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چكيده
 نشان داده شده، ریاضیات و هندسه بر شناخت فضایی کودکان در تحقیقات، اثربخشی بسیاری از آموزشهای غیرمعماری نظیر هنر:زمينه
 آیا آموزش معماری میتواند، اما با توجه به ارتباط توانایی حلمسأله با شناخت فضایی و اینکه اساسا معماری فرآیند حلمسئله است.است
 بررسی اثربخشی آموزش معماری بر شناخت فضایی، هدف پژوهش حاضر:بر شناخت فضایی در کودکان دبستانی مؤثر باشد؟ هدف
 جامعة آماری کودکان. نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون و گروه گواه بود، روش این پژوهش: روش.کودکان دبستانی بود
،1 ،0  غرب و مرکز تهران (مناطق، شرق، جنوب، مدرسه با روش خوشهای چندمرحلهای از شمال0 . بود0971 دبستانی شهر تهران در سال
ً به صورت تصادفی ساده (مجموعا، نفر به تناسب جنسیت و پایه تحصیلی02  از هر مدرسه، گانه) و بهصورت طبقاتی22  از مناطق22  و0 ،00
. نفره تقسیم شدند00  با رعایت جنسیت و پایه تحصیلی گمارده و به دوگروه، نفر در هر گروه آزمایش و گواه91 . نفر) انتخاب شدند01
 از هردو گروه، سپس. ساعته آموزش دیدند9  جلسة02  گروه آزمایش به مدت، سپس. از کودکان آزمون گرفته شد،پیش از آموزش
 یافتهها نشان داد آموزش معماری بر شناخت فضایی مؤثر: يافتهها. آزمون مورد استفاده تحلیل کواریانس یكطرفه بود.آزمون گرفته شد
) وP value= 1/199( ، بازسازی تصاویر،)P value= 1/110( ، تجسم فضایی،)P value= 1/190( ، این تأثیر برای جهتیابی فضایی.است
، نتایج حاکی از اثربخشی آموزش معماری در شناخت فضایی و مؤلفههایش: نتيجهگيری.) معنادار استP value= 1/110( شناخت فضایی
. کودکان دبستانی، آموزش معماری، شناخت فضایی: واژه كليدها.خصوصا تجسم فضایی در کودکان دبستانی است
Background: The effectiveness of many non-architectural trainings, such as art, mathematics, and geometry, on
children's spatial cognition has been demonstrated in research. But, due to the relationship between problemsolving ability and spatial cognition, and considering that architecture is essentially a problem-solving process, can
architectural education affect spatial cognition in primary school children? Aims: The aim of this study was to
investigate the effectiveness of architecture education on spatial cognition of primary school children.
Method: The method of this research was a quasi-experimental with pretest-posttest design and control group. The
statistical population was primary school children in Tehran in 1398. 5 schools with multi-stage clustering method
from north, south, east, west and center of Tehran (regions 1, 8, 16, 6 and 22 out of 22 regions) and in class, 12
people from each school according to gender and the educational level were selected randomly (60 people in total).
Children were tested before training. Then, the experimental group was trained for 12 sessions of 3 hours. Then,
both groups were tested. The test used was one-way analysis of covariance. Results: Findings showed that
architectural education is effective on spatial cognition. This effect is used for spatial orientation (P value= 0/034),
spatial visualization (P value= 0/004), image reconstruction (P value= 0/037) and spatial cognition (P value=
0/001) Is meaningful. Conclusions: The results indicate the effectiveness of architectural education in spatial
cognition and its components, especially the spatial visualization, in primary school children. Key Words: Spatial
cognition, Architecture education, Primary school children.
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مقدمه

غیر روتین در معماری ،موقعیتی کشاکشی را پیشرو قرار میدهد و

توانایی شناختی به عنوان توانایی انجام فعالیتهای ذهنی

شناخت فضایی نیز برای حل مشكالت غیرروتین اهمیت دارد (تپیلو،

مختلف ،با یادگیری و حل مسأله در ارتباط است( .زیارتیکرد و

 )2109و از سوی دیگر ،به گفتة واندرورت ( )0770هنگام مواجهة

میرهاشمی )0977 ،شناخت فضایی 0نیز یكی انگارههای علوم

فرد با وضعیت جدید کشاکشی ،حافظةکاری دیداری  -فضایی و

شناختی میباشد که راهبردهای الزم را برای یك دامنه فرآیندهای

حافظةکاری مرتبط با گفتار ،توسط مخچه تجزیه شده ،مجدداً

پیچیدة شناختی مانند استدالل و حل مسئله 2ارائه داده است

ساخته و در قشر مغز مخلوط میشوند و در مقابله با وضعیت جدید،

(نیوکمب و فریك .)2101 ،این شناخت ،مؤلفهای حیاتی در

با تالشهای مكرر برای مقابله با موقعیتهای کشاکشی ،این روند

موفقیت دانشآموزان و حل مسئله است (کواکویك2107 ،؛ هج و

اختالط مخچه ،بهینهسازی کارایی برخورد حافظةکار با اوضاع یا

کوهرسن .)2107 ،حل مسأله به عنوان فرآیندی شناختی به یافتن راه

مشكل را ادامه میدهد.

حل مناسب بر ای یك مشكل کمك میکند( ،ذوالفقاری ،زارع،

حافظةکاری دیداری  -فضایی در تصویرسازی ذهنی و ساخت

فرجاللهی و ملكی )0979 ،که این مشكل میتواند یك مسئلة

مدلهای ذهنی فضایی نقش دارد (دهن .)2100 ،از یك سو ،شكل

معمارانه باشد .کما اینکه ،تحول مثبت این شناخت در معماران

گیری ذهنیژت در مژورد مكانها ،به طور عمده براساس تصویر

نشان داده شده است( .بابوآر .)2107 ،برای تعریف مفهوم شناخت

ذهنی و نقشة شناختی است و از سوی دیگر تصویر ذهنی ،خود

فضایی از اصطالحات دیگری مانند استدالل فضایی ،9توانشهای

تحت تأثیر افكار ،ارزشها و تجارب انسان میباشد و نقشة شناختی

فضایی ،0هوش فضایی 0و توانایی فضایی 0نیز استفاده شدهاست،

نیز به عنوان بخشی از تصژویر ذهنی ،به طور خاص بر روابط فضژایی

(رامیرز )2101 ،که به گفتة کواکویك ( )2107روابط متقابل آنها

تمرکژز داشته و ارائه دهندة بازنمودهای درونژژی جهت شژبیهسژازی

اجتنابناپذیر میباشد .از نظر دیویس ،اوکاموتو و ویتلی ()2100

خصوصیات فضایی خاص محژیط خژارجی بوده و الگژویی انتزاعژی

شناخت فضایی شامل فهم ذهنی و تغییر فیزیكی است و جی .ام .سی

را از محیط فراهم میکند( .پیربابایی ،قرهبگلو ،و علینام .)0970 ،در

و کواچسویچ (2100؛  2110به نقل از کواکویك )2107 ،آن را

این میان معماری به عنوان رشتهای که یادگیری آن بیشتر مبتنی بر

فرآیند شكلگیری ایدهها از طریق رابطة مكانی بین اشیاء میدانند.

تجربه است ،سبب شكلگیری تجارب جدید میگردد.

کلمنتس و ساراما ( )2100شناخت فضایی را شامل جهتیابی

با توجه به مطالب پیشگفته ،شناخت فضایی در حالت کلی

فضایی 9و تجسم فضایی 1دانسته و بر مؤلفة بازسازی تصاویر نیز

شامل سه بعد یا مؤلفه است .تارتره ( )0771نخستین مؤلفه ،یعنی

تأکید داشتهاند.

جهتیابی فضایی را توانایی ذهن در تغییر نقطه دید برای شیء ثابت

هستة مرکزی بسیاری ار عملكردهای شناختی ،حافظةکاری

در فضا میداند و از نظر کلمنتس و ساراما ( )2100درک از موقعیت

است (خراسانیزادهگزکی ،بهرامی و احدی .)0977 ،حافظةکاری

در فضا و توانایی حرکت در آن است .مسیریابی ،ترسیم نقشة

بنابر مدل حافظةکاری بدلی ( )2110یكی از سه مؤلفه حافظة فعال،

موقعیت و مشخص کردن راههای دسترسی بر اساس این مؤلفه است

الگوی دیداری  -فضایی را ذخیره کرده و عالوه بر ذخیرة کوتاه

(لین و پیترسون .)0710 ،مؤلفة دوم ،تجسم فضایی است که شامل

مدت اطالعات دیداری  -فضایی مانند اشیاء و مكان آنها ،تولید و

حرکات ذهنی بر روی جسم میشود (تارتره .)0771 ،لین و پیترسون

دستكاری تصاویر ذهنی نیز بر عهدة آن است .از سویی حل مسائل

( )0710آن را توانایی تجزیه و ترکیب ،تبدیل احجام سه بعدی به
اشكال دو بعدی و برعكس و نیز توانایی تصور و تغییر ذهنی از
اطالعات فضایی در دستكاری چندمرحلهای دادهها می دانند .مؤلفة

1.

Spatial cognaion
Problem solving
3. Spatial reasoning
4. Spatial skills
5. Spatial intelligence
6. Spatial ability
7. Spatial orientation
8. Spatial visualization
2.

سوم ،بازسازی تصاویر است که لومان ( )0700آن را توانایی تولید،
نگهداشتن ،بازیابی و تغییرساختار تصاویر بصری در ذهن میداند.
(دوار )2101 ،از نظر کلمنتس و ساراما ( )2100بازسازی تصاویر،
توانایی تولید و دستكاری تصاویر ذهنی میباشد.
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بررسی تأثیر آموزش معماری بر شناخت فضایی در کودکان دبستانی

از طرفی توانایی درک احجام و فضا و توانایی تجسم فضایی

دوسویه وجود دارد .در این رابطه ،مصطفی و مصطفی ( )2101در

نقش مهمی در انجام طراحی معماری ایفا میکند و داشتن توانایی

پژوهشی بر روی  91دانشجوی معماری نشان دادهاند کسانی که در

فضایی ،بهعنوان توانشی ضروری برای معماران در تصویرسازی سه

آزمون هوش فضایی نمرة باالتری کسب کردهاند ،در یادگیری

بعدی ذهنی شناخته شدهاست (علیتاجر و سجادیهزاوه)0979 ،؛ از

معماری موفقتر بودهاند .ساری ( )2100در پژوهشی با عنوان تأثیر

طرف دیگر بهترین بازة سنی برای تحول شناخت فضایی ،در سنین

آموزش معماری بر پیشرفت هوش فضایی ،که بر روی  90تن از

پایین میباشد (هج و کوهرسن .)2107 ،از نظر سینكالر و بوروس

دانشجویان سال اول معماری با استفاده از روش پیمایشی انجام شد،

( )2100تجربیات فضایی اولیه به تحول شناخت فضایی و توانش

این اثربخشی را مثبت ارزیابی کرد .هرچند ،در تحقیقات علیتاجر و

هندسی بعدی کمك میکند .در واقع ،سطح اولیة شناخت فضایی

سجادیهزاوه ( )0979که با انجام آزمونی تأثیر آموزش درس

میزان انعطافپذیری را تحت تأثیر قرار میدهد (رامیرز .)2101 ،از

هندسة کاربردی بر شناخت فضایی  90دانشجوی معماری را بررسی

نظر اوتال و همكاران ( ،2109به نقل از رامیزر )2101 ،نیز این

کردهاند ،این تأثیر دیده نشد و دلیل آن تغییر استراتژی دانشجویان

آموزش از سطح پایینتر ،بیشتر تأثیرگذار خواهد بود؛ یعنی از سنین

در حل مسائل فضایی عنوان شد .اما در حالت کلی رابطة مثبت میان

کودکی که شناخت فضایی در حال تحول میباشد.

آموزش معماری و شناخت فضایی در تحقیقات قابل مشاهده است.

با توجه به مطالب پیشگفته ،به نظر میرسد که آموزش

با این وجود ،در رابطه با بررسی تأثیر آموزش معماری بر شناخت

معماری به کودکان ،میتواند به تحول شناخت فضایی یاری رساند.

فضایی در کودکان دبستانی خأل تحقیقاتی وجود دارد .لذا ،بر اساس

چراکه بسیاری از اقدامات ملزوم درطراحی معماری تا حدود زیادی

فرضیة تحقیق ،بین آموزش معماری و تحول شناخت فضایی و

در ارتباط با شناخت فضایی است .چنانکه اقداماتی نظیر نقشهسازی

مؤلفه های آن در کودکان دبستانی ارتباط وجود دارد و عامل اول بر

و طراحی (دیویس ،اکاموتو و ویتلی ،)2100 ،صالحیت تصور اشیاء

دیگری تأثیر میگذارد .به عبارت دیگر ،بر اساس فرضیة اصلی

از دیدگاههای مختلف (سینكالر و بروس ،)2100 ،درک احجام و

تحقیق حاضر ،آموزش معماری بر شناخت فضایی کودکان  9تا 02

فضاها ،شناخت فرم و تشخیص روابط شكلی ،درک نقشهها و

ساله در مدارس دبستانی سطح شهر تهران مؤثر است .فرضیة دیگر

طراحی درست مسیرهای دسترسی ،تجسم فضا از زوایای مختلف و

این است که این آموزش بر مؤلفههای شناخت فضایی ،شامل

توانایی دخل و تصرف در احجام (علیتاجر و سجادیهزاوه،)0979 ،

جهتیابی فضایی ،تجسم فضایی و بازسازی تصاویر نیز ،مؤثر است.

به نحوی در ارتباط با این شناخت میباشند .اما اکثر تحقیقات در

حال سؤال این است که آیا آموزش معماری بر شناخت فضایی و

این زمینه ،بر روی آموزشهای غیرمعماری بودهاست .مثال ،رامیرز

مؤلفههای آن در کودکان دبستانی مؤثر است؟
روش

( )2101در پژوهشی با عنوان استدالل فضایی در کالس :تأثیرات
یك مداخله بر مهارتهای فضایی و ریاضی کودکان ،نشان داد که

این تحقیق به روش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پس

آموزش ریاضی بر شناخت فضایی کودکان پایة دوم دبستان مؤثر

آزمون دو گروهی (آزمایش و گواه) انجام شد .جامعه آماری شامل

است .در زمینه معماری نیز پژوهشهایی در خصوص رابطة آموزش

تمامی کودکان دبستانی شهر تهران در سال  0971است که در بازه

معماری و شناخت فضایی انجام شدهاست .همچنین ،سن و توکسن

سنی  9الی  02سال در مدارس دبستانی سطح شهر تهران مشغول به

( )2100در تحقیقی بر روی کودکان در امریكا ،با عنوان معماری:

تحصیل بودند .این بازه بر اساس چهار دورة سنی در نظریة تحول

پیوند خالقیت ،ریاضیات و توانایی فضایی ،این موضوع را بررسی

شناختی پیاژه انتخاب شد و دورة عملیات عینی ( 9الی  02سالگی)

کردهاند که معلمان میتوانند ،استعدادهای مهمی از جمله پیشرفت

را پوشش میدهد .دلیل انتخاب این بازة سنی این است که به عقیدة

ریاضیات ،خالقیت و توانایی فضایی دانشآموزان تیزهوش ابتدایی

پیاژه (به نقل از فالول ،)0709 ،از  9سالگی به بعد ،کودک قادر به

را از طریق پروژههای معماری مبتنی بر مسئله پرورش دهند .اما

انجام عملیات ذهنی بدون پدیدههای عینی بوده و قادر به تشخیص

تحقیقات اندکی از طریق انجام آزمون و بررسی نمرات نشان داده

ترکیب ،تداعی و برگشتپذیری عناصر و روابط فضایی میباشد و

اند که بین یادگیری معماری و سطح تفكر فضایی یك رابطة مثبت

دارای تصور انعطافپذیرتر از فضا است .روش نمونهگیری در گام
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اول خوشهای چندمرحلهای میباشد .بدین معنا که ابتدا  0منطقة

آزمون تست مكعب سهبعدی 0که در سال  ،0771توسط گیتلر

شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز از بین مناطق  22گانة سطح شهر

طراحی شده بود ،بر اساس توضیحات گیتلر و گالک ()0771

تهران شامل مناطق (یك ،هشت ،شانزده ،شش و بیست و دو) به

استفاده شده است .تست مكعب سهبعدی ،بررسی میکند که

عنوان خوشههای اصلی انتخاب ،سپس در ادامه از هر خوشه ،یك

مكعبهای پاسخ ( 0مكعب) دقیقاً با مكعب سؤال مطابقت دارد یا

مدرسه به عنوان نمونه انتخاب گردید که جمعاً  0مدرسه (دخترانة

خیر و امكان انتخاب گرینة هیچكدام و نمیدانم ،نیز فراهم است .بر

شایستگان رازی ،پسرانة ابوذر ،دخترانة آزادی ،پسرانة آرمان دانش

این اساس ،این مؤلفه با  02تست سنجیده شده است .برای سنجش

و دخترانة امید انقالب) میباشد ،درگام دوم نمونهگیری بهصورت

عامل جهتیابی فضایی ،از آزمون جهتیابی فضایی 2که در سال

طبقهای بوده که در تخصیص گروهها جنسیت و پایه تحصیلی معیار

 ،2110توسط هگارتی طراحی شدهبود ،بر اساس نسخة کامپیوتری

قرار گرفته است .بدین معنا که با توجه به اینكه آنجایی که تعداد

جدید ارائه شده توسط فریدمن ،کوهلر ،گاناپل ،بونه و هگارتی

مدارس دخترانه در تهران بیشتر از مدارس پسرانه بود از مدارس

( )2107استفاده شده است .این تست در پژوهش کژوینكو و

دخترانه ،تعداد  9مدرسه و از مدارس پسرانه 2 ،مدرسه انتخاب

هگارتی ( ،)2110مارش ( )2100و بسیاری از پژوهشهای دیگر به

گردید ،که از هر مدرسه  02نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان

کار گرفته شده است و تصور دیدگاهها یا جهتهای مختلف در

نمونه انتخاب گردید و مجموعاً ،تعداد  01نفر انتخاب شد .همچنین

فضا توسط فرد را ارزیابی میکند .مؤلفة جهتیابی فضایی با 02

با در نظر گرفتن وجود  0پایه تحصیلی ،از هر پایه تحصیلی تعداد 2

تست سنجیده شده است .کودکان میتوانستند زاویه  011-1درجه

نفر به صورت تصادفی ساده از هر پایه و مجموعاً  02نفر از هر

را انتخاب کنند .از آنجایی که پاسخها بر اساس زاویة دید بودند،

مدرسه انتخاب گردید که در هر گروه آزمایش و گواه  91نفر

نمرهها بر اساس اختالف درجات داده شد .در نهایت ،برای

گمارده شد .در ادامه نیز این  91نفر در هر دو گروه آزمایش و

تصویرسازی ذهنی از  0روش پیشنهادی اسدپور ،فیضی ،مظفر و

گواه ،به دو گروه  00نفره تقسیم شدند ،که در این مرحله نیز تناسب

بهزادفر ( )0979استفاده شده است که مبتنی بر روش استخراج

جنسیت و پایه تحصیلی معیار قرار گرفت .بدین ترتیب گروههای

تصاویر ذهنی و نقشههای شناختی با استفاده از روش نقشههای

مورد آزمایش در این تحقیق براساس طرح دوگروهی پیشآزمون -

کروکیوار 9پژوهشهای لینچ ( ،)0701روش عملیات

بازشناسی0

پسآزمون در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند .الزم به ذکر

گلود و وایت ( ،)0712روش ردهبندی مكانهای آشنای 0مور

است که از هر مدرسه تعداد دو نفر در هر پایه تحصیلی از پایه اول

( )0791و روش کروکی از تصویر ذهنی منظر  0ناکامورا ()0712

تا ششم ابتدایی به صورت تصادفی انتخاب شده است .پیش از شروع

میباشد( .اسدپور ،فیضی ،مظفر و بهزادفر )0979 ،لذا ،عملكرد

آموزش ،از کودکان آزمون گرفته شد .سپس ،گروه آزمایش ،به

کودکان در  0تمرین معماری (هر تمرین بر مبنای یك روش

مدت شش هفته و هفتهای دو روز (روزی  9ساعت) با رضایت

طراحی شدهاند ).نیز بررسی شده است .این تمرینها به ترتیب

والدین و اجازة مدرسه ،در برنامههای آموزش معماری شرکت

متناظر با هر یك از روشهای ذکر شده شامل ترسیم کروکی از

کردند و بازة زمانی این برنامهها در ابتدای نیمسال تحصیلی بود و

یك منطقه شناخته شده ،جداسازی تصاویر آشنا و ناآشنا ،رتبهبندی

روز آن در هفته ،دارای انعطاف بود تا به درس کودکان لطمه وارد

مكانهای مشخص جهت عملكرد یا یك ویژگی خاص ،تخمین

نشود .در پایان این دوره ،بهطور مجدد ،شناخت فضایی کودکان هر

فاصله برخی نقاط شاخص و در نهایت ترسیم پرسپكتیو از یك منظر

دو گروه آزمایش و گواه سنجیده شد.

بود .نمرات بر اساس نظر و قضاوت داوران و متخصصان این رشته

ابزار
برای سنجش مؤلفهها ،سعی شده است تا از تمرینها و آزمون

1.

)Three-Dimensional Cube Test (3DW
)2. Spatial Orientation Test (SOT
3. Sketch Maps
4. Recognation Task
5. Multidimentional Scaling
6. Landscape Image Sketching Echnique

های استاندارد مناسب سن کودکان دبستانی استفاده گردد .متغیر
شناخت فضایی شامل مولفههایی است که با سؤاالت مجموع این
ابعاد سنجیده میشود .به این منظور ،برای سنجش تجسم فضایی از
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بررسی تأثیر آموزش معماری بر شناخت فضایی در کودکان دبستانی

اختصاص یافت .با توجه به شیوة نمرهدهی متفاوت آزمونها و به

انتخاب شد .بر این اساس ،دادهها با استفاده از آزمون تحلیل

طبع دامنة متفاوت نمرهها ،هریك از نمرههای آزمونها ،ابتدا با

کواریانس یك طرفة (آنكوا) تجزیه و تحلیل شد.
يافتهها

استفاده از فرمول استانداردسازی [( *011مینیمم  -ماکزیمم) /

در این مطالعه گروه آزمایش شامل تعداد  02نفر ( 01درصد)

(مینیمم  -متغیر)] ،استاندارد شده و سپس در قالب آزمونهای

پسر و  01نفر ( 01درصد) دختر بود .این تعداد و درصد در گروه

آماری به مقایسه گروها پرداخته شد.
به منظور بررسی قابلیت اعتماد متغیرهای اصلی تحقیق از

گواه نیز به همین صورت بود .میانگین سنی آنان در گروه آزمایش

ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .این ضریب نشان میدهد

 7/0و در گروه گواه نیز  7/0است .با توجه به یكسان بودن سن

که میزان آلفای متغیر شناخت فضایی و مؤلفههای آن (باالی )1/91

ورود دختران و پسران برای ورود به مدرسه و این که تعداد افراد از

می باشد که از میزان قابل قبولی برخوردار است .با توجه به استفاده

هر پایه تحصیلی در نمونه یكسان بود ،لذا میانگین سنی هم کامالً

از الگوی طرح دوگروهی و سنجش شناخت فضایی در دو گروه

مشابه است .انحراف استاندارد سن در هر دو گروه نیز  0/90است.

گواه و آزمایش به صورت پیشآزمون و پسآزمون و با در نظر

بنابراین دو گروه آزمایش و گواه به لحاظ متغیرهای جمعیت

گرفتن متغیر شناخت فضایی در مرحله پسآزمون به عنوان متغیر

شناختی جنس و سن همگن هستند.

وابسته و شناخت فضایی در مرحله پیشآزمون به عنوان متغیر هم

در این بخش ،ابتدا یافتههای توصیفی پژوهش شامل میانگین

تغییر ،و متغیر گروه شامل دو گروه آزمایش و گواه به عنوان متغیر

نمرات دادهها گزارش شده ،سپس در ادامه یافتههای تحلیلی ارائه

مستقل ،آزمون تحلیل داده بر اساس نظر پاالنت ()990 ،0917

میشود.

جدول .0میانگین نمرات شناخت فضایی و ابعاد آن
گروه گواه
پیشآزمون

شناخت فضایی و ابعاد آن

گروه آزمایش
پسآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

جهتیابی فضایی

01/11

27/12

02/11

20/00

01/11

90/19

09/90

21/99

تجسم فضایی

91/99

20/01

97/00

22/02

91/01

27/11

02/09

20/91

بازسازی تصاویر

00/09

21/70

09/19

20/07

00/90

91/01

07/91

20/70

شناخت فضایی

09/17

07/19

00/00

20/07

00/07

20/90

07/20

22/20

جدول  0میانگین و انحراف استاندارد شناخت فضایی و ابعاد

انحراف استاندارد شناخت فضایی در پیشآزمون گروه گواه

آن را گزارش نموده است .میانگین و انحراف استاندارد جهتیابی

( 09/17 )07/19و در گروه آزمایش ( 00/07 )20/90است .این

فضایی در پیشآزمون گروه گواه ( 01/1 )27/12و در آزمایش

میزان در پسآزمون گروه گواه ( 00/00 )20/07و در گروه

( 01/1 )90/19است .این میزان در پسآزمون گروه گواه ()20/00

آزمایش ( 07/20 )22/20میباشد.

 02/11و در گروه آزمایش ( 09/90 )21/99است .میانگین و

برای آزمون تأثیر آموزش معماری بر شناخت فضایی و ابعاد آن

انحراف استاندارد تجسم فضایی در پیشآزمون گروه گواه ()20/01

در کودکان دبستانی در قالب فرضیة تحقیق ،از آزمون تحلیل

 91/99و در گروه آزمایش ( 91/01 )27/11است .این میزان در

کواریانس یكطرفة (آنكوا) استفاده شده است .در این راستا ابتدا

پسآزمون گروه گواه ( 97/00 )22/02و در گروه آزمایش

پیشفرضهای استفاده از این آزمون اجرا شده است تا در صورت

( 02/09 )20/91است .میانگین و انحراف استاندارد بازسازی

رعایت این پیشفرضها آزمون اجرا گردد .پیشفرضهای این

تصاویر در پیشآزمون گروه گواه ( 00/09 )21/70و در آزمایش

آزمون در جدول  2ارائه شده است.

( 00/90 )91/01است .این میزان در پسآزمون گروه گواه ()20/07
 09/19و در گروه آزمایش ( 07/91 )20/70میباشد .میانگین و
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جدول .2خالصه نتایج پیشفرض آزمون کواریانس یك طرفة (آنكوا) و آزمونهای نرمالیتی شناخت فضایی و ابعاد آن
شاخصهای پراکندگی
شناخت فضایی و ابعاد آن

تعداد

پیشآزمون

شاپیرو ویلك
پیشآزمون

پسآزمون

آزمونهای نرمالیتی
پسآزمون

چولگی

کشیدگی

چولگی

کشیدگی

آماره

معناداری

آماره

معناداری

00

-1/01

-0/20

-1/27

-1/10

1/70

1/000

1/70

1/010

1/09

-1/00

-1/22

-0/00

1/70

1/097

1/19

1/101

1/09

-0/17

1/90

1/21

1/70

1/000

1/72

1/070

-1/09

1/29

-0/07

1/79

1/291

1/79

1/291

-1/90

-1/99

1/70

1/001

1/70

1/022

0/92

1/70

1/000

1/17

1/191

1/70

1/001

1/70

1/070

1/12

1/191

1/70

1/792

جهتیابی

آزمایش

فضایی

گواه

00

تجسم

آزمایش

00

فضایی

گواه

00

1/07

بازسازی

آزمایش

00

-1/00

1/02

تصاویر

گواه

00

1/90

0/00

0/09

شناخت

آزمایش

00

1/00

-1/70

-1/22

-1/91

فضایی

گواه

00

0/10

0/29

1/00

1/20

همگنی شیبهای

آزمون لوین

رگرسیون
F

معناداری

F

معناداری

>1/10

1/710

0/79

1/090

0/20

1/292

1/17

1/909

2/11

1/007

1/00

1/910

0/02

1/200

1/29

1/010

در جدول  ،2سه پیشفرض نرمالیتی برای ورود به آزمون

آزمون لوین نیز ()P= 1/090 ، F= 0/790؛ همگنی شیب رگرسیونی

تحلیل کواریانس یك طرفه حاکی از آن است که متغیر شناخت

برای متغیر تجسم فضایی ( )P= 1/292 ، F= 0/201و آزمون لوین

فضایی و ابعاد آن در آزمون کلوموگروف اسمیرانوف و شاپیرو

نیز ()P= 1/909 ، F= 1/171؛ همگنی شیب رگرسیونی برای متغیر

ویلك با توجه به مقدار این آزمونها و سطح معناداری هریك از

بازسازی تصاویر ( )P= 1/007 ، F= 2/110و آزمون لوین نیز

آنها بیشتر از  1/10است .لذا میتوان گفت فرض نرمالیتی رعایت

( )P= 1/910 ، F= 1/009و همگنی شیب رگرسیونی برای متغیر

شده است .همچنین میزان چولگی و کشیدگی نیز با توجه به اینکه

شناخت فضایی ( )P= 1/200 ، F= 0/022و آزمون لوین نیز

در بازة  -2و  +2قرار میگیرد ،میتوان گفت که از فرض نرمالیتی

( )P= 1/010 ، F= 1/290است که با توجه به مقدار سطح معناداری

تخطی نكرده است .عالوه بر آزمونهای فوق ،دو آزمون همگنی

دو آزمون برای شناخت فضایی و ابعاد آن میتوان گفت این دو

شیب خط رگرسیون و آزمون لوین نیز برای این منظور اجرا شده

پیشفرض استفاده از آزمون تحلیل کواریانس یكطرفه نیز رعایت

است .در جدول  ،2همچنین ،همگنی شیب رگرسیونی برای متغیر

شده است .بنابراین در جدول  9نتایج آزمون تحلیل کواریانس یك

جهتیابی ،برای جهتیابی فضایی ( )P= 1/710 ، F= 1/110و

طرفه ارائه میشود.

جدول .9نتایج تحلیل کواریانس یك طرفة (آنكوا) تأثیر آموزش معماری بر شناخت فضایی و ابعاد آن
شناخت فضایی و ابعاد آن

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

ضریب اتا

جهتیابی فضایی

9021/19

0

9021/19

0/79

1/190

1/00

تجسم فضایی

0207/00

0

0207/00

01/10

1/110

1/29

بازسازی تصاویر

0002/92

0

0002/92

0/12

1/199

1/00

شناخت فضایی

0070.09

0

0070/09

02/07

1/110

1/90

تحلیل کواریانس بین گروهی یكطرفه برای مقایسة اثربخشی

مداخله تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و گواه در نمرههای

آموزش معماری بر شناخت فضایی و ابعاد آن در کودکان دبستانی

پسآزمون در متغیر شناخت فضایی (، F= 02/077

اجرا شد .متغیر مستقل نوع مداخله (آموزش معماری) و متغیر

 ،)P value= 1/110بُعد جهتیابی فضایی متغیر شناخت فضایی

وابسته شامل شناخت فضایی و ابعاد آن قبل و بعد از آموزش

( ،)P value= 1/190 ، F= 0/799بُعد تجسم فضایی متغیر شناخت

معماری میباشد .نمرههای کودکان در اجرای پیش از مداخلة

فضایی ( ،)P value= 1/110 ، F= 01/100و بُعد بازسازی تصاویر

آزمون شناخت فضایی و ابعاد آن به عنوان متغیر همتغییر در این

متغیر شناخت فضایی ( ،)P value= 1/199 ، F= 0/129میباشد که

تحلیل مورد استفاده قرار گرفت .بعد از تعدیل نمرههای قبل از

همگی حاکی از تأثیر آموزش معماری بر شناخت فضایی و ابعاد آن
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در کودکان دبستانی دارد .چراکه سطح معناداری بدست آمده

( )2100مبنی بر تأثیر آموزش معماری بر هوش فضایی همسو است؛

کمتر از  1/10است .همچنین بررسی مجذور اتای جزئی حاکی از

هرچند این پژوهشها پیرامون کودکان نبودهاند و جامعة آماری آنها

آن است که آموزش معماری اثربخشی متوسطی ( )1/900بر

متفاوت با جامعة آماری تحقیق حاضر و شامل دانشجویان بوده

شناخت فضایی دارد و همچنین ،در بین ابعاد شناخت فضایی

است .همچنین ،یافتههای پژوهش حاکی از آن است که آموزش

بیشترین تأثیر را با مقدار اثربخشی متوسط ( )1/290بر بُعد تجسم

معماری نیز ،همچون آموزشهای ریاضی که تأثیر مثبت آن بر

فضایی و سپس با اندازة ( )1/002بر بُعد بازسازی تصاویر دارد و در

شناخت فضایی کودکان در مطالعات رامیرز ( )2101نشان داده

نهایت ،این اثربخشی بر بُعد جهتیابی فضایی نیز ( )1/000است.

شدهبود ،تأثیر مثبتی بر شناخت فضایی کودکان دارد .این یافتهها

بحث و نتيجهگيری

مانند یافتههای مصطفی و مصطفی ( )2101حاکی از رابطة میان

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر آموزش معماری بر

شناخت فضایی با آموزش و یادگیری معماری است با این تفاوت

شناخت فضایی و ابعاد آن در کودکان دبستانی بوده است .در

که در پژوهش مصطفی و مصطفی ( )2101نشان داده شده است که

راستای دستیابی به این اهداف ،فرضیاتی مطرح گردید که مورد

سطح شناخت فضایی بر میزان یادگیری معماری تأثیر دارد اما در

آزمون قرار گرفت .فرضیة اصلی پژوهش ،با توجه به نتیجة مثبت

این پژوهش سوی دیگر این ارتباط ،یعنی اثربخشی آموزش و

بررسی تأثیر آموزش معماری بر شناخت فضایی کودکان دبستانی

یادگیری معماری بر شناخت فضایی بررسی شده است .بر اساس

بود ،تأیید شد .همچنین ،سایر نتایج حاکی از آن است که تأثیر

نتایج بدست آمده میتوان گفت که آموزش معماری میتواند سبب

آموزش معماری بر تمامی ابعاد جهتیابی فضایی ،تجسم فضایی و

ایجاد تحول مثبت در شناخت فضایی کودکان دبستانی باشد که این

بازسازی تصاویر معنادار است .بر این اساس ،فرضیة دیگر پژوهش

نتیجه ،از مطالعات سن و توکسن ( )2100مبنی بر اینکه معلمان می

در رابطه با اثربخشی آموزش معماری بر مؤلفههای شناخت فضایی

توانند ،استعدادهای مهمی همچون توانایی فضایی دانشآموزان را از

کودکان دبستانی نیز تأیید شد .تفاوت موجود در میزان تأثیرات

طریق پروژه های معماری مبتنی بر مسئله پرورش دهند ،پشتیبانی

آموزش معماری بر روی این سه بعد ،میتواند به واسطة مراحل

میکند؛ عالوه بر آن ،نتیجه بدست آمده در راستای تحقیقات

تحول شناختی در کودکان باشد .در این میان بیشترین تأثیر بر بعد

دیویس ،اکاموتو و ویتلی ( ،)2100سینكالر و بروس ( )2100و

تجسم فضایی از شناخت فضایی کودکان دبستانی بوده است که

ادیبی ( )0912قرار میگیرد .در تحقیقات دیویس ،اکاموتو و ویتلی

امكان انجام حرکات ذهنی بر روی اجسام ،تجزیه و ترکیب ،تبدیل

( )2100بیشتر به جنبههای نقشهسازی و طراحی ،در مطالعات ادیبی

احجام سه بعدی به اشكال دو بعدی و برعكس و نیز توانایی تصور و

به جنبههای توانایی تصویرسازی و در پژوهش سینكالر و بروس

تغییر ذهنی را برای کودک ممكن میسازد .پس از آن ،بیشترین

( )2100به صالحیت تصور اشیاء از دیدگاههای مختلف توجه شده

تأثیر مربوط به بعد جهتیابی فضایی است که به کودک این امكان

است .تحقیقات علیتاجر و سجادیهزاوه ( )0979نیز متمرکز بر

را میدهد تا نقطه دید خود را برای شیء ثابت در فضا تغییر دهد و

درک احجام و فضاها ،شناخت فرم و تشخیص روابط شكلی ،تجسم

موقعیت خود را در فضا درک کرده و در آن به حرکت کند .در

فضا از زوایای مختلف و توانایی دخل و تصرف در احجام بوده

نهایت یافتهها تأثیر آموزش معماری را بر بعد بازسازی تصاویر از

است و به بعد بازسازی تصاویر توجهی نداشته است .اما در پژوهش

شناخت فضایی در کودکان دبستانی نشان میدهد که به کودک

حاضر ،ضمن توجه به جنبههای فوق در قالب ابعاد شناخت فضایی

امكان تولید ،نگهداشتن ،بازیابی و تغییرساختار تصاویر بصری در

از قبیل جهتیابی فضایی ،تجسم فضایی و خصوصا بازسازی

ذهن را میدهد .این امر ،اهمیت موضوع آموزش معماری برای

تصاویر ،به صورت همهجانبه و کلی به این مباحث توجه شده است.

کودکان دبستانی را آشكار میسازد.

به عبارت دیگر ،پژوهشهای پیشین هریك به بخشی از شناخت

یافتههای پژوهش ،برخالف یافتههای پژوهش علیتاجر و

فضایی پرداختهاند اما در این پژوهش به صورت همهجانبهتر به

سجادیهزاوه ( )0979که مبنی بر عدم تژأثیر آموزش درس هندسة

موضوع پرداخته شده است ،لذا درک عمیقتری از موضوع به دست

کاربردی در معماری بر شناخت فضایی بود ،است و با مطالعة ساری

میدهد.
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مؤلفههای شناخت فضایی و توانشهای پایه در معماری تا

این خصوص در سایر شهرها انجام شود .همچنین ،پیشنهاد میشود

حدود زیادی یكدیگر را پوشش میدهند .کما اینکه ،آموزشهای

تا آموزشهای معماری با توجه به یافتههای پژوهش که حاکی از

معماری با افزودن تجارب فضایی همراه هستند .همچنین،

میزان باالی اثربخشی این آموزش در شناخت فضایی کودکان

فرآیندهای پیچیدة شناختی مانند استدالل و حل مسئله که در فرآیند

دبستانی است ،در اهداف نظامهای آموزشی کشور برای مقاطع

معماری به کار میآیند ،در ارتباط با شناخت فضایی هستند .بر

ابتدائی گنجانده شود ودر این راستا ،با توجه به تأثیر کمتر آموزش

اساس این پژوهش ،کمك به تحوالت مثبت شناخت فضایی از

ها بر دو مؤلفة جهتیابی فضایی و بازسازی تصاویر نسبت به تجسم

طریق آموزش معماری که تمرینهای آن از نوع مسئله محور است،

فضایی ،تمرینهای مرتبط با این این دو مؤلفه در آموزشهای

امری ممكن بوده و با توجه به اهمیت تحول شناختی انسان در

معماری بیشتر شود.

کودکی ،دوران دبستان ،بازة سنی مناسبی برای تحقق این امر است.

منابع

لذا آموزشهای معماری میتواند به عنوان مبنایی برای کمك به

ادیبی ،علی اصغر ( .)0912آتلیههای فضانگاری و نقش آنها در آموزش
معماری .مجله هنرهای زیبا.07-90 ،)00(0912 ،

تحوالت شناخت فضایی کودکان قرار گیرد .همچنان که نتایج

اسدپور ،علی و فیضی ،محسن و مظفر ،فرهنگ و بهزادفر ،مصطفی

تحقیق نیز حاکی از تأثیر مثبت این آموزشها بر شناخت فضایی و

( .)0979گونهشناسی مدلها و بررسی تطبیقی روشهای ثبت

ابعاد آن در بین کودکان دبستانی است .با توجه به اینکه بسیاری از

تصاویر ذهنی و نقشههای شناختی از محیط .باغ نظر،)99(02 .

رشتهها نیازمند توانشهای فضایی میباشند و اینکه تحوالت قبلی

.09-22

شناخت فضایی فرد از تحوالت آتی آن پشتیبانی میکند ،عدم این

پاالنت ،جولی ( .)0917تحلیل دادههای علوم رفتاری با برنامه .spss

آموزشها در سنین کودکی میتواند بر موفقیت فرد تأثیر منفی

(ترجمة اکبر رضایی) .چاپ اول .تهران :انتشارات فروزش.

داشته باشد .حال آنکه ،ارائه آموزشهای معماری در سنین

پیربابایی ،محمدتقی و قرهبگلو ،مینو و علینام ،زهرا ( .)0970بررسی

کودکی ،خصوصا دوران دبستان ،که بر اساس نظریة تحول شناختی

فرآیند دلبستگی به مكان درمطالعات شهری با رویكرد

پیاژه و شناخت فضایی کودک انجام گیرد ،میتواند کارساز باشد و

روانشناسی شناختی .تازههای علوم شناختی.00-07 ،)0(09،

نتایج این تحقیق نیز از این آموزشها حمایت میکند .عالوه بر این،

خراسانیزادهگزکی ،عارفه ،بهرامی ،هادی و احدی ،حسن (.)0977

این تحقیق با نشان دادن اثربخشی آموزش معماری بر شناخت

اثربخشی آموزش حافظهکاری بر افزایش توجه کودکان مبتال به

فضایی کودکان دبستانی ،درکی از یادگیری و تحول شناختی در

اختالل نقص توجه  /بیشفعالی .)0977( .مجلة علوم
روانشناختی.019-017 ،)11(07 ،

کودکان بدست میدهد که این امر ،میتواند سبب آمادگی و

ذوالفقاری ،حسین ،زارع ،حسین ،فرجاللهی ،مهران و ملكی ،حمید

برنامهریزی بهتر برای آموزش آنها باشد .همچنین دستاورد دیگر این

( .)0979اثربخشی آموزش حل مسأله در فرآیندهای خودجوش

آموزشها این است که عالوه بر ایجاد امكان دستیابی به درک

نظمدهندة انتخاب ،بهینه سازی ،و جبران در دانشجویان .مجلة

صحیح از فضا و محیط پیرامون ،میتواند استراتژیهای الزم

علوم روانشناختی.007-090 ،)02(09 ،

استدالل و حل مسئله را برای کودکان فراهم سازد که بر موفقیت

زیارتیکرد ،سیدهزهرا و میرهاشمی ،مالك ( .)0977بررسی تفاوت

تحصیلی آنها مؤثر هستند.

توانایی شناختی و هیجان خواهی افراد دارای ریسكپذیری باال

این تحقیق ،به لحاظ زمانی و تعداد ساعات دورة آموزش

و ریسكپذیری پایین .مجلة علوم روانشناختی-719 ،)70( 07 ،

معماری با محدودیت مواجه بوده است .اما با وجود زمان محدود و

.179

کوتاهی طول دورة آموزش ،میزان اثربخشی آموزش معماری بر

علیتاجر ،سعید و سجادیهزاوه ،ایمان ( .)0979تأثیر درس هندسه

شناخت فضایی کودکان دبستانی در این تحقیق ،مثبت بود که این

کاربردی بر توانایی فضایی دانشجویان معماری :بررسی میزان

میزان درصورت ادامة این آموزش و بیشتر شدن زمان آن میتواند،

تأثیر روشهای آموزش مرسوم هندسه ترسیمی در معماری .دو
فصلنامة دانشگاه هنر :نامه معماری و شهرسازی-000 ،)21(01 ،

افزایش یابد .با توجه به اینکه این پژوهش بر روی کودکان دبستانی

.027

در شهر تهران انجام شد ،پیشنهاد میشود که پژوهشهای آینده در
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