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 چکیده

ی ابتدانی، در  هت ارجقغء کودکغن دورهطراحی باغ  عم  باغ جو ب بب جیااونر  نی   عنوان: 

 کیفیت محیط

 نغم دانشجو: مرضیب رونقی

های اصلی نظام آموزشی کشورها به خصوص در ایران، هدایت نسل نوجوان امروزه یکی از دغدغه

و جوان در جهت شکوفایی استعدادهای خود است چراکه آمارهای مختلف حاکی از این موضوع است 

در سنین نوجوانی از موقعیت تحصیلی و شغلی خود رضایت ندارند و این امر سبب  که بسیاری از افراد

ارتقای توانایی خالقیت،  نوآوری، خطرپایری و ها شدده است ذاا نیاز است تا در جهت  انگیزگی آنبی

 نسل جوان قدم برداشت. بنابراین گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقلکارآفرینی آموزش

توان در جهت رسددیدن به این هدگ گام برداشددت چراکه باغ هایی همچون باغ علم میایجاد مجموعهبا 

علم فضددایی محرو و چند عملکردی اسددت که هدگ آن آشددنایی کودکان و نوجوانان با شدداخه ها و    

 دسددتاوردهای گوناگون علمی اسددت. بنابراین کاذبد فیزیکی باغ علم باید در تناسددب با نیازها و ویژگی 

های رفتاری و شدناختی کودکان رراحی شدود تا فضای مورد نب به حداک ر کیحیت خود برسد. درواق    

های رفتاری کودکان میشدود، شدناخت تصویر   های اصدلی که سدبب شدناخت بهتر ویژگی   یکی از موذحه

 ذهنی کودکان نسددبت به محیا ارراگ خود و فضدداهای معماری اسددت. بنابراین در این پژوهش ابتدا با

ها و  ادراک محیا و ارتباط بین کودک ای به شدناخت بهتر کودکان و تصویر ذهنی آن مطاذعات کتابخانه

ا و هساخت، بازیو محیا، پرداخته شده است که در نهایت به چهار عامل؛ عناصر ربیعی، عناصر انسان

ر توانند از عوامل اصلی موثها و عناصر خیاذی و غیرواقعی برآمده از تخیل کودک، رسیدیم که میفعاذیت

های پژوهش، به بررسی و استخراج متغیرهای در تصدویر ذهنی کودک باشدند. س ب با توجه به فرضیه  

های متغیرحاصدل از این عوامل پرداخته شدد. از ررفی از رریم مصداحبه با متخصدصین این زمینه نیز،     

استحاده از »، «های متنوعاستحاده از رنگ»، «استحاده از فضای سبز و ربیعت» بندی شد؛دسته اینگونهنهایی 

تن استحاده و اذگو گرف» ، «فضای بازی و جست و خیز برای کودکان»، «فضداهای تو در تو »، «نور ربیعی

استحاده از مصاذح ربیعی همچون چوب و » ، «استحاده از اختالگ ارتحاع در سطوو» ، «از عناصدر ربیعی 

 « .استحاده از مسیرهای ماریچ» و « هابافت در سطوو و بدنهاستحاده از تغییر رنگ و » ، «سنگ

، نقشب شنغختیبغ  عم ، جیونر  نی، کودکغن، کیفیت محیط: واژگغن کمیدی
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