحله بعدی کلیه اعضای خوشهو سپس در  تعیین کردهتصادفی ساده به شیوه  را بررسی

.جامعه آمهاری شوندمیعنوان حجم نمونه مطالعه در نظر گرفته کلیه اعضای خوشه به یگردعبارتدهیم. بهارزیابی قرار می

در « مرکز عاطفه»و « ی ماهابچه»، «آشیانه علی»سرپرست خانه سال دختر بی 7-00برای نقاشی، کودکان با گروه سنی 
 .نفر کودک است 24باشد. حجم نمونه شامل شهر کرمان می

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

ردیده است. در این تحقیق از روش آلفای کرونبهاخ تعیین گ 85/1اساتید  از نفر چند توسط پرسشنامه حاضر روایی
 تعیین گردیده است. 82/1گیری پایایی پرسشنامه استفاده شده است. پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر برای اندازه

 

 

 سؤالی( 23محاسبه میزان روایی پرسشنامه ) (1جدول 

 X F P(x) XP(x) متغیر زمانی

 0 0 0 0 کامالً نامناسب

 0 0 0 52/0 نامناسب

 061910/0 563791/0 52 2/0 تاحدی مناسب

 523162/0 550259/0 59 32/0 مناسب

 265502/0 265502/0 02 5 کامالً مناسب

 101910/0 5 39  جمع

 85/1میزان روایی= 

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته -5
ها را با مادریار و هم سن و فعالیت صورت جمعی دارند و مایلند یکسریها بهبه انجام فعالیت زیادیکودکان تمایل     

آنها وابستگی زیادی به مادریار خود دارند و دوست دارند که با مادریار خود ارتباط  نیهمچنساالن خود انجام بدهند و 
نزدیکی داشته باشند بنابراین در طراحی فضاها باید سعی شود تا حداکثر امکان ارتباط را برای کودک بها مادریهارش 

هها زیهاد نشهود و زنهدگی اییم. باید توجه داشت که جهت ایجاد تعامالت اجتماعی میان کودکان تعداد بچهفراهم نم

                                                                 
 



 

با ههم حفهظ  شانیجمعارتباطحال که ها درعینجمعی که توجه و نظارت مادریار بر آنها کم شود نباشد تا بچهدسته

 شود برای خود فضا مشخص و متعلق به خود را هم داشته باشند. می

گیری دلبستگی کودکهان و ها حاکی از تأثیر سه مقوله کلیدی بر شکلهای حاصل از پرسشنامه و نقاشیبررسی یافته
تهوان های فیزیکهی. مهیهای فعالیتی مکان، تعامالت اجتماعی و ویژگیسرپرست به محل سکونتشان است: قابلیتبی

ثر بر دلبستگی کودکان به محل سکونتشان بوده است. در های فعالیتی بیشترین عامل مؤگفت در میان کودکان قابلیت

هها توانند در آن انجام دهند. ایهن فعالیهتهایی را بیان کردند که میها در علت دوست داشتن فضاها، فعالیتواقع آن
گیرد که بیشتر شامل بازی کردن، دویدن، تفریح کردن، ورزش کردن، نشستن زیهر سهایه و طیف وسیعی را در بر می

 باشد.غیره می

شود و برخی از کودکهان در توصهیف فضهاها مطهرح ها حضور بیشتر از یک فرد دیده میدرصد از نقاشی 51در حدود 

من و دوستم هم دیگر را خیلی دوست داریم و با هم خیلی بهازی »، «ام دوست دارماینجا را به خاطر خاله»کردند که 
که اشاره به تأثیر تعامالت اجتماعی و « اون دوست دارم به خاطررو فقط  ام هستم و اینجامن عاشق خاله»و « کنیممی

 کنند دارد.ها به محلی که در آن زندگی میگیری دلبستگی بچهتأثیر وجود افراد در شکل

هها عناصهری درصد از نقاشهی 47شود. در های طبیعی و انسان ساخت میهای کالبدی شامل دو دسته ویژگیویژگی
بهویی، ههوای شود و کودکان به کلماتی چون طبیعت، سرسبزی، خوشب، گل، ابر و خورشید دیده میچون درخت، آ

اتاق ما خیلی گرمه من دوسهت دارم بهرم تهو سهالن »پاک و غیره اشاره کردند. برای مثال یکی از کودکان مطرح کرد 

ی تأثیر خرد اقلیم دهندهف تا حدی نشانکردند. این تعاردر توصیف فضا استفاده می« باد خنک»و یا از کلمه « بخوابم

ها و فضای خانه برای کودکهان آزاردهنهده گرما و خفگی اتاق کهیطوربهدر دلپذیری فضاها و نیاز به هوای تازه است. 
های انسان ساخت بیشتر اشاره به امکانات فیزیکی مکان دارد همچون، وسایل بازی، وسایل ورزش، اثباب است. ویژگی

 مپیوتر و غیره.بازی، کا

با توجه به مبانی نظری تحقیق، سه حیطه شناختی )هویت مکان(، عاطفی و پیوند اجتماعی دلبستگی به مکان توسط 
( و مطالعات تجربی جورجنسن و 0990بر اساس نظریه لو و آلتمن ) 0291که در سال  این یصفارپرسشنامه استاندارد 

 7در ( ساخته شده است مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، 0114( و کیل، موون و تارانت )0110استدمن )

نمونه موردی نسبت به محل سکونتشان مهورد بررسهی قهرار گرفتهه  2سرپرست در سؤال مجزا دلبستگی کودکان بی

 .است
 

 



 

 نمودار دلبستگی عاطفی (1شکل
 

 

 شناختی() مکاننمودار هویت   (2شکل

 

 
 نمودار تعامل اجتماعی (3شکل

 

 



 

برگرفته از  -سرپرستاز دیدگاه کودکان بی "بچه های ماخانه "درصد فضاهای دوست داشتنی ( 4شکل

 هانقاشی

 

 

برگرفته از  -سرپرستاز دیدگاه کودکان بی "خانه آشیانه علی"درصد فضاهای دوست داشتنی  (5شکل

 هانقاشی

 

 

 هابرگرفته از نقاشی -سرپرستودکان بیاز دیدگاه ک "مرکز عاطفه"درصد فضاهای دوست داشتنی  (6شکل

 

 های طراحیارزش -6
ای کهه وجهود دارد ایهن هایی برای بروز دارند. نکتهههر موضوع طراحی دارای ابعاد مختلفی است که شدت و ضعف

های شی ابعاد مجال بروز داده شود و نوع نگاه به موضوع بخشی نباشد. در این پروژه تمرکز بیشتری بر ارزاست که به همه

هها، سرپرست شده است. بخشهی از ایهن ارزشانسانی بودن، زیبا بودن، همراه با محیط بودن و ایمن بودن خانه کودک بی
 اند.هایی بیان شدههستند که در قالب گزاره مطالعاتهای طراحی حاصل از توشهبندی رهجمع

 

 انسانی بودن

ن مکان و خلق فضاهایی مناسب برای حضهور کهودک اسهت. در بخش انسانی بودن منظور ما در واقع کودکانه بود
شهناختی بیشهتر بهه ی روانشهود. حهوزهشناختی، اجتماعی، عملکردی و فیزیکی مطرح میهای روانانسانی بودن در حوزه



 

باط شود که ارتباط نزدیکی با موضوع دلبستگی به مکان دارد. انسان با محیط خود در ارتتعامل انسان با محیط مربوط می

ی اجتماعی باید گفت که انسان موجودی اجتماعی است که بها پذیرد. در حوزهگذارد و از آن تأثیر میاست، بر آن تأثیر می

نماید تا نیازهای مختلف خود را پاسخ دهد. این بعد نیز ارتبهاط نزدیکهی بها وجهه مکهان های دیگر ارتباط برقرار میانسان
های اصلی خود پاسخ دهد و تمام امکانات خود مچنین باید به بهترین شکل به فعالیتاجتماعی دلبستگی دارد. یک خانه ه

یفه برآید. هدف اصلی بعد عملکرد، ارتقای کیفیت حضهور کهودک بها در نظهر گهرفتن وظی این را به کار ببندد تا از عهده

 ک مناسب باشد.عملکردهای مطلوب در خانه است. همچنین فضا باید از لحاظ کمی و فیزیکی برای کود

 

 های انسانی بودنارزش (2جدول

 ها طراحیارزش حوزه

 انسانی بودن

 شناختیروان

« من»و « ما»توجه به قلمرو شخصی هر کودک و نوجوان و به وجود آوردن فضاهایی با پسوند  -

 برای او
 ی کودک و نوجوان با طبیعتتقویت رابطه -

 اهاغنای حس کنجکاوی، خیال و اکتشاف بچه -

 مشارکت کودکان و نوجوانان در خلق مکان -
 افزایش انگیزه حضور کودکان و نوجوان -

 ها با مادریار و با همایجاد بستر مناسب برای تعامل بچه - اجتماعی

ها و تناسب فضا با رفتارهای کودکان و نوجوانان در سطح خانه )معنای عملکردی: تنوع فعالیت - عملکردی

 فعالیتی( پاسخگویی به نیازهای

 ی فیزیکی فضا برای کودک و نوجوانسازمناسب - فیزیکی

 

 زیبا بودن

داشته باشد و معانی  گفتنهایی برای ی فرم حرفمعماری یک هنر است و هر بنا بسته به عملکردش باید در حوزه

تیم که کودکهان حهس آشهنا سرپرست روبرو هسرا به مخاطبین القا کند. در اینجا ما با موضوع خانه کودک و نوجوانان بی
ی حس کنندهیتداعبودن مکان را داشته باشند. بنابراین کیفیات فضاها باید معنای مدرسه را با خود حمل کنند و تا حدی 

 خانه باشند.

 

 های زیبا بودنارزش (3جدول

 های طراحیارزش حوزه

 زیبا بودن

 با یکدیگر(وحدت و یکپارچگی مجموعه )تشابه اجزاء کالبدی مکان  - فرم

 شاخص بودن مجموعه )تمایز مکان با محیط اطراف( -
های آن و خصوصیات جامعه سازگاری )شکل مکان با شکل فعالیت -

 ساکن در آن منطبق باشد.(

ها و عملکردهای ی نحوه عمل فعالیتراحتبهشفافیت )شخص بتواند  -
 مختلف و فرآیندهای اجتماعی را درک کند.(

 فضاها پذیریانعطاف - فضا



 

 شفافیت، توجه به دید و منظر فضاها و قابلیت نظاره کردن کودک -

 توجه به درجه محصوریت فضاها -

 بندی فضاهامراتب و درجهتوجه به سلسله -

 یز برای کودکانانگخاطرههای ایجاد بافت -

 خوانایی فضاها -

 معنا

 ( واندشدهتجربههایی که قبالً تداعی حس آشنایی )تشابه مکان با مکان -

 معنای خانه برای کودک

 معنا )بصری( دهندهانتقالاستفاده از ابزارهای مادی  -

 معنا )غیر بصری( دهندهانتقالیرمادی غاستفاده از ابزارهای  -

 

 همراه با محیط بودن
کهه شهرایط آسهایش یطوربهسرپرست باید با محیط و اقلیم خود در تعادل باشهد بی و نوجوانبنای خانه کودک 

ی کودک ایجاد شود. در واقع اقلیم ریشه در مفهوم مکان دارد. خرد اقلیم درک شده توسط مخاطبین بهر معهانی اقلیمی برا
گهذارد کهه ایهن خهود های رخ داده در مکان تأثیر مهیثبت شده در خاطرات، میزان رضایتمندی، حضور آنها و نوع فعالیت

ی اقلهیم را در رابطهه بها دلبسهتگی ین موضوع اهمیت مقولههمکان و دلبستگی به مکان است. ا -ساز تعامالت انسانزمینه

 سرمنشأتواند ها موجود در سایت استفاده شود. در واقع گاهی سایت میکند. همچنین باید سعی شود از قابلیتتر مینمایان

 باشد.های آن مهم میگیری از ویژگیهایی برای معماران باشد و توجه به موقعیت سایت و بهرهایده



 

 های همراه با محیط بودنارزش (4جدول

 های طراحیارزش حوزه

همراه با 

 محیط بودن

 اقلیم

 های حرارتی متنوعایجاد خرد اقلیم و کیفیت -

 نورگیری مناسب فضاها -

 هابه حداقل رساندن تبادل حرارتی از طریق جداره -

 سایت

 همخوانی کاربری خانه با بافت اطراف -

 های سایتبه ویژگی جانمایی مناسب فضاها با توجه -

 استقرار خانه در بافت مناسب شهری -

 

 ایمن بودن 

شود تأمین امنیهت فهردی و سرپرست مطرح مییکی دیگر از ابعاد طراحی که در موضوع خانه کودک و نوجوان بی

دونهد و ضاها میسازی شوند زیرا کودکان در فروانی برای آنها است. فضای خانه باید متناسب با کودک و رفتارهای او ایمن
 اندیشند.زیادی دارند و گاهی به عواقب آن نمی وجوشجنب

 

 ها ایمن بودنارزش (5جدول

 های طراحیارزش حوزه

 تأمین ایمنی فیزیکی و روانی کودک در فضاهای داخلی و حیاط - ایمن بودن

 تأمین ایمنی کودک در معبر مجاور خانه و آموزشی -

دید افراد خارج  ازساکن در خانه  هابچهمنیت بصری حفظ خلوت و محرمیت بنا و تأمین ا -
 از ساختمان

 

 گیریجمع بندی و نتیجه -7

های محیطی است. این مفهوم از یک حس دلبستگی به مکان حاصل ارتباط درونی انسان، تصورات ذهنی او و ویژگی     

هایی ه دارد و از سوی دیگر نتاثر از زمینههای ذهنی همچون خاطره، سنت، تاریخ، فرهنگ، اجتماع و غیرسو ریشه در تجربه

توان به دو گروه عینی و بیرونی در محیط مانند طرح، منظره، بو و صدا است. عوامل شکل دهنده دلبستگی به مکان را می

 عوامل ادراکی شناختی و کالبدی به صورت زیر بیان کرد. عوامل ادراکی شناختی که معانی و مفاهیمی را که پس از ادراک
ای باشد که شود، به عبارت دیگر نظام ساختاری پرورشگاه باید به گونهشود شامل میمکان توسط فرد رمز گشایی می

سرپرست با محیط، اشیاء، افراد دیگر در محل سکونتش احساس تعلق پیدا کند. چنین فضایی دیگر برای او فضا کودک بی

های و ایجاد هویت، حس دلبستگی به مکان را دی با تسهیل فعالیتهای کالبشود. ویژگینیست و تبدیل به یک مکان می
های کالبدی شامل حس تغلق به صورت همگانی  خصوصی است. در راستای ارتقای هر چه بیشتر نماید. ویژگیتقویت می

انی و ایجاد حس دلبستگی به مکان راهکارهای خصوصی )در درون ساختمان( و رنگ تعلق همگ کیفیت فضای پرورشگاه

 شود.)در سطوح خارجی مرزهای کالبدی( پیشنهاد می

شود و درصد های ما تنوع بیشتری دیده میعنوان شده توسط کودکان خانه بچه ها، در فضاهایدر مقایسه سه گروه نقاشی

ای باز های کودکان مرکز عاطفه و آشیانه علی، فضقاشیردند. این در حالیست که در نبیشتری به فضاهای بسته اشاره ک



 

های فعالیتی که آنها گفت تا حدی تنوع فضایی و قابلیت توانود اختصاص داده است. در نتیجه میدرصد بیشتری را به خ

ه دلیل امکان بازی، آزادی کودک و ر دارد. دوست داشتن حیاط عمدتاً بدهند، در ترجیح فضاهای باز و بسته تاثیارائه می

توانند در مکان هایی است که میمتوجه بازی، خوش گذرانی و فعالیتکودکان  در کل دلبستگی اصلی طبیعت آن است.
درونی های خاطره انگیز برای آنان شد. بر اساس نتایج پیمایش فضاهای ه طوری که باید سعی در طراحی کنجبانجام دهند، 

وب و حس با طبیعت بودن باشند. پذیری، شفافیت، دید داشتن و دارای هوای تازه، تهویه خباید بر مبنای نظم، دسترسی

بندی و تفکیک فضایی )برای مثال فضایی برای دویدن، اد، باز، سر سبز و دارای تنوع حرکتی، طبقهفضای بیرونی نیز باید آز

  در حین آشنایی را برای کودک تداعی کند.« عجیب و غریبی»بازی آرام و ...( باشد که حسی از 
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