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چکیده
هدددا ا ددلی سیسددتمهددای آموزشددی پروراندددن انسددان و آمددادهسددازی ذهددن او بددرای یددادریری مباحددآ آموزشددی اسددت
همددواره در طددوا نآدداش آمددوزش یددادریری تجربددهای همددراه بددا اسددتر
افددراد زیدداد و تهدیددد کننددده باشددد مددیتوانددد موجددب بددروز مشدد

بددوده اسددت ،بدددین ددورک کدده ارددر میددنان اسددتر
ک جدددی بددر سدد مت ،عمل ددرد و موفقیددت تحصددیلی

دانشددجویان شددود در دانشددگاههددا و فهدداهای آموزشددی عوامددگ رونددارونی بددر او د را و اسددتر
کدده ی ددی از مهمتددرین آنهددا محددیا اطددراا بددوده اسددت در پددژوهح حاوددر اسددتر

دانشددجویان تددیریر دارنددد

بدده عنددوان یددد توامددگ پی یددده و پویددا

بددین انسددان و محددیا اطددرافح در نآددر ررفتدده شددده و بددا بهددرهریددری از فاکتورهددا و عوامددگ کا بدددی محی ددی مژرددر بددر ایجدداد
تددنح و او د را یددا کدداهح آن ،کددارایی کیفیددت فهدداهای آموزشددی مددورد بررسددی ددرار داده شددده اسددت روش پددژوهح
حاوددر در مرحلدده اوا کیفددی بددوده ،سدداس بددا اسددتفاده از وددریب پیرسددون میددنان همبسددتگی دو مت یددر اسددتر

و کیفیددت

یددادریری دانشددجویان سددنجیده شددده اسددت و وددریب همبسددتگی پیرسددون عدددد  -10713محاسددبه شددده کدده نشدداندهندددهی
راب ددهی همبسددتگی منفددی بددین ایددن دو مت یددر بددوده هم نددین بددا شددناخت مویارهددای محی ددی مددشرر بددر کدداهح اسددتر

و

عوامددگ مددناحم یددادریری ،سددوی در طراحددی بهینددهی محددیاهددای آموزشددی و یددادریری شددده اسددت در آنددا ین مویارهددای
بررسدی شددده در ایددن زمینده عددواملی از جملدده یددمان عر ددهبندددی فوا یدتهددای مختلددو و ردردش در فهددای کد

بددرای

دانشدجویان در نآددر ررفتدده شددده اسدت نتددایح حا ددگ از پددژوهح حداکی از ایددن اسددت کدده عوامدگ محی ددی مددشرر بددر کدداهح
استر

با کیفیت یادریری راب ه مونادار دارد

کلید واژه ها :استر  ،فهای آموزشی ،محیا ،یادریری ،یدمان ،رردش در فها
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
مقدمه
محیا یادریری بهعنوان سدددمتی از محیا زندری انسدددان بوده که تا بگ از رن بیسدددتم نحقیقاک خا دددی در مورد محیا
یادریری وجود نداشددت از آن دوره به بود تحقیقاک علمی و آکادمید توسددا کشددور آمری ا ددورک ررفت که عمده این
تحقیقداک در مورد نحوهی تدیریرردذاری جنبدههدای فینی ی محیا یادریری بهروی آموزش و یادریری بوده اسدددت (ارغیاری و

هم اران )047 ،0341 ،بهطور کلی ت شها برای بهبود محیاهای یادریری در پنجاه سداا اخیر روند نسدبتا خوبی را داشدته است
محیا م لو یادریری به مواردی از بیگ وددرورکهای فرایند یادریری مشددارکت ،توسددوهی ت نو وژی ،آسددایح فینی ی،
کاهح فشددار روانی ،تمرکن آموزشریرنده بر روی کار خود و اعتماد و اطمینان باال در محیا از مواردی اسددت که به آن توجه
دارد( ن )012 ،0441 ،0از طرفی ادراکاک و تجار شددخصددی افراد از زندری در محیاهای مختلو و به تبع آن مدرسدده بر
اشتیاق دانحآموزان به مدرسه و مشارکت بیشتر در فوا یتهای مدرسه تیریررذار بوده است (زاهد باب ن و هم اران)72 ،0341 ،

در این راسدددتدا ،از جملده عوامدگ مشرر در موفقیت تحصدددیلی میتوان به عوامگ فردی ،اجتماعی ،تحصدددیلی ،آموزشدددی و
روانشدناختی اشاره کرد شناخت این عوامگ به برنامهرینان کمد میکند تا عوامگ مثبت را بهبود داده و عوامگ منفی را کاهح
دهندد (کیدان و دادری )12 ،0342 ،نآر بده اینکه محیاهای یاددهی و یادریری بهعنوان ی ی از عوامگ مشرر بر کیفیت آموزش
عدا ی شدددنداختده میشدددوندد ارتقدا این محیاهدا در تحقق اهداا آموزش عا ی و تهدددمین کیفیت مراکن آموزش عا ی نقح
تویینکنندهای را دارا هستند (محمدی و نوروزی)02 ،0342 ،

در سااهای اخیر با توجه به رشد روزافنون روشهای آموزشی ،محیا بهعنوان ید ابنار آموزشی بیح از پیح مورد توجه
رار ررفته اسددت در برخی از تحقیقاک از محیا کا بدی بهعنوان مووددوپ پنهان در برنامه آموزش یاد میشددود(سددامی آذر،5
 )00 ،5112در طراحی محیا آموزشددی توجه به نیازهای فینی ی و روانی کاربران موجب فراهم آوردن فهددایی میشددود که
افراد در آن احسدا

راحتی دارند و مینان عوامگ محی ی که موجب حوا پرتی میشوند به حدا گ میرسد (عآمتی و هم اران،

 )01 ،0342بنابراین کیفیت محیا کا بدی با مینان یادریری ارتباط مسدددتقیم دارد هدا از پژوهح حاودددر طراحی محیاهای
یادریری و محیاهای ارربخح در یادریری و هم نین کاهح اسددتر

محی ی بوده اسددت دغدغهی پژوهشددگر این اسددت که

گونده با بهرهبرداری از محیا بهعنوان ابنار آموزشدددی ،مویارهای محی ی مشرری جهت ارتقای کیفیت یادریری کاربران ارائه
رردد با شددناخت مویارهای مشرر بر آرایح و نآم فهددا میتوان ا ددو ی را برای طراحی بهتر محیا یادریری تبیین نمود و مینان
عوامگ مناحم یادریری را به حدا گ رسدداند از اینرو ابتدا عوامگ مشرر بر اسددتر
بررسی رار ررفته و ساس تیریر محیا بر استر

محی ی و تیریر آن بر عمل رد تحصددیلی مورد

ارزیابی شده است

اهمیت و ضرورت پژوهش
اسدتر

پاسدغ غیدر اختصا دی بددن بده هررونده فشداری اسدت کده بدر آن وارد مدیشدود ایدن پاسدغ مدیتواندد در مقابدگ

هددر محددرو درونددی ،شددناختی یددا محددروهددای بیرونددی و محی ددی بددروز داده مددیشددود(سددلی )0470 ،3اس دتر

مددیتوانددد

عواروددی ماننددد خسددتگی ،افسددردری و او د را را بددهدنبدداا داشددته باشددد در عددین حدداا مم ددن اسددت ایددن عددوار

منجددر

بدده سددو مصددرا مددواد ،روی آوردن بدده ا ددگ و حتددی خودکشددی رددردد (کددایمیزاده و بخشددی )017 ،0341 ،منبددع اسددتر
بددرای دانشددجویان شددامگ فشددارهای بیرونددی زندددری آموزشددگاهی و انتآدداراک درونددی از خددود اسددت کدده در ایددن محددیا
جدیددد ش د گ مددیریددرد سدداس ایددن استرسددورها منجددر بدده واکددنحهددای هیجددانی خواهددد شددد (سددانتراو )0347 ،مدددیریت
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استر

و او را با مهدارک هدای حدگ مسدی ه مم دن اسدت بده دانشدجویان اجدازه دهدد و تدی تحدت تدیریر و دایع منفدی درار

میریرند ،بتوانند خود را با آن سازرار کنند (رسو ی و هم اران)03 ،0345 ،

تحقیقدداک نشددان داده اسددت کدده ادراو س د ور بدداالی اسددتر
مش د

در دانشددجویان منجددر بدده کدداهح عمل ددرد تحصددیلی و

ک جدددی در تهددویو روحیدده خواهددد شددد بنددابراین م ا ودده روی ایددن پدیددده و در دانشددجویان و گددونگی مقابلدده

بددا آن بددا اسددتفاده از عوامددگ محی ددی مددشرر مددیتوانددد کاربردهددای مفیدددی بددرای مسددئو ین آمددوزش در دانشددگاه باشددد فهدداها
بایددد متناسددب بددا روحیدداک افددراد طراحددی شددوند ت دا عد وه بددر کدداهح فشددار و اسددتر  ،تمرکددن و درو ماهیددت روانشناسددی
محددیا افددنایح پیدددا کنددد کنددت کریددد موتقددد اسددت کدده بددرای سددنجح محددیا مددیتددوان از روشهددایی اسددتفاده کددرد کدده
در علددم روانشناسددی و علددوش انسددانی مومددوا اسددت از جملددهی ایددن روشهددا مددیتددوان بدده سددنجح ابودداد فینی ددی و عینددی
محدی ا مانندد ارتفدداپ و میدنان نددور ،تندوپ و توددداد مصدنوعاک موجددود در یدد فهدا یددا م دان ،ویژرددیهدای محددگ مانندد شدداد
و م بوپ بودن فها و در نهایت سنجح شرایا سازمانی و جو اجتماعی محیا اشاره نمود (مرتهوی)0321 ،

اکثددر م ا ودداک انجدداش شددده بیددانگر ایددن حقیقددت هسددتند کدده بددین افددنایح اودد را و کدداهح عمل ددرد تحصددیلی
همبسددتگی مثبددت وجددود دارد زیددرا فددردی کدده د ددار اودد را شددده ،دربدداره تواندداییهددای خددود تردیددد کددرده و در
مو ویددتهددایی کدده فددرد در موددر

ارزشددیابی یددا بددروز تواندداییهددا ،مهددارکهددا و خودکارآمدددی ددرار ریددرد ،احسددا

ندداتوانی

کدددرده و اوددد را مدددانع پیشدددرفت تحصدددیلی او خواهدددد شدددد ( شددد ریپدددور و هم ددداران( ،)0322 ،ارجدددن،)5113 ،0
 )041 ،5101بنددابراین در پددژوهح حاوددر وددرورک دارد کدده بدده کدداهح اسددتر

و عوامددگ محی ددی مددشرر بددر آن جهددت

ارتقای کیفیت یادریری دانشجویان پرداخته شود
پیشینه پژوهش
3

تئوری یادریری اجتماعی بندورا این فرودددیه را م رر کرده که ویژریهای محی ی موجب افنایح واکنحهای رفتاری و
هم نین عمل رد متقابگ خواهد شدد(بنجامین )5101،0بهطور کلی انسان در ید کنح دو سویه با محیا زندری خود نهتنها در
راسدددتای فینید محیا ،فینید بدنی خود را تنآیم میکند بل ه با رارریری در محیا فینی ی بهنحوی فینید رفتاریاش نین
تحت تاریر رار میریرد (ادیبی و عآیمی )41 ،روانشدناسدی جدید با پیحفر

تیریر غیر مسدتقیم محیا بر رفتار انسان و از سویی

دیگر توجه طراحان محی ی در جهت برطرا سداختن نیازهای کاربران فهداهای طراحی شدده ،باعآ شد آشنایی روانشناسان با
طراحی و محیا کا بدی آغاز رردد و هم نین آشددنایی موماران و طراحان با پدیده انسددانشددناسددی و مباحآ روانشددناختی ،و در
نتیجه دانشی نو به ناش روانشناسی محیا ش گ ررفت اواخر سااهای  0411و اوایگ سااهای  ،0471روانشناسی محی ی به عنوان
حوزهای با هویت مسددتقگ به وجود آمد روانشددناسددی محیا راب ه انسددان با محیا کا بدی و تیریراک این دو بر ی دیگر را مورد
بررسی رار میدهد و برای این منآور ارزشها ،نگرشها و نیازهای انسان را مورد توجه رار داده و به موووعاتی که در تشریح
رفتارهای انسددان نقح اسدداسددی دارند از جمله ادراو ،شددناخت و رفتارهای فهددایی میپردازد (تی مد اندرو )0343 ،هر ند
نخسدتین بار ا د

ر روانشدناسدی محیا توسدا ایگون برانسوید 2در ساا  0403به کار برده شد ،اما تحقیقاک در این زمینه از

دهه  11و  71می دی به بود منتشدر شدد (شداه راغی ،بندرآباد )0340 ،کند کرید 1پنح شاخصهی ابواد فینی ی و عینی محیا،
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مصدنوعاک موجود در فهدا ،ویژری های محگ ،رفتار ابگ مشداهده در آن و شدرایا و جو محیا را برای تو یو محیا مورفی
نین ماهیت محیا را بر اسدا

کرده اسدت جان ن

نآریاک جموی از محققین به هار نوپ کا بدی ،اجتماعی ،روانشناختی و

رفتداری تقسدددیمبنددی نمود (شددداه راغی ،بنددرآبداد )0340 ،بندابراین ادبیداک محیا ،بین واژههدای متنوپ محیا کا بدی ،محیا
اجتماعی ،محیا روانشناختی و محیا رفتاری تماین ائگ میشود که در نمودار 0ارائه شده است
ماهیت محیط
محیط اجتماعی

محیط کالبدی

•وابسته به رفتار انسان

•محیط جغرافیایی

در محیط

•عوامل احاطه کننده و

محیط رفتاری

محیط روانشناختی
•تأثیرپذیری انسان از

•شکل گیری محیط بر

محرک های محیطی

اساس قابلیت های
محیطی

در برگیرنده فرد
نمودار 0تقسیمبندی ماهیت محیا (برررفته از شاه راغی و بندآباد 0340 ،و ن

)0343 ،

در ایددن راسددتا اهمیددت کیفیددت فهددایی در طراحددی محی ددی نشدداندهندددهی نقددح مددشرر عوامددگ محی ددی در سددازماندهی
رفتارهددای انسددان بددوده اسددت (وددرغامی و هم دداران )0345 ،در فهددای دانشددگاه کدده محددیا مددورد نآددر پددژوهح حاوددر بددوده،
دانشددجویان ادراکدداک مثبت دی نسددبت بدده محدیا یددادریری دورههددای خددود دارنددد و وددروری اسددت کدده اعهددای هیدداک علم دی
و مدیران دورههدا تد شهدای بیشدتری را بده منآدور اجدرای ا دوا طراحدیهدای آموزشدی در جهدت ایجداد محدیا آموزشدی
مناسددب ،انجدداش دهنددد و هم ندین بدده منآددور فددراهم کددردن محدیا یددادریری بهتددر بددا سیسددتمهددای حمددایتی و تسددهیگکنندددری
بیشتر برای دانشجویان ،کمبودها را کاهح دهند (محمدی و نوروزی)02 ،0342 ،

فهدداهای آموزشددی ماننددد ک د
نیم ددتهددای یددد کد
در سدد ح کدد

در

در

هددای در  ،کارردداههددا و یددا کددگ فهدداهای آموزشددگاه رارردداه محسددو مددیشددوند
و طددرز یددده شدددن آنهددا در فهددا ،ابودداد فینی ددی -مومدداری ،آمددوزش و مجمددوپ ا ددداماک

و در سدد ح آموزشددگاه بوددد رفتدداری نامیددده مددیشددود در نآریدده اکو وژیددد بددارکر بدده ابودداد

سازماندهی و اجتمداعی راررداههدا نیدن توجده مدیشدود و رفتده مدی شدود هدر فدرد بدا درار ردرفتن در راررداههدای فینی دی-
رفتدداری ،نقددحهددای اجتمدداعی موینددی را عهدددهدار مددیشددود ددذا بددا توجدده بدده مبددانی ایددن دیدددراه ،مددیتددوان رفتارهددای فددوق
فددردی و یددا روددایت از محددیا آموزشددی را بددا در نآددر رددرفتن ویژرددیهددای فینی ددی -مومدداری و سددازماندهی رارردداههددای
رفتاری تا حدودی پیشگویی کرد (مرتهوی)0371 ،

ادوارد تدی هداا از کارشناسدان ارتباطداک در نآریده زبددان دامت موتقدد اسدت کده فهددا سدخن مدیرویدد و زمدان حددرا
می زندد یوندی محدیا فینی دی فهدای آمدوزش در کندا ر دیگدر عوامدگ آموزشدی حامدگ پیداش بدرای داندحآمدوزان اسدت ایدن
تیریر هنگامی بده یهدور مدیرسدد کده نیازهدا و خواسدته هدای دانشدجویان مدورد توجده درار ریدرد و در فرایندد طراحدی محدیا
و پارامترهددای محی ددی موجددب ایجدداد فهددایی زنددده ،پویددا و بددا کیفیددت بددرای یددادریری شددود (خداشددنا  )0345 ،در ایددن
راسددتا یدددمان و عر ددهبندددی فوا یددتهددا ،نحددوهی رددردش در فهددا ،ترتیددب رارریددری آنهددا در کنددار ی دددیگر ،مویارهددای
انو ددااپددذیری و مبلمددان بددر ش د گدهددی فهددا نقددح مددشرری داشددته و در تددیمین آسددایح کدداربران و کدداهح عوامددگ مددناحم
ماننددد رفددتو آمددد و آ ددودری ددوتی نیددن تیریررددذار اسددت بنددابراین یددد کدد

در

موفددق در سددده بیسددت و ی ددم

ک سددی اسددت کدده منو ددوتددر بددوده و شددرایا محی ددی را بدده حددار روحددی بددرای دانشددجویان فددراهم سددازد در میددان عوامددگ
محی ی مشرر دو عامگ نحوه یدمان فوا یتها در فها و رردش در آنها مورد بحآ پژوهح حاور بوده است

___________________________________________________________ نقح یدمان عر هبندی فوا یتها و رردش در فها

چیدمان عرصهبندی فعالیتهای مختلف و انعطافپذیری در پالن
از جملده عوامدگ مددشرر بدر ارتقددا کیفیدت آموزشددی انو دااپدذیری و ابودداد فهدایی اسددت اسدتفاده از پد ن بداز در اغلددب
فهدداهای جموددی و آموزشددی در جهددت پاسددخگویی بدده نیازهددای متفدداوک م لددو اسددت فهدداهایی کدده ام ددان تقسددیم شدددن
بددا اسددتفاده از دیوارهددای کو ددد س دبد و ابددگ حمددگ را داشددته باشددد ،دددرک مددانوور بیشددتری بددرای انجدداش فوا یددتهددای
بده دورتی باشدد کده دند یهدای دانشدجویان بتواندد دایدره شد گ سدازماندهدی

متنوپ ایجاد میکنندد اردر ام انداک کد

شددود ،دانشددجویان بددا ی دددیگر و بددا اسددتاد ارتبدداط متقابددگ بر ددرار کننددد ،اسددتاد جنئددی از دانشددجویان محسددو شددده و
می تواند عد وه بدر تددریس ،بده راهنمدایی و هددایت بحدآهدای جمودی دانشدجویان نیدن بادردازد در برخدی مدوارد نیدن وجدود
ددا ی در کدد

باعددآ سدداری کددردن زمددان بیشددتری در آن فهددا و هم نددین موجددب افددنایح توامددگ مسددتقیم مددیشددود

(کامگنیا)0321 ،

بددرای ایددنکدده مبلمددان آموزشددی بتوانددد پاسددخگوی انو ددااپددذیری فهدداهای آموزشددی باشددد نددد ویژرددی مهددم را بایددد
دارا شددودپ پاسددخگویی بدده نددد روندده فوا یددت ،ام ددان جابجددایی راحددت و سددب ی ،اسددتفاده از حجددم فهددا ،ابلیددت تف یددد
و ترکیددب بددا عنا ددر دیگددر و ابلیددت یددده شدددن روی هددم ،ابلیددت ت ییددر ک داربریپ بددهعنددوان مثدداا میددن یددا ددند ی بتوانددد
نقح دیواره متحرو را ایفا کند (محمودی)0341 ،

گردش ،حرکت و سیالیت در فضا
ارددر ما یددت کد

اختصا ددی بدده دانشددجویان داده شددود ،میددنان ع دده و تولددق آنهددا بدده آمددوزش افددنایح

هددای در

مددییابددد دانشددجویان تمایددگ دارنددد تددا مبلمددان و آرایددهی محددیا را بدده د خددواه خددود و متناسددب بددا نددوپ فوا یددت و توددداد
رددروههددا ت ییددر دهنددد و ایددن عامددگ مددیتوانددد میددنان مشددارکت ک سددی را افددنایح داده و براینددد نددین حددس تولقددی ،تمرکددن
و توجددده و د بسدددتگی بیشدددتر بددده در

و مقو ددده یدددادریری خواهدددد بدددود در ایدددن حا دددت دانشدددجویان آزادی راه رفدددتن در

ورک خسته شدن ،خوردن و نوشیدن حین آموزش ،نشستن روی زمین و را تجربه میکنند
با توجه به توویحاک فوق میتوان نمودار  5را بهعنوان دیارراش ررافی ی ار و تحقیق م رر نمودپ
•ام ان جابجایی فوا یت ها

•توجه به حجم فهای مورد

نیاز

•نوپ یدمان و مبلمان

•ابواد فهایی
•نوپ یدمان

•ایجاد د بستگی

مبلمان

انعطاف
پذیری

عرصه
بندی
فعالیت ها

حرکت و
سیالیت
در فضا

•افنایح تمرکن و توجه

•پاسخگویی به نیاز کاربران

•ممانوت از خستگی در فها

•ارتباط و توامگ کاربران

•تنوپ و تف ید فهاها
نمودار  5دیارراش ررافی ی ار و تحقیق (میخذ :نگارندران)

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________

روی ددرد پژوهشددگران و محققددان ،ام اندداک و تمهیددداتی کدده ایددن عوامددگ محی ددی بددر ارتقددای

در ایددن راسددتا بددر اسددا

کیفیت محیا یادریری مشرر خواهند بود در جدوا  0جمعبندی و ارائه شده استپ
جدوا  0عوامگ مشرر بر کارایی فهای آموزشی
ام اناک

عوامگ محی ی مررر
انو ددددااپددددذیری و
پ ن باز

نتایح
حرکدددددت و جابجددددددایی تجهیددددددناک

-

-

پژوهشگران
افددددنایح کنتددددرا

آموزشدددی جهدددت دسدددتیابی بددده فهددداهای خدددرد و

بدددر فوا یدددتهدددای جمودددی و

ک ن

فردی
از وسدددایگ غیدددر ابدددگ

-

تخلیددده کد د

-

بهرهریری از مفروش بودن ک

-

یدمان به ورک نوگ بنرگ

-

یدمان به ورک شراکتی

استفاده
مبلمان

-

(کامگنیا)0321 ،
(محمودی)0341 ،

افدددنایح تنددددوپ و

خ یت
-

(محمودی)0341 ،

افددددنایح روحیدددده

مشارکتی
-

ایجدداد جدددذابیت و

تسهیگ در بر راری ارتباط
ردددردش ،حرکدددت و
سیا یت در فها

-

طراحی فهاهای حرکتی

-

طراحی حد و مرز فوا یتها

-

فهایی برای راه رفتن

-

پویدددددددددددددایی در

ک
-

(Norberg Schultz,
)0470

دسترسدددی آسدددان

به کاربریهای مختلو فها
عر ددددددددهبندددددددددی
فوا یتهای مختلو

-

-

فهایی برای خوردن و نوشیدن

-

فهایی برای کار رروهی و فردی

-

فهددای ویتددرین بددرای نمددایح کارهددای

افدددنایح کیفیدددت

ادراکی از فها
-

(تی هاا)0341 ،
(مرتهوی)0321 ،

ک سدددی کارامدددد

جهت فوا یتهای مختلو

دانشجویان

فرضیه و سئواالت پژوهش
بنددا بددر وددرورک پددژوهح ( شدد ریپددور و هم دداران ،0322 ،ویسددتاری و هم دداران5101 ،و ارجددن ،)5103 ،فددر
اسددت کدده راب ددهای میددان اسددتر

بددر ایددن

دانشددجویان و میددنان یددادریری مباحددآ آموزشددی آنهددا بر ددرار بددوده اسددت ،بنددابراین مبتنددی

بر آن سئواالک تحقیق عبارتند از:
-

گونه راب های میان مینان استر

دانشجویان و مینان یادریری آنها وجود دارد؟

کداش عوامگ محی ی نقح مشرری در افنایح مینان یادریری دانشجویان دارد؟

روش اجرای پژوهش
بددا توجدده بدده نقددح عوامددگ محی ددی دانشددگاه بددر میددنان اسددتر

دانشددجویان و بدده مددوازاک آن تددیریر اسددتر

بددر کیفیددت

یددادریری و عمل ددرد تحصددیلی دانشددجویان ،روش تحقیددق کیفددی مددد نآددر ددرار ررفتدده و بددرای کشددو ارتبدداط میددان ایددن
عوامددگ از مداخلدده مسددتقیم و احساسدداک انسددانی بددرای تفسددیر پدیدددههددا بهددره ررفتدده شددده اسددت هم نددین بددر اسددا

مووددوپ

پددژوهح کدده مووددوعی میددانرشددتهای بددوده ،جهددت رسددیدن بدده نتیجدده م لددو  ،تلفیددق دانددح و تجددار در دو حددوزهی
علمددی مومدداری و روانشناسددی مدددنآر پددژوهح بددوده و در ایددن راسددتا دو پرسشددنامه تنآددیم شددده اسددت بنددابراین بدده د یددگ
تو ددیفی بددودن مسددئله پددژوهح بدده ددورک تحلیلددی و پیمایشددی انجدداش شددد و بددا بهددرهریددری از راهبردهددای کمددی روش
همبسددتگی ،بددا اسددتفاده از وددریب پیرسددون میددنان همبسددتگی دو مت یددر اسددتر

و کیفیددت یددادریری دانشددجویان سددنجیده

شددده اسددت جامودده پددژوهح شددامگ  51نفددر از دانشددجویان ارشددد مومدداری دانشددگاه آزاد اسدد می واحددد شددیراز و روش
نمونهریری به ورک تصادفی بوده است

___________________________________________________________ نقح یدمان عر هبندی فوا یتها و رردش در فها

رونددد پددژوهح بدده رونددهای اسددت کدده در پددی گددونگی تددیریر عوامددگ محی ددی یدددمان عر ددهبندددی فوا یددتهددای
مختلددو و رددردش در فهددا بددر میددنان اسددتر

دانشددجویان بددوده اسددت بنددابراین پددژوهح در دو مرحلددهی کتابخانددهای و

میدددانی انجدداش شددده و در مرحلدده کتابخانددهای بددا اسددتفاده از منددابع م تددو داخلددی و خددارجی و بددا روش تحلیددگ محتددوی
ا ددداش بدده تهیددهی ددار و نآددری پددژوهح و جمددعآوری عوامددگ محی ددی مددشرر بددر اسددتر

دانشددجویان در دانشددگاه شددده

است در مرحلدهی میددانی نیدن دو پرسشدنامه بسدته پاسدغ بدهعندوان ابدنار ردردآوری دادههدا تنآدیم شدده کده روایدی آنهدا بدر
نآددر اسدداتید موتبددر علمددی در حددوزه علددوش انسددانی ،روانشناسدی و مومدداری در حددد م لددوبی ددرار داشددته و پایددایی آنهددا

اسدا

نیددن بددر اسددا

وددریب آ فددا کرونبددا حدددود  27در ددد بددوده کدده از پایددایی بدداالیی برخددوردار اسددت پرسشددنامه اوا جهددت

سددنجح میددنان اسددتر

دانشددجویان بددر اسددا

مویارهددای افددنایح اسددتر

تنآددیم شددده کدده سددئواالک آن بددا کمددد

متخصصددین حددوزه علددوش رفتدداری و رفتارشناسددی حددوا محورهددای اعتمدداد بدده نفددس ،احسددا
طددرر شددده اسددت نتددایح پرسشددنامه اوا بیددانرددر میددانگین میددنان اسددتر

مسددئو یت ،اهددداا زندددری و

دانشددجویان بددوده کدده در نمددودار  3ارائدده شددده

استپ

مینان استر

دانشجویان

۰۰

Valid

۰

Missin

N
g

٤۲٥۲٥

Mean
۲
نمودار  3برآورد میانگین مینان استر

دانشجویان

هم ندین در پرسشددنامه دوش سددوی بددر ایددن بدوده کدده نقددح عوامددگ محی ددی بدر میددنان یددادریری دانشددجویان مددورد بررسددی
ددرار ریددرد در ایددن راسددتا سددئواالک بددا کمددد اسدداتید برجسددته مومدداری ،پیشددینه تحقیددق و م ا ودده در حددوزه روانشناسددی
محی ددی و مومدداری و ددار و نآددری تحقیددق ،نقددح عوامددگ محی ددی مددشرر از جملدده عر ددهبندددی فوا یددتهددا ،حرکددت و
سیا یت در فها ،انو ااپذیری و مبلمان در مینان یادریری سنجیده شده است
یافتهها
در مرحلدده اوا پددژوهح بددا اسددتفاده از نددرشافددنار  SPSSو محاسددباک تحلیددگ آمدداری ،میددانگینهددا محاسددبه شددده اسددت
بگ از پرداختن به آزمونها و تحلیگهای آماری ،نمودار پراکندری دو مت یر در نمودار  0نمایح داده شده استپ

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________

سنجح مینان یادریری دانشجویان

دانشجویان

مینان استر

نمودار  0نمودار پراکندری  Scatter plotجهت بررسی همبستگی میان دو مت یر مینان استر

دانشجویان و یادریری آنها

همددانروندده کدده در نمددودار فددوق نمددایح داده شددده ،ایددن پراکندددری دادههددا بیددانگر وجددود راب دده میددان هددر دو مت یددر
بددوده کدده افددنایح میددنان اسددتر

موجددب کدداهح میددنان یددادریری و بددا و س کدداهح میددنان اسددتر

در ارتقددای یددادریری

دانشددجویان مددورر بددوده اسددت نمددودار پراکندددری بینشددی دربددارهی ماهیددت راب ددهای کدده بدده وسددیله دادههددا نمددایح داده شددده
را فددراهم آورده و ددی جهددت بررسددی راب ددهی بددین آنهددا بایددد تحلیددگ آمدداری رسددمی انجدداش ریددرد تددا ددحت ایددن نتددایح
بررسی و تحلیگ رردد
در مرحلددهی بوددد ،بددا توجدده بدده دادههددای هددر دو پرسشددنامه ،کدده مت یرهددای فا ددلهای هسددتند ،بددا اسددتفاده از وددریب
پیرسددون میددنان همبسددتگی بددین دو مت یددر مسددتقگ میددنان اسددتر

دانشددجویان و مت یددر وابسددته میددنان یددادریری دانشددجویان

بددرآورد شددده اسددت در جدددوا  5وددریب همبسددتگی و میددنان مونددادار بددودن راب دده بددین دو ایددن مت یددر بددر اسددا

نتددایح

نرشافنار  SPSSارائه شده استپ
جدوا  5نتایح تحلیگ آماری نرشافنار Spss
نقح عوامگ محی ی بر مینان یادریری دانشجویان

مینان استر
دانشجویان

-10713

0

)Sig. (5-tailed

10110
51

51

N

0

-10713

Pearson Correlation

10110

)Sig. (5-tailed

51

N

51

بددر اسددا

Pearson Correlation

مینان استر

دانشجویان

نقح عوامگ محی ی بر مینان
یادریری دانشجویان

جدددوا فددوق عدددد مربددوط بدده  P-Valueبرابددر بددا  10110محاسددبه شددده و ددون ایددن عدددد کمتددر از 1012

بددوده ،بنددابراین نشدداندهندددهی مونددادار بددودن راب ددهی بددین دو مت یددر میددنان اسددتر
پددس مددیتددوان ایددن نتیجدده را ررفددت کدده اسددتر

دانشددجویان و یددادریری آنهددا مددیباشددد

دانشددجویان در میددنان یددادریری آنهددا بسددیار مددشرر بددوده اسددت هم نددین

وددریب همبسددتگی پیرسددون عدددد  -10713محاسددبه شددده کدده نشدداندهندددهی راب ددهی همبسددتگی منفددی بددین ایددن دو مت یددر
بددوده کدده بددا نتددایح نمددودار پراکندددری در مرحلدده اوا نیددن م ابقددت دارد بدده بیددان دیگددر بددا کدداهح میددنان اسددتر
دانشددجویان و کنتددرا عوامددگ محی ددی کدده بددر کدداهح میددنان اسددتر

بددر

دانشددجویان مددشرر اسددت مددیتوانددد نقددح مددشرری بددر

___________________________________________________________ نقح یدمان عر هبندی فوا یتها و رردش در فها

ارتقددا میددنان یددادریری آنهددا داشددته باشددد از طرفددی جدددوا  3د یددگ بددر همبسددتگی ددوی مددابین دو مت یددر مددورد نآددر بددوده
است
جدوا  3نحوه تفسیر وریب همبستگی در نرشافنار SPSS
بازه وریب همبستگی

تفسیر

بین  1تا 1054

همبستگی وویو

بین  1031تا 1014

همبستگی متوسا

بین  1071تا 0

همبستگی وی

نتیجهگیری و بحث
بنددا بددر آن دده بیددان شددد ،هدددا ا ددلی سیسددتمهددای آموزشددی پروراندددن انسددان و آمددادهسددازی ذهددن بددرای یددادریری
مباحددآ آموزشددی اسددت همددواره در طددوا نآدداش آمددوزش یددادریری تجربددهای همددراه بددا اسددتر
کدده ارددر میددنان اسددتر

افددراد زیدداد و تهدیددد کننددده باشددد مددیتوانددد موجددب بددروز مش د

تحصددیلی دانشددجویان شددود بددر اسددا

بددوده اسددت ،بدددین ددورک

ک جدددی بددر س د مت و عمل ددرد

ددار و نآددری پددژوهح ،عوامددگ رونددارونی بددر او د را و میددنان آن تددیریر دارنددد

کدده ی ددی از ایددن مهمتددرین آنهددا محددیا اطددراا مددیباشددد بنددابراین در پددژوهح حاوددر اسددتر

بدده عنددوان یددد توامددگ

پی ی دده و پویددا بددین انسددان و محددیا اطددرافح در نآددر ررفتدده شددد و بددا بهددرهریددری از فاکتورهددا و عوامددگ کا بدددی محی ددی
مژرر بر ایجاد تنح و او را یا کاهح آن ،کارایی کیفیت فهاهای آموزشی مورد بررسی رار داده شد
نتایح حا دگ از پدژوهح حداکی از ایدن اسدت کده عوامدگ محی دی مدشرر بدر کداهح اسدتر
مونددادار دارد بددا توجدده بدده یافتددههددای پددژوهح و بددر اسددا

نمددودار  2مددیتددوان از راه ارهددایی ددون

ترکیددب و تف یددد فهدداهای کددار رروهددی و فددردی ،ت ییددر یدددمان و مبلمددان ک د
بدده عبددارک دیگددر بهددرهبددرداری از پ د ن بدداز و

بدا کیفیدت یدادریری راب ده

 ،منو ددوسددازی فهدداهای ک د

یددا

بددهعنددوان عوامددگ محی ددی یدددمان عر ددهبندددی فوا یددتهددای مختلددو و

رددردش در فهددا اسددتفاده نمددود ایددن راه ارهددا موجددب افددنایح کیفیددت کددار رروهددی ،پاسددخگویی بدده نیدداز دانشددجویان در
کد

 ،ارتقدای روحیدهی مشدارکتی و احسدا

تولدق آن هدا بدده کد

خواهدد شدد هم ندین ایدن احسدا

تولدق و روددایت

دانشددجویان از فهدداها و جددذابیت فهددایی کدده ایجدداد شددده ،موجددب افددنایح تمرکددن و توجدده دانشددجویان و ارتقددا میددنان
خ یت آنها خواهد شد

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________

نمودار  2نقح عوامگ محی ی بر کاهح استر

از طرفددی پویددایی و سددیا یت فهددایی در کدد

و ارتقا مینان یادریری دانشجویان

موجددب کدداهح خسددتگی دانشددجویان شددده و در نهایددت منجددر بدده

کدداهح میددنان استرسددی کدده از محددیا و عوامددگ محی ددی دریافددت شددده خواهددد شددد بنددابراین بددر اسددا
مددیتددوان ا گوهددای طراحددی کا بدددی ک د

یافتددههددای تحقیددق

هددای آموزشددی را ارتقددا داد ،بددهطددوریکدده ارددر فهدداهای آموزشددی بددا در نآددر

ررفتن عوامگ ذکر شده طراحی شوند ،منجر به افنایح عمل رد تحصیلی دانشجویان خواهد شد

___________________________________________________________ نقح یدمان عر هبندی فوا یتها و رردش در فها
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