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تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابانهای شهری

چکیده
خیابان به لحاظ ساختاری و محتوایی بخش مهمی از انتظام فضایی شهر را تشکیل میدهد .منظر خیابان همچون منظر
شهری واجد ابعاد عینی و ذهنی است .از سویی کودکان که موضوع مهمی در مطالعات محیطی در چند ده ه گذشته بودهاند،
به سبب مقیاس ذهنی و جسمی متفاوتی که با بزرگساالن دارند ،تصویر ذهنی متفاوتی از خیابان خواهند داشت که موضوع
پرداختهشدهای نیست .بنابراین هدف این پژوهش شناسایی عوامل کالبدی (عناصر و اجزا) و غیرکالبدی (رفتارها ،رویدادها
و خاطرهها) مؤثر در تصویر ذهنی کودکان پنج تا هفت سال از منظر خیابانهای شهری شیراز است که این کار از نظر موضوع
پژوهش (خیابان) و توجه به کودکان ایرانی در تحقیق نوآورانه است .روششناسی این پژوهش مبتنی بر راهبردهای همبستگی
و کیفی است .تصاویر ذهنی با تکنیک «نقشههای کروکیوار» (ترسیم کودکان) که از دسته روشهای طراحی_ ترسیمی (زایشی)
هستند ،استخراج شده است .مزیت این روش همانا فراهم آوردن زمینهای برای بیانهای غیرکالمی است که کودکان را فعال و
خالق مینماید .در مجموع  118نقاشی با این روش ِگرد آمده که ضمن تحلیل توصیفی آماری به روش تحلیل عاملی اکتشافی
نیز با نرمافزار  SPSSنسخه  22مورد واکاوی قرار گرفتند .ترسیمها که با راهنمایی مربیان خوانش شدند ،در بیشتر موارد خیابانی
مستقیم را نشان میدهند .گونهشناسی عناصر کالبدی ساختار خیابان اولویت ترسیم خودرو ،خطکشی خیابان و چراغراهنما را
نشان میدهد .از میان عناصر و عوامل طبیعی ،خورشید و ابر بیشترین فراوانی را داشتند .ترسیم انسان بیش از انواع موجودات
زنده بوده است .اغلب ساختمانهای ترسیمشده نیز از گونه بلندمرتبه بودند .درکل میزان گوناگونی رنگها و جزئیات ،اندک
ارزیابی گردید و بیشترین اغراق در ترسیم به ترتیب از ِآن خودرو ،چراغ راهنمایی و انسان بود .تحلیل عاملی سنجهها در کل
شش عامل را در تشکیل تصویر ذهنی کودکان شناسایی نمودند که به ترتیب عبارتند از «طبیعت و بازی»« ،مقررات خیابان»،
«طبیعت آسمان»« ،ساختار خیابان»« ،منظر شهر» و «ساختار تقاطع» .در کل عواملی که به هندسه ،ساختار و نظم حاکم بر
خیابان مربوط بودند ،بیشترین فراوانی را در تصویر ذهنی کودکان دارند .فقدان فعالیتهای انتخابی و اجتماعی در ترسیمها
بیانگر ضعف خیابانهای شهرهای کشور در تحقق رویدادهاست که کاهش سرزندگی را در پی داشته است.

 .1مقدمه
مقیاس ذهنی و جسمی کودک نسبت به بزرگساالن متفاوت است
امروزین کشور کمتر مورد
و این موضوع در شهر و طراحی شهری
ِ
توجه قرارگرفته اســت .از آنجا که کــودکــان دنیای تخیلی خاص
خویش را دارند ،بسیاری از ایشان در طبقات سنی زیر هفت سال،
دنیا را بهگونهای مجسم میکنند که باید باشد و نه آنگونه که هست.
به همین دلیل آفرینش گونهای از محیط که برای آنها پذیرفتنی
و دوستداشتنی باشد ،بــدون شناخت طــراح از ایشان ،حاصل
نمیشود ( .)kroner, 2009از سوی دیگر نخستین سطح برخورد
کــودکــان (همچون بزرگساالن) با شهر از راه خیابانهای آن رخ
میدهد .امروزه نگاههای سنتی نسبت به خیابان به مثابه شبکه
به هم پیوستهای که با محوریت خــودرو تعریف میشود ،اعتبار
نظری و عملی خود را از دست داده و پیادهمداری ،اولویتدهی
به دسترسی و حرکت آسان پیاده در راستای خلق نواحی شهری
سرزنده در صدر قرارگرفته است.
شهری مصوب وزارت راه و شهرسازی،
در آییننامه طراحی معابر
ِ
«خیابان مجموعهای است که برای عبور وسایل نقلیه موتوری،
دوچرخه و پیاده ساخته میشود» (Ministry of housing and
 .)Urban development, 1995: 1باید پذیرفت که خیابان فضایی
ارتباطی است که «جهت دهنده ،تقسیم کننده و تقویتکننده
ساختار شهر است» ( .)Aminzadeh, Daenejad, 2002: 51با این
حــال توجه صــرف به جنبه عبوری در ایــن آییننامه جــای تأمل
فــراوانــی دارد .در واقــع یکی از عــوامــل شکل دهــنــده بــه ساخت
شماره بیستوچهارم کالبدی و کیفیت یک شهر ،خیابان است .از نظر طراحان شهری،
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مختلف شهروندان در فضاهای عمومی باشد» (Soltani, Khoda
علمی-پژوهشی
 .)parast, 2010: 97در دیدگاه معماران منظر و طراحان شهری،
خیابان فضایی شهری اســت که افــزون بر جنبههای کارکردی،
طیف گــسـتــردهای از تعامالت اجتماعی را نیز شامل میشود.
بدین معنی که همراه با خدماترسانی در حــوزه حملونقل ،با
رویدادهای اجتماعی نیز همراه است؛ از گفتوگوهای کوتاه روزمره
گرفته تا اجــرای هنرمندان خیابانی .از این رو منظر خیابانهای
شهری نیز همچون منظر شهری واجد مؤلفههای عینی (طبیعی
و کالبدی) و مؤلفههای ذهنی (خاطرات و روابــط انسانی) است
( .)Faizi, Asadpour, 2013: 3بنابراین برای طراحی شهر متناسب
با نیاز شهروندان که کودکان را نیز شامل میشود ،باید نخست از
خیابانهای آن شروع کرد.
هدف از این پژوهش شناسایی عوامل کالبدی (عناصر و اجــزا) و
غیرکالبدی (رفتارها ،رویدادها و خاطرهها) مؤثر در تصویرذهنی
کودکان از منظر خیابانهای شهری در راستای ارتقای طراحی
منظر خیابان در شهر معاصر است .گفتنی است که کودکان مورد
مطالعه در این پژوهش از میان بازه سنی پنج تا هفت سال انتخاب
شدهاند ،زیرا در این دوره درگیر کشف محیط پیرامون خود هستند
و توجه بیشتری به محیط اطــراف دارنــد .همچنین آنان تا پیش
از چهار سالگی قــادر به ترسیم چیزهایی که میبینند ،نیستند.
بدینترتیب پرسشهای اصلی پژوهش عبارتند از الــف) تصویر
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ذهنی کودکان پنج تا هفت ساله از منظر خیابانهای شهری در
برگیرنده چه مؤلفههای کالبدی و غیرکالبدی میشود؟ ب) نقش
عوامل اجتماعی و رفتاری در تصویر ذهنی کودکان به چه میزان
اســت؟ و ج) توجه به چه عناصری در منظر خیابانهای شهری
باعث بهبود رابطه کودک با شهر میشود؟
موضوع تصویر ذهنی نخستین بار بهوسیل ه لینچ در  1960مطرح
شــد و پــس از آن دیــگــران نیز بــه ایــن مــوضــوع پرداخته و آن را تا
اندازهای گسترش دادند .لینچ عاملهای پنجگانه راه ،لبه ،نشانه،
گره و منطقه را ب ه عنوان برجستهترین عوامل در ادرا ک شهروندان
از شهر طبقهبندی نمود ( )Lynch, 1960و با روششناسی ویژه
خود گونهای تغییر در پارادایم شهرسازی از نگاهی زیباشناختی و
عینیتگرا به نگاهی شناختی و ذهنیتگرا را بنیاد نهاد .در ایران
نیز برخی از پژوهشگران با بهکارگیری تکنیک لینچ نقشه شناختی
شهروندان را از شهر استخراج نمودهاند .برای نمونه در پژوهشی
به نــام «درآم ــدی بر گونهشناسی کالبدی نشانههای شهری در
نقشههای ادرا کــی شهروندان در یــزد» ()Pourjafar, et al,2011
و با فن نقشههای کــروکـیوار ،ایــن نتیجه حاصل شــده اســت که
نشانههایی که دارای «تمایز فرمی» باشند و در «تقاطع شریانهای
اصلی» یا در «بافت تاریخی» قرار بگیرند ،در نقشه ادرا کــی مردم
دارای اهمیت بیشتری هستند .بررسی تأثیر نماهای بناهای
تاریخی بر تصویرذهنی شهروندان شهر تبریز (Abdollahi, et al,
 )2013نیز نشان داد که «عناصر عمده بصری»« ،رنگ» و «شیوه
معماری» بیشترین تأثیر را بــر تصویر ذهنی شـهــرونــدان دارنــد.
پژوهشهایی از ایــن دســت پیرامون مــوضــوع تصویر ذهنی در
شهرهای گونا گون همچون قزوین ( )Kakavand, et al, 2013و ...
نیز دیده میشود که همگی یافتههای کمابیش مشابهی در تأیید
نتایج پیشین دارند.
با این حال استخراج تصویر ذهنی کودکان دربار ه موضوع خیابان،
ً
کــار پژوهشی کموبیش تــازه و نــوآوران ـهای اســت که مخصوصا در
ایران کمتر به آن پرداخته شده و پژوهشهای موجود در کشور،
خارج از گستره معماری و شهرسازی پیرامون موضوع تصویرسازی
ذهنی 1و زمینههای ایجاد آن برای کودک صورت گرفته است .برای
نمونه در سال  1391منا صفیپور و پروین حمیلی پژوهشی با نام
تصویرگری در کتاب کودک و تأثیر آن در رشد و خالقیت ذهن کودک
انجام دادند .آنها به این نتیجه رسیدند که تصویرهایی که کودک
میبیند و به ذهن میسپارد ،ابزار مناسبی برای رشد مهارتهای
مــشــاهــدهای و در نتیجه رشــد شناختی وی اس ــت .همچنین
در پژوهشهایی دیــده شــده که گرچه به طــور مستقیم به واژه
تصویرذهنی اشاره نشده اما در اصل به دنبال آن بودهاند .همچون
پژوهش «مقایسه ترسیم خــانــواده جهت تحلیل روانشناختی
کودکان در خــانــوادههــای عــادی و تک وال ــدی» که سعی شــده با
تفسیر نقاشی کودکان ،تصویرذهنی آنها از خانواده برداشت شود
که مشخص شده کودکان خانوادههای تک والــدی وا کنشهای
عاطفی متفاوتی نسبت به خانواده دارند و نقاشیهای آنها یا به
عبارتی نمود تصویر ذهنیشان از خانواده بدون رنگ میباشد و
1.Mental Imagery

1.Barraza
2.Wimmer, Marina; Maras, Katie; Robinson, Elizabeth; Thomas,
Charlotte

 .2مبانی و چارچوب نظری
 .2.1ادرا ک محیطی و مؤلفههای آن در کودکان پنج تا هفت
سال
محیط پیرامون کودکان از اهمیت فراوانی بــرخــوردار اســت ،زیرا
«کودک احساسات ،مناظر ،صداها و دیگر جنبههای محیط خود
را به طور جامع و ثابت جذب و ثبت میکند» (Prakasam, 2013:
 .)37ماریا مونتهسوری 4مربی کودکان معلول بود که به دلیل تجربه
کار با کودکان ،نظریات روانشناسانهای در باب آنها ارائه داد که
مورد استقبال فراوانی قرار گرفت و رویکرد روانشناسی وی تا حد
زی��ادی محیطی ب��ود .وی همچون پیاژه ،رشــد را دارای مراحلی
میدانست که اتمام موفقیتآمیز هر مرحله و کسب توانمندیها
در آن ،در صــورت گــذرانــدن موفقیتآمیز مرحله پیشین شدنی
میشد ( .)Obalasi, hoseini nasab, 2014: 84روشهــای مونته
ســوری مبتنی بر محیط و درگیر شدن با آن بود و رشد کــودک را
وابسته به محیطهایی میدانست که از قبل برای مقاصد مشخص
آماده شده بود ( .)Steinberg, 2006: 41از این رو طراحی محیط
باید در راستای پیشرفت مراحل رشد انجام گیرد و زمینهای برای
تمرینهای حرکتی و تجربه حواس پنجگانه ایجاد کند.
هرگونه دخــالــت در فعالیتهای ک ــودک باید بــه روش مداخله
غیرمستقیم باشد ( .)Obalasi, hoseini nasab, 2014: 84ا گر محیط
چرخههای فعالیت را نتواند برانگیزد یا در چرخههای فعالیتی که
کودک آغاز کرده است ،وقفه ایجاد کند و او را سرکوب نماید« ،کسب
مقاصد هدفمند با شکست مواجه
عادت اقدام برای رسیدن به
ِ
ِ
3.Haseth and Doddridge
4.Maria Montessori
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با حذفیات اعضای خانواده و یا خودشان همراه است که گواه بر
نگرش منفی آنها میباشد (.)Shakerian, 2009
اما در پژوهشهای انجام گرفته در خارج از کشور در حوزه تصاویر
ذهنی کودکان نمونههای بیشتری نسبت به ایران دیده میشود
که خوشبختانه جنس محیطی دارن ــد .بــرای نمونه پژوهشی با
موضوع «محیط زیست در نظر مــن» به تحلیل ادرا ک کــودک از
محیط به واسطه نقاشی آنها میپردازد و به این نتیجه رسیده که
ً
تصاویرذهنی کودکان از محیط عمدتا شامل گونههای مختلف
گیاهی ( )%37.5و حیوانات ( ،)%8.9خانه ( ،)%60.7خورشید
( ،)%71ابــر ( )%55.2و انسان ( )%63میشود و در برخی مــوارد
کــودکــان حتی مشکالتی که در محیط اطرافشان وجــود دارد به
1
تصویر کشیدند ،همچون وجود زباله و  .)Günindi, 2012( ...بارازا
نیز با شیوه استخراخ تصویر ذهنی کودکان از محیط به وسیله
نقاشی پژوهشی انجام داده که در طی آن از  741کودک هفت تا
ُ
نه ساله انگلیسی و مکزیکی خواسته که تصور کنند به سیارهای
جدید پا نهادهاند و در آنجا بدون استفاده از کلمات باید زمین را
به واسطه نقاشی توصیف کنند .کودکان باید  50سال آینده زمین را
نیز ترسیم میکردند .نتایج حا کی از آن است که بیش از  70درصد
کودکان زمین را با اشکال گرد تعریف نشده نشان دادند و کودکان
انگلیسی به نسبت کودکان مکزیکی در ترسیمات خود از جزئیات
بیشتری همچون حیوانات ،گیاهان ،انــســان ،ساختمان و ...
استفاده نمودند .برای نقاشی  50سال آینده زمین نیز  54درصد از
کودکان زمین را در شرایط نامناسبی به تصویر کشیدند که در هر
ً
دو کشور تقریبا به یک اندازه است .در نهایت نیز مشخص شده که
کودکان هر دو کشور بیشتر از تفاوتهای آن
شباهت نقاشیهای
ِ
است و تأثیر فرهنگ و اجتماع در ادرا ک کودکان از محیط ناچیز
است (.)Barraza, 1999
ویمر و همکاران )2016( 2با مشاهده اسکن مغزی به مقایسه تصاویر
ذهنی کودکان چهار تا  11ساله با بزرگساالن پرداختند؛ بدین صورت
که نقشهای از یک جزیره ساختگی با نشانههای گونا گون و دو
عالمت گمراهکننده در اختیار آنها نهاده شد و اسکن مغزی آنها
ثبت گردید .نتایج نشان میدهد ،نقاط گمراهکننده که در باال و
پایین تصویر بودند ،کودکان را همچون بزرگساالن تحت تأثیر قرار
داده و در واقع کودکان نیز به نقاط ابتدایی و انتهایی مسیر توجه
داشتند .در پژوهشی دیگر با عنوان «نقشه ذهنی کودکان :تصویر
مرکز شهر کاونتری» ،از آنها خواسته شده که نقشهای از مرکز شهری
که در آن زندگی میکنند ،ترسیم کنند .تصاویر ترسیم شــده با
توجه به عاملهای پنجگانه لینچ دستهبندی شده و نتایج نشان
میدهد کودکانی که سنشان پایینتر است ،نقشههای ترسیم شده
توسط آنها قسمت محدودی را توصیف کرده و تصویر ذهنیشان
اغلب شامل ساختمانهای پرا کندهای میشود که به سختی آنها
را با قسمتهای مختلف شهر مرتبط کردند و نقشهها با شکل
طبیعی و واقعی عناصر فاصله دارد .این درحالی است که بزرگترها

نقشههای واضحتر و کاملتری ترسیم میکنند .بنابراین نویسنده
سن را به عنوان یک عامل تأثیرگذار در تصویرذهنی معرفی میکند
( .)Matthews, 1980هالست و دادریــج )2000( 3در پژوهش خود
به دنبال نقشههای شناختی کودکان از محیط بودند تا بتوانند
طراحیها را همسو با نیازهای کودکان انجام دهند و نقاط مورد
توجه را تقویت و کاستیها را برطرف کنند .آنها از کودکان خواستند
که از همسایگی خود نقشهای ِبکشند و سپس نقاشیها را با توجه
به عناصر لینچ تحلیل کردند .مشخص شد که کودکان چیزی را
که درک کنند ،در ترسیم آن موفقتر هستند .چنانکه در ترسیمات
خود راههــا را به نسبت گرهها و ناحیهها بهتر نشان داده بودند.
به ترتیب رایجترین عناصر ترسیمی شامل رســتــورانهــا ،بــرف و
تفریحاتی همچون اسکی ،پارکها و فضای سبز میشود .ترسیمات
اتومبیل به صورت اغراقآمیز صورت گرفته و حتی فضاهای مرتبط
با آن همچون پمپبنزین ،پارکینگها و نمایندگیهای خودروها نیز
دیده میشود .عالو ه ب ر این ،بسیاری از کودکان قوانین را با ترسیم
تابلوهای راهنمایی و رانندگی همچون پارک ممنوع و تابلوهای
ایست به تصویر کشیدند .در نهایت پژوهشگر نتیجه گرفته که تمام
عناصرهای ترسیمی ،حاصل نگاه کردن به بیرون از داخل ماشین
میباشد و تصویر ذهنی که از پــیــادهروی کــودک در شهر حاصل
میشود ،متأسفانه وجود ندارد (جدول شماره .)1

جدول شماره  :1پیشینه پژوهش در حوزه تصویر ذهنی با تأ کید بر کودکان
عنوان پژوهش
ردیف
مقایسه ترسیم خانواده جهت تحلیل
روانشناختی کودکان در خانوادههای عادی
1
و تک والدی
2
3
4

علمی-پژوهشی

تصویرگری در کتاب کودک و تأثیر آن در رشد و
خالقیت ذهن کودک
تأثیر نماهای بناهای تاریخی بر تصویرذهنی
شهروندان شهر تبریز
سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و
شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری در
قزوین

صفیپور و
حمیلی
عبدالهی و
همکاران

2013

تأثیر سن در تصویر ذهنی کودکان اثبات گردید.

2012

6

The Image of the City

Lynch

1960

7

The Mental Maps of Children: Images of
Coventry’s city center

Matthews

1980

8

Children’s drawings about the environment

Barraza

1999

Children's cognitive mapping: a potential
tool for neighbourhood planning
Environment in My Point of View:
Analysis of the Perceptions of Environment
of the Children Attending to Kindergarten
through the Pictures They Draw
The format of children’s mental images:
Evidence from mental scanning

Haseth
&Doddridge

2000

Günindi

2012

بیشترین عناصر در تصویرذهنی کودک از محیط شامل
گونههای گیاهی و جانوری ،خانهها ،خورشید ،ابر و انسان
میشود.

2016

توجه کودک بیشتر به ابتدا و انتهای مسیر است.
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درآمدی بر گونهشناسی کالبدی نشانههای
شهری در نقشههای ادرا کی شهروندان در یزد

پورجعفر و
همکاران

2011

نشانههایی که دارای تمایز فرم باشند و در تقاطع
شریانهای اصلی و بافت تاریخی قرار بگیرند ،اهمیت
بیشتری در نقشه ادرا کی دارند.
ایجاد پسزمینه برای ایجاد تصویرذهنی در کودکان اهمیت
فراوانی دارد.
عناصر عمده بصری ،رنگ و شیوه معماری بیشترین تأثیر را
بر تصویر ذهنی شهروندان دارند.
شهروندان عمده مشکالت را در وضعیت اقتصادی و
مدیریت و شهرسازان در مسائل کالبدی و مدیریتی
میدانند.
مسیر ،گره ،لبه ،نشانه ،منطقه عناصر اصلی تصویر ذهنی
از شهر هستند.

کا کاوند و
همکاران
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شا کریان

2009

با بررسی نقاشی کودکان متوجه شدند در کودکان تک
والدی تصویرذهنی از خانواده منفی است.

2013

5

30

پژوهشگر

سال پژوهش

نتایج  /مؤلفههای شناخته شده

11

Wimmer
Et.Al

تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابانهای شهری

میشود؛ شجاعت کودک کاهش مییابد و اعتماد به نفسش به
تدریج تضعیف میشود» ( .)Prakasam, 2013: 63در محیط ایدهآل
مونته سوری فعالیتهای گونا گون پیرامون بازیهایی مربوط به
یادگیری در نظر گرفت ه شده که این فعالیتها از عینیت ب ه سوی
ذهنیت تعریف میشوند و برای آموزش مفاهیم مختلفی همچون
انــدازه ،شکل ،وزن ،بافت ،رنگ و صدا به کار میآید .در واقع به
جای محیطهای تنشزا ،محیط باید سازگار و موافق با کودک باشد
که ا گر اینچنین باشد ،رفتار اجتماعی کودک رشد میکند و درک
او از مسائل افزایش مییابد و مایه بروز خالقیت میشود (Obalasi,
 .)hoseini nasab, 2014: 92ذهن و جسم کودک در یک محیط
ایدهآل باید بتواند فعالیتهای مناسب خود را پیدا کند .به عبارت
دیگر کودک به شیوه خودش در محیط باید پیادهروی کند ،هر
جا چیزی او را جذب کرد بتواند توقف کند یا حتی بنشیند و باید
آزادانه مشاهده و کشف کند ( .)Prakasam, 2013: 77-78کودک در
نگاه مونته سوری باید در طراحیهای محیطی در نظر گرفته شود.
بدین معنی که او نیز باید بهرهای از فضا برای خود داشته باشد که
در آن به تجربه و تقویت حس بینایی ،بساوایی ،شنوایی و بویایی
بپردازد و آزادانه با حس استقالل در محیط حرکت کند.
تصور کودکان از خود با تصوری که بزرگترها از آنها دارند ،متفاوت
است .کودک خود را کسی میداند که نیاز به یادگیری دارد .ولی

تأثیر فرهنگ در ادرا ک محیط و تصویر ذهنی کودکان ناچیز
است.
تصویرذهنی کودک ناشی از شهرهای ماشینی است که
پیامد عدم پیادهمداری در شهرسازی است.

در برابر ،والدین باور دارند که کودک شخصی است که به دبستان
میرود و نیاز به محبت و تربیت دارد (.)Moshtaghi, et al, 2011: 68
این تفاوت در مؤلفههای ادرا کی آنها از محیط نیز دیده میشود.
بيشترين رشد هوشي شخص در چهار سال نخستین زندگي اتفاق
ميافتد ،ب ه گونهای که اين رشد معادل رشد هوشي در  13سال
بعدي زنــدگــي اســت .همچنین روحــيــات كــودك از نوعي تناوب
برخوردار است ،بدين معني كه در برخی از سنين او داراي سازگاري
ً
و تعادل بيشتري با خود و مردم است و در برخي دورهها ذاتا ناراحت
و ناراضي است ( .)Afrooz, 2010به پیروی از ویژگیهای جسمی
و روانــی در سنین گونا گون ،ادرا ک انسان از محیط پیرامون نیز
متفاوت میشود .به طور کلی کودکان در درک محیط با دو موضوع
«محدودیت زمان برای تصمیمگیری» و «محدودیت ظرفیت برای
ذخیره اطــاعــات» روب ـهرو هستند که باعث میشود کــودک تنها
برخی اطالعات را در ذهن ثبت کند .موضوع دیگر در ادرا ک محیط
توسط کودک به تواناییهای او باز میگردد .برای نمونه توانایی
دیدن سه بعدی اشیا ،یعنی توانایی تمایز میان اشیای نزدیک و
دور که از همان اوایل شیرخوارگی در کودک ایجاد میشود .ولی
کودک در آغاز توانایی بازنمایی گفتاری فاصله را ندارد .بدین معنی
که کودک جسم دورتر از خود را میبیند ولی در قیاس با جسم دیگر،
نمیتواند بگوید کدام دورتر است .کودکان هرچه به سنین پیش

1.Shorthand
2.Sign
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از دبستان نزدیکشوند ،توانایی بیشتری کسب میکنند .آنچنا 
ن
که کودک پنج تا هفت ساله فضا و زمان را درک میکند ،درباره اشيا
در اين مرحله بر اساس «اندازه»« ،ظاهر» و «خصوصيات فيزيكي»
داوری نموده و بیشتر درازای شی نظر او را جلب میکند (Piaget,
)Simmon, 1990؛ همچنین میتواند «قیاس فاصله» را انجام دهد.
در این سنین کودک تمایل دارد که به فضای بیرون از خانه رفته و با
همساالن خود یا ب ه تنهایی با ابزارهای بازی مانند دوچرخه ،سرگرم
شود .از لحاظ جسمی نیز ،در حال آزمایش و بررسی میزان توانایی
جسمی خود است .بنابراین محیط زندگی آنها باید بهاندازه کافی
هیجانانگیز باشد و به کــودک اجــازه پــرش ،باال رفتن ،دویــدن و
 ...برای رشد مهارتهای مورد نیاز را بدهد .کودک در این دوره
به جستوجوی فضا برای انجام فعالیتهای خود عالقه دارد .از
اینرو بهترین روش یادگیری برای آنها توانایی تجربه دست اول و
فراهم آوردن مجموعهای از فعالیتهای گونا گون در محیط است.
از دیگر خصوصیات این سنین ،جاندار پنداری است؛ بهگونهای که
با تصوراتش عناصر محیط کنارههایش را زنده میپندارد (Pakzad,
 .)Bozorg, 2014بنابراین با آنها تعامل احساسی داشته و برای
وضعیت آنها خوشحال یا ناراحت میشود .از نظر پیاژه ،انسانها
دنیا را طی مراحل مختلف میفهمند که هر یک از این مراحل با
سن ارتباط دارد و شیوه تفکر خاصی را پوشش میدهد .وی معتقد
ً
است «پیشرفته شدن مراحل ،صرفا به دلیل افزایش اطالعات
نیست ،بلکه پیشرفته شدن هر مرحله نسبت به مرحله قبلی به
متفاوت شدن شیوه فهمیدن دنیا بر میگردد» (Moshtaghi, et al,
 .)2011: 62در هر صورت آشکار است که توجه به محیط در کودک
وجود داشته و حتی در سنین پنج تا هفت سالگی ،دریافت کودک
از محیط نسبت به قبل (پیش از پنج سالگی) پیشرفت میکند.
کودک با همه تیزبینی به اجزای محیط نگاه میکند و سعی در به
خاطر سپردن آنها نیز دارد .زیرا به باور پیاژه کودک در این دوره
میتواند در غیاب شی آن را بازنمایی کند ()Piaget, Simon, 1990
و افزون بر «توصیفات گفتاری»« ،توانایی ترسیم کردن» آنها را نیز
دارد.
 .2.2ماهیت نقاشی کودکان و مفاهیم محیطی موجود در آنها
«نقاشی کــودک ،نسخهای از تصویری اســت که در ذهــن کودک
شکلگرفته اســت و به همین علت نقاشیهای کــودک در حکم
پنجرهای به درون دنیای اندیشهها و احساسهای او هستند»
( .)Thomas, Silk, 2013: 39میتوان گفت نقاشی کوششی برای
بازنمایی تصویر ذهــنــی ک ــودک از واقعیتهاست کــه بــا ادرا ک
دنیای واقعی ارتباط دارد ولی همانند آن نیست .البته در این
میان مهارت در تصویرسازی در تبدیل الگوی ذهنی به نقاشی
نیز مطرح است .ممکن است کودک به دلیل ناتوانی در ترسیم،
منظور خود را بهدرستی نشان ندهد که موجب تفسیر نادرست از
نقاشی وی میشود .گفتنی است که نقاشیهای کودکان متعلق
بــه فرهنگهای مختلف از دیــدگــاه جزئیات ترسیمی متفاوت
است ،ولی با توجه به پژوهشهای انجا م گرفته در زمینه تفسیر
نقاشیهای کــودکــان آشــکــار اســت کــه بــا نگاهی بــه ترسیمهای
آنها میتوان به موضوعاتی مشترک پی برد .البته «همراه با رشد

کودکان ،تمایز میان جنسیت در ترسیمها مبتنی بر بازنماییهای
نمادین و نقاط مرجع بارزتر میگردد» (.)Cherney at al. 2006: 127
در بیشتر مــوارد میتوان نقاشی کودک را بر پای ه تشابه فیزیکی با
واقعیت بیرونی آن تفسیر کرد ولی موضوعات دیگری نیز میتواند
از ترسیمها برداشت شود .برای نمونه اغراق در ترسیم برخی عناصر
ن دهنده این است که کــودک به آنها بیشتر توجه میکند و
نشا 
از اهمیت باالیی برای او برخوردار است .جنبههای احساسی و
هیجانی نیز ،در تفسیر نقاشیها نقش گستردهای دارند که شامل
ایــن پژوهش نمیشود .امــا بــرای اش ــارهای کوتاه میتوان گفت،
ا گر اندازه نقاشی از پیکر ه انسان بیشاز حد بزرگ باشد ،میتواند
نشانه خودبزرگبینی و یا خشونتباشد ،یا این که ا گر در نقاشی
بر کشیدن بازو و دستها تأ کید شود ،نشانه بیان قدرت و اراده
است ( .)Thomas, Silk, 2013: 170باید بیان کرد که با توجه به
پژوهشهای انجا م شده در زمین ه نقاشیهای کودکان ،آشکار شده
که کودکان پنج تا هفت ساله نقاشی شفافهای یا عکس رادیولوژیکی
ی ِکشند .بدین معنی که نقاشیهای آنها عناصر و اجزایی دارد که
م 
در حالت عادی مرئی نمیباشد .برای نمونه کودک بچه را در شکم
مادر نشان میدهد .در واقع اطالعات ساختاری مربوط به شی را با
گنجاندن یک جزء تعیینکننده با آن که در برابر دیدشان نیست،
در نقاشی خود به نمایش میگذارند .همچنین در این مرحله،
نقاشیها دارای جزئیات و مقیاس واقعیتری هستند (same: 55-
 .)56ولی ممکن است شامل جزئیاتی باشند که در دنیای واقعی
ن دهنده این است که کودک به حضور آن در محیط
نیست و نشا 
عالقه دارد.
 .2.3تصویر ذهنی کودک از محیط و مؤلفههای سازند ه آن
لینچ ( )1960معتقد بــود ،تصویر ذهنی کلیتی از جهان فیزیکی
بیرونی ف��رد اس��ت که به وسیل ه وی مدیریت میشود .در واقع
تصویر ذهنی از محیط برآیند یک ارتباط دو طرفه میان ناظر و
محیط است که تفاوتها و پیوندها را نشان میدهد .ناظر نیز
چیزهایی را که میبیند گزینش و سازماندهی میکند و به آن معنی
میدهد .کاربرد لفظ نقشه به جای تصویر در بسیاری از پژوهشها
دیده میشود .نقشههای ذهنی ،مجموعهای از نشانههای تند
نوشته 1و در دسترس هستند که آنها را به خدمت گرفته ،بازشناسی
کــرده و نسبت به آنها توافق میکنیم؛ ایــن نشانهها میتوانند از
گروهی به گروه دیگر و از فردی به فرد دیگر متفاوت باشند و پیامد
گرایشها ،پیشداوریها و تجارب شخصی ما میباشند (Downs
 .)& Stea, 1973: 9به تعبیری ساده «تصویر ذهنی ،دیدن با چشم
ذهــن اســت» ( .)O’Craven & Kanwisher, 2000: 1013به نظر
میرسد عامل اصلی در شکلگیری تصویر ذهنی از محیط ،عملیات
نشانهگذاری اســت .بدین معنی که بــرای هر شخص ،عناصری
از محیط اهمیت پیدا میکند و در فرآیند یــادآوری از آنها کمک
میگیرد .به عبارت دیگر «تصویرهای ذهنی به واسطه نشانهها
ایجاد میشوند» ( .)Falahat, Nuhi, 2012: 18در واژهنامه انگلیسی
آ کسفورد ،واژه نشانه 2به معنی یک شــی ،کیفیت و یا واقعهای

است که حضورش باعث یادآوری چیزی دیگر شود .در واقع فرآیند
ارجاعات در ذهن ب ه وسیل ه نشانه انجام میگیرد .نشانهها از ارزش
فراوانی برخوردارند ،زیرا هرچه که باشند« ،توانستهاند ارتباطی
صریح و عمیق با مخاطب برقرار نمایند» (Tarkashvand, Majidi,
 .)2013: 8آشکار است که بخشی از تفاوت در تصویر ذهنی افراد به
تفاوت در نشانهگذاری آنها بر میگردد.
کــودکــان نگرشها ،ترجیحات و عملیات نشانهگذاری محیطی
متفاوتی بــا بــزرگــســاالن دارن ــد و بــه عبارتی دنــیــای شناختی آنها
متفاوتتر میباشد که این تفاوت به محدودیتهای ادرا کی آنها
نسبت به بزرگساالن در سنین پایینتر بر میگردد.)Catling) 1979,
پژوهشها نشان داده اســت که ایجاد زمین ه بــرای تصویرسازی
ذهنی کودک باعث آشنایی کودک با تجربههای تازه ،افزایش رشد
ذهنی ،رشــد شناختی و رشــد مهارتهای مشاهدهای میشود
( .)Safipour, Hamili, 2012: 208ایــن مــوضــوع اهمیت ایجاد
نشانههای متناسب بــا روحــیــات کــودک در محیط بــرای ایجاد
تصویر ذهنی را نشان میدهد .تصویر ذهنی کودکان از محیط
بسیار وسیع میباشد و شامل موارد زنده و غیرزنده با هم است؛
بدین معنی که گونههای مختلف گلها ،درختان ،چمن ،عناصر
مختلف همچون ابر ،خورشید ،موجوداتی همچون سگ ،پرنده،

پروانه و حتی رویدادهای طبیعی همچون باران ،نور و رنگینکمان
را شامل میشود ( .)Günindi, 2012: 598همچنین اغلب ممکن
است تصویر ذهنی کودک شامل مواردی باشد که در محیط حضور
نداشته و زاده تخیل او باشد .این امر به دو دلیل عمده است:
نخست این که نگرش کودکان به محیط بهگونهای است که ممکن
است با واقعیت متفاوت باشد ،زیرا آنها محیط را آنگونه که باید
باشد ،تجسم میکنند .دوم بسیاری از آنها ،شخصیتهای خیالی
در ذهن دارنــد که در طول روز با او بــازی ،گفتوگو و در یک کالم
زندگی میکنند ( .)Heyes&et al, 2013: 122بنابراین دور از ذهن
نیست ا گر شخصیتهای خیالی در تصویر ذهنی آنها از محیط
حضور داشته باشند .بدینترتیب میتوان مؤلفههای تصویر ذهنی
کودکان از محیط را شامل موارد زیر دانست (تصویر شماره :)2
الف) عناصر و عوامل طبیعی یا زنده (باران ،آفتاب ،رنگین کمان،
گیاهان و گلها ،جانوران گونا گون و سایر انسانها و مانند آن)،
ب) عناصر و عــوامــل انــســان ســاخــت غـیــرزنــده (ســاخـتــمــانهــا و
تجهیزات شهری مانند پمپبنزین ،پارکینگ ،رستوران /مبلمان
شهری مانند تابلوها و ویترینها و مانند آن)،
ج) رفتارها و فعالیتها (مانند بازی و تفریح) و
د) عناصر غیرواقعی و خیالی (حاصل تخیل کودک).
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تصویر شماره  :1نحو ه شکلگیری تصویر ذهنی کودک از محیط و شیو ه استخراج آن

 .3روش پژوهش
راهــبــرد ای��ن پ��ژوه��ش ،ترکیبی شامل راهـبــرد همبستگی و کیفی
( )Geort and Wang, 2005است .روش کسب و استخراج تصاویر
ذهنی به دلیل محدودیتهای نوشتاری کودکان در این سن،
تکنیک «نقشههای ک ــروکــیوار» 1اســت کــه در دسته مدلهای
یگ��ی��رد و «ب ـ ه عــنــوان یکی از
«طــراح��ی_تــرسیــ��مــی(زای��ش�یـ)» جاــ مـ� 
مناسبترین روشهــا بــرای استخراج بازنمایی ادرا ک محیطی
مــعــرفــی ش ــده اس ــت» ( .)Asadpour, et al, 2015: 20بــررســی
روششناسیهای موجود در حوز ه مطالعات کودکمحور نشان
میدهد که در مجموع ،روشهــای همچون مصاحبه (مصاحبه
فردی و گروهی) ،ترسیم کودکان ،عکاسی کودکان (دوربینهای
1.Sketch map

دیجیتال و یکبارمصرف) و پرسشنامه در این زمینه کاربرد دارند که
از این میان شی و ه ترسیمی برای کشف دیدگاه و تجارب کودکان نوپا
مناسبتر میباشد .مزیت این روش همانا فراهم آوردن زمینهای
برای بیانهای غیرکالمی است که کودکان را در حین ترسیم ،فعال و
خالق نیز مینماید .همچنین بیشتر کودکان با نقاشی آشنا هستند
و میتوانند برحسب تمایل خود تغییرات و افزودههایی را به نقاشی
خود اعمال نمایند ( .)Einarsdottir, 2007مطالعات میدانی نشان
دادهانــد که «ترسیمهای کودکان میتواند تحت تأثیر ترسیمها
و یا سخن دیگران دگرگون شود و بدینترتیب معانی موجود در
ترسیم به تجربه طراحی مشترکی بدل خواهند شد» (Einarsdottir,
 .)Dockett & Perry, 2009: 219از ایــن رو ترسیم فــردی نتیجه
ادرا ک محیطی کودک به تنهایی خواهد بود.

در این پژوهش ترسیمات به صورت انفرادی انجام میشود ،زیرا
مهارتهای کودکان در تصویرسازی موضوعات یکسان نمیباشد.
همچنین به دلیل این که کودک در زمان نقاشی کشیدن به نسبت
صحبت کردن در مورد موضوعی ،کمتر خود را کنترل میکند ،از
روش مصاحبه استفاده نشده است (.)Oliverio Ferraris, 2015
با این حال پژوهشگران در حین ترسیم کودکان در کنار آنها به
نوبت قــرار داشتند و با آنها گفتوگوهای کوتاهی راجــع به آنچه
ترسیم میکنند ،انجام دادهاند تا درک درستی نسبت به ترسیمها
داشته باشند .به همین سبب پرسشنامهای تنظیمشده و میان
 15کودک ب ه طور آزمایشی ب ه عنوان آزمــون پایلوت پخش شد تا
شیوه کار آزمایش گردد .خوانش نهایی ترسیمها با مشورت مربیان
آنان صورت گرفت .بدین صورت که مربیان با توجه به شناخت
شخصی خود از هر کودک ،عناصر ترسیمی را تشریح نموده و راجع
به ابهامات در برخی نقاشیها پژوهشگران را یاری رساندند .از میان
ُ
مناطق دهگانه شهر شیراز ،نه مهدکودک 1در منطقه یک شهرداری از
میان  17مهدکودک به صورت تصادفی ب ه عنوان نمونههای موردی
گزینش شدند که در تصویر شماره یک موقعیت آنها مشخص شده
اســت .گفتنی اســت که انتخاب منطقه یک به دلیل موقعیت
کلیدی این منطقه در شهر ،گستره مناسب آن و حضور طبقات
کمابیش همگن اقتصادی و اجتماعی شهروندان است .جامعه
آمــاری پژوهش از میان  257کــودک پنج تا هفت ساله (براساس
مراجعات میدانی ســال  )2016در منطقه یک شیراز ،شامل 111
کودک میشود که براساس فرمول کوکران (ضریب اطمینان ،%95
 q=p=0.5 ،z=1.96و  )d=0.07محاسبه شــده و بــرای اطمینان
بیشتر تعداد پرسشنامهها برابر با  150عدد توزیع گردیده است.
متغیرهای این تحقیق عبارتند از عوامل محیطی و نشانهگذاری که
متغیر مستقل هستند و تصویر ذهنی که متغیر وابسته میباشد.
همچنین متغیر جنسیت نیز ب ه عنوان متغیر مداخلهای در نظر

گرفتهشده است .دادههای توصیفی در بخش یافتهها آورده شده
و برای تحلیل نتایج پرسشنامه از نرمافزار  SPSSنسخه  22و آزمون
تحلیل عاملی ا کتشافی 2برای شناسایی عاملهای ترکیبی مؤثر در
شکلگیری تصویر ذهنی کودکان بهره برده شده است .این روش
به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغییرها پرداخته و
در نهایت آنها را به مجموعه عاملهای محدودتری دستهبندی
میکند.
 .4بحث و تحلیل یافتههای پژوهش
جمعیت آماری پژوهش ،کودکان بین پنج تا هفت سال سا کن شهر
شیراز هستند .جامعه آماری منتخب  150نفر از کودکان میباشند که
ُ
در بین نه کودکستان در منطقه یک شهر به طور تصادفی انتخاب
شدهاند و از این شمار 118 ،پرسشنامه (نزدیک به  )%79بازگردانده
شده است .به لحاظ جنسیتی  60درصد پرسششوندهها مذکر و
40درصد مؤنث بودند .پرسشنامه بدین صورت تنظیمشده بود که
از کودک خواسته میشد تا یک نقاشی از خیابان ،بدون راهنمایی
و کمک دیــگــران ترسیم کند .همچنین وی در انتخاب رنــگ و
تکنیک ترسیمی آزاد بود (تصویر شماره .)3نقاشیهای کودکان
از سه جهت و با مشورت مربیان آنها بررسی شدند :الف) از لحاظ
عناصر ترسیمی در نقاشی ،ب) از دیدگاه تنوع رنگ و میزان جزئیات
ترسیم شده توسط کودک و در پایان ج) میزان اغراق در به تصویر
کشیدن عناصر؛ که نتایج ب ه دستآمده شامل موارد زیر میباشند.
به طور کلی جنسیت با نوع ترسیمها و محتوای آنها همبستگی
معناداری در این پژوهش نشان ندادند .از اینرو موضوع تمایزات
جنسیتی در تحلیلها حذف شده است .یافتههای پژوهش در
دو دسته شامل الف) عناصر موجود در تصویر ذهنی کودکان و ب)
مؤلفههای عاملی در تصویر ذهنی کودکان تقسیم و به ترتیب ارائه
شدهاند.
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تصویر شماره  :2موقعیت مهدکودکها در نقشه منطقه یک شهرداری شیراز

 1مهدکودکهای آرتا ،آفتابمهتاب ،ایرسا ،فراتر از شادی ،فرشتههای
کوچک ،گلهای بهشت ،پیشدبستانی و دبستان غدیر و نور مبین و
کلوپ شادی توتفرنگی.

2 Exploratory Factor Analysis

تصویر شماره  :3نمونههایی از نقاشیهای کودکان از یک خیابان شهری
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الف) عناصر موجود در تصویر ذهنی کودکان
 .4.1تحلیل ساختار و گونهشناسی عناصر ترسیمی در تصویر
ذهنی کودکان از منظر خیابان
م شــده نشان مـیدهــد کــه بیشترین
تحلیل خیابانهای ترسی 
فراوانی شامل خیابانهایی مستقیم ،بدون ابتدا و انتها ()%69
بــوده اســت .پس از آن رسم تقاطعها ( )%29در اولویت دوم قرار
دارد62 .درصد از کودکان کادر نقاشی خود را افقی انتخاب کردند
تا بتوانند برای خیابان طول بیشتری ترسیم کنند و مابقی نیز در
چارچوب عمودی نقاشی کــرده بودند .خوانش توصیفی عناصر
م میشوند که عبارت است از:
ترسیمی در کل به شش دسته تقسی 
1.1ساختار خیابان و خــودرو (راههــا ،چــراغ راهنمایی ،روشنایی
راهها و عالئم ،ایستگاه اتوبوس ،وسایل نقلیه)،
2.2آسمان و عناصر موجود در آن (ابر ،خورشید ،باران ،ماه و رنگین
کمان)،
3.3عناصر و عوامل طبیعی (فضای سبز(چمن ،گل ،بوته و درخت)،
عناصر طبیعی (مانند کــوه) ،موجودات زنده (ماهی ،پروانه و
پرنده) و انسان)،
4.4کالبد جدارههای خیابان (ساختمانهای کوتاه و بلند)،
5.5رویدادها و رفتارها (تصادف ،احترام به قوانین (گذر انسان از
خط عابر پیاده ،رســم ماشینها با فاصله از هــم) ،فروشنده
دورهگرد ،بازی (مانند توپبازی ،حضور در وسایل بازی پارکها
همچون تاب و مانند آن) و
6.6خ ــدم ــات و ک ــارب ــریه ــای ش ــه ــری (ش ــام ــل ســوپــرمــارکــت،
میوهفروشی ،تعمیرگاه خودرو ،بیمارستان و مانند آن).
همانگونه که از نمودار شماره 1نیز بر میآید بیشترین فراوانی در
ترسیم عناصر کالبدی ساختار خیابان (ثابت و متحرک) به ترتیب
از آن خــودرو ( ،)%25خطکشی خیابان ( )%20/2و چراغراهنما
( )%17/5است و کمترین اشــاره نیز به دوچرخه و موتورسیکلت
و ایستگاه اتوبوس شــده اســت .به عبارت دیگر آنچه به ساختار

کارکردی خیابان مربوط میشود ،در ترسیم کودکان لحاظ شده
است .توجه به آسمان نیز بخش جداییناپذیری از نقاشی کودکان
است .در ترسیمهای آنها خورشید ( )%48/4و ابر ( )%34/7و با
اختالفی فراوان باران ( )%6/3مهمترین عناصر طبیعی مورد اشاره
هستند .درخــت ( ،)%38/6چمن ( ،)%21/1گل ( ،)%19/3کوه
( )%14و بوته ( )%7به ترتیب بیشترین فراوانی را در میان فضاهای
سبز و طبیعی در تصویر ذهنی کودکان از خیابان داشتهاند .از میان
موجودات زنده ،ترسیم انسان در نقش پلیس ( )%10و بدون حرفه
خاص ( )%76/7بیشترین حضور را دارد ،در اولویتهای پساز آن
نیز پرنده ( )%6/7و پروانه ( )%5قرار دارند .ساختمانهای کوتاه و
بلند نیز بخشی از عناصر کالبدی تعریفکننده جداره خیابانها در
ترسیمها هستند که در حدود 47درصد موارد ب ه صورت شماتیک
و بــدون کاربری خاصی ترسیم شــدهانــد .ایــن در حالی اســت که
کمتر از پنج درصد از بناها به خدمات شهری مانند سوپرمارکت،
میوهفروشی ،تعمیرگاه خودرو و بیمارستان اشاره داشتهاند.
محل ترسیم انسان (نمودار شماره )2نیز از برجستهترین و جالب
توجهترین نکتههای قابل تحلیل در تصاویر ذهنی کــودکــان از
خیابان شهری است .ترسیم انسان بر روی خط عابر پیاده و در
داخل پیادهرو هرکدام با 25درصد فراوانی بیشترین مکانی است
م شــدهانــد .پس از آن ترسیم انسان در
که انسانها در آن ترسی 
خــودرو ( )%21/4و در درون محدوده ســوارهرو خیابان ()%19/6
در اولــویـتهــای بعدی قــرار دارن ــد .ایــن انسانها در حــال انجام
فعالیتهایی هستند که در بیشتر اوقــات ( )%53/5به پیروی از
قوانین راهنمایی و رانندگی در آمدوشد هستند؛ خواه پیاده باشند
و خواه در درون خودرو بوده و کمربند ایمنی را بسته و فاصله مجاز
را از خــودروی روبـهرو حفظ نموده باشند .کودکان مشغول بازی
( )%32/6اولویت دوم را داشته و پس از آن فروشندگان دورهگرد
( )%9/3و مــردم آمــاده در صحنه تصادف ( )%4/7در رتبههای
بعدی قرار دارند.

نمودار شماره :1فراوانی عناصر کالبدی ساختار خیابان (ثابت و متحرک) در تصویر ذهنی کودکان

نمودار شماره :2فراوانی محل ترسیم انسان در تصویر ذهنی کودکان

نمودار شماره :3فراوانی میزان جزئیات و تنوع رنگهای به کار رفته در تصاویر ذهنی کودکان
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 .4.2تحلیل میزان جزئیات و تنوع رنگی ترسیمها
میزان تنوع رنـگهــای ب ه کــار رفته در تصاویر ذهنی و توجه به
جزئیات در نمودار شماره  3خالصهشده است .افزایش گونا گونی
رنگهای لحاظ شده در ترسیم تصاویر ذهنی با جزئیات دقیقتر
و بیشتر در نظر گرفته شده در ترسیمها همزمان بوده است .به
عبارت دیگر افزایش رنگها به جزئیات دقیقتری نیز انجامیده
ن حــال به طــور کل بیشتر ترسیمها جزئیات و تنوع
اســت .با ایـ 
م شده بهوسیله
رنگی کم و بسیار کمی دارند .خیابانهای ترسی 
کودکان فاقد رنگهای متنوع و یا جزئیات فــراوان هستند و این
موضوع میتواند نشان دهند ه تنوع اندک خیابانهای کنونی از
نظر رنگبندی باشد.

 .4.3عناصر اغراقشده و شاخص در ترسیمها
درحالیکه حــدود نیمی از ترسیمها بــدون تأ کید و اغــراق بر روی
عنصری وی ــژه ب ـ ه ص ــورت مــتــعــادل ترسیم شــدهانــد ،در پ ــارهای
از تصویرهای ذهنی برخی عناصر در بــرابــر عناصر دیگر بـ ه طور
غیرمعمولی بزرگتر ترسیمشدهاند ،که در نمودار شماره  4به آنها
خودروهای بزرگتر از حد معمول ( ،)%15اغراق
اشاره گردیده است.
ِ
در ترسیم چراغ راهنمایی و رانندگی ( ،)%12انسان ( )%10و یا فضاهای
سبز ( )%9بیشترین فراوانی را دارند .اغراق در ترسیم ساختمان تنها
در حدود سه درصد موارد دیدهشده است .به عبارت دیگر اغراق
در ترسیم خودرو و چراغراهنمایی و رانندگی ( )%27که از الزامات
ماهوی یک خیابان شهری است ،وجه غالب را دارد.
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ب) مؤلفههای عاملی در تصویر ذهنی کودکان
 .4.4شناسایی مؤلفههای تصویر ذهنی کودکان (تحلیل عاملی
ا کتشافی)
بــا بـ ه کارگیری آزم ــون تحلیل عاملی و شاخص آم ــاری کایزرمیر
( )KMO1و آزمون بارتلت 2دادهها برای تحلیل ا کتشافی مورد آزمون
قــرار گرفتند .مقدار شاخص آمــاری کایزرمیر برابر  0/74محاسبه
گردیده که نشان دهنده بسنده بودن حجم نمونه برای تحلیل
عاملی است .آزمون بارتلت نیز مناسب بودن دادهها (Sig:0.00 /
 )df= 136/Chi-Square=455.77را نشان میدهد .نتایج حاصل
ی شده در تحلیل عاملی در جدول
از سنجش مؤلفههای شناسای 
شماره  2آورده شده اســت .عاملهای استخراج شــده ،واریانس

شماره بیستوچهارم

عامل نخست :طبیعت و بازی
در این عامل در مجموع چهار مؤلفه حضور دارنــد که به ترتیب
عبارتند از محوطه بازی ،وسایل و اسباببازی ،گل و چمن .مقدار
ویژه این عامل حدود  2/89است که ب ه تنهایی قادر است بیش
از 17درصد از واریانس را تبیین نماید .این عامل بیشترین تأثیر را

جدول شماره :2مقادیر ویژه و واریانس کل تبیین شده بار عاملی تصاویر ذهنی
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تبیین شده در ماتریس چرخش یافته با روش واریما کس نیز در
جدول شماره  3نشان دادهشده است .شاخصهای بهکار رفته
به شش عامل برتر از طریق جدول دوران یافته به روش واریما کس
کاهش پیدا نمودند .در مجموع این شش عامل حدود 63درصد از
واریانس را تبیین مینمایند (نمودار شماره.)5

عاملها

تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابانهای شهری

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

مقدار ویژه اولیه هر عامل
مقدار ویژه
3/061
1/884
1/734
1/619
1/401
1/015
0/970
0/858
0/717
0/650
0/627
0/554
0/520
0/488
0/408
0/349
0/144

درصد
واریانس
18/008
11/082
10/201
9/523
8/244
5/969
5/708
5/047
4/220
3/822
3/689
3/260
3/056
2/871
2/400
2/051
0/849

درصد
تجمعی
18/008
29/090
39/291
48/814
57/058
63/027
68/735
73/782
78/002
81/824
85/512
88/773
91/829
94/700
97/100
99/151
100

مجموعه مربعات بارهای عاملی استخراج
شده
درصد
درصد
مقدار ویژه
تجمعی
واریانس
18/008
18/008
3/061
29/090
11/082
1/884
39/291
10/201
1/734
48/814
9/523
1/619
57/058
8/244
1/401
63/027
5/969
1/015

1 Kaiser- Meyer- Olkin
2 Bartlett’s Test of Sphericity

مجموعه مربعات بارهای عاملی استخراج
شده
درصد
درصد
مقدار ویژه
تجمعی
واریانس
17/047
17/047
2/898
27/791
10/744
1/826
37/885
10/094
1/716
47/065
9/180
1/561
56/008
8/942
1/520
63/027
7/019
1/193

جدول شماره :3عاملهای استخراج شده و واریانس تبیین شده در ماتریس دورانیافته
ردیف

مؤلفهها و شاخصها

1
1-1
2-1
3-1
4-1
2
1-2
2-2
3-2
3
1-3
2-3
4
1-4
2-4
5
1-5
2-5
6
1-6
2-6

طبیعت و بازی
محوطه بازی
وسایل بازی
گل
چمن
مقررات خیابان
عالئم راهنمایی
خط عابر پیاده
احترام به قوانین
طبیعت آسمان
خورشید
ابر
ساختار خیابان
ترسیم خیابان
خطکشی وسط خیابان
منظر شهر
ساختمان بلند مرتبه
ساختمان کوتاه مرتبه
ساختار تقاطع
تقاطع خیابان (چهار راه)
چراغ راهنما

عاملها
1

2

3

4

5

6

0/905
0/833
0/793
0/604
0/624
0/748
0/659

0/663
0/836
0/838
0/559
0/710
0/640

عامل سوم :طبیعت آسمان
کودکان درک فرا گیری از محیط دارند که گستره وسیعی از زمین
تا آسمان را در بر دارد .خورشید و ابر دو مؤلفه برجسته در تصویر
ذهنی کودکان از منظر خیابان شهری هستند که با مقدار ویژه 1/71
و 10/09درصد واریانس عاملی به نام «طبیعت آسمان» را تشکیل
میدهد .توجه به آسمان و دو عنصر کلیدی آن یعنی خورشید و ابر
از نخستین عناصری هستند که در نقاشی کودکان در این سنین
دیده میشود و پژوهشهای پیشین بدان اشاره داشتهاند.
عامل چهارم :ساختار خیابان
ساختار کالبدی خیابان در ذهن کودکان متشکل از دو مؤلفه است؛
هندسه خیابان که در اغلب موارد بهصورت مقطعی و بدونابتدا
و انتها ترسیم میشود و دیگری خطکشی وســط خیابان است
که مسیر دوسویه آمدوشد اتومبیلها را تعریف و از یکدیگر مجزا
مینماید .ایــن عامل با مقدار ویــژه  1/56حــدود 9/18درص ــد از
واریانس را در برگرفته است .این عامل به عناصر کالبدی موجود در
منظر خیابان توجه دارد و نشان میدهد که کودکان در این سنین
تصویر کاملی از هندسه و ساختار خیابان در ذهن خود دارنــد و
قاعده حا کم بر آن را میفهمند.
عامل پنجم :منظر شهر
ساختمانهای بلند و کــوتــاه مرتبه کــه جــدارههــای خیابان را
میسازند ،عاملی را شکل دادهان ــد که منظر شهر نامیده شده
اس ــت .ایــن عــامــل بــا  1/52در مجموع بیش از 8/94درص ـ ــد از
م ساختمانهای بلندمرتبه به
واریانس را تشکیل داده است .ترسی 
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در بین عاملهای ششگانه مؤثر بر تصویر ذهنی کودکان از منظر
خیابانهای شهری داراســت .این موضوع نشان دهنده اهمیت
بازی برای کودکان در سنین چهارتا هفت سال و کوشش آنها برای
کشف محیط پیرامون خود است که در بررسی روانشناسی رشد
کودکان در این سنین بدان اشارهشده بود .تصور کودکان از محیط
خیابان به مثابه محلی بــرای بــازی و سرگرمی به جنبه تفریحی
خیابان برای کودکان نیز باز میگردد.
عامل دوم :مقررات خیابان
این عامل در کل سه مؤلفه شامل عالئم راهنمایی و رانندگی ،خط
عابر پیاده و احترام به قانون و مقرارت راهنمایی و رانندگی را در
بردارد .در این عامل عالوه بر عناصر کالبدی موجود در خیابان به
موضوع رفتار شهروندی صحیح نیز اشار ه شده است .مقدار ویژه
این عامل  1/82است که در مجموع قادر است بیش از 10/7درصد
از واریانس را تبیین نماید .این عامل در درجه دوم اهمیت قرار
داشته و نشاندهنده اهمیتی است که مقررات و قوانین و بهتبع
آن آموزش آنها در این سنین بر تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابان
ً
دارد .تصویر ذهنی مثبت از قانونمداری در سنین بعدی احتماال
دچار چنان دگرگونیهایی میشود که معضالت آمدوشد کنونی را
در شهرهای کشور در پی داشته است .قرارگیری این عامل در مرتبه
دوم میتواند گواهی باشد بر درک کودکان از مقررات راهنمایی و
رانندگی بهاندازهای که پس از بازی که طبیعت و سرشت کودکان
را تشکیل میدهد ،در مقام بعدی در تصویر ذهنی آنها ایستاده
است.

0/801
0/814

مراتب بیشتر از ساختمانهای کوتاه مرتبه بوده و در اغلب موارد
ساختمانها ب ه طور مجزا از یکدیگر ترسیم شدهاند .به عبارت دیگر
کودکان در تصویر ذهنی خود جــداره شهری خیابان را ب ه صورت
پیوسته درک نمیکنند.
عامل ششم :ساختار تقاطع
ترسیم چهارراه و چراغ راهنمایی و رانندگی که کنترل نظم را در
تقاطع بر عهده دارد ،آخرین عامل در تصویر ذهنی کودکان است

که با مقدار ویژه  1/19با واریانس 7/01درصــد در مجموعه عوامل
شکلدهنده تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابان شهری است .با
وجود این که ترسیم چهارراه بسیار کمتر از ترسیم خیابان بهصورت
مستقیم بــوده اســت ،ایــن عامل همچنان بخشی از مؤلفههای
اصلی در تصویر ذهنی است که به عناصر کالبدی ساختار خیابان
باز میگردد.

نمودار شماره :5مؤلفههای سازنده تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابان شهری
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 .5نتیجهگیری
خیابان بهعنوان یکی از با ارزشترین عناصر سازنده فضای شهری،
عنصری است که در کودکان تصویر ذهنی متمایزی در سنجش با
بزرگساالن دارد .در این پژوهش تصویر ذهنی کودکان پنج تا هفت
سال با ترسیم نقاشی از یک خیابان استخراج گردید و مورد تحلیل
توصیفی و بار عاملی ا کتشافی قرار گرفت که در نمودار شماره 6
مــدل بــه دســت آمــده از نتایج ،نشان داده شــده اســت .تحلیل
توصیفی نقاشی کودکان نشان میدهد که اغلب کودکان خیابان را
یک راه مستقیم میدانند که آغاز و پایانی ندارد .این درحالی است
که مطالعات پیشین نشان داده بودند که کودکان به ابتدا و انتهای
مسیر توجه بیشتری دارند .بیشترین مؤلفههای ترسیمی متعلق به
عوامل کالبدی ثابت در خیابان به ترتیب شامل خودرو ،خطکشی
خیابان و چراغ راهنمایی است .متأسفانه در هیچکدام از نقاشیها
مبلمان شهری دیــده نمیشود .این موضوع نشان میدهد که
طراحی و اجــرای مبلمان در منظر خیابان ب ه گونهای اســت که
در تصویر ذهنی کودکان جایی نــدارد .کودکان به فضای سبز و
عناصر طبیعی آن توجه دارند که از این میان درختان از مهمترین
و فراوانترین عناصر طبیعی سبز در ترسیمها هستند .خورشید و
ابر عنصر برجستهای در ترسیم آسمان میباشد و کما کان ترسیم
انسان در حاالت رفتاری گونا گون بیش از 86درصــد از ترسیمها
را به خود اختصاص میدهد که با نتایج دیگر پژوهشگران (مانند
 )Günindi, 2012مشابه است که در بیش از نیمی از موارد در پیروی
از قوانین راهنمایی و رانندگی هستند .نبود تنوع رنگی و جزئیات
انــدک در ترسیمها نشان میدهند که پالت رنگی خیابانهای

کنونی و جزئیات ب ه یــاد ماندنی آنها با مقیاس ذهنی و جسمی
کودک منطبق نیستند .اغراق در ترسیم خودرو ،چراغ راهنمایی و
رانندگی و انسان در خیابان برای کودک بازگوکننده این نکته است
که این سه عنصر نشانههای اصلی در تصویر ذهنی او از خیابان
هستند.
کودکان مــورد پژوهش در این بررسی به ترکیب عناصر طبیعی و
سرشت بازی (عاملی به نام «طبیعت و بازی») بهعنوان اصلیترین
عامل در تصویر ذهنی خود از خیابان اشاره داشتند .عاملهای
پساز آن به ترتیب شامل «مقررات خیابان»« ،طبیعت آسمان»،
«ساختار خیابان»« ،منظر شهر» و «ساختار تقاطع» هستند که
از تحلیل عاملی استخراج شــدهانــد .به بیان دیگر فعالیتهای
اوق ــات فــراغــت بخش اصلی تصویر ذهنی کــودک در ایــن سنین
از منظر خــیــابــان اســت کــه مـیتــوانــد در ترکیب بــا فعالیتهای
یادگیری محیطی مبتنی بر بــازی تعبیر شده و درک کاملتری از
ذهنیت کودکان در این سنین از فضای باز شهری داشت .تحلیل
مؤلفههای سازنده تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابان شهری
به روش تحلیل عاملی به طور کلی نشان میدهد ،عاملهایی که
به نوعی در بردارنده «هندسه ،ساختار و نظم حا کم بر خیابان»
هستند با حدود 27درصد واریانس بیشترین فراوانی را در تصویر
ذهنی کودکان دارند .اینها نشان میدهند که کودک در این سنین
فهم کلی مناسبی از ماهیت خیابان دارد و آمــوزشهــای پایه به
ن حال ضعف اصلی
خوبی این درک را تکمیل نموده است .با ای 
در فقدان ترسیم فعالیتهای اجتماعی و فعالیتهای انتخابی در
ترسیمهاست که به نبود این دسته رویدادها در منظر خیابانهای
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