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چکیده
طبیعت از گذشته تا امروز بخش ناگسستنی زندگی بشر بوده است وانسان بعد از عبور از دوران انقالب صنعتی وگذران بحران
های روحی ناشی از حضور فلز دوباره به آغوش مادر خود یعنی طبیعت در غالب معماری پایدار بازگشته است.حال با دانستن
تاثیر مثبت فضای سبز وطبیعت بر روان آدمی دراین تحقیق میدانی تاثیر آن بر روی کودکان کم توان ذهنی استان قزوین که
دارای ذهن آسیب پذیر تر وحساس تر نسبت به سایر کودکان هم سن خود هستند پرداخته شد وبا تهیه پرسش نامه هایی از
مربیان و والدین این کودکان که طبق جامعه آماری مورگان شامل  02خانوار دارای کودک عقب مانده آموزش پذیر تهیه شده
خواسته شد تا با توجه به رفتارهای کودک خود هنگامی که در پارک ها و طبیعت هستند مورد ارزیابی قرار گرفته است .که
نتایج پژوهش نشان می دهد این کودکان عالوه بر داشتن تمایل در فضاهای آرام وبه دور از سر وصدا تمایل قابل توجهی به
حضور در بین طبیعت و فضاهای سبز رادارندکه نتایج نشان می دهد این امر عالوه بر کنترل استرس آنها و تاثیر قابل توجه در
کنترل ناهنجاری ها وپرخاش گرایانه آنان می تواند حس شادی را به آنان هدیه دهد.

واژگان کلیدی :کودکان عقب مانده ذهنی ،معماری پایدار،فضای سبز ،سالمت روان
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مقدمه
طبیعت دستاورد بهترین معمار یعنی خداوندگار است و اغلب برای معماران بهترین سرچشمه الهام بوده است(خاک زند ،
 .) 83 :6831این پژوهش به دنبال چگونگی اثر بخشی فضای سبز در کنترل و بهبود کیفیت زندگی جوامع از جمله قشر کودک
بالخص کودک استثنایی می باشد .همان طور که گفته شد طبیعت در بسیاری از راهبردهای منتهی به خالقیت معماری تاثیر
می گذارد .طبیعت همیشه در همه جا حاضر و طبقه بندی ناپذیر و به مثابه ابزاری بسیار قدرتمند برای الهام بخشی است(خاک
زند .)83 :6831 ،شهر سیستم زنده وپویایی است که پارکها وفضاهای سبز جزیی از آن هستند وبه دلیل نقش نقش موثر آنها
در کاهش تراکم شهری،ایجاد مسیرهای هدایتی،تکمیل وبهبود کارکرد تاسیسات آموزشی،فرهنگی،مسکونی وذخیره زمین برای
گسترش آینده شهر با ارزش هستند(.رزاقیان وهمکاران )633-6836-همچنین از بهترین سرمایه گذاری ها در جوامع در حال
توسعه پرداختن به امور مربوط به کودکان است از این میان بررسی رشد روانی حرکتی و حضور فعال در فضاهای شهری از
جمله مباحثی است که همواره عالقه والدین ،مربیان و متخصصین اطفال را به خود معطوف داشته است( کیانی:6836 ،
.) 42پرواضح است که ایجاد محیطی مناسب برای کودک که هماهنگ با نیازهای او باشدیکی از مهم ترین مواری است که
برنامه ریزان هر شهر وجامعه ای بایستی به آن توجه نمایند(،آزموده)0-
پرسش تحقیق
آیا فضای سبز باعث بهبود عملکرد کودکان عقب مانده ذهنی و کنترل پرخاشگری آنان می شود؟
آیا حضور کودکان در فضای سبز سبب بهبود کیفیت زندگی کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر می شود؟
آیا فضای سبز سبب شادی کودکان عقب مانده ذهنی خفیف می شود؟
پیشینه تحقیق
در رابطه با موضوع چگونگی اثربخشی و روانشناختی فضای سبز بر روی کودکان عقب ماندده ذهندی پیشدینه ی زیدادی وجدود
ندارد ولی در ادامه بخشی از کتاب ها و مقاالتی که تا حدودی به این موضوع در ارتباط بوده آورده شده است.
-6بیان زاده ،اکبر ،زهرا ارجمند ".6830 ،تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بدر رفتدار سدازگارانه کودکدان عقدب ماندده ذهندی
خفیف" .مجله اندیشه و رفتار ، 3شماره 6
هدف از این مقاله به منظور بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر رفتار سازگارانه کودکان عقب مانده ذهنی
خفیف انجام شده است .با توجه به یافته ها گروه آموزش پذیر در این کودکان پس از پایان جلسات آموزشی ،بهبود معندی داری
در زمینه رفتار سازگاران ه ( مجموع مهارت های زندگی روزمره و مهارت اجتماعی شدن) و مهدارت هدای اجتمداعی پیددا کدرده
است .و بهبود های بدست آمده از آموزش  0ماه پس از پایان آموزش نیز همچنان حفظ شده است.
-0سادات پور ،مریم ،محمود منصور " .6830 ،بررسی اثر موسیقی غیر فعال و حرکات خود انگیخته در مهار کردن پرخاشدگری
کودکان عقب مانده ذهنی خفیف ".مجله روانشناسی ،شماره 0
هدف از این مقاله بررسی اثر موسیقی غیر فعال و حرکات خود انگیخته در مهار پرخاشگری کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و
مقایسه ی اثر موسیقی بین کودکان عقب مانده ذهنی خفیف می باشد .که به وسیله آزمودن و با استفاده از داده های کمی و
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نتایج کیفی که شامل مشاهدات و گزارش های والدین و معلمان می باشد به اثبات رسیده است .در این پدژوهش همچندین بده
مهارت های اموخته شده به کودک و تجارب اکتسابی کودکان مانند کودکان عادی اشاره میکند.
-8زارعی گرگ آباد ،فاطمه ".6836 ،ارزیابی کیفیت فضای شهری با تاکید به نیاز کودکان با رویکرد پایداری نمونه سنندج"
هدف از این مقاله ایجاد فرصت برای کودکان در راستای شکل دادن و یدا تیییدر محدیی پیرامونشدان در راسدتای پیددا کدردن
الگوهای طراحی فضای سبز با توجه به دیدگاه های کودکان است .همچنین به ارزیابی فضای سبز در توسدعه پایددار بده عندوان
بستر کالبدی حیات مدنی و تعامالت اجتماعی اشاره میکند.
-4دورخیز ،محسن ".6830 ،بررسی تاثیر فضای باز حیاط کالبدی – اقلیمی در فضاهای آموزشی از گذشته تاحال ".
در این مقاله آمده است که حیاط مدرسه به عنوان بخشی از فضای فیزیکی مدرسه نقش قابل توجهی در فرایند یدادگیری دارد.
همچنین نقش فضای باز در باال بردن جذابیت فراگیران بررسی کرده هدف این تحقیق مدروری بدر نظریده هدا و رویکدرد هدای
معماری در برخورد با فضاهای باز مدارس جهت تقویت این نقش می باشد.
-3ایزدیاری  ،آرزو  ".6830 ،تعامل در فضاهای شهری نقش طراحی فضای سبز بر ایجاد حس شادی در کودکان".
در این مقاله آمده است که کودکان به سبب محدودیتهای جسمی و روانی خود اجبارا تابع شرایی محیطی هستند .در میان این
محیی ها ،فضاهای سبز نقش و اهمیت ویژه ای در ارتقا سالمت ،حس شادی و پویای در کودک داشته و مدی تواندد نیداز هدای
اجتماعی و فردی آنها را برآورده سازد.
-1فروشی  ،نرگس  " .6830 ،راهکارهای معماری در طراحی فضای کودک با رویکرد ارتقاء خالقیت ".
هدف این مقاله تدبیر ایده های طراحی در فضاهای مخصوص کودکان در ارتقاء خالقیت کودک می باشد که یکی از این ایده ها
ب ه فضاهای سبز و فضاهای باز اشاره شده است ،که طراحی فضاهای باز متنوع و انعطاف پذیر و طراحی طبیعت و فضای سبز بدر
خالقیت تاثیری مثبت و معنا دار دارد.
-7محرقی زاده ،پرستو ".6830 ،نمایش اکوسیتی با استفاده از باغ های عمودی و نقش آن در ارتقا و سالمت جسم و روان "
د ر این مقاله آمده است که یکی از راهکار های استفاده از طبیعت فضای سبز عمودی یا دیوار سبز است کده ایدن کدار سدبب از
بین بردن بیگانگی افراد به خصوص کودکان با طبیعت می شود .و در بعد زیبایی منظر نیز ،به دلیل تطابق بیشتر چمن با برخی
از رنگ ها ایجاد آرامش روانی بیشتری می کند .هم چنین تاکید بر اهمیت فضدای سدبز در شهرسدازی و نقدش آن در سدالمت
جسم و روان می پردازد.
-3توکلی  ،نیکی  " .6833 ،عملکرد محیی های سبز و طبیعی در ارتقاء سالمت روحی – روانی انسان ".
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هدف از این مقاله تاثیر و اهمیت ابعاد غیر مادی طبیعت بر زندگی انسان به عنوان گامی در جهت پایداری زندگی شهری بدوده
است و به بررسی عملکرد طبیعدت شدهر بدر کیفیدت معندوی زنددگی مدردم از طریدق بررسدی میددانی بدا پرسشدنامه از بدین
بازدیدکنندگان پارک چیتگر در منطقه  00پرداخته است .که به نتیجه رابطه بین انگیزه مردم از مراجعه بده فضداهای طبیعدی،
ابعاد حسی مثبت و غیر ملموس ناشی از تجربه طبیعت و نقش آن در ارتقاء سالمت روحی و کیفیت زنددگی آندان کده یکدی از
جنبه های دستیابی به توسعه پایدار است را بررسی می کند.
-3سیف نراقی ،مریم و نادری  ،عزت اهلل  ".6831 ،روانشناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روش های آموزشدی آنهدا " .تهدران،
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشکده ها (سمت)  ،جلد .6
در این کتاب تعریف های کلی و روانشناختی کودکان عقب مانده ذهنی آمده اسدت و شدیوه هدای برخدورد بدا آندان و نحدوه ی
ارتباط برقرار کردن آنها و هم چنین محدودیتهای شناختی و کاستی ها در رفتارهای سازشی از جمله برقراری ارتباط با دیگران
و مراقبت از خود ،تعاملهای اجتماعی مناسب و برخی از رفتارهای تکراری و بدون انعطداف از ویژگدی هدای بدارز ایدن کودکدان
محسوب میشود.
-62پاکزاد ،جهان شاه و بزرگ ،حمیده ".6838 ،الفبای روانشناسی محیی برای طراحان "  .تهران  ،آرمان شهر ،چاپ دوم.
در این کتاب نویسنده عوامل ارتقای کیفیت محیی و خود شدکوفایی شدهروند را بیدان میکندد و نیازهدای متفداوت انسدان هدا،
رویکردهای مختلف جهت توجیه رفتار انسان ها ،چگونگی ارتباط بین انسان و محیی ،چگدونگی دریافدت اطالعدات از محدیی و
چگونگی رفتار بر اساس آن بررسی قرار می گیرند.
روش تحقیق
تحقیق پیش رو به روش کیفی مورد مطالعه قرار گرفت و یافته ها و داده ها به صورت توصیفی – پیمایشی و تهیهه و تظیهیپ پر هش هامهه
جمع بظدی شده ا ت .که متغیر مستقل فضای بز و طبیعت در فضاهای هگهداری کودکان عقب ماهده ذهظی و متغیر وابسته میزان و تهاییر
رواهی و رواهشظاختی آن می باشد .وبا تهیه پرسش نامه هایی از مربیان و والدین این کودکان که طبق جامعه آماری مورگان شدامل
 02خانوار دارای کودک عقب مانده آموزش پذیر تهیه شده خواسته شد تا با توجه به رفتارهدای کدودک خدود هنگدامی کده در
پارک ها و طبیعت هستند ،مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فرضیه تحقیق
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.6

فضای سبز باعث بهبود عملکرد کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و کنترل پرخاشگری آنان می شود.

.0

حضور کودکان در فضای سبز سبب بهبود کیفیت زندگی کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر می شود.

.8

فضای سبز سبب شادی کودکان عقب مانده ذهنی خفیف می شود.
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جدول شماره  -1جدول وال ،فرضیه ،هدف پژوهش (هگارهده)

وال پژوهش

فرضیات پژوهش

اهداف پژوهش

آیا فضای بز باعث بهبود عملکرد کودکان فضای بز باعث بهبود عملکرد کودکان

کظترل پرخاشکری کودکان عقب ماهده

عقب ماهده ذهظی و کظترل پرخاشگری آهان عقب ماهده ذهظی خفیف و کظترل

ذهظی در فضای بز

می شود؟

پرخاشگری آهان میشود.

آیا حضور کودکان در فضای بز بب حضور کودکان در فضای بز بب بهبود
بهبود کیفیت زهدگی کودکان عقب ماهده کیفیت زهدگی کودکان عقب ماهده ذهظی
ذهظی آموزش پذیر می شود؟

آموزش پذیر می شود.

آیا فضای بز بب شادی کودکان عقب

فضای بز بب شادی کودکان عقب

ماهده ذهظی ضعیف می شود؟

ماهده ذهظی ضعیف می شود.

توجه طراحان بهبود کیفیت زهدگی کودکان
عقب ماهده ذهظی

کاهش ا ترس و توجه به هیازهای این
کودکان

مفاهیم،دیدگاه ها و مبانی نظری :
معماری پایدار
محیی زیست انسانی مفهوم جامعی است ازمجموع تاثیرات عوامل بیروندی وروابدی انسدانها بدا محدیی ،نحدوه برقدراری ارتبداط
وتاثیرپذیری خصوصیات اکوسیستمها در کیفیت احساسدی ورواندی انسدانها تداثیر مهدم وغیرقابدل انکداری دارد( .کدا م یدزدی
وعارفیان )1-6832-واضح است که دسترسی به اشکال مختلف طبیعدت از نیازهدای بنیدادین انسدانی و بندابراین بخدش بسدیار
ضروری فضاهای باز محسوب می شود.توجه به فضاهای سبز در قالب پارک های عمدومی از قدرن63و63مدیالدی در غدرب ودر
پاسخ به مطالبات اجتماعی به تسهیالت تفریحی وکاهش استرس های اجتماعی که عامل تهدید کننده نظام اجتماعی وسیستم
حکومتی به شمار می روند ،مورد توجه بوده است..هم اکنون حمایت های مردمی فراوانی جهت تامین فضاهای سبز عمدومی در
نواحی شهری وجود دارد و تاکید رو به رشدی نیز در اهمیت فضاهای باز سبز در سالمت فیزیکی وروانی شدهروندان دیدده مدی
شود(.مظفر وهمکاران31-6830-و)37
توسعه پایدار
توسعه پایدار به تعبیری برقراری تعادل بین توسعه ومحیی زیست می باشدد(.طباطبایی وامدین زاده )8-6830-الزمده پدذیرش
توسعه پایدار به عنوان مفهومی جامع وفراگیر در نظر داشتن مفهوم توسعه زیست بوم می باشد که از سال6372در برنامه ریزی
های محیطی سازمان م للوببسیاری از سازمانهای مدافع محیی طبیعی مورد توجه قرار گرفت.تفکر نظام مندی که امروزه در
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مفهوم توسعه ی پایدار به ویژه در عرصه ی کالنشهرها پدید آمد است بر نقش فضای سبز با ویژگی های آن در یک مجموعده
تفرجگاهی به همراه درک صحیح از واقعیتهای اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی تاکید دارد( .محمدی ده چشمه وهمکاران)03-
معماری پایدار
معماری پایدار به قرن 63برمی گردد.جان راسکین،ویلیام موریس وریچارد لتابی از پیشگامان نهضدت معمداری پایددار محسدوب
می شوند.راسکین در کتاب "هفت مشعل معمای"خود می گوید که برای دستیابی به رشد وپیشرفت می توان نظدم هارمونیدک
مجود در طبیعت را الگو قرار داد.موریس بازگشت به فضای سبز حومه شهر وخودکفایی واحیدای صدنایع محلدی را توصدیه مدی
کرد.هدف از طراحی ساختمان های پایدار کاهش آسب آن بر روی محیی از نظر انرژی وبهره برداری از منابع طبیعی اسدت،که
شامل قوانین زیز می باشد:
-

کاهش مصرف منابع تجدید

-

توسعه محیی طبیعی

-

حذف یا کاهش مصرف مواد سمی ویا آسیب رسان بر طبیعت در صنعت ساختمان(زندیه وپروردی نژاد)3-6833-

یک طرح پایدار همزمدان در پدی رسدیدن بده ارزش هدای زیباشدناختی ،زیسدت محیطی،اجتماعی،اقتصدادی،اخالقی ومعندوی
اسدت(.زندیه وپددروردی نددژاد )1-6833-در جوامددع مددرن،بیش از 7درصددد طددول عمددر هدر شددخص در فضدداهای داخلددی مددی
گذرد،بنابراین ضروریترین نقش معماری خلق محیطهای ساخته شده ای است که امنیت،سالمت،آسایش فیزیکی،صدحت رواندی
وبهره برداری ساکنان خود را تداوم می بخشد(.محمدی ده چشمه وهمکاان)03-
کودک و طبیعت
کودکا ن حساس ترین و تاثیر پذیرترین گروه سنی جامعه را تشکیل میدهند و در حساسدترین و مهمتدرین سدال هدای زنددگی
شان یعنی زمانی که پایه های رشد شخصیتی ،ذهنی ،جسمی و اجتماعی آنها شکل میگیرد تا زمانی کده وارد شدهر مدی شدوند
نیازمند این هستند تا زندگی اجتماعی را در مقیاس خود تج ربه کنند و این امر مستلزم فراهم بودن فضایی کودکانه و صمیمانه
است .دنیایی پر از شادی با رنگ های زیبا که در آن کودک فرصت بیان افکار تدازه و پدرورش و رشدد اسدتعدادهایش را داشدته
باشد ،فضایی که زمینه ای مناسب برای خالقیت کودکان را فراهم آورد که این امدر در کودکدان عقدب ماندده ذهندی خفیدف و
آموزش پذیر هم قابل تامل است .در این میان فضاهای سبز اهمیت ویژه ای دارند زیرا ایدن فضداها بخدش عمدده ای از زمدان و
محیی زندگی کودکان را به خود اختصاص می دهند و می توانند نیازهای اجتمداعی و فدردی آنهدا را بدرآورده سدازند .بندابراین
ارتقاء کیفیت این فضاها می تواند در سالمت و رشد قوای روانی ،آموزش ،خالقیت کودکان و در نتیجده ایجداد حدس شدادی در
آنها تاثیر بسزایی داشته باشد( ایزدیاری  .)6-0 :6830،تاثیر محیی و فضاهای سبز در رشد کودکان از دیدگاه های روانشناختی
رشد و یادگیری نیز قابل بررسی است :ژان پیاژه معتقد است  :کودکان جهان هستی را متفاوت از بزرگساالن میبینند .آنها از راه
تجربه ی مستقیم با محیی پیرامون ،به درک و فهم امور می پردازند .الفون ضرورت های اسای رشد را در 8مورد بیان می کند:
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-6ضرورت درک محیی و گسترش شناخت  -0ضرورت سالمت – امنیت جسمی و گسترش -8ضرورت ارضای عواطف پیوند با
محیی و گسترش انگیزه ها
این ضرورتها تاکیدی بر نقش محیی زندگی کودک برای تحرک آزاد و مستقل ،گسترش مهارت های بددنی و ایجداد پیونددهای
عاطفی و روحی باآن ها و در نتیجه ایجاد حس شادی و نشاط در کودک است( حسینی و دیگران:6831 ،؟) .بنابراین مدی تدوان
گفددت کدده تمدداس مسددتقیم بددا محددیی هددای سددبز یکددی از ابعدداد مهددم در ایجدداد حددس شددادی بددرای کددودک محسددوب
میشود(ایزدیاری .) 8 :6830،برخی از تحقیقات روانشناسی پیرامون ترجیحات محیطی افراد نیز ازعان می دارد که کودکدان ،بده
طور کلی محیی های طبیعی و سبز شهری را به محیی های مصنوع شهری ترجیح می دهند(استون.)676-633 :0220،

تصویر شماره-1مظبع (ایزدیاری )4 :1131،

عقب ماندگی ذهنی و ویژگیهای رفتاری کودکان عقب ماندگان ذهنی خفیف و شدید
از یک سو اینکه فرایند هوشی در میز این کودکان صورت میگیرد فرض قطعی است .همچنین رشد روانی حرکتدی وابسدته بده
تکامل سیستم اعصاب مرکزی بوده در غیر این صورت سبب پرخاشگر شدن و عدم کنترل آنها می شود .یکی از راه هدای مدوثر
در زمینه ی این جستجو کشف تفاوت بین کودکان عادی و کودکان عقب مانده ذهنی می باشدد .کده بسدیاری از کمبدود هدای
مشهود در کارکرد کودک ان عقب مانده ذهنی را توجیه خواهد نمود .درمانگران در طی روند ارزیابی و درمان ،بیمار را در راستای
مشکالت کارکردی شناخته شده به صورت کلی مینگرند و به گونه ای محض بر روی خود اختالل تمرکز نمی یابند .بده همدین
دلیل الزم است کودکان عقب مانده ذهنی را از نظر حرکتی به طور دقیق ارزیابی کنند تا نیاز های آنان پدیش از سدازمان دهدی
برنامه ی درمانی شناسایی شود .این امر نیاز به ابزار و روش مناسب دارد تا سطح نیازها و توانایی های ایشان برای درمدان مدوثر
تر مشخص گردد(کیانی  .)42-46 :6836 ،تاکنون صدها تعریدف مختلدف از عقدب مانددگی ذهندی توسدی دسدت انددرکاران و
متخصصان مختلف ارائه گردیده است .امّا باید اذعان نمود که تعریف دقیق و روشن عقب ماندگی ذهنی چندان ساده نمی باشدد.
زیرا عقبماندگی ذهنی با یک شرایی یکسان و به یک میزان و علل مشابه و آثار همانند در همه افراد عقبمانده ذهنی مشداهده
نمیشود .در هر حال آنچه که مورد نظر غالب دستاندرکاران شناخت و تعلیم و تربیدت و هددایت کودکدان عقدبماندد ذهندی
می باشد ارائه یک تعریف جامع از عقب ماندگی ذهنی و نمایان نمودن تمامی ویژگی های مربوط به تأخیر در رشد ذهنی ،رواندی،
عاطفی و اجتماعی افراد عقبمانده ذهنی است .در این رابطه تعریفی که از جامعیّت نسبتاً خوبی برخوردار بوده و مورد قبول
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اکثر مجامع علمی و متخصصین مربوطه میباشد تعریفی است که از سوی انجمن عقب ماندگی ذهنی آمریکدا ) (AAMDابتددا
در سال  6333توسی هبر و سپس با تجدید نظری در سال  6316به شرح زیر ارائه شده است:
«عقب ماندگی ذهنی مربوط می شود به عملکرد پایین تر از حدّ متوسی عمومی هوش که در دوران رشد اهر شده و همدراه بدا
اختالالتی در رفتار سازشی باشد» (سیف نراقی :6831 ،؟).
ویژگیهای رفتاری کودکان عقب ماندگان ذهنی
6

د در تمرکز حواس و توجه الزم به یک موضوع دچار اشکال هستند0 .

0

د به هنگام توجه به یک موضوع یا مسئله ای با کوچکترین اتفاق یا جریانی که در اطراف آنها رخ مدیدهدد حواسشدان
پرت میشود.

8د در پاسخ به محرکهای محیطی رفتار یا حالت عادی ندارند یعنی یا بیش از حد معمدول عکدسالعمدل نشدان میدهندد و یدا
حداقل عکسالعمل را از خود بروز میدهند.
4د از اینکه در برابر شرایی و موقعیتهای خاص بتوانند رفتار و عکسالعمل متناسبی از خود نشان دهند دچار اشدکال هسدتند.
به عبارت دیگر قدرت تشخیص موقعیتهای مطلوب برای یک رفتار و عکسالعملهای مناسب را ندارند.
3د در مقابل مشکالت و نارساییها و ناکامیها بسیار کم رفیت بوده و تحمل سختیها و شکستها را ندارند.
 1د در انعکاس و بیان روشن و واضح فکر و اندیشه خود به دیگران دچار اشکال میباشند و باالخره دیر میآموزند و زود فراموش
میکنند لذا صبر و شکیبایی در ارائه برنامههای آموزشی و تربیتی و تکرار و استمرار آن در آموزش کدودک عقدب ماندد ذهندی
امری است ضروری و اجتناب ناپذیر.
 -7در زمینههای رفتاری ،عاطفی و حسی و حرکتی تعادل الزم را ندارند.
 3د در بعضی از حواس پنجگانه مانند بینایی و شنوایی و گویایی دچار اختالل و ناهنجاری بوده و این امدر باعدث محددودیت در
امر یادگیری میگردد.
3د این گروه از کودکان از نظر رشد عاطفی دچار تأخیر بوده و مرحله منفیگری که در کودک به مرحله مقاومت معدروف اسدت
در آنها دیرتر از کودکان عادی بوجود آمده و طوالنیتر نیز باقی میماند و از عیوب این امر این است که روابی اجتماعی کدودک
به شکل ابتدایی یا در مراحل اولیه تثبیت میشود عقبماندگان عمیق (تربیتپدذیر و حمایدتپدذیر) بده نددرت رفتارهدای غیدر
اجتماعی یا ضد اجتماعی یا خطرناک از خود بروز میدهند در صورتیکه در آموزشپدذیرها بده علدت اینکده از مشکلشدان آگداه
هستند عقد خودکم بینی یا احساس مقاومت شدیدی وجود دارد و به همین دلیل رفتاری ضد اجتماعی و خطرناک بیشتری از
خود بروز می دهند و در صورتی که در محیی نامساعد تربیتی قرار گیرند دچار اختالالت شخصدیتی شددیدی و رفتارهدای ضدد
اجتماعی شده و غالباً آلت دست افراد سودجو قرار میگیرند.
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62د این کودکان چون نمی توانند با افراد دیگر رابطه عاطفی صحیح برقرار کنند دچار بیتوجهی و طرد شددگی مدیشدوند لدذا
قادر نیستند حتی از توناییهای محدودشان استفاده کنند و حتی استعدادهای فطریشان را به مقدار کم بروز دهندد از ایدن رو
عقب ماندگیشان شدت یافته و اختالالت شخصیتی در آنها بروز میکند(سیف نراقی:6831 ،؟).
رابطه فضای سبز با سالمت روان
از جمله تاثیرات ناشی از زندگی در فضای سبز کاهش تاثیرات منفی ناشی از استرسی است که امروزه به میزان زیدادی افدزایش
یافته است .این در حالی است که تحقیقات نشان داده اند که بدین ادراک محدیی اطدراف و سدالمت انسدان رابطده وجدود دارد.
بنابراین دانش موجود در زمینه راهی که منا ر دیداری و طبیعت سالمتی و رفاه افراد را تحت تاثیر قرار می دهد می تواندد بده
کاهش استرس و افزایش ترمیم و بازسازی کمک کند .رویکرد ها و نظریات مختلفی در جهت توضیح و سنجش تداثیر طبیعدت
بر سالمت انسان ایجاد شده اند ،نظریات معاصری مانند نظریه بهبود استرس الریچ پیش بینی کرده که منا ر طبیعدی اسدترس
را کاهش می دهند و در حالی که محیی های ساختمانی بهبود استرس را به تاخیر می اندازند .طبق این نظریه قرار گدرفتن در
موقعیت های طبیعی ،پاسخ های عاطفی مثبت را گسترش می دهد( حمید.)866-862 :6836 ،
عالوه بر م وارد ذکر شده شاید بتوان تاثیرات مثبت بودن در طبیعت را ناشی از تاثیراتی دانست که رنگ ها بدر روی انسدان مدی
گذارند .رنگ ها تاثیرات هیجانی و شناختی مختلفی را برمی انگیزانند (.کوداما .)34 :0262 ،
همچنین مطالعات نشان داده اند که زندگی در طبیعت عملکرد قلبی و عروقی را به گونده ای مثبدت تحدت تداثیر قدرار میدهدد
میزان پاسخ های فیزیولوژیک به استرس را کاهش می دهد و توانایی سازگاری با وقایع استرس را بهبود مدی بخشدد .همچندین
مشخص شده است که محیی های طبیعی کارکردهای شناختی کودکان را افزایش می دهند( ولز .)33 :0222 ،
فضای سبز در محیط آموزشی کودکان
یادگیری ،بخش مرکزی زندگی هر فرد است .همچنین معماری هنری است که مارا دربرگرفته است و انسدانها بدیش ازآنکده بدر
فضا تاثیر بگذارند از آن تاثیرمی پذیرند ،آموزش و به تبع آن محیی های آموزشی بیشترین اثر و نقدش را بدر ذهنیدت و تمددن
سازی جوامع برعهده دارند( شهبازی .)163-163 :6836 ،گامپ محاسبه نمود که به طور متوسی هر فرد حدود 64هزار ساعت
از عمر خود را از دوره ابتدایی تا دیپلم در مدرسه میگذراند .بنابراین محیی تربیتی باید بیانگر زیبایی های باشدد کده انسدان در
میدان جاذبه آن قرار گیرد ( .گامپ:0221 ،؟).
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جدول شماره -2حوزه اصلی مورد توجه در مقوله طراحی محیط های آموزشی.مظبع :گامپ 2002 ،

حوزه ها

ویژگیها

فضایی

خودماهی ،باز ،روشن ،بسته ،فعال ،اکت ،ارتباط با طبیعت

روانی

آرامشبخش ،ایمظی  ،لذت بخش ،بازی  ،حس اجتماعی ،خالقیت

فیزیکی

گرما ،رما ،خظکی  ،رهج  ،لذت بصری  ،معطر

رفتاری

مطالعه فردی  ،همکاری  ،کارگروهی  ،فعالیت های بدهی

وجود عناصر طبیعی که بیشتر در محیی طبیعی بیرونی دیده می شود مانند آب و درخت می تواند حس سرزندگی را به داخدل
فضاهای آموزشی اضافه کند .بنابراین نه تنها به لحاظ کیفیت فضاهای ایجاد شده بلکه به عنوان عامل موثر بدر احسداس تعلیدق
بچه ها به محیی ،طبیعت ،آموزش زندگی طبیعی و مهارت های وابسته به آن مدی تواندد مدورد توجده قدرار گیدرد( شدهبازی ،
 .)103 :6836هم چنین طبیعت قابلیت های زیادی برای پرورش مهارت های کودک در اختیار دارد و می تواندد بده جدز ابدزار
آموزشی ،بستر بسیار مناسبی نیز برای پرورش جنبه های مختلف رشد کودک باشد هم چندین وجدود فضداهای طبیعدی باعدث
ایجاد آرامش روحی ،طراوت فضا و حس تعلق خاطر پیش تر کودکان نسبت به فضای مدرسه می شود(شهبازی .)103 :6836 ،

تصویر شماره-0نمایی از مدرسه هنر سنگاپور (استفاده از طبیعت و عناصر طبیعی ) منبعarch daily :
تاثیر فضای سبز در مراکز اموزشی و نگه داری کودکان عقب مانده ذهنی خفیف
باتوجه به تعاریف عقب مانده ذهنی شاخصه های رفتاری آنان و نتایج بدست آمده کودکان عقب مانده ی ذهنی خفیف همانندد
سایر کودکان از بودن در فضای سبز لذت برده و در مواردی مشاهده شده که ارتباط حسی خوبی با فضا برقرار کرده اندد لدذا بدا
توجه به این امر در طراحی فضاهای آموزشی و فضاهای نگه داری این کودکان فضای سبز نقش مفیدی و بسزایی دارد .چنانکده
استفاده از طبیعت و فضای سبز برای کودکان در اولویت قرار دارد .همچنین نحوه ی محوریت فضای سبز ،رنگ و ندور در فضدا،
رابطه ی فضای سبز با فضاهای مصنوع ،جنسیت ها ،مصالح ،محل درختان و گل ها از مواردی هستند که کودکان بده آن توجده
ویژه ای دارند بنابراین توجه به موارد فوق در ارتباط با مقوله ی طراحی فضای سبز می تواند عدالوه بدر فدراهم آوردن محیطدی
منطبق بر خواست های کودکان ،حس شادی را در آنها افزایش دهد .همچنین از آنجا که هر نوع فضا با توجه بده ویزگدی هدای
هندسی و فضایی خود تاثیرات متفاوتی بر کاربران بر جای می گزارد و فضای سبز نیز از این قاعده مسدتثنی نیسدت(ایزدیاری ،
.)4 :6836
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تصویر شماره  -1تظوع فضایی در مهدکودک ها مظبع  :ایزدیاری )4: 1131 ،

 .3بررسی موردی چند نمونه از مدارس کودکان استثنایی
جدول شماره  -1مظبع  :هگارهده

ردیف

نام

تصویر

موقعیت

ویژگی

قرارگیری
ایده های

قف

راشیب و

پظجره مربع در اصل از هقاشی

مدر ه

کودکان الهام گرفته شده ا ت.

Deyang

چین

1

با ا تفاده از پظجره های با ارتفاع
مختلف به افزایش تعامل با
یکدیگر و کشف جهان اطراف با

http://www.archdaily.com/

هپ
ا تفاده از پظجره های بزرگ در
امتداد جبه ی شمالی جظوبی
اختمان همراه با فضاهای ایجاد

ژاپن

مدر ه
2

شیب با ایجاد یک هسیپ به وجود
می آید که در فضا ماهظد جظگل از

Yamazaki

البه الی
http://www.archdaily.com/
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شده برای تهویه فضا که بر روی

میکظد.

تون ها حرکت
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یافته ها
باتوجه به محدودی های زمانی امکان مطالعات طوالنی مدت بر روی رفتار این کودکان وجود نداشت ولی با تنظیم پرسش نامده
هایی از مربیان و والدین این کودکان که طبق جامعه آماری مورگان شامل  02خانوار دارای کودک عقب مانده آموزش پدذیر در
استان قزوین می باشد خواسته شد تا با توجه به رفتارهای کودک خود هنگامی که به پدارک هدا و طبیعدت هسدتند را بررسدی
کنند و در ادامه نتایج را مشاهده می کنید:

همودارشماره  – 1مظبع هگارهده

سوال ها ی پرسش نامه
-6کودک در محیی و فضای باز احساس امنیت دارد؟ -0.کودک در بودن در فضای باز تاکید دارد؟ -8.کودک در بودن در فضای بسته احساس
راحتی دارد.؟ -4کودک در فضای باز احساس آرامش دارد؟ -3.کودک در فضای بسته لذت نمی برد؟ -1کودک بودن در فضای پرسرو صدا را می
پسندد؟ -7.کودک بودن در فضای آرام را می پسندد؟ -3.کودک در طبیعت احساس آرامش دارد؟ -3کودک بودن در طبیعت را به مکانهای دیگر
ترجیح می دهد؟ -62.کودک احساس نشاط و سرزندگی در طبیعت دارد؟.
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جدول شماره  -4آزمون فرضیه های پژوهش ( هگارهده)

فرضیه

روش تحقیق

آزمون فرضیه

فضای بز باعث بهبود عملکرد کودکان عقب ماهده

به روش کیفی و از طریق مطالعه کتابخاهه ای و

بر ا اس همودار شماره  1و یافته های صورت گرفته

ذهظی خفیف و کظترل پرخاشگری آهان میشود.

روش توصیفی تحلیلی و مطالعه موردی و پر ش

بر روی هموهه های برر ی شده به ایبات ر ید.

هامه
حضور کودکان در فضای بز بب بهبود کیفیت

به روش کیفی و از طریق مطالعه کتابخاهه ای و

بر ا اس همودار شماره  1و یافته های صورت گرفته

زهدگی کودکان عقب ماهده ذهظی آموزش پذیر می

روش توصیفی تحلیلی و مطالعه موردی و پر ش

بر روی هموهه های برر ی شده به ایبات ر ید.

هامه

شود.
فضای بز بب شادی کودکان عقب ماهده ذهظی

به روش کیفی و از طریق مطالعه کتابخاهه ای و

بر ا اس همودار شماره  1و یافته های صورت گرفته

ضعیف می شود.

روش توصیفی تحلیلی و مطالعه موردی و پر ش

بر روی هموهه های برر ی شده به ایبات ر ید.

هامه

جدول شماره -5مشخص کردن روش تحقیق اهجام شده در موضوعات مورد برر ی پژوهش( هگارهده)
موضوع

روش تحقیق

کودک و طبیعت

به روش کیفی و توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخاهه ای

عقب ماهدگی ذهظی و ویژگی
های رفتاری کودکان عقب
ماهده ذهظی
رابطه فضای بز با المت

به روش کیفی و توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخاهه ای
به روش کیفی و توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخاهه ای

روان
فضای بز در محیط های

به روش کیفی و توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخاهه ای

اموزشی کودکان
تاییر فضای بز در مراکز
آموزشی و هگه داری کودکان
عقب ماهده ذهظی خفیف
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نتیجه گیری
در تفسیر و تعمیم نتایج و با توجه به بررسی ها و مطالعات انجام شده می توان به این نتیجه رسدید کده کودکدان عقدب ماندده
ذهنی خفیف همانند سایر کودکان ،از بودن در فضای سبز که یکی ازآیتم های معماری پایدار است ،لذت برده و همچنین یکی
از نیازهای روانی این کودکان دریافت حسی کودک از فضای مطلوب می باشد که طبیعت ،فضای سبز ،شاخصه ها و عناصر سبز
در تداوم فضایی و احساس حسی و روانی این کودکان متاثر می باشد .در نتیجه این امرکودک واقعیت ها را بهتر می پذیرد و بدا
آنها به طور صحیح تر سازش می یابد که این امر به نوبه خود باعث کاهش فشار روانی در این کودکان مدی باشدد بدا توجده بده
پرسشنامه که در بین والدین و مربیان کودکان صورت گرفته فرضیات مورد تایید قرار گرفته است.یعنی فضای سبز سدبز بهبدود
زندگی کودکان عقب مانده ی ذهنی می شود .باعث شادی آنها می شود و عاملی است تا بتواند پرخاشگری این کودکان معصوم
را کنترل کند .پیشنهاد های محقق بر این اصل استوار است که برای بررسی بیشتر و ریز شددن در ندوع زنددگی ایدن کودکدان
معصوم باید مدتی را در کنار آنها گذراند و یا با آنها زندگی کرد .باید بدانیم که ما هر چه را از روی محبت بده آنهدا بددهیم آنهدا
پذیرا هستند و با کمال ادب استقبال می کنند پس حتما بهتر است آنچه را که دوست دارند به آنها ببخشیم چون همین فضای
سبز اشاره شده در پزوهش.
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