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چکیده
راضی2 کلی2ساختمان2 عملکرد2 از2 کاربران2 اگر2 تأسیس2می2شوند.2 کاربران2 و2خواسته2های2 نیازها2 تأمین2 برای2 ساختمان2ها2
نباشند،2دستیابی2به2هدف2طراحی2ساختمان2با2شکست2مواجه2می2شود.2ساختمان2های2آموزشی2و2محیط2آن2ها2به2عنوان2
مراکز2پیشرفت2و2نوآوری2از2این2قاعده2مستثنی2نیستند.2فضاهای2بیرونی2پردیس2با2کیفیت2باال2افزایش2رضایت2کاربران2
مهم2است.2فضاهای2بیرونی2که2اغلب2در2متن2برنامه2ریزی2و2طراحی2محوطه2دانشگاه2نادیده2گرفته2می2شوند،2نیاز2به2توجهی2
بیش2تر2از2پیش2دارند.2این2مطالعه2تعیین2می2کند2که2آیا2کاربران2پردیس2ارم2دانشگاه2شیراز2از2ویژگی2های2عملکرد2کلی2
رضایت2دارند2یا2خیر؟2و2این2که2آیا2ارزیابی2پس2از2بهره2برداری21توسعه2یافته2می2تواند2به2عنوان2ابزاری2برای2ارزیابی2عملکرد2
در2فضاهای2بیرونی2دانشگاه2های2شیراز2استفاده2شود2یا2خیر؟2ارزیابی2با2استفاده2از2کاربران2به2عنوان2معیار2نشان2می2دهد2
که2پتانسیل2بهبود2عملکرد2پردیس2بسیار2زیاد2است.2این2مقاله2یک2چارچوب2ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2را2ارائه2می2دهد2
که2براساس2رضایت2کاربران،2ویژگی2های2عملکرد2فضای2باز2را2برای2پردیس2های2دانشگاه2و2امکانات2در2شهر2شیراز2در2ایران22
فراهم2می2کند.2اهداف2پژوهش2حاضر2شناسایی2مفهوم22ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2در2رابطه2با2عملکرد2پردیس،2تعیین2سطح2
عملکرد2فضاهای2بیرونی2و2تعیین2همبستگی2بین2عملکرد2دانشگاه2و2سطح2رضایت2کاربران2است.2روش2این2مطالعه2اتخاذ2
یک2رویکرد2یکپارچه2در2فرآیند2ارزیابی2با2ترکیب2شاخص2ها2و2متغیرهای2مربوطه2مستخرج2از2مرور2ادبیات2است.2تمامی2این2
ابعاد2با2استفاده2از2دو2نظرسنجی2)رتبه2بندی2متخصصان2و2نظرسنجی2رضایت2کاربران(2با2استفاده2از2روش2ارزیابی2پس2از2
بهره2برداری2شکل2می2گیرند.2نتایج2نشان2داد2که2رابطه2معناداری2بین2عملکرد2پردیس2و2رضایت2کاربران2وجود2دارد.2نتایج2
همبستگی2ارتباط2ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2به2عنوان2یک2ابزار2ارزیابی2عملکرد2را2تأیید2کرده2است.2یافته2ها2نشان2می2دهد2
که2شاخص2ها2و2متغیرهای2مورد2استفاده2در2ارزیابی2سطح2عملکرد2فضای2باز2پردیس2در2تعیین2سطح2رضایت2کاربران2در2

پردیس2ها2و2امکانات2دانشگاه2اهمیت2دارند.
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1. مقدمه
مراکز2 به2عنوان2 آن2ها،2 محیط2 و2 آموزشی2 ساختمان2های2
پیشرفت2و2نوآوری،2باید2دارای2عملکرد2مؤثر2و2عالی2باشند.2
وجود2فضاهای2بیرونی2با2کیفیت2در2دانشگاه2برای2افزایش2
رضایت2کاربران2و2تسهیل2فعالیت2های2اجتماعی2اختیاری2
در2خارج2از2ساعت2کالس2مهم2است.2به2غیر2از2مشتریان2
مورد2 در2 ندرت2 به2 معماران2 ناراضی،2 یا2 راضی2 کاربران2 یا2
مفیدی2 بازخورد2 تکمیل2شده2 ساختمان2های2 عملکرد2
دریافت2می2کنندMustafa, 2017, p. 413(2(.2جهت2بهبود2
وضعیت2فعلی2و2ارائه2داده2ها2برای2طراحی2های2آینده،2باید2
معیارهای2فضاهای2با2کیفیت2در2داخل2دانشگاه2را2تعیین2
کنیم2و2انتظارات2کاربران2را2در2رابطه2با2مناطق2طراحی2شده2
مشخص2کنیم.2در2رابطه2با2ارزیابی2عملکرد2ساختمان2های2
فقدان2 معماری،2 مختلف2 ابعاد2 درنظرگرفتن2 با2 دانشگاه2
ادبیات2و2کار2تخصصی2وجود2ندارد.2دلیل2این2امر2این2است2
به2عنوان2 را2 ساختمان2 عملکرد2 دانشگاهی2 رشته2های2 که2
2.)Mustafa, 2017( نمی2گیرند2 نظر2 در2 مطالعه2 یک2حوزه2
بسیاری2از2شکاف2ها2هنوز2برطرف2نشده2است.2ارائه2اطالعات2
و2 دقیق2 ارزیابی2 مطالعات2 از2 مستخرج2 مشخص2 و2 مداوم2
شواهد2تجربی2به2معماران2و2سایر2متخصصانی2که2در2حوزه2
طراحی2این2نوع2ساختمان2ها2فعالیت2دارند2یا2وجود2ندارد2و2

یا2غیر2قابل2اطمینان2است.
باز2می2گردد2که2در2 به2سال219462 قدمت2دانشگاه2شیراز2
با2نام2دانشگاه2پهلوی2شناخته2شده2بود.2امروزه،2 آن2زمان2
پس2از2فعالیت2حرفه2ای2در2طول2چند2دهه،2براساس2مطالعه2
دانشگاه2 می2رسد2 نظر2 به2 محقق،2 میدانی2 مشاهدات2 و2
عملکردی2 ابعاد2 به2 مربوط2 کمبودهای2 و2 مشکالت2 دچار2
و2 مطالعات2 نیازمند2 امر2 این2 است.2 شده2 زیست2محیطی2 و2
تحقیقات2عمیق2جهت2شناسایی2چنین2مشکالت2و2نواقصی2
این2 با2 مرتبط2 تحقیقاتی2 گرایش2های2 میان2 در2 می2باشد.2
موضوع،2رویکرد2ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2به2عنوان2ارزیابی2
سیستماتیک2یک2ساختمان2مورد2استفاده2برای2درک2بهتر2
.)Radtke, 2016(2اثر2بخشی2عناصر2طراحی2مناسب2است

و2 بررسی،2تجزیه2 بهره2برداری2 از2 ارزیابی2پس2 اصلی2 هدف2
محیط2 طراحی2 و2ضعف2های2 موفقیت2ها2 گزارش2 و2 تحلیل2
آموزشی2به2منظور2ارتقای2ساختمان2ها2و2تأسیسات2در2آینده2
است.2ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2یکی2از2بهترین2روش2های2
عملی2برای2شناسایی2و2درک2موانع2و2خطاها2است.2از2آنجا2
که2بر2نیازها2و2ارزش2های2ساکنان2ساختمان2تأکید2دارد،2از2
 Preiser & Vischer,(2سایر2روش2های2ارزیابی2متفاوت2است
جنبه2های2 بهره2برداری22می2توانند2 از2 پس2 ارزیابی2 2.)2005
ارائه2دهند2و2می2توان2 را2 یافته2 اتمام2 مثبت2و2منفی2پروژه2
برای2ارتقای2بیش2تر2ساختمان2یا2ارتقای2پروژه2های2بعدی2

.)Ahmadi, Saiki, & Ellis, 2016(2درس2هایی2آموخت

2. بیان مسئله 
بهره2برداری2های2 از2 پس2 ارزیابی2 گذشته،2 دهه2 چهار2 طی2
انواع2ساختمان2ها2و2تأسیسات2انجام2شده2 زیادی2در2مورد2
افزایش2مشارکت2سازمان2 راه2حل2ها2شامل2 از2 برخی2 است.2
بهتر2 هدف2گیری2 و2 نتایج2 بهترین2 ارائه2 و2 مطالعه2 مورد2
اطالعات2به2تصمیم2گیرندگان2مناسب2بود.2مطالعات2موجود2
ساختمان2های2 عملکرد2 از2 را2 کاربران2 رضایت2 ندرت2 به2
می2کند2 مرتبط2 عمومی2 و2 دولتی2 پروژه2های2 در2 دانشگاه2
با2 شیراز،2 میان2شهر2 این2 در2 2.)Mustafa, 2017, p. 414(
این2 از2 آن،2 در2 دانشجو2 هزاران2 و2 دانشگاه2 چندین2 وجود2
قاعده2مستثنی2نیست.2بنابراین،2مطالعه2حاضر2تالشی2است2

در2جهت2رفع2این2خالء.
ارزیابی2عملکرد2دانشگاه2ها2در2دهه2گذشته2به2 از2آنجا2که2
یک2پدیده2جهانی2تبدیل2شده2است،2از2سال2،13942وزارت2
ارزیابی2142 2)MSRT( ایران2 فناوری2 و2 تحقیقات2 علوم،2
اساس2 بر2 عمدتا2ً که2 است2 کرده2 آغاز2 را2 ایران2 دانشگاه2
از2 ارزیابی2 روش2های2 و2 است2 آن2ها2 سبز2 فعالیت2های2
مطالعات2 تا2 محتوا2 تحلیل2 و2 تجزیه2 و2 آرشیوی2 روش2های2
مشاهداتی2برای2نمونه2های2مورد2انتخاب2شده2متغیر2است2
)Fattahi et al., 2018(.2پروژه2تحقیقاتی2ذکر2شده2اکنون2
روی2سطوح2معیارها،2شاخص2ها،2تکنیک2ها2و2ابزارها2متمرکز2
است2و2هنوز2هیچ2تحقیق2میدانی،2مشاهدات2یا2مصاحبه2با2

کاربران2انجام2نشده2است.
عملکرد2 کاربران،2 رضایت2 ارزیابی2 مقاله2 این2 اصلی2 هدف2
عملکرد2 ارزیابی2 برای2 ابزاری2 ارائه2 برای2 تالش2 و2 پردیس2
است2که2می2تواند2در2سایر2پردیس2های2شیراز2مورد2استفاده2
قرار2گیرد2و2در2نتیجه2آینده2طراحی2محیط2های2آموزشی2

دقیق2تر2و2نظام2مند2تر2شود.

3. اهداف پژوهش 
توسعه2 تحقیق2 این2 از2 هدف2 تحقیق،2 مسئله2 اساس2 بر2
چارچوب2ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2است2که2ویژگی2های2
عملکرد2فضاهای2باز2پردیس2دانشگاهی2در2شهر2شیراز2را2
هدف2 با2 مطابق2 می2کند.2 ایجاد2 کاربران2 رضایت2 اساس2 بر2

تحقیق،2اهداف2این2مطالعه2به2شرح2زیر2است:
مورد2 پردیس2 بیرونی2 فضای2 عملکرد2 سطح2 تعیین2 الف(2

استفاده2
ب(2تعیین2سطوح2رضایت2مندی2کاربران2از2لحاظ2کیفیت2
انعطاف2پذیری،2 دسترسی،2 هویت،2 کلی،2 ظاهری2 شکل2 و2

آسایش2و2ایمنی.2
ج(2تعیین2همبستگی2بین2سطح2ویژگی2های2عملکرد2فضای2

باز2پردیس2و2سطح2رضایت2مندی2کاربران.

4. مرور ادبیات  
هدف2این2تحقیق2شناسایی2مفهوم2ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2
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در2رابطه2با2عملکرد2پردیس،2تعیین2سطح2عملکرد2فضاهای2
بیرونی2و2تعیین2همبستگی2بین2عملکرد2پردیس2و2سطح2
رضایت2کاربران2است.2در2این2راستا،2مرور2ادبیات2بر2ارزیابی2
پس2از2بهره2برداری2و2انواع2آن،2رضایت2کاربران2به2عنوان2یک2
عملکردی2 نیازهای2 و2 ساختمان2 محیط2 ارزیابی2 در2 معیار2
فضاهای2بیرونی2پردیس2جهت2استخراج2شاخص2های2اصلی2
شده2 متمرکز2 مختلف2 مطالعات2 شامل2 نظری2 چارچوب2 و2

است.2

4-1- ارزیابی پس از بهره برداری
ساخته2 محیط2 عملکرد2 نحوه2 بهره2برداری2 از2 پس2 ارزیابی2
قرار2 ارزیابی2 مورد2 را2 کاربران2 نیازهای2 رفع2 جهت2 شده2
می2دهد2و2می2تواند2اقدامات2جهت2ارتقای2کلی2ساختمان2ها2
را2 ساختمان2 تناسب2 و2 عملکرد2 ساختمان،2 طراحی2 مانند2
2.)Waidi Akashah et al., 2015, p. 28( کند2 ارزیابی2
معموال2ً بهره2برداری2 از2 پس2 ارزیابی2 اطالعات2 جمع2آوری2
به2جای2مطالعات2آزمایشگاهی2در2محیط2های2واقعی2انجام2

2.)Nawawi & Khalil, 2008, p. 62(2می2شود
پریزر،2رابینویتز2و2وایت2)1988(2ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2
را2به2عنوان2فرآیند2نظام2مند2ارزیابی2تعریف2می2کنند2که2با2
استفاده2 مورد2 زمانی2 مدت2 در2 که2 امکاناتی2 آن،2 به2 توجه2
کاربران- نیازهای2 و2 مورد2نظر2 سازمانی2 اهداف2 بوده2اند2
Sanni-Anibire & Hassa- می2کنند2 تأمین2 را2 )کارکنان2
nain, 2016, p. 2(.2این2روش2اسنادی2از2طیف2گسترده2ای2
ارائه2 را2 اقتصادی2 و2 اجتماعی2 زیست2محیطی،2 مزایای2 از2
می2دهد.2همچنین2می2تواند2به2موضوعات2پیچیده2فرهنگی2
 Bradbury et al.,( بپردازد2 تعلق2 و2 فضا2 هویت،2 مانند:2

2.)2016, p. 6

ارتقای2 بهره2برداری2 از2 پس2 ارزیابی2 مزیت2 مهم2ترین2
مستمر2کیفیت2و2عملکرد2امکانات2است.2این2امر2به2ویژه2در2
پروژه2هایی2که2برنامه2های2بازسازی2دارند2که2در2آن2تعداد2
پردیس2های2 و2 بیمارستان2ها2 مانند:2 امکاناتی2 توجه2 قابل2
Musta- بود2 خواهد2 مفید2 بسیار2 است،2 معمول2 )دانشگاه2
fa, 2017, p. 415(2و2به2دلیل2ارزیابی2تمام2ابعاد2محیط2به2
از2سایر2تکنیک2ها2متفاوت2است.2 بعد2 بر2یک2 جای2تمرکز2
ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2اساسا2ًرویکرد2ارزیابی2عملکرد2
محیط2پس2از2بهره2برداری،2تملک2یا2استفاده2از2ساختمان2
استKhai et al., 1999, p. 158(2(.2از2دیدگاه2مسترسون2
کیفیت2 از2 توصیفی2 بهره2برداری2 از2 پس2 ارزیابی2 2،)1978(
می2کند.2 ارائه2 را2 ساکنان2 ادراک2 براساس2 طراحی2 محیط2
بنابراین،2این2روش2به2طور2سیستماتیک2محیط2را2تجزیه2و2
تحلیل2می2کند2و2توضیح2می2دهد2که2آیا2محیط22فعالیت2های2
 Wu,(2روزمره2ساکنان2را2تسهیل2می2کند2یا2دشوار2می2سازد

2.)2010, p. 180
ساکنان2ساختمان2ها2به2عنوان2ابزاری2برای2ارزیابی2عملکرد2
 Waidi Akashah et al., 2015,(2ساختمان2عمل2می2کنند
p. 28(.2از2آنجا2که2غالبا2ًخالء2ثابتی2بین2عملکرد2برنامه2ریزی2
 Menezes et al.,(2شده2و2واقعی2یک2ساختمان2وجود2دارد
2012(،2ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2ضروری2است.2این2امر2
و2 کرده2 استخراج2 را2 نظرات2ساکنان2ساختمان2ها2 می2تواند2
ارزیابی2 توسط2 که2 ساختمان2ها2 عملکرد2 سطح2 با2 را2 آن2ها2
اعتبار2 تا2 کند،2 مرتبط2 شده2 تعیین2 بهره2برداری2 از2 پس2
شود2 تأیید2 عملکرد2 اندازه2گیری2 برای2 ابزاری2 به2عنوان2 آن2
و2 هدف2 21 جدول2 2.)Nawawi & Khalil, 2008, p. 63(

مزیت2های2ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2را2نشان2می2دهد.

جدول 1: اهداف و مزیت های متفاوت ارزیابی پس از بهره برداری   
مزایای کوتاه مدت ارزیابی 

پس از بهره برداری 
-2شناسایی2و2یافتن2راه2حل2هایی2برای2مشکالت2ساختمان2ها.2

-2پاسخ2به2نیازهای2کاربران.
-2بهبود2کاربرد2فضا2بر2اساس2بازخورد2کاربرد.2

-2درک2مفاهیم2مربوط2به2تغییرات2ساختمان2ها2چه2از2جهت2قطع2بودجه2و2یا2محیط2کار.2
-2تصمیم2گیری2آگاهانه.2

مزایای میان مدت ارزیابی 
پس از بهره برداری 

-2ایجاد2ظرفیت2داخلی2برای2ساختمان2جهت2سازگاری2با2رشد2و2تغییرات2سازمانی.2
-2یافتن2کاربران2جدید2برای2ساختمان2ها.2

-2مسئولیت2پذیری2طراحان2در2قبال2عملکرد2ساختمان.2
مزایای بلند مدت ارزیابی 

پس از بهره برداری  
-2ارتقای2بلند2مدت2عملکرد2ساختمان.2

-2ارتقای2کیفیت2طراحی.2
-2ارزیابی2استراتژیک.2

4-2- فرآیند انواع ارزیابی پس از بهره برداری 
کوپر،2اهرانتزن2و2هاسلکوس2)1991(2سه2رویکرد2مختلف2
ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2معاینه،2بررسی2و2آسیب2شناسی2

را2توصیف2کرده2اند.2در2شکل2،12مدل2فرآیند2ارزیابی2پس2از2
بهره2برداری2نشان2داده2شده2است.
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 )POE( شکل 1: مدل فرآیند ارزیابی پس از بهره برداری 

 
            )Cooper et al., 1991, p. 183)

در  مبنایی  به عنوان  کاربران  رضایت مندی   -3-4
ارزیابی عملکرد محیط ساختمان 

و2 ساختمان2 عملکرد2 ساختمان،2 از2 رضایت2 اصطالحات2
برای2 که2 هستند2 اصطالحاتی2 بهره2برداری2 از2 پس2 ارزیابی2
توصیف2روش2های2ارزیابی2ساختمان2استفاده2می2شوند،2که2
با2گذشت2زمان2توسعه2یافته2اند2و2شامل2نه2تنها2ویژگی2های2
فیزیکی2و2زیست2محیطی،2بلکه2ویژگی2های2روان2شناختی،2
جامعه2شناسی،2اقتصادی2و2فرهنگی2ساکنین2نیز2می2باشند2

2.)Ishiyaku, Kasim, & Harir, 2017, p. 3(
ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2مطالعاتی2کاربردی2هستند2که2
طراحی،2 برنامه2ریزی،2 چگونگی2 مورد2 در2 تصمیم2گیری2 بر2
می2گذارند2 تأثیر2 ساختمان2 نگهداری2 و2 مدیریت2 ساخت،2
)Zimring, 1988, p. 277(.2معیارهای2عملکرد2ساختمان2
و2 فعالیت2ها2 و2 عملکردها2 مشتری،2 اهداف2 ترجمه2 و2 بیان2
ارزیابی2ها،2 این2 انجام2 در2 است.2 نیاز2 مورد2 شرایط2محیطی2

سه2سطح2عملکرد2در2نظر2گرفته2می2شود:
-2سطح2امنیتی/2ایمنی/2سالمت2

-2سطح2کارایی/2عملکرد2
-2سطح2زیبایی2شناختی،2فرهنگی،2روانشناختی2و2اجتماعی2

)Prieser, 1995, p. 21(
مطالعات2 بیش2تر2 که2 انتظاری،2 غیرتأییدی2 نظریه2 طبق2
است،2 شده2 انجام2 2 آن2 اساس2 بر2 رضایت2مندی2 مورد2 در2
انتظارات2 و2 نیازها2 خدمات2 یا2 محصول2 یک2 عملکرد2 اگر2
که2 می2شود2 گفته2 کند،2 برآورده2 را2 مشتریان2 یا2 کاربران2
و2 است2 راضی2 خدمات2 یا2 و2 محصول2 از2 مشتری2 یا2 کاربر2
2.)Oliver, 1981; Parker & Mathews, 2001( بالعکس2
تعامل2 از2 به2عنوان2یک2سازه،2 و2 رضایت2مندی2خاص2است2
می2شود.2 ناشی2 خدمات2 از2 انتظارات2 ادراکی2 تفسیرهای2

بنابراین،2مصرف2کنندگان2مختلف2سطح2متفاوتی2از2رضایت2
را2از2همان2تجربه2ابراز2می2کنند.2از2آنجا2که2فرهنگ2لنزی2
است2که2تصورات2افراد2را2فیلتر2می2کند،2بنابراین2می2توان2
رضایت2 رتبه2بندی2 در2 فرهنگ2 نقش2 که2 داشت2 انتظار2
مشتری2قابل2توجه2باشد.2بنابراین،2بسته2به2ساختار2ارزش2ها2
در2یک2فرهنگ2خاص،2انواع2خاصی2از2رفتارها2بیش2از2سایر2
 Uletschy, Laroche, Eggert, & Bindl,( رفتارهاست2

2.)2016, p. 412
زیادی2 انتظارات2 با2 دیگر2 محصول2 هر2 مانند2 ساختمان2ها2
و2جامعه2طراحی2 کاربران2 از2طرف2مشتریان،2متخصصان،2
به2 ساختمان2ها2 مشتری2ها،2 دیدگاه2 از2 می2شوند.2 ساخته2 و2
سرمایه2گذاری2عظیم2نیاز2دارند2و2انتظار2می2رود2که2بازدهی2
را2به2همراه2داشته2باشد،2در2حالی2که2از2نظر2متخصصان،2
ساختمان2ها2محصول2خالقیت2و2تفکر2تخیلی2آن2ها2هستند.2
ازدیدگاه2کاربران2و2جامعه،2مهم2ترین2انتظار2این2است2که2
و2 نیازها2 روزمره،2 فعالیت2های2 از2 پشتیبانی2 با2 ساختمان2ها2
آرزوهای2آن2ها2را2برآورده2کنند2و2در2نهایت2کیفیت2زیبایی2
 Mustafa, 2017, p.(2محیط2ساخته2شده2را2بهبود2بخشند
416(.2در2مجموع،2ساکنین2ساختمان2ها2ابزار2مبنایی2برای2
 Waidi Akasha, Shah Ali,(2عملکرد2ساختمان2ها2هستند

2.)Fatunah, & Zahari, 2015, p. 28

4-4- فضاهای بیرونی ساختمان های آموزشی
تشکیل2 را2 ساختاری2 محصوریت2 آموزشی2 ساختمان2های2
تا2 می2سازد2 قادر2 را2 دانشگاهی2 فعالیت2های2 که2 می2دهند2
به2طور2مؤثری2اجرا2شوند.2در2طراحی2ساختمان2های2مدرن2
تحریک2پذیر2 یادگیری2 محیط2های2 بر2 شدت2 به2 آموزشی2
آموزش2 مختلف2 سبک2های2 از2 که2 فضاهایی2 با2 سازگار2 و2
سپس،2 است.2 شده2 تأکید2 می2کنند،2 حمایت2 یادگیری2 و2
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اجرا2 قابل2 و2 انطباق2پذیر2 باید2 آموزشی2 ساختمان2 طراحی2
داخل2 در2 را2 نیاز2 مورد2 عملکردی2 تغییرات2 بتواند2 تا2 باشد2
2.)Mustafa, 2017(2محیط2ساختمان2و2اطراف2آن2ایجاد2کند
ارزیابی2عملکرد2ساختمانBPE(22(2به2اطمینان2از2این2که2
آیا2سازمان2ها2با2مسئولیت2پذیری2سرمایه2موجود2ساختمان2
را2مدیریت2می2کنند2یا2خیر2کمک2می2کند.2با2درک2چگونگی2
تأثیر2ساختمان2های2موجود2بر2ساکنان،2طراحان2می2توانند2
طراحی2 ویژگی2های2 از2 و2 برسانند2 حداقل2 به2 را2 مشکالت2
موفق2که2عملکرد2سیستم2را2بهبود2می2بخشد2استفاده2کنند.
و2 پیشنهاد2 را2 مدل2هایی2 و2 روش2ها2 مختلفی2 مطالعات2
آموزشی2 امکانات2 ساختمان2 عملکرد2 بر2 که2 کرده2اند2 ارائه2
 Preiser et al.,( مطالعات2 این2 جمله2 از2 هستند.2 متمرکز2
1998; Cash, 1993; Kaplan & Norton, 1996; Sa-
 noff, 2001; Kathsrine & Svein, 2004; Zimring et
آن2ها2 روش2های2 هستند.2 2)al., 2005; Alexander, 2008
بازنگری،2 ابزار2جمع2آوری2داده2ها2مانند:2پرسشنامه،2 شامل2
بود2 مشاهدات2 و2 مصاحبه2ها2 متمرکز،2 گروهی2 بحث2های2
)Mustafa, 2017(.2این2تحقیقات2به2طور2عمده2بر2عملکرد2
ساختمان2آموزشی2متمرکز2است2و2هنوز2مطالعاتی2در2رابطه2

با2فضاهای2باز2محیط2های2آموزشی2وجود2ندارد.2

4-5- الزامات عملکرد فضاهای باز پردیس
در2طول2قرن2ها،2طرح2های2مختلفی2از2پردیس2ظهور2پیدا2
کرده2است.2هر2مدل2و2هر2مکان2یا2منطقه2ای2که2انتخاب2شود،2
طرح2پردیس2همواره2چیدمانی2از2ساختمان2هایی2است2که2
فضاهایی2بین2آن2ها2ایجاد2می2شود.2این2فضاهای2خارجی2که2
اغلب2در2متن2برنامه2ریزی2و2طراحی2پردیس2نادیده2گرفته2
لذت2 و2 آرامش2 مطالعه،2 چرخش،2 از2 استفاده2 با2 می2شوند،2
زیبایی،2بسیار2بیش2تر2از2آنچه2قباًل2مورد2توجه2قرار2گرفته2اند2
 Cooper Marcus & Francis,(2باید2در2نظر2گرفته2شوند
ساختمان2ها2 بین2 واقع2شده2 باز2 فضاهای2 2.)1998, p. 175
و2 ادغام2 با2 اطراف،2 محیط2های2 اتصال2 محل2 به2عنوان2 و2
در2 را2 مختلف،2حس2جهت2 عناصر2 و2 مکان2ها2 سازماندهی2
وارد2 با2 می2توانند2 همچنین2 آن2ها2 می2کند.2 فراهم2 پردیس2
کردن2محیط2های2جذاب2و2ایجاد2شگفتی2های2بصری،2حس2
زیبایی2ایجاد2کنند.2بسیاری2از2ایده2های2خالقانه2و2نوآورانه،2
به2دور2از2کالس2های2رسمی2و2بحث2و2گفتگو،2در2محیط2های2
بیرونی2اتفاق2می2افتد.2مناظر2طبیعی2و2فضای2آرامش2دهنده2
و2هوای2 ترغیب2 را2 بداهه2 دیدارهای2 و2 باز2بحث2 در2فضای2

تازه2و2فضای2باز2را2برای2مخاطبان2از2جمله2محققین2فراهم2
2.)Siu Yu Lana et al., 2014, p. 453(2می2کند

پردیس2دانشگاه2شباهت2هایی2با2الگوی2شهری2متشکل2از2
جاده2ها،2ساختمان2ها2و2فضاها2دارد.2زمانی2که2این2مؤلفه2ها،2
به2عنوان2عناصر2محیط2فیزیکی،2از2نظر2مفهوم2فضا2و2محیط2
به2عنوان2 می2توانند2 گیرند،2 قرار2 توجه2 مورد2 یافته2 ساختار2
کاربرد2محیط2برای2کاربری2های2فردی2و2اجتماعی2تعریف2
فضاهای2 کیفیت2 2.)Aydin & Ter, 2008, p. 190( شوند2
بیرونی2از2روابط2بین2افراد2حمایت2می2کند2و2کیفیت2زندگی2
 Hanan, 2013,( می2دهد2 افزایش2 را2 دانشگاهی2 یا2 شهری2

2.)p. 310
که2 فهمیدند2 سرعت2 به2 پردیس2 برنامه2ریزان2 و2 طراحان2
می2توانند2فضاهایی2ایجاد2کنند2که2ترغیب2کننده2یادگیری2
ایجاد2 برای2 تالش2 با2 طراحان2 باشند.2 غیررسمی2 تعامل2 و2
مکالمه2های2 به2 منجر2 که2 پردیس2 برنامه2های2 و2 طرح2ها2
ساختمان2ها،2 دادن2 قرار2 طریق2 از2 دانشگاهی2 و2 اجتماعی2
این2 به2 می2شود،2 رفاهی2 امکانات2 و2 پیاده2روی2 مسیرهای2
Painter, Fournier, Grape, Grum- پرداختند2 )مسئله2
2.)mon, Morelli, Whitmer, & Cevetello, 2012, p. 21
بیش2تر2بحث2ها2در2زمینه2طراحی2پردیس2و2طرح2های2جامع2
طی2۵0سال2گذشته2مربوط2به2دستیابی2به2»مکان2سازی«2و2
»نشانه2گذاری2مکان«2در2پردیس2ها2بوده2است.2مکان2سازی2
ساختار2کلی2طراحی،2اسکلت2وسیع2تر،2الگوی2مفصل،2یعنی2
شامل:2 مکان2 نشانه2گذاری2 مقابل،2 در2 است.2 پردیس2 طرح2
ویژگی2های2 از2 برخی2 چیدمان2 و2 مفهوم2سازی2 تعریف،2
فیزیکی2است2که2ویژگی2بصری2خاص2متناسب2با2پردیس2
Matloob et al., 2014, p. 283; Paint- )را2به2آن2می2بخشد2

2.)er et al., 2012, p. 22
آگاهی2از2نحوه2ادارک2افراد2ازمحیط2فیزیکی،2درک2عادات2
محسوس2 مکان2های2 ایجاد2 به2 و2 می2کند2 آسان2تر2 را2 آن2ها2
 Turka et al., 2015, p.( می2کند2 کمک2 یادماندنی2 به2 و2
در2 دانشجویان2 نیاز2 ارزیابی2 و2 شناسایی2 سپس2 2.)340
فضاهای2 تا2 می2گیرد2 قرار2 بررسی2 مورد2 پردیس2 فضاهای2
دانشجویان2 برای2 معناداری2 مکان2های2 به2 بتوانند2 پردیس2
تبدیل2شوند.2این2روش2فرض2می2کند2که2تجزیه2و2تحلیل2
خوب2فضای2عمومی2باید2با2صرف2وقت2در2آنجا،2تماشای2
نحوه2استفاده2از2مکان2و2مستندکردن2درک2آن2آغاز2شود2
)Hanan, 2013, p. 309(.2جدول222عناصر2طراحی2فضاهای2

باز2پردیس2را2نشان2می2دهد.

جدول 2: عناصر طراحی فضاهای باز پردیس برگرفته از مرور ادبیات 
عواملنظریه پردازان/ محققان

)Dober, 1992(22اهداف2کاربردی،)اهداف2زیبایی2شناسی2)ویژگی2هایی2مانند:2آثار2هنری2و2مجسمه2سازی
)کنترل2صدا،2حفظ2حریم2خصوصی2و2کاهش2فرسایش(،2اهداف2اقلیمی2)سایه2و2گردش2

هوا،2محافظت2در2برابر2باد2گرد2و2غبار2و2گرم(
و2 پیاده2 عابران2 برای2 عبور2 مسیرهای2 سبز،2 و2 باز2 فضاهای2 مانند:2 )سازه2ای2 مکان2سازی2

پارکینگ(،2نشانه2گذاری2محل2)درختان،2مبلمان2فضای2باز2و2نشانه2ها(
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عواملنظریه پردازان/ محققان

Evans & Mccoy, 1998; Gar-)
)ling et al., 1986; Stokols, 1992

چیدمان،2گردش،2کنترل،2انعطاف2پذیری،2پاسخگویی،2حریم2خصوصی،2نحو2فضایی،2فضای2
قابل2دفاع2و2برخی2از2عناصر2نمادین

)Marcus & Francis, 1998)2فضای در2 پردیس2 کاربران2 نشاط2آور2 تجربه2های2 خوشایندی،2 ایمنی،2 راحتی،2 عملکرد،2
داخلی2و2خارجی،2مناسب2بودن2برای2تحقق2فعالیت2های2دانشجویان،2تنوع2در2استفاده

)Detr & Cabe, 2000)شکل،2فرم،2بوم2شناسی،2ویژگی2های2طبیعی،2رنگ2ها2و2عناصر

)Carmona, 2003)چشم2انداز2مناسب،2نرم2و2سخت

)Al-Hagla, 2008)محیط2تعامالت2اجتماعی،2ویژگی2های2خرد2زیست2محیطی

)Abd-Razak et al., 2011)احساس2راحتی2و2دعوت2کنندگی،2مسیریابی2بهتر،2مناظر2جذاب2و2ایمنی

 Aziz, Azhan, & Abdulah et)
)al., 2012

تقویت2بصری،2تقویت2زیست2محیطی2و2ارتقای2سیما

)Hanan, 2013)2قابلیت2دسترسی،2ارائه2مسیرهای2مشخص،2شکل2مناسب2و2درگیرکردن2دانش2آموزان2در
خارج2و2داخل،2ارتباط2مناسب2بین2ساختار2فضایی2و2فعالیت2های2مختلف2کاربران،2ایمنی2
و2امنیت،2تشویق2زیرگروه2های2مختلف2برای2فعالیت2های2مختلف2به2طور2همزمان،2راحتی،2
فضای2باز2سایه2دار،2کنترل2باد،2انعطاف2پذیری،2قابلیت2دسترسی2بصری2و2ایجاد2حس2مکان

 Siu Yu Laua, Gou, & Liu,)
)2014

احساس2)چمن،2درخت،2گیاهان2رنگارنگ،2کاشت2متراکم(،2عملکرد2)کانونی،2تعاملی(

تمرکز2 که2 می2کند2 بیان2 2)2017( مصطفی2 علی2 فاریس2
بعد2 سه2 لحاظ2 از2 می2توان2 را2 بهره2برداری2 از2 پس2 ارزیابی2
عناصر2عملکرد2در2نظر2گرفت:2عناصر2عملکرد2فنی،2عناصر2
عملکرد2عملکردی2و2عناصر2عملکرد2رفتاری.2با2این2حال،2
طبقBlyth & Gilby، 2006(2(2می2توان2تمرکز2ارزیابی2پس2
فنی2 عملکرد2 و2 عملکرد2 فرآیند،2 نظر2 از2 را2 بهره2برداری2 از2
در2نظر2گرفت.2در2این2مطالعه2ارزیابی2پس2از2بهره2برداری،2
روشن2است2که2دو2رویکرد2اصلی2که2باید2مورد2توجه2قرار2
گیرند2رویکردهای2عملکردی2و2رفتاری2هستند،2عناصری2که2
بین2فعالیت2های2سرنشینان2و2محیط2فیزیکی2پیوند2ایجاد2
می2کنند.2شاخص2های2ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2را2می2توان2

با2توجه2به2هدف2آن2دسته2بندی2کرد2تا2در2مراحل2مختلف2
 Nawawi &(2چرخه2عمر2ساختمان2ها2به2کار2گرفته2شوند
Khalil, 2008, p. 62(.2به2طور2کلی،2شاخص2یک2عالمت2یا2
به2 ارزیابی2کیفیت2های2خاص،2 به2منظور2 نشانگر2است2که2
 Hasselaar,(2شرایطی2که2باید2اندازه2گیری2شود،2اشاره2دارد
p. 23 ,2003(.2شاخص2ها2و2عناصر2مستخرج2از2مرور2ادبیات2
پردیس،2 بیرونی2 فضاهای2 بر2 تمرکز2 با2 پردیس2ها2 مختلف2
در2شش2گروه2اصلی2کیفیت2و2ظاهر2کلی،2هویت،2قابلیت2
دسته2بندی2 ایمنی2 و2 آسایش2 انعطاف2پذیری2،2 دسترسی،2
قرار2 تحلیل2 و2 تجزیه2 مورد2 متمایزتری2 به2طور2 تا2 می2شوند2

گیرند2)جدول32(.22

جدول 3: شاخص های عملکرد ارزیابی پس از بهره برداری در فضاهای باز پردیس 
شاخص هامعیارها

سلسله2مراتب2کیفیت2کلی2و2ظاهر2 باز،2 فضاهای2 )سلسله2مراتب2 خوانایی2 زمینه/2 ساختمان2ها/2 چیدمان2 پردیس/2 مناسب2 اندازه2
مسیرهای2پیاده2روی،2در2دسترس2بودن2و2کیفیت2عالئم(/2مسیرهای2گردش2)پیوستگی2راهروها،2گزینه2های2

متعدد،2طراحی2گره2ها(
سبک2محلی/2تمایز2فرهنگی/2گیاهان2بومیهویت2

دسترسی2به2امکانات/2تنوع2مسیرها/2فاصله2عملکردی/2نفوذپذیری/2سهولت2مسیریابیقابلیت2دسترسی2
استفاده2متنوع2از2فضاها2)انواع2مختلف2فعالیت2های2ضروری،2بهینه2و2اجتماعی(/2پاسخگویی2به2تغییرات2در2انعطاف2پذیری

زمان2های2مختلف
سهولت2حرکت2)عرض2و2شیب2مسیر2پیاده2روی،2کیفیت2روسازی،2سهولت2دسترسی2افراد2معلول(/2آسایش2آسایش2

اقلیمی/2فضاهای2نیمه2خصوصی/2چیدمان2مناسب2مبلمان/2نشیمن2گاه2های2راحت
جداسازی2پیاده2رو2از2خیابان/2فضاهای2باز2دفاعی2)روشنایی2خوب2در2شب،2قابلیت2دسترسی2بصری(/2تعداد2ایمنی2

مناسب2کاربران
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5. روش پژوهش 
این2مطالعه2شامل2روش2های2کمی2و2کیفی2 روش2تحقیق2
مختلط2است.2بخش2کیفي2عمدتا2ًبر2روي2مشاهده2محوطه2
دسترسي2 نشانه2ها،2 روي2 بر2 تمرکز2 با2 چیدمان2 و2 پردیس2
شده2 متمرکز2 پرکاربرد2 فضاهاي2 و2 دروازه2ها2 جاده2ها،2 به2
دالیل2 و2 کاربرد2 پر2 فضاهای2 در2 اصلی2 فعالیت2های2 است.2
موضوعات2 مهم2ترین2 مناطق2 این2 انتخاب2 برای2 کاربران2
شاخص2ها2 کمی2 بخش2 در2 بود.2 عمقی2 مصاحبه2های2 در2
بررسی2 ادبیات2 مرور2 از2 مستخرج2 مربوطه،2 متغیرهای2 و2
پرسشنامه2 نظرسنجی2 دو2 از2 استفاده2 با2 میدانی2 مطالعه2 و2
به2 کاربران(2 رضایت2 نظرسنجی2 و2 متخصصان2 )رتبه2بندی2

روش2ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2انجام2شده2است.22

5-1- نمونه مورد مطالعه پردیس ارم، دانشگاه شیراز
با2 که2 می2گردد2 باز2 21946 سال2 به2 شیراز2 دانشگاه2 قدمت2
امیدوار2 زیرا2شاه2 پهلوی2شناخته2می2شود،2 دانشگاه2 عنوان2

بود2که2این2موسسه2به2چراغی2درخشان2در2تعالی2آموزش2
 http://shirazu.ac.ir,( شود2 تبدیل2 خاورمیانه2 در2 عالی2

.)2019; Garlitz, 2008; http://caoi.ir, 2019
پس2از2یک2سلسله2کار2تیمی2مشاوران2دانشگاه2پنسیلوانیا2
آماری2 مدل2 یک2 ساخت2 ایران،2 عالی2 آموزش2 نخبگان2 با2
آلتو،2 از2طرف2 ارائه2پیشنهادی2 و2 یاماساکی2 توسط2مینورو2
سال2های2 در2 مقتدر2 محمدرضا2 طراحی2 با2 شیراز2 دانشگاه2
211 از2 امروز2 دانشگاه2 این2 شد.2 197۵-1980ساخته2
این2 است.2 تشکیل2شده2 دانشکده2کوچک2 و2سه2 دانشکده2
یکی2از2دانشگاه2های2بزرگ2ایران2است2و2همیشه2در2بین2پنج2
دانشگاه2برتر2ایران2رتبه2بندی2شده2است2و2در2ایران2بسیار2
 Kooros, 1962; Baani Masoud,( است2 احترام2 مورد2
و2جدول242فضاهای2 تصاویر2۵-22 2.)2012, pp. 332-333
باز2پرکاربرد2در2پردیس2را2نشان2می2دهد.2ارزیابی2از2طریق2
با2دانشجویان2 نویسندگان2و2مصاحبه2های2متعدد2 مشاهده2

حاصل2شد.2

 شکل 2: کانسپت اصلی کتابخانه مرکزی و خوابگاه ها )انجمن مک میالن(

 
            )Fattahi et al., 2018)

شکل 3: دید کلی از پردیس ارم 
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شکل 4: فضاهای باز پردیس ارم 

 شکل 5: نقشه نشانه ها،  دسترسی، ورودی ها، و فضاهای پرکابرد

 

جدول 4: فضاهای پرکاربرد در پردیس ارم، دانشگاه شیراز 
فضاهای باز 
انتخاب شده

طراحی منظر مکانمحیط اطراف
و مبلمان

دالیل انتخابفعالیت های اصلی

درختان2و2مقابل2بازار2اصلی2الف
چمن2

خوردن،22نشستن،2
استراحت2کردن،2
صحبت2کردن،2

فعالیت2های2گروهی2
و2غیررسمی2

-2دسترسی2مناسب
-2نزدیکی2به2خوابگاه2

برگزاری2 و2 عمومی22بودن2 2-
فعالیت2های2اجتماعی2

-2سایه،2درختان2و2چمن2
نزدیکی2به2ب

مسجد2
درختان2و2
چمن2

گدری2یا2خوردن،2
نشستن2و2

استراحت2کردن2و2
گفتگو2

-2امنیت2و2آرامش2
-2دسترسی2مناسب2

-2سایه2و2آفتاب2
-2محصوریت2و2دنج22بودن2

داخل2خوابگاه2ج
و2نزدیکی2به2
باشگاه21۵2
خرداد2

درختان2و2
چمن2

تمرین،2خوردن،2
نشستن2و2

استراحت2کردن،2
گفتگو2و2لذت2بردن2

از2منظره2

-2امکانات2ورزشی2
-2آرامش2و2سکوت2

-2تنوع2گیاهی2
-2روشنایی2مناسب

-2ایمنی2
-2منظره2زیبا2
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فضاهای باز 
انتخاب شده

طراحی منظر مکانمحیط اطراف
و مبلمان

دالیل انتخابفعالیت های اصلی

نزدیکی2به2د
کتابخانه2مرکزی2
و2مرکز2اسناد2

درختان،2چمن2
و2نیمکت2ها2

لذت2بردن2از2
منظره،2خوردن،22

نشستن2و2
استراحت2کردن،2
گفتگو2و2مطالعه2

-2منظره2زیبا2
-2محصوریت2و2دنج2بودن2
-2پوشش2گیاهی2مناسب2

-2مبلمان2مناسب
-2روشنایی2مناسب2و2ایمنی2

-2آرامش2و2سکوت2
-2مناسب2برای2تعامالت2

اجتماعی2
پشت2بام2ر

دانشکده2الهیات2
لذت2بردن2از2-

منظره،22نشستن2و2
استراحت2کردن2و2

گفتگو

-2منظره2زیبا2
-2مناسب2برای2تعامالت2

اجتماعی2

5-2- نظرسنجی پرسشنامه 
روش2این2مطالعه2بر2اساس2رضایت2کاربران2و2کیفیت2مکان2
در2دانشگاه2شیراز،2پردیس2ارم2بود.2با2توجه2به2این2هدف،2
ابتدا2جستجوی2کتابخانه2ای2انجام2شد2و2بر2اساس2یافته2های2
رضایت2 ارزیابی2 برای2 پرسشنامه2 آیتم2های2 ادبیات،2 مرور2
کاربران،2سطح2عملکرد2ساختمان2و2ارتباط2آن2ها2استخراج2

شد.
براساس2 فرم2پرسشنامه2شامل1۵2سؤال2است.2گزینه2های2
مؤلفه2های2 کیفیت2 جهت2 لیکرت2 گزینه2ای2 پنج2 مقیاس2

راضی2 راضی،2 نه2 و2 ناراضی2 نه2 ناراضی،2 ناراضی،2 بسیار2 به2
قبل2 باید2 آزمایشی2 مطالعه2 شدند.2 تقسیم2 راضی2 بسیار2 و2
کفایت2 و2 کارایی2 ارزیابی2 شود.2 انجام2 پرسشنامه2 توزیع2 از2
مقدماتی،2 مطالعه2 انجام2 از2 پس2 است.2 مهم2 نمونه2گیری2
به2دست2 یا2 شده2 توزیع2 ایمیل2 طریق2 از2 140پرسشنامه2
دانشجویان2و2متخصصان2رسیده2است2که2جزییات2آن2در2
جدول212نشان2داده2شده2است.2کارشناسان2اعضای2هیئت2
علمی2دپارتمان2های2معماری2و2شهرسازی2)طراحی2شهری2

و2برنامه2ریزی2شهری(2دانشگاه2شیراز2بودند.2

جدول 5: پاسخ های پرسشنامه 
درصد فراوانی شرکت کنندگان 

1208۵.71دانشجویان2
2014.28کارشناسان2

140100مجموع2

2SPSS2برای2تجزیه2و2تحلیل2آماری2در2این2مقاله2از2نرم2افزار
)نسخه242(2استفاده2شده2است.2از2هر2دو2روش2توصیفي2
میانگین،2 فراواني2ها،2 مانند:2 استنباطي2 داده2هاي2 تحلیل2 و2
انحراف،2چولگی،2آزمون2شاپیرو2ویلک2و2آزمون2همبستگي2

ابتدا2ضریب2آلفا2برای1۵2مورد2 اسپیرمن2استفاده2شد.2در2
محاسبه2شد2که2مقدار2آن20.9492تعیین2شد2که2باالتر2از2
20.7و2نشان2دهنده2سازگاری2داخلی2باال22و2قابل2قبول2است22

)جدول72(.22

جدول 6: آمار پایایی 
تعداد آیتم هاآلفای کرونباخ 

20.9491۵

6. تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
در2این2بخش،2رابطه2بین2سطح2عملکرد2فضای2باز2پردیس2
)بر2اساس2رتبه2بندی2کارشناسان(2و2میزان2رضایت2کاربران2
امتیازی2 اساس2 بر2 اندازه2گیری2 این2 می2شود.2 اندازه2گیری2
را2 بهره2برداری2 از2 پس2 ارزیابی2 شاخص2 پانزده2 که2 است2

تجزیه2و2تحلیل2می2کند2و2در2شش2بخش2اصلی2طبقه2بندی2
قابلیت2 هویت،2 کلی،2 ظاهر2 و2 کیفیت2 شامل2 می2شوند:2
این،2 بر2 عالوه2 ایمنی.2 و2 راحتی2 انعطاف2پذیری،2 دسترسی،2
ارتباط2ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2به2عنوان2یک2ابزار2ارزیابی2

عملکرد2ارزیابی2می2شود.2
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اساس  بر  پردیس  باز  فضای  عملکرد  سطح   -1-6
رتبه بندی کارشناسان 

رتبه2بندی2 اساس2 بر2 پردیس2 باز2 فضای2 عملکرد2 سطح2
مبنای2 بر2 امتیاز2 از2 استفاده2 با2 شد.2 ارزیابی2 متخصصان2
کیفیت21۵2عنصر2مختلف2اندازه2گیری2شد.2مجموع2امتیاز2
این2عناصر23.192است2که2نمره2ای2باالتر2از2متوسط2را2نشان2

می2دهد2و2نشان2دهنده2کیفیت2خوب2پردیس2ارم2است
)M ≤1:2بسیارضعیف،M≤2<1:2ضعیف،M≤3<22:2به2سختی2

قابل2قبول2است،2M≤4<32خوب،2M≤5<42بسیارخوب(.

در2این2تحقیق،2عناصر2ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2در2شش2
هویت،2 کلی،2 ظاهر2 و2 کیفیت2 شدند:2 طبقه2بندی2 شاخص2
ایمنی.2جدول2 انعطاف2پذیری،2راحتی2و2 قابلیت2دسترسی،2
27شاخص2ها2و2سطح2عملکرد2را2بر2اساس2میانگین2هر2مورد2
نشان2می2دهد.2امتیاز2همه2شاخص2ها2باالتر2از2میانگین2است2
به2جز2شاخص2راحتی2که22.902است،2که2کم2تر2از2میزان2
میانگین2است2و2با2توجه2به2این2گره،2سطح2عملکرد2در2مورد2
از2 قابل2قبول2است.2شکل262خالصه2ای2 به2سختی2 راحتی2
میانگین2کلیه2شاخص2های2مربوط2به2رتبه2بندی2کارشناسان2

را2نشان2می2دهد.2

 شکل 6: میانگین هر شاخص بر مبنای امتیازدهی کارشناسان 

 

جدول 7: نتایج ارزیابی عملکرد ساختمان بر مبنای رتبه بندی کارشناسان 
سطح عملکرد ساختمان ٪ 

VPPBAGVGMean

و2 کلی2 کیفیت2
شکل2ظاهری

02۵۵0101۵3.1۵3.33ترکیب2فضایی2فضاهای2باز2و2ساختمان2ها2
کیفیت2کلی،2شکل2ظاهری2ساختمان2ها2و2فضاهای2

باز2
20303۵1۵3.4۵

ترغیب2 جهت2 باز2 فضاهای2 در2 مناسب2 چیدمان2
حضور2دانشجویان2

10202۵3۵103.1۵

درختان،2 چمن2ها،2 مانند:2 متنوع2 سبز2 فضاهای2
گیاهان2رنگارنگ،2و2کاشت2متراکم2

۵10303۵203.۵۵

ایجاد2 جهت2 گیاهان2 طریق2 از2 بصری2 دسترسی2
فضاهای2بدون2مانع2

۵2۵10۵0103.3۵

۵301۵30203.303.30سبک2محلی،2افزایش2هویت2محلی2و2فرهنگی2هویت2
۵203۵30103.203.27تنوع2مسیرها،2ارائه2مسیرهای2واضح2برای2ورودی2ها2قابلیت2دسترسی2

0203۵3۵103.3۵قابلیت2دسترسی2به2امکانات2پردیس2
رابطه2بین2ساختار2فضایی2فضاهای2باز2و2فعالیت2های2انعطاف2پذیری2

متنوع2دانشجویان2
۵2۵3۵201۵3.1۵3.17
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سطح عملکرد ساختمان ٪ 

VPPBAGVGMean

فراهم2کردن2فضاهای2باز2با2فرصت2انجام2فعالیت2های2
متنوع2در2زمان2های2متنوع2

102۵1۵3۵1۵23.20

با2چرخش،2آسایش2 استاندارد2 پیاده2 مسیرهای2 مهیاکردن2
عرض2و2شیب2

040301۵1۵3.0۵2.90

3۵202۵301۵3.2۵سهولت2دسترسی2توسط2افراد2معلول2
تله2های2 ایجاد2 و2 سایه2دار2 باز2 فضاهای2 مهیاکردن2
خورشیدی2به2وسیله2دیوار2ساختمان2ها2و2یا2گیاهان2

۵2۵2۵301۵3.2۵

0104۵301۵3.۵023.20تفکیک2پیاده2رو2از2خیابان2ایمنی2
روشنایی2مناسب،2امنیت2و2آسایش2در2محیط2در2

شب2
1۵1۵4۵1۵102.90

6-2- سطح رضایت مندی کاربران 
تعیین2 را2 کاربران2 رضایت2 میزان2 تحقیق2 از2 بخش2 این2
قرار2 ارزیابی2 مورد2 عامل2 21۵ اول،2 قسمت2 مشابه2 می2کند.2
گرفت2و2میانگین2رضایت21202کاربر23.032محاسبه2شد.2

شکل2 شد.2 تفسیر2 شاخص2 در2شش2 همچنین2 بخش2 این2
27خالصه2میانگین2هر2شاخص2مربوط2به2رضایت2کاربران2
و2جدول282درصد2رضایت2کاربران2و2میانگین2هر2مورد2را2
نشان2می2دهد.2مطابق2شکل272و2جدول282میزان2رضایت2
کاربران2از2هویت2و2آسایش2کم2تر2از2مقدار2میانگین2است.2

جدول 7: میزان رضایت کاربران از پردیس ارم  
سطح عملکرد ساختمان ٪ 

VDDMSSVSMean

و2 کلی2 کیفیت2
شکل2ظاهری

7.۵10.84۵26.7103.213.20ترکیب2فضایی2فضاهای2باز2و2ساختمان2ها2
۵8.34۵.829.211.73.34کیفیت2کلی،2شکل2ظاهری2ساختمان2ها2و2فضاهای2باز2
چیدمان2مناسب2در2فضاهای2باز2جهت2ترغیب2حضور2

دانشجویان2
14.321.830.319.314.32.97

فضاهای2سبز2متنوع2مانند:2چمن2ها،2درختان،2گیاهان2
رنگارنگ،2و2کاشت2متراکم2

7.۵10.83032.۵19.23.4۵

ایجاد2 جهت2 گیاهان2 طریق2 از2 بصری2 دسترسی2
فضاهای2بدون2مانع2

۵.116.94۵.823.78.۵3.14

20.827.۵2۵19.27.۵2.6۵2.6۵سبک2محلی،2افزایش2هویت2محلی2و2فرهنگی2هویت2
قابلیت2

دسترسی2
10.122.729.430.37.63.033.01تنوع2مسیرها،2ارائه2مسیرهای2واضح2برای2ورودی2ها2

8.324.236.721.79.22.99قابلیت2دسترسی2به2امکانات2پردیس2
رابطه2بین2ساختار2فضایی2فضاهای2باز2و2فعالیت2های2انعطاف2پذیری2

متنوع2دانشجویان2
۵14.244.22۵11.73.243.20

فعالیت2های2 انجام2 با2فرصت2 باز2 فراهمکردن2فضاهای2
متنوع2در2زمان2های2متنوع2

4.221.83727.79.23.16

چرخش،2آسایش2 با2 استاندارد2 پیاده2 مسیرهای2 مهیاکردن2
عرض2و2شیب2

18.322.۵33.31۵.8102.772.77

31.324.424.410.99.22.43سهولت2دسترسی2توسط2افراد2معلول2
تله2های2 ایجاد2 و2 سایه2دار2 باز2 فضاهای2 مهیاکردن2
خورشیدی2به2وسیله2دیوار2ساختمان2ها2و2یا2گیاهان2

13.317.۵29.22۵1۵3.11

۵.92۵.228.631.98.43.123.01تفکیک2پیاده2رو2از2خیابان2ایمنی2
11.822.739.۵1610.12.90روشنایی2مناسب،2امنیت2و2آسایش2در2محیط2در2شب2
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شکل 7: میانگین شاخص ها بر اساس رتبه بندی کاربران  

 

و  ساختمان  عملکرد  همبستگی  ضریب   -3-6
رضایت مندی کاربران 

همبستگی2 ضریب2 یافتن2 تحلیل2 و2 تجزیه2 نهایی2 بخش2

رضایت2کاربران2پردیس2ارم2در2رابطه2با2کیفیت2فضای2باز2
است.2شکل282سطح2عملکرد2ساختمان2و2رضایت2کاربران2
را2با2مشخصات2و2آیتم2های2کلی2ساختمان2مقایسه2می2کند.

 شکل 8: مقایسه سطح عملکرد فضای باز پردیس و رضایت کاربران نسبت به ویژگی های کلی پردیس 

 
برای2 ویلک2 شاپیرو2 و2 چولگی،کشیدگی2 آزمون2 ابتدا،2 در2
تعیین2نرمال2بودن2یا2نبودن2مجموعه2های2داده2انجام2شد.2از2
آنجا2که2مجموعه2داده2ها2نرمال2نبودند،2از2ضریب2همبستگی2
به2 شد.2 استفاده2 غیرپارامتری2 آزمون2 به2عنوان2 اسپیرمن2
نشان2دهنده2 20.۵ باالی2 همبستگی2 ضریب2 می2رسد2 نظر2
ساختمان2 عملکرد2 سطح2 بین2 زیادی2 مثبت2 همبستگی2
زیاد،2 بسیار2 20.8: )همبستگی≥  باشد2 کاربران2 رضایت2 و2
29 شکل2 کم(.2 20.۵ همبستگی>2 زیاد،2 2:0.۵ همبستگی≥2

همبستگی2اسپیرمن2را2نشان2می2دهد.

این2رابطه2مشخص2بین2این2دو2متغیر2از2این2فرضیه2تحقیق2
که2رابطه2معناداری2بین2عملکرد2دانشگاه2و2رضایت2کاربران2
تحلیل2 و2 تجزیه2 2 نتایج2 می2کند.2 پشتیبانی2 را2 دارد2 وجود2
و2 ساختمان2 عملکرد2 بین2 معنی2داری2 روابط2 همبستگی،2
سطح2رضایت2کاربران2را2نشان2می2دهد.2نتیجه2همبستگی2
برابر2 در2 را2 انتظارات2 و2 رابطه2 قدرت2 و2 مقدار2ضریب2 فقط2
تحلیل2 و2 تجزیه2 با2 باید2 آن2 نتایج2 و2 می2دهد2 ارائه2 دالیل2
این2مطالعه2فرض2می2کند2که2سطح2رضایت2 تعیین2شود.2
دانشگاه2 محیط2 در2 ساختمان2 عملکرد2 سطح2 به2 کاربران2
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کارایی2 تأیید2 همبستگی،2 نتیجه2 این2 دارد.2 بستگی2 آن2ها2
ارزیابی2 در2 ابزاری2 به2عنوان2 بهره2برداری2 از2 پس2 ارزیابی2

عملکرد2محیط2ساخته2شده2و2فضاهای2باز2دانشگاه2است.

 شکل 9: همبستگی بین سطح عملکرد پردیس و رضایت کاربران

 

7. بحث و نتیجه گیری
بر2اساس2تجزیه2و2تحلیل،2نتایج2همبستگی2ارتباط2ارزیابی2
ارزیابی2عملکرد2پردیس2 ابزار2 به2عنوان2 بهره2برداری2 از2 پس2
برای2یک2پردیس2منتخب2در2شهر2شیراز2،2ایران2را2تأیید2
رویکرد2 یک2 اتخاذ2 در2 مطالعه2 این2 علمی2 تولید2 می2کند.2
با2ترکیب2شاخص2های2متعدد2 یکپارچه2در2فرآیند2ارزیابی2
مختلف2 ابعاد2 ارزیابی2 در2 که2 است2 مربوطه2 متغیرهای2 و2
به2کار2 رفتار2 و2 مانند2عملکرد2 عملکرد2محیط2ساخته2شده2
می2رود.2این2ابعاد2با2استفاده2از2دو2نظرسنجی2)رتبه2بندی2
متخصصان2و2نظرسنجی2رضایت2کاربران(2در2روش2ارزیابی2

پس2از2بهره2برداری2به2کارگرفته2شده2اند.
تجزیه2و2تحلیل2یافته2ها2نشان2می2دهد2که2استفاده2از2ارزیابی2
پس2از2بهره2برداری2در2تعیین2سطح2رضایت2کاربران2و2ارائه2
و2 مؤثر2 مناسب،2 پردیس2 عملکرد2 بهبود2 برای2 توصیه2هایی2

موفق2است.
-2این2روش2پتانسیل2زیادی2برای2تجزیه2و2تحلیل2عملکرد2
ساختمان2دارد،2زیرا2رفتار،2بینش2و2نظرات2کاربران2دانشگاه2

یکپارچه2است.
اساسی2در2 نقشی2 بهره2برداری2همچنین2 از2 ارزیابی2پس2 2-
و2 می2کند2 ایفا2 ساختمان2 مدیریت2 استراتژیک2 برنامه2ریزی2
از2 ارزیابی2پس2 قرار2گیرد.2 می2تواند2در2متن2بخش2دولتی2

بهره2برداری2می2تواند2بروز2مشکالت2را2کاهش2دهد،2زیرا2این2
فرآیند2امکان2ارزیابی2استراتژیک2عملکرد2فعلی2ساختمان2

را2فراهم2می2کند.
-2وجود2فضاهای2بیرونی2با2کیفیت2در2پردیس2برای2افزایش2
رضایت2کاربران2و2تسهیل2فعالیت2های2اجتماعی2اختیاری2
در2خارج2از2ساعت2کالس2اهمیت2دارد.2برای2بهبود2وضعیت2
موجود2و2ارائه2داده2ها2برای2طراحی2های2آینده،2باید2انتظارات2
کاربران2را2برای2مناطق2طراحی2شده2تعیین2کنیم.2بنابراین،2
در2طراحی2پردیس2باید2عوامل2و2زیرمجموعه2های2مستخرج2
با2 همراه2 می2کنند،2 تعیین2 را2 دانشگاه2 کارآمد2 عملکرد2 که2

رضایت2زیاد2کاربران،2در2نظر2گرفته2شود.
-2یافته2ها2نشان2می2دهد2که2شاخص2ها2و2متغیرهای2کیفیت2
انعطاف2پذیری،2 دسترسی،2 قابلیت2 هویت،2 کلی،2 ظاهر2 و2
ارزیابی2سطح2عملکرد2 ایمنی2مورد2استفاده2در2 آسایش2و2
پردیس2در2تعیین2سطح2رضایت2کاربران2در2ساختمان2ها2و2
تأسیسات2دانشگاه2اهمیت2دارند.2و2همچنین2شاخص2ها2و2
ویژگی2های2آن2و2موارد2مربوط2به2عملکرد2ساختمان2ارتباط2
)شکل2 دارند2 ساختمان2 کاربران2 رضایت2 میزان2 با2 زیادی2

.)10
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شکل 10: همبستگی باال بین عملکرد پردیس )نظرات کارشناسان( و رضایت کاربران 

0.752
چیدمان مناسب•

0.676
کیفیت کلی•

0.591
متنوعفضاهاي سبز•

0.534
پیکربندي فضایی•

0.408 دسترسی بصري•

0.578
هویت و فرهنگ•

0.614
تنوع مسیرها•

0.510
دسترسی به امکانات•

0.638
ساختار فضایی فضاها و فعالیت ها•

0.555
فعالیت هاي متنوع  در زمان هاي متفاوت•

0.650
ایجاد فضاهاي سایه دار•

0.615
سهولت درسترسی براي افراد معلول•

0.552
پیاده روهاي استاندارد•

0.554
تفکیک پیاده رو و خیابان•

0.548
روشنایی مناسب•
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این2بحث2شد،2روش2تحقیق2مورد2 از2 همان2طور2که2پیش2
و2 انتظار2 مورد2 نتیجه2 براساس2 پژوهش2 این2 در2 استفاده2
محدودیت2های2زمان2مشاهده2و2عدم2همکاری2دانشجویان2
نتیجه2 اگرچه2 است.2 شده2 انتخاب2 عمیق2 مصاحبه2 برای2
تجزیه2 و2 تحقیق2 یافته2های2 بر2 منطبق2 کاماًل2 تحقیقات2
رویکرد2 با2 می2تواند2 مطالعه2 این2 است،2 داده2ها2 تحلیل2 و2
آسیب2شناسی2و2تجزیه2و2تحلیل2جامع2تر2سیستم2محیطی2و2

امکانات2مخاطبین2انجام2شود.
در2مجموع،2این2مطالعه2به2شواهد2تجربی2اضافه2می2کند2که2
نظر2کاربران2از2فضای2باز2پردیس2و2محیط2آن2نمی2تواند2در2
مراحل2سیاستگذاری،2برنامه2ریزی،2طراحی2و2اجرا2کم2رنگ2
دیده2شود.2اگرچه،2یافته2های2این2مطالعه2با2مطالعات2قبلی2
که2در2مورد2ارزیابی2پس2از2بهره2برداری2به2عنوان2یک2روش2
ارزشمند2برای2تجزیه2و2تحلیل2عملکرد2ساختمان2ها2انجام2

شده2است2مطابقت2دارد،2اما2مطالعات2در2ایران2به2ندرت2به2
رضایت2کاربران2در2فضای2باز2پردیس2پرداخته2اند.2به2دلیل2
ارزش2های2 و2 نیازها2 بر2 بهره2برداری2 از2 پس2 ارزیابی2 این2که2
ساکنان2ساختمان2تأکید2می2کند،2از2سایر2روش2های2ارزیابی2
متفاوت2است.2این2امر2می2تواند2ابعاد2مثبت2و2منفی2پروژه2
اتمام2یافته2را2به2نمایش2بگذارد2و2می2توان2ازآن2برای2بهبود2
بیش2تر2ساختمان2یا2بهسازی2پروژه2های2بعدی2درس2هایی2
آموخت.2بنابراین،2ارزیابی2عملکرد2در2سایر2فضاهای2آموزشی2
مورد2 تحقیق2 روش2 این2 با2 باید2 که2 است2 خوبی2 مطالعه2
بهره2برداری2 از2 ارزیابی2پس2 از2 استفاده2 گیرد.2 قرار2 بررسی2
به2عنوان2بهترین2روش2عملی2برای2یافتن2و2درک2موانع2و2
خطاها،2ارائه2توصیه2های2متمرکز2و2الگوهای2طراحی2دقیق2
برای2بهبود2عملکرد2پردیس2می2تواند2یک2تحقیق2کاربردی2

عالی2باشد2که2برای2مطالعات2آتی2توصیه2می2شود.

پی نوشت
1. Post-occupancy Evaluation
2. Building Performance Evaluation
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