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چکیده

اطالعات مقاله

 یک مفهوم آرمانی است که زمینه، بهعبارتی احساس رضایت،احساس رضایت از محیط یکی از آرزوهای بشر بوده
مناسبی را برای توانمندسازی افراد و اجتماعی نمودن آنها در جهت مشارکت و دخالت در امور مربوط به خود
 بررسی نحوه ارتباط رضایت از عوامل محیطی، در پژوهش حاضر.و در نهایت زمینه توسعه اجتماعی فراهم میکند
 کیفی بوده و به دنبال رابطه میان- روش تحقیق کمی.با موفقیت تحصیلی دانشجویان مد نظر قرار گرفته است
 لذا از طریق تهیه و توزیع پرسشنامه.متغیرها از طریق مطالعات کتابخانهای و تحقیقات پیمایشی بوده است
 جامعه آماری. مسیر پژوهش در پیش گرفته شد،استاندارد سنجش میزان رضایتمندی در میان دانشجویان
 نفر دانشجوی مقطع دکترای رشته معماری54 تحقیق با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده که متشکل از
 نتایجی استخراج گردید که مبینSPSS دانشگاه آزاد شیراز بوده است؛ از طریق انجام محاسبات آماری در نرمافزار
 که نشاندهنده وجود، میباشد0.308  میزان این همبستگی حدود.وجود همبستگی میان دو متغیر بوده است
.رابطهی معنادار بوده و مبین سازگاری فرد با دانشگاه است

 پژوهشی-مقاله علمی
1396  اردیبهشت28 :دریافت
1396  تیر14 :پذیرش
:واژگان کلیدی
عملکرد تحصیلی
دانشگاه
رضایتمندی
موفقیت
عوامل محیطی

Investigating the relationship between satisfaction of environmental factors
and students' academic achievement
Hadi Keshmiri1, Khatereh Sajjadi2
1

Assistant Professor, Architecture and Urbanism Research Center, Shiraz Branch, Islamic Azad University of
Shiraz, Iran: Keshmiri@iaushiraz.ac.ir
2
Ph.D. Student, Architecture and Urbanism Research Center, Shiraz Branch, Islamic Azad University of Shiraz,
Iran
ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Original Research Paper
Received 18 May 2017
Accepted 05 July 2017
Keywords:
Academic performance
University
satisfaction
Success
Environmental factors

Satisfaction with the environment is one of the human aspirations, in the other words,
satisfaction is an ideal concept that provides an appropriate context for empowering
individuals and socializing them in order to participate and interfere in their affairs and
ultimately in the field of social development. In this study, the relationship between
satisfactions of effective environmental factors with academic success has been
considered among students. The quantitative and qualitative research method has been
looking for the relationship between variables through library studies and survey
research. So, through the preparation and distribution of satisfaction standard
questionnaire, the research path started. The variable of satisfaction of environmental
factors is considered as an independent variable and academic success as a dependent
variable. The statistical population of the study was calculated using the Cochran
formula, which consisted of 54 architecture Ph.D. students in Shiraz Azad University.
Results were extracted by statistical analysis in SPSS software, which indicated
correlation between the two variables. The magnitude of this correlation is about 0.308,
which indicates a significant relationship between the individual and the university.
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 .1مقدمه
دانشجججویان به عنوان منابع معنوی جامعه و آیندهسججازان کشججور،
نیروهای برگزیده از نظر اسججتعداد ،خالقیت و پشججتکار هسججتند و
الزمه پیشرفت تحصیلی و زندگی موفقیتآمیز آنان برخورداری از
آرامش و امنیت خاطر در کلیه ابعاد ا ست ] .[1از طرفی ،جامعه و
بهطور ویژه دانشجججگاه ،نسجججبت به سجججرنوشجججت ،رشجججد و تکامل
موفقیتآمیز و جایگاه دان شجو در جامعه ،م سئول ا ست .یکی از
مالكهای کارآیی نظام آموزشججی در دانشججگاه میزان پیشججرفت و
افت تح صیلی میبا شد ] .[2افت تح صیلی دان شگاهی یک م شکل
جدی است ،بهطوریکه حدود  50درصد دانشجویان در سال اول
ورود به دانشججگاه با این پدیده روبهرو میشججوند و عوامل متعددی
از قبیل سججالمت فیزیکی ،روانی ،سججبک زندگی ،عوامل محیطی،
افسردگی ،ارتباط ضعیف با دوستان ،درآمد کم و مسافت طوالنی
محل سکونت تا دانشگاه و  ...میتواند بر آن تاثیر بگذارد ].[3
بنابراین هدف اصججلی دانشججگاه پیشججرفت و موفقیت تحصججیلی
دانشجججویان بوده و سججازگاری دانشجججویان با محیط دانشججگاه بر
اهمیت ارتباط دان شگاه با دان شجو و ت شویق آنها به شرکت در
فعالیتهای دانشجگاهی تأکید میکند .ایجاد اشجتیاق در دانشججو
عالوهبر شججرکت در کالسها ،در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی
نقش مهمی در موفقیت و سججازگاری او دارد .باید به دانشجججویان
فرصت داده شود تا با یکدیگر و با استادان درباره مطالب آموزشی
بحث کنند تا توانایی طرحریزی و شنا سایی ساختار بحث را پیدا
کنند .مسئلهی ایجاد انگیزه و اشتیاق تحصیلی در شرایطی صدق
خواهد کرد که همهی دانشججججویان به لحاال سجججالمت روانی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصججادی و  ...شججرایط مطلوبی برای شججرو
دوران یادگیری را داشججج ته باشججج ند .ب نابراین الزمهی موفق یت
تح صیلی در کنار شرایط مطلوب در دان شگاه ،ر ضایتمندی فردی
میباشد.
یکی از رسججالتهای طراحان و معماران خلق رابطهای متناسججب
بین انسججانها و کالبد اطرافشججان اسججت .برای نیل به این هدف،
خالقان فضججا باید درك صججحیحی از رفتار انسججان در محیطهای
متفاوت دا شته با شند ،بهنحوی که پیوند ان سان و مکان را قویتر
سازند ].[4
بر اسجاس تجربیات علم روانشجناسجی محیطی ،شجناسجایی عوامل
محیطی مؤثر بر عملکرد تح صیلی دان شجویان ،رویکردی منا سب
جهت برنامهریزی و بهبود برنامه های آموزشجججی اسجججت .محیط
یاددهی و یادگیری از عوامل اثرگذار بر اشتیاق تحصیلی شناخته
شججده اسججت .مطالعات نشججان دادهاند جو کالس ،رابطه اسججتاد و
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دانشججججو به عنوان اجزاه مهم در محیط یاددهی و یادگیری
شنا سایی شدهاند .بههمین دلیل ،توجه به محیط یادگیری باعث
ارتقا رابطه مثبت ا ستاد و دان شجو شده و برعملکرد کلی دان شگاه
تاثیر گذار اسججججت ] .[5محیط کالس میتوا ند تأثیر مث بت بر
یادگیری و عالقه تحصجججیلی داشجججته باشجججد و یا بهطور معکوس،
بازدارندهی آن باشد ] .[6فراگیران ،شرکتکنندگان فعالی هستند
که هریک با ویژگیهای مختلف شخصیتی و سابقه تحصیلی وارد
کالس میشجججو ند ،از محیط تأثیر می پذیر ند و بر محیط تأثیر
می گذار ند .اطال عات را ف عاال نه جذب و در ذهن خود پردازش
میکنند و هر فرد با توجه به ادراك خود یک برداشت منحصر به
فرد از محیط در ذهن خود تشکیل میدهد ].[7
محققان متعددی در صجججدد کشجججف عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی
کاربران از رضجججایت محیطی هسجججتند .در این راسجججتا متغیرهای
متعدد مؤثر بر ارزیابی کاربران ،از جمله متغیرهای زیبایی ،وسعت
و ناحیه طبیعی ،تعامل اجتماعی ،ایمنی خدمات و تسجججهیالت،
نگهداری و آسججایش محیطی مورد بررسججی قرار گرفته ] [8که در
جدول  1ارائه شده است؛
جدول  1متغیرهای مؤثر بر رضااایتمندی از محیب بر اساااد دیدگاه
محققان
Table1 Environment variables affecting satisfaction based on
researcher’s viewpoints

Environment
variables
Beauty
] [10و ][9
Area & green
spaces
] [10و ][9
Social
interaction
] [12و ] [11و ][9
Safety of
services and
facilities
] [12و ] [11و ][9
Maintenance
][11
Environmental
comfort
] [14و ][13

researchers
)- Amole, Dolapo (2009
;- Hur, Misun; Nasar, Jack L.
)Chun, Bumseok (2010
)- Amole, Dolapo (2009
;- Hur, Misun; Nasar, Jack L.
)Chun, Bumseok (2010
- Amérigo, Maria; Aragonés, Juan
)Ignacio (1990
- Ge, Jian; Hokao, Kazunori
)(2006
)- Amole, Dolapo (2009
- Amérigo, Maria; Aragonés, Juan
)Ignacio (1990
- Ge, Jian; Hokao, Kazunori
)(2006
)- Amole, Dolapo (2009
- Amérigo, Maria; Aragonés, Juan
)Ignacio (1990
- Thorsson, Sofia; Lindqvist,
)Maria; Lindqvist, Seven (2004
;- Gaitani, N.; Mihalakakou, G.
)Santamouris, Mat (2007
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بنابراین پژوهش حاضر در صدد آنست که در مرحله ی نخست به
شججناسججایی ارتباط بین رضججایت دانشجججویان از عوامل محیطی
دان شگاه و موفقیت تح صیلی پرداخته ،سپس عوامل محیطی که
در موفقیت تحصججیلی آنها مؤثر بوده بررسججی کرده و در نهایت
میزان تأثیر آنها را مورد ارزیابی قرار دهد.
 .2پیشینه تحقیق
بر اسجججاس مطالعات انجامشجججده عوامل انگیزشجججی بر پیشجججرفت
تحصجججیلی نقش مهمی دارند ] .[15در تحلیل مفهوم رضجججایت
نظریهپردازان بیشجججتر به دو مؤلفه شجججناختی و هیجانی اشجججاره
نمودهاند .مؤلفه شناختی بی شتر بر ر ضایتمندی و مؤلفه هیجانی
بیشجججتر بر حالتهایی مانند خندیدن ،شجججو طبعی و همچنین
تعادل میان هیجانهای مثبت و منفی ،داللت دارند ] [16و ].[17
هانگ ) (1999در پژوهش گسجججتردهای پیامدهای شجججخصجججیتی
الگوهای ارتباطی عزت نفس ،خوداف شانی ،خودپایی ،میل کنترل،
مطلوبیت اجتماعی ،کمرویی و جامعه پذیری را بررسجججی نمود و
نشجججان داد که بعد گفت و شجججنود ،دارای پیامدهای مثبت و بعد
همنوایی در بیشججتر موارد پیامدهای منفی بهدنبال داشججته اسججت
].[18
بر اسجججاس الگوی آرگونز و آمریگو ) (1997صجججفات عینی محیط
تبدیل به صججفات ذهنی شججده و در حس رضججایت از محیط تأثیر
میگذارند .صججفات ذهنی نیز متأثر از ویژگیها و خصججوصججیات
شخ صی افراد ا ستفادهکننده از ف ضا است .ر ضایت از محیط تأثیر
مستقیم و مثبت بر روی رفتار متجانس با محیط دارد و در نهایت
رضایت از محیط منجر به رضایت نسبی از زندگی میگردد ].[8
م طال عهی هوبنر و هم کاران ) (1999و لی یو نگ و هم کاران
) (2004ن شان داده ا ست افرادی که ر ضایتمندی بیشتری دارند
از احسججاس کفایت تحصججیلی بیشججتری نیز برخوردار میباشججند.
هوبنرو همکاران ) (1999دریافتند دانشآموزانی که رضججایتمندی
بیشججتری را گزارش کردهاند ،نسججبت به آنهایی که رضججایتمندی
کمتری داشتند ،بیشتر احتمال داشت که میانگین نمرات باالتری
را ن شان دهند ،عالوه بر این ،دانشپژوهان با ر ضایتمندی بی شتر،
نگرشهای بهتری نسججبت به محیط تحصججیل و اسججتادان گزارش
کردند.
با توجه به اهمیت و ضرورت ر ضایتمندی از زندگی در موفقیت و
پیشرفت تحصیلی ،محیطهای آموزشی برای دستیابی به اهداف
خود باید بتوانند ف ضایی منا سب و با کیفیت در تمام ابعاد جهت
رشجججد و ارتقای مهارتهای فراگیران ایجاد کنند ] [19و بهمنظور
برانگیختن دانشججججو یان برای یادگیری ،محیط آموزش با ید

تأثیرگذار ،امن ،مثبت ،شخ صی سازی شده و توانمند با شد ].[20
به همین دلیل یکی از زیرمجموعه های علوم رفتاری ] [21که از
موضججوعات قابل توجه و پر اهمیتی بوده ،با عنوان روانشججناسججی
محیط از اب تدای د هه  60قرن بیسجججتم بهوجود آ مد و به تأثیر
محیط بر رفتارهای مختلف انسججان پرداخته اسججت ] .[22از سججال
 1980به بعد نیز این علم تکامل یافته و به بررسججی نقش افراد بر
محیط پرداخته است .در واقع این رشته از روان شناسی ،شاخهای
میانرشتهای است که با معماری ،معماری منظر و طراحی شهری
ارتباطی تنگاتنگ دارد ] .[23زمینه روانشججناسججی محیطی بر این
تأکید دارد که چطور محیط فیزیکی ،احساسات و رفتارها را تحت
تأثیر قرار می دهد ].[24
تحقیقات صادقیان و همکاران نشان میدهد رشتههای پزشکی و
زیر مجمو عه های آن ها از جم له پرطر فدارترین رشججج ته های
دانشگاهی در کشور ایران بوده که دانشجویان این گروهها در طی
دوره تحصیلی خود به واسطه وجود عوامل فشارزایی چون محیط
آموزش بالینی ،موا جه بودن با بی ماران و نیز فشجججرده بودن
واحدهای درسی در دورههای کارآموزی و کارورزی ،بیش از سایر
دان شجویان به اختالالت روانی و عاطفی مبتال می شوند ] .[25به
عقیده بندورا در سجججال  1986فعالیتهای یادگیری دانشججججویان
بهو سیله سه عامل فرایندهای شخ صی ،محیطی و رفتاری آنها
تعیین میشود ].[26
 .3عوامل محیطی

میر ب یب مییراا تمیدی ند

دانشجویدا
یکی از مهمترین مسجججا ئل تأثیر گذار بر پیشجججر فت تحصجججیلی
دانشججججویان ،انگیزه میباشجججد .اگر فرد به این نتیجه برسجججد که
فعالیت تحصیلی ی جا ش جغلی او دس ج جتیابی ب ج جه اه ج جداف و
نیازهججایش را در پججی نججدارد ،نیججروی روانشناختی یاد شده
کاهش مییابجد و صجدمات انگیزشجی ر میدهد ].[27
به نظر وین ا شتاین ( )1979پارامترهای محیطی میتوانند بهطور
غیر مسججتقیم بر دانشجججویان اثر گذاشججته و اثرات این تنظیمات
متفاوت فیزیکی اغلب به نو فعالیت محیطی و یادگیرنده متفاوت
است ] .[28صدای نامناسب باعث خستگی بدن ،کم شدن میدان
د ید و تشجججخین ر نگ ،بهم خوردن تمرکز و همچنین کاهش
ظرفیت و بازده کالسجججی میشجججود ] .[29ابعاد راهروها ،طراحی
داخلی آن ها ،مصجججال و مواد به کار رفته ،نورپردازی مناسجججب،
اسجججتفاده از تجهیزات کمک آموزشجججی مطلوب ،در نظر گرفتن
مکانهایی برای اسجججتراحت و تعامالت دانشججججویان و  ...میتواند
بهعنوان راهحلهای پی شنهادی برای تأثیر مثبت بر رفتار افراد در
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،تابستان ****
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نظر گرفته شود .نو رنگ و هیجانات ناشی از آن میتواند در نو
رفتار دان شجویان تأثیر دا شته با شد .رنگهای گرم از جمله رنگ
قرمز با طول موج  7000آنگسجججتروم فرد را به هیجان و رنگهای
سردی مانند بنفش با  3500آنگ ستروم طرف مقابل را به سکون
دعوت میکند ].[30
بر اسججاس مصججاحبههای انجام شججده با اسججاتید معتبر معماری و
روانشناسان علوم رفتاری ،عوامل محیطی که مؤثرترین نقش را بر
رضایت دانشجویان از محیط دانشگاه داشتهاند برآورد شده است.
از این میان نور و روشججنایی ،آسججایش حرارتی ،ابعاد و تناسججبات
ف ضایی ،آ سایش صوتی ،رنگ و بافت م صال  ،مبلمان و چیدمان،
ف ضای سبز ،ارتباط درون و بیرون از جمله عواملی ه ستند که بر
اح ساس دان شجویان تأثیر روانی و رفتاری گذا شته و یادگیری را
بهطور مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار داده اسججت .بر این اسججاس
عوامل محیطی مؤثر بر رضایتمندی در جدول  2ارائه شده است؛
جدول  2عوامل محیطی مؤثر بر رضایتمندی تحصیلی دانشجویان
Table2
Environmental factors affecting students' academic
satisfaction
Impact on academic satisfaction
Proper natural lighting improves the quality
of learning and attendance in class, eye health
and reduced nerve fatigue
Physical and mental health
Creating invitations in space and specifying
the scope of space constraints
Losing body fatigue and increasing class
efficiency
Different colors and materials will have
different effects depending on the wavelength
The positive role of flexible and flexible
furniture is proportionate to the subject of the
class
Mental relaxation and communication with
outer space

Environmental
factors
Light and brightness

Thermal comfort
Dimensions and
spatial proportions
Sonic Comfort
Color and texture of
materials
Furniture and
arrangement
Green space

محیطی مؤثر از جمله نور و روشججنایی ،آسججایش حرارتی ،ابعاد و
تنا سبات ف ضایی ،آ سایش صوتی ،رنگ و بافت م صال  ،مبلمان و
چیدمان ،فضجججای سجججبز ،ارتباط درون و بیرون بر رضجججایتمندی
دانشجویان تنظیم شده است.
بنابراین مبتنی بر عنوان پژوهش سئواالت تحقیق عبارتند از؛
 چه راب طهای م یان عوا مل محیطی مؤثر بر رضجججایتم ندی وموفقیت تحصیلی در دانشجویان وجود دارد؟
 کدام عوا مل محیطی بر موفق یت تحصجججیلی نقش مؤثرتریدارند؟
همچنین جهت ر سیدن به هدف پژوهش ،همزمان پر س شنامهی
دیگری با عنوان ارزیابی موفقیت تح صیلی بین دان شجویان مقطع
تح صیالت تکمیلی دان شگاه آزاد شیراز توزیع شده ا ست .روایی
پر س شنامهها تو سط ا ساتید معتبر علمی در حوزه علوم ان سانی،
روان شنا سی و معماری در حد مطلوبی قرار دا شته و پایایی آنها
نیز از طریق آلفای کرونبا عدد  0.8برآورد شجججده که قابل قبول
بوده ا ست .همچنین میانگین معدل سال تح صیلی  97-96جهت
مقایسه و ارزیابی عملکرد دانشجویان جمعآوری شده است.
جامعه آماری پژوهش کلیه دانشججججویان رشجججته معماری مقطع
دکترای دان شگاه آزاد شیراز که حدود  70نفر بوده ،در بر گرفته و
با ا ستفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ا ستخراج گردیده ا ست.
از بین دانشججججویان فوقالذکر  54دانشججججو 35 ،زن و  19مرد ،با
ا ستفاده از نمونهگیری ت صادفی و بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب و
مطالعه روی آنها انجام شده است.
هرگویه پرسشنامهی سنجش عوامل محیطی مؤثر بر رضایتمندی
در یک طیف  7گزینهای لیکرت نمرهگذاری شده است .در نهایت

 .4توش تحقیق
ماهیت کلی پژوهش ،کیفی است اما به دلیل استخراج متغیرهای

فرد میتواند نمرهای بین  20تا  140کسجججب کند که نمره باالتر

محیطی مؤثر بر رضایت دانشجویان تلفیقی از راهبردهای کمی و

نشانه رضایت بیشتر است .نمرات به ترتیب زیر تفسیر میشود؛

کیفی در قالب شیوهی همبستگی مورد استفاده قرار گرفته است.

جدول  .3مشاااصااات پرسااشاانامه ساانج

بنابراین در گام نخست با استفاده از تکنیک دلفی عوامل محیطی

رضایتمندی دانشجویان

مؤثر بر ر ضایتمندی دان شجویان برآورد شده ا ست .بهاین منظور
جهت جمعآوری عوامل محیطی مؤثر از مصجججاحبه با معماران و
متخ ص صین در حوزهی روان شنا سی علوم رفتاری و رفتار شنا سی
بهره گرفته شده ،نظر آنها در مورد عوامل محیطی که بیشترین
تأثیر را در رضایتمندی کاربران داشته سنجیده شده و در نهایت
با اجما گروهی ،پرسجججشجججنامهای جهت سجججنجش همان عوامل
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،تابستان ****

عوامل محیطی مؤثر بر

Table 3 Profile of satisfaction questionnaire
Response
Totally disagree
Disagree
Somewhat disagree
Not agree or disagree
Somewhat agree
Agree
Totally agree

Grade
1
2
3
4
5
6
7
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بر اساس این تفسیر ،نمرات رضایتمندی از عوامل محیطی مؤثر
حداقل  64و حداکثر  126بوده که نمره  110با فراوانی  %9.3دارای
بیشترین تعداد دانشجو بوده است .بنابراین تقریبا %98.1
دانشجویان از رضایتمندی نسبی باالی  50درصد برخوردار بودهاند.
همچنین پرسشنامهی دوم نیز در یک طیف  5گزینهای تعریف
شده که نمرهبندی آن نیز در جدول  4ارائه شده است؛

  79.6درصد مصال و رنگهای محیط پیرامونی دانشگاه نقشمؤثری بر میزان رضایتمندی دانشجویان داشته و میتواند بر
میزان موفقیت تحصیلی آنها نیز تأثیر مطلوبه داشته باشد.

جدول  4مشاصات پرسشنامه ارزیابی موفقیت و پیشرفت تحصیلی

Access

Green space

Materials and colors

Noise

5.44

5.22

4.72

5.14

5.75

5.73

 .5ن دیج و حث

4.58

Grade
1
2
3
4
5

SATISFACTION

Response
Very Low
Low
Medium
More
Much More

Furniture

Spatial proportions

5.26

Table 4 Characteristics of success assessment and achievement
questionnaire

Thermal comfort

Light

ENVIRONMENTAL FACTORS

بررسی و ارزیابی موفقیت و پیشرفت دانشجویان بهوسیلهی

Light: Somewhat agree-agree
Thermal comfort: Not agree or disagree- somewhat agree
Spatial proportions: somewhat agree- agree
Furniture: Somewhat agree- agree
Green space: somewhat agree-agree
Access: Not agree or disagree- somewhat agree
Noise: Somewhat agree- agree
Materials and colors: Somewhat agree- agree

پرسشنامه و معدل سال تحصیلی  96-97نشان داد که  55/9درصد
آنها دارای پیشرفت و موفقیت باال 15 ،درصد با پیشرفت و
موفقیت حد متوسط و  29.1در صد با میزان موفقیت پایین
تحصیلی روبهرو بودند که اکثر آنها دارای معدل  16به باال هستند.
با توجه به هدف پژوهش نقش رضایتمندی از مؤلفههای محیطی

نمودار 1ارزیابی نق

عوامل محیطی مؤثر بر رضااایتمندی از دیدگاه

دانشجویان

بر میزان این موفقیت نیز مورد بررسی قرار گرفت .در پرسشنامه

Figure 1 Evaluating the role of environmental factors affecting
satisfaction from students' viewpoints

در زمینههای مختلف نور ،آسایش حرارتی و صوتی ،روانشناسی،

همچنین میزان فراوانی پا سخ دان شجویان به دادههای ارائه شده

سنجش عوامل محیطی مؤثر بر رضایتمندی دانشجویان 20 ،سوال
تناسبات فضایی ،فضای سبز و  ...پرسیده شده است .حدود

96.3

به شرح نمودار 2ذیل میباشد؛

درصد دانشجویان با توجه به ویژگیها و عوامل محیطی دانشگاه

Thermal comfort

Light

محل تحصیل خود دارای امید به آیندهی مطلوبی هستند .نتایج

Furniture

Spatial proportions

این پرسشنامه به شرح ذیل میباشد و در نمودار 1به تفسیر بیان

Access

Green space

Materials and colors

Noise

35.8

41.7

55.5

57.4

58.3
27.66

 -به میزان  92.7درصد فضای سبز میتواند در ارتباط مثبت با

57.85

آنها عاری از چالش محیطی و غیر کارآمد بوده است.
پیشرفت تحصیلی باشد.
 حدود  74.1درصد مؤلفهی نور طبیعی از عوامل حیاتی حضوردر کالس بوده و بر میزان کارایی کالسها میافزاید.
 85.1 -درصد میزان آسایش محیطی (دما ،رطوبت و باد) در

ENVIRONMENTAL FACTORS

STUDENTS' RESPONSE

 74 -درصد دانشجویان بر این عقیده هستند که محیط تحصیلی

59.25

شده است؛

نمودار  2میزان فراوانی پاسخ دانشجویان به مطلوبیت عوامل محیطی
Figure 2 The frequency of students' response to the utility of
environmental factors

وضعیت کالسها مورد رضایت دانشجویان بوده است.

نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،تابستان ****
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هادی کشمیری و خاطره سجادی

در نهایت بین دو پرسشنامه آزمون همبستگی پیرسون انجام
گرفت که نتایج آن در جدول  5ارائه شده است .برای سنجش
میزان همبستگی بین عوامل محیطی مؤثر بر رضایتمندی
دانشجویان و موفقیت تحصیلی آنها از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شده است .میزان  sigچنانچه از  0.05کمتر باشد،
نشاندهنده رابطه معنادار مثبت میان متغیرها است .در محاسبات
 ،SPSSمیزان  sigبرابر  0.023اندازهگیری شد ،در نتیجه رابطه
میان متغیرهای این پژوهش معنادار بوده و با ضریب اطمینان %95
رابطه برقرار است همچنین میزان همبستگی طبق محاسبات در
نرم افزار  0.308 ،SPSSاندازهگیری شده که ارتباط میان عوامل
محیطی مؤثر بر رضایتمندی و موفقیت تحصیلی را تأیید میکند.

شجججیراز از نظر دانشججججو یان تحصجججیالت تکمیلی مع ماری از

جدول  5میزان همبساات ی مؤل ههای محیطی مؤثر بر رضااایتمندی و

ویژگیهای بسججیار مطلوبی برخوردار بوده اسججت .از سججوی دیگر

موفقیت و پیشرفت دانشجویان
Table 5 The degree of correlation of environmental factors affecting
the satisfaction and success of students
Pearson

Sig

0.299
0.187
0.281
0.260
0.134
0.360
0.118
0.970

0.028
0.176
0.039
0.057
0.335
0.007
0.396
0.486

Correlation test
Environmental factors
affecting satisfaction
Light
Thermal comfort
Spatial proportions
Furniture
Green space
Access
Noise
Materials and colors

دانشجویان با محیط دانشگاه بر اهمیت ارتباط دانشگاه با دانشجو
تأثیر فراوانی دارد .از طرفی با توجه به مطالعات گردآوری شجججده
نیز الزمهی پیشرفت تحصیلی در کنار شرایط مطلوب در دانشگاه،
ر ضایتمندی فردی از عوامل محیطی میبا شد .در پژوهش حا ضر
عوامل محیطی که بر رفتار و میزان رضججایتمندی دانشجججو مؤثر
بوده عبارتند از؛ نور ،آ سایش حرارتی ،تنا سبات ف ضایی ،مبلمان،
ف ضای سبز ،ورودی و میزان د ستر سیپذیری ،صوت و سر صدا،
مصال و رنگ.
نتایج پژوهش ن شان میدهد که باالترین میزان ر ضایت در عوامل
محیطی مبلمان ،تنا سبات ف ضایی و نور بوده که در دان شگاه آزاد

عوامل محیطی نور ،تناسبات فضایی و ورودی و نحوهی دسترسی
در نظر آنها بر کیفیت و کارایی آموزشجججی محیط دانشجججگاه اثر
مطلوبی دا شته ا ست .بنابراین بر ا ساس نتایج پر س شنامه توزیع

Dependent
variable
Academic
success

بر ا ساس یافتههای پژوهش م شخن ا ست که با افزایش سط
رضجججایتمندی از عوامل محیطی دانشجججگاه ،موفقیت و پیشجججرفت
تحصجججیلی نیز افزایش می یا بد .با تو جه به جدول  5ارت باط دو
فاکتور مورد تحل یل معنادار بوده و در میان عوامل محیطی مؤثر
نور ،تنا سبات ف ضایی ،ورودی و د ستر سی با وجود ،Sig < 0.05
ن شاندهندهی رابطهی ایدهآل بوده و میتوان با ضریب اطمینان
 95%رابط جهی بین متغیرهججا را تججأییججد نمود .افراد بججا میزان
رضجججایتمندی باال از عوامل محیطی مؤثر ،دارای معدل و عملکرد
تحصجیلی بسجیار خوبی بودند و بالعکس ،دانشجججویان ناراضجی در
مقوله تحصیل نیز موفقیت چندانی ندارند.
 .6ن یجهگیب
بنا بر آنچه بیان شججد ،جامعه و بهطور ویژه دانشججگاه ،نسججبت به
سرنو شت و تکامل موفقیتآمیز دان شجو م سئول بوده و یکی از
مالكهایی که کارآیی نظام آموز شی در دان شگاه مورد تأیید قرار
خواهد گرفت میزان موفقیت و پیشججرفت تحصججیلی بوده اسججت.
بنابراین موفقیت تح صیلی هدف ا صلی دان شگاه بوده و سازگاری
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،تابستان ****

شجججده می توان راهکارهای مطلوبی با توجه به عوامل محیطی با
تأثیر بی شتر ارائه داد و زمینهی موفقیت تح صیلی دان شجویان را
فراهم نمود؛
 استفاده از سط بیشتری از فضای سبز در فضای باز دانشگاهباعث ارتقاه سالمت روانی دان شجویان شده و در نهایت بهبود
عملکرد تحصیلی در آنها را به همراه خواهد داشت.
 اسجججتفاده از نور و تهویه طبیعی حتی در کالسهای سجججمعیبصری که به نور نیاز ندارند.
 اسججتفاده از رنگ و بافت متنو در کاربریهای متفاوت موجبتفکیک حریم ف ضایی شده و بهبود کیفیت بهرهبرداری از ف ضا
را در پیش دارد.
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