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تأثیر کیفیت محیطهای دانشگاهی بر ارتقاء مشارکت در فرآیند یادگیری،
مورد مطالعاتی :دانشگاه بجنورد
موسی شاکری -۱مصطفی ارغیانی -*2محمد مهوش

۳

 .1استادیار گروه معماری ،دانشكده هنر ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران.
 .2استادیار گروه معماری ،دانشكده هنر ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران (نویسنده مسئول).
 .3استادیار گروه معماری ،دانشكده هنر ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران.
تاریخ دریافت 1398/04/09 :تاریخ اصالحات 1398/10/26 :تاریخ پذیرش نهایی 1398/11/06 :تاریخ انتشار1400/12/29 :

چکیده

دانشگاهها عالوه بر محیط کالبدی ،محیطی اجتماعی هستند که بر نگرشها ،رفتارها و تعامالت علمی استادان و
دانشجویان و نیز بر ارتباط بین مدیریت دانشگاه و اجتماع دانشگاهی و مشارکت در یادگیری تأثیرگذارند .در این میان،
توجه به عوامل مؤثر بر مشارکت در یادگیری میتواند نقش بهسزایی در مطلوبیت این فضاها داشته باشد .با توجه به
اهمیت کیفیت محیط ،این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مفهوم کیفیت محیط (به عنوان متغیر مستقل) و تبیین شاخصهای
آن ،نقش آن را در ایجاد مشارکت در یادگیری (به عنوان متغیر وابسته) بررسی میکند .به بیان دیگر این پژوهش با هدف،
ارتقاء میزان مشارکت در یادگیری توسط مؤلفههای کیفیت محیط در دانشگاه بجنورد انجام پذیرفته است .روش تحقیق،
توصیفی و تحلیلی است و برای گردآوری دادهها از ابزارهای کتابخانهای و پرسشنامه بهره گرفته شده است و از لحاظ
هدف ،كاربردي است .جامعهی آماری آن دانشجویان دانشگاه بجنوردند و نمونهها به شيوهی تصادفي انتخاب شدهاند.
تجزیه و تحلیل دادهها با بهرهبرداری از نرمافزار  SPSSو آزمونهای همبستگی اسپیرمن ،پیرسون و و آزمون مجذور ا ِتا
انجام شده است .بر این اساس  58گویه در قالب شش شاخص مورد سنجش واقع شده است .خالصهی نتایج پژوهش
حاکی از آن است مؤلفهی سرزندگی ،کارایی ،عدالت و تناسب به ترتیب مهمترین مؤلفههای کالبدی مؤثر بر مشارکت در
فرآیند یادگیری در فضای دانشگاه هستند.

واژگان کلیدی :دانشگاه بجنورد ،فضای آموزشی ،مشارکت در فرآیند یادگیری ،کیفیت محیط.
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                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

فضای دانشگاه باید در جهت برقراری رابطهی بیشتر بین
دانشجویان ،استادان و اجتماعات دیگر ،دربرگیرندهی
مشخصات یک فضای ایدهال جمعی باشد (ادواردز.)1386 ،
امروزه برخی معتقدند که محیطهای یادگیری ،باید امکان
فعالیتهای غیر ساکن را تسهیل نماید و از محرکهای
الزم برخوردار باشد ،زیرا تحرک فیزیکی و ذهنی و رشد
روحیهی اجتماعی از اصلیترین نیازهای نظام آموزشی
نوین هستند .به بیان دیگر ،روش یادگیری جدید با
مقولهی تعامالت پیوستهی انسانها با یکدیگر و با منابع
طبیعی در ارتباط است و باید به صورت "مشارکتی" باید
باشد ( )Greeno, 1998در سالهای اخیر ،هدف اصلی از
ایجاد فضاهای آموزشی عالی در ایران بیشتر توسعهی
کمی مؤسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیاز
ّ
جوانان در سطح فراگیر بوده است .اما اکنون در دورانی
هستیم که میتوان گفت نیاز کمی به فضاهای آموزشی تا
حدی متعادل شده است و باید فضاهای جدید و با کیفیت
باال جهت آموزشمحوری در دانشگاه ،مد نظر قرار گیرد.
توسعهی آرمانهاي بلند علمی بهوسیلهی آموزش و
پژوهش از اصلیترین اهداف و رسالت دانشگاهها است؛
لذا از وظایف دانشگاه ،تقویت روحیهی یادگیري و تحقیق
در بهرهبرداران است .مشارکت در فرآیند یادگیری و
تعامالت مداوم انسانها با یکدیگر ،اساس نظامهای
آموزشی را تشکیل میدهد لذا برخی صاحبنظران
معتقدند رویکردهای جدید ،نیازمند حركت ،كار گروهی و
پویایی دانشجویان است .از این رو تعریف نیازها و نحوهی
دهی محیطی كه چنین نحوهی یادگیری در آن
سازمان ِ
بتواند بالفعل شود ،اهمیت خاصی دارد.
دانشگاه ،محیطی اجتماعی است و نزدیکی بیشتر شهر و
دانشگاه ،به پررنگ شدن این نقش میانجامد .از این رو
فضاي دانشگاه بایستی در جهت برقراري رابطهی بیشتر
بین دانشجویان و اساتید و اجتماعات دیگر و مشارکت در
یادگیری ،مشخصات یک فضاي ایدهآل جمعی (فضاهایی
جهت زندگی جمعی ،فراغت ،تفریح و انبساط خاطر و
دعوتکنندگی الزم) را در برداشته باشد (غروی الخوانساری،
.)1387
روند این مطالعه نشان میدهد چگونه کیفیت محیط
دانشگاه میتواند بر مشارکت در فرآیند یادگیری تأثیر
بگذارد و به بیان دیگر این پژوهش به دنبال پاسخ به
این است که کیفیتهای فضایی دانشگاه چگونه میتواند
میزان باالتری از مشارکت در یادگیری را فراهم کند؟
در این راستا پس از بررسی پیشینه ،ضرورت مشارکت
و توجه به فضای آموزشی تبیین میگردد و بر این مبنا
سؤاالت و فرضیهی پژوهش تدوین میشود مراحل بعدی
تعیین روش تحقیق مناسب و تدوین ساختار پژوهش و
سپس تجزیه و تحلیل دادهها و نتیجهگیری است .در این
پژوهش به کیفیت محیط (دانشگاه بجنورد) در قالب

معیارهایی از قبیل کارایی ،معنی ،سرزندگی ،نظارت و
اختیار ،دسترسی و تناسب (به عنوان متغیر مستقل) و
مؤلفههای یادگیری مشارکتی (به عنوان متغیر وابسته)
پرداخته و تأثیر آنها بر یکدیگر سنجیده میشود.

 .2ادبیات موضوع

ارزیابی کیفی مجموعه پردیس مرکزی دانشکده هنرهای
زیبای دانشگاه تهران و شناخت نقاط ق ّوت و ضعف آن
از نمونه تحقیقات انجام گرفته در زمینهی ارزیابی
دانشگاههای داخلی است که به کوشش غروی الخوانساری
( )1387انجام شده است و به منظور استخراج معیارهای
ارزیابی ،تئوریهای مربوط به سایتهای دانشگاهی و
مقایسهی تشابهات سایتهای دانشگاهی ،فضاهای شهری
و شهر انجام شده و از ایدۀ "دانشگاه همچون یک شهر"
استفاده شده است.
يکي از اقدامات عملی در زمينه مشارکت در يادگيري و
تأثیر محيط بر آن ميتوان به مدارس سالمتمحور اشاره
نمود اين پروژه که با همکاري وزارت آموزش و سالمت و
آژانس توسعه سالمت در زمينه ايجاد مدارس سالمتمحور
در انگليس شروع بهکار نمود دارای اهداف ذیل است:
 .1ارتقاي موفقيت کودک در محيط مدرسه؛
 .2ارتقاي انسجام اجتماعي بين کودکان در محيط مدرسه؛
 .3کاهش عوامل ناسالم و بي کيفيت در محيط.
بهطور کلي در اين پروژه سعي بر اين بود تا از طريق
امن کردن فرايند مشارکت و محيط ،زمينه هاي دخالت و
مشارکت کودک در محيط را براي کودکان فراهم نمايد در
مجموع  137کودک و معلم از مدارس سالم که  76عدد
از مدارس ابتدايي و  61تعداد از مدارس راهنمايي بودند
در فرآیند تحقیق شرکت داشتند .در اين پروژه از کودکان
خواسته شد که طوري فعاليت نمايند که  -1سالم باشند
 -2امن بمانند  -3رفاه اقتصادي داشته باشند  -4لذت
ببرند و به اهداف دست يابند .در اينگونه مدارس مفهوم
مشارکت در سه محور کلي  -1فعاليت و همکاري (روابط
متقابل بين دانشآموزان در محيط  :توليد خروجيهاي
رضايتبخش ممکن در زمان مشخص بين افراد) -2
اکتشاف (پيشنهاد ،ايده اکتشافي ،حل مسأله)  -3محيط
با قابليت چالش و هيجان است (.)Blake, 2005
در مدارس سالمتمحور برنامه به گونهای است که حرکت
و جهش از رويکردهاي سنتي آموزش به آموزشهاي
سالمتمحور و ارتقاي سالمتي باشد که رويکردهاي اخير
آن داراي پايه اجتماعي هستند .برنامه سالمتي  21که
از طرف سازمان بهداشت جهاني طرح گرديده است در
دوران معاصر به مفاهيمي از قبيل سالمتي براي همه،
سالمتي به عنوان يک حقوق انساني اساسي ،عدالت در
سالمتي و مشارکت افراد ،گروهها و سازمانها در سالمت
تغيير گرايش داشته است .يک استراتژي کليدي که
سازمان اخيرا به آن پرداخته سالمتي براي همه افراد در
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همه سطوح از مدرسه تا مکان کار را شامل ميشود.
از ديدگاه سازمان بهداشت جهاني مدرسه سالم ،مدرسهاي
است که در آن يادگيري ،کار و زندگي به صورت سالم
انجام ميگيرد .بهطور کلی مدارس سالمتمحور محيطي
با قابليتهاي تداخل کار و زندگي تعريف گرديده است که
ميتوان اصول و سياستهاي کلي در جهت برنامهريزي
و طراحي اينگونه مدارس را به صورت ذیل تبیین نمود:
 -1فرصتها و قابليتهايي براي رشد دانشآموز فراهم
باشد  -2محيط به تمرين و تجربه دانشآموز توجه نمايد
 -3محيط قابليت انجام فعاليت را داشته باشد (Jensen et
.)al., 2008
در پژوهشی در کشور مالزی با روش مصاحبه و مشاهده
از  85دانشجو با سنهاي  18تا  19در دو کالس دانشگاه
در طول يک سال تحصيلي اطالعات و دادههاي الزم
جمعآوري گرديد .الگوهاي مشارکت دانشجو در کالس
شامل شرکت دانشجو در فعاليتهاي کالسي از قبيل
خواندن ،نوشتن و گوش کردن بود .فاکتورهاي ويژهاي

از قبيل سن ،جنسيت ،تمايل دانشجو به گفتگو ،آمادگي
دانشجو و عواطف دانشجویان (شبيه ترس و اعتماد) جزء
عوامل مهم فردي و شخصي هستند و عوامل محيطي از
قبيل اندازه کالس و غیره جزء عوامل مهم ديگر براي
مشارکت دانشجویان در فرآیند یادگیریاند .نتايج مطالعه
و تحقيق نشان ميدهد که عوامل مؤثر بر مشارکت در
یادگیری از ديدگاه اين کاربران به صورت ذیل است:
متغيرهاي فردي ،درگيري در فعاليتهاي کالسي ،ارتباط
با طبيعت ،امنيت ،کالسهاي راحت ،کوچک (شامل 30
دانشجو یا کمتر) و با نشاط ،تراکم کم دانشآموز در کالس
و سروصداي پايين ،تهويه مطلوب و کيفيت محيطي (Siti
.)Maziha & Suryani, 2010
در خصوص تأثیر کیفیت محیط بر مشارکت در فرآیند
یادگیری مطالعاتی در حوزهی روانشناسی آموزشی و
معماری صورت گرفته است که تعداد کمی از این مطالعات
در حوزه معماری است و این موضوع به نوآوری پژوهش
مذکور کمک کرده است .بهطور کلی میتوان به مهمترین
این پژوهشها به صورت ذیل اشاره نمود.

جدول  :1تحقیقات صورت گرفته در زمینه تأثیر محیط بر مشارکت در یادگیری
اهم موضوعات

حوزه تحقیق

منبع

الگوهای فضاهاي مشارکتي عبارتاند از :مکانهاي سالم و تفريحي ،مکان
اتفاقات و رويدادها ،فضاهاي سيرکوالسيوني ،مکانهاي خدماتي ،مکانهاي
مالقات شخصي و عمومي ،مکانها و فضاهاي انجام پروژه و فعاليت عملي.

معماری

()Lahlou, 2009

شایستگی محیطی به عنوان یکی از مهمترین مؤلفههای مشارکت در
فعالیتهای محیطی از قبیل یادگیری است و مؤلفههاي ذيل براي تأمين
شايستگي محيطي براي کودکان و نوجوانان ضروري است :مقياس مناسب
فضا براي کنترل و نظارت؛ وجود فرصتهاي پيچيده (چالشي) و به لحاظ
زيباييشناسي مناسب در محيط؛ فراهم شدن فرصتي براي اکتشاف از
طريق فضاهاي سبز و آزاد؛ فراهم شدن فرصتي براي خلوت و بازبيني؛
فراهم شدن فرصتي براي دسترسي به مکانهاي جمعي؛ تشويق استقالل
کودک از طريق مکانهاي قابل دسترس؛ قابليت نگهداري ،کنترل و نظارت
در محيط.

معماری

معماری

()Cleveland, 2011
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کلیولند در بررسی تاثير محيطهاي يادگيري بر مشارکت در فرايند
يادگيري مواردي را براي درگيري در فرايند يادگيري و مشارکت در فعاليت
يادگيري مهم مي داند که عبارتاند از :آزادي حرکت در محيط؛ دسترسي
به تنوعي از فضاها؛ قرارگيري دانشآموز در محيطهاي يادگيري خالق؛
قابليت انتخاب فضايي دانشآموزان؛ انعطافپذيري و تاثير آن بر مشارکت
کودک؛ ارتباط قوي بين فضاها و دسترسيپذيري آنها به يکديگر؛ آسايش
و راحتي فيزيکي و ذهني دانشآموز.

()Siti Maziha & Suryani, 2010

معماری و شهرسازی آرمانشهر

عوامل مؤثر بر مشارکت در یادگیری عبارتاند از :متغيرهاي فردي،
درگيري در فعاليتهاي کالسي؛ ارتباط با طبيعت؛ امنيت؛ کالسهاي روانشناسی
راحت ،کوچک و با نشاط (کالس شامل  30دانشجو یا کمتر) ،سر و صداي آموزشی
پايين ،تهويهی مطلوب و کيفيت.

()Miller, 2010
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حوزه تحقیق

منبع

به نظر شاپيرو برای مشارکت بيشتر دانشآموزان در فضاي کالس بايد به مؤلفههای ذیل
توجه نمود :حس جمعي؛ امنيت؛ کاربرد تکنولوژي در فضاي کالس؛ مالکيت در فضاي روانشناسی
کالس؛ دسترسيپذيري در فضا؛ انعطافپذيري؛ وجود فضایی برای تقويت فضاي شخصي آموزشی
کودکان.

(Reich Shapiro,
)2014

اصليترين مفاهيم براي مشارکت در فرايند يادگيري از نظر وولف عبارتاند از :ايجاد
ارتباط بين مردم و فضا و بين افراد با يکديگر (روابط اجتماعي بين مردم)؛ فضا با قابليت
مشاهدهی کابران؛ فضا با قابليت ايجاد تفکر؛ حمايت از شبکههاي اجتماعي؛ استفاده از روانشناسی
تکنولوژي؛ ايجاد فضاهاي گروهي و جمعي؛ تقويت و حمايت محيط و ارتباطات (ايجاد آموزشی
قابليتهايي در فضا براي اينکه دانشآموز احساس مالکيت و تعلق نمايد)؛ حمايتهاي
رواني و فيزيولوژيکال.

(وولف)2002 ،

بزيچ در رساله دکتري خود با عنوان طراحي کالس و درگيري دانشجو در فرايند يادگيري
معتقد است که کالسهاي سنتي بر خالف کالسهاي معاصر انعطافپذيري الزم را براي
روانشناسی
درگيري دانشآموز در فرايند يادگيري ندارد .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد کالسهايي
آموزشی
که در آنها قابليتهاي الزم براي بحث و فعاليت گروهي وجود دارد انعطافپذيري براي
انجام فعاليتهاي متنوع ديده ميشود و مشارکت براي دانشجو فراهم ميگردد.

(Weber-Bezich,
)2014

 .3مبانی و مفاهیم پایه

در ادامه به مبانی نظری موضوع مورد بحث تحت عناوین
«مشارکت در فرآیند یادگیری» و «کیفیت محیط»
پرداخته میشود.

 -1-3مشارکت و فرآیند یادگیری

  شماره  .37زمستان 1400
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یادگیری و کسب اطالعات یکی از ویژگیهای بارز
انسانهاست .این روحیهی جستجوگری همواره محرک
انسانها بوده و از آغاز خلقت تاکنون سبب کسب و تولید
دانش شده است .اما ابعاد و رویکرد آن در حوزههای
گوناگون از ویژگیهای فرهنگی -اجتماعی و مکاتب
فلسفی تأثیر پذیرفته است .با توجه به فرمایش خداوند
متعال به تأمل و تفکر در خلقت جهان ،ضروری است
انسانها خوب دیدن ،خوب شنیدن و خوب اندیشیدن
را بیاموزند و رموز خلقت را کشف کنند (شریعتمداری،
 .)1362بهطور کلی یادگیری مشارکتی یکی از انواع
یادگیری است .نیرومندترین شاخص کیفیت آموزش
و یادگیری فعال ،سطح مشارکت دانشآموزان در امر
یادگیری است .در واقع مشارکت فعال به عنوان یک عامل
ضروری برای یادگیری است (نوروزی و نصر آبادی.)1384 ،
در واقع مشارکت در فرآیند یادگیری فرآیندی است که
یادگیرنده را برای انتظارات و نیازهای جدید یادگیری
از طریق فهمیدن ،توسعه و کاربرد پروژههای مرتبط با
یادگیرنده و توجه به نیازهای جمعی آماده میسازد
(.)Wolff, 2001
نصر آبادی و نوروزی ( )1384در مقالهای با عنوان تأثیر
یادگیری مشارکتی بر رشد علمی و اجتماعی فراگیران
با مطالعه و بررسی منابع متعدد عوامل ،مزیتها و
ویژگیهای مشارکت در فرآیند یادگیری را بهصورت ذیل

بیان میکنند -1 :دانشآموزان برای اهداف گروه فعالیت
میکنند و مسئولیتپذیر هستند  -2تجربهی دانشآموز
تقویت میگردد  -3دانشآموز به ترغیب و تحریک خاص
نیاز دارد  -4دانشآموزان با هم کار میکنند  -5دانشآموز
بهطور فعال با مهارتهای حل مسأله ،تفکر انتقادی و
بحث کردن ،یاد میگیرد  -6فعالیت (جمعی ،مشارکتی،
عملی) عامل مهمی در یادگیری است  -7دانشآموز
در فعالیتهای کالسی درگیر میشود  -8محور اصلی
یادگیری خود فرد است  -9فعالیتهای متنوع آموزشی
در کالس وجود دارد  -10دانشآموزان همکالسی خود را
در محیط مشاهده میکنند  -11فضای اعتماد و اطمینان
وجود دارد و عزت نفس افزایش مییابد  -12شاخصهای
سالمت روانی مانند هویت فردی ،روابط اجتماعی خوب،
افزایش مییابد و خالقیت و حس مسئولیت توسعه مییابد.
در یادگیری مشارکتی ،عموماً دانشآموزان با هم کار
میکنند ،و از یکدیگر و از معلم یاد میگیرند و به جای
این که بهطور غیر فعال به معلمی گوش کنند که به صورت
متکلم وحده به ارائهی اطالعات میپردازد ،بهطور فعال در
فرآیند یادگیری فعالیت میکنند؛ در این روش دانشآموز
یاد میگیرد در حالیکه هم گروهی او به بررسی مسألهی
مورد مطالعه میپردازد بهطور فعال به همگروههایش کمک
کند .در این روش تفکر انتقادی دانشآموزان را تشویق و
کمک میکند تا ایدههای خود را از طریق بحثهای واضح
و روشن بیان کنند (جانسون1971 ،؛  .)1979دیوید جانسون
و راجر جانسون مشخصههای مشارکت در یادگیری را در
قالب پنج عنصر کلیدی بیان میکنند که عبارتاند از:
وابستگی درونی مثبت ،پاسخگویی فردی ،تعامل رو در رو،
یادگیری مهارتهای اجتماعی و پردازش گروهی (هرید،
.)2000
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با توجه به پژوهشهای متعدد در زمینه یادگیری مشارکتی
مؤلفههای اصلی زیر در مورد یادگیری مشارکتی مبنای
پذیرفته شده این نوشتار جهت ادامه بحث خواهد بود.

 -2-3کیفیت محیط

کیفیت یکی از مفاهیم اساسی حرفهی طراحی است
و بالطبع اهمیت نظری و عملی زیادی دارد .جدای از
اهمیت نظری ،به دلیل بحران کیفیت که امروزه در بیشتر
محیطهای شهری مشاهده میشود موضوع کیفیت از نظر
عملی نیز جایگاه ویژهای یافته است .بسیاری از طراحان
و بهرهبرداران به شکل فزایندهای نگرانی خود را در مورد
بیکیفیت بودن طراحی محیطهای شهری ابراز نمودهاند.
اما در هر صورت برای داشتن فهم مشترک ،جامع و کامل
ِ
کیفیت محیط ،تبیین و توسعهی نظری این
از موضوع
مفهوم ضروری است.
کیفیت واژهای است که در تمامی رشتههای هنری ،علمی
و صنعتی کاربرد دارد و در مجالت و مباحث معماری
کیفیت معماری بهطور عمده با کیفیت بصری ،معنایی،
فرهنگی ،نمادین و عملکردی مربوط است .با این وجود
تالش برای درک کامل معنای این واژه تالشی ساده و

آسان نیست (وورت و وگان.)2005 ،
تاریخچهی موضوع کیفیت در حوزه معماری نشان میدهد
که گاهی کیفیت معماری در قالب کیفیت عملکردی مورد
بررسی گرفته است؛ به عنوان مثال در آغاز دهه 1990
تعدادی از شرکتهای امالک ،قانون امالک و مستغالت را
ایجاد کردند این قانون تأکید بر کیفیت عملکردی داشت و
بهعنوان سند مهمی در اروپا جهت بررسی کیفیت معماری
است .همچنین به ابتکار آژانس ساختمانهای دولتی هلند،
امالک ملی هلند و بنیاد رن شکل گرفت که این بنیاد یک
روش ساده جهت بررسی سریع و اجمالی (روش ارزیابی
سریع) کیفیت معماری ساختمانها ابداع کرد که ارزیابی
کیفیت معماری را به حدود  50جنبه کاهش داده است .این
بنیاد  5بخش کلی را برای ارزیابی کیفیت در نظر میگیرد
که عبارتاند از .1 :اطالعات کلی :اطالعات مربط به کاربر،
مساحت طبقات و اطالعات مالی  .2کیفیت عملکردی،
موقعیت ،ساختمان و محل کار  .3کیفیت بصری و فضایی،
موقعیت ،ساختمان و محل کار  .4کیفیت فنی ،شرایط
کلی اموال و دستگاههای آن  .5کیفیت محیطی (همان).
بهطور کلی میتوان معیارهای کیفیت محیط را از دیدگاه
پژوهشگران مختلف در قالب جدول ذیل مشاهده نمود.

جدول  :2معیارهای کیفیت محیط از دیدگاه پژوهشگران

سرزندگی ،هویت و کنترل ،دسترسی به فرصتها ،تخیل و شادی ،اصالت و معنا ،زندگی
اجتماعی و همگانی ،خود اتکایی شهری ،محیطی برای همه.

(دانلد اپلیارد)1987 ،

دور بودن ،رهایی ،انبساط خاطر ،گشایش ،وسعت و فراخی ،جذابیت و شیدایی ،سازگاری
و تطبیق با شرایط محیطی.

(راشل و استفان کاپالن)1998 ،

سرزندگی ،معنی ،تناسب ،دسترسی ،کنترل و نظارت ،کارایی و عدالت.

(کوین لینچ)1984 ،

لحاظ کردن فعالیتهای مناسب پیش از توجه به نظم بصری محیط ،استفاده از کاربری
مختلط چه به لحاظ نوع استفاده و چه از نظر حضور ابنیه در یک ناحیه ،توجه به عنصر
"خیابان" ،اختالط اجتماعی و انعطافپذیر بودن فضاها.

(جین جیکوبز)1961 ،

مکان ،سلسهمراتب ،مقیاس ،محصوریت ،مواد و مصالح ،تزیینات ،نشانهها ،عالیم و چراغها
و توجه به جامعه محلی.

(تیبالدز)1992 ،

ساختار ،خوانایی ،فرم ،حس مکان ،هویت ،دیدها و مناظر؛ و غیره ،مقیاس انسانی یا پیاده.

(ساوت ورث)1989 ،

قابلیت دستیابی و امکانات پارکینگ ،دسترسیها ،کارایی ،انعطافپذیری ،ایمنی،
جهتگیری فضایی ،خلوت و قلمروگرایی و ارتباط اجتماعی ،بهداشت جسمی و رفاه
جسمی و پایداری.

(وورت و وگان)2005 ،

کاربردی بودن ،وضوح و پیچیدگی ،معانی ،تناسب ،مصالح ،بافت ،رنگ و نور.

(دیکسترا)1985 ،

سرزندگی ،انعطاف و ایمنی.

(پاکزاد)1390 ،

حياط پر گل و سرسبز ،فضای تميز ،رنگ مناسب و دلنشين.

(ادهم)1375 ،
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(راجر ترانیک)1986 ،
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معیار
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در این مقاله نظریهی لینچ به دلیل جامع بودن به عنوان
الگوی پایه برای سنجش کیفیت محیط (متغیر مستقل)
در نظر گرفته شد که در جدول ذیل بر پایه دیدگاههای

این پژوهشگر در کتاب تئوری شکل شهر به تعریف اسمی
و تعریف عملیاتی مؤلفههای کیفیت محیط از دیدگاه این
پژوهشگر پرداخته شده است.

جدول  :3تعریف اسمی و عملیاتی دیدگاه لینچ در مورد مؤلفههای کیفیت محیط
مؤلفههای پنجگانه کیفیت محیط

تعریف اسمی

دسترسی

در اختیار داشتن فوری هر چیز (لینچ،
.)1381
با باال بردن تراکم کلی اشغال در یک
سکونتگاه یا حداقل با فشردهتر کردن و
جمع و جور کردن مقصدهای مشترک
میتوان مبدا و مقصد را به هم نزدیکتر
ساخت (همان).

کارایی و عدالت

تعریف عملیاتی
 .1به فضاهای مختلف امکان دسترسی مناسب وجود

دارد.

 .2فضاها قابلیت تغییر دارند.

 .3تراکم فضاها در یک محدوده مناسب است و فضاها

نزدیک یکدیگر قرار دارند.

مکان عادالنه همه افراد دارای موقعیت برابر
جهت بروز توانهای پنهانی خود باشند و در  .4در این مکان افراد قادر به شرکت در فعالیتهای
عین حال از منافع حاصله از توسعه دیگران
مختلف هستند.
نیز بهره برداری کنند (لینچ.)1381 ،
هر فرد باید از حق دستیابی به نیازمندیهای  .5در این مکان نیازهای افراد تأمین میگردد.
اساسی حیاتی بهرهمند باشد (همان).
 .6در این مکان آسایش حرارتی وجود دارد.
 .7در این مکان آسایش بصری وجود دارد.

 .8محیط به لحاظ بصری نه شلوغ است و نه خلوت.
 .9در این مکان در فضاهای داخلی تهویه مناسب
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سرزندگی

محیط فضایی باید با ساختار اصلی وجود دارد.
بیولوژیکی انسان سازگاری داشته باشد.
 .10شکل ساختمانها و نحوه قرارگیری آنها به
(لینچ.)1381 ،
سکونتگاه خوب سکونتگاهی است که گونهای است که آفتاب مناسبی در فضای داخلی
ترس از مواجه شدن با خطرات ،سموم وجود دارد.
و بیماری به حداقل کاهش یافته باشد
 .11از فضای سبز اینجا به خوبی مراقبت میشود.
(همان).
 .12این مکان قابل کنترل است.
 .13خطراتی در محیط من را تهدید نمیکند.

 .14در این مکان امکان پیادهروی و تمرینات فیزیکی

وجود دارد.
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در نظارت فضایی حقوقی وجود دارد که یکی  .15در این مکان کمد شخصی برای وسایل وجود دارد.
از این حقوق حق استفاده و عمل و رفتار  .16امکان تعیین قلمرو در یک محدوده در این مکان وجود دارد.
آزادانه در یک مکان و یا استفاده از تسهیالت  .17در این مکان احساس مالکیت بر فضا دارم.
آن بدون اختصاص ان به خود است (لینچ،
 .18در این مکان امکان نظارت بر فضاهای مختلف و قابلیت رویت
.)1381
ابزار و روشهای گوناگونی جهت تخصیص و مکان وجود دارد.
تأمین نظارت وجود دارد .یکی از آنها برقراری  .19امکان حفظ و نگهداری از محیط وجود دارد.
مرز و حریم است ،یعنی از راه حصار ،نرده .20 ،امکان حضور در این فضا وجود دارد.
تابلو و نشانه و نماد ،با دستکاری دسترسی در
واقع دیوارها و سایر منابع را میتوان در مقابل  .21امکان فعالیت و رفتار آزادانه در این مکان وجود دارد.
 .22میتوانم از امکانات این مکان به درستی و به خوبی استفاده
حرکت برپا کرد (همان).
اندازه ،ارتفاع و فاصله فضایی مکررا برای کنم.
نظارت و اختیار نظارت فضایی مورد استفاده واقع شده  .23امکان مدیریت محیط وجود دارد.
است خواه توسط پادشاهان به روی تخت
سلطنت و یا به وسبله مدیران عامل در باالی  .24در این مکان دسترسیها و راههای عبوری کنترل میگردد.
آسمانخراشها (همان).
 .25عالئم و نمادهای گوناگون در این محیط برای امکان نظارت
امروزه برای رفع موانع نظارت فضایی به
وجود دارد.
قدرت مرکزی وابستهایم در واقع نیروهای
برنامه
انتظامی با حمایت نهادهای قانونی و
 .26در این مکان برای دسترسی به فضاهای مهم مانند اتاق رئیس
ریزی مسئولیت این کار را بر عهده دارند ،دانشگاه و غیره باید از فیلترهای فضایی عبور کرد.
همچنین تقسیم فضا به قطعات نسبتاً
 .27این مکان توسط انتظامات دانشگاه کنترل میگردد.
کوچک که بهروشنی از یکدیگر جدا شده
باشند بهطوریکه از هرگونه برخورد متقابلی  .28فضاهای مختلف کام ً
ال از یکدیگر جدا شدهاند.
جلوگیری کند از راهکارهای رفع نظارت
 .29مقیاس فضاها در این مکان مناسب نظارت است.
فضایی است (همان).

معنی
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تناسب

معنی به شکل فضایی و کیفیت وابسته است  .30فضای کالس قابل وضوح و تشخیص است.
(لینچ.)1381 ،
 .31فضاهای عمومی قابل وضوح و تشخیص است.
سادهترین شکل معنی یعنی حدی که شخص
میتواند یک مکان را به عنوان مکان متمایزی  .32این دانشگاه نسبت به دانشگاههای دیگر متمایز است.
از سایر مکانها شناخته و یا بازشناسی نماید  .33رویدادها و مراسم خاصی گاهی در این مکان رخ می دهد.
(همان).
 .34از این مکان خاطره دارم.
رویدادها نیز میتواند دارای هویت باشند،
 .35این مکان برای من آشنا است.
این معنی مناسبت است جشنهای خاص
و مراسم باشکوه تا حد زیادی دارای معنی  .36من به راحتی مسیر خودم را پیدا میکنم و گم نمیشوم.
است (همان).
 .37شکل این مکان و فعالیتهای درون مکان با یکدیگر هماهنگ
عنصر دیگر معنی ،ساختار رسمی است که در هستند.
مقیاس یک مکان کوچک به معنی چگونگی
ترکیب اجزاء با یکدیگر و در سکونتگاه  .38ساختمانها طوری هستند که میتوانم مسیر خودم را در
بزرگ به مفهوم حس
دانشگاه پیدا کنم.
جهتیابی است (همان).
ساختار محلی با درک چگونگی انطباق اجزاء  .39عالئم و نشانههای معنی دار در این مکان وجود دارد.
آن با یکدیگر شناخت مکان را برای ما  .40افراد تصور ذهنی مشترک از این محیط دارند.
ً
معنیدار میکنند و معموال مردم برای ایجاد  .41از این مکان خوب نگهداری میشود.
یک ساختار از نشانههای مختلفی استفاده
 .42این مکان دارای کیفیت کالبدی خوبی است.
میکنند (همان).
 .43اینجا مکان خوبی برای تحصیل است.
 .44در این مکان احساس آسایش دارم.
ابداع و معرفی اشکال جدید رفتار مکان  .45از این مکان رضایت دارم.
میتواند به اندازه ابداع و ساخت شکلهای
جدید کالبدی خالقانه باشد (لینچ .46 .)1381 ،ابعاد فضاها در این مکان مناسب است.
 .47فضاها قابلیت استفادههای گوناگون دارد.
 .48در این مکان فضاهای آن قابلیت تغییر دارند.
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 .4روش تحقيق

در تحقيق حاضر ،از روش تحقيق پيمايشي استفاده شده
است؛ اين روش شامل مراحل توصيف ،تبيين و كشف
روابط متغيرهاست .چارچوب نظري با استفاده از روش
كتابخانهاي و بررسی پیشینیه مربوطه و مدل ارزيابي بر
اساس مباني تبيين گرديد .سپس بر اساس شاخصهاي
مستخرج شده ،پرسشنامهي محقق ساختهي بسته-
پاسخ تهيه و بعد از بررسي روايي و پايايي آن در اختيار
جامعهی آماري قرار گرفته است .جامعهي آماري  200نفر
از دانشجویان دو سال آخر داشگاه بجنورد تعيين گرديد
كه از اين ميان با حذف افرادي كه در دسترس نبودند
و حذف پاسخهاي داراي نقص در پرسشنامه ،نهايتاً
پاسخهاي  185نفر وارد تحليل گرديد .نتايج به كمك
نرمافزار  SPSSاستخراج گرديد.

 .5اعتبار تحقيق
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برای تعيين اعتبار و پايايي پرسشنامه ،پس از طراحی
گويههاي مربوط به متغيرها ،پرسشنامهای تنظيم شد و
در اختيار استادان دانشگاه قرار گرفت تا نظرات خود را
درباره قابليت سنجش متغیرها توسط گویهها و نیز مسائل
دستوري و نگارشي اعالم كنند .در اين مرحله ،با توجه
به نظرات مطرح شده ،نسبت به اصالح ،تعديل و حذف
برخي گويهها اقدام شد .پس از تعيين اعتبار صوري،
سنجش روايي شاخصها در دو مرحله آزمون مقدماتي
مصاحبه با  20نفر و آزمون نهايي پرسشنامه با  200نفر از
دانشجویان دانشگاه بجنورد در دو سال آخر تحصیل انجام
گرفت .دانشگاه بجنورد به دلیل این که دانشگاه جامع و
مادر استان خراسان شمالی است انتخاب گردید که دارای
 4000دانشجوی مشغول به تحصیل است .در طراحي
سؤالهاي پرسشنامه سعي شده بر اساس ادبيات پژوهش
سؤالها در سه بخش (که در چارچوب مفهومي به دست
آمد) قرار بگيرند و بدين منظور در مجموع  58سوال

مطرح شد .در نهايت با استفاده از نرمافزار  SPSSدادههای
كيفي تبديل به آمار كمي شده است كه در زير به آنها
اشاره ميشود .در آزمون نهايي ،ضريب آلفاي كرونباخ
 0.803بهدست آمد.

 .6يافتهها

اين پژوهش از حيث هدف ،جزء پژوهشهاي كاربردي است.
بهمنظور سنجش رابطه بین کیفیت محیط و مشارکت در
یادگیری از سوي دانشجویان از روش پژوهش پيمايشي و
همبستگي شده است .در اين راستا جهت تشخيص نرمال
بودن توزيع دادهاي از آزمون آماري كولموگراف اسميرنف
و جهت تعيين رابطه و شدت و جهت رابطه بين متغيرهاي
مستقل و وابسته از آزمونهاي آماري همبستگی اسپیرمن
(پیرسون) و آزمون ضریب مجذور اتا استفاده شده است.
جامعه آماري پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه بجنورد
است .حجم نمونه با توجه به فرمول كوكران به منظور
دستيابي به نتايج مناسب جهت تحليل در نرم افزار حجم
نمونه  200عدد در نظر گرفته شده است که در نهایت
185پرسشنامه جمعآوری گردید و مورد تحلیل واقع شد.
شيوهی نمونهگيري تصادفی است .نتایج نشان میدهد
که اعداد چولگی و کشیدگی بین  2و  -2است ولی بر
اساس آزمون آماري كولموگراف اسميرنف توزیع دادهها
در شاخصهای کلی «نظارت» و «معنی» نرمال و در بقیه
شاخصها غیر نرمال و با توجه به نمودار پراکندگی رابطه
بین متغیرها خطی بوده است ،متغیر پیوسته و فاصلهای
است تعداد نمونهها زیاد و تصادفی هستند به همین دلیل
در تحلیل همبستگی از ضریب همبستگی پیرسون (در
شاخصهای نظارت و معنی به دلیل نرمال بودن توزیع
متغیر) و اسپیرمن (بقیه متغیرهای شش گانه از ضریب
اسپیرمن به دلیل توزیع غیر نرمال) و تحلیل رابطهی علی
بین دو متغیر وابسته و مستقل از عدد مجذور اتا استفاده
شد.

جدول :4ضریب همبستگی شش مؤلفه متغیر مستقل با مشارکت در فرآیند یادگیری بر اساس ضریب پیرسون
تناسب

معنی

نظارت

**0.324** 0.282** 0.304
0.001
0.003
0.001

سرزندگی
**0.351
0.000

عدالت

دسترسی

**0.310** 0.407
0.001
0.000

دو مؤلفه نظارت و معنی با ضریب همبستگی پیرسون
ارزیابی گردید و بقیه  4مؤلفه با ضریب همبستگی
اسپیرمن ارزیابی گردید نتایج همبستگی نشان میدهد
که شاخص کارایی و عدالت با ضریب  0.398باالترین
همبستگی را با مشارکت در فرآیند یادگیری دارد و
شاخص معنی با ضریب همبستگی  0.282کمترین
همبستگی را با مشارکت در فرآیند یادگیری دارد در واقع
گویههای شاخص کارایی و عدالت از مفهوم کیفیت محیط

مشارکت
1

Pearson Correlation

مشارکت

)Sig. (2-tailed

در باالترین رتبه تأثیرگذاری بر شاخص مشارکت در
فرآیند یادگیری قرار دارند و بعد از آن شاخص سرزندگی
با عدد  0.367قرار دارد و در پایینترین رتبه تأثیرگذاری
بر مشارکت در فرآیند یادگیری شاخص معنی مکان قرار
دارد .همچنین نتایج نشان میدهد که بین نظرات دختران
و پسران در زمینه دیدگاه نسبت به مشارکت در فرآیند
یادگیری و شش شاخص کیفیت محیط تفاوت معناداری
دیده نمیشود.

تأثیر کیفیت محیطهای دانشگاهی بر ارتقاء مشارکت در فرآیند یادگیری
شماره صفحه مقاله65-77 :
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جدول :5بررسي ميزان تأثير شاخصهاي مشارکت در فرآیند یادگیری و کیفیت محیط در ميان دانشجویان دانشگاه
بجنورد به لحاظ جنسيت

شاخص

متغیر

جنس

میانگین

آماره

درجه آزادی سطح معناداری

مشارکت

دختر
پسر

3.10
2.94

2.376

196

0.126

دسترسی

دختر
پسر

2.54
2.41

0.639

196

0.426

عدالت

دختر
پسر

2.44
2.34

0.499

196

0.482

سرزندگی

دختر
پسر

2.85
2.96

0.649

196

0.422

نظارت

دختر
پسر

2.82
2.70

1.290

196

0.259

معنی

دختر
پسر

2.97
2.95

0.017

196

0.897

تناسب

دختر
پسر

2.79
2.84

0.097

196

0.757

جدول :6ضریب همبستگی شش مؤلفه کیفیت محیط (متغیر مستقل) با مشارکت در فرآیند یادگیری (متغیر وابسته)
بر اساس ضریب اسپیرمن
تناسب

معنی

نظارت

**0.312** 0.253** 0.329
0.001
0.008
0.001

سرزندگی
**0.367
0.000

عدالت

دسترسی

مشارکت

**0.283** 0.398
0.003
0.000

1

Correlationمشارکت
)Sig. (2-tailed

جدول :7ضریب مجذور اتا برای گویههای پرسشنامه
معیار
دسترسی
کارایی و عدالت

 .2در این دانشگاه فضاهای آن قابلیت تغییر دارند.

0.129

 .3تراکم فضاها در یک محدوده مناسب است و فضاها نزدیک یکدیگر قرار دارند.

0.045

 .4در این مکان افراد قادر به شرکت در فعالیتهای مختلف هستند.

0.067

 .5در این دانشگاه نیازهای افراد تأمین میگردد.

0.176

 .6در این مکان آسایش حرارتی وجود دارد.

0.075

 .7در این مکان آسایش بصری وجود دارد.

0.045

 .8محیط به لحاظ بصری نه شلوغ است و نه خلوت.

0.216

 .9در این مکان در فضاهای داخلی تهویه مناسب وجود دارد.

0.085

 .10شکل ساختمانها و نحوه قرارگیری آنها بهگونهای است که آفتاب مناسبی در
فضای داخلی وجود دارد.

0.141

 .11از فضای سبز اینجا به خوبی مراقبت میشود.

0.030

 .12این مکان قابل کنترل است.

0.10

 .13خطراتی در محیط من را تهدبد نمیکند.

0.108

 .14در این مکان امکان پیادهروی و تمرینات فیزیکی وجود دارد.

0.062

  شماره  .37زمستان 1400

 .1در این دانشگاه به فضاهای مختلف آن امکان دسترسی مناسب وجود دارد.

0.041

معماری و شهرسازی آرمانشهر

سرزندگی

سؤاالت

ضریب مجذور اتا
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نظارت و اختیار
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معنی

تناسب

سؤاالت

ضریب مجذور اتا

 .15در این مکان کمد شخصی برای وسایل وجود دارد.

0.022

 .16امکان تعیین قلمرو در یک محدوده در این مکان وجود دارد.

0.011

 .17در این مکان احساس مالکیت بر فضا دارم.

0.018

 .18در این مکان امکان نظارت بر فضاهای مختلف و قابلیت رویت مکان وجود دارد.

0.054

 .19امکان حفظ و نگهداری از محیط وجود دارد.

0.140

 .20امکان حضور در این فضا وجود دارد.

0.019

 .21امکان فعالیت و رفتار آزادانه در این مکان وجود دارد.

0.077

 .22میتوانم از امکانات این مکان به درستی و به خوبی استفاده کنم.

0.066

 .23امکان مدیریت محیط وجود دارد.

0.054

 .24در این مکان دسترسیها و راههای عبوری کنترل میگردد.

0.058

 .25عالئم و نمادهای گوناگون در این محیط برای امکان نظارت وجود دارد.

0.061

 .26در این مکان برای دسترسی به فضاهای مهم مانند اتاق رئیس دانشگاه و غیره
باید از فیلترهای فضایی عبور کرد.

0.042

 .27این مکان توسط انتظامات دانشگاه کنترل می گردد.

0.077

 .28در این دانشگاه فضاهای مختلف کامال از یکدیگر جدا شدهاند.

0.076

 .29مقیاس فضاها در این مکان مناسب نظارت است.

0.058

 .30فضای کالس قابل وضوح و تشخیص است.

0.049

 .31فضاهای عمومی دانشگاه قابل وضوح و تشخیص است.

0.082

 .32این دانشگاه نسبت به دانشگاههای دیگر متمایز است.

0.103

 .33رویدادها و مراسم خاصی گاهی در این دانشگاه رخ میدهد.

0.021

 .34از این مکان خاطره دارم.

0.063

 .35این مکان برای من آشنا است.

0.056

 .36در این دانشگاه من به راحتی مسیر خودم را پیدا میکنم و گم نمیشوم.

0.029

 .37شکل این مکان و فعالیتهای درون مکان با یکدیگر هماهنگ هستند.

0.067

 .38در این دانشگاه ساختمانها طوری هستند که میتوانم مسیر خودم را در دانشگاه
پیدا کنم.

0.082

 .39عالئم و نشانههای معنی دار در این مکان وجود دارد.

0.119

 .40افراد در این دانشگاه تصور ذهنی مشترک از این محیط دارند.

0.049

 .41از این مکان خوب نگهداری میشود.

0.049

 .42این مکان دارای کیفیت کالبدی خوبی است.

0.036

 .43اینجا مکان خوبی برای تحصیل است.

0.122

 .44در این مکان احساس آسایش دارم.

0.154

 .45از این مکان رضایت دارم.

0.100

 .46ابعاد فضاها در این مکان مناسب است.

0.043

 .47در این دانشگاه فضاهای آن قابلیت استفادههای گوناگون دارد.

0.089

 .48در این دانشگاه فضاهای آن قابلیت تغییر دارند.

0.037

تأثیر کیفیت محیطهای دانشگاهی بر ارتقاء مشارکت در فرآیند یادگیری
شماره صفحه مقاله65-77 :

نتایج تحلیل مجذور اتا نشان میدهد که شاخص
سرزندگی دارای باالترین میزان در تأثیرگذاری بر
مشارکت در فرآیند یادگیری است .گویههای «محیط به
لحاظ بصری نه شلوغ است و نه خلوت» دارای بیشترین
تأثیر بر مشارکت در فرآیند یادگیری است یعنی 21
درصد از کل واریانس مشارکت در فرآیند یادگیری توسط
واریانس محیط مطلوب بصری قابل تبیین است .بعد از
این گویه «در این دانشگاه نیازهای افراد تأمین میگردد»
با عدد  0.176دارای باالترین واریانس تأثیرگذاری بر
میزان مشارکت در فرآیند یادگیری است« ،در این مکان
احساس آسایش دارم» با عدد « ،0.154شکل ساختمانها
و نحوه قرارگیری آنها بهگونهای است که آفتاب مناسبی
در فضای داخلی وجود دارد» با عدد « ،0.141امکان حفظ
و نگهداری از محیط وجود دارد» با عدد « ،0.140در این
دانشگاه فضاهای آن قابلیت تغییر دارند» با عدد 0.129
«اینجا مکان خوبی برای تحصیل است» در رتبههای
بعدی قرار دارند .در نهایت در شاخص سرزندگی ،گویه «از
فضای سبز اینجا به خوبی مراقبت میشود»  3درصد از
کل واریانس مشارکت در فرآیند یادگیری توسط واریانس
«میزان مراقبت از فضای سبز» قابل تبیین است که در
پایینترین رتبه قرار دارد.
همچنین نتایج تحلیلها حاکی از آن است که گویههای
شاخص نظارت و اختیار دارای کمترین میزان واریانس در
تبیین واریانس میزان مشارکت در فرآیند یادگیری است
و این شاخص کمترین تأثیر را در مشارکت در فرآیند
یادگیری دارد .بهطور کلی گویه امکان تعیین قلمرو در
یک محدوده در این مکان وجود دارد با عدد  0.011یعنی
 1درصد از کل واریانس مشارکت در فرآیند یادگیری
توسط واریانس میزان امکان تعیین قلمرو قابل تبیین
است که این گویه بین  48گویه طرح شده در پایینترین
رتبه قرار دارد.

 .7نتيجهگيري

زمینه دیدگاه نسبت به مشارکت در فرآیند یادگیری و 6
شاخص کیفیت محیط تفاوت معناداری دیده نمیشود و
مؤلفهی کارایی و عدالت از شاخصهای کیفیت محیط
با ضریب همبستگی  0.407دارای باالترین همبستگی با
مشارکت در فرآیند یادگیری است و مؤلفه سرزندگی از
شاخص کیفیت محیط با ضریب همبستگی  0.351در
رتبهی بعدی قرار دارد .بر طبق نتایج میتوان استنباط
نمود که تقریباً هر یک از موارد مؤثر ،بهطور مستقل و
به میزان یکسان در افزایش مشارکت در فرآیند یادگیری
در دانشگاه بجنورد مؤثر میباشند .این امر بهطور ضمنی
تأیید کننده محوری بودن تمامی شش مورد انتخاب شده
به عنوان عوامل بهبود دهنده مشارکت در یادگیری در
فضای باز و بسته دانشگاه است .نتایج حاکی از آن است که
گویهی «محیط به لحاظ بصری نه خلوت و نه شلوغ است»
از مؤلفه سرزندگی با مجذور اتای  0.216دارای باالترین
ضریب مجذور اتا است که دارای بیشترین تأثیرگذاری بر
مشارکت در فرآیند یادگیری است که  21درصد واریانس
مشارکت در فرآیند یادگیری توسط این گویه تأمین
میگردد در واقع عناصر بصری باید در حد متعادل در
نماها بهکار روند و ترکیب هندسی مناسبی داشته باشند
همچنین تأمین نیازهای افراد از مؤلفه کارایی و عدالت
کیفیت محیط با مجذور اتای  0.176در رتبه بعدی قرار
دارد که  17درصد واریانس مشارکت در فرآیند یادگیری
توسط این گویه است بر این اساس هنجارهای اجتماعی
و مشارکت زمانی قوت کامل دارند که به تأمین نیازهای
افراد توجه گردد تحقق این امر با شرایط ذیل امکانپذیر
است -1 :در نظر گرفتن امکانات و تسهیالت مختلف مورد
نیاز دانشجو در فضای دانشگاه جهت عدم مراجعه به فضای
بیرون دانشگاه  -2توجه به فضاها و عملکردهای گوناگون
در فضای دانشگاه ،همچنین گویه احساس آسایش در
مکان با مجذور اتای  0.154از مؤلفهی تناسب کیفیت
محیط در رتبهی بعدی قرار دارد که  15درصد واریانس
مشارکت در فرآیند یادگیری توسط این گویه از مؤلفه
تناسب تأمین میگردد.
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این پژوهش درصدد ارزیابی رابطه بین کیفیت محیط و
مشارکت در فرآیند یادگیری است .فضاهای آموزشی بستر
مشارکت در فرآیند یادگیری است .نظر به اهمیت دانشگاه
بجنورد و با توجه به ویژگیهای خاص آن ،این پژوهش
با هدف شناسایی عوامل مؤثر در تقویت مشارکت در
فرآیند یادگیری با تکیه بر بهبود فضای باز و بسته فضای
دانشگاهی با تمرکز بر دانشگاه بجنورد صورت گرفته است.
با استناد بر مطالعات انجام شده در مورد تأثیر محیط
بر رفتار انسان نتیجه گرفته میشود که فعالیتهای
دانشجویان در فضاهای دانشگاهی در حوزه تأثیر طراح
قرار دارد و فراهم آوردن هر تغییر مثبت از سوی طراح
در این حوزه در اولین گام نیازمند شناخت موارد مؤثر و
بهکارگیری آنها در طراحی میباشد.
نتایج نشان میدهد که بین نظرات دختران و پسران در
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