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 سرآغاز. 1

دگرگوني در ساختار اقتصادي جهان و ظهور اقتصاد دانش   

و  هشا  دانششاا  بنيان در دوران معاصر، سبب ارتقشا  جاگاشا    

گكي از مراكشز توليشع ع شر در     عنوان بهمراكز آموزش عالي 

 نظام آمشوزش عشالي   ةتوسعدنيا شع  است. اگن عامل باعث 

ي در آموزششش  يهششا  اسششت يسصششعر  در  و قرارگيششري آن

شع  است. بازتاب اگن تحوالت در اگشران،  كشورهاي جهان 

حضشور در   بشراي  اجتماعي سبب افزاگ  تقاضاي سو کاز گ

توسعة مراكز شع  و از سوي دگار محركي براي  ها دانشاا 

آموزش عالي موجود و احعاث مراكشز آموزششي جعگشع در    

تعشعاد  مطشاب  بشا آمشار موجشود،      ي اخير شع  است.ها سال

بشي   بشه   0531هزار نفر در سال  081دانشجوگان كشور از 

 ةسسششؤمرسششيع  اسششت   0591ل سششا نفششر در 508110111از

(. 0591،  آموزش عالي وزارت ع وم يزگر پژوه  و برنامه

ي توسشعة آموزششي   هشا  اسشت يسكه  دهع يمروگه نشان  اگن

عالي در اگران هموار  با توسعه و گسترش فيزگكشي مراكشز   
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در چنع سال  ژ گو بهآموزشي همرا  بود  است كه اگن رونع 

ي جعگشع و  هشا  رشتهآموزشي و  مؤسساتي انعاز را اخير با 

ي موجشود در مقشا م ملت ش     هشا  دانششاا  افزاگ  ظرفيت 

(. امشا بشا   0591ست  عباسي و شير  پزآرانشي،  شعت گافته ا

عشالي دگاشر    وجود رشع جمعيت و تعشعاد مراكشز آمشوزش   

هماهنگ بارششع   رشعي كيفيت اگن مراكز از ازجم ه عوامل

است. گكشي از مشواردي كشه در ارزگشابي      نبود  منع بهر  كمّي

كيفيت مراكز دانشااهي نق  بسزاگي دارد، منظر مجموعشه  

در رونع توسعة فيزگكي اگن مراكشز نادگشع     معموالًاست كه 

و  هشا  سشاختمان گرفته شع  است. فضاهاي آموزشي فارغ از 

ة كيفيشت محشيو و منظشر خشود     واسشط  بشه خشود،   ساتيتأس

 كننشعگان  استفاد آثار ادراكي، روحي و رفتاري در  تواننع يم

اگشن   (.Daniel & Vinning, 1983ي باذارنشع   جشا  بشه خود 

و  هشا  دانششاا  امروز  فضشاي بشاز    مهر سبب شع  است كه

مراكز آموزششي بشه دليشل آثشار مدبشت در فراگنشع آمشوزش،        

ي محيطي و ابعاد اكولشویگكي، ارتقشا  فرهنشگ و    زگر برنامه

افزاگ  حس تع   مكاني براي دانشجوگان و دگار كشاربران  

از گک محيو فقو سبز، بشه گشک فضشاي چنشع عم كشردي،      

 رغششر  (. بششهDugdale, 2009 پاگششعار و كششارا تبششعگل شششود 

و مجازي كشه سشبب كشاه      معت كوتا ي ها دور گسترش 

ي آموزششي ششع    هشا  ويمحش حضور فيزگكي دانشجوگان در 

است، با وجود اگن ماهيت منظر مجموعة آموزشي به دليشل  

وجششود كششاربران ملت شش  اعششر از كاركنششان، دانشششجوگان و  

 رو نگش ازااستادان نق  و اهميت خود را حفظ كرد  اسشت.  

اگشن   مشؤثر ي زگش ر برنامشه شناخت، ارزگابي و  رسع يمه نظر ب

گشي آموزششي و فرهناشي نقش      افزا هشر در  توانع يمفضاها 

 (.Halsband, 2005بسزاگي داشته باشع  

عنشوان سشومين    اكنشون بشه   هشر دانشاا  فردوسي مششهع  

هشاي تهشران و    دانشاا  كشور ازنظر قعمت پس از دانششاا  

 كنشع  ييت  را سشرري مش  سال فعشال ششمين شصت و ، تبرگز

(. اگن مجموعشه  0591دانشاا  فردوسي مشهع،  تگسا وب 

ي در ع م ئتيهعضو  811هزار دانشجو، بي  از 01با داشتن

 نگتر كاملي متععد گكي از ها دانشكع ي آموزشي و ها گرو 

. كدشرت  رود يمش ي دانشااهي در كشور به شمار ها مجموعه

ملا بان، وسعت و تمركز واحعها سشبب ششع  اسشت كشه     

ي مهشر و بففصشل اگشن    هشا  بلش  منظر دانششاا  گكشي از   

ة اصش ي در اگششن پششژوه ،  مسششئ مجموعشه بششه ششمار رود.   

در كيفيشت محشيو و    رگذاريتأثبررسي و ارزگابي معيارهاي 

 درصشعد منظر از نظر دانشجوگان دانشاا  فردوسي اسشت و  

بشراي ارتقشا     مشؤثر ، راهبردهشاي  هشا  مؤلفه است تا با تح يل

ي و توسعة منظر كنوني دانششاا  را اراهشه   زگر برنامهكيفيت، 

نماگع. هعف اصش ي اگشن پشژوه  ارزگشابي كيفيشت منظشر       

و  بصشري  دانشاا  فردوسي و فراهر آوردن كيفيت مط شوب 

دانششجوگان   آمشوزش  و زگسشت  كيفيت ارتقاي براي محيطي

در ابعشاد زگشر    تشوان  يمش ه  را است. اهعاف وگژة اگن پژو

 خفصه كرد:

  ارزگششابي نقششاف ضششع  و قششوت منظششر كنششوني از

 دگعگا  دانشجوگان  

    ارزگابي ادراک دانشجوگان از محيو دانشاا 

      بررسي وجو  ملت ش  منظشر دانششاا  و عناصشر

 سازنعة آن از دگعگا  كاربران

    ارزگابي كيفي منظر مجموعه دانششاا  و ارزگشابي

 لي از دگعگا  كاربران  نيازهاي احتما

 از:   انع عبارتخفصه   ور بههمچنين فرضيات اگن تحقي  

ادراكي بيشترگن  -ي بصريها جنبه رسع يمال . به نظر 

سهر را در كيفيت محيو و منظر دانشاا  فردوسي برعهشع   

 دارنع.

محيو و منظر دانششاا  فردوسشي از    رسع يمب. به نظر 

نظر كالبعي و محيطي كمترگن ميشزان همبسشتاي بشا مت يشر     

 كيفيت را دارنع.

ي دار امعنش از نظر دو جنس، تفشاوت   رسع يمج. به نظر 

 در ميزان كيفيت محيو و منظر دانشاا  وجود دارد.

 

 مبانی نظری. 2

 در ل ششت معششادل وایة انا يسششي  « محششيو دانشششااهي »

 Campus)  ي ا ششف  ا محششعود بششه   ششور عششام بششهاسششت و
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ي آموزشي، اداري و فضشاهاي  ها ساختمانكه شامل  شود يم

پيرامون آن است. اصطفح منظر دانشااهي نيز از ت فيش  دو  

وایة منظر و محيو دانشااهي است و در متون با اصشطفح  

Campus landscape  امشششروز  ششششود يمشششاز آن گشششاد .

عم كردهشاي   نگتشر  مهشر از ي دانششااهي گكشي   ها مجموعه

ي هشا  گشرو  ة اهشعاف،  واسشط  بهكه  رونع يمشهري به شمار 

ملا ب، نوع  راحي و فضاهاي موردنياز از دگار فضاهاي 

ي ملت شش  هششا گششرو . وجششود شششونع يمشششششهري متمششاگز 

ي ملت شش ، هششا بافرهنششگدانشششجوگي، اسششتادان و كاركنششان 

خ قيات و پيشينة اجتماعي متنشوع در مجموعشة دانششااهي    

لزوم پرداختن به كيفيت محيطي و قاب يت زگستي اگن مراكز 

ي زگر برنامهرا دو چنعان كرد  است. در اگن ميان  راحي و 

بشر ادراک   ها آن مؤثربه دليل نق   ها دانشاا محيو و منظر 

 توانشع  يم كننع  فاد استي ها گرو  فضا و تع قات مكاني ميان

نقشش  مهمششي در ارتقششا كيفيششت محيطششي و زگسششتي اگششن    

ك شي    شور  بشه (. Turk et al., 2015داشته باشع   ها مجموعه

مفهوم منظر در ادبيات و متون تلصصي معاصر بر گرفته از 

دو مفهوم عيني و ذهني است. منظر در مفهشوم عينشي خشود    

 عيش تأكعي فضا ي فيزگكي و كالبها جنبهواقعيتي است كه بر 

( و از دگشعگا   0583دارد و مستقل از ناظر اسشت  پشاكزاد،   

ي و روابشو بصشري درک   درپش  يپش كالن براسشا  دگشعهاي   

ي ريش قرارگموقعيت عناصشر و نحشوة    حالت نگا. در شود يم

ي در درک منظشر از سشوي فشرد    مشؤثر در فضشا نقش     ها آن

 (. اما مفهوم ذهني منظر، كيفيتي اسشت كشه  0591دارد كالن، 

و  رديششگ يمششتوسششو نششاظر و برداشششت او از محششيو شششكل 

امشروز   (. اگرچشه  0581 فيضي و دگاران،  شود يمبازتوليع 

 عميش  ف سشفي و مطالعشات    يهشا  يبشا بررسش  اگن دو مفهوم 

صورت گرفته دربارة نحوة ادراک انسان از محشيو پيرامشون   

همچنشان   حشال  نگبشاا اسشت،  مورد تردگشع واقشم ششع      خود

روگكردي پذگرفته شع  براي تح يل منظشر اسشتفاد     عنوان به

معاصشر نظيشر    پردازان هگنظر. در اگن ميان گروهي از شود يم

تعام ي و دو  رفه بشين انسشان و محشيو     يا رابطه شولتز، بر

ي دار امعنش و منظر را بر پاگة معنشا و   مصنوع اتفا  نظر دارنع

 ةعش مجموفشرد از  برآگنع كه براسا   كننع يممحيو تعرگ  

محيو پيرامون ششكل  ادراكات محسو  و ذهنيت انسان از 

 (. 0581 تيموري،  رديگ يم

ي دانشااهي نيز تحول سير مفهوم منظشر  ها مجموعهدر 

ي اگن مفهوم در دوران معاصشر اسشت.   ها يدگرگونمبتني بر 

ي نلستين فضاهاي دانشااهي، بشه  ريگ شكلاز نظر تارگلي 

تان و اسششكات نع انا سشش ژ گششو بششهي و وسششط قششروناروپششاي 

كه در آن استاد و دانششجو در محيطشي بسشته و     گردد يبازم

 ,Chapman  كردنع يمبا گكعگار كار و زنعگي  شع   گتعر

(. به لحاظ تارگلي اگن اصطفح بشراي نلسشتين بشار    2006

براي توصي  محعودة قانوني دانششاا  پرگنسشتون در قشرن    

هميت گشافتن  (. با اHarper, 2013  هجعهر به كار برد  شع

ي دانشااهي، اگن ساختار در آمرگكا با توجه بشه  ها مجموعه

ي سشنتي آن در انا سشتان ششكل و توسشعه گافشت      هشا  نمونه

نلسششتين  ششرح جششامم دانشششاا  در سششال    كششه ي ششور بششه

یوزف یاک رامي براي دانشاا  گونيون  ميفدي توسو0805

ك ششي،   ششور بششه(. Turner, 1996  در نيوگششورک تهيششه شششع

ي دانشااهي تهيه ها مجموعهگي كه پس از اگن براي ها  رح

بعون توجه به منظشر   ها ساختمانشع، بر جانماگي و  راحي 

(. به عبارت دگار Yang, 2007  داشت عيتأكو فضاهاي باز 

معماري بنا بعون توجشه بشه بسشتر و فضشاي بشاز پيرامشوني       

ي و  راحششي فضششاهاي زگششر برنامششهروگكششرد در  نگتششر مهششر

د. اما امروز  شكل و ماهيت مراكز دانششااهي  دانشااهي بو

توما  جفرسون اسشت كشه   « دهكعة ع مي»برگرفته از اگعة 

براي نلسشتين بشار در قالشب  شرح جشامم بشراي دانششاا         

(. جفرسشون اعتقشاد   Woods, 1985وگرجينيشا تشعوگن ششع    

از زنشعگي اسشت و    رگناپشذ  گيجعاداشت كه آموزش بل  

پيوسته و مشتركي است كه از  ،العمر مادامگادگيري فراگنعي 

. رديش گ يمش تعامل معام ميشان دانششجوگان و اسشتادان ششكل     

به ماننع گک دهكع ، عشفو    ستگبا يمبنابراگن گک دانشاا  

كالبعي خود، دربرگيرنعة جرگان زنعگي  -بر ماهيت فيزگكي

 ريتششأث(. تفكششر جفرسششون Miller,2011ذهنششي نيششز باشششع  

ي دانششااهي  هشا  مجموعهي ي و  راحزگر برنامهشارفي بر 
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مراكز دانششااهي از   كه ينحو بهدر آمرگكا و جهان گذاشت؛ 

سيستمي بسته، جعا و مستقل به مراكشز پيوسشته، ت فيقشي و    

 تبعگل شعنع.  افتهگ سازمان

ي ريششگ شششكلمفهششوم دگاششري كششه بششر ماهيششت و نحششوة 

ي آموزشي تأثير گذاشت، اگعة مورگل است. اگن ها مجموعه

امكشان   -دسشتورالعمل مورگشل معشروف ششع    كه بشه   -اگع  

ي عشالي و دانششااهي   ها آموزشانتلاب دور  و دستيابي به 

را براي همة  بقات اجتمشاعي فشراهر كشرد و از اگشن نظشر      

زمينة توسعه فضاهاي آموزشي فراهر آمشع. دگشعگا  مورگشل    

كه مبتني بر روگكردهاي اجتماعي و دموكراتيشک بشه مقولشة    

( سبب شع كه تا اواگل قرن بيسشتر  همان مآخذ  آموزش بود

ي بششا ا مجموعششهي اروپششا و آمرگكششا بششه هششا دانشششاا اغ ششب 

 -ي اداري و خششعماتيهششا بلشش ي ملت شش ، هششا دانشششكع 

ماهيشت   حال نگباا(. Turner, 1996  خوابااهي تبعگل شونع

محيو و منظر دانشاا  و آثار آن به دليل روگكشرد معمارانشه   

در اگششن دوران منظششر  همچنششان م فششول مانششع. هششا  ششرحبششه 

دانشاا ، عينيتي وابسته به محيو فيزگكي و كالبعي دانشاا  

مسششتقير  ريتششأثكششه بششر جششذابيت فضششا    شششع يمششت قششي 

ي ميشاني قشرن   هشا  دهشه (. امشا پشس از   Hanan, 2013داشت 

ي و زگش ر برنامشه بيستر و با ورود مفشاهير كيفشي بشه مبحشث     

فت كشه   راحي، توسعة كيفي مراكز آموزشي معنظر قرار گر

در آن ابعششاد ملت شش  مراكششز آمششوزش عششالي عششفو  بششر    

ششعنع.   ي كمي، با معيارهاي كيفي نيز ارزگابي ميها شاخص

نلستين روگكردهشاي كيفشي در خصشوح محشيو و منظشر      

مبتني بر نظرگات رگچاد دابر است كشه بشرخفف    ها دانشاا 

دارد. از  عيش تأك« يزگش ر برنامشه فراگنع »بر «  راحي معمارانه»

ا  دابر منظر دانشاا  ساختاري منسجر بشر مبنشاي سشه    دگعگ

ي اق يمي اسشت  ها يژگگوي، عم كردي و شناس گيباگزهعف 

ي عناصر سازنع  منظر ده سازمانكه اگن اهعاف مبناگي براي 

(. او بشا انتششار كتشاب    Dober, 1992در كنار گكعگار است 

مشيفدي  0915در سشال  « ي دانشااهيها ويمحي زگر برنامه»

د داششت كشه محشيو و منظشر گشک دانششاا ، فشارغ از        اعتقا

ي جعاگانششه زگششر برنامششه، نيازمنششع هششا سششاختمانمعمششاري 

تحول روگكردهشاي نظشري    ،0(. جعول Yang, 2007است 

 . كنع يمخفصه اراهه   ور بهدر اگن حوز  را 
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 تجارب عم ي منظر و فضاهاي باز و سبز ماهيت/ روش وگژگي خاستاا  فكري/ نظري روگكرد

  راحي

 محور

 عصر روشناري

 ميفدي(0811 -0111 

نياز به فراگيري و 

 توسعه

ع ر و دان / 

 يريگ شكل

 ي ع ميها هسته

 ي بستهها ويمحدر 

 روش سنتي

 استاد و دانشجو

به دليل بسته بودن محيو، منظر و 

 فضاهاي باز و سبز جاگااهي نعارد

 دانشاا 

 آكسفورد/ كمبرگج

 اگعة دهكع  ع مي

 توما  جفرسون

 0811-0911) 

توجه به 

 يها مجموعه

 يجا بهدانشااهي 

 ي مجزاها ساختمان

 

 روابو بين

 يها گرو 

 ع مي -آموزشي

 

اگجاد فضاي مركزي با خ   ميعان/ 

بر وحعت  عيتأكبر زگباگي ابنيه،  عيتأك

و هماهناي عناصر در  ول گک محور/ 

توجه به اصول معماري كفسيک/ خ   

معماري گادماني/ فضاي باز از قرار 

 شكل هردر كنار  ها ساختمانگرفتن 

  فضاي منفي(رديگ يم

 دانشاا  وگرجينيا/

 دانشاا  هاروارد و

 دانشاا  گيل
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 منظر و طراحی فضاهای دانشگاهی و جایگاه یزیر برنامهتحول رویكردهای نظری به  .1جدول 

 تجارب عم ي منظر و فضاهاي باز و سبز ماهيت/ روش وگژگي خاستاا  فكري/ نظري روگكرد

 

 تحق  اگع  مورگل/ورود

 مفاهير اجتماعي به مباحث

آموزش عالي  اواخر 

0811- 0931) 

 بر مجموعه عيتأك

 دانشااهي/ تركيب

 ها يكاربر

ي ها گرو آزادي عمل 

آموزشي در جذب 

ي ها دور دانشجو/ تنوع 

آموزشي/ افزاگ  دانشجو، 

ي آموزشي ها گرو توسعه 

 و توسعه دانشاا 

 بيعي/ فضاي توجه به بستر و منظر 

باز دانشاا  به مدابه پارک 

 بيعي/تركيب دو شكل هنعسي و 

 ارگانيک در  راحي

 دانشاا  برك ي

 كاليفرنيا

ي زگر برنامه

تا 0911محور 

 به امروز(

ظهور معرنيسر/ توجه به 

فضا و عم كرد/ دوران 

بازسازي پس از جنگ 

 جهاني دوم

بر تلصصي  عيتأك

شعن فضا و 

عم كرد درآموزش/ 

 ي فضاده سازمان

زون بنعي فضاي 

از  متأثردانشاا  

ي ها بل معرنيسر( به 

عم كردي و تجميم 

 عم كردهاي مشابه

تعرگ  فضا و منظر براسا  عم كرد و 

 ي همجوارها يكاربر

دانشاا  اگ ينوگز در 

آمرگكا/ اغ ب 

ي اروپاي ها دانشاا 

پس از جنگ جهاني 

 دوم

مفهوم زنعگي دانشجوگي/ 

 -هير مكانيتوجه به مفا

 اجتماعي

توجه به نيازهاي 

ي اجتماعي ها گرو 

ملت  / رابطه فضا 

و نحو  استفاد  از 

 آن

ي ها گرو مشاركت 

دانشجوگان  ژ گو بهملت   

ي، زگر برنامهدر خفل 

  راحي و انتلاب  رح

و  رگپذ انعطافخ   فضاي باز و سبز 

 چنع عم كردي

باز راحي فضاهاي 

دانشاا  پرگنستون/ 

كاروليناي  دانشاا 

شمالي/ دانشاا  

 آستين تازا 

توجه به مفاهير 

ي و شناخت روان

 يشناس گيباگزرفتاري/

فضاي دانشاا   ريتأث

بر كيفيت آموزشي/ 

ي ها گرو رفتار 

 اجتماعي

بر روانشناسي  عيتأك

محيطي/ ارزگابي آثار 

 شع  ساختهفضاي 

ي و توسعه فضاهاي باز و زگر برنامه

بازخوردهاي سبز براسا  ارزگابي و 

 اوليه

ي ها  رحاغ ب 

دانشااهي در 

 ي اخيرها دهه

مفهوم توسعه پاگعار/ توجه 

 به آثار محيطي و اكولویگک

پاگعاري فضاهاي 

بر  عيتأكباز و سبز/ 

آثار اكولویگک 

ي ها ويمح

 دانشااهي

و پيوستاي، گكرارچاي 

ي قطعات فضاي بنع دانه

سبز/ شكل فضاهاي سبز/ 

 قطعات/تراكر و انعاز  

ي فضاي باز و سبز در زگر برنامهنق  

پاگعاري محيطي/ تع   مكاني/ استفاد  

از درختان مدمر براي استفاد  

 دانشجوگان و كاركنان

دانشاا  سانتا 

كروز/دانشاا  سين 

 سيناتي

 (Turner, 1996.Yang, 2007. Miller, 2011. Harper, 2013): مأخذ
 

ي هشا  دهشه استنباف كرد كه در  توان يمبا بررسي جعول 

ي شناسش  رواني، شناس گيباگزاخير با ورود مفاهير كيفي نظير 

محيطي، خواناگي و كش  فضا، معنشاداري مكشان، سشفمت    

فرد، اكولویي و پاگعاري محيطي به حيطة منظر دانششااهي،  

روگكردهششاي نظششري در خصششوح منظششر دانشششاا  مششاهيتي 

نع بععي پيعا كرد  است كشه فقشو در معمشاري    پيچيع  و چ

. بنشابراگن  شود ينمي و فضاي سبز خفصه ساز محو هبنا گا 

از  ششع   سشاخته منظر گک دانشاا ، شلصيتي چنشعوجهي و  

ي  بيعشي، رنشگ و   هشا  يژگش گوشكل زمين، فرم، اكولویي، 

بشا گكشعگار اسشت     هشا  آنعناصر سازنع  آن و نحوة تركيب 

 DETR & CABE, 2000.)  

اگن روگكردها در دو دهة اخير، نسبت به كيفيشت منظشر   

مراكششز دانشششااهي عوامششل و معيارهششاي ملت فششي را اراهششه  

دانشاا  « منظر به مدابه فضاي شهري»نمونه   ور به. انع كرد 

را مشابه فضاي شهري دانسته است و با توجه به تجربيشات  

ي اجتمشاعي  هشا  تيش فعالمشابه، منظر را بستري بشراي بشروز   
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. از اگشن دگشعگا  كيفيشت منظشر بشه كيفيشت روابشو        دانشع  يم

اجتمششاعي و رضششاگتمنعي از سششطی زنششعگي در محششيو     

دانشااهي وابسته است. بنابراگن، برآوردن نيازهاي ملا بان 

بشودن، آزادي عمشل و كيفيشت     دسشتر   قابشل در اگن فضشا،  

در كيفيشت منظشر بشه ششمار      رگشذار يتأثبصري از معيارهاي 

امششا از دگششعگا   .(Ujang, 2010; Carr, 1992  رونششع يمشش

شلصيت منظر گشک دانششاا  وابسشته بشه     « كيفيت فضاگي»

كيفيشت  ». روگكشرد  هاست آنساختمان و عم كرد هرگک از 

كيفيت منظر دانشاا  را براسا  ساختار فضاگي آن « فضاگي

و نحششوة ارتبششاف فضششاهاي عمششومي و خصوصششي تعرگشش   

ي ها محو هاحي مشلص به  ر  ور به. اگن روگكرد كنع يم

دارد  عيتأك ها آنو ارتباف ميان  ها ساختمانوگژ ، فضاي بين 

ة فضششاگي تجربشش بششامسششتقير   ششور بششهو كيفيششت منظششر را 

(. Hanan, 2013  دانشع  يمش از فضشا مشرتبو    كننعگان استفاد 

پاسلاوگي به نياز ملا بان، تنوع عم كردي، راحتشي بشراي   

گمنشي، خوششاگنع   ، اهشا  گشرو  توسو تمشامي   ها تيفعالانجام 

آن و تمشاگز فضشاي درون و    زيانا جانيهبودن فضا و تجربة 

بيرون از اصول و معيارهاي كيفيت فضاگي منظر دانشاا  به 

(. گكي دگاشر از روگكردهشاي   Dober, 2000  رود يمشمار 

مهر در اگن خصوح، روگكرد اكولویگک بشه مقولشة منظشر    

از دهشة   دانشااهي است. با ورود روگكردهشاي اكولشویگكي  

به ع وم محيطي و اگجشاد حساسشيت نسشبت بشه رابطشة       81

انسان و محيو و آثار متقابل آن، شكل و ماهيت  راحشي و  

ي دانشااهي نيز دستلوش ت يير ششع.  ها ويمحي زگر برنامه

 در نظشر ي دانشااهي بشه مدابشة اكوسيسشتر    ها ويمحامروز  

ة وجشود عناصشر اكولشویگكي،    واسشط  بشه كشه   شونع يمگرفته 

نيازمنع تعوگن راهكارهاي متناسب با آن هسشتنع. مجموعشة   

اگن اقعامات با هعف اگجاد تعشادل ميشان عناصشر انسشاني و     

محيطي، به دنبال پاگشعاري اگشن اكوسيسشتر بشود  در قالشب      

ي، مششعگرگت و حتششي  راحششي   زگششر برنامششهراهبردهششاي 

. عمشعة  انع كرد  اكولویگكي، چهرة كنوني دانشاا  را متحول

ي هشا  يانشری ي براي استفاد  از زگر برنامهاگن اقعامات شامل 

ي ها ستريسنو، معگرگت انریي، معگرگت مواد زاهع،  راحي 

ي آموزشششي ملت شش  و هششا گششرو آموزشششي متناسششب بششراي 

 ,Chapman راحشي ابنيشه و فضشاهاي سشبز پاگشعار اسشت       

گشک   نعنشوا  بشه منظر « منظر اكولویگک»(. در روگكرد 2006

ششود كشه    گرفته مي در نظرسيستر زنع  و گک فراگنع معاوم 

متناسب با زمان و بستر ت يير  توانع يمساختار و عم كرد آن 

 Makhzoumi(. از دگشششعگا  Makhzoumi, 2000نماگشششع  

ي مشا از  ششناخت  بوم( الاوي منظر اكولویگک به درک 0111 

 هماراگشي عناصشر منظشر،    توانشع  يمش منظر وابسته است كشه  

پاگعاري و افزاگ  حس مكان منجر شود. با توجه به آنچشه  

ذكر شع كيفيت منظشر اكولویگشک دانششاا  و رابطشة آن بشا      

 هشا  آنپاگعاري وابسته بشه عشوام ي اسشت كشه روابشو ميشان       

 در جعول زگر خفصه شود. توانع يم

 

 پایداری یها جنبهمیان منظر دانشگاه و  ةرابط .2جدول

 اهعاف پاگعاري

 كيفيت منظر
كاه  منابم و 

 انریي

ارتقا  كيفيت محيو 

 مح ي

دسترسي به تجهيزات و 

 خعمات
 سفمت و بهعاشت اگمني

      حركت و جابجاگي در فضا

      ي مكانيبستا دلهوگت و 

      كيفيت فضاي عمومي

      قاب يت دسترسي

 Matloob et al., 2014منبم: 
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ي دانششااهي در دو  هشا  ويمحش بنابراگن كيفيت منظر در 

ششود. در اگشن تحقيش      ي مشي بنشع  دسشته بعع عيني و ذهنشي  

براسا  مطالعات انجام شع ، بعع كيفيت ذهني منظر شامل 

عوامل ادراكي، هوگشت و تع ش  مكشاني، نششاف و سشفمت      

اد كيفيت عينشي منظشر نيشز ششامل     رواني است. همچنين ابع

فضاگي و محيطي اكولویگكي است.  -عوامل بصري، كالبعي

معيارهاي مستقل تحقي  بشه تفضشيل در    عنوان بهاگن عوامل 

 :  انع شع  آورد  رگزي بنع دسته

 زگباگي بلشي از كيفيت محيطي منظشر    ادراكي: -بصري

ة تجربة ادراكي افراد از فضاي واسط بهو  رود يمبه شمار 

 رو نگش ازاملت في داشته باششع.   راتيتأث توانع يمدانشاا  

 هشا  ساختمانتجربه روزانه منظر با فضاي سبز و معماري 

 رگشذار يتأثكه بر كيفيت محشيو آموزششي    رديگ يمشكل 

جذابيت، زگباگي، خواناگي محشيو، فشرم، ششكل و    است. 

گياهشان بلششي از    ژ گش و بشه رنگ عناصر سشازنع  منظشر   

 . رونع يمزگرمعيارهاي بصري و ادراكي به شمار 

 :فضاهاي بشاز و سشبز، بلششي از      هويت و تعلق مكاني

هوگت و روح مكان در فضشاهاي دانششااهي بشه ششمار     

ة دهنشع  سشازمان عامشل   هشا  سشاختمان كه در كنار  رونع يم

، حركشششت و تعشششامفت اجتمشششاعي ميشششان هشششا تيشششفعال

ي موجشود را  ها ساختمانضا هستنع؛ از ف كننعگان استفاد 

ي، رفتششار ابگشش جهششتو در  كننشع  يمششبشه گكششعگار مششرتبو  

. امروز  رگذارنعيتأثو ساخت ذهني فضا  كننعگان استفاد 

ي عم كردي بشر  ها جنبه برمحيو و منظر دانشاا  عفو  

دارنشع. آششنا بشودن     عيتأكتصور ذهني و كيفي از محيو 

وع فعاليشت و حتشي   فضا و عناصر تشكيل دهنعة منظر، ن

زگرمعيارهاي اگن تحقيش    عنوان به تواننع يمگياهان بومي 

 معنظر قرار بايرنع.

 :گكي از آثار مهر منظر، سفمت  نشاط و سالمت رواني

ة اجشزاي خشود   واسط بهروحي و رواني افراد است. منظر 

نظير فضاهاي سبز بر سفمت و نشاف روحي افشراد اثشر   

مستقير دارد. در اگن تحقي  احسشا  ششادابي و نششاف،    

ي ها شاخصروابو اجتماعي و آرام  و راحتي گكي از 

 مهر در ارزگابي كيفيت منظر دانشاا  فردوسي است.  

 :)واسشطه  بهفضاهاي دانشااهي   كالبدي)فضا و عملكرد 

ي ملت ش  از تنشوع فعاليشت و عم كشرد     هشا  گرو وجود 

هشر  باالگي برخوردارنع. اگن تنوع در كنار نيازهاي اوليشه  

گششي، نحششوة اسششتفاد  از فضششا و تمركزگرا، اگمنششي، گششرو 

مب مان شهري بلشي از ابعاد عم كردي محشيو و منظشر   

كه عفو  بر اگجاد بستري مناسب بشراي   رود يمبه شمار 

آن را نسشبت بشه دگاشر     ستگبا يم، ها تيفعالي ريگ شكل

فضاهاي مشابه متماگز كنع. عشفو  بشر اگشن فضشاي بشاز      

 ها ساختماندانشاا ، عامل ارتباف فيزگكي و فضاگي ميان 

و عم كردهششاي ملت شش  اسششت و از اگششن نظششر باعششث   

 .شود يمگكرارچاي بيشتر فضاي دانشاا  

 منظشر دانششاا  از بعشع محيطشي      اكولوژيك: -محيطي- 

حفشظ منشابم  بيعشي و تنشوع زگسشتي       اكولویگكي سبب

آثشار متمشاگزي بشر     توانع يم؛ بنابراگن پاگعاري آن شود يم

محشيو و فضششاي سشبز دانشششاا  داششته باشششع. عم كششرد    

و محورهاي بصشري، مشعگرگت    انعاز چشرفضاهاي سبز، 

از  هششا آنو ناهششعاري گياهششان و قاب يششت اسششتفاد  از    

آنچشه گفتشه    زگرمعيارهاي اگن تحقي  هستنع. با توجه به

شع معيارهاگي كه در اگن تحقي  بشراي ارزگشابي كيفيشت    

منظر دانشاا  فردوسي استفاد  شع  در جعول زگر آمشع   

(. هرگک از اگن معيارها و زگرمعيارهشاي  5است  جعول 

مرتبو با آن براسشا  مشرور منشابم و ارزگشابي و انطبشا       

 با نمونة مورد مطالعه استلراج شع  است.   ها آن

 

 شینة تحقیق. پی3

مطالعشات ملت فشي در خصشوح     تشاكنون اخير  يها دههدر 

محيو و منظر دانشاا  از دگعگا  نظري انجام شع  است كه 

بررسشي و  مهشر را   يهشا  جنبشه هر گک به فراخشور گكشي از   

   ارزگابي كرد  است.
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 معیارها و زیرمعیارهای تحقیق .3جدول 

 منبم زگرمعيارها تحقي معيارهاي 

 ادراكي -بصري
ي و تنوع، تضاد و بنع رنگجذابيت، زگباگي، نقشة ذهني، خواناگي، فرم گياهان، 

 ، لبه، نشانهعيتأك
Turk et al., 2015. 

Matloob et al.,2014 

هوگت و احسا  تع   

 مكاني
 .Matloob et al., 2014 ي بومي ها گونهخوشنامي، آشناگي با فضا و گياهان، فعاليت اجتماعي، 

Hanan, 2013 

 ,Lau et al., 2014. Ujang احسا  شادابي، سفمت فردي، روابو اجتماعي، آرام  و راحتي، اوقات فراغت نشاف و سفمت روان

2010 

 كالبعي فضا و عم كرد(
ابنيه و معماري، الاوهاي آشنا، تمركزگراگي، نحوة استفاد  از فضا، رنگ و بافت، 

 آساگ ، مب مان شهري، چنع عم كردي بودن، اگمنيراحتي و 
Abu-Ghazzeh,1999 

 اكولویگكي  -محيطي
و محورهاي بصري، نوع گياهان، مدمر بودن، معگرگت  انعاز چشرآلودگي صوتي، 

 گي، قاب يت استفاد ، كاربري فضاي سبز كاراو ناهعاري، 

Chapman, 2006 گ چين و .

 0590همكاران، 
 

در  (0583بشه مطالعششات ادوارد    تشوان  يمش از آن جم شه  

آموزشي اشار  كرد، كه بشا   يها ساختمانخصوح معماري 

آمشوزش صشورت گرفتشه     ةآن بر جنب راتيتأث ةهعف مطالع

است و كمتر به منظر و فضاي سبز در آن اشار  شع  است. 

 Abu-Ghazzehتوسو مطالعات در اگن خصوح  نگتر مهر

انجام شع  است. او معتقع است، با توجه بشه مفهشوم كيفشي    

 شود يمعوامل ملت في انجام  ةواسط بهگنع ارزگابي امنظر، فر

 يبنشع  دسشته زگشر   ةدر سشه دسشت   تشوان  يمش كه اگن عوامل را 

 (.Abu-Ghazzeh,1999كرد 

  ي هشا  يژگش گوكشه بشر   اكوليوژيكي:   -كيفيت فيزيكيي

 ژ گش و بشه محيطي دانشاا ، عناصر اكولویگک موجشود و  

 دارد.  عيتأكفضاهاي سبز 

 بشا ناشاهي اجتمشاعي، بشه     : رفتاري -كيفيت عملكردي

ي رفتششاري انسششان در قبششال محششيو پيرامششوني هششا كششن 

. براگن اسا  مفاهيمي چون دسترسي، راحتي پردازد يم

و آساگ  از معيارهاگي است كشه بشراي ارزگشابي كيفشي     

 شود. طي دانشاا  استفاد  ميمحي

  ي بصشري و  هشا  جنبشه   ي:شيااتت  ييبايزكيفيت بصري و

ة آثشار ادراكشي كشه بشر ملا شب      واسشط  بشه ي ششناخت  گيباگز

، مهر هستنع. ادراک ملا ب از محشيو و منظشر   گذارنع يم

 بر كيفيت فعاليت او اثر مستقير باذارد.   توانع يمپيراموني 

  Alshuwaikhatي كه توسو ا مطالعهعفو  براگن، نتاگج 

( در خصوح ارزگابي پاگعاري محشيو  Abubakar  0118و 

بر فراگنع معگرگت انجام شع  است، نششان   عيتأكدانشاا  با 

كشه سشه عامشل مشعگرگت محيطشي، پاسشلاوگي و        دهشع  يم

در تحقش  اگشن اگشع      توانع ميمشاركت اجتماعي و آموزش 

و  Mahayudinهمچنششين در مطالعششة دگاششر،  . كمششک كنششع

( به نق  فضاي سشبز در كشاه  مصشرف    0103همكاران  

ششع    عيش تأكانریي، ارتقا  كيفيت محيطي و آموزش پاگعار 

در اگران نيز در چنعسال اخير مطالعات پژوهششي در   .است

ي دانشااهي انجام شع  است. ضشرغامي  ها ويمحخصوح 

( در پژوهشي به ارزگشابي كيفشي محشيو و    0105و عظمتي  

 در كشه چشون   دهع يم. نتاگج نشان انع پرداختهدانشاا  منظر 

 اجتمشاعي  فرهناشي  گک عنصشر  مط وبيت، خاح زمينه اگن

 وابسشته  فرهناشي  بشه عناصشر   كامفً بنابراگن شود. مي ق معاد

( به ارزگابي منظر دانششاا   0590است. گ چين و همكاران  

 كننشعگان  اسشتفاد  سيستان و ب وچستان براسا  ترجيحشات  

 كيفيات بصري ارزگابي از . در اگن پژوه  هعفانع هپرداخت

 است گيارهايو مع ها شاخص كردن مشلص و تعيين منظر،

 بازسشازي  گشا  احيشا  را حفاظت، منظر بتوان ها آن  رگ  از كه

 كه را مناظري توان يمكرد. نتاگج نشان داد كه از اگن  رگ  

 صشورت  كشرد گشا در   حفشظ  هستنع، مناسب زگباگي لحاظ از

( 0591احيا كرد. در پژوهشي دگار، ششرقي    و ترمير لزوم،

كيفيت معماري منظر پردگس دانشاا  شهيع رجشاگي را   ريتأث



 ارزیابی تجربة کیفیت منظر مراکز آموزش عالی از نگاه دانشجویان

 فرد و همکاران سلطانی هادی
447

بر فراگنع آموزش بررسي كشرد. نتشاگج نششان داد كشه منظشر      

ي مشؤثر در بازسازي تمركز ذهني دانشجوگان نقش    توانع يم

نتيجشه   تشوان  يمداشته باشع. از مجموعة مباحث مطرح شع  

گرفت كه دانشاا  هماننع گشک ششهر، مشاهيتي پيچيشع ، در     

ماهيشت   رو نگش ازامعرض توسعه و تحول معاوم قشرار دارد  

چنعبععي، جشامم و   ستگبا يمي در چنين فضاگي زگر برنامه

هشاي   باشع. اگن شباهت گكي بشه دليشل وگژگشي    رگپذ انعطاف

هاي دانشااهي، نوع خاح بناهشا، روابشو و    دروني محو ه

ششهر و   روزافشزون ها و دگار به دليل تعامل  نحوة دسترسي

ي هشا  يژگش گودانشاا ،  حال نيدرع. اما رديگ يمدانشاا  قوت 

كنشع. در اگشن    خاح آموزشي و پژوهشي خود را دنبشال مشي  

نشع  خشود در فراگ  رگشذار يتأثميان، منظر و فضاي سبز به نق  

 .كنع يمادراک به خ   تصوگر ذهني از فضاي دانشاا  كمک 

 

 روش تحقیق. 4

تح ي ي اسشت و   -در اگن بررسي روش تحقي  از نوع توصيفي

 .آوردن ا فعات از ابزار پرسشنامه استفاد  شع به دستبراي 

 محدودة تحقیق. 5

محشعودة مشورد مطالعشه، دانششاا  فردوسشي       تحقي در اگن 

هكتشار مسشاحت    550مشهع است. اگن مجموعه با بي  از 

مشهع قشرار   آباد ليوكدر جنوب غربي مشهع و ابتعاي ب وار 

 ع وم اداري و اقتصشادي،  يها دانشكع گرفته است و شامل 

ع شوم رگاضشي،    و ع شوم ورزششي،   يبشعن  تيترب دامرزشكي،

ع وم گياهي، مركز تحقيقشات  ي فني و مهنعسي، ها دانشكع 

و  ،سشت گز ويمنابم  بيعي و مح ةدانشكع شناسي، لرز  نيزم

ي اداري، هششا زي، مجموعششهامعمششاري و شهرسشش ةدانشششكع

ي خعماتي اسشت.  ها بل و  ها خواباا ي ورزشي، ها بل 

هزار دانششجو در اگشن دانششاا      01در حال حاضر بي  از 

 تشن در مقطشم   0311ه حشعود  مش ول به تحصيل هستنع كش 

تن در مقطم كارشناسي ارشع و بقيه  1111دكتري و حعود 

 تحصششيل هسششتنع ةدر مقطششم كارشناسششي مششش ول بششه ادامشش

ششكل زگشر    (.0591دانششاا  فردوسشي مششهع،     تگسا وب 

 .دهع يممحعودة مورد مطالعه را نشان 

 

 
 تصاویر از نگارندگان. 1331 مشهد، دانشگاه فردوسی تیسا وب: مأخذدانشگاه فردوسی مشهد و تصاویری از مجموعه.  .1شكل 
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 جامعة آماری. 6

، در پژوه  حاضر كيفيت تر  يدقدستيابي به نتاگج  منظور به

ن محيو و منظر دانشاا  فردوسي مشهع از دگعگا  دانشجوگا

ساكن در خواباا  ارزگابي شع. جامعة آماري اگشن پشژوه    

شامل تمامي دانشجوگان دختر و پسر ساكن در خواباا  بشه  

نفر است  در تمام مقا م تحصي ي(. بشا   9111تععاد حعود 

ة آماري حجشر نمونشة تحقيش  بشا اسشتفاد  از      جامعتوجه به 

 نفر انتلاب شع. مت ير وابستة 508جعول مورگان به تععاد 

اگن بررسي كيفيت منظر و فضشاي سشبز دانششاا  فردوسشي     

مشهع است و مت يرهشاي مسشتقل تحقيش  نيشز ششامل بعشع       

ادراكي، هوگت و تع   مكاني، بعع كالبعي  فضا و  -بصري

اكولویگششک هسششتنع. پاگششاگي  -عم كششرد( و بعششع محيطششي 

در خارج از  ها پرسشنامهععد از اگن  51پرسشنامه با تكميل 

تأگيشع   11/1 كشرون بشا   ي با ضرگب آلفاي اگن جامعة آمار

 آماري اسشت. در  استنباف بر مبتني ها داد  شع. روش تح يل

 گرفتشه  ( انجشام SPSS افزار نرم ة يوس به تح يل پژوه  اگن

آوردن اثشر   بشه دسشت  است. همچنين از تح يل عام ي براي 

ي آن بر كيفيت منظر و فضشاي سشبز   ها ربل گزهر مت ير و 

آوردن رابطشه   بشه دسشت  استفاد  شع  است. درنهاگت براي 

 از آزمون همبستاي استفاد  شع. ها هگگوبين 

 

 نتایج. 7

بشه  و بارت شت   KMOمقشادگر ي آمشاري،  هشا  ليش تح براسا  

(. همچنين اگشن  93/1101و   (809/1از:   انع عبارتترتيب 

معنادار است. بشا توجشه    درصع 99آزمون در سطی ا مينان 

اسشت و معنشاداري آزمشون     3/1كه بي  از  KMOبه مقعار 

ها بشراي انجشام تح يشل     توان مطمئن بود كه داد  بارت ت، مي

و بارت ت در  KMOي ها آزمونعامل مناسب هستنع. مقادگر 

 ( نشان داد  شع  است.4جعول  

(، عامشل  3با توجه به نتاگج به دسشت آمشع  در جشعول    

(درصع از وارگانس كيفيت را تبيين 18/00دراكي  ا -بصري

كرد  است. اگن باالترگن مقعار تبيين شع  توسو گک عامشل  

است. كمترگن وارگانس تبيشين ششع  توسشو عامشل چهشارم      

( درصشع از كشل   18/4گعني بعع محيطي است كه برابشر بشا    

( درصشع از  5/40وارگانس است. اگن پنج عامشل مجموعشاً    

 .كننع يمرا تبيين  كل وارگانس كيفيت

 

 آمارهای مربوط به تحلیل عامل .4جدول 

 داري امعن سطی آزادي ةدرج Bartlettآزمون  KMO آمار 

 111/1 0008 93/1101 809/1 مقعار

 

 ها واریانس تبیین شده توسط عامل. 5جدول 

 عامل
 درصع وارگانس تبيين

 شع  توسو عامل

 وارگانس درصع

 تجمعي

 ادراكي -بصري

 بعع نشاف و سفمت روان

 هوگت و تع   مكاني

 عم كرد( -بعع كالبعي فضا

 اكولویگک -بعع محيطي

18/00 

14/1 

80/4 

31/4 

18/4 

18/00 

80/01 

15/50 

01/51 

51/40 

 51/40 كل
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كشه   دهع يمبررسي رابطة همبستاي ميان مت يرها نشان 

باالترگن مقعار ضرگب همبستاي با مت ير كيفيت، مربوف به 

( است. اگن مقعار نششان دهنشعة   95/1ادراكي   -بعع بصري

، منظر تر ساد وجه عيني كيفيت محيو و منظر است. به بيان 

 رو نگش ازاو  ششود  يمش ة دگعن و ارتباف بصشري درک  واسط به

گشذارد. بعشع    مي ريتأثظاهر و كيفيات مرتبو با آن در بيننع  

هوگت و تع   مكاني جنبة ذهني آثار كيفي محشيو و منظشر   

اسششت كششه پششس از ارتبششاف بصششري در ذهششن بيننششع  شششكل 

كيفيت بصري منظشر، آثشار    رسع يمبه نظر  رو نگازا. رديگ يم

خود را در وه ة نلست بر ذهنيت فشرد و تع قشات مكشاني    

ة سشوم  مرتبگذارد. در اگن تحقي ، بعع سفمت در  بيننع  مي

. بعع كالبعي كمتشرگن مقشعار همبسشتاي را بشا     رديگ يمقرار 

در ة اگشن روابشو   همش مت ير كيفيت دارد. شاگان ذكشر اسشت   

 (.1معنادار هستنع جعول درصع 99سطی 

براي تشليص وجود رابطه ميان مت ير جنسشيت و ابعشاد   

ملت   كيفيت، از آزمون تفاوت مياناين استفاد  شع. بشراگن  

( 98/09ين رضاگت زنان در بعع سفمت برابر با  اسا  ميانا

( است. اگن تفاوت ميشاناين بشا   41/00و از آنِ مردان برابر با  

 دار امعنش درصع  99ي در سطی بي  از دار امعنتوجه به سطی 

 .دهع يمنتاگج اگن آزمون را نشان  1است. جعول 

 بحث . 8

مشهع نتاگج اگن مطالعه نشان داد كه منظر دانشاا  فردوسي 

( بشا  95/1از نظر بصري و ادراكي بيشترگن مقعار همبستاي 

كيفيت منظر دارد. اگن مقعار بيانار اگشن مط شب اسشت كشه     

ة دگشعن و  واسشط  بهمنظر موجود با تمام عناصر سازنعة خود 

چششمايري بشر ادراک دانششجوگان اگشن      ريتشأث دگع  ششعن،  

 ژ گش و بهدانشاا  داشته است. بنابراگن عناصر سازنعة منظر و 

فضاهاي سبز موجشود بيششترگن سشهر را در كيفيشت منظشر      

در اگن مطالعه سهر باالي  توجه قابل. نكته انع داشتهدانشاا  

( 513/0زگر معيارهاي آشناگي با فضاي دانشاا  با فراواني  

( نسبت بشه دگاشر زگرمعيارهشاي    551/0و نشانه با فراواني  

 موجشود منظشر  ، دهشع  يمش بصري و ادراكي است كشه نششان   

ي ادراكشي دانششجوگان داششته    هشا  جنبشه را بر  ريتأثبيشترگن 

مستقيمي بر شاخص هوگت و احسا   ريتأثاست. اگن مهر 

( با كيفيت منظر موجود داشته اسشت كشه   10/1تع   مكاني 

، عناصر تشكيل دهنعة منظر دانشاا ، توانسشته  دهع يمنشان 

وگان از نظر شكل دادن به هوگت و تع   مكاني براي دانشج

 -موف  عمل نماگع. نكتة مهر اگن تحقي  سهر بعع محيطشي 

اكولششویگكي و كالبششعي منظششر در كيفيششت منظششر دانشششاا    

كشه   دهشع  يمفردوسي مشهع است. بررسي زگرمعيارها نشان 

( 81/1مششواردي نظيششر پاسششلاوگي بششه نيششاز دانشششجوگان   

( و كيفيششششت حركششششت و شششششبكة   915/1ناهششششعاري 

اكولششویگكي و نحششوة  -( در بعششع محيطششي901/1دسترسششي 

(، عم كردهششاي موردنيششاز نظيششر   808/1اسششتفاد  از فضششا  

( كمترگن مقعار را در بعع كالبعي 841/1سروگس بهعاشتي 

ارتقشا  سشطی هشر     رسع يم. به نظر انع داد به خود اختصاح 

نق  مهمي در ارتقا  كيفيت  توانع يمگک از اگن زگر معيارها 

ي هشا  آمشوزش افشزاگ   منظر مجموعه داشته باشع. همچنشين  

در  توانشع  يمش ي و دان  اكولویگشک دانششجوگان   طيمح ستگز

ي اگن گشرو  از كشاربران از عناصشر سشازنعة منظشر و      ساز آگا 

از دگششعگا   گياهششان نقشش  مهمششي داشششته باشششع.    ژ گششو بششه

Makhzoumi  0111   الاششوي منظششر اكولویگششک بششه درک )

به هماراگشي   توانع يمي ما از منظر وابسته است كه شناخت بوم

عناصر منظر، پاگعاري و افزاگ  حس مكان منجر ششود. اگشن   

ي اكولویگشک  هشا  يژگش گونق  با آموزش كاربران از محيو و 

اگن وگژگي را در ارتباف بشا   0تقوگت شود. شكل  توانع يمآن 

   .دهع يمي و  راحي منظر اكولویگک نشان زگر برنامه

 

 ت و ابعاد کیفیت محیط و منظریرابطه میان متغیر جنس آزمون. 7ل جدو

 يدار امعن Tمقعار  انحراف استانعارد مياناين يدوبلش مت ير مت ير وابسته

 آزمون تفاوت مياناين

 بعع نشاف و سفمت روان
 جنسيت

 53/4 98/09 زن
19/0 118/1 

 95/4 41/00 مرد
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 (Makhzoumi, 2000)منظر اکولوژیک یو طراح یزیر برنامهیند افر .1شكل 

 

ة كيفيشت  كننشع  نييتعاگن مطالعه با هعف ارزگابي عوامل 

منظر دانشاا  انجام شع و در مقاگسه با مطالعات انجام شع  

 گ چشين و همكشاران،    كننشعگان  اسشتفاد  كه بشر ترجيحشات   

 2008 ,.0591(، كيفيششششت آمششششوزش  شششششرقي،  0591

Alshuwaikhat & Abubakar) دارد، عم كشششرد،  عيشششتأك

ي بصري، محيطي، هوگتي و كالبعي را از دگشعگا   ها يژگگو

كاربران معنظر قرار داد  است و بشه اگشن نتيجشه رسشيع كشه      

( كششه بششر  0105مطالعششة ضششرغامي و عظمتششي    بششرخفف

دارنشع، ارتقشا     عيش تأكي فرهناي در مط وبيت فضشا  ها جنبه

جشود  ، كيفيت منظر موتوانع يمعوامل محيطي و اكولویگكي 

 را افزاگ  دهع.

 

 یریگ جهینت. 9

چششارچوب توسششعة آمششوزش عششالي در اگششران بششا محورگششت 

ي مششادر و نيششز توسششعة سششطوح آموزشششي و   هششا دانشششاا 

ششكل گرفتشه اسشت. هماشام بشا توسشعه        هشا  آني بنع سطی

ي ها ويمحي كيفي در ها شاخصفيزگكي، تعوگن و تعرگ  

سشبب توسشعة همزمشان كيفشي و كمشي       توانشع  يمش آموزشي 

شود. دانشاا  فردوسي مشهع  آموزش عالي در همه سطوح

كه  شود يمي كشور محسوب ها دانشاا  نگتر بزرگگكي از 

داراي موقعيت مناسب براي اگجاد و استفادة بهينشه از منظشر   

و فضاي سبز موجود است. از سشوي دگاشر تعشعاد زگشادي     

ه تحصيل هسشتنع كشه بشه    دانشجو در اگن دانشاا  مش ول ب

با منظر و فضاي سشبز دانششاا     ريرمستقيو غنحوي مستقير 

منظور ارزگابي كيفيشت محشيو و    هستنع، به همين در ارتباف

ي برخورداراست. نتاگج حاصشل از  ا ژ گومنظر آن از اهميت 

ي كشرد.  بنشع  دستهدر دو بل  اص ي  توان يماگن مطالعه را 

ي بصشري عناصشر   هشا  يژگش گوي عيني محيو كشه بشا   ها جنبه

ي ذهنشي محشيو، كشه    هشا  جنبهسازنع  آن در ارتباف است و 

 نفشوذ  بيننشع   ذهشن  بشه  آن متن در و منظر ة مشاهع واسط به

. اگن وگژگشي محشيو و منظشر، آثشار چششمايري بشر       كنع يم

بر ماهيشت   توانع يمكه  آورد يمبه وجود  ي ادراكيها يژگگو

 مستقير باذارد.  ريتأثعوام ي چون هوگت و حس مكان 

نتشاگج نششان     ي عياي محيط و ماظير: ها جابهكيفيت و 

ادراكي منظر دانششاا  فردوسشي    -ي بصريها يژگگوداد كه 

از دگعگا  دانشجوگان، بيششترگن سشهر را در كيفيشت منظشر     

دانشاا  برعهع  دارد. اگن مهر گوگاي اگن واقعيت است كه 

نلسشت از   ة ماهيشت خشود، در ناشا    واسط بهمحيو و منظر 

 رو نگش ازاو  كنشع  يمش  رگ  دگعن با ملا ب ارتبشاف برقشرار   

ي عينشي عناصشر منظرسشاز، تصشوگري از     ها جنبهبسياري از 

كه شامل عناصر فيزگكشي و كالبشعي    دهع يممكان را شكل 

محيو است. اگشن بلش  از عناصشر در دانششاا  فردوسشي      

 طراحي اكولوژي

 ماظر اكولوژيك الگوي طراحي
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ي موجششود، شششكل و هششا سششاختمانشششامل فششرم و معمششاري 

بصري فضاهاي باز و سبز نظيشر فشرم درختشان،    ي ها يژگگو

رنگ، بافت، گل و مب مان موجود است. اگن عناصر فارغ از 

عامششل زمششان، ادراک دانشششجو را از محششيو دانشششاا  شششكل 

قابشل درک اسشت.    گانشه  پشنج ة حشوا    يوسش  بشه و  دهشع  يم

كشه   ششود  يمش متقابل محيو و منظر سشبب   راتيتأث رو نگازا

 -ي بصشري هشا  جنبشه بستاي را با مفهوم كيفيت بيشترگن هم

ي منظشر، توجشه بشه    ها يژگگوادراكي داشته باشع. در تح يل 

بشا   هشا  آنمعيارهاگي چشون ششكل و فشرم عناصشر، تركيشب      

بشر ارزش   توانشع  يمگكعگار، هماهناي، تناسبات، پيوستاي 

بشر   توانشع  يمش كيفي آن بيفزاگع. اگن عوامل در كنار گكعگار 

 مشؤثر ي عوامل دگاري كه بيشتر جنبة ذهنشي دارد  ريگ شكل

 باشع.

نكتششة  ي ذهاييي محيييط و ماظيير:هييا جابييهكيفييت و  

در اگشن پشژوه ، جاگاشا  معيارهشاي ذهنشي در       توجه قابل

ارزگابي كيفيشت محشيو و منظشر دانششاا  فردوسشي اسشت.       

اگرچه در عمل، تفكيک ابعاد عيني و ذهني منظر غيرممكن 

است؛ اما از نظر مفهومي، ذهنيت هر فرد از فضا به آنچه او 

. گكشي از اگشن عوامشل    گشردد  يبرمش  كنشع  يمو درک  نعيب يم

كاني اسشت. هوگشت و تع ش  مكشاني     هوگت و حس تع   م

، اما رديگ يمة حضور و ادراک فضا توسو فرد شكل واسط به

به هوگت مكشاني، تعشابير و    دهنع  شكلدر اگن ميان عناصر 

گشذارد. نتشاگج    ي مشي جشا  بشه تفاسير متفاوتي در ذهن بيننشع   

كه حشس تع ش  بشه دانششاا  در بشين       دهع يمتحقي  نشان 

با كيفيت محيو و منظشر دارد   دانشجوگان، همبستاي باالگي

و اگن مقشعار بشا فاصش ة نشاچيزي بشاالتر از معيشار نششاف و        

گفششت كششه  تششوان يمشش رو نگششازاسششفمت روانششي قششرار دارد. 

ة ادراک بصري منظر دانشاا  فردوسي، ق مرو ذهني واسط به

ي ميان اكدشر دانششجوگان از فضشاي    ا شع   گتعرمشلص و 

رو ذهنشي در ارزگشابي   دانشاا  شكل گرفته است و اگن ق مش 

ي فشردي بشه مكشان و احسشا      هشا  يوابستاكيفيت محيو، 

 . عگنما يممعرفي  مؤثرسفمت را دو شاخص 

در اگششن تحقيشش ، همبسششتاي پششاگين   توجششه قابششلنكتششة 

گي كشارا ي محيطي و كالبعي است كه بيانار ععم ها شاخص

ي ميشعاني  ها يبررسبرنامة منظر و فضاي سبز موجود است. 

ة واسشط  بشه  صشرفاً كه محيو و منظر دانششاا ،   دهع يمنشان 

كشه اگشن    انشع  گرفتشه  ششكل ي و سطوح وسيم سبز كار جنال

سطوح نق  مهمي در تعرگ  منظر دانشاا  برعهع  دارنشع.  

اما در عمل، سطوح سبز و وسيم فاقع كاراگي و آثشار كيفشي   

الزم هستنع. به بيان دگار، اگن فضاها بعون توجه به بستر و 

و تعرگش  مشلصشي از منظشر     انشع  گرفتشه  ششكل د زمينة خو

. عفو  براگن فضشاهاي بشاز   كننع ينممجموعة آموزشي اراهه 

فضشاگي منفشي و بشا     عنشوان  بهو سبز، با روگكردي معمارانه، 

  شور  به. انع گرفته شكلتوجه به هنعسه و  رح ابنية موجود 

مشلص فقعان مقيا  انساني در تعرگ  فضاهاي موجشود،  

ر انتلشاب و تركيشب فضشاهاي بشاز و سشبز و      ععم تمشاگز د 

تعرگ  عم كشرد مناسشب بشراي فضشاهاي سشبز موجشود از       

ي اص ي محيو و منظر دانشاا  فردوسي است كه ها يژگگو

 رسشع  يمش بر مقولة كيفيت اثر منفي گذاشته اسشت. بشه نظشر    

ي كالبعي و محيطي بر نحوة استفاد  از فضشا نيشز   ها يژگگو

عشعم تعرگش  فضشاهاي بشاز      تأثيرگذاشته است. در حقيقت

ي دانشجوگي، آزادي عمل در اسشتفاد  از فضشا   ها گرو براي 

عنوان عشام ي محعودكننشع     براي دانشجوگان پسر و زمان به

در استفاد  از فضاهاي موجود سبب شع  است كشه مفهشوم   

كيفيت محيطي از نظر دانشجوگان پسر تفاوت معنشاداري بشا   

 ر داشته باشع.مفهوم كيفي از نظر دانشجوگان دخت

 

 ها شنهادیپ. 11

ك شي بشراي ارتقشا  كيفشي محشيو و منظشر دانششاا           ور به

  :شود يمفردوسي موارد زگر پيشنهاد 

ال . اصفح ساختاري فضاهاي سشبز و بشاز موجشود و    

 آن با ابنيه، از نظر هنعسي و فضاگي. تر يقوارتباف 

ي كالبعي فضاهاي سبز، رعاگشت  ها يژگگوب. توجه به 

 راحي كاشت گياهي  تنوع فرم گيشاهي، همشاهناي،   اصول 

رگتر و تكرار و تماگز( و تركيب گونه با معمشاري فضشاهاي   

 موجود.
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ج. توجه به مقيا  انساني در  راحشي فضشاهاي بشاز و    

 سبز، تعرگ  فضاهاي باز متناسب با عم كرد معماري. 

د. تعرگ  عم كرد براي فضاهاي سبز موجود و استفادة 

 تان مدمر.بيشتر از درخ

 . تعرگ  فضاهاي باز متناسشب بشا اسشتفاد  و فعاليشت     

  شور  بشه ي دانشجوگي براي استفادة بيششتر از فضشا.   ها گرو 

شششود كششه فضششاهاگي اختصاصششي بششراي  مدششال پيشششنهاد مششي

گشرفتن ضشوابو الزم    در نظشر ي دانشجوگي دختر با ها گرو 

ي گشذار  ارزشدر  توانشع  يمش  راحي و اجرا شود. اگن مهشر  

 مدبتي داشته باشع.   ريتأثاز دگعگا  تمامي افراد ذگنفم  منظر
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