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 چکیده 
  اطالق   خاص   فضای   يک  با   شاخص   رابطه  به   مکاني   تعلق  هدف:

  مدارس   در   مؤثر   تربیتي  اصلي  عوامل   از   ي کي  س ح  اين  شود.مي

  اهمیت   از  مدرسه  معماری  نگي چگو   به  توجه   كه   است   استثنايي

  . شودمي  محسوب  پژوهش  اصلي  اهداف  از  و  است  برخوردار  سزاييبه

  و   است  پیمايشي  نوع  از  كیفي،  و  يمك   روش  به  حاضر،  پژوهش  :روش

  حسي   ادراک   ریأثت  بررسي  برای  ساختاری  هایهمعادل  يابيمدل  روش

  ی الگو  با   شده طراحي  استثنايي  مدارس   در   مکان   به   تعلق   حس   بر 

  پژوهش   های فتهاي  ها:یافته  .است  هشد  استفاده   زنجان   شهر   در  ناتواني

  المسه   و  بینايي   حس   كه  داد  نشان  لیکرت  روش  به  پرسشنامه   نتايج

  دارند   پنجگانه   حواس   ساير  به  نسبت  را   اهمیت  و  عاملي   بار  ترينبیش

  اهمیت   از  اجتماعي  تعامالت  نیز   مکان  به  تعلق  حس  عوامل  ن یب   در.

  نشان   نتايج   .است  برخوردار  مربیان  و  والدين  آموزان،دانش  برای  باالتری

  محیط   و  جامعه   با   گیریارتباط  به  تری بیش  نیاز   آموزان دانش  ،داد

  تحمل   را   مدرسه   محیط   تریبیش  آرامش  با  تا   دارند  مدرسه  اطراف

  يت ؤر  قابلیت  و  مناسب   ابعاد  در  ها پنجره  جودو  ه كيصورتهب  كنند،

  بافت،   نس،ج  در تنوع  همچنین است.  برخوردار بااليي   اهمیت  از  اطراف

  و   مدرسه  هایبدنه  در  رفتگيتو  و  برجستگي  ايجاد  سازی،كف  و  مصالح

  راكي اد  حس  افزايش  در  سزايي هب   تأثیر  بدن  و  دست  تماس

  در   مؤثر  تربیتي  اصلي  لعوام  از   يکي  گیری:نتیجه  .دارد  آموزاندانش

  مکان   به  تعلق  حس   و  حسي   ادراک   های شاخص  به   توجه   مدارس   اين 

  شوق   ،هانگیز  ايجاد  افزايش  باعث   امر  اين  كه  است  آنها  طراحي  در

 . شودمي آموزان دانش برای  آن در ماندن  و مدرسه به  بازگشت
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Abstract 
Objective: Spatial affiliation (belonging) refers to 
the relation of the index to a particular space. This 
sense is one of the main effective educational 
factors in exceptional schools; hence, attention to 
the architecture of these schools is very important 
and is one of the main goals of the present research. 
Method: This survey research is based on 
quantitative-qualitative method. Structural equation 
modeling method was used to investigate the effect 
of sensory perception on the sense of belonging to a 
place in exceptional schools designed with 
disability patterns in Zanjan City, Iran. Results: 
The Likert questionnaire results showed that the 
senses of sight and touch have the highest 
importance among the five senses. Among the 
factors of sense of place, social interactions are 
more important for students, parents and educators. 
The results showed that students need to 
communicate more with the community and the 
environment around the school to tolerate the 
school environment more calmly; for this purpose, 
the presence of windows in appropriate dimensions 
and the ability to see around are very important. 
Also diversity in material, texture, building 
materials and flooring, creating protrusions and 
indentations in the school structure and facade, and 
hand-body contact have a significant effect on 
increasing the students' perceptual sense. 
Conclusion: One of the main effective educational 
factors in the design of exceptional schools is to 
pay attention to the indicators of sensory perception 
and sense of belonging to a place, which would 
increase the motivation and desire to return to 
school and staying in it. 
 
Keywords: Exceptional schools, Sense of place, 
Sensory perception. 
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 مقدمه
  معنای   به  كه   است  كلي   و   جامع  ایواژه  استثنايي   كلمه

  خلقت   زيرا  ،شودمي  هاانسان  هم  شامل  كلمه  دقیق 

  است،   استثنايي  و  ويژه  خلقتي  الهي،   ديدگاه  از  انسان

  كودكاني   به  استثنايي   واژه   امروزه  آموزشي،   نظر   از   اما

  ذهني،   مختلف  هایتجه  زا  كه   د وشمي  اطالق

  با   ی امالحظه  قابل  تفاوت  اجتماعي  و   عاطفي  مي، جس

  لحاظ   به  كهنحویبه  ،دارند  خود  همسال  كودكان  ديگر

  های برنامه  از   نیستند   قادر  محسوس  یها تفاوت  همین

  های توانايي  و  هاويژگي  پايه  بر  اصوالً  كه  عادی  درسي

  ه شد  یمظنت  مختلف  سنین  در  كودكان  بیشتر  مشترک

  شوند   مندبهره  الزم  و  شايسته   طوربه  است،

  و آموزش   نوع  (.1397  كلیشادی،  و  شیرمحمدی)

  نیازمند     آن  هب  استثنايي   كودكان   كه   ایويژه  پرورش

  معماری   همچون  متعددی  عوامل  به  بستگي  ،هستند

  مقدار   متأسفانه  (.1387  گاالكر،  و  )كرک  دارد  مدرسه

  داليل   به  موجود  سمدار  ی هاساختمان  از  یچشمگیر

  و   علم   انگیزنشاط  محیط   با  و   اندديده  آسیب  گوناگون

  كه   مدارسي  چنین  در  و  دارند  كمي  تناسب  دانش

  روان   و  روح  بر  حاكم  محیط  و  مدرسه  فیزيکي  فضای

  تمركزی بي  و  نظميبي  خستگي،  باعث  آموزاندانش

  مشکل   با   وزشيآم  و  تربیتي  اهداف  تحقق   شود، مي  هاآن

 اين  (.1380  نصرآبادی،  ری تیا)بخ  تسا  روبهرو  جدی

  معمارى،   وظايف   تريناصلى  از  يکى   كه   است   حالي   در

  تقويت   تحصیل،   آغاز  ى هاسال  در   خصوصهب

  راهنمايى   و  محیط   به  نسبت   آموزاندانش  حساسیت 

  منش، )بختیاری  است  محیط  تردرست  ادراک  منظوربه

1395 .) 

  و   است  یهنر  یهاحوزه  ن يترمهم  از   يک ي  ، یعمارم

  و   داشته   بشری   فرهنگ   و  انسان   بر  گذار تأثیر  ی ربرداك

  انساني   جوامع  در  فراواني  اهمیت  از  دلیل   همین  به

  تعلیم   در   (.1397  همکاران،  و   )رضايي   است  برخوردار

  شد با  چنان  بايد  مدرسه  كالبدى  فضاى   جديد،  تربیت  و

  ى ها فعالیت  كیفیت   در  پويا  و  زنده   عاملى   عنوان به  كه

 بر  . كند  نقش  ايفاى  انوزآمنشاد  تربیتى  و  آموزشى

  فضاهای   طراحي  چگونگي  به  پرداختن  اساس  اين

  علوم   هایضرورت  از   ابتدايي  مرحله  در  خاص  آموزشي

  میزان   افزايش  راستای  در   معماری   دانش  شناختي

  آموزاندانش  و  كودكان  رد   خالقیت  ايجاد  و  يادگیری

   .(1394 همکاران، و قويدل  )مفتخری  رودمي شمار  هب

  پردازان نظريّه  ترينبرجسته  از  يکي  كه  نوسالو

  های طرح  مي تما  میان   از  است  معتقد   است،   معماری 

  اندازه   به  كدامهیچ  شوند،  طراحي  بايد   كه   معماری 

  باشد؛   داشته  اهمیت  تواندنمي  آموزشي  محیط   طراحي

  و   انساني   مهم  هایفعالیت  از   بسیاری   به   كه  چرا

  نیا، كامل)  شودمي  منتهي  كودكان  رشد  و  آموزشي

  علوم   و   ی معمار  جمله  از  يط یمح  يطراح  (.1397

  و   هادهيپد  و  امور  یمندروش  بر  باور  به  و  بوده  یرفتار

  كند مي  دیتأك  آنها  در   معنادار  یمحور  ساختار

  ارائه   راستا   همین  در  .(1391منصوری،  و  )سلطاني 

  محیط   به  دستیابي   چگونگي  شرح   برای  كلي   ساختار 

 است. گرفته   صورت ختلفيم  مناظر از  مناسب آموزشي

  ی ازها ین  و   حات یترج»  با   ارتباط   در   ي پژوهش  در

  ن يا  «،درس  یهاكالس  در  يداخل  یهامحیط  تیفیك

  در   يداخل   هایمحیط  ت یف ی ك  كه  شد  دريافت   هجینت

  و   يراحت   ، يسالمت  بر  توانديم   درس  یهاكالس

  جه ینت  نیز  ي كل   یمحتو  از  . باشد  مؤثر  كودكان  عملکرد 

  ک، ی آكوست   ه،يتهو  ت یف ی ك  هك  شود يم  گرفته 

  عملکرد   و   يسالمت   بر  ي حرارت  و   یصرب  یهامشخصه

  همکاران،   و  )ژانگ   است   گذارتأثیر   آموزاندانش

  كاركنان   آموزان،دانش  اتیتجرب  مدرسه  جو  .(2018

  نظر   از  مدرسه  در  يزندگ   از  را  ن والدي  و   مدرسه

  منعکس   يلیتحص  و  ياخالق  ، يعاطف   ،ياجتماع 

  ر د   ي پژوهش  ر د  (1393)   کاران مه   و  زند   خاک   .كنديم
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  « كودكان  دگاهيد  از  يرونیب  یهافضا  يابيارز»  با  ارتباط

  قابل   من،يا  راحت،   یفضاها   جاد يا  : كننديم   بیان

  و   يذهن  رشد  اساس  و  ه يپا  خالقانه،  و  جذاب   دسترس،

  راستا،   نیهم  در  .دهندمي  ل یتشک  را  كودک   يروح

  و   شزوآم  در  تربیتي  مؤثر  عوامل  از  يکي  (2011)  کايلو

  . است  آموزشي  فضاهای  معماری   نحوه  جديد،   ورشرپ

  تنها نه  مدرسه   فیزيکي  فضای   جديد،   تربیت  و   تعلیم   در

  يادگیری   يند فر  در   روح بي  و   خشک   محیط  يک

  پويا   و  زنده  عامل  يک   عنوانبه  بلکه  ،شودنمي  محسوب

  آموزاندانش  تربیتي  و  آموزشي   یهافعالیت  كیفیت  در

  مدارس   روايناز  .(1394  ي شی نقدب)  كندمي  ايفا   نقش

  پرورش   و  آموزش  نهاد  شکل   پايدارترين  عنوانبه

  خود   كیفیت  برابردر  هاييپرسش  معرض  در  همواره

   (.1391 قهرماني، و  )خلخالي اندبوده

  محیط   اطالعات  دريافت  هوسیلبه  كه  ادراک  فرايند

  اتفاق   ذهن  در  آن  تحلیل  سپس  و  ميآد  حواس  راه  از

  انسان   در  حس  ايجاد  به  رمنج  تخاشن  از  پس  افتد،مي

  به   مکان  و   انسان  بین  احساس   ترين مهم  .شودمي

  . (1399  )سريری،  شودمي  نامیده  مکان  حس  اصطالح

  مکان   به  تعلق  حس  باالتر   درجه  در  و  مکان  حس

  ظهور   كالبد   كیفیت   سازنده  مؤلفه   ترين مهم  عنوانبه

  های پژوهش  در   اينکه  به  توجه  با   است.  كرده   پیدا 

  ، اندشده  بررسي  فضا  ارزيابي  و  یفیتك  عوامل  ، پیشین

  مؤثر  حسي ادراک  عوامل نقش  به توجه بین  اين  در   اما

  به   تعلق  حس  ايجاد  در  آن  نقش   و  فضا  گیریشکل  بر

  كمرنگ  ، است  برخوردار  سزايي هب  اهمت  از   كه   مکان 

  را   موضوع  اين  اهمیت  توان مي  رسدمي  نظر  به  و  هشد

  ت جه  را   آن   جنتاي   و   كرد  تحلیل   آموزشي   فضاهای   در

  كه   چرا  ، گرفت  كار  هب  ها مکان  اين  ساخت   و  طراحي

  صحیحي   تركیب  نیازمند   مدارس  اثربخش  هایسیستم

  گیری جهت  در  مناسب  آموزشي  تسهیالت  و  منابع  از

  آموزاني دانش  مندیرضايت  و  مدرسه  محیط  اخالقي

  موضوع   اين   باشند. مي  ،هستند   يادگیری   آماده   كه

  با   آموزانيدانش  هك  ايي نثاست   مدارس  خصوصدر

  پیدا   بیشتری  اهمیت  ،د دارن  ويژه  فیزيکي   شرايط

  انجام   از   پس  پژوهش  اين   هدف   رو  همین  از  كند.مي

  فضاهای   موجود  شرايط  تحلیل   و   میداني  های همطالع

  جايگاه   تبیین  ناتواني،  الگوی   با  شدهطراحي  آموزشي

  مکان   به  تعلق  حس  بر  ي حس  ادراک   هایشاخصه

   باشد.مي

  از   طی مح  از  انسان  ادراک   :يحس   راکدا

  ند يفرا  و  طی مح  يشناسروان  در  هابحث  نتريیمحور

  )لنگ،   است  انسان   اطراف  ط ی مح  از   اطالعات   كسب

  از   یاد يز  بخش  ط، یمح   ادراک  ند يفرا  در  (.1396

  ی هااندام  لهیوسبه  خارج  ی ایدن  با  تماس   و   شناخت

  (. 1394  ،يزمان   و   ي)لطف  شودمي  حاصل   ي حس

  تسهیالت   ايجاد   و  ريزیبرنامه  ، تاخشن  یبرا  كوشش

  ، استثنايي  انآموزدانش  برای  بیشتر  چههر  آموزشي

  نظام   هر  عالي  اهداف  تحقق  رد  مؤثر  گامي 

  توان كم  كودكان   (.1397  )افروز،   تاس  پرورشو آموزش

  عادی   همساالن  از  ختيشنا   یهاتفاوت  لحاظ  به  ذهني

  ی ریگياد   و  آموزش   زمینة  در   فراواني   مشکالت   با   خود

  از   استفاده  و   آنان  شناخت  كهدرحالي  هستند  روبهرو

  پیشرفت   و   آموزش  بهبود  سبب   مناسب،   راهکارهای 

  به   نداشتن شناخت  همچنین  د.شومي  آنها   تحصیلي

  از   نکردن استفاده  و   ذهني  توانكم  كودكان   ی هاويژگي

  آنان   تحصیلي  افت  سبب  مناسب،  انگیزشي  راهکارهای 

  به   انسوففیل  (.1399  )ارجمندنیا،   شد  خواهد

  نظر   اتفاق  پنجگانه  حواس  راه  از  شناخت  بودنمقدماتي

  آن   و   دارد  هميهمم  وجه  ادراک  ، وجود  اين  با  دارند.

  حس   ادراک  صحت  است.  عقل   در  هاداده  انتزاع  و  تأمل

  است   ادراک  يندافر  كل   درستي   رای ب  الزم  شرط

  ارزش   با   و   عمده   حس  چهار   (.1395  منش، )بختیاری

  المسه   و  بويايي  شنوايي،  يي،یناب  :طمحی   احساس  در
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  جهان   با  او   مشترک  فصل   انسان   حواس  است.

  جهان   با  او   تماس   لهیوس   ترينلیاص  و  اند هستي

 ديگر،  طرف  از  (.1399  )آرنت،  شوندمي  محسوب

  ، ديداری  ابعاد  بر  عالوه  مدارس،  طراحي  و  ی معمار

  ديگر   وسیلهبه  كه  دارند   ديگری  هایكیفیت

   حواس   .است  ادراک  لیتقاب  ناس ان  حسي  یهاگیرنده

  فضای   و   محیط  ،هاپديده  ادراک  ابزارهای  انسان،

  امروز   فضاهای  در  سفانهأ مت  اما  هستند.  انسان  پیرامون

  حواس   از  استفاده  در  توازن  عدم  علت  به  ماری،مع

  از   كیفیت  با   و   عمیق  درک  برای  افراد   قابلیت  گانه، پنج

  و   )شیرازی   است   كرده  پیدا   كاهش  كالبدی   محیط 

  در   حسي   ادراک   حس   به   نگرش  اما  (.1391  ،ان ارهمک

  به   منجر  نتیجهدر  كه)   مکان  به  تعلق   حس  افزايش

  مدرسه   در   حضور  سح  القای   و   مندی رضايت  افزايش

  (. 1395  )تركمان،   شود  توجه  بیشتر  بايد   ( شودمي

  نفساني   غنای  افزايش  باعث  حسي،  فضاهای  ايجاد

  ن دشتریكاربرد  با   همراه  امر   اين   كه  مي   فضاها 

  باعث   حسي،  فضاهای   دهنده شکل  هایروش  و  ابزارها

  اروين، )  دش  خواهد  مکان   به  تعلق  حس  افزايش

2016.)  

  پیوندی   عنوانبه  مکان  تعلّق  :مکان  به  تعلق  حس

  كنند، مي  برقرار  مکاني  هایقرارگاه  با  مردم  كه  مؤثر

  آنها   كه   جايي   و   د ارند  ماندن   به  تمايل   آنها   كه   جايي 

  شود مي  تعريف  دارند،  یتمنا  و  راحتي  احساس

  حس   وجوه  از   يکي   (.2012  همکاران،   و  پور كمالي)

  و   مکان  به  خود  دانستنمتعلق  معنای   به  تعلق

 تعريف  آنها  وجود  با  انسان  هويت  كه  است  اجتماعي

  به   تعلق  حس   (.1399  مقامي،   قائم  )پورمهدی  شودمي

  افراد   تيهو  گیریشکل  در  مهم  عوامل  از  يکي  مکان

  در   فرد   هر   تيهو  از   يهم م   قسمت  كه  ا جنآ  از  و  است

  بنابراين   ،گیردمي  شکل  مدارس  در  و  كودكي  دوران

  با   مرتبط  فضاهای   در  و  كودكي  دوران  در  آن  به  توجه

  (.1398  همکاران،   و   )مهرابیان  است   ضروری  كودكان 

  و   خانه   محیط   از   بعد  كودكان   آموزشي   های محیط

  تعامل   به  كان كود   با   را  ارتباط   سطح   بیشترين   خانواده،

  ی برا  هاييممیزی  مکان،  به  تعلق  حس   و   گذارندمي

  فراهم   را  آن  در  ماندن  و  مدرسه  به  بازگشت  شوق

  پیوند   در  اساسي   هایعامل  جمله   از   كه   كند مي

  پور، )سیاوش  است  آموزشي  محیط   با  آموزاندانش

  از   بیشتر  كودكان،   خود  تجربیات   از  تعلق  (.1395

  گیرد مي  تأثیر  ن گساالبزر  هایفعالیت  با   ميسرگر

   (.2008 انگلیس،)

  ی كالبد  یهايژگيو   كه  دهد يم   نشان  هايبررس

  در   خاص،   یها تیفعال  ن یتأم  و  ي معان  جاد يا  با   ط یمح

  با   فضا  از  ها تیفعال  نیتأم  است.  مؤثر  مکان  حس   جاديا

  دما،   مانند  طی مح  ریمتغ  یهايژگ يو  از  یمندتيرضا

  های ملعا ت  و  ی فرد  یها تیفعال  انجام   امکان   و  صدا 

  ابعاد،   مانند   ط یمح  یستا يا  عناصر  وسیلهبه  ياجتماع 

  عاطفه   و  شناخت   .ديآيم   وجود   به  ها فرم  و  ها تناسب

  ي شناختييبايز  نمادها،   ،يمعان   درک  با  فضا   به  نسبت

  حاصل   آن   با  ی مندتيهو  و   فضا   ييمعنا  و  مي فر

  مکان   حس  گفت،  توانيم   خالصه  طوربه  .شوديم

  و   او   ي ذهن  تصورات  ن، ساان  ي وندر  ارتباط  حاصل

  كه حاليدر  (1385  فالحت،)   است   ي طی مح  ی هايژگيو

  و   افراد   احساس   بر  است  ممکن  مکان   يک  ی هاويژگي

  وانکلي، )  بگذارد  تأثیر  آنها  فیزيکي   وضعیت  تغییر

2008) . 

  مکان   حس  :مکان  حس  دهندهلیتشک  عوامل

  و   او   ذهني   تصورات  انسان،   دروني   ارتباط  حاصل

  ريشه   سويک   از   مفهوم  ين ا  ت.اس  يیط مح  یهاويژگي

  اجتماع،...(  و   فرهنگ   )خاطره،   ذهني   هایتجربه  در

  و   عیني  هایزمینه  از  متأثر  ديگر  سوی  از  و  دارد

  است   ...(  و  صدا  و  بو  منظره،  )مانند   مححیط  در  بیروني

  )فالحت،   شودمي  مکان  يک   از  مختلف   تداعي  باعث  كه
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  مکان   حس  الحاصط  در  حس  واژه  كلي  طوربه   (.1396

  كل   تجربه  و  قضاوت   محبت،  عاطفه،   مفهوم  به  بیشتر

  در   تعلق   يا  خاص  حس  ايجاد  در   فضا   توانايي  يا   مکان 

 به  توجه  با  (.1396  همکاران،  و  )فالحت  است  افراد

  سطوح   و   مختلف  یهاهدگايد  در  مکان   حس   مفهوم

  مکان   حس   دهندهلیتشک  عوامل  مکان،  حس  مختلف

  ؛ مکان   هایفعالیت  (1  :ادد  ارقر  گروه  دو   در  توانيم  را

  های ويژگي  ( 3  و  مکان   ي شناخت  و   يادراك   عوامل  (2

   (.1390 مطلبي، و فروزنده  جوان)  فیزيکي

  بر   جمعي  و   فردی  های ارزش  :مکان  هایفعالیت

  نیز   مکان   حس  و   گذاردمي  تأثیر  مکان  حس  چگونگي

  عي اجتما  و   فردی   رفتار  ويژهبه  و   هانگرش  ها، ارزش  بر

  در   ل معمو  طوربه  افراد   و   گذارد مي  ثیرأت  مکان   در   افراد

  مکان   حس  چگونگي  به  توجه  با  اجتماعي  هایفعالیت

  مردم،   از  بسیاری   (.2016  كانتر،)  كنند مي  شركت  خود

  آنها   رابطه  و   كنند مي  تجربه  آشنايي   حد   در   را   ها مکان

  اين   .است  ها فعالیت  هرا   از  فقط  ها مکان  از   برخي  با

  از   شکلي  و  ندارند  انک م   خود  به  عمیقي  توجه  افراد

  و   مکان  واقعي  نديدن  باعث  كه  كنندمي  تجربه  را  مکان

  نظر   به  شود.مي  آن  ی هافعالیت  در  مشاركت  عدم

  يا   فرهنگي  فشارهای   تحت   كه   افرادی   برای  رسد مي

  تجربه   سطح  اين  در   هامحیط  اند،گرفته  قرار  انهورافن

  از   و   دندارن  مکان   به   تعلقي  احساس   نتیجه در  .شوندمي

  رو ايناز  كنند.مي  بیگانگي  احساس   جغرافیايي  لحاظ 

  مکان،   به  تعلق  حس  ايجاد   مهم  عوامل  از  يکي 

  های تعامل  شامل   خود  كه   است   مکان   های فعالیت

  شود مي  اجتماعي   حس  و   مندیرضايت  اجتماعي،

 . (1396 باد،بندرآ و شاهچراغي )

  : مکان(  )معاني  مکان  ي شناخت  و  يادراك   عوامل

  ده ی چیپ  است  ي ب یترك  کان م  حس   ، شد  فته گ   كه چنان

  ا ي   شخص  كه  است  ييهاتیفیك  و  نمادها  ،يمعان  از

  ا ي   فضا  از  گاهناخودآ  ا ي  گاه   خودآ  صورتبه  گروه

  كه يیم مفاه  و   يمعان  .كننديم   ادراک  خاص  یهامنطق

  ، شوديم   ييرمزگشا  فرد  وسیلههب  مکان  ادراک  از  پس

  رت صو  ن يا  در  هستند.   مکان   حس   جاديا  عوامل   از

  ا ي  عاطفه  اي  حس  ک ي   یمعنا  به  تنها  مکان  سح

  و   نظام   بلکه   ست، ین  خاص   ي مکان  با   رابطه  هرگونه

  موضوعات،   به  آن  با  فرد  كه  است  ي شناخت  ی ساختار

  دا یپ   تعلق  احساس  مکان  کي  میمفاه  و  ا یاش  اشخاص، 

  به   توانمي  را  مکان   شناخت  .(1385  )فالحت،  كنديم

  و   يغن )مست  كرد   تعبیر  خود  هويت  شناخت   به  نوعي

  (.1395 اعتمادی، 

  در   يزندگ   به  قادر  مکان   حس   بدون  افراد  رونيااز

  ی توانمند   مکان  حس  كه   چرا  ستند،ین  خاص  ي طیمح

  ت یكل  به   نسبت  خاص   يحس   جاد يا  در  مکان   اي   فضا

  مي تما  با  فرد  رابطه  مکان  حس،  نيا  با  و  است  مکان

  آن   در   موجود  موضوعات   ريسا  و  اشخاص  م،ی مفاه

  ي ت یكل  مکان   صورت   ني ا  در   . كنديم   نیمتأ  را   مکان 

  آن   با  را   اتفاقات   و  هاتیفعال   تمام   مردم  كه  شوديم

  گروه   اين  در  (.1395  آيشم،   و  مي)میرغال  شناسند يم

  قرار   نمادها   و   شناسي زبان  هويت،  نظیر   هايي ويژگي

 گیرد. مي

  نشان   هايبررس  :مکان(  )كالبد  فیزيکي  هایويژگي

  و   يمعان  جادي ا  با  طیمح  ی كالبد  یهايژگ يو  دهديم

 مؤثر  مکان   حس  جادي ا  در  خاص  یهاتیفعال   نیتأم

  از   ی مندتيرضا  با   فضا  از   ها تیفعال  نیتأم  است.

  انجام   امکان   و  صدا  دما،  مانند  طیمح   ریمتغ  یهايژگيو

  وسیله به  ي اجتماع  هایتعامل  و   یفرد  یهاتیفعال 

  ه ب  هافرم  و  تناسبات  ابعاد،  مانند  طی مح  یستا يا  عناصر

  درک   با   فضا   به  نسبت   عاطفه   و   شناخت  . ديآيم  ودوج

  و   فضا   يي معنا  و  ميفر  ي شناخت ييبايز  ، نمادها  ، يمعان

  خالصه   طوربه  .شوديم   حاصل  آن  با   ی مندت يهو

  انسان،   ي درون  ارتباط   حاصل  مکان   حس  گفت  توانيم

  )فالحت،   است  ي طیمح  یها يژگيو  و   او  يذهن  تصورات
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  اندازه،   فرم،  ریظن  هاييويژگي  گروه  اين  در  (.1385

 گیرد.مي قرار چیدمان  و روابط  تزئینات، بافت،

 روش 

  .است  كاربردی   نوع  از   هدف   مبنای  بر  حاضر   پژوهش

  در   شده تدوين  هاینظريه  كاربردی   هایپژوهش

  واقعي   و  اجرايي  مسائل  حل  برای  را  پايه  هایپژوهش

  حاضر،   پژوهش  روش،  برحسب  گیرد. مي  كار   به

  و   پرسشنامه  و  داده  ل لی)تح  كیفي-كمي   پژوهش

  بررسي   لحاظ   از  .است  پیمايشي   شیوه  به   مصاحبه(

  علي   نوع  از   ها فرضیه  تدوين   و   غیرهامت  بین   روابط

  وابسته(   و   مستقل   )متغیرهای  معلول   و   علت  زيرا  است،

  پژوهش   (.1399  ، )خاكي  شودمي  بررسي  وقوع  از  پس

 بر  مؤثر  حسي   ادراک  هایالگو  تبیین   بررسي  به  حاضر

  و   پردازدمي  استثنايي  مدارس   در  مکان  به  تعلق  حس

  بررسي   به  توجه  با   و  است   كاربردی  پژوهش  يک

  يک  ، مکان  به  تعلق   حس  بر   حسي  ادراک   اثرگذاری 

  مقطعي   زماني   ظلحا   از  و  بوده  نیز  توصیفي  پژوهش

  در   روز  15  حدود  هنامپرسش   آوریجمع  و  توزيع  است.

 نوع  هب  توجه  با  و   كشید  طول  به  1399  سال  ماه  آذر

  جامعه   حجم  ناتواني  مدل  براساس  شدهطراحي  مدارس

 است.  دهش  228  برابر  ترتیببه  مدرسه  در  آماری

  مقیاس   اساسبر  الؤس  43  حاوی   كه  ای پرسشنامه

  ؛ 3  نظر،بي  ؛2  م، موافق   ؛1  م، افق مو  )كامالً  لیکرت 

  شده   استفاده  ، باشدمي  (5  مخالفم،  كامالً  و   4  مخالفم، 

  5  تا  1  از  كه  است  لیکرت  طیف  پرسشنامه  اين  است.

  تحلیل   از   توانمي  راه  دو  از   كه  است  شده   گذاری نمره

 كرد:  استفاده پرسشنامه اين

 پرسشنامه   هایمؤلفه اساسبر تحلیل الف:

 آمدهدستبه نمره انمیز  اساسبر تحلیل ب:

  SEM  افزارنرم  با   هاتحلیل  اين  كه

(StructuralEquation Model)  فرضیه   دو   سنجش  برای  

  ، هاالؤس  اين  بر  عالوه  . شودمي  استفاده  شوهپژ  صليا

  میزان   شامل  كه  نیز  شناختي  جمعیت  متغیرهای

  نظر  در   ،است  و...  شغلي  وضعیت  ،سن  تحصیالت،

 است.  شده گرفته 

  تالش   مدارس  پژوهش،  اين  در  شدههالعمط  مدارس

  باشند مي  زنجان  شهرستان  در  خدايي  رجبعلي  شهید  و

  و  است  شده  احيطر  تیپ  نپال  صورتبه  اهآن  نقشه  كه

 ی برا  ناتواني  یالگو  با  شده طراحي  مدارس  دسته  در

 (.1رتصوي) گیرندمي قرار  استثنايي كودكان 

 
 ایی خد   رجبعلی و تالش مدرسه مکانی موقعیت  1 تصویر

  يک   در   اطالعات   گردآوری   های روش  كلي طور به

  میداني   و  ایكتابخانه  دسته  دو   به  توانمي  را  پژوهش

  به   مربوط  اطالعات  گردآوری  خصوصدر  .دكر  سیمتق 

  هایروش  از  پژوهش  پیشینه  و  موضوع  ادبیات

  تأيید  برای اطالعات گردآوری وصخصدر و ای كتابخانه

  استفاده   ني میدا  روش  از   پژوهش   های فرضیه  رد   يا

  پرسشنامه   روايي  (.1396  ، مريم  و   )حبیبي  دشومي

  ای هآماره  از   استفاده  با  عاملي   تحلیل   انجام   منظوربه

(KMO )  بین   همبستگي  ماتريس  باشد.مي  بارتلت   و  

  است.   صفر  با  برابر  جامعه  در  پرسشنامه  یهاآيتم

  باشد مي  7/0  از  تربزرگ  KMO  ضريب  قدارم  همچنین 

  تحلیل   برای  پرسشنامه  های داده  دهدمي  نشان  و

  همبستگي   نیز  بارتلت   آزمون   در  .است  مناسب   عاملي 

  عاملي   تحلیل   ایبر  ها هادد  و   شده پذيرش  هاداده

 . هستند مناسب

  كه   باال  پژوهش  یها پرسشنامه  پايايي  با   رابطه  در

  بین   پرسشنامه  50  توزيع   با  آزمونپیش  صورتهب

  آمده دستهب  كرونباخ  آلفای   شاخص  آماری  هجامع
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 برابر   كل  برای  كرونباخ  آلفای  شاخص  مقدار  .است

  ز ا  پژوهش  پرسشنامه  دهد مي  نشان  كه  است  913/0

   د. باشمي برخوردار  مناسبي و كافي   يايياپ

  الگوی  اجرای  برای  (1  نمودار )  زير  ميمفهو  الگوی

 شد:  گرفته نظر در  ساختاری  معادالت 

 
 پژوهش  میمفهو الگوی  1 نمودار

 

  بین   رابطه  بررسي  منظور به  پژوهش  اين  در

  با   شود.مي  استفاده  ساختاری  معادالت   مدل  از  متغیرها

  بین   روابط  ساختاری   تادالعم  مدل  زا  استفاده

  هر  سنجش  هایگويه نیز و  گريکدي با  پنهان  متغیرهای

  . است  بررسي  قابل  مربوط  متغیر  با  پنهان  متغیر

  آزمون   از   هاداده  بودن نرمال  سي برر  منظوربه

  استفاده   با  سپس  شد.  استفاده   اسمیرونوف-كلموگروف

 . دش تحلیلوتجزيه  Amos24 و SPSS 16 افزارنرم از

 ها تهياف 

  بیان   حاصل  نتايج  و  شدهارائه  یلگوا  بخش  اين  در

  فراواني   توزيع  داد   نشان   توصیفي   آمار  نتايج  .دشومي

  دهندگان پاسخ  انياوفر  توزيع   براساس  دهندگان پاسخ

  پاسخ   درصد  2/34  داد   نشان  جنسیت   براساس

  براساس   .هستند  زن  درصد   8/65  و  مرد   دهندگان

  درصد   4/25  ، سال  18  از  كمتر  درصد   4/0  ،سن   افراد

  7/19  سال،   45-36  درصد   1/53  سال،   35  -18

  است   باال   به   سال   55  درصد  3/1  و  سال   55-46  درصد 

  . دارد  را   ني فراوا  بیشترين  سال   45-36  گروه  كه

  داخل   درصد  5/57  دهندگانپاسخ  كار  محل  همچنین

  شغل   نوع   .است  محله  از  خارج  درصد  5/42  و  محله

  دولتي،   كارمند   درصد  8/15  د، آزا  درصد   6/9  نیز  افراد

  مدرس   درصد  0/64  خصوصي،   كارمند  درصد  5/3

  درصد   5/3  و  بازنشسته   درصد  5/3  ،استثنايي  مدرسه

  زير   درصد  0/0  الت،صی تح  نظر  از  .هستند  دارخانه

  درصد   7/62  ديپلم، فوق  8/4  ديپلم،  درصد   2/2  ديپلم، 

  درصد   5/3  و  لیسانسقفو  درصد  8/26  ، لیسانس

  تحصیالت   افراد  بیشتر  كه   د هستن  رباالت  و   یدكتر

  درصد   4/75  هلأت  وضعیت  نظر  از   .دارند  لیسانس 

  هل أمت  كه   هستند   مجرد  درصد  6/24  و  هلأمت

   .دارند را  تعداد بیشترين
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  كه   داد  نشان  اسمیرنوف  -كلوموگروف  آزمون  نتايج

  الگوی   ، 5  شکل  در   . دارند  نرمال   توزيع   غیرهامت

  شده طراحي  مدارس   برای  پژوهش  ساختاری  معادالت 

  شده   ارائه  استاندارد  حالت  در   ناتواني  مدل   براساس

 معرف  بزرگ  هایدايره  كه   داشت  توجه  بايد  است.

  های سنجه  معرف  هامستطیل  نهفته،   هایعامل

  های دايره  و  هستند  عوامل  آن  به  بوطمر  گیریاندازه

  واريانس   از   مقداری  دهندهنشان  نیز  كوچک 

  بین   عاملي  راب  اگر  .است  متغیر  هر  برای  نشدهتعیین

  6/0  از  تربزرگ  كهدرصورتي  و  مطلوب  ،باشد  6/0  و2/0

  اين   در  (.1388  میرزاده،)  است   مطلوب   بسیار   ،باشد

 نظر  در  4/0  برابر  ار  يرشذپ  مورد  بارعاملي  پژوهش

  ،   GFI  ،NFIصورتبه  مدل  برازش   هایشاخص  .گیريممي

IFI،  RFI ،  AGFI،  TLI   و  CFI  898/0  با  برابر  ترتیببه ،  

  و   908/0   و  908/0  ،901/0  ،902/0  ،903/0  ،905/0

  دهنده نشان  كه  است  072/0  با  برابر  RMSEA  مقدار

  مدل   بررسي   از  لحاص  نتايج   .باشندمي  بااليي   برازش

   است: شده ارائه 2 و  1 هایولجد در سمدار در

 برابر   بینايي  بارعاملي   داد  شانن  1  جدول  نتايج

  از   عامل  اين  ،املوع  ساير  با   مقايسه  در  .است  934/0

  .دارد  قرار  اول  رتبه در  حسي  ادراک  بر  اثرگذاری لحاظ 

  لحاظ   از عامل اين  و است 670/0 برابر بويايي ارعامليب

  .دارد   قرار   چهارم  رتبه  در  حسي  ادراک  بر  اثرگذاری

  لحاظ   از  عامل   اين  و  632/0  برابر  شنوايي   بارعاملي

  .رددا  قرار   پنجم  رتبه  در   حسي   ادراک   بر  اثرگذاری 

 اين  و  است  873/0  برابر  بساوايي  يا  المسه   ليبارعام

  دوم   رتبه   در   حسي  ادراک  بر   اثرگذاری   لحاظ   از   عامل 

  از   عامل  اين  802/0  برابر  چشايي  بارعاملي   .دارد  قرار

  قرار   سوم  رتبه   در  حسي  ادراک  بر  اثرگذاری   لحاظ 

 . دارد

  به   مربوط  عاملي   بارهای  بررسي  در  ،1  جدول   در

  مؤلفه   در  كه  شودمي  مالحظه  حسي  اکادر  هایمؤلفه

  يت ؤر  قابل  فضاهای  ايجاد  به  مربوط)  33  گويه  بینايي 

  در   اطراف  معابر  نورپردازی  و   رسه مد  در   مناسب  نور  با

  بارعاملي   با   آموزان(دانش  در   امنیت   حس   افزايش

  شاخص   به  مربوط  )كه  30  گويه  و  ترينشبی  704/0

  را   ر تأثی  كمترين  418/0  بارعاملي   با   است(   نفوذپذيری 

  شنوايي   مؤلفه  در   داشت.  بینايي   های مؤلفه  بین  در 

  ايجاد   ثباع  انگیزخاطره  صداهای  )وجود  36  گويه

  بارعاملي   با   شود( مي  آموزاندانش  در   انگیزی  خاطره

  داهای ص  وجود)  37  گويه  و  ترينبیش  819/0

  و   ها اتومبیل  تردد  مانند  صوتي  اغتشاشات  و  نامطلوب

  آموزان دانش  آرامش   دنخورهمهب  باعث   خطر   آژيرهای

  بین   در  را   تأثیر   كمترين  420/0  بارعاملي  با   ( شودمي

  40  گويه   بويايي   مؤلفه  در  .داشت  شنوايي   های مؤلفه

  عطرهای   همانند   انگیزخاطره  و  مطلوب   بوهای  )وجود

  به   تعلق  حس   افزايش  باعث   ...  و  عطرم  وسايل  خاص

  ه گوي  و  ترينبیش  880/0  عاملي   بار  با  شود( مي  مدرسه

  در   گیاه  و  گل   مانند   طبیعي   عناصر  بوی  )وجود  38

  برای  مدرسه   فضای  شدندلپذير  باعث   مدرسه   فضای 

  كمترين   471/0  بارعاملي  با   (شود می  آموزاندانش

  ؤلفه م  در   داشت.   بويايي   هایمؤلفه  بین   در   را  اهمیت

  دار میوه  گیاهان  و  درختان  )وجود  42  گويه  نیز  چشايي

  كنجکاوی   حس  ايشفزا   در  مدرسه   محوطه   در

  534/0  امليبارع  دارد(  سزاييه ب  تأثیر  آموزاندانش

  )ماه   خاص   ايام  در  پزو)پخت  43  گويه  و  ترينبیش

  در   خاص   خاطره  ايجاد   باعث   مدرسه   در   اعیاد(   و  محرم

  كمترين   528/0  بارعاملي  با  شود(مي  آموزاندانش

  بررسي   در   .داشت  چشايي  هایمؤلفه  بین  در   را  تأثیر

  بافت،   جنس،  در  )تنوع  44  گويه  نیز  اييبساو  همؤلف 

  در   رفتگي تو  و  برجستگي   ايجاد  سازی، كف  و  مصالح 

  سزايي هب  تأثیر  بدن   و  دست  تماس   و   مدرسه   هایبدنه

  با   د( شومي  انآموزدانش  اداراكي   حس   افزايش   در

  )مصالح   45  گويه   و  ترينبیش  823/0  عامليبار
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  حوزه   در  گرا   -  مدرسه  فضاهای   ساخت  در  رفتهكارهب

  حس   ايجاد  باعث   -گیرد  قرار   آموزاندانش  المسه   حس

  738/0  بارعاملي   با  شود(مي  آنها  برای  مصالح  شناخت

 داشت.  بساوايي  هایمؤلفه  بین در را  تأثیر كمترين

  حس  های مؤلفه هب مربوط عاملي  بارهای  بررسي در

  عوامل   مؤلفه  در  شودمي  مالحظه  مکان  به  تعلق

  ي داخل   معماری   از   ی گیرره)به  6  گويه   كالبدی 

  باعث   تواندمي  متحرک  ديوارهای   نظیر  پذيرانعطاف

  با   شود(   آموزاندانش  برای  بیشتر  يادگیری  و  خالقیت

 )نحوه  10  گويه  و  ترينبیش  614/0  بارعاملي

  وسیله به  دسترسي  همچنین  و  مدرسه  به  دسترسي

  اهمیت   از  مدرسه  نمايي جا  در  آموزاندانش  نقلوحمل

  كمترين   410/0  بارعاملي  اب  است(   روردارخب  بااليي

  در   .داشت  كالبدی  عوامل  هایمؤلفه  بین   در  را  تأثیر

  )تشخیص   16  گويه  معنايي   و   ادراكي  مؤلفه

  فرم،   روی   از   مدرسه   فضاهای   متفاوت   های عملکرد

  جذاب   انآموزدانش  برای  نهاآ  تزئینات   و  شکل

 17  گويه  و  ترينبیش  718/0  بارعاملي  با  باشد.(مي

  قابل   تر،ساده  مدرسه   دهندهشکل  های رمف   رچقد   هر)

  احساس   انآموزدانش  ، باشد  تر هندسي  و  تردرک

  كمترين   531/0  بارعاملي   با   كنند(مي  بیشتری  راحتي

  ي معناي  و   ادراكي   عوامل  هایمؤلفه  بین   در   را  تأثیر

  19  گويه  نیز  اجتماعي  هایتعامل  مؤلفه  در  داشت.

  و   كالبدی   یراتتغی   در  آموزاندانش  مشاركت  )امکان

  افزايش   باعث  خاص  هایمراسم  برای  مدرسه  تجهیزات

  بارعاملي   با   د( شومي  آموزاندانش  مندی رضايت  حس

  )مسیر   آمدورفت  آساني)   23  گويه  و  ترينبیش  795/0

  اين   در  و...(  مناسب  سازیكف  پله،  ارتفاع  دار،شیب

  آموزان دانش  مندی ترضاي   باعث   تواندمي  مدارس

  بین   در   را   تأثیر  كمترين  420/0  امليبارع  ا ب  شود(

 داشت.  اجتماعي  هایتعامل هایمؤلفه

 پژوهش  ایهگویه  تی مقادیر و بارعاملی 1 جدول

 سنجه مؤلفه  یبارعامل نشانه بارعاملی t مقدار داریامعن سطح

032 /0 * 236 /2  504 /0  q1  

 کالبدی عوامل

  به  تعلق حس
 مکان 

 *0 /025 239 /2  577 /0  q2 

709 /0 

 *0 /010 574 /2  474 /0  q3 
 *0 /009 599 /2  508 /0  q4 
 *0 /009 604 /2  514 /0  q5 
 *0 /008 664 /2  614 /0  q6 
 *0 /009 597 /2  502 /0  q7 
 *0 /022 287 /2  497 /0  q8 

 *0 /013 491 /2  602 /0  q9 
 *0 /020 332 /2  410 /0  q10 
 *0 /021 316 /2  412 /0  q11 
 *0 /010 559 /2  458 /0  q12 
 *0 /010 571 /2  470 /0  q13 

100 /0 * 071 /7  580 /0  q14  

 معنایی و ادراکی عوامل
100 /0 * 105 /7  578 /0  q15 724 /0 
100 /0 * 440 /7  718 /0  q16  
100 /0 * 652 /6  531 /0  q17  
100 /0 * 411 /6  459 /0  q18  

 اجتماعی  هایتعامل

100 /0 * 667 /5  795 /0  q19  
100 /0 * 740 /6  552 /0  q20  
100 /0 * 086 /6  691 /0  q21  
100 /0 * 068 /5  565 /0  q22 994 /0 
100 /0 * 210 /7  420 /0  q23  
100 /0 * 306 /4  719 /0  q24  
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 سنجه مؤلفه  یبارعامل نشانه بارعاملی t مقدار داریامعن سطح

011 /0 * 551 /3  577 /0  q25  
013 /0 * 114 /6  482 /0  q26  
000 /0 * 758 /5 435 /0  q27  

 بینایی

 حسی ادراک

000 /0 * 267 /8  648 /0  q28  
000 /0 * 323 /6  480 /0  q29  

000 /0 * 317 /4  418 /0  q30 934 /0 
000 /0 * 480 /4  442 /0  q31  
000 /0 * 882 /6  526 /0  q32  
000 /0 * 127 /9  704 /0  q33  
000 /0 * 125 /8 701 /0  q34  
000 /0 * 585 /4  444 /0  q35  

4/ 331 * 0/ 000 شنوایی   819 /0  q36 632 /0 
000 /0 * 352 /5 420 /0  q37  
000 /0 * 160 /7  471 /0  q38 670 /0 

 بویایی 
000 /0 * 171 /7  495 /0  q39  
000 /0 * 842 /11  880 /0  q40  
000 /0 * 121 /12 797 /0  q41  
031 /0 * 231 /10 534 /0  q42 802 /0 

 چشایی 
000 /0 * 142 /9 528 /0  q43  
000 /0 * 742 /10 823 /0  q44  

 بساوایی 
000 /0 * 475 /11 738 /0  q45 873 /0 

 است.   دارامعن  05/0  سطح  در  *

  ، استاندارد  تخمین  حالت   در   مدل   عاملي  بارهای

  در   را  ها گويه  يا   و  متغیرها  از  كدام هر  تأثیر  میزان

  . دهدمي  نشان   اصلي   سازه   هایهنمر  واريانس  تبیین

  آماره   مقدار   برعهده  عاملي  بارهای  معناداری   قضاوت 

  05/0  خطای   سطح   در   معناداری   چون   است   تي

  از   t-value  آزمون  آماره  بنابراين  ،شودمي  يبررس

  مي تما  و   است  تربزرگ  -96/1  و   96/1  بحراني   مقدار 

   .(2 جدول) است دار معنا عاملي  بارهای
 پژوهش  یمتغیرها روابط بررسی  در تی مقادیر و مسیر ضریب   2جدول 

 مستقل متغیر مالک  متغیر مسیر بضری t مقدار داری امعن سطح

001/0 254/4  528/0  ← حسي  ادراک كالبدی  واملع 

001/0  352/3  443/0  ← حسي  ادراک معنايي  و ادراكي  عوامل 

001/0  925/3  853/0  ← حسي  ادراک اجتماعي  هایتعامل 

042/0  020/2  169/0  ← اجتماعي تعامالت  يي معنا  و ادراكي  عوامل 

035/0  680/2  274/0  ← كالبدی عوامل معنايي  و ادراكي  عوامل 

001/0  420/4  892/0  ← كالبدی عوامل مندی ضايتر 

001/0  262/4  899/0  ← اجتماعي تعامالت  مندی رضايت 

038/0  455/2  247/0  ← معنايي و ادراكي  عوامل مندی رضايت 

   حسي   ادراک  مسیر  ضريب   به  توجه  با   نهايتدر

  كالبدی   عوامل   بر  بیشتر   حسي   ادراک  كه   د ش   مشخص

  دهبو  گذار اثر  (853/0)  اجتماعي   های لتعام  و  (852/0)

  از   ناشي   مندی رضايت  افزايش   باعث   امر   همین  هك

   است شده اجتماعي هایتعامل و كالبدی  عوامل

   (.889/0 و 289/0 ترتیب)به
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  بجز   كه  شد  مشخص  ،3  جدول  نتايج  بررسي  با

  در   و   بوده   دارامعن  هاهفرضی  ساير   13  و  12  های فرضیه

  اند.بوده اثرگذار  شده ارائه مدل

 
 هافرضیه نتایج ارائه و متغیرها بین ابطرو یبررس ایجنت  3 جدول

 ها فرضیه
 بار

 عاملی

 سطح

 داری امعن
 آزمون نتیجه

 فرضیه پذيرش 0/ 001 0/ 852 .دارد داریامعن  تأثیر ناتواني مدل  براساس شده طراحي  مدارس در كالبدی عوامل بر حسي ادراک :1 فرضیه

 فرضیه پذيرش 0/ 001 0/ 443 .دارد داریامعن تأثیر ناتواني مدل براساس شده طراحي رسمدا  در عناييم  و ادراكي عوامل بر حسي ادراک :2 رضیهف

 فرضیه پذيرش 0/ 001 0/ 853 .دارد اریدامعن تأثیر ناتواني مدل براساس شده طراحي مدارس در اجتماعي  هایتعامل بر حسي ادراک :3 فرضیه

 تأثیر ناتواني مدل براساس شده طراحي مدارس در يعنايم و راكياد عوامل بر اجتماعي هایتعامل :4 فرضیه

 دارد  داریامعن
 فرضیه پذيرش 0/ 042 0/ 169

 داریامعن تأثیر ناتواني  مدل براساس ه شدطراحي  مدارس در معنايي و ادراكي عوامل بر كالبدی عوامل :5 فرضیه

 .دارد
 فرضیه پذيرش 0/ 035 0/ 274

 فرضیه پذيرش 0/ 001 0/ 289 .دارد داریامعن  تأثیر ناتواني مدل  براساس شده طراحي  مدارس در ندیمرضايت بر كالبدی عوامل :6 فرضیه

 فرضیه پذيرش 0/ 001 0/ 899 .دارد داریامعن تأثیر ناتواني مدل  براساس شده طراحي  مدارس در مندیرضايت  بر اجتماعي هایتعامل :7 فرضیه

 رضیهف پذيرش 0/ 038 0/ 247 .دارد داریامعن تأثیر ناتواني مدل براساس شده طراحي  مدارس در یمندرضايت بر  معنايي و ادراكي عوامل :8 فرضیه

  براساس شده طراحي مدارس  در كالبدی عوامل میانجي نقش با معنايي و ادراكي عوامل بر حسي ادراک :9 فرضیه

 .دارد داریامعن تأثیر ناتواني مدل
 فرضیه پذيرش 0/ 003 0/ 377

 شده طراحي مدارس در  اجتماعي هایتعامل میانجي نقش با معنايي و ادراكي عوامل بر  حسي دراکا : 10 فرضیه

 .دارد داریامعن تأثیر ناتواني مدل براساس
 فرضیه پذيرش 0/ 047 0/ 144

 ده شطراحي مدارس در  معنايي و دراكيا عوامل میانجي نقش با مندیرضايت بر حسي ادراک :11 شماره  فرضیه

 .دارد اریدامعن تأثیر ناتواني لمد سبراسا
 فرضیه پذيرش 0/ 049 0/ 110

  شده طراحي  مدارس در  معنايي و ادراكي عوامل میانجي نقش با مندیرضايت بر كالبدی عوامل :12 شماره  فرضیه

 .دارد داریامعن تأثیر ناتواني مدل براساس
 فرضیه رد 0/ 095 0/ 067

 مدارس در معنايي و ادراكي عوامل میانجي نقش با مندیيترضا  بر ياجتماع یهاتعامل :13 شماره  فرضیه

 .دارد داریامعن  تأثیر ناتواني مدل براساس شده طراحي
 فرضیه رد 0/ 256 0/ 042

 

   گیرینتیجه و بحث

  ا ب  پژوهش   اين   ،شد  ذكر  تر پیش  كه   طورهمان

  استثنايي   كودكان  آموزش  ثبح  به  نوين  رويکردی

  صحیح   طراحي  بحث  به  همم  ينا  در   و   ستا  هپرداخت

  ان آموزدانش  اين  ناتواني  یگوال  اساسبر  معماری 

  استثنايي   كودكان   آموزش  مسئله   است.   شده  پرداخته

 انآموزدانش  كه  سمتي   به  ها اقدام  سازماندهي   نحوه  و

  بتوانند   و   كنند   پیدا   بیشتری   مکان   به  تعلق   حس

  از   ، دكنن  سپری  مدرسه  در   ار  تریطوالني  های تساع

  و   گروه  اين  در  پايدار  يادگیری  هایاقدام  نتريمهم

  است   انساني   نیروی  اتالف  و  تحصیلي   افت  از  پیشگیری 

  تالش   ، هاآموزشگاه  صحیح  طراحي   گرو در  اين  و

  كار   كودكان   از  گروه  اين  با   كه  است   معلماني  و   مديران

  ادراک   عوامل  شناسايي  اب  حاضر   پژوهش  در  .كنندمي

  به   مکان   به  تعلق   حس  كنندهايجاد  عوامل  و  حسي 

  در   مندیرضايت  حس  ايجاد  در  عوامل  اين  اثرگذاری

  اهمیت   میزان  و  است   شده   پرداخته   آموزاندانش  اين

  و   سنجش  ،مربیان  و  والدين   ديدگاه  از  عوامل  اين

  شده مطالعه  مدارس   در  آنها   رعايت   میزان   به  نهايت در

  ارائه   موجود  شرايط  بهبود  برای  يي هااهکارر  و  اشاره

 است. شده

  سه   هر  بر  حسي  کرا اد  آمدهدستهب  نتايج  اساسبر 

  داری امعن  و  مثبت  تأثیر  مکان  حس   كنندهايجاد  عوامل

  عوامل   بین   اين  در  (.001/0=داری امعن   )سطح  دارد

  ( 853/0)  اجتماعي   هایلتعام  و  (852/0)  كالبدی

  نتايج   .داشتند  حسي  ادراک  ملعوا  با  را  رابطه  بیشترين

  كه   داد   نشان   حسي  ادراک   ای همؤلفه  خصوصدر

  اين   برای  بااليي  اهمیت  از  بساوايي  و  بینايي   هایمؤلفه

  اگرچه   مدارس،  اين  در  اما  ،هستند  برخوردار  كودكان

 و  كالس  نور  ،(42  )گويه  درختان  و  گیاهان  وجود
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  ای فضاه  مناسب  ابعاد  ، (33  )گويه  مدارس  سالن

  ( 37  )گويه  صوتي  آلودگي  رعايت  و  (32  )گويه  مدرسه

  ادراک  عوامل  در  مهم  موارد ساير  اما  ، ستا شده  ايت رع

  است.   نشده  رعايت   بینايي  و  بساوايي   خصوصبه  حسي

  ( 28  )گويه  مدرسه   كالبد  و   فرم  در   تنوع  رو،ايناز

  همچون   متنوع  و  مطلوب  صداهای   وجود  همچنین 

  افزايش   باعث   كه  (35  ويه )گ  مدرسه   در   موزيک

 بوهای  ودوج  همراه  به  ،شودمي  انآموزدانش  شادابي

  وسايل   خاص  عطرهای  همانند  انگیزخاطره  و  بمطلو

  در   استشمام   قابل   آشنای  يا   خاص   بوی  يا   و  معطر

  حس   تواندمي  (41  و   40  های)گويه  مدرسه

  آموزاندانش  اين  در  را  رواني  آرامش  و  انگیزیخاطره

  ن اي  برای  را  بیشتری  تعلق  سح  و  ندك  ايجاد

  هاد پیشن  رو ناياز  .بیاورد  ارمغان   به  آموزاندانش

  باال  های هزينه و تعمیرات  به  نیاز كه  موارد  اين  شودمي

  گرفته   كار  به  مدارس   اين   مديريت  ادامه  در  ،ندارند

 . شوند

  ايجاد   در  مکان  به  تعلق  حس  عوامل  اثر  خصوصدر

  كه   داد  نشان   نتايج   ، آموزاندانش  بر  مندی يترضا

  اهمیت   از   كالبدی   عوامل  و   اجتماعي   هایتعامل

 .است  برخوردار  موزانآنشدا  ناي  برای  زاييسبه

  و  معنايي ادراكي لعوام  ، كالبدی عوامل تأثیر همچنین 

  آموزان دانش  مندی رضايت  بر  اجتماعي   هایتعامل

  مدارس   وضعیت   بررسي  به  رو ايناز  .بود  دار انمع

  به   توجه  با   اساساينبر  شد.   پرداخته   نیز   شده مطالعه

  لي داخ  معماری   ز ا  گیریبهره)  6  هایگويه  اهمیت

  متفاوت   هایعملکرد  تشخیص )  16  ، پذير(انعطاف

  امکان )  19  و  (و...  شکل  فرم،  روی  از  مدرسه  فضاهای

  تجهیزات   و  كالبدی  تغییرات  در  آموزاندانش  مشاركت

  بارعاملي   بیشترين  با  (خاص   هایمراسم  برای  مدرسه

  طراحي   در  موارد  اين  از  كدامهیچ  كه  شد   مشاهده

  شیب   موارد  رخيب  رد  حتي   و  اندنشده  لحاظ  ارسمد

  در   گیریقرار  باز،  فضای  نامناسب   مبلمان  رمپ،   تند

  د ووج  مناسب،  سازیكف  نکردنرعايت  منفي،   كد

  و   وردوخ  کرتش م  یدو رو  و  ه سردم  ر د  ن اهنپ  یاضف 

  بودن جدا  بايد  ترتیباينبه  .شودمي  مشاهده  نیز  ناعابر

  آموزان دانش  پذيریتحريک   در  مدرسه  فضاهای

  درسي   فضای  از  ...(  و  زخانهآشپ  بهداشتي،  يس)سرو

  چیدمان   در  تغییر  توانايي  و   فضايي  تنوع  (،2  )گويه

  فضايي   استانداردهای  رعايت   و  (5  )گويه  مبلمان

  بخش   در  مهم  عوامل  ساير   از  كه-  ( 9  )گويه  معلوالن

  مدارس   صحیح   طراحي  در   -هستند  كالبدی  عوامل

  ات تعمیر  و   بازسازی  در   دارسم   اين  و  دهش  لحاظ

  اين،   بر  عالوه  شوند.  اصالح  الزم   نداردهایستاا  اساسبر 

  وجود   و  مدرسه  فضاهای  جذاب  و  مناسب  طراحي

  ( 15و  14  های)گويه  مدرسه  در  خاص  هاینگاره  ديوار

  تزئینات   كنار  در  معنايي   و  ادراكي  عوامل  بخش  در

  در   آموزاندانش  اولیا   مشاركت   (،22  )گويه  مدرسه

  يت نهادر  و  (21  يه)گو  جمعي  هایفعالیت  جامان

  بهداشتي،   سرويس  در  ناسبم   تجهیزات  از  استفاده

  ر طخا  رضايت   تواندمي  كه  (24  )گويه  ...  و  آشپزخانه

  در   حتماً   ،كند  ايجاد  آموزاندانش  برای  را  بیشتری

 . شود گرفته  كار هب مدارس  اصولي طراحي

  پرسشنامه،   در  موجود  هایگويه  مطالعه   با  نهايتدر

  یاز ن  موزانآشدان  اين  كه  گرفت  نتیجه   توانمي

  اطراف   محیط  و   جامعه  با   گیریارتباط  به  تریبیش

  را   مدرسه   محیط  تریبیش  آرامش   با   تا  دارند   مدرسه

  و   مصالح  بافت،  جنس،  ر د  تنوع  همچنین  .كنند  تحمل

  های بدنه  در  رفتگي تو  و   برجستگي   ايجاد  سازی، كف

  در   سزاييه ب  تأثیر  بدن  و  دست  تماس  و  مدرسه

  در   مشاركت  و   دارد  آموزانشدان  اداراكي   حس   افزايش

  و   هنری   های فعالیت  ورزش،  گروهي،   كارهای   ها،جشن

  جاد اي  و  آموزاندانش  ینب  تعامل  میزان  تواندمي  ...

  در   اين  بر  عالوه  .هدد  ايش زاف   را  مکان   به  تعلق  حس

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

14
01

.2
2.

4.
10

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ec

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1401.22.4.10.1
http://joec.ir/article-1-1548-en.html


 116-103 ،  1401 زمستان ، 4 شماره ، دوم و بیست سال ، استثنایی کودکان فصلنامه

___________________________________________________________________________________________ 

 

  آمدی ورفت  تسهیالت  به  بايد  استثنايي  مدارس  ساخت

  اسب من  سازی كف  پله،  ارتفاع   دار، شیب  مسیر  همچون

  پژوهش   در   كه  است  حالي   در   اين  شود.  توجه  و...

  مام ت  رغم به  شده مطالعه  مدرسه  دو  هر  در   حاضر

  اين   طراحي  در   اهمیتپر  موارد   از  بسیاری   ها،تالش

  از   حاصل  نتايج  ترتیباينبه  است.  نشده  لحاظ  مدارس

  طراحي   گذاری سیاست  در   تواندمي  پژوهش  اين

  با   مربیان  و  مديران  آشنايي   همچنین  و  مدارس

  حس   افزايش  چگونگي  و   آموزاندانش  اين   مشکالت 

  واقع   بخش ثمر  ي ي اناستث  ان كودك  در   مکان  به  تعلق

  د.شو

 نوشت پی 
1. Likert Scale  

2. Structural Equation Model (SEM) 

3. Sense of belonging 

4. Sensory perception  

5. Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling 

adequacy 

6. Bartlet Test of Sphericity 

7. Cronpach’s Alpha 

8. Kolomogorov-Smirnov’s Test 

9. Goodness of Fit Index 

 منابع
  طراحي »  (1399)  م.  خانکهداني   امیدی  ف.  محکي  ،ا.  ع،  ارجمندنیا

  بر   آن  تأثیر  بررسي  و  شناختي   پذيریانعطاف  آموزش  برنامه

  فصلنامه   ،«ذهني  توانكم  نوجوانان   رفتاری  مشکالت   كاهش 

 . 100-89 (:2)20 ، ستثناييا ن كودكا

  ا، یعل  مسعود  ترجمه  تفکر،  اول:  جلد  ،ذهن  اتیح  (1399)  .ه  آرنت

 پنجم.  پچا ،ققنوس تهران:

  ، استثنايي  كودكان  آموزش  و  شناسي روان   بر  ایمقدمه  (1397)  غ  افروز

 پنجم. و سي  چاپ تهران،  دانشگاه انتشارات تهران:

  فیزيکي   وضعیت  ایسهمقاي  بررسي  (1380)  .ع.ح  رآبادینص  بختیاری

  و   توسعه   نوسازی،  سازمان  استانداردهای   با  اصفهان  شهر  رس مدا

  و   آموزش  كل  اداره   تحقیقات  شورای   :اصفهان  ،مدارس  تجهیز

 . استان پرورش

  كارگاه   در  متعادل  حسي  ادراک  تقويت  (1395)  ا.  منش  بختیاری

 .38-21 :(26)  76 صفه،  ، محیط( بیان   و )درک

  به   آموزاندانش  تعلق  حس  تقويت»  ( 1399)  ح.  مقامي  قايم  پورمهدی

  علمي   نشريه  «،هادبستان  فضايي  هایقابلیت  بر  كیدأت  با  مدرسه

   .289-273 (:2)14 ، آموزش وریفنا

  عوامل   و  معماری  نقش»  (1395)  ا.،  دژدار  ،س.  جاللیان  م.،  تركمان

  امه ماهن  ،«دكانكو  يادگیری  تسهیل  بر  آموزشي  محیط  كالبدی

 . 14-1 (:11)2 ،شباک

  و   مکان  به  تعلق  حس  مفهوم»  ( 1390)  ق  مطلبي  ،ع.  فروزنده   جوان

 . 37-27 (:5)8 ،شهر هويت  «،آن دهندهتشکیل عوامل

  تحلیل   و  ساختاری  معادالت  يابيمدل  (1396)  ع.  مريم  آ.،  حبیبي،

  انتشارات   :هرانت  ،(LISREL  افزارنرم  كاربردی  آموزش)  عاملي

 .دانشگاهي جهاد

  به   دستیابي»  (1393)  ر.  م.  كدخدا  ،ک.  يزرگآقاب   م.،  زند  خاک

  ذهني   توانكم  كودكان  ويژه  آموزشي   فضاهای  معماری   یهامؤلفه

  و   معماری  علمي  انجمن  پژوهشي  –  علمي  نشريه   «،ذيرپآموزش

 . 81-75 .صص ،تابستان  و بهار  ،7 شماره  ، ايران شهرسازی 

  ، نويسي  نامهپايان  به  ويکردیر  با  تحقیق   روش  (1399)  غ.  خاكي

 فوژان.  انتشارات :رانته

 بیني پیش  جامع،  كیفیت  مديريت »  ( 1391)  ش.  قهرماني  ،.ع  خلخالي

  پژوهشي -لميع  فصلنامه  ،«مدارس  در  تكیفی  سازینهادی  مقدار

 .20-1 (:2)3 ، آموزشي مديريت  در نو  رهیافتي

  ( 1397)  ر.  م.  نصیرسالمي  ،م.   ش.  دهباشي  غ.،  كرامتي  ح.،  رضايي

  و   محیطي  معنای   حصول  شناختيروان   ند يار ف  ای الگوواره  تبیین»

  ، نظر  باغ  «،ادراک  واسط  نقش  بر  تمركز  با  مکان  حس  تحقق

65(15): 49-66. 

  جايگاه   تبیین»  (1399)  ه.  ریسرو  ،م.  شیباني  خ.،  افضلیان  ع.،  ريریس

  ، ارشناسانيدپد  نظريات  بر   تأكید  با  مکان   حس   راکاد  رد  كالبد

   .86-71 :(87)17 ،نظر باغ  «،هدمش الله راه هپیاد :یمورد ونه نم

  و   الگو  نقش  قیتطب»  (1391)   ع.  .ا  ني فرز  ،.ا  یمنصور  .،م  يسلطان 

  ي لمع  هي نشر  ، «یمعمار  ی افض  در   تجربه   بر   يمبتن  میمفاه

 . 14-3(:21)  ،نظر باغ يپژوهش

  فضای   نقش »  (1395)  ح.  نودهي  م.،  جهرمي   شادلو  ب.،  پورسیاوش

  مکان   به  تعلق  حس  يتتقو   در  كودكان  آموزشي  هایمحیط  سبز

  علوم   «،(شیراز  شهر  دو،  ناحیه  ابتدايي  مدارس  موردی:  )بررسي

 . 119-105 (:4)14 ،محیطي

  جهاد   انتشارات   ،محیط  در   محاط  (1396)  ر.  ع.  بندرآباد  ،آ.  هچراغياش

 سوم.تهران.  چاپ :تهران دانشگاهي 

  يوهاني   ظريف  پديدارشناسي  و   حواس  معماری  (1391)  ح.  م.  شیرازی

 .نو دادرخ انتشارات :تهران اوّل، چاپ  ،اسم پاال

  خدمات   تطبیقي  بررسي  (1397)  ر.  كلیشادی   ، س.  شیرمحمدی

  و   هند  چین،  آمريکا،  كشورهای  در  استثنايي  ورشپروآموزش

   رفتاری.  و تربیتي علوم شناسي،روان  المللي بین  كنفرانس ،ايران

 ،«آن  دهندهتشکیل  عوامل  و  مکان  حس»  (1385)  ص.  م.  فالحت

 . 66-57 :26 ،زيبا هنرهای نشريه

  دوم.   چاپ  ،معماری  و  طبیعت  -انسان  (1396)  .ص  .م  فالحت

   جان.زن  دانشگاه انتشارات
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  حس   مفهوم   نقش»  (1396)  ص.   شهیدی   و  ل.  كمالي،  ص.،  م.  فالحت

  (: 46) 14  ،نظر  باغ  «،معماری  حفاظت  كیفیت  ارتقای  در  مکان

15-22.  

  : تهران  يادگیری  های محیط  يراح ط   زبان  دستور  (1397)  ح.  نیا كامل

 .پاهم انتشارات

  رجمه ت  ،استثنايي  كودكان  پرورشوآموزش  (1387)  ج.  گاالكر  ،ا.  كرک

 رضوی.   قدس  استان انتشارات   :مشهد جواديان،  مجتبي

  كیفیت   در  حسي   منظر   هایمؤلفه  نقش »  ( 1394)  ا.  زماني   ا.،   لطفي

 . 56-43 (:13)4 ،شهری  مطالعات  «،محلي مجهز محورهای 

  در   رفتاری  علوم  نقش  معماری،  نظريه  آفرينش  (1396)  ج.  لنگ

  تشارات ان   فر،عیني  علیرضا  ترجمه  ،دهم  چاپ  ،محیط  طراحي

 تهران. دانشگاه 

  مکان   حس  گیریشکل  چگونگي»  (1395)  ش.  اعتمادی  ،ع.  مستغني

   .117-103 :17 ، شهر آرمان  شهرسازی و معماری  «،كودكان در

  ( 1394)  ع.   دودانگي   ،س.  ز.  چیمه   لي جال  ، .س  ف.  قويدل   خریمفت
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  مديريت   ،«شهر  ابتدايي  آموزشي  فضاهای  در  نيآفري  خالقیّت

 . 292-267 :41 شماره  ،شهری

  های شاخصه  ينتدو»  (1398)   ا.  ج.  سهیلي  ،ح.  صفری  س.،  مهرابیان 

  مدارس   پالن  در  آموزان انشد  ق تعلّ  حس  ارتقای  بر  مؤثر  لبدیكا

  دوفصلنامة   ،«(گیالن  شرق  ابتدايي  مدارس  :موردی  )نمونة  ابتدايي

  و   بهار  پنجم،  شمارة  سوم،  سال  علمي،  شريةن   ،معماری  انديشة

 . 177-150صص. ، تابستان

  نشر   ،SPSS  افزار  نرم   با  آماری  تحلیل  و  تجزيه  (1395)  ر.  م.  میرزاده

   يماز.تا

  براساس  مکان  حس   ارزيابي مدل ارائه » ( 1395)  م. آيشم  م.، میرغالمي

  : موردی  نمونه   اجتماعي،  و  عملکردی   ادراكي،  كالبدی،   هایلفهؤم

 . 80-69 (:19) 5 ،شهری مطالعات «،ارومیه امام   بانخیا

  ي طراح در درس  كالس  یساختار ی الگوها نییتب (1394)  ر. نقدبیشي

 آموزشي. فضاهای  معماری لي م همايش ،يآموزش یفضاها
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