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1. مقدمه
الزام2براي2ارتقاء2تراز2موجودیت2نهادهای2مختلف2براي2ورود2
به2عرصه2همکاري2هاي2سازنده2با2دیگر2نهادها،2و2باز2نماندن2
تا2 زمان،2موجب2مي2شود2 مقتضیات2 و2 بالندگي2 از2 سازمان2
براي2 معیارهایي2 تدوین2 فکر2 به2 مؤسسه2اي2 یا2 سازمان2 هر2
 Alhosseini, 2001,(2سنجش2وضعیت2سازمان2خود2باشد
درخواست2های2 معرض2 در2 همواره2 چراکه2 pp. 54-70(؛2
متنوع2از2لحاظ2کمی2و2کیفی2از2طرف2مخاطبان2قرار2دارند2
و2روز2به2روز2انتظار2افزایش2ارزش2اجتماعی2بیشتر2می2شود2
توجه2 رو،2 این2 از2 )Rezaei & Norouzi, 2015, p. 214(؛2
تغییر2جهت2 مدیریت2 ایجاد2 و2 بهره2وری2 به2 پیش2 از2 بیش2
 Azadi & Shahvali,( مخاطبین2 نیازهای2 به2 پاسخگویی2

p. 14 ,2005(؛2به2عنوان2اصلی2مهم،2مطرح2می2شود.2
نهادهاي2 مهم2ترین2 از2 یکی2 به2عنوان2 عالی،2 آموزش2 نقش2
علمی2در2راه2تولید2دانش2و2فناوري2و2تربیت2نیروی2انسانی2
Sedghi Boukani, Seyyed- )متخصص2مورد2نیاز2جامعه2
 abbaszadeh, Ghale’ei, Mohajeran, & Bagheri Maj,
p. 120 ,2014(؛2ترویج2و2ارتقای2دانش،2گسترش2تحقیق2و2
فراهم2کردن2زمینه2مساعد2برای2توسعه2کشور،2این2نهاد2را2
ملزم2به2هماهنگی2با2تحوالت2اجتماعی،2اقتصادی2و2فرهنگی2
کشور2می2کند2تا2اهداف2خود2را2بر2اساس2برنامه2ریزی2های2
Moham- )کوتاه2مدت،2میان2مدت2و2بلند2مدت2تدوین2نماید2
madi Moghaddam, 2004, p. 184(؛2آنچه2مسلم2است،2
معماری،2 آموزشی2 فضای2 بهره2وری2 ارزیابی2 در2 این2که،2
تدقیق2در2خروجی2های2آن2به2عنوان2یک2سازمان2خدماتی،2
ضرورت2توجه2به2بهبود2شرایط2کنونی2را2نشان2می2دهد2و2
بررسی2مطالعات2صورت2گرفته2پیشین،2نشان2از2رابطه2بین2

فضای2کالبدی2محیط2آموزشی2و2بهره2وری2دارد.
از2سویی2دیگر،2کیفیت2آموزش2به2ارتباط2تعریف2شده2دو2
سویه2با2مکان2آموزشی2بستگی2دارد2و2اگر2فضای2آموزشی2
برقرار2 را2 آموزشی2 عوامل2 بین2 متقابل2 امکان2کنش2 نتواند2
کند،2روند2آموزش2وضعیت2نامطلوب2به2خود2خواهد22گرفت22
)Vaziri, 2012, p.6(2و2از2میزان2بهره2وری2در2سطح2مطلوب2

برخوردار2نخواهد2بود.2
تا2 شد،2 سبب2 شده،2 ساخته2 فضاهای2 در2 معانی2 خأل2 بروز2
شکل2دهی2 در2 ادراکی2 مؤلفه2های2 نقش2 و2 فضاها2 کیفیت2
و2 محیط2 متقابل2 تأثیر2 چگونگی2 و2 مختلف2 فضاهای2 به2
مورد2 انسانی،2 رفتارهای2 و2 ذهنیات2 بر2 ساخته2شده2 فضای2
نتیجه2 و2 قرار2گیرد،2 محیطی2 برنامه2ریزان2 و2 طراحان2 توجه2
است2 کیفیت2 با2 و2 مطلوب2 فضایی2 خلق2 برای2 تالش2 آن،2
مخاطب2 ذهن2 در2 لذت2 و2 آرامش2 حس2 القاکننده2 که2
زنده2 وی2 در2 را2 مکان2 در2 بودن2 و2 احساس2حضور2 و2 بوده2
می2سازدFalahat & Noohi, 2012, p. 23(2(2در2دهه2هاي2
اخیر،2رضایت2مندي2در2تحقیقات2مرتبط2با2سنجش2میزان2
کیفیت2محیط،2مطرح2و2به2عنوان2یکی2از2معیارهاي2کلیدي2
اهمیت،2کیفیت2 این2 و2در2چارچوب2 آن2عنوان2شده2است؛2
محیط2مشتمل2بر2انتقال2احساس2رفاه2و2رضایت2مندي2که2

سمبلیک2 یا2 و2 اجتماعی2 فیزیکی،2 ویژگی2های2 واسطه2 به2
 Lansing(2محیط2به2کاربرانش2منتقل2می2شود،2تعریف2شد
 & Marans, 1969; Hashemi Tilehnoi, Mirgholam, &
 Rafiyan, 2014, p. 5, Quotes from Rafeian, Asgari,
مخاطبین2 شناخت2 2.)& Asgarizadeh, 2009, p. 5
خواسته2های2 برخی2 رفع2 و2 یک2سو2 از2 نیازهایش2 و2 طرح2
تغییری2 از2سوی2دیگر،2رمز2موفقیت2مدیریت2 منطقی2اش2
است2که2ارتقا2کیفیت2محیط2را2تحت2تأثیر2قرار2می2دهد.2
ارزیابی،2به2طور2عمده2بر2تعیین2ارزش2 در2جهان2معماری،2
تمام2یا2بخشی2از2محیط2ساخته2شده2متمرکز2می2شود؛2و2
این2موضوعات2برای2اهداف2و2گروه2های2هدف2متفاوت2در2
وسعت2و2عمق2موضوع،2روش2ارزیابی2و2تعداد2افراد2درگیر2
 Kernohan, Gray, & Daish,(2در2ارزیابی2متفاوت2می2باشد
انجام2چنین2 2.)1992; Voordt & Wegen, 2013, p. 129
می2تواند2 بهره2برداری2 از2 پس2 ارزیابی2 رویکرد2 با2 تحقیقی2
مدیریت2تغییر2صحیحی2را2بر2فضاهای2آموزشی2داشته22باشد2
تا2به2طور2مستقیم2به2ارایه2الگو2های2ارتقا2کیفی2فضا2بپردازد2
و2به2طور2غیرمستقیم2بر2ارتقا2کیفی2آموزش2در2سطح2عالی،2
کالبد2 مفید2 عمر2 داشتن2 نظر2 در2 با2 زیرا2 شود.2 واقع2 مؤثر2
نظام2ساماندهی2 ارائه2 آن،2 باالی2ساخت2 و2هزینه2 معماری2
کمتر2 هزینه2ای2 با2 بهره2وری2 بهبود2 جهت2 موجود2 وضع2 به2
در2زمان2کوتاه2تری2بر2میزان2بهره2وری2تأثیرگذار2خواهد2بود2

.)Mirfakhredini, Owlia, & Jamali, 2011, p. 133(
این2مطالعه2با2هدف2سنجش2میزان2رضایت2مندی2دانشجویان2
دانشکده2هنر2و2معماری2دانشگاه2آزاد2اسالمی2واحد2تبریز،2از2
کیفیت2عملکردی2دانشکده2در2قالب2یک2تحقیق2کاربردی،2
در2 با2 بهره2برداری،2 از2 پس2 ارزیابی2 روش2 از2 بهره2گیری2 با2
نظر2داشتن2نقش2مؤثر2بهره2بردار2صورت2می2گیرد؛2و2جهت2
گردآوري2اطالعات،2از2اسناد2و2منابع2کتابخانه2اي،2مصاحبه2
با2صاحب2نظران2و2کارشناسان2حیطه2معماری2و2کارشناسان2
حوزه2علوم2رفتاری،2بهره2گرفته2شده،2که2در2دو2فاز2مطالعه2

کیفی2و2کمی2پژوهش2صورت2گرفته2است.

2.  پیشینه تحقیق  
معماری2به2عنوان2محصول2نهایی2کلیه2فرآیندهای2طراحی2و2
ساختی،2دانشی2مستتر2دارد2که2ارزیابی2آن2می2تواند2نوعی2
شمار2 به2 ساخت2 و2 طرح2 پنهان2 فرآیندهای2 از2 رمزگشایی2
در2 معماری2 کارایی2 میزان2 مورد2 در2 ما2 دانش2 به2 و2 رفته2
برابر2انتظاراتی2که2از2آن2می2رود2بر2اساس2سالیق،2تجارب2
با2 که2 کند؛2 کمک2 2،)Barlex, 2006( کاربران2 انتظارات2 و2
شناسایی2نقاط2ضعف2و2قوت2هر2پدیده2می2تواند2ابزاری2برای2
ارزیابی2 در2 جدید2 مفهوم2 این2 رود.2 شمار2 به2 دانش2 کسب2
یادگیری2 تداوم2 زمان،2 در2 صرفه2جویی2 معماری،2 محصول2
در2طول2زمان2و2انتقال2تجارب2دیگران2به2اندوخته2علمی2
برای2 بناها،2 از2 یادگیری2 نام2 که2 می2رود2 کار2 به2 معماران2
Vischer, 1996; Akbari Badar- شده2است2 انتخاب2 )آن2
loo, 2013, p. 25(.2از2حدود2دهه2602میالدی2روش2هایی2
هستند(،2 مشابه2 روش2شناسی2 در2 )که2 ابزارهایی2 با2 متنوع2
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ارزیابی2های2روشمند،2طراحی2و2اجرا2شده2اند2 برای2اجرای2
که2 2،)Baird, Isaacs, Kernohan, & McIndoe, 1996(
با2 همزمان2 تقریبا2ً و2 مشهورند2 2P.O.E به2 آن2ها2 از2 برخی2
آغاز2رویکردهای2روشمند2به2فرآیند2طراحی2در2بریتانیا2آغاز2
شده2اند2و2امروزه2تمایل2به2استفاده2از2این2ابزارهای2استاندارد2
برای2تضمین2کارائی2در2ساخت2فضای2مصنوع2به2گونه2ای2
که2میزان2تحقق2اهداف2از2قبل2تعیین2شده2را2می2سنجد2و2
 Khorshidi, Mahdavi,(2در2آن2نیل2به2هدف،2مهم2است
به2 رو2 در2جهان2 2،)& Salmani Ghahyazi, 2013, p. 76
2P.O.E2افزایش2است.2ایده2های2اصلی2در2تمام2پروتکل2های
ارزش2گذاری2 و2 استفاده2کنندگان2 واقعی2 نیازهای2 درک2
به2 مصنوع2 محیط2 هر2 با2 و2 ساختمان2ها2 به2 انسان2ها2 پاسخ2
Sanoff, 2010; Akbari Badar� است2 روشمند2 )صورتی2
loo, 2013, p. 25(.2»شورای2تأسیسات2فدرال2آمریکا«،2در2
این2 پوشش2 تحت2 ساختمان2های2 ارزیابی2 درباره2 گزارشی2
نهاد،2ضمن2تعریف2»ارزیابی22پس2از2بهره2برداری«2به2عنوان2
 Preiser, Rabinowitz, & White,(2فرآیندی2سازمان2یافته
1988(،2»فرآیند2ارزیابی2سیستماتیک2ساختمان2ها2پس2از2
گذشت2مدتی2از2شروع2به2کار2آن2ها«،2تفاوت2آن2را2با2دیگر2
کاربران2 نیازهای2 بر2 ارزیابی2 این2 تمرکز2 ارزیابی،2 گونه2های2
ساختمان،2از2منظر2ایمنی،2امنیت،2کاربری2ها،2مسایل2روانی2
Fed-( 2و2زیباشناختی2در2کنار2آسایش2فیزیولوژیکی2می2داند
 eral Facilities Council, 2001, p. 1; AUDE, 2003;
 Mahmoudi & Nari Ghomi, 2014, p. 72; Akbari
Badarloo, 2013, p. 25 (2رضایت2مندی2استفاده2کنندگان2و2
بهره2وری2اقتصادی2)برای2مالکان(2هدف2ایده2اصلی2هستند.2
مقایسه2 )در2 عینی2تر2 موضوعات2 به2 2P.O.E حال2 عین2 در2
با2رضایت2مندی2که2مفهوم2مبهم2تری2دارد.(2مانند:2شرایط2
فیزیکی2محیط،2ابعاد2فضا2و2با2تجزیه2و2تحلیل2هزینه2ها2برای2
بهره2وری2 و2 رضایت2مندی2 یعنی2 هدف2 دو2 همان2 سنجش2

.)Akbari Badarloo, 2013, p. 25(2اقتصادی2می2پردازد
هدف2کلی2پوشش2های2P.O.E2بهبود2مداوم2در2تمام2زمینه2ها2
است.2این2بهبود2مداوم2از2طریق2دو2اقدام2اصالحی2و2اقدام2
پیشگیرانه2صورت2می2گیرد.2اقدام2اصالحی2ناظر2به2اقدامی2
در2خصوص2اصالح2فضای2مورد2پژوهش2و2اقدام2پیشگیرانه22
اقدامی2در2خصوص2پیشگیری2از2بروز2این2اشتباه2درآینده2یا2
2.)Akbari Badarloo, 2013, p. 27(2در2پروژه2بعدی2است

3. چارچوب نظری
پیشرفت2 در2 پژوهشی،2 و2 آموزشی2 بی2بدیل2خدمات2 نقش2
و2توسعه2یافتگی2جوامع،2توجه2ویژه2به2ارتقای2کیفیت2این2
خدمات2و2افزایش2بهره2وری2را2می2طلبد؛2که2جهت2دستیابی2

به2این2مهم،2فرضیه2و2سؤاالت2زیر2مطرح2می2شود:

3-1- سؤال تحقیق
از2 کاربران2 میزان2رضایت2مندی2 بر2 مؤثر2 کالبدی2 -2عوامل2

فضا2کدامند؟

-2کیفیت2عملکردی2فضای2دانشکده2هنر2و2معماری2دانشگاه2
آزاد2اسالمی2واحد2تبریز،2از2نظر2دانشجویان2این2دانشکده2

در2چه2سطحی2ارزیابی2می2شود؟
-2تأثیر2زمینه2تحصیلی2دانشجویان22بر2نحوه2ارزیابی2کیقیت2
از2 عملکردی2فضای2آموزشی2و2میزان2رضایت2مندی2آن2ها2

فضا2چگونه2است؟

3-2- فرضیه تحقیق
به2نظر2می2رسد،2بهره2وری2مراکز2آموزشی،2متأثر2از2کیفیت2
عملکردی2فضاهای2آموزشی2و2میزان2رضایت2مندی2کاربران2

از2محیط،2است.

3-3- بهره وری فضاهای آموزشی
یکی2 آن2ها،2 کارآیي2 و2 سالمت2 حفظ2 و2 دانشگاه2ها2 تقویت2
ناتواني2 هر2کشوری2است؛2چراکه2 اساسی2 و2 مهم2 اهداف2 از2
سیستم2آموزشي2و2عدم2کارآیي2دانشگاه2ها2مي2تواند2اثرات2
مثبت2تدابیر2توسعه2اي2و2علمي2هر2کشور2را2محدود2سازد2و2
بحران2هاي2عظیم2فرهنگي،2اجتماعي2و2اقتصادي2را2سبب2
ارزیابی2 لذا،2 2.)Yazdi & Ahmadi, 2011, p. 132( شود2
و2 امور2 بهتر2 انجام2 جهت2 تفکری،2 طرز2 به2عنوان2 بهره2وری2
روش2هاي2 و2 فنون2 ایجاد2 و2 تغییر2 مدیریت2 براي2 تالشي2
جدید،2به2منظور2بهبود2و2ارتقاء2شرایط2حاضر،2الزامی2است.

از2 نشان2 بهره2وری،2 زمینه2 در2 پیشین2 مطالعات2 ارزیابی2
بر2 مؤثر2 و2شاخص2هاي2 عوامل2 دامنه2 و2گستردگی2 وسعت2
بهره2وري2دانشگاه2ها2دارد؛2لذا،2جهت2سهولت2در2مطالعه2و2
تعریف2 و2گسترده2 متعدد2 بررسی2جامع،2گزاره2های2 امکان2
کننده2و2مؤثر2بر2بهره2وری،2مانند:2منابع2انسانی،2عالقه2مندی2
به2کار،2منابع2کالبدي،2منابع2مالی،2انگیزش،2آموزش،2فضای2
کاری،2 زندگی2 کیفیت2 تعلق،2 احساس2 داشتن2 دانشکده،2
حقوق2 شغلی،2 رضایت2 فضایی،2 استاندار2 خالقیت،2 امنیت،2
رفاهي2 امکانات2 معنوي،2 و2 مادي2 پاداش2هاي2 دستمزد،2 و2
تصمیم2گیري،2 فرآیند2 در2 کارکنان2 مشارکت2 خدماتي،2 و2
مدیریت،2کیفیت2پژوهش،2هنجارهای2علمی،2جو2سازمانی،2
میزان2افت22تحصیلی،2برنامه2ریزی،2هزینه2ها،2موفقیت2در2ادامه2
2تحصیل،2نرخ2جذب،2رشد2حرفه2ای،2تعداد2فارغ2التحصیالن،2
درجه2معروفیت2و2مقبولیت2و2برجستگی2و2غیره2در2قالب2
مجموعه2ای2از2ابعاد2دسته2بندی2شد؛2و2این2ابعاد2در2سطحی2
باالتر2»وجوه«2را2شکل2می2دهند،2نیروي2انساني،2مدیریت،2
داشتن2احساس2تعلق،2کیفیت2زندگی2کاری،2کیفیت2فضای2
کاری2و2رضایت2شغلی2مجموعه2وجوهی2هستند2که2می2توان2
ترکیب2 و2 تجمیع2 طریق2 از2 نهایت2 در2 اشاره2کرد.2 آن2ها2 به2
مجدد2وجوه2تبیین2شده،2پارامترهای2تعریف2کننده2بهره2وری2
دانشگاه،2با2عنوان2»عوامل2آموزشی«،2»عوامل2پژوهشی«،2
»عوامل2اقتصادی«2و2»عوامل2محیطی«2استخراج2شد؛2که2
زمینه2 با2 متناسب2 و2 اهداف2 به2 توجه2 با2 پژوهش،2 این2 در2
ارتقا2کیفیت2 نحوه2 و2 پارامتر2محیطی2 بررسی2 به2 پژوهش،2
پرداخته2 بهره2وری2 بهبود2 به2 نیل2 محیط2جهت2 عملکردی2

شده2است.
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  شکل 1: عوامل مؤثر بر بهره وری مطابق نتایج حاصل از مطالعات پیشین 

 
3-4- ارزیابی کیفیت محیطی و متغیرهای تأثیرگذار 

برآن
اولین2قدم2در2ارزیابی2کیفیت2محیط،2تعیین2متغیرهای2مورد2
مشترک2 مسایل2 و2 تخصصی23 کتب2 بررسی2 است؛2 ارزیابی2
چهار2 در2 را2 فضا2 کیفیت2 ارزیابی2 آن2ها،2 در2 شده2 مطرح2
تقسیم2بندی2 اقتصادی2 و2 فنی2 زیبایی،2 عملکردی،2 بخش،2
با2تقسیم2بندی2 این2تقسیم2بندی2هم2راستا2 کرده2است؛2که2
و2 ونوستاس2 یوتیالس،2 به2 ویتروویوس2 سنتی2 سه2گانه2
با2 تکنولوژی،2 و2 فرم2 عملکرد،2 سه2گانه2 گروه2 و2 فیرمیتاژ2
 Voordt & Wegen,( بوده2است2 اضافه2کردن2عامل2هزینه2
p. 138 ,2013(؛2همچنین،2بررسی2مطالعات2انجام2شده24در2
زمینهP.O.E2،2مشخص2می2کند،2به2طور2عمده،2این2مقوله2
به2ارزیابی2جنبه2های2عملکردی2فضا2می2پردازد2که2مهم2ترین2
وجه2آن،2الزامات2مورد2نیاز2کاربران2روزمره2آن2فضا2می2باشد.2
لذا،2به2دلیل2عدم2دسترسی2دانشجویان2به2اطالعات2مربوط2
همچنین2 اقتصادی،2 و2 فنی2 زیبایی2شناسی،2 کیفیت2 به2
هدف2و2ایده2اصلی2روش2P.O.E2که2بررسی2عوامل2عینی2

رضایت2مندی2کاربران2است،2در2این2تحقیق2فقط2به2بررسی2
کیفیت2عملکردی2فضا2پرداخته2شده2است.

در2مدل2هاي2تجربي2تحقیقات2مربوط2به2کیفیت2محیطی،2
معیارهاي2 از2 یکي2 به2عنوان2 فضا2 کیفیت2 از2 رضایت2 میزان2
نوشتارهاي2 بررسی2 همچنین2 شده2است.2 مطرح2 اصلي2
مربوط2به2میزان2رضایت2مندی2کاربران2از2محیط،2نشان2از2
و2 شخص2 هر2 سوي2 از2 رضایت2 میزان2 درک2 که2 دارد2 آن2
در2شرایط2مختلف2شخصي،2اجتماعي،2اقتصادي،2فرهنگي2
)Van Poll, 1997, p. 22(؛2 است2 متفاوت2 فیزیکي،2 و2
سن،2 جمله2 از2 پژوهش،2 کاربران2 شخصي2 ویژگي2هاي2 و2
جنسیت،2رشته2و2مقطع2تحصیلی،2بر2روي2ادراک2کیفیت2
محیطی2 ادراک2 فرآیند2 چگونگی2 مي2گذارند.2 تأثیر2 محیط2
کاربران،2در2شکل222بر2اساس2جمع2بندی2نتایج2حاصل2از2
تحقیقات2 شده2است.2 گردآوری2 پیشین2 محققان2 پژوهش2
نشان2داد2که2اگرچه2جنسیت2ویژگی2شخصیتی2مهمی2در2
پژوهش2هاي2روان2شناسي2بوده2است؛2اما2به2نظر2نمي2رسد2که2
 Carp &(2ویژگي2مهمي2براي2سنجش2رضایت2مندي2باشد

2.)Carp, 1982, pp. 295-312

 شکل 2: مراحل ادراک محیطی دانشجویان از فضای آموزشی 

 
انجام2 قابلیت2 به2معنای2 کیفیت2عملکردی2یک2ساختمان2
شده2است2 پیش2بینی2 آن2 برای2 که2 است2 عملکردهایی2
)Voordt & Wegen, 2013, p. 9(2و2ساختمان2عملکردی،2

نظر2 در2 آن2 برای2 که2 فعالیت2هایی2 با2 که2 است2 ساختمانی2
گرفته2شده،2متناسب2باشد.2افرادی2که2در2ساختمان2زندگی2
می2کنند2باید2کارآیی2عملکردی،2راحتی،2سالمت2و2ایمنی2
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داشته2باشند2و2درک2رابطه2ای2دو2سویه2بین2قابلیت2محیط2
و2ادراک2کننده،2در2کنار2دیگر2خصوصیات2کاربران،2چون2
جنبه2های2فیزیکی،2فرهنگی2و2اجتماعی2در2محیط2کالبدی2
 Daneshgar Moghaddam & Eslampour,(2صورت2گیرد

.)2013, p. 78
عوامل2ارزیابی2این2پژوهش،2باتوجه2به2هدف2اصلی2پژوهش،2

از2طریق2طبقه2بندی2و2جمع2بندی2مدل2های2ارائه2شده2در2
تحقیقات2پیشین25توسط2صاحب2نظران،2به2بررسی2شرایط2
همین2 بر2 و2 شده2 تحدید2 محیطی2 روانشناسی2 و2 کالبدی2
مورد2 زیر2 جنبه2 نه2 در2 عملکردی2 کیفیت2 مفهوم2 اساس2

مطالعه2قرار2می2گیرد.22

شکل 3: مدل تجربی سنجش رضایت مندی از کیفیت عملکردی فضای آموزشی 

4. روش تحقیق
و2 فلسفی2 چارچوب2 مبنای2 بر2 معموال2ً تحقیق2 یک2 انجام2
از2علم،2شکل2 به2زمینه2ای2 با2توجهی2خاص2 پیش2فرض2ها،2
همان2 از2 مجموعه2ای2 دقیقا2 روش2شناسی،2 و2 می2گیرد2
پیش2فرض2ها2است2و2انتخاب2روشی2که2محقق2برای2تحقیق2
عبارتی2روش2شناسی2 به2 قرار2می2دهد.2 استفاده2 مورد2 خود2
زمینه2مطالعاتی2است2برای2رسیدن2به2روش2تحقیقی2که2در2

واقع،2بر2آن2مقدم2است.22

4-1- روش شناسی
با2توجه2به2ماهیت2و2هدف2تحقیق،2پژوهش2از2نوع2کاربردی2
اطالعاتی2 به2 آن،2دست2یابی2 نهایی2 می2باشد؛2چراکه2هدف2
جهت2اخذ2تصمیم2و2رفع2نیازها2و2مشکالت2فوری2بوده2و2
از2سویی2دیگر2به2کارگیری2روش2علمی2برای2حل2مسایل2
در2یک2موقعیت2مکانی2و2زمانی2خاص2است.2این2پژوهش2با2

روش2ارزیابی2بعد22از2بهره2برداری2با2تأکید2بر2تحلیل2محتوا2و2
بهره2گیری2از2آزمون2هایP.O.E2،2جهت2ارزیابی2و2سنجش2
میزان2رضایت2مندی2دانشجویان2از2کیفیت2محیط2آموزشی،2
جهت2 پژوهش،2 مبنای2 بر2 عطف2 با2 گرفته2است؛2 صورت2
دستیابی2به2یک2مطالعه2دقیق2بر2روش2پژوهش2ترکیبی،2
)روش2های2کمی2و2کیفی(2در2مطالعه2بر2استدالل2قیاسی2و2

استقرایی2تأکید2شده2است.
پژوهش2 2،)2007( پالنو-کالرک2 و2 کراسول2 دیدگاه2 طبق2
نسبت2 همگرا2 طرح2 پژوهش2های2 به2 می2توان2 را2 حاضر2
به2چندین2 پژوهش،2 از2یک2سو2 این2طرح2 در2 داد؛2چراکه2
کمی2 یافته2های2 سطح2 هر2 در2 و2 شده2است،2 تقسیم2 سطح2
دارای2 سطوح2 این2 که2 به2گونه2ای2 می2شوند2 بررسی2 وکیفی2
یافته2های2 بین2 تعادل2 و2 رابطه2 ایجاد2 جهت2 سلسه2مراتبی2
 Hakimzadeh & Abdolmaleki,(2کمی2و2کیفی2می2باشد

2.)2011, p. 27
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شکل 4: مدل تحلیلی به کاررفته در پژوهش 

شیوه2گردآوري2اطالعات،2ترکیبی2از2دو2روش2توصیفی،2)در2
جهت2توصیف2شرایط2و2وضعیت2پدیده2های2مورد2مطالعه(2
و2آزمایشی،2)در2جهت2پیدا2کردن2رابطه2علت2و2معلولی2بین2
متغییرهای2مورد2مطالعه(2بهره22گرفته2شده،2که2در2سطوح2
مختلف2پژوهش،2به2صورت2های2متفاوت2اعم2از2میدانی،2)با2
کمک2ابزار2های2مشاهده2و2تهیه2پرسشنامه2ایی2از2کنشگران2
فضاهای2آموزشی2و2مصاحبه2با2صاحب2نظران2و2کارشناسان2
)با2 کتابخانه222ای،2 و2 رفتاری(2 مطالعات2 و2 معماری2 حیطه2
کمک2ابزارهای2مطالعه2اسناد2و2مطالعات2محققین2اخیر2و2

نظریه2پردازی2نظریه2پردازان(2صورت2می2گیرد.2
معماری2 و2 هنر2 دانشکده2 دانشجویان2 به2 آماری2 نمونه2
که2 می2شود2 محدود2 2 تبریز2 واحد2 اسالمی2 آزاد2 دانشگاه2
دو2 به2 بنیادی2 ترکیبی2 روش2های2 با2 نمونه2گیری،2 روش2

ابتدا2 به2طوری2که2 می2باشد؛2 تصادفی2 و2 هدفمند2 صورت2
طبقات2و2زیرگروه2ها2به2صورت2تقسیم2بندی2و2رعایت2تناسب2
و2 شهرسازی2 معماری،2 رشته2های2 در2 دانشجویان2 تعداد2
به2 توجه2 با2 طبقه2 هر2 در2 سپس2 و2 تعیین2 دانشکده،2 هنر2
و2 کارشناسی2ارشد2 دکتری،2 مقاطع2 در2 دانشجویان2 تعداد2
کارشناسی2تقسیم2بندی2شده2و2در2مرحله2بعد2اعضای2نمونه2
از2یک2جامعه2بزرگ2تر،2به2صورت2تصادفی2برگزیده2می2شوند.2
تعداد2نمونه2الزم2با2استفاده2از2جدول2مورگان،2حدود23002

نمونه2تعیین2می2شود.
با2 دانشجو،2 22742 برای2 بررسی2 مورد2 آماری2 نمونه2 حجم2
توجه2به2نسبت2جمعیتی،2از2نظر2جنسیت،2رشته2تحصیلی2
و2مقطع2تحصیلی،2مطابق2جدول212طبقه2بندی2شده2است.

جدول 1: آماره های توصیفی جنسیت، رشته و مقطع تحصیلی پاسخ دهندگان به پرسشنامه
درصد فراوانیفراوانیطبقه1بندی نمونه آماری

13950.7دخترجنسیت
13549.3پسر

13549.3معماریرشته
11240.9شهرسازی

176.2ارتباط2تصویری
103.6نقاشی

18567.9کارشناسیمقطع
5921.5کارشناسی2ارشد

2910.6دکتری
274100مجموع
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کمی،2 و2 کیفی2 داده2های2 پژوهش2 این2 در2 2 دیگر2 سوی2 از2
به2 کیفی2 داده2های2 نتایج2 و2 تقسیر،2 و2 تحلیل2 گردآوری،2
نتایج2داده2های2کمی2در2توسعه2یا2آزمون2ابزار2کمک2خواهد2
با2استفاده2از2طیف2پنج2گزینه2اي2لیکرت2 کرد،2که2داده2ها2
2SPSS2ارزش2گذاري2و2برای2تحلیل2داده2ها2به2کمک2نرم2افزار
صورت2 به2 استنباطی2 آزمون2های2 و2 توصیفی2 آمارهای2 از2
پبش2بین(2 متغیرهای2 همزمان2 ورود2 )مدل2 رابطه2سنجی2

استفاده2شده2است.2

ارائه2شده2 پرسشنامه2 مبنای2 بر2 استفاده2،6 مورد2 پرسشنامه2
با2پروژه2 با2اعمال2تغییرات2متناسب2 در2پروتکلP.O.E2،2و2
جوانب2 و2 شد2 تدوین2 پرسش2 259 شامل2 بررسی،2 مورد2
نه2گانه2شاخصه2های2مؤثر2بر2کیفیت2عملکردی2فضا2را2مورد2
نظرسنجی2قرار2داده2و2مطابق2جدول222بیش2ترین2میانگین2
در22متغیر2کارایی2)29.51(2و2کم2ترین2میانگین2مربوط2به2

انعطاف2پذیری2)7.93(2بوده2است.

جدول 2: آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق
بیشینه8کمینه7انحراف معیارمیانگینفراوانی

27416.344.53630قابلیت1دسترسی1به1فضا
27413.793.70524دسترسی1ها
27429.518.011150کارایی

2747.932.41314انعطاف2پذیری

27428.877.691149ایمنی
27421.286.18835جهت2گیری2فضایی
27410.703.51419خلوت،2قلمرو22و2غیره

27427.557.791048بهداشت2جسمانی2و2رفاه
27410.313.42420پایداری

جهت2بررسی2رابطه2بین2متغیرها،2ماتریس2همبستگی2بین2
متغیرهای2تحقیق2مورد2بررسی2قرار2گرفته2است2و2به2استناد2
دارد2 رابطه2وجود2 تحقیق2 متغیرهای2 کلیه2 بین2 جدول2،32

که2در2سطح2p>.012معنادار2می2باشد،2لذا2می2توان2آزمون2
آماری2رگرسیون2چند2متغیره2را2استفاده2نمود.

جدول 3:  ماتریس همبستگی بین متغییرهای تحقیق

رشته تحصیلی

س
جن

مقطع

ت دسترسی به 
قابلی

فضا

دسترسی ها

کارایی

ف-پذیری
انعطا

ایمنی

ت گیری فضایی
جه

ت  قلمرو
خلو

سمانی 
ت ج

بهداش
و رفاه

پایداری

*153.**272.**170.**208.**303.**213.**330.**254.**321.---رشته1تحصیلی

*126.*012.014.065.127.-072.*105.032.130.--جنس

086.-**166.-**180.-**231.-*131.-**198.-**158.-**169.-035.-مقطع

**398.**461.**399.**376.**514.**422.**639.**1.531قابلیت1دسترسی1به1فضا

**540.**563.**444.**548.**542.**522.**1.722دسترسی2ها

**396.**623.**541.**614.**702.**1.629کارایی

**569.**539.**532.**578.**1.644انعطاف2پذیری

**610.**661.**538.**1.704ایمنی

**611.**705.**1.677جهت2گیری2فضایی

**552.**1.839خلوت،2قلمرو2و2غیره

**1.686بهداشت2جسمانی2و2رفاه

1پایداری
p> 0.0522معنی داری2در2سطح* 2 2p> 0.0122معنی داری2در2سطح**
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4-2- محدوده مورد مطالعه
دانشکده2هنر2و2معماری2دانشگاه2آزاد2اسالمی2واحد2تبریز،2
منطقه،2 معماری2 آموزش2 مرکز2 جامع2ترین2 و2 بزرگ2ترین2
یکی2از2دانشکده2های2مصوب2این2دانشگاه2در2سال213902
هنر2 معماری،2 آموزشی2 گروه2 سه2 دارای2 که2 خورشیدی،2

در2 دانشجو،2 نفر2 22343 تعداد2 و2 می2باشد2 شهرسازی2 و2
مهندسی2 تصویری،2 ارتباط2 تحصیلی2 مقطع2 رشته2 قالب2
شهرسازی،2مهندسی2معماری،2نقاشی2و2هنرهای2تجسمی2
این2 در2 کارشناسی2 و2 کارشناسی2ارشد2 دکتری،2 مقاطع2 در2

مجموعه2مشغول2تحصیل2می2باشند9.

شکل 5: تصاویر مربوط به دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 

  

5. یافته های تحقیق
در2 پرسشنامه،2 توزیع2 واسطه2 به2 شده2 گردآوری2 اطالعات2
نرم2افزار2spss2مورد2تحلیل2قرارگرفت2و2نتایج2به2دست2آمده2

از2تحلیل2اطالعات2حاصله،2به2شرح2ذیل2می2باشد:

5-1- اعتبارسنجی پرسشنامه
بررسی2 کرونباخ،2 آلفای2 آزمون2 از2 استفاده2 اساسی2 هدف2
که2 است؛2 مقیاس2 یک2 گویه2های2 دورنی2 همسانی2 میزان2

این2ضریب2 می2شود.2 تهیه2 فرآیند2شاخص2سازی2 طریق2 از2
معرف2میزان2هم2پوشی2پرسش2های2مختلف2آزمون2از2لحاظ2
در2 و2 آلفا2 نام2 با2 که2 است؛2 مشترک2 ویژگی2 یک2 سنجش2
 Vaziri, 2012, p.(2دامنه2ای2ما2بین202تا212در2نوسان2است
111(.2طبق2نتایج2حاصل2از2اعتبارسنجی2و2مطابق2)جدول2
4(2ضریب2آلفای2کرونباخ2پرسشنامه2استفاده2شده2در2این2
پایایی2 اعتبار2و2 برابر20.952می2باشد2که2نشان2دهنده2 طرح2

باالی2پرسشنامه2می2باشد.

جدول4: ضریب قابلیت اطمینان10
Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items

0.95059
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میزان  بر  مؤثر  کالبدی  عوامل  بررسی   -2-5
رضایت مندی کاربران

رگرسیون2 آزمون2 مفروضه2های2 است2 الزم2 بررسی،2 جهت2
پیش2بین(2 متغیرهای2 همزمان2 ورود2 )مدل2 متغیره2 چند2
آزمون2 از2 بودن2 نرمال2 بررسی2 برای2 و2 شود2 رعایت2

به2 توجه2 با2 است2 شده2 استفاده22 اسمیرنوف2 کلموگروف-22
توجه2 با2 و2 تحقیق2 متغییرهای2 بین2 همبستگی2 ماتریس2
به2 مربوط2 داده2های2 است،2 از2صفر2 بزرگ2تر2 2sig این2که2 به2
متغیر،2مالک2تحقیق2نرمال2می2باشند2و2می2توان2از2آزمون2

رگرسیون2چند2متغیره2استفاده2نمود.

جدول 5: آزمون معناداری کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیر مالک
ZSigتعداد

2740.614.845رضایت1دانشجویان

فرض استقالل خطاها:2جدول22،62شامل2مقدار2R2چندگانه2
است2که22با2اضافه2کردن2متغیرهای2پیش2بین2افزایش2یافته2
رگرسیون2 معادله2 پیشگویی2 توان2 که2 معنی2 بدین2 است؛2
واتسون2 دوربین2 این2که2 به2 توجه2 با2 یافته2است.2 افزایش2

برابر21.6582است2و2بین2مقدار21.52تا22.52می2باشد،2پس،2
همبستگی2بین2خطاها2وجود2ندارد2و2می2توان2رگرسیون2را2

ادامه2داد.

جدول 6: خالصه یافته های مدل رگرسیون
خطای معیاردوربین واتسونضریب تعدیل شدهضریب تعیین)R2(ضریب پیشگویی)R(مدل

11.0001.0001.0001.6580.00

در2 هم2خطی2 شاخص2هاي2 خطی:2 هم  وجود  عدم  فرض 
متغیرهاي2 بین2 که2 داشت2 آن2 از2 حکایت2 نیز2 27 جدول2
مقادیر2 تمامی2 زیرا2 نداشته،2 وجود2 هم2خطی2 پیش2بین،2

میزان2تحمل211بین2صفر2و2یک2و2تمامی2مقادیر2عامل2تورم2
تحلیل2 از2 استفاده2 بنابراین2 بودند،2 از2102 واریانس212کمتر2

رگرسیون2چندگانه2بدون2مانع2است.

جدول 7: شاخص هاي هم خطی مقادیر تولورانس و عامل تورم واریانس
عامل تورم واریانسمیزان تحملمتغیر پیش بین

0.5571.797قابلیت1دسترسی1به1فضا
0.4272.341دسترسی1ها
0.2843.526کارایی

0.4702.129انعطاف1پذیری
0.3243.087ایمنی

0.3462.888جهت1گیری1فضایی
0.2543.942خلوت،1قلمرو1و1غیره

0.1925.218بهداشت1جسمانی1و1رفاه
0.4382.285پایداری

ضریب2 رگرسیون،2 نتایج2 براساس2 2 2،8 جدول2 به2 باتوجه2
2،B=0.235 فضا2 به2 دستیابی2 قابلیت2 متغیر2 براي2 تأثیر2
2،B=0.104 کارایی2 متغیر2 2،B=0.096 دسترسی2ها2 متغیر2
2،B=0.100ایمنی متغیر2 2،B=0.063 انعطاف2پذیری2 متغیر2

جهت2گیری2فضاییB=0.2412،2متغیر2خلوت2،2قلمرو2طلبی2
و2 بهداشت2جسمی2 متغیر2 2،B=0.0912اجتماعی ارتباط2 و2

رفاهB=0.2022،2متغیر2پایداری2B=0.1332می2باشد.2
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جدول 8: خالصه یافته2های حاصل از تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس
متغیر 
مالک

خطای معیار SigFمتغیر پیش بین
برآورد

ضریب تأثیر 
)بتا(

R2R2R تعدیل شده
ت1مندی1دانشجویان

رضای

00819.8538.57.235.750.751.867.قابلیت1دسترسی1به1فضا
001135.9025.27.096.893.893.945.دسترسی1ها

001363.5319.30.104.937.938.969.کارایی
002796.7711.91.063.976.977.988.انعطاف1پذیری

004473.158.47.104.988.988.994.ایمنی
006192.306.58.241.993.993.996.جهت1گیری1فضایی

008546.245.20.091.995.996.998.خلوت،1قلمرو1و1غیره
0015654.823.59.202.998.998.999.بهداشت1جسمانی1و1رفاه

0.00.133111--پایداری

دانشکده  فضای  عملکردی  کیفیت  ارزیابی   -3-5
هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، از 

نظر دانشجویان این دانشکده  

با2توجه2به2جدول2،92میانگین2کلی2رضایت2مندی2دانشجویان2
مردM2=346.044(2(2از2رضایت2مندی2دانشجویان2زن2بیشتر2
است.2این2رضایت2مندی2دانشجویان2مرد2در2کلیه2رشته2ها2
و2مقاطع2به2جز2مقطع2دکتری2دانشجویان2مرد،2وجود2دارد.

جدول 9: آماره2های توصیفی متغیرهای تحقیق
بیشینهکمینهانحراف استانداردتعدادمیانگینمقطعرشتهجنس

307.3404473.871173486کارشناسیمعماریزن
317.8572175.807191463کارشناسی1ارشد

299.0001249.211234390دکتری
308.9097770.635173486کل

376.1602570.444248498کارشناسیشهرسازی
319.5001057.388253424کارشناسی1ارشد

335.4001075.181231452دکتری
354.5114571.864231498کل

370.7331550.570304463کارشناسیارتباطات2تصویری

370.7331550.570304463کل
369.500224.748352387کارشناسینقاشی

369.500224.748352387کل
339.8488675.591173498کارشناسیکل

318.3873169.425191463کارشناسی2ارشد
315.5452263.522231452دکتری
331.21513972.827173498کل

326.6754087.482159527کارشناسیمعماریمرد
333.6921363.798248429کارشناسی2ارشد

255.200576.411145344دکتری
322.0865883.312145527کل



47
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

 سنجش میزان رضایت مندی کاربران از کیفیت عملکردی فضای آموزشی با تأکید بر ارتقاء

بهره وری مراکز آموزشی دانشگاهی

شامره صفحه مقاله: 37-51
13

99
یز
پای
.3

ه2
مار

ش


بیشینهکمینهانحراف استانداردتعدادمیانگینمقطعرشتهجنس

359.9805073.922187499کارشناسیشهرسازی
346.0661577.246205483کارشناسی2ارشد2

348.50024.949345352دکتری
356.5226773.204187499کل

480.000228.284460500کارشناسیارتباطات2تصویری
480.000228.284460500کل

398.500864.787321516کارشناسینقاشی
398.500864.787321516کل

352.14010082.591159527کارشناسیکل
340.3212870.303205483کارشناسی2ارشد

281.857777.260145352دکتری
346.04413580.948145527کل

5-4- ارزیابی کیفیت عملکردی فضای آموزشی از 
نظر دانشجویان دانشکده معماری به تفکیک رشته 

تحصیلی
رضایت2مندی2 کلی2 میانگین2 2،10 جدول2 به2 توجه2 با2

دانشجویان2رشته2نقاشیM=397.700(2(2از2رضایت2مندی2
سایر2دانشجویان2رشته2های2دانشکده2هنر2بیشتر2است.2این2
رضایت2مندی2دانشجویان2در2مقطع2کارشناسی2بیشتر2سایر2

مقاطع2تحصیلی2در2دانشکده،2وجود2دارد.

جدول 10: آماره های توصیفی متغیرهای جمعیت2شناسی تحقیق
بیشینهکمینهانحراف استانداردتعدادمیانگینمقطعرشتهکل

316.5478480.731159527کارشناسیمعماری
323.9113470.880191463کارشناسی2ارشد

286.1171759.563145390دکتری
314.57013576.322145527کل

365.3737572.710187499کارشناسیشهرسازی
335.4402569.944205483کارشناسی2ارشد

337.5831268.211231452دکتری
355.71411272.350187499کل

383.5881760.037304500کارشناسیارتباطات2تصویری
383.5881760.037304500کل

392.7001059.010321516کارشناسینقاشی
392.7001059.010321516کل

346.45718679.457159527کارشناسیکل
328.7965970.113191483کارشناسی2ارشد

307.4132967.236145452دکتری
338.52127477.152145527کل
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6. تحلیل یافته ها
تحلیل2 و2 رگرسیون2 تحلیل2 از2 حاصل2 یافته2های2 تحلیل2
واریانس،2نشان2داد،2متغیر2قابلیت2دستیابی2به2فضا2به2میزان22
20.235درصد،2متغیر2دسترسی2ها2به2میزان20.09622درصد،2
متغیر2کارایی2به2میزان20.10422درصد،2متغیر2انعطاف2پذیری2
به2میزان20.06322درصد،2متغیر2ایمنی2به2میزان20.10022
درصد،2متغیر2جهت2گیری2فضایی2به2میزان20.24122درصد،2
میزان2 به2 اجتماعی2 ارتباط2 و2 طلبی2 قلمرو2 خلوت،2 متغیر2
میزان22 به2 رفاه2 و2 جسمی2 بهداشت2 متغیر2 درصد،2 20.091
درصد2 20.133 میزان2 به2 پایداری2 متغیر2 درصد،2 20.202
را2 دانشجویان(2 )رضایت2مندی2 وابسته2 متغیر2 واریانس2 کل2
تبیین2مي2کند؛2و2با2توجه2به2مقدار2F2و2سطح2معنی2داری2
می2توان2گفت2معادله2رگرسیونی2از2نظر2آماری2مورد2تأیید2
قرار2می2گیرد؛2به2این2معنی2که2قدرت2تبیین2کنندگی2متغیر2

مستقل2از2نظر2آماری2معنی2دار2است.
داد،2 نشان2 اطالعات2 آنالیز2 از2 حاصل2 جداول2 بر2 مداقه2
به2 دستیابی2 قابلیت2 فضایی،2 جهت2گیری2 متغیر2 سه2
و2 تأثیر2گذاری2 بیشترین2 با2 رفاه2 و2 جسمی2 بهداشت2 فضا،2
انعطاف2پذیری؛2خلوت،2قلمرو2طلبی2و2ارتباط22اجتماعی؛2و2
دسترسی2ها2کم2ترین2تأثیرگذاری2را2برمیزان2رضایت2مندی2
دانشجویان2دارند.2از2طرفی2دیگر،2آماره2های2توصیفی2نشان2
را2 زن2 به2 نسبت2 مرد2 دانشجویان2 بیشتر2 رضایت2مندی2 از2
دارد،2که2به2نظر2می2رسد2عوامل2و2خصوصیات2روانشناختی2
)اجتماعی،2جنسیتی2و2غیره(2در2این2امر2دخیل2باشد،2لکن2
تغییر2این2آمارها2در2مقطع2دکتری2به2لحاظ2محدوده2سنی2
اجتماعی2 و2 شغلی2 موقعیت2 یا2 و2 دکتری2 مرد2 دانشجویان2
آن2ها،2الزام2نیاز2به2بحث2و2تحقیق2در2این2مورد2را2می2رساند.2
دانشجویان2 رضایت2مندی2 میانگین2 بودن2 باال2 همچنین2
رشته2 دانشجویان2 برای2 آن2 بودن2 پایین2 و2 هنر2 رشته2
معماری،2می2تواند22ناشی2از2تأثیر2زمینه2تحصیلی2بر2ادراک2
محیطی2دانشجویان،2تأثیرات2روانشناختی2رشته2تحصیلی،22
نوع2نگرش2بر2محیط2و2توقعات2محیطی2آن2ها2بوده2باشد،2که2
نیاز2بررسی2تخصصی2بیشتر2در2این2زمینه،2الزم2می2نماید.22

7.  نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات  
بر2 مؤثر2 و2شاخص2هاي2 عوامل2 دامنه2 و2گستردگی2 وسعت2
در2 را2 عوامل2 این2 طبقه2بندی2 الزام2 دانشگاه2ها،2 بهره2وری2
بررسی2 امکان2 و2 مطالعه2 سهولت2 جهت2 گوناگون،2 ابعاد2
جامع،2نشان2می2دهد؛2پیرو2این2طبقه2بندی2و2دسته2بندی،2
از2 دانشگاه2ها2حاصل2می2شود،2که2 بهره2وری2 بر2 مؤثر2 وجوه2
تحدید2این2وجوه،2پارامترهای2»عوامل2آموزشی«،2»عوامل2
محیطی«2 »عوامل2 و2 اقتصادی«2 »عوامل2 پژوهشی«،2
مطرح2 دانشگاه2ها،2 بهره2وری2 بر2 مؤثر2 عوامل2 به2عنوان2
آن2 مبین2 مطالعه،2 از2 حاصل2 نتایج2 همچنین،2 می2شود؛2
از2کیفیت2محیطی،2یکی2 است2که،2رضایت2مندی2کاربران2
از2عوامل2محیطی،2تأثیرگذار2بر2میزان2بهره2وری2یک2سازمان2
می2باشد،2که2خود،2معلول2مجموعه2عواملی2است2که2الزم2و2

ملزوم2همدیگرند؛2لذا2جهت2ارتقا2میزان2سطح2رضایت2مندی2
کاربران2از2فضا،2توجه2به2همه2عوامل2مذکور2الزامی22است؛2
لذا2شناسایی2نواقص2و2کاستی2ها،2و2اعمال2مدیریت2تغییر،2
به2عنوان2رهیافتی2جهت2بهبود2وضعیت2فعلی2است2و2ارتقا2
طریق2سنجش2 از2 2،P.O.E روش2 مبنای2 بر2 محیط،2 کیفی2
سطح2رضایت2مندی2دانشجویان2از2کیفیت2عملکردی2فضای2

آموزشی2قابل2توجه2است.2
دانشکده2 کاربران2 نظرات2 بررسی2 از2 آمده2 به2دست2 نتایج2
هنر2و2معماری2دانشگاه2آزاد2شهر2تبریز،2مبین2آن22است2که2
نمود2نمادها2و2ارزش2های2فرهنگی2و2القای2حس2مکان،2در2
مرحله2نخست2توجهات2دانشجویان2مشغول2تحصیل2در2این2
دانشکده2بوده2است2و2چگونگی2مکان2یابی2سایت2مجموعه2و2
گستردگی2امکان2بهره2گیری2از2امکانات2زیرساختی2شهری2
کاربران2 دیدگاه2 از2 فضا2 مطلوبیت2 بر2 کالن2شهر2 سطح2 در2
تأثیر2مستقیم2و2مثبت2داشته22است،2همچنین2نقش2طراحی2
کیفیت2 سنجش2 در2 نور2 کیفیت2 بعد2 از2 داخلی2 فضاهای2
رضایت2مندی2 کسب2 در2 و2 پررنگ2 بسیار2 آموزشی2 فضای2
انعطاف2پذیری2در2 بوده2است.2عدم2رعایت2 اثرگذار2 کاربران،2
طراحی2فضاها2هم2از2بعد2عملکرد2و2هم2از2بعد2تقسیم2بندی2
از2یک2سو،2عدم2رعایت2قابلیت2محیط،2در2کنترل2فضاهای2
شخصی2و2مدیریت2انتخابی2دسترس2دیگران2از2سوی2دیگر2
به2 محیط،2 بودن2 لذت2بخش2 القاء2حس2 و2 خوانایی2 عدم2 و2
ترتیب2عوامل2شاخص2نارضایتی2مخاطبین2مجموعه2و22القاء2

حس22آزردگی2را2سبب2شده2اند.
بروکاتو،2 توسط2 شده2 ارائه2 گزارشات2 با2 حاصل،2 نتایج2
میرکمالی2و2نارنجی2ثانی2)1387(،2کارایول2و2مت2)2004(،2
بهره2وری2 بر2 مؤثر2 را2 محیط2 به2 تعلق2 احساس2 داشتن2 که2
به2 2،)1385( علیزاده22اقدم2 و2 گدازگر2 پژوهش2 و2 می2داند2
افزایش2 و2 دانشگاه2 فضای2 امکانات2 بین2 رابطه2 اثبات2 دلیل2
بهره2وری،2همچنین2تحقیق2رضویان2و2همکاران2)1392(،2و2
تعیین2تأثیر2مکان2یابی2و2متغیرهاي2دسترسي2وخوانایي2بر2

کیفیت2محیط،2همسویی2دارد.
آموزش2 نظام2 آموزش2معماری2در2 به2جایگاه2 توجه2 با2 لذا،2
اصلی2 هدف2 به2 نیل2 راستای2 در2 ذیل2 پیشنهادات2 عالی،2
تحقیق،2افزایش2سطح2رضایت2مندی2دانشجویان2دانشکده2
هنر22معماری2دانشگاه2آزاد2اسالمی2واحد2تبریز2ارائه2می2شود:
بهره2وری2 افزایش2 و2 آموزش2 کیفی2 سطح2 ارتقا2 جهت2 2.1
رضایت2مندی2 افزایش2 جهت2 در2 تغییر2 مدیریت2 آموزشی،2
محیط2 به2 دستیابی2 و2 دانشکده،2 کالبد2 از2 دانشجویان2
کیفیت2گرا،2با2صرف2هزینه2کمتر2در2زمان2کوتاه2مورد2توجه2

قرار2گیرد.
با2سؤاالت2 آن2ها2 مطابقت2 و2 پژوهش2 نتایج2 به2 توجه2 با2 2.2
پرسشنامه،2به2نظر2می2رسد2با2انجام2مدیریت2تغییر2در2فضای2
داخلی2دانشکده2و2ارتقاء2قابلیت2شناخت2موقعیت2فرد2در2
عالیم2 نصب2 صورت2 به2 کل2 از2 جزیی2 به2عنوان2 ساختمان2
راهنما2و2پانل2های2اطالعاتی2و2غیره،2وضعیت2رضایت2مندی2

کاربران2از2محیط،2روند2رو2به2رشدی2خواهد2داشت.
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2.3به2نظر2می2رسد،2پویا2ساختن2فضا،2تبدیل2فضای2دانشکده2
به2محیط2کاربر2محور2و22به2تبع2آن2القای2حس2عاطفی2در2
عملکردی2 چند2 و2 باز2 فضاهای2 ایجاد2 با2 آموزشی،2 فضای2
از2 استفاده2 و2 ثابت2 معماری2 عناصر2 از2 تعدادی2 حذف2 )با2
رضایت2مندی2 میزان2 افزایش2 در2 متحرک(2 جداکننده2های2

دانشجویان2نقش2موثری2داشته2باشد.
و2 فیزیکی2 شرایط2 ارایه2 با2 محیط2 حاصل،2 نتایج2 طبق2 2.4
اجتماعی2مطلوب2محرک2ارتباطات2افراد2است،2لذا2به2نظر2

می2رسد،2مدیریت2تغییر2جهت2نیل2به2فضایی2خلوت2و2یا2
شلوغ،2متناسب2با2کاربری2و2تصرف2در2نظر2گرفته2شده2برای2
آن2فضا2می2تواند2موجبات2ارتقا2سطح2رضایت2مندی2کاربران2

را2فراهم2آورد.
2.5پیشنهاد2می2شود،2حالت2مطلوبی2از2رفاه2فیزیکی،2روانی2و2
اجتماعی،2با2اصالح2عواملی2همچون2نور،2سر2و2صدا،2کیفیت2
محیط2 به2 نیل2 جهت2 مصالح،2 و2 رنگ2ها2 داخلی،2 هوای2

آموزشی2با2کیفیت2باال،2در2نظر2گرفته2شود.22

 

پی نوشت
1. Post Occupancy Evaluation (P.O.E(
International Standards for Quality Management,( 2.2درس2آموزی2از2بناها2نوعی2اقدام2پیشگیرانه2به2شمار2می2رود

.(2004
Preiser, 1988; Benes & Vri( داشت:  اشاره2 زیر2 منابع2 به2 می2توان2 باب2 این2 در2 تخصصی2 کتب2 جمله2 از2 2.3

.(jling, 1990; Baird, 1996; Stichting REN, 1994
Keys & Wener,1980; Fridman et al., 1978; Preiser( :2.4از2جمله2این2مطالعات2می2توان2به2منابع2زیر2اشاره2داشت
 et al., 1988; Zimring & Reitzenstein, 1980; Wener, 1989; Teikari, 1995; Preiser & Vischer, 2004;

.(Zimring, 1988; Preiser, 1994
2.5مدل2های2ارائه2شده2در2پژوهش2های2دانشگر2مقدم،2اسالمپور،90؛2دانشپور2و2همکاران،13882؛2رضویان2و2همکاران،13932؛2رفیعیان

2و2همکاران،21388و2وورت2و2وگن13922،2.
 TEMPLATE 6: Sample( و (Template 3: Operational Review Stage( 6. این2پرسشنامه2بر2اساس2نمونه2های
Occupant Survey Questionnaire) ارائه2شده2در Guide to Post Occupancy Evaluation منتشره2از2دانشگاه  

University of Westminster  تنظیم2شده2است.
 7. Minimum
 8. Maximum22

2.9اطالعات2اخذ2شده2از2مرکز2آموزش2دانشکده2و2وب2گاه2دانشکده2معماری2و2هنر.
10. Cronbach’s Alpha 
11. Tolerance
12. VIF
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