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تأثیر کیفیت معماری منظر پردیس دانشگاهی بر کاربرد آموزشی آن 
)تحلیل کارکردی نظریۀ بازسازی تمرکز ذهنی و مطالعۀ دانشجویان در فضای باز( 

علی شرقی*

 چکیده
به دنبال گسترش مؤسسات آموزش عالی در کشور برای پاسخ گویی به نیاز جوانان در سال های اخیر، مؤسسات آموزش عالی فراوانی در 
ساختمان های بسته و فاقد فضاهای باز به وجود آمده ، که هدف اصلی از این ایجاد، گسترش کمی مکان های بسته آموزشی بوده است. 
در حال حاضر نیاز فوق متعادل شده و زمان مناسبی است تا به اهمیت بررسی و تحقیق پیرامون تأثیر فضاهای باز سایت های دانشگاهی 
بر ارتقای کیفیت آموزش پرداخته شود. هدف این پژوهش، بازخوانی نظریه های طراحی منظر، به خصوص نظریه بازسازی تمرکز ذهنی 
و مقایسه تطبیقی مؤلفه های آن در برخی از پردیس های دانشگاهی موجود شهر تهران است؛ که در این مقاله پژوهش فوق بر محیط و 
منظر دانشگاه شهید رجایی تهران متمرکز است. در این تحقیق از عکس های تهیه شدۀ صحنه های منظر دانشگاه شهیدرجائی، در تشریح 
مؤلفه های نظریه بازسازی تمرکز ذهنی استفاده و در ماتریسی به نام »طراحی و مطلوبیت« ارایه شده  است که خود مبین کیفیت منظر 
مشاهده شده است. عکس های منتخب به همراه درجه بندی آنها در ماتریس طراحی و مطلوبیت در نقشه سایت بیانگر شدت و ضعف طراحی 
منظر در تهیه آنها است و راهنمای کاربردی مناسبی برای بهبود وضع موجود و یا طرح های آینده است. نهایتًا اینکه، یافتن مؤلفه هایی 
برای ارتقای دانش طراحی و مدیریت منظر در سایت های دانشگاهی، به گونه ای که موجب بهبود کیفیت آموزش محوری محیط های باز 

پردیس های دانشگاهی شود؛ هدف نهایی این پژوهش است.
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مقدمه 
در  عالی  آموزش  فضاهای  ایجاد  از  اصلی  هدف  اخیر  سال های  در 
ایران،  در  عالی  آموزش  توسعه کّمی مؤسسات  دانشگاهی  سایت های 
بوده است. در این سال ها برای پاسخ گویی به نیاز جوانان به فراگیری، 
فاقد  و  نامناسب  بسته  فضاهای  در  فراوانی  آموزش عالی  مؤسسات 
فضاهای باز به وجود آمد. این موضوع به حدی شیوع داشت که حتی در 
سایت های دانشگاه های قدیمی کشور و به خصوص شهر تهران به علت 
نیاز فوری، نبود زمین، فقدان ضوابط و یا عدم توجه به آن، مرتباً از سطوح 
فضاهای باز کاسته شده و در آنها فضاهای آموزشی بسته مانند کالس ها 
و کارگاه های آموزشی ساخته می شد. در حال حاضر که با گسترش کمی 
سایت ها و فضاهای آموزشی در کشور و به دنبال متعادل شدن عرضه 
و تقاضای دانشجو در مقاطع کارشناسی که در آمارهای سال های اخیر 
متقاضیان کنکور و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها مشهود است؛1 نیاز کمی 
فوق متعادل شده و زمان مناسبی است تا به اهمیت بررسی و تحقیق 
پیرامون تأثیر فضاهای باز در سایت های دانشگاهی بر ارتقای کیفیت 
آموزش پرداخته شود. هدف این پژوهش ارتقای دانش طراحی فضاهای 
د کیفیت  بهبو موجب  که  به گونه ای  است  دانشگاهی  سایت های  باز 

آموزش محوری محیط های باز پردیس های دانشگاهی شود. 
سایت  دانشگاهی باید به گونه ای طراحی، ساخته و مدیریت شود که در 
جهت هدف اصلی از ایجاد دانشگاه یعنی آموزش قرار گیرند. در این راستا 
توجه به جنبه های تزئینی و تفننی فضای باز و صرف رعایت ضوابط 
باز کافی  به عنوان فضای  به حفظ 50 درصد زمین  الزام  مانند  کمّی 
نیست و الزم است تا مطالعات و پژوهش هایی مبنی بر تأثیر ویژگی های 
این فضاها بر کیفیت آموزش انجام شود. از این جهت، پژوهش حاضر 
جستجو و کاوش تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم فضای باز بر کیفیت 

آموزش را هدف گذاری کرده است. 

تاریخچه موضوع
در سیر تکاملی مجتمع های آموزشی، به خصوص در سطوح عالی، همواره 
ترکیب فضای بسته با فضاهای باز وجود داشته است. این مهم چه در 
ایران2  و چه در مراکز علمی سایر کشورها دارای  مجتمع های علمی 
مصادیق متعددی است و چه بسا جستجو برای یافتن مکانی در رد این 
ادعا مشکل تر است. دانشگاه های معاصر نیز از این رویه جدا نیستند. 
پردیس های دانشگاهی بزرگ اروپا و امریکا در دو قرن اخیر گواه این 
مهم است. مارتین پیرسه ]Pearce, 2001 : 14[، مراکز دانشگاهی در 
اروپا را از نظر سازماندهی معماری به چهار دوره طبقه بندی کرده که 
مؤلفه های فضاهای باز در این ادوار چنین مرتب شده  است : 1. نسل 
اول دانشگاه هایی مانند پاریس3، اکسفورد4، کمبریج5 و بلوگنا6 هستند که 
فضاهای بسته معماری و منظر آنها همگی درون شهر و به همراه آن 
توسعه یافته  است. در این نسل، منظر متأثر از محدودیت های معماری 
بسته است؛ چرا که اول به توسعه آنها اندیشیده شده است و فضای باز 
چیزی نیست جز فاصله ای برای تأمین نور و تفکیک ساختار و عملکرد 
آنها از یکدیگر؛ تا جایی که در این ایجاد، به کنایه و در تضاد با فضای 

در  می شود.  اطالق  باز(  )فضای  منفی  فضای  آن  به  )معماری(،  مثبت 
بسیاری از دانشگاه های این رده مانند کمبریج هویت شهر و دانشگاه در 
هم ممزوج شده ا و کاربری های شهری مانند کافی شاپ ها و بانک ها نیز 
در دل کاربری های آموزشی نضج یافته  است. 2. نسل دوم دانشگاه ها نیز 
رشدی تدریجی همانند گروه اول داشته  و به آجرقرمزها معروف است که 
کنایه از مصالح به کار رفته در ساختار آنها دارد و معمواًل در منطقه ای از 
شهر ایجاد می شده  و تفاوت آنها با نوع اول در امتزاج کمتر با کاربری های 
شهری است. 3. برخالف دو نسل قبل نسل سوم دانشگاه ها در خارج از 
شهر و در شهرک ها یا پردیس های دانشگاهی مستقل از سایر کاربری های 
شهری شکل گرفت. این شکل گیری خود معلول عوامل متعددی بود 
که نیاز مبرم به رشد مراکز دانشگاهی یکی از آنها است. 4. نسل چهارم 
دانشگاه هایی نوپا و با ویژگی های جهان شمول و عمدتاً دارای تحصیالت 
تکمیلی است. این نوع نیز مانند نسل سوم، جایی برای رشد در درون 
بافت های شهری نیافته  و ناگزیر در خارج از شهرها شکل گرفته  است و 
مانند یک مجموعه مستقل، تمام نیازهای زندگی و تحصیل دانشجویان 
و حتی اساتید و کارکنان را داراست. در دو نوع اخیر، نسبت فضای باز یا 
منظر به فضای بسته، بیشتر از گونه های اول و دوم است؛ گرچه همین نیز 
فضای منفی در مقابل مثبت تلقی شده و منظر آنها در حد تزئین معماری 

بسته بکار رفته و کمتر به رویکرد آموزشی آن فکر شده است.
در تقسیم بندی دیگری که ادواردز ]Edwards, 2000: 48[ ارایه کرده 
است دانشگاه ها به 9 گروه7 تقسیم شده  که تنها در 3 گروه اول آنها منظر 
در نقش های غالب و مغلوب حضور دارد و 6 گروه دیگر مفاهیم خالص 
معماری در ساختمان های آموزشی را تحلیل می کند. سه گروه اول نیز با 
اندکی اغماض تطبیق پذیر با دسته بندی توسط پیرسه است. به طور کلی 
مطالعه پیرامون نقش منظر پردیس های دانشگاهی بر کیفیت آموزش 
دانشجویان بسیار اندک است و معمواًل مطالعات مشابه به بررسی موارد 
کمی مانند استانداردهای ابعادی و یا کیفیت هایی چون نوع و گونه گیاهان 
می پردازند ]Abu-Ghazzeh, 1999: 764[ و مطالعه پیرامون روان شناسی 

تأثیر منظر بر کیفیت دانش پذیری در درجات پایین تری قرار دارد.

روش تحقیق
در ده سال اخیر، پیرامون تأثیر منظر در فضاهای کاربردی شهری از جمله 
بوستان ها و پردیس دانشگاه ها بر کیفیت زندگی انسان تحقیقات زیادی 

انجام یافته است. 
شمالی  آمریکای  و  اروپایی  کشورهای  در  آنها  بیشتر  تحقیقاتی  میدان 
 ]Kaplans, 1989[ ،[Kaplans & Ryan, 1998[ شکل گرفته است
به  پیش تر   .]Berman, Jonides and Kaplan, 2008 :1207[و
کمبود تحقیق در مورد تأثیر منظر پردیس های دانشگاهی بر کیفیت آموزش 
دانشجویان در ایران و دالیل آن اشاره شد. در سایر کشورهای در حال توسعه 
نیز تحقیقات در این زمینه محدود و یا در قالبی متفاوت ارایه شده است؛ مانند 
تحقیق »ابوغزه« در پردیس دانشگاه اردن که در آن استانداردهای کمی و 
ابعادی مورد بررسی قرار گرفته اند و یا به ویژگی های کیفی مانند گونه گیاهان 
                             .]Abu-Ghazzeh, 1999 : 764[ پرداخته شده است
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 و مطالعه پیرامون تأثیر منظر بر کیفیت دانش پذیری دانشجویان از 
نظر روان شناسی مطرح نشده یا اشاره ای گذرا به آن شده است.

محیطی8   قابلیت های  نظریه  دو  منظر،  کاربردشناسی  تحقیقات  در 
شده   مطرح  فراوان  کاپالن11،  ذهنی10  تمرکز  بازسازی  و  گیبسون9 
است که در بخش بعد تشریح می شود. تحقیق حاضر بر مبنای بسط 
نظریۀ بازسازی تمرکز ذهن، شکل گرفته است و تالش دارد تا در 
چارچوب انگاره های این نظریه، منظر دانشگاه شهید رجائی تهران را 

به عنوان نمونه، تحت بررسی کاربردی قرار دهد. 
1. انگاره های تحقیق : این تحقیق انگاره های نظریه بازسازي تمرکز 
ذهنی را از کتاب »طراحی و مدیریت طبیعت« بازخوانی می کند که 
جذابیت14،       پ.  گشایش13،  ب.  دوربودن12،  الف.   : از  است  عبارت 
ت. سازگاریKaplans & Ryan, 1998[  15[. انگاره های فوق به 
عنوان عوامل  تحقیق در تجزیۀ کیفیت مناظر سایت مورد تحقیق به 
کمیت های قابل مقایسه و سنجش پذیر مورد استفاده قرار گرفته است. 
پردیس  هکتاری   15 سایت  مطالعه  مورد  نمونه   : تحقیق  میدان   .2
دانشگاه شهید رجائی است. فضاهای آموزشی این سایت پیش از سال 
1357  برای کاربری آموزشی فرزندان نظامیان آمریکایی در ایران ساخته 
شده است. بعد از انقالب اسالمی حدود 20 سال با عنوان مجتمع فنی و 
حرفه ای و از سال 1376 به عنوان دانشگاه شهید رجائی در حال فعالیت 
است. این دانشگاه حدود 4000 دانشجو در مقاطع کارشناسی )پیوسته 
و ناپیوسته( و کارشناسی ارشد دارد. تقریباً تمام فضاهای بسته آموزشی 
در نیمه غربی سایت دانشگاه قرار گرفته  و نیمه شرقی بدون طراحی و 
کاربری رها شده است. زمان انجام مشاهدات میدانی و تهیه عکس آخر 

ترم دوم سال تحصیلی )نهم و چهاردهم تیرماه 89-88( است.  
3. برداشت  اطالعات : جمع آوری اطالعات در این تحقیق از طریق 
منظرهای  در  دانشجویان  حضور  فراوانی   )Observation( مشاهدۀ 
مختلف دانشگاه شهید رجائی برای مطالعه قبل و بعد از امتحانات انجام 
شده است. این مشاهدات با استفاده از دوربین تلفن همراه و بدون جلب 
توجه دانشجویان در حدود 150 عکس ثبت شده که آرشیو پژوهش است.

براساس  عدد   52 ثبت شده،  تصاویر  میان  از   : اطالعات  تحلیل   .4
انگاره های پیش گفته در چهار گروه و بر مبنای نظریۀ بازسازی تمرکز 
ذهنی دسته بندی شده  است. مکان تهیۀ هریک از این 52 عکس در 
نقشه سایت دانشگاه شهید رجائی با 4 عالمت متفاوت نشان داده شده  
که ویژگی های آنها تشریح خواهد شد. تجمع و پراکندگی این نقاط 
در نقشۀ سایت دانشگاه گویای وضعیت طراحی منظر آن نقطه است.

نظریه های معماری منظر و پردیس های آموزشی 
منظر در یک سایت دانشگاهی، بستری با دو کارکرد فیزیکی و بصری 
مؤلفه هایی چون  با  مرتبط  فیزیکی  کارکرد  ارایه می کند.  بیننده  به 
دسترسی بین فضاهای بسته معماری، پیش درآمدی بر آمد و شد به 
آنها، نشیمن گاهی برای گفتگو و مطالعه آزاد بر روی مبلمان های تعبیه 
شده، فرش چمن آن و موضوعاتی از این دست است که در عرف 
معماری کاربردی، جایگاهی دست دوم دارد؛ چرا که کاربرد اصلی

جای دیگری است. اما کارکردهای بصری و ادراک ساز به آنچه در 
حافظه بیننده به وجود می آید برمی گردد. اتفاقاتی که هنگام مشاهدۀ 
از محیط  ادراکی  نفوذ می کند،  بیننده  به ذهن  منظر و در متن آن 
از تحقیقات  امروزه مبنای بسیاری  را به وجود می آورد که  و منظر 
این  با  مرتبط  نظریۀ  دو  به  چارچوب،  این  در  است.  منظر  معماری 
شاخه از معماری منظر، با رویکردی آموزش محور، اشاره شده است. 
در نظریۀ قابلیت های محیطی، پیشینۀ ذهنی انسان دخالت بیشتری 
در ادراک محیطی او دارد؛ اما در نظریۀ، باز زنده سازی تمرکز ذهنی، 
تأکید بر عوامل محیطی بیشتر است؛ لذا نظریه اخیر مبنای توصیف و 

بسط پژوهش در این مقاله قرار گرفته است.

1. نظریۀ قابلیت های محیطی
این نظریه توسط »جیمز گیبسون« ارایه شده است. وی در این نظریه 
به شرح کارایی، شایستگی و قابلیت های فرافیزیکی محیط و منظر 
می پردازد. از نظر او هر عنصری در محیط عالوه بر عملکرد مترتب بر 
خود، دارای قابلیت های متصوره ای نیز است ]Gibson, 1979[. هر 
عنصر در طبیعت در عین اینکه عملکردی را پاسخگو است؛ قابلیت ها 
و ظرفیت هایی فراتر از آن عملکرد را نیز دارد.  بر مبنای نظریۀ درخت 
احساساتی چون  بلکه  نیست؛  و سایه اندازی  برای حظ بصری  تنها 
باالرفتن از ساقه، چنگ انداختن در شاخه ها، لمس کردن شیارهای 
روی پوسته، تکیه دادن به تنه و... را نیز برمی انگیزاند.  البته در این 
نظریه، فرض بر این است که ادراک بیننده از قابلیت های نهان عناصر 
منظر، به پیشینه های اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و مذهبی او 
نیز برمی گردد. بستر چمن، کودک را به غلتیدن در آن تحریک می کند، 
دانشجو را دعوت به نشستن برای مطالعه و رهگذر بزرگ سال را به 
قدم زدن در آن وامی دارد. لذا نظریه گیبسون خاستگاه روان شناسانه 
ادراک  به محیط می نگرد، گرچه  از همین جایگاه است که  و  دارد 
مستقیم محیط نیز در آن ریشه کرده و روان و محیط مانند جان و 
جسم، کالبد و معنی و نظر و منظر را درهم آمیخته است و به هردو 
لذا در بسط نظریۀ  در عین دوگانگی16، ماهیتی یکسان می بخشد. 
گیبسون گفته شده است که قابلیت های محیطی صرفاً به عناصر آن 
معطوف نیست بلکه بسترهای انسانی مانند فرهنگ و اجتماع را نیز 
در برمی گیرد ]Costall, 1995 : 467[. بنابراین برای جامعۀ هدف، 
شناخت کاربردی قابلیت های محیط و منظر، ممکن است متفاوت از 
جوامع مشابه باشد، حتی اگر واجد بستری یکسان از نظر محیطی 
انسانی  اقتصادی، بستر  و  اجتماعی، فرهنگی  باشد؛ چرا که عوامل 
منظر و عوامل اقلیمی و محلی بستر محیطی آن را تعریف و تحدید 
می کند. کیتا ]Kytta, 2002 : 109[  در تصویر1، به خوبی رابطه 
بین عامل انسان، عامل محیط و قابلیت های محیطی را نمایش داده 
است. در این دیاگرام تنها بخشی از قابلیت های محیطی که توسط 
عامل انسانی پوشش داده شده  جنبۀ عملکردی یافته و بارور شده اند و 
جنبه های زیادی در حد قابلیت باروری باقی می ماند و تنها بخش هایی 
جنبه عملکردی پیدا می کند که عامل انسان، اجازه بروز آن را می دهد. 
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نشان  را  شده  بارور  قابلیت های  حدود  انسانی  عامل  و  محیط  عامل  رابطه  تصویر1. 
.Kytta, 2004: می دهد. مأخذ

Fig1.Different levels of affordances. Source: Kytta, 2004.

بنابراین در دیاگرام مدل، بیضی عمودی، از انسانی به انسان دیگر 
بستر  با  انسان هایی  در  محدوده  این  نوسان  دامنه  می کند.  تغییر 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یکسان و نزدیک بهم ناچیز بوده و با 
بروز تفاوت های بیشتر در این بسترها، دامنه فوق نیز گسترده می شود.

تحقیقات زیادی در رابطه با کارکرد نظریه گیبسون در مورد قابلیت های 
محیطی انجام شده است ]Costall, 1995: 467[؛ اما بیشتر آنها 
از جمله کودکان  پیرامون آن  اجتماعات  به محیط های مسکونی و 
می پردازند ]Kytta, 2004: 198[. در محیط های دانشگاهی آرایش 
عناصر منظر در پردیس ها، به گونه ای که منجر به ارتقای قابلیت های 
بیشتر و  به توجه  نیاز  اجرایی،  محیطی شود؛ در دو زمینۀ علمی و 
تحقیق گسترده تری دارد. بررسی کارکرد این نظریه در سایت های 
دانشگاهی می تواند تکمیل کننده این پژوهش باشد و از پیشنهادهای 

این تحقیق برای آینده است.

2. نظریۀ بازسازی تمرکز ذهنی
بر پایۀ تحقیقات »راشل« و »استفان کاپالن« که موجدان نظریه بازسازی 
تمرکز ذهنی هستند ]Kaplans & Ryan, 1998 و Kaplans, 1989[؛ 
تمرکز و توجه مداوم مانند مطالعه و کار کردن پشت یک میز، ذهن 
ذهنی  تمرکز  پراکندگی  یا  خستگي  به  و  کرده  فرسودگی  دچار  را 
زودرنجي،  به  و  می دهد  افزایش  را  ذهني  خطاي  می شود؛  منجر 
می انجامد                         کارایی  کاهش  و  بی حوصلگی  کج خلقی،  حواس پرتی، 
]Berman, Jonides and Kaplan, 2008: 1207[. این خستگي ذهن 
را می توان به کمک محیط هاي طبیعي، بوستان ها و باغ ها بازسازی 
کرده و بهبود بخشید. نظریه بازسازي تمرکز ذهنی کاپالن ها ارایه 
در  اضطراب  و  روانی  فشار  کاهش  برای  مناسبی  کاربردی  الگوی 
محیط های شهری و دور از طبیعت است. انگاره های این نظریه، در 
این بخش بازخوانی و تالش شده است تا از عامّیت نظریه کاسته و بر 
تطبیق آن بر چگونگی معماری منظر در پردیس های آموزشی تأکید 
شود. در این چارچوب، مناظر سایت دانشگاه شهید رجائی به عنوان 

نمونه های تحت بررسی، انتخاب شده  است.
الف. مؤلفۀ اول این نظریه دور بودن، رهایی، انبساط خاطر یا فرار 
ذهن از مکان یا موقعیتی است که خستگی ذهن ایجاد می کند. در 
مجموعه های آموزشی امکان دارد تعبیۀ فضایی مانند بوفه یا سالن 
دسترسی آزاد به اینترنت در نزدیکی کالس های آموزشی به فرار و 
رهایی ذهن از موقعیت موجد خستگی کمک کند؛ اما خأل حاصله در 
حدی نیست که از نفوذ جریان مالل آور بعدی جلوگیری کند و چه 
بسا جریان دوم نیز خستگی و استهالک مضاعف به ذهن وارد سازد. 
بنابراین ایجاد منظر به عنوان یک قابلیت رهایی بخش کمک مؤثری 
در رفع خستگی ذهن دانشجو دارد. طبق این مؤلفه، نیازی نیست که 
دانشجو حضور فیزیکی در منظر داشته باشد تا خستگی ذهن از بین 
برود، بلکه حتی نگاهی توأم با مکث به منظر از پشت پنجرۀ کالس 
یا کتابخانه می تواند رهایی بخش ذهن بوده و انبساط خاطر ایجاد کند. 
نگاه توأم با مکث به طبیعت و مناظر اطراف برای لحظاتی این 

این تخیل مطلوب را به دانشجو می بخشد که خود را به طور مجازی 
و صرفاً با قوه تخیل در آن محیط تجسم کند. دوری ذهن از خستگی 
کارهای روزمره در بسیاری از محیط های غیرآموزشی مانند  ادارات با 
سایت های باز، بیمارستان های ساخته شده در پردیس ها و ... نیز از این 
قاعده پیروی می کند؛ اما در تحقیق حاضر خستگی حاصل از مطالعه 
و تحقیق مداوم، در بستر منظر، به طور فیزیکی و در جوار منظر، به 
طور ادراکی یا متافیزیکی و در محیط های باز دانشگاهی مدنظر است. 
در جدول 1 که در ادامه می آید این انگاره در مناظر پردیس دانشگاه 
شهید رجایی تهران در یک روز گرم ابتدای تابستان )نهم تیرماه( مرور 
شده است. در 5 منظر از این تصاویر با قرار گرفتن نواری از عناصر 
متنوع سبز در پشت پنجرۀ کالس ها، رهایی ذهن از وضع موجود و 
تأمین شده است. در 3 تصویر دیگر  تا حد مطلوب  بازسازی ذهن 
عالوه بر نوار سبز، مسیر حرکتی نیز به موازات آنها ایجاد شده که تردد 

افراد از آنها از مطلوبیت مؤلفۀ دوری ذهن، کاسته است.
این  در  منظر  ماهیت های  از  یکی  فراخی  یا  وسعت  گشایش،  ب. 
نظریه است. منظر محدود، منظری است که به محض دیده شدن با 
چشم سر، پایان آن نیز مشاهده می شود؛ باریکه سبزی که فاصله دو 
ساختمان از هم و یا گذر از ساختمان را تعریف می کند. حداقل فراخی 
یا گشایش در منظر باید به گونه ای باشد که وقفه ای تعمدی در ذهن 
ایجاد کند تا از مشغولیت نسبت به موضوع و در معماری از کاربری 
قبلی فارغ شود و بالفاصله نیز توسط موضوع یا کاربری جدید اشغال 
نشود. میزان دوری ذهن از وضع موجود و در نتیجه رفع خستگی آن 
ارتباط مستقیمی با میزان گشایش یا وسعت میدان دید دارد. فراخی 
تا  است  کافی  نشود  دیده  به سرعت  آن  انتهای  که  در حدی  منظر 
خستگی ذهنی فارغ از دو مشغولیت قبل و بعد از بین برود. در ایجاد 
گشایش تنها اندازۀ طول و عرض معیار نیست؛ بلکه تعداد، انواع و ابعاد 
عناصر منظر و چگونگی چینش آنها، گونه های گیاهی اعم از چمن، 
بوته، درختچه و درخت، وضعیت زمین از نظر بافت و شیب، در این 
مهم نقش دارد. تصاویر ذیل تماماً از محوطه دانشگاه شهید رجایی 
در یک روز ) نهم تیرماه( گرفته شده است و براساس مؤلفه گشایش 
درجه بندی شده  است. گشایش همچنین می تواند با پارامترهای ذهنی 
استفاده کننده تقویت شود. بستن انتهای منظر مقابل دید با عناصر
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Table1. SRTTU campus. Source: author. جدول1.  مناظر دانشگاه شهید رجائی. مأخذ : نگارنده

روش های گوناگون ایجاد منظر سبز به موازات کالس ها و قابل درک از پنجره آنها، به رهائی ذهن از خستگی کالس کمک می کند.
Varios forms of landscape behind classroom windows can help reduce mental fatigue.

 فاصله یا چسبیدگی منظر سبز به ساختمان به شرط عدم جذب آمد و شد زیاد بر تنوع رهائی ذهن از خستگی مطالعه می افزاید.
Distance or conection between landscape and buildings can help reduce mental fatigue with various forms provided that not much commuting happes 
in pathways.

درختان پاییزی، شنیدن و دیدن صدا و حرکت پرنده ها روی شاخه ها، 
بازی های آب و نور به همراه تغییر رنگ آنها در روزها و فصل های 
منظر،  طبیعی  بستر  در  حجم واره  و  تندیس  از  استفاده  چهارگونه، 
همه از جذابیت های ذهن نواز منظر است که به راحتی در پیرامون و 
درون فضاهای بسته معماری قابل گسترش است. در 11 تصویر از 
جدول3  که با دایره سفید متمایز شده  ویژگی های ایجادکنندۀ جذابیت 
کاماًل به چشم می آید. ترکیب رواق با انبوه پاپیتال های دو طرف آن، 
ترکیب های متنوع حجمی و رنگی از درختان بلند چنار، درختان کوتاه 
کاج خمیده و بسترهای چمن، ترکیب احجام سنگی و فلزی با عناصر 
مناظر  جمله  از  و...  مصالح  و  رنگ  تضاد  وجود  با  آنها  اطراف  سبز 
تولید کننده شیدایی و جذابیت بصری در محوطه دانشگاه است. در 5 
عکس دیگر این گروه ویژگی های برشمرده ضعیف تر است گرچه در 
طراحی اولیه مدنظر بوده  است. در مورد هر منظر و ویژگی های مثبت 
و منفی آن هریک به طور اختصاصی و یا گروهی توضیحات کوتاهی 

ارایه شده است.

نیست. رهایی بخشی  این شرط  واجد  مطلوب  است و هر منظری 
جذابیت های  ایجاد  بدون  منظر،  در  گشایش  و  خسته  ذهن  به 
نیست.  تمرکز ذهنی کافی  بازسازی  در  بیننده،  برای  غافلگیرکننده 
جذابیت منظر در عناصر و ترکیبات آن پدیدار می شود و ذهن مشغولی 
و شگفت زده شدن خاطر را در پی دارد. تأثیر بصری عناصر جذاب در 
منظر به سرعت جایگزین تأثیر خسته کننده عناصر قبلی در ذهن شده 
و آن را از استهالک و خستگی بیشتر نجات داده، بازسازی کرده و 
تمرکز تازه ایجاد می کند. تماشای لغزش و ریزش برگ های رنگارنگ 

مؤلفۀ بعدی مورد اشاره در این نظریه سازگاری و تطبیق با شرایط 
محیطی است. این ماهیت به وفور در عناصر طبیعت مشاهده می شود؛ 
در حالی که در زندگی صنعتی و دور از طبیعت کمتر به چشم می آید. 
کاربرد عناصر در زندگی صنعتی، به خصوص در شهرهای بزرگ دائمًا 
با تنش و دوگانگی همراه است که ذهن را زود خسته و مستهلک 
می کند. استفاده از اتومبیل به عنوان وسیله راحتی در کنار ترافیک، 
صدا و هوای آلودۀ حاصل از آن مثالی از این نوع است؛ در حالی که 
پیمایش مسیری پر پیچ و خم در یک جنگل یا روی یک تپه ممکن 
است جسم را زود خسته کند اما روح و ذهن انبساط خاطر پیدا می کند 
و خسته نمی شود. سازگاری اشاره شده در این نظریه به قابلیت انطباق 
و سازگاری ذهن انسان با منظر برای درک بهتر شرایط دوگانه آن 
برمی گردد و انطباق عناصر طبیعی با شرایط محیط، مد نظر نیست. 
نمونه های تصویری ذیل در روزی که دانشجویان خود را برای آزمون 
آماده می کنند گرفته شده است )10 تیرماه 1389(. این نمونه ها تأکید 
بر مکان هایی دارند که دانشجویان در محوطه برای مطالعه انتخاب 

بیننده اجازه می دهد تا  حجیم )درخت، صخره، شیب و...( به ذهن 
از جدول2،   آنچه هست تصور کند. در 5 تصویر  از  را عمیق تر  آن 
این مؤلفه در سایت دانشگاه )تصاویر دایره سفید( قابل رؤیت است 
و بر همین مبنا با مطلوبیت زیاد ارزیابی شده اند. 7 تصویر دیگر به 
علت کمبود عناصر طبیعی، کادربندی ضعیف و قابل حدس بودن 
انتهای منظر با انسداد آن به وسیله ساختمان، در رده های پایین تری 

از مطلوبیت قرار گرفته  است.
پ. جذابیت یا شیدایی منظر، مؤلفۀ بعدی است. منظر جذاب، منظر
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 گونه گونی و تنوع ابعاد عناصر منظر و کادر کردن آنها به گشایش و فراخی آن کمک می کند.
Diverse and multidimentional scene elements can help extend the landscape.

عناصر کادر کننده طبیعی یا مصنوعی به فراخی منظر کمک می کنند.
Natural or manmade banding elements can help expand the landscape.

نبود عناصر طبیعی در منظر و احاطه آن با ساختمان ها به فشردگی آن می افزاید و از فراخی و گشایش آنها می کاهد.
Lack of natural elements and surrounding the area with buildings reduces the view of landscapes.

فرش چمن و بستن افق دید با عناصر طبیعی گشایش بیشتر ایجاد می کند
Closed views with natural elements and grass areas add to the expan-
sion of the landscape.  

جدول2.  مناظر دانشگاه شهید رجائی. مأخذ : نگارنده
.Table2. SRTTU campus. Source: author 

کرده اند و به خوبی نمایانگر دوری و نزدیکی ذهن طراح و مدیریت 
منظر و عناصر آن با ذهن دانشجو در انطباق با محیط است. تنها در 
3 تصویر از جدول 4، مطلوبیت ذهنی طراح و مطلوبیت فیزیکی و 
کاربردی دانشجو با هم منطبق است که با دایره سفید مشخص شده ؛ 
به عبارتی فضا برای مطالعه، طراحی یا مدیریت شده است و دانشجو نیز 
از آن برای مطالعه استفاده می کند. شش نقطه برای مطالعه پیش بینی 
شده اما استقبالی از آنها نشده است )دایره های هاشورخورده(. این نقاط 
یا در مسیرهای پرتردد قرار دارند، از مصالح مناسب ساخته نشده و یا 
دور از عناصر گیاهی است. شش نقطه نیز برای مطالعه در نظر گرفته 
نشده و یا فاقد مکان نشستن است اما توسط دانشجویان برای مطالعه 
انتخاب شده  که دوری از شلوغی آمد و شد و نزدیکی به عناصر سبز 

طبیعت از ویژگی های آنها است )دایره های شطرنجی(. 

تحلیل منظر نمونه
این تحقیق از صحنه های فضای باز دانشگاه شهید رجائی، حدود 150 
عکس در دو روز نهم و چهاردهم تیرماه 1389، در گرماگرم امتحانات 
پایان ترم، تهیه شده که 52 عدد از آنها در تطبیق با مؤلفه های نظریه 

بازسازی تمرکز ذهنی در بخش قبل این مقاله تحلیل شده  است. 

این عکس ها به چهار گروه 1. منظر طراحی شده و مطلوب17 )دایره 
مورب(،         خطوط  با  )دایره  نامطلوب  و  طراحی شده  منظر   .2 سفید(، 
3. منظر طراحی  نشده و مطلوب )دایره شطرنجی( 4. منظر طراحی 
آنها  تفکیکی  آرایه  تقسیم شده  که  )دایره سیاه(،  نامطلوب  و  نشده 
در جدول5 ارایه شده است. برای تهیه آن، جدول6 نظریۀ بازسازي 
تمرکز ذهنی از کتاب طراحی و مدیریت طبیعت18 الگوبرداری شده 
است. با این تفاوت که در ماتریس طراحی و مطلوبیت، دخالت انسان 
)به عنوان طراح محیط( نیز لحاظ شده، اما در ماتریس مطلوبیت اولیه 
ویژگی های کاماًل ذاتی و طبیعی نقاط منظری در دو سطح ادراکی و 

توصیفی درجه بندی شده  است.19  
ماتریس مطلوبیت و طراحی را می توان با سطرها و ستون های بیشتری 
مانند  زیاد  تا  بین دو قطب کم  بیشتری  پاسخ های  تا  داد  گسترش 
خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد را شامل شود. دامنه طراحی 
از حداقل دست کاری انسان مانند هرس یک درخت تا بیشترین مقدار 
آن مانند کف سازی، جدول بندی، تعبییۀ نیمکت قابل گسترش است. 
برای تحلیل مطلوبیت نیز پاسخگویی هر منظر به یک تا چهار مؤلفه 

بازسازی خستگی ذهن می تواند مدنظر باشد. 
عامل دیگری که در مشاهدۀ تصویر2 به چشم می آید میزان استقبال 
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راهروهای سایه انداز با بدنه خالی و ترکیب آن با عناصر سبز متنوع در طول مسیر، جذابیت های مسیر را افزایش می دهد. 
Shadow corridors with diverse green elements increase the attraction of settings in pathways.   

افت جذابیت مسیر با انسداد یکطرف 
Reducing attraction of pathways by 
blinding one side.  

عناصر شاخص سبز با اشغال نقاط عطف، بر جذابیت صحنه می افزاید 
Significant green elements cover flaws in the settings to increase attraction 

ترکیب عناصر سبز با ابعاد، اشکال و رنگ های تیره و روشن، صحنه را رازآمیز جلوه داده و جذابیت بیشتری دارد.
The combination of green elements with different forms and in different shades creates more attractive settings. 

تالشی ناموفق در ایجاد جذابیت با کف سازی گسترده و بدون عناصر طبیعی 
An unsuccessful attempt to provide attractive areas by creating extended 
pathways without any natural elements.

تالشی موفق در ایجاد جذابیت با استفاده از عناصر یادآور طبیعت.  
A successful attempt to provide attractive areas by using elements that re-
semble nature.   

ایجاد حوض آب نما به تنهایی جذابیت ندارد و نیاز به عناصر سبز قوی دارد.
Creating fountain pools for making the outdoor settings attractive is not 
enough and should be combined with strong green elements

جدول3.  مناظر دانشگاه شهید رجائی. مأخذ : نگارنده
.Table3. SRTTU campus. Source: author 

دانشجویان از هر منظر برای مطالعۀ آزاد است. در تعدادی از تصاویر 
قبلی، مکان ها و نیمکت هایی برای نشستن و مطالعۀ آزاد یا گفتگوی 
خالی  و  نشده  استقبالی  آنها  از  که  گرفته شده  نظر  در  دانشجویان 
است. نشیمن های اطراف یادواره شهدای گمنام، اطراف ورودی اصلی 
در جنوب غربی سایت، اطراف آب نمای جنوب ساختمان کتابخانه و 
ریاست دانشگاه و نیمکت های تعبیه شده در مسیرهای پر آمد و شد، از 
این جمله است. اما مشاهده می شود دانشجویان در مکان هایی مانند 
: جداول و سکوها و پله های مسیرهای کم آمد و شد و کنج گونه، 
پشت ساختمان های دانشکده ها که روبروی فرش چمن و درختان

 
کار  این  برای  که  می کنند  مطالعه  و  نشسته  است،  واقع   سایه دار 
نظر  از  مطلوبیت  تفاوت  نشانگر  دوگانگی  این  است.  نشده  طراحی 
طراح و مدیریت سایت دانشگاه با دانشجویان دارد. تعمیق بیشتر در 
تصاویر مکان های مطلوب دانشجویان نشان می دهد که از نظر آنها 
مکان هایی مطلوب تر است که مؤلفه های چهارگانۀ بازسازی خستگی 

ذهن را تأمین می کند.
بر روی نقشه سایت دانشگاه با دایره های نمایانگر ماتریس مطلوبیت و 
طراحی، کیفیت هر صحنه بر مبنای مؤلفه مورد نظر، نمایش داده شده 
است. حجم تیره یا روشنی، تراکم دایره ها و نوع آن در هر قسمت از 
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نیمکت های قرار گرفته در مکان های نامناسب مثل مسیر حرکت و بدون سایه درختان، سازگار با طبع دانشجویان نیست و در فصل امتحانات هم از آن استقبال نمی شود.
During the period of final exams, students don’t like benches in bad positions such as open pathways where no tree shade exists.  

نیمکت های جانمائی شده در مسیرهای طبیعت گرا، پرسایه در تابستان، خصوصی و دنج، سازگار با طبع دانشجویان، و در فصل امتحانات از آنها استقبال خوبی می شود.
The benches carefully designed in outdoor areas in perfect shade and completely private are compatible with student preferences especially at the end of 
semester exam periods.  

گوشه های دنج و خلوت، سایه دار، سکو یا لبه های متناسب با عملکرد نشیمن، از مکان هایی است که برای مطالعه ساخته نشده  اما مطلوب دانشجویان است.
Private corners provided in the shade and steps with good conditions for sitting are not designed for studying but students prefer to spend time in these places 
in private or for friendly chats more than anywhere else.  

رجحان سایه درخت بر سایه مصنوعی در سازگاری انسان با محیط
The tree shadow is better than manmade shadow with regards to the compat-
ibility of human with nature.   

نشیمن گاه ناسازگار در مسیر پرتردد.
The inappropriate bench position in 
pathway.  

نشیمن گاه نامطلوب درمعرض دید زیاد
The inappropriate bench position in 
an open area .

جدول4.  مناظر دانشگاه شهید رجائی. مأخذ : نگارنده
.Table4. SRTTU campus. Source: author 

و   طراحی  بهبود  و  موجود  وضع  برای  راهنمایی  می تواند  سایت 
مدیریت آن و یا ارتقای کیفیت طراحی برای طرح های آینده باشد. 
تراکم دایره های سفیدرنگ در قسمت شمالی محور قدیمی سایت 
است.   قسمت  این  در  سایت  منظر  مطلوب تر  طراحی  نشان دهنده 
نیز  ریاست20  و  کتابخانه  ساختمان  جنوب  شده  طراحی  محوطه 
گرچه دارای منظرهای مناسبی است؛ ولی طراحی منظم و با پوشش 
سبزینگی کم آن از مطلوبیت محیط از نظر دانشجویان می کاهد؛ چون 
دانشجو در محیط کالس فضاهای رسمی را تجربه می کند و تمایلی 
به تکرار آن در محوطه ندارد؛ لذا در منظر، فضاهای کنج و شهدا

و  زیاد  طراحی  طیف  در  و  است  طبیعی  مطلوب  عناصر  فاقد  نیز 
شد،  اشاره  که  همان گونه  می گیرد.  قرار  ماتریس  کم  مطلوبیت 
عکس های ارایه شده، در میانه روزهای امتحانات دانشگاهی گرفته 
شده است و به خصوص آنها که دانشجویان را در وضعیت مطالعه 
در مکان منتخبشان ارایه می دهند، به خوبی نمایانگر  تمایالت ذهنی 

دانشجویان از  منظر مطلوب است. 
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جدول 5. ماتریس مطلوبیت. مأخذ : کاپلن ها و رایان، 1390 .

جدول6. ماتریس طراحی و مطلوبیت. مأخذ : نگارنده. 

تصویر2. سایت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. مأخذ : نگارنده.
Fig2. Map of SRTTU campus. Source: author.

نتیجه گیری 
امروزه، در محیط های دانشگاهی مملو از کتاب و سایت های اینترنتی 
و لبریز از اطالعات، خستگی ذهن که دائماً تحت اشغال این اطالعات 
قرار می گیرد، اجتناب ناپذیر است. تمرکز مستمر در مطالعه پشت میز، 
ذهن را دچار خستگي کرده و پریشانی این تمرکز را افزایش می دهد 
و منجر به حواس پرتی، بی حوصلگی، خطاي ذهني و کاهش کارایی 
می شود. اما همان گونه که پارامترهای مورد تحقیق در سایت دانشگاه 
شهید رجائی نشان می دهد؛ خستگي ذهن را می توان به کمک آرایش 
آگاهانه عناصر منظر در پردیس های دانشگاهی ارتقاء داد. بنابراین، 
آرایش آگاهانه عناصر منظر در محیط هاي طبیعي، بوستان ها، باغ ها و 
پردیس های دانشگاهی، به گونه ای که منجر به بازسازی تمرکز ذهنی 
تحقیق  و  بیشتر  توجه  به  نیاز  اجرایی،  و  علمی  زمینۀ  دو  در  شود؛ 
گسترده تر از دو زاویۀ روان شناسی 22 و محیط شناسی23 دارد. در این 

نظریه  مؤلفه های  تحت  رجائی  شهید  دانشگاه  پردیس  تحقیق   
بازسازی تمرکز ذهنی بررسی شده است و گام بعدی آن بر مبنای 
ارزیابی فکری و ذهنی  بر  بازسازی خستگی ذهن، می تواند  نظریه 
دانشجویان با استفاده از سنجش تخیل بصری آنها و یا پرسش نامه 
تصویری24 در مورد مطلوبیت هر نقطه )view or vista( از منظر 
در پردیس های دانشگاهی، استوار باشد که موضوع مقاله بعدی این 

پژوهش است. 
با  انجام تحقیقات در دو زمینۀ علمی و اجرایی در رابطه  همچنین 
نظریه گیبسون در مورد قابلیت های محیطی در محیط های دانشگاهی 
به گونه ای که به ارتقای قابلیت های محیطی بیانجامد؛ نیاز به توجه 
بیشتر و تحقیق گسترده تری دارد. لذا بررسی کارکرد این نظریه در 

سایت های دانشگاهی از پیشنهادهای این تحقیق برای آینده است. 
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 Attention Restoration Theory .10
Rachel Kaplan and Stephen Kaplan .11

Being Away .12
 Extent .13

 Fascination .14
 Compatibility .15

 Dualism .16
17. سنجش مطلوبیت فضاها از نظر دانشجویان برمبنای انتخاب مکان توسط آنها برای مطالعه در روزهای امتحانات و براساس فراوانی حضور آنان در هر 
 )Preference( نقطه صورت گرفته است. و استفاده از نظرات مستقیم آنان مبنای تحقیق در مقاله بعدی این پژوهش است. پژوهش در این مقاله مطلوبیت
فضا از نظر دانشجو را به طور غیرمستقیم و با توجه به نحوه به کارگیری فضای باز توسط آنان و از طریق مشاهده )Observation( اندازه گیری کرده است. 

 With People in Mind: Design and Management of Everyday Nature .18
19. این ویژگی ها؛ وابستگی )Coherence(،  پیچیدگی )Complexity(، خوانایی )Legibility( و رازآمیز بودن )Mystery( نام دارند.

20. این فضا تقریباً در بخش مرکزی قسمت غربی سایت قرار گرفته است.
21. یادمان شهدا تقریباً در جنوب شرقی سایت قرار دارد که با سه نقطه هاشورخورده مشخص است.

 Psychology .21
Ecology .23

 Photo Questionnaire .24

پی نوشت ها
1. آمار کنکور سازمان سنجش کشور در سال های 1383 تا 1388.

2. تقریباً تمامی مدارس عالی ایران ترکیبی از ساختمان و فضای باز بوده، که تبلور معماری آن در حیاط مرکزی به چشم می آید. مراکزی چون مدرسه خان 
شیراز، مدرسه چهارباغ اصفهان، مدرسه ـ مسجد آقا بزرگ کاشان و... از این گونه  است.

 Paris .3
 Oxford .4

 Cambridge .5
 Bologna .6

7. این 9 گونه عبارت است از : معماری گرا، منظرگرا، کالج وار، خطی، شبکه ای، گسسته، هسته ای، شعاعی و تعریف نشده.
 Affordance Theory .8

James Jerome. Gibson .9
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Effects of University Campus Landscapes on Learning Quality of Students 
(Functional Analysis of Attention Restoration Theory)

Ali Sharghi*

Abstract
An important aspect of designing landscapes of university campuses has always been promoting the quality of learn-
ing among students. Most universities in Iran have been constructed in a way to address this point as much as possible.
Therefore, it may be worth to have a closer look at the real effects of campus landscape designs on the quality of students’ 
learning abilities. The purpose of the current research is to review and analyze the theories of landscape designing par-
ticularly the Attention Restoration Theory (ART) and examine their manifestations in some of Tehran’s university cam-
puses. The focus, however, is on Shahid Rajaee University.  A further theory that has been studied in the present research 
is Gibson’s Affordance theory which, of course, still needs to be thoroughly examined through further  investigations
For this research, about 150 pictures from views, vistas and scenes of Shahid Rajaee campus landscape were ana-
lyzed.  Eventually, 52 pictures were picked to study the four parameters of Attention Restoration Theory (Be-
ing Away, Extent, Fascination and Complexity) as well as ART’s theory matrix (preference matrix).  In con-
clusion, a new matrix named ‘design and preference’ was presented which has been developed based on 
preference matrix.  This new matrix manifests the quality of perceived image in minimum four degrees.  It 
helps to show the quality of landscape designs from the viewpoint of designers, campus managers and students. 
As the research parameters in Shahid Rajaee Teacher Training University (SRTTU) campus indicate, an informed design 
of landscape elements on the campuses can help promote tired mind. However, making an informed landscape on the 
semi natural environments such as university campuses, in a way that could lead to the restoration of mental focus in 
both academic and administrative affairs needs more research and consideration in psychology and ecology approaches. 
The next step in this research deals with an assessment of students’ perception of the desirability of each point (vis-
ta or scene( of view of the university campuses.  For this, photo questionnaires are used to obtain the required data.  
This is a topic that could be used for future researches.  Also, more researches need to be carried out over Gibson's 
theory about the environmental features of university campus and it could be a perfect subject for further research.    
Finally, the main aim of this research is to determine key parameters that could be utilized for promoting the current 
understanding of landscape designs in campuses of universities and accordingly enhance the students’ learning abilities.   

Keywords
Landscape Architecture, Uuniversity Campuses, Attention Restoration Theory (ART), Design and Prefer-
ence’s Matrix.
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