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چکیده
و  استادان  علمی  تعامالت  و  رفتارها  نگرش  ها،  بر  که  هستند  اجتماعی  محیطی  کالبدی،  محیط  بر  عالوه  دانشگاه  ها 
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 می  تواند نقش به  سزایی 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 شاخص  های 
آن، نقش آن را در ایجاد مشارکت در یادگیری )به عنوان متغیر وابسته( بررسی می  کند. به بیان دیگر این پژوهش با هدف، 
ارتقاء میزان مشارکت در یادگیری توسط مؤلفه  های کیفیت محیط در دانشگاه بجنورد انجام پذیرفته است. روش تحقیق، 
توصیفی و تحلیلی است و برای گردآوری داده  ها از ابزارهای کتابخانه    ای و پرسش  نامه بهره گرفته شده است و از لحاظ 
هدف، کاربردي است. جامعه  ی آماری آن دانشجویان دانشگاه بجنوردند و نمونه  ها به شیوه  ی تصادفي انتخاب شده  اند. 
تجزیه و تحلیل داده  ها با بهره  برداری از نرم  افزار SPSS و آزمون  های همبستگی اسپیرمن، پیرسون و و آزمون مجذور اِتا 
انجام شده است. بر این اساس 58 گویه در قالب شش شاخص مورد سنجش واقع شده است. خالصه  ی نتایج پژوهش 
حاکی از آن است مؤلفه  ی سرزندگی، کارایی، عدالت و تناسب به ترتیب مهم  ترین مؤلفه  های کالبدی مؤثر بر مشارکت در 

فرآیند یادگیری در فضای دانشگاه هستند.
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۱. مقدمه
فضای دانشگاه باید در جهت برقراری رابطه  ی بیش تر بین 
دربرگیرنده  ی  دیگر،  اجتماعات  و  استادان  دانشجویان، 
مشخصات یک فضای ایده  ال جمعی باشد )ادواردز، 1386(. 
امروزه برخی معتقدند که محیط  های یادگیری، باید امكان 
از محرک  های  نماید و  را تسهیل  فعالیت  های غیر ساکن 
الزم برخوردار باشد، زیرا تحرک فیزیكی و ذهنی و رشد 
آموزشی  نظام  نیازهای  اصلی  ترین  از  اجتماعی  روحیه  ی 
با  جدید  یادگیری  روش  دیگر،  بیان  به  هستند.  نوین 
مقوله  ی تعامالت پیوسته  ی انسان  ها با یک دیگر و با منابع 
طبیعی در ارتباط است و باید به صورت "مشارکتی" باید 
باشد )Greeno, 1998( در سال  های اخیر، هدف اصلی از 
توسعه  ی  بیش تر  ایران  در  عالی  آموزشی  فضاهای  ایجاد 
نیاز  به  پاسخ  گویی  برای  عالی  آموزش  مؤسسات  کّمی 
اما اکنون در دورانی  جوانان در سطح فراگیر بوده است. 
هستیم که می  توان گفت نیاز کمی به فضاهای آموزشی تا 
حدی متعادل شده است و باید فضاهای جدید و با کیفیت 

باال جهت آموزش  محوری در دانشگاه، مد نظر قرار گیرد.
و  آموزش  به  وسیله  ی  علمی  بلند  آرمان  هاي  توسعه  ی 
است؛  دانشگاه  ها  رسالت  و  اهداف  اصلی  ترین  از  پژوهش 
لذا از وظایف دانشگاه، تقویت روحیه  ی یادگیري و تحقیق 
و  یادگیری  فرآیند  در  مشارکت  است.  بهره  برداران  در 
نظام  های  اساس  یک دیگر،  با  انسان  ها  مداوم  تعامالت 
صاحب  نظران  برخی  لذا  می  دهد  تشكیل  را  آموزشی 
معتقدند رویكردهای جدید، نیازمند حرکت، کار گروهی و 
پویایی دانشجویان است. از این رو تعریف نیازها و نحوه  ی 
آن  در  یادگیری  نحوه  ی  سازمان  دهِی محیطی که چنین 

بتواند بالفعل شود، اهمیت خاصی دارد.
دانشگاه، محیطی اجتماعی است و نزدیكی بیش تر شهر و 
این رو  از  این نقش می  انجامد.  دانشگاه، به پر رنگ شدن 
فضاي دانشگاه بایستی در جهت برقراري رابطه  ی بیش تر 
بین دانشجویان و اساتید و اجتماعات دیگر و مشارکت در 
یادگیری، مشخصات یک فضاي ایده  آل جمعی )فضاهایی 
و  خاطر  انبساط  و  تفریح  فراغت،  جمعی،  زندگی  جهت 
دعوت  کنندگی الزم( را در برداشته باشد )غروی الخوانساری، 

 .)1387
محیط  کیفیت  چگونه  می  دهد  نشان  مطالعه  این  روند 
تأثیر  یادگیری  فرآیند  در  مشارکت  بر  می  تواند  دانشگاه 
به  پاسخ  دنبال  به  پژوهش  این  دیگر  بیان  به  و  بگذارد 
این است که کیفیت  های فضایی دانشگاه چگونه می  تواند 
کند؟  فراهم  را  یادگیری  در  مشارکت  از  باالتری  میزان 
مشارکت  ضرورت  پیشینه،  بررسی  از  پس  راستا  این  در 
و توجه به فضای آموزشی تبیین می گردد و بر این مبنا 
سؤاالت و فرضیه ی پژوهش تدوین می شود مراحل بعدی 
تعیین روش تحقیق مناسب و تدوین ساختار پژوهش و 
سپس تجزیه و تحلیل داده  ها و نتیجه  گیری است. در این 
قالب  در  بجنورد(  )دانشگاه  محیط  کیفیت  به  پژوهش 

و  نظارت  سرزندگی،  معنی،  کارایی،  قبیل  از  معیارهایی 
و  مستقل(  متغیر  عنوان  )به  تناسب  و  دسترسی  اختیار، 
وابسته(  متغیر  عنوان  )به  مشارکتی  یادگیری  مؤلفه  های 

پرداخته و تأثیر آن ها بر یک دیگر سنجیده می  شود.

2. ادبیات موضوع
 ارزیابی کیفی مجموعه پردیس مرکزی دانشكده هنرهای 
آن  و ضعف  قّوت  نقاط  شناخت  و  تهران  دانشگاه  زیبای 
ارزیابی  زمینه  ی  در  گرفته  انجام  تحقیقات  نمونه  از 
دانشگاه  های داخلی است که به کوشش غروی الخوانساری 
)1387( انجام شده است و به منظور استخراج معیارهای 
و  دانشگاهی  سایت  های  به  مربوط  تئوری  های  ارزیابی، 
مقایسه  ی تشابهات سایت  های دانشگاهی، فضاهای شهری 
و شهر انجام شده و از ایدۀ "دانشگاه همچون یک شهر" 

استفاده شده است.
یكي از اقدامات عملی در زمینه مشارکت در یادگیري و 
تأثیر محیط بر آن مي  توان به مدارس سالمت محور اشاره 
نمود این پروژه که با همكاري وزارت آموزش و سالمت و 
آژانس توسعه سالمت در زمینه ایجاد مدارس سالمت محور 

در انگلیس شروع به  کار نمود دارای اهداف ذیل است:
1. ارتقاي موفقیت کودک در محیط مدرسه؛

2. ارتقاي انسجام اجتماعي بین کودکان در محیط مدرسه؛
3. کاهش عوامل ناسالم و بي کیفیت در محیط.

طریق  از  تا  بود  این  بر  سعي  پروژه  این  در  کلي  به  طور 
امن کردن فرایند مشارکت و محیط، زمینه هاي دخالت و 
مشارکت کودک در محیط را براي کودکان فراهم نماید در 
مجموع 137 کودک و معلم از مدارس سالم که 76 عدد 
از مدارس ابتدایي و 61 تعداد از مدارس راهنمایي بودند 
در فرآیند تحقیق شرکت داشتند. در این پروژه از کودکان 
خواسته شد که طوري فعالیت نمایند که 1- سالم باشند 
لذت  باشند 4-  داشته  اقتصادي  رفاه  بمانند 3-  امن   -2
ببرند و به اهداف دست یابند. در این  گونه مدارس مفهوم 
مشارکت در سه محور کلي 1- فعالیت و همكاري )روابط 
تولید خروجي  هاي   : در محیط  دانش آموزان  بین  متقابل 
 -2 افراد(  بین  مشخص  زمان  در  ممكن  رضایت  بخش 
اکتشاف )پیشنهاد، ایده اکتشافي، حل مسأله( 3- محیط 

 .)Blake, 2005( با قابلیت چالش و هیجان است
در مدارس سالمت محور برنامه به گونه  ای است که حرکت 
آموزش  هاي  به  آموزش  سنتي  رویكردهاي  از  جهش  و 
سالمت محور و ارتقاي سالمتي باشد که رویكردهاي اخیر 
که  برنامه سالمتي 21  اجتماعي هستند.  پایه  داراي  آن 
در  است  گردیده  بهداشت جهاني طرح  سازمان  از طرف 
همه،  براي  سالمتي  قبیل  از  مفاهیمي  به  معاصر  دوران 
در  عدالت  اساسي،  انساني  عنوان یک حقوق  به  سالمتي 
سالمتي و مشارکت افراد، گروه  ها و سازمان  ها در سالمت 
که  کلیدي  استراتژي  یک  است.  داشته  گرایش  تغییر 
سازمان اخیرا به آن پرداخته سالمتي براي همه افراد در 
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همه سطوح از مدرسه تا مكان کار را شامل مي  شود.
 از دیدگاه سازمان بهداشت جهاني مدرسه سالم، مدرسه  اي 
سالم  به   صورت  زندگي  و  کار  یادگیري،  آن  در  که  است 
انجام مي  گیرد. به  طور کلی مدارس سالمت محور محیطي 
با قابلیت  هاي تداخل کار و زندگي تعریف گردیده است که 
برنامه  ریزي  در جهت  کلي  و سیاست  هاي  اصول  مي  توان 
و طراحي این  گونه مدارس را به صورت ذیل تبیین نمود: 
فراهم  دانش آموز  رشد  براي  قابلیت  هایي  و  فرصت  ها   -1
باشد 2- محیط به تمرین و تجربه دانش آموز توجه نماید 
 Jensen et( 3- محیط قابلیت انجام فعالیت را داشته باشد

.)al., 2008
 در پژوهشی در کشور مالزی با روش   مصاحبه و مشاهده 
از 85 دانشجو با سن  هاي 18 تا 19 در دو کالس دانشگاه 
الزم  داده  هاي  و  اطالعات  تحصیلي  سال  یک  طول  در 
کالس  در  دانشجو  مشارکت  الگوهاي  گردید.  جمع  آوري 
قبیل  از  کالسي  فعالیت  هاي  در  دانشجو  شرکت  شامل 
ویژه  اي فاکتورهاي  بود.  کردن  گوش  و  نوشتن  خواندن، 

 از قبیل سن، جنسیت، تمایل دانشجو به گفتگو، آمادگي 
دانشجو و عواطف دانشجویان )شبیه ترس و اعتماد( جزء 
عوامل مهم فردي و شخصي هستند و عوامل محیطي از 
براي  دیگر  مهم  عوامل  جزء  غیره  و  کالس  اندازه  قبیل 
مشارکت دانشجویان در فرآیند یادگیری  اند. نتایج مطالعه 
در  مشارکت  بر  مؤثر  عوامل  که  مي  دهد  نشان  تحقیق  و 
است:  ذیل  صورت  به  کاربران  این  دیدگاه  از  یادگیری 
متغیرهاي فردي، درگیري در فعالیت  هاي کالسي، ارتباط 
با طبیعت، امنیت، کالس  هاي راحت، کوچک )شامل 30 
دانشجو یا کم تر( و با نشاط، تراکم کم دانش  آموز در کالس 
 Siti( و سروصداي پایین، تهویه مطلوب و کیفیت محیطي

 .)Maziha & Suryani, 2010
فرآیند  در  مشارکت  بر  محیط  کیفیت  تأثیر  در خصوص 
و  آموزشی  روانشناسی  حوزه  ی  در  مطالعاتی  یادگیری 
معماری صورت گرفته است که تعداد کمی از این مطالعات 
در حوزه معماری است و این موضوع به نوآوری پژوهش 
مذکور کمک کرده است. به  طور کلی می  توان به مهم  ترین 

این پژوهش  ها به صورت ذیل اشاره نمود.

جدول ۱: تحقیقات صورت گرفته در زمینه تأثیر محیط بر مشارکت در یادگیری

منبعحوزه تحقیقاهم موضوعات

الگوهای فضاهاي مشارکتي عبارت  اند از: مكان  هاي سالم و تفریحي، مكان 
اتفاقات و رویدادها، فضاهاي سیرکوالسیوني، مكان  هاي خدماتي، مكان  هاي 
مالقات شخصي و عمومي، مكان  ها و فضاهاي انجام پروژه و فعالیت عملي.

)Lahlou, 2009(معماری

در  مشارکت  مؤلفه  های  مهم  ترین  از  یكی  عنوان  به  محیطی  شایستگی 
فعالیت  های محیطی از قبیل یادگیری است و مؤلفه  هاي ذیل براي تأمین 
شایستگي محیطي براي کودکان و نوجوانان ضروري است: مقیاس مناسب 
فضا براي کنترل و نظارت؛ وجود فرصت  هاي پیچیده )چالشي( و به لحاظ 
از  اکتشاف  براي  فرصتي  شدن  فراهم  محیط؛  در  مناسب  زیبایي  شناسي 
بازبیني؛  و  براي خلوت  فرصتي  فراهم شدن  آزاد؛  و  فضاهاي سبز  طریق 
فراهم شدن فرصتي براي دسترسي به مكان  هاي جمعي؛ تشویق استقالل 
کودک از طریق مكان  هاي قابل دسترس؛ قابلیت نگهداري، کنترل و نظارت 

در محیط.

)Miller, 2010(معماری

فردي،  متغیرهاي  از:  عبارت  اند  یادگیری  در  مشارکت  بر  مؤثر  عوامل 
کالس  هاي  امنیت؛  طبیعت؛  با  ارتباط  کالسي؛  فعالیت  هاي  در  درگیري 
راحت، کوچک و با نشاط )کالس شامل 30 دانشجو یا کم تر(، سر و صداي 

کیفیت. و  مطلوب  تهویه  ی  پایین، 

روانشناسی 
)Siti Maziha & Suryani, 2010(آموزشی

فرایند  در  مشارکت  بر  یادگیري  محیط  هاي  تاثیر  بررسی  در  کلیولند 
یادگیري مواردي را براي درگیري در فرایند یادگیري و مشارکت در فعالیت 
یادگیري مهم مي داند که عبارت  اند از: آزادي حرکت در محیط؛ دسترسي 
یادگیري خالق؛  دانش آموز در محیط  هاي  قرارگیري  از فضاها؛  تنوعي  به 
قابلیت انتخاب فضایي دانش  آموزان؛ انعطاف  پذیري و تاثیر آن بر مشارکت 
کودک؛ ارتباط قوي بین فضاها و دسترسي  پذیري آن ها به یكدیگر؛ آسایش 

و راحتي فیزیكي و ذهني دانش آموز.

)Cleveland, 2011(معماری
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منبعحوزه تحقیقاهم موضوعات

به نظر شاپیرو برای مشارکت بیشتر دانش  آموزان در فضاي کالس باید به مؤلفه  های ذیل 
امنیت؛ کاربرد تكنولوژي در فضاي کالس؛ مالكیت در فضاي  توجه نمود: حس جمعي؛ 
کالس؛ دسترسي پذیري در فضا؛ انعطاف  پذیري؛ وجود فضایی برای تقویت فضاي شخصي 

کودکان.

روانشناسی 
آموزشی

 Reich Shapiro,(
)2014

ایجاد  از:  عبارت  ا    ند  وولف  نظر  از  یادگیري  فرایند  در  مشارکت  براي  مفاهیم  اصلي ترین 
ارتباط بین مردم و فضا و بین افراد با یكدیگر )روابط اجتماعي بین مردم(؛ فضا با قابلیت 
مشاهده  ی کابران؛ فضا با قابلیت ایجاد تفكر؛ حمایت از شبكه  هاي اجتماعي؛ استفاده از 
ارتباطات )ایجاد  ایجاد فضاهاي گروهي و جمعي؛ تقویت و حمایت محیط و  تكنولوژي؛ 
نماید(؛ حمایت  هاي  تعلق  و  مالكیت  اینكه دانش  آموز احساس  براي  قابلیت  هایي در فضا 

فیزیولوژیكال. و  رواني 

روانشناسی 
)وولف، 2002(آموزشی

بزیچ در رساله دکتري خود با عنوان طراحي کالس و درگیري دانشجو در فرایند یادگیري 
معتقد است که کالس  هاي سنتي بر خالف کالس  هاي معاصر انعطاف  پذیري الزم را براي 
درگیري دانش آموز در فرایند یادگیري ندارد. نتایج این مطالعه نشان مي  دهد کالس  هایي 
که در آن ها قابلیت  هاي الزم براي بحث و فعالیت گروهي وجود دارد انعطاف  پذیري براي 

انجام فعالیت  هاي متنوع دیده مي  شود و مشارکت براي دانشجو فراهم مي  گردد.

روانشناسی 
آموزشی

 Weber-Bezich,(
)2014

۳. مبانی و مفاهیم پایه
در ادامه به مبانی نظری موضوع مورد بحث تحت عناوین 
محیط«  »کیفیت  و  یادگیری«  فرآیند  در  »مشارکت 

پرداخته می شود.

۳-۱- مشارکت و فرآیند یادگیری
بارز  ویژگی  های  از  یكی  اطالعات  کسب  و  یادگیری 
محرک  همواره  جستجوگری  روحیه  ی  این  انسان  هاست. 
انسان  ها بوده و از آغاز خلقت تاکنون سبب کسب و تولید 
حوزه  های  در  آن  رویكرد  و  ابعاد  اما  است.  شده  دانش 
مكاتب  و  اجتماعی  فرهنگی-  ویژگی  های  از  گوناگون 
فرمایش خداوند  به  توجه  با  است.  پذیرفته  تأثیر  فلسفی 
است  ضروری  جهان،  خلقت  در  تفكر  و  تأمل  به  متعال 
اندیشیدن  خوب  و  شنیدن  خوب  دیدن،  خوب  انسان  ها 
)شریعتمداری،  کنند  کشف  را  خلقت  رموز  و  بیاموزند  را 
انواع  از  یكی  مشارکتی  یادگیری  کلی  به  طور   .)1362
آموزش  کیفیت  شاخص  نیرومندترین  است.  یادگیری 
امر  در  دانش آموزان  مشارکت  سطح  فعال،  یادگیری  و 
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 
یادگیری  جدید  نیازهای  و  انتظارات  برای  را  یادگیرنده 
با  مرتبط  پروژه  های  کاربرد  و  توسعه  فهمیدن،  طریق  از 
می  سازد  آماده  جمعی  نیازهای  به  توجه  و  یادگیرنده 

 .)Wolff, 2001(
نصر آبادی و نوروزی )1384( در مقاله  ای با عنوان تأثیر 
فراگیران  اجتماعی  و  علمی  رشد  بر  مشارکتی  یادگیری 
و  مزیت  ها  عوامل،  متعدد  منابع  بررسی  و  مطالعه  با 
ویژگی  های مشارکت در فرآیند یادگیری را به   صورت ذیل 

بیان می  کنند: 1- دانش آموزان برای اهداف گروه فعالیت 
می  کنند و مسئولیت  پذیر هستند 2- تجربه  ی دانش  آموز 
تقویت می  گردد 3- دانش  آموز به ترغیب و تحریک خاص 
نیاز دارد 4- دانش  آموزان با هم کار می  کنند 5- دانش  آموز 
و  انتقادی  تفكر  مسأله،  حل  مهارت  های  با  فعال  به  طور 
بحث کردن، یاد می  گیرد 6- فعالیت )جمعی، مشارکتی، 
دانش  آموز   -7 است  یادگیری  در  مهمی  عامل  عملی( 
اصلی  محور   -8 می  شود  درگیر  کالسی  فعالیت  های  در 
آموزشی  متنوع  فعالیت  های  است 9-  فرد  یادگیری خود 
در کالس وجود دارد 10- دانش  آموزان هم  کالسی خود را 
در محیط مشاهده می  کنند 11- فضای اعتماد و اطمینان 
وجود دارد و عزت نفس افزایش می  یابد 12- شاخص  های 
سالمت روانی مانند هویت فردی، روابط اجتماعی خوب، 
افزایش می  یابد و خالقیت و حس مسئولیت توسعه می  یابد.

کار  هم  با  دانش  آموزان  عموماً  مشارکتی،  یادگیری  در 
می  کنند، و از یک دیگر و از معلم یاد می  گیرند و به جای 
این که به  طور غیر فعال به معلمی گوش کنند که به صورت 
متكلم وحده به ارائه  ی اطالعات می  پردازد، به  طور فعال در 
فرآیند یادگیری فعالیت می  کنند؛ در این روش دانش  آموز 
یاد می  گیرد در حالی  که هم گروهی او به بررسی مسأله  ی 
مورد مطالعه می  پردازد به  طور فعال به هم  گروه  هایش کمک 
کند. در این روش تفكر انتقادی دانش  آموزان را تشویق و 
کمک می  کند تا ایده  های خود را از طریق بحث  های واضح 
و روشن بیان کنند )جانسون، 1971؛ 1979(. دیوید جانسون 
و راجر جانسون مشخصه  های مشارکت در یادگیری را در 
از:  عبارت  اند  که  می  کنند  بیان  کلیدی  عنصر  پنج  قالب 
وابستگی درونی مثبت، پاسخ  گویی فردی، تعامل رو در رو، 
)هرید،  پردازش گروهی  و  اجتماعی  مهارت  های  یادگیری 

 .)2000
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با توجه به پژوهش  های متعدد در زمینه یادگیری مشارکتی 
مبنای  یادگیری مشارکتی  مورد  زیر در  اصلی  مؤلفه  های 

پذیرفته شده این نوشتار جهت ادامه بحث خواهد بود. 

۳-2- کیفیت محیط
است  طراحی  حرفه  ی  اساسی  مفاهیم  از  یكی  کیفیت 
از  جدای  دارد.  زیادی  عملی  و  نظری  اهمیت  بالطبع  و 
اهمیت نظری، به دلیل بحران کیفیت که امروزه در بیش تر 
محیط  های شهری مشاهده می  شود موضوع کیفیت از نظر 
عملی نیز جایگاه ویژه  ای یافته است. بسیاری از طراحان 
و بهره  برداران به شكل فزاینده  ای نگرانی خود را در مورد 
بی  کیفیت بودن طراحی محیط  های شهری ابراز نموده  اند. 
اما در هر صورت برای داشتن فهم مشترک، جامع و کامل 
این  نظری  توسعه  ی  و  تبیین  محیط،  کیفیِت  موضوع  از 

مفهوم ضروری است.
کیفیت واژه  ای است که در تمامی رشته  های هنری، علمی 
معماری  مباحث  و  مجالت  در  و  دارد  کاربرد  صنعتی  و 
معنایی،  بصری،  کیفیت  با  عمده  به  طور  معماری  کیفیت 
این وجود  با  است.  مربوط  و عملكردی  نمادین  فرهنگی، 
و  ساده  تالشی  واژه  این  معنای  کامل  درک  برای  تالش 

آسان نیست )وورت و وگان، 2005(.
تاریخچه  ی موضوع کیفیت در حوزه معماری نشان می  دهد 
که گاهی کیفیت معماری در قالب کیفیت عملكردی مورد 
آغاز دهه 1990  مثال در  به   عنوان  است؛  بررسی گرفته 
تعدادی از شرکتهای امالک، قانون امالک و مستغالت را 
ایجاد کردند این قانون تأکید بر کیفیت عملكردی داشت و 
به   عنوان سند مهمی در اروپا جهت بررسی کیفیت معماری 
است. همچنین به ابتكار آژانس ساختمان  های دولتی هلند، 
امالک ملی هلند و بنیاد رن شكل گرفت که این بنیاد یک 
روش ساده جهت بررسی سریع و اجمالی )روش ارزیابی 
سریع( کیفیت معماری ساختمان  ها ابداع کرد که ارزیابی 
کیفیت معماری را به حدود 50 جنبه کاهش داده است. این 
بنیاد 5 بخش کلی را برای ارزیابی کیفیت در نظر می  گیرد 
که عبارت  ا  ند از: 1. اطالعات کلی: اطالعات مربط به کاربر، 
عملكردی،  کیفیت   .2 مالی  اطالعات  و  طبقات  مساحت 
موقعیت، ساختمان و محل کار 3. کیفیت بصری و فضایی، 
شرایط  فنی،  کیفیت   .4 کار  محل  و  ساختمان  موقعیت، 
کلی اموال و دستگاه  های آن 5. کیفیت محیطی )همان(.

به  طور کلی می  توان معیارهای کیفیت محیط را از دیدگاه 
پژوهشگران مختلف در قالب جدول ذیل مشاهده نمود.

جدول 2: معیارهای کیفیت محیط از دیدگاه پژوهشگران

منبعمعیار

حفظ پیوستگی حرکت  ها، محصوریت فضاها، پیوستگی لبه  ها، کنترل محورها و 
)راجر ترانیک، 1986(پرسپكتیوها، ترکیب فضاهای درون و بیرون.

سرزندگی، هویت و کنترل، دسترسی به فرصت  ها، تخیل و شادی، اصالت و معنا، زندگی 
)دانلد اپلیارد، 1987(اجتماعی و همگانی، خود اتكایی شهری، محیطی برای همه.

دور بودن، رهایی، انبساط خاطر، گشایش، وسعت و فراخی، جذابیت و شیدایی، سازگاری 
)راشل و استفان کاپالن، 1998(و تطبیق با شرایط محیطی.

)کوین لینچ، 1984(سرزندگی، معنی، تناسب، دسترسی، کنترل و نظارت، کارایی و عدالت.

لحاظ کردن فعالیت  های 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 انعطاف  پذیر بودن فضاها.
)جین جیكوبز، 1961(

مكان، سلسه مراتب، مقیاس، محصوریت، مواد و مصالح، تزیینات، نشانه  ها، عالیم و چراغ  ها 
)تیبالدز، 1992(و توجه به جامعه محلی.

)ساوت ورث، 1989(ساختار، خوانایی، فرم، حس مكان، هویت، دیدها و مناظر؛ و غیره، مقیاس انسانی یا پیاده.

قابلیت دستیابی و امكانات پارکینگ، دسترسی  ها، کارایی، انعطاف  پذیری، ایمنی، 
جهت گیری فضایی، خلوت و قلمرو گرایی و ارتباط اجتماعی، بهداشت جسمی و رفاه 

جسمی و پایداری.
)وورت و وگان، 2005(

)دیكسترا، 1985(کاربردی بودن، وضوح و پیچیدگی، معانی، تناسب، مصالح، بافت، رنگ و نور.

)پاکزاد، 1390(سرزندگی، انعطاف و ایمنی.

)ادهم، 1375(حیاط پر گل و سرسبز، فضای تمیز، رنگ مناسب و دلنشین.
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در این مقاله نظریه  ی 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 دیدگاه های 

این پژوهشگر در کتاب تئوری شكل شهر به تعریف اسمی 
و تعریف عملیاتی مؤلفه  های کیفیت محیط از دیدگاه این 

پژوهشگر پرداخته شده است.

جدول ۳: تعریف اسمی و عملیاتی دیدگاه لینچ در مورد مؤلفه های کیفیت محیط

تعریف عملیاتیتعریف اسمیمؤلفه  های پنجگانه کیفیت محیط

 دسترسی

در اختیار داشتن فوری هر چیز )لینچ، 
.)1381

یک  در  اشغال  کلی  تراکم  بردن  باال  با 
با فشرده  تر کردن و  یا حداقل  سكونت  گاه 
مشترک  مقصدهای  کردن  جور  و  جمع 
نزدیک  تر  به هم  را  و مقصد  می  توان مبدا 

ساخت )همان(.

1. به فضاهای مختلف امكان دسترسی مناسب وجود 
دارد.

2. فضاها قابلیت تغییر دارند.
3. تراکم فضاها در یک محدوده مناسب است و فضاها 

نزدیک یک دیگر قرار دارند.

کارایی و عدالت

مكان عادالنه همه افراد دارای موقعیت برابر 
جهت بروز توان  های پنهانی خود باشند و در 
عین حال از منافع حاصله از توسعه دیگران 

نیز بهره برداری کنند )لینچ، 1381(.
هر فرد باید از حق دستیابی به نیازمندی  های 

اساسی حیاتی بهره  مند باشد )همان(.

4. در این مكان افراد قادر به شرکت در فعالیت  های 
مختلف هستند.

5. در این مكان نیازهای افراد تأمین می  گردد.

سرزندگی

اصلی  ساختار  با  باید  فضایی  محیط 
باشد.  داشته  سازگاری  انسان  بیولوژیكی 

)لینچ، 1381(.
که  است  سكونت  گاهی  خوب  سكونت  گاه 
سموم  خطرات،  با  شدن  مواجه  از  ترس 
باشد  یافته  کاهش  حداقل  به  بیماری  و 

)همان(.

6. در این مكان آسایش حرارتی وجود دارد.
7. در این مكان آسایش بصری وجود دارد.

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

وجود دارد.
به  آن ها  قرارگیری  نحوه  و  10. شكل ساختمان ها 
مناسبی در فضای داخلی  آفتاب  گونه ای است که 

وجود دارد.
11. از فضای سبز این جا به خوبی مراقبت می شود.

12. این مكان قابل کنترل است.
13. خطراتی در محیط من را تهدید نمی  کند.

14. در این مكان امكان پیاده  روی و تمرینات فیزیكی 
وجود دارد.
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نظارت و اختیار

در نظارت فضایی حقوقی وجود دارد که یكی 
رفتار  و  عمل  و  استفاده  حقوق حق  این  از 
آزادانه در یک مكان و یا استفاده از تسهیالت 
آن بدون اختصاص ان به خود است )لینچ، 

.)1381
ابزار و روش  های گوناگونی جهت تخصیص و 
تأمین نظارت وجود دارد. یكی از آن ها برقراری 
مرز و حریم است، یعنی از راه حصار، نرده، 
تابلو و نشانه و نماد، با دستكاری دسترسی در 
واقع دیوارها و سایر منابع را می  توان در مقابل 

حرکت برپا کرد )همان(.
برای  مكررا  فضایی  فاصله  و  ارتفاع  اندازه، 
شده  واقع  استفاده  مورد  فضایی  نظارت 
تخت  روی  به  پادشاهان  توسط  خواه  است 
سلطنت و یا به وسبله مدیران عامل در باالی 

آسمان  خراش ها )همان(.
به  فضایی  نظارت  موانع  رفع  برای  امروزه 
نیروهای  واقع  در  وابسته  ایم  مرکزی  قدرت 
انتظامی با حمایت نهادهای قانونی و برنامه 
دارند،  عهده  بر  را  کار  این  مسئولیت  ریزی 
نسبتاً  قطعات  به  فضا  تقسیم  هم  چنین 
از یک دیگر جدا شده  به  روشنی  کوچک که 
باشند به  طوریكه از هرگونه برخورد متقابلی 
نظارت  رفع  راه  کارهای  از  کند  جلوگیری 

فضایی است )همان(.

15. در این مكان کمد شخصی برای وسایل وجود دارد.
16. امكان تعیین قلمرو در یک محدوده در این مكان وجود دارد.

17. در این مكان احساس مالكیت بر فضا دارم.
18. در این مكان امكان نظارت بر فضاهای مختلف و قابلیت رویت 

مكان وجود دارد.
19. امكان حفظ و نگهداری از محیط وجود دارد.

20. امكان حضور در این فضا وجود دارد.
21. امكان فعالیت و رفتار آزادانه در این مكان وجود دارد.

22. می  توانم از امكانات این مكان به درستی و به خوبی استفاده 
کنم.

23. امكان مدیریت محیط وجود دارد.

24. در این مكان دسترسی  ها و راه  های عبوری کنترل می  گردد.

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

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

27. این مكان توسط انتظامات دانشگاه کنترل می گردد.
28. فضاهای مختلف کاماًل از یک دیگر جدا شده  اند.

29. مقیاس فضاها در این مكان مناسب نظارت است.

معنی

معنی به شكل فضایی و کیفیت وابسته است 
)لینچ، 1381(.

ساده ترین شكل معنی یعنی حدی که شخص 
می  تواند یک مكان را به عنوان مكان متمایزی 
از سایر مكان ها شناخته و یا بازشناسی نماید 

)همان(.
باشند،  هویت  دارای  می  تواند  نیز  رویدادها 
است جشن های خاص  مناسبت  معنی  این 
با  شكوه تا حد زیادی دارای معنی  و مراسم 

است )همان(.
عنصر دیگر معنی، ساختار رسمی است که در 
مقیاس یک مكان کوچک به معنی چگونگی 
سكونت گاه  در  و  یک دیگر  با  اجزاء  ترکیب 

بزرگ به مفهوم حس 
جهت  یابی است )همان(.

ساختار محلی با درک چگونگی انطباق اجزاء 
ما  برای  را  مكان  شناخت  یک دیگر  با  آن 
معنی  دار می  کنند و معموالً مردم برای ایجاد 
استفاده  مختلفی  نشانه  های  از  ساختار  یک 

می  کنند )همان(.

30. فضای کالس قابل وضوح و تشخیص است.
31. فضاهای عمومی قابل وضوح و تشخیص است.

32. این دانشگاه نسبت به دانشگاه  های دیگر متمایز است.
33. رویدادها و مراسم خاصی گاهی در این مكان رخ می دهد.

34. از این مكان خاطره دارم.
35. این مكان برای من آشنا است.

36. من به راحتی مسیر خودم را پیدا می  کنم و گم نمی  شوم.

37. شكل این مكان و فعالیت  های درون مكان با یک دیگر هماهنگ 
هستند.

را در  38. ساختمان  ها طوری هستند که می  توانم مسیر خودم 
دانشگاه پیدا کنم.

39. عالئم و نشانه  های معنی دار در این مكان وجود دارد.
40. افراد تصور ذهنی مشترک از این محیط دارند.

41. از این مكان خوب نگهداری می  شود.
42. این مكان دارای کیفیت کالبدی خوبی است.

تناسب
مكان  رفتار  جدید  اشكال  معرفی  و  ابداع 
ابداع و ساخت شكل  های  اندازه  به  می  تواند 

جدید کالبدی خالقانه باشد )لینچ، 1381(.

43. اینجا مكان خوبی برای تحصیل است.
44. در این مكان احساس آسایش دارم.

45. از این مكان رضایت دارم.
46. ابعاد فضاها در این مكان مناسب است.

47. فضاها قابلیت استفاده  های گوناگون دارد.
48. در این مكان فضاهای آن قابلیت تغییر دارند.
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4. روش تحقیق 
در تحقیق حاضر، از روش تحقیق پیمایشي استفاده شده 
کشف  و  تبیین  توصیف،  مراحل  شامل  روش  این  است؛ 
روش  از  استفاده  با  نظري  چارچوب  متغیرهاست.  روابط 
بر  ارزیابي  کتابخانه  اي و بررسی پیشینیه مربوطه و مدل 
اساس مباني تبیین گردید. سپس بر اساس شاخص  هاي 
بسته-  ساخته  ي  محقق  پرسشنامه  ي  شده،  مستخرج 
پاسخ تهیه و بعد از بررسي روایي و پایایي آن در اختیار 
جامعه  ی آماري قرار گرفته است. جامعه  ي آماري 200 نفر 
از دانشجویان دو سال آخر داشگاه بجنورد تعیین گردید 
نبودند  دسترس  در  که  افرادي  با حذف  میان  این  از  که 
نهایتاً  پرسش  نامه،  در  نقص  داراي  پاسخ  هاي  حذف  و 
کمک  به  نتایج  گردید.  تحلیل  وارد  نفر   185 پاسخ  هاي 

نرم افزار SPSS استخراج گردید.

5. اعتبار تحقیق
طراحی  از  پس  پرسش  نامه،  پایایي  و  اعتبار  تعیین  برای 
گویه  هاي مربوط به متغیرها، پرسش  نامه  ای تنظیم شد و 
را  نظرات خود  تا  قرار گرفت  دانشگاه  استادان  اختیار  در 
درباره قابلیت سنجش متغیرها توسط گویه  ها و نیز مسائل 
توجه  با  مرحله،  این  در  کنند.  اعالم  نگارشي  و  دستوري 
تعدیل و حذف  اصالح،  به  نسبت  نظرات مطرح شده،  به 
صوري،  اعتبار  تعیین  از  پس  شد.  اقدام  گویه  ها  برخي 
مقدماتي  آزمون  مرحله  دو  در  شاخص  ها  روایي  سنجش 
مصاحبه با 20 نفر و آزمون نهایي پرسش  نامه با 200 نفر 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 
طراحي  در  است.  تحصیل  به  مشغول  دانشجوی   4000
سؤال  هاي پرسش  نامه سعي شده بر اساس ادبیات پژوهش 
سؤال  ها در سه بخش )که در چارچوب مفهومي به دست 
سوال  58 مجموع  در  منظور  بدین  و  بگیرند  قرار  آمد( 

مطرح شد. در نهایت با استفاده از نرم  افزار SPSS داده های 
کیفي تبدیل به آمار کمي شده است که در زیر به آن ها 
کرونباخ  آلفاي  ضریب  نهایي،  آزمون  در  مي  شود.  اشاره 

0.803 به  دست آمد.

6. یافته ها
این پژوهش از حیث هدف، جزء پژوهش  هاي کاربردي است. 
به   منظور سنجش رابطه بین کیفیت محیط و مشارکت در 
یادگیری از سوي دانشجویان از روش پژوهش پیمایشي و 
همبستگي شده است. در این راستا جهت تشخیص نرمال 
بودن توزیع داده  اي از آزمون آماري کولموگراف اسمیرنف 
و جهت تعیین رابطه و شدت و جهت رابطه بین متغیرهاي 
مستقل و وابسته از آزمون  هاي آماري همبستگی اسپیرمن 
)پیرسون( و آزمون ضریب مجذور اتا استفاده شده است. 
جامعه آماري پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه بجنورد 
به   منظور  کوکران  فرمول  به  توجه  با  نمونه  حجم  است. 
دستیابي به نتایج مناسب جهت تحلیل در نرم افزار حجم 
نهایت  در  است که  نظر گرفته شده  نمونه 200 عدد در 
185پرسشنامه جمع  آوری گردید و مورد تحلیل واقع شد. 
می  دهد  نشان  نتایج  است.  تصادفی  نمونه گیري  شیوه  ی 
بر  ولی  است  و 2-  بین 2  و کشیدگی  اعداد چولگی  که 
داده  ها  توزیع  اسمیرنف  کولموگراف  آماري  آزمون  اساس 
در شاخص  های کلی »نظارت« و »معنی« نرمال و در بقیه 
شاخص  ها غیر نرمال و با توجه به نمودار پراکندگی رابطه 
بین متغیرها خطی بوده است، متغیر پیوسته و فاصله  ای 
است تعداد نمونه  ها زیاد و تصادفی هستند به همین دلیل 
)در  پیرسون  همبستگی  ضریب  از  همبستگی  تحلیل  در 
توزیع  بودن  نرمال  دلیل  به  معنی  و  نظارت  شاخص  های 
از ضریب  )بقیه متغیرهای شش گانه  اسپیرمن  متغیر( و 
اسپیرمن به دلیل توزیع غیر نرمال( و تحلیل رابطه  ی علی 
بین دو متغیر وابسته و مستقل از عدد مجذور اتا استفاده 

شد.

جدول4: ضریب همبستگی شش مؤلفه متغیر مستقل با مشارکت در فرآیند یادگیری بر اساس ضریب پیرسون

مشارکتدسترسیعدالتسرزندگینظارتمعنیتناسب

0.304**
0.001

0.282**
0.003

0.324**
0.001

0.351**
0.000

0.407**
0.000

0.310**
0.0011

 Pearson Correlation
مشارکت

Sig. )2-tailed(

پیرسون  همبستگی  ضریب  با  معنی  و  نظارت  مؤلفه  دو 
همبستگی  ضریب  با  مؤلفه   4 بقیه  و  گردید  ارزیابی 
می  دهد  نشان  همبستگی  نتایج  گردید  ارزیابی  اسپیرمن 
باالترین   0.398 ضریب  با  عدالت  و  کارایی  شاخص  که 
و  دارد  یادگیری  فرآیند  در  مشارکت  با  را  همبستگی 
کم ترین   0.282 همبستگی  ضریب  با  معنی  شاخص 
همبستگی را با مشارکت در فرآیند یادگیری دارد در واقع 
گویه  های شاخص کارایی و عدالت از مفهوم کیفیت محیط 

در  مشارکت  شاخص  بر  تأثیر  گذاری  رتبه  باالترین  در 
فرآیند یادگیری قرار دارند و بعد از آن شاخص سرزندگی 
با عدد 0.367 قرار دارد و در پایین  ترین رتبه تأثیر  گذاری 
بر مشارکت در فرآیند یادگیری شاخص معنی مكان قرار 
دارد. همچنین نتایج نشان می  دهد که بین نظرات دختران 
و پسران در زمینه دیدگاه نسبت به مشارکت در فرآیند 
یادگیری و شش شاخص کیفیت محیط تفاوت معناداری 

دیده نمی شود.
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جدول5: بررسي میزان تأثیر شاخص هاي مشارکت در فرآیند یادگیری و کیفیت محیط در میان دانشجویان دانشگاه 
بجنورد به لحاظ جنسیت

سطح معناداریدرجه آزادیآمارهمیانگینجنسمتغیر

شاخص

دخترمشارکت
پسر

3.10
2.942.3761960.126

دختردسترسی
پسر

2.54
2.410.6391960.426

دخترعدالت
پسر

2.44
2.340.4991960.482

دخترسرزندگی
پسر

2.85
2.960.6491960.422

دخترنظارت
پسر

2.82
2.701.2901960.259

دخترمعنی
پسر

2.97
2.950.0171960.897

دخترتناسب
پسر

2.79
2.840.0971960.757

جدول6: ضریب همبستگی شش مؤلفه کیفیت محیط )متغیر مستقل( با مشارکت در فرآیند یادگیری )متغیر وابسته( 
بر اساس ضریب اسپیرمن

مشارکتدسترسیعدالتسرزندگینظارتمعنیتناسب

0.329**
0.001

0.253**
0.008

0.312**
0.001

0.367**
0.000

0.398**
0.000

0.283**
 Correlationمشارکت0.0031

Sig. )2-tailed(

جدول7: ضریب مجذور اتا برای گویه  های پرسشنامه

ضریب مجذور اتاسؤاالتمعیار

دسترسی
10.041. در این دانشگاه به فضاهای مختلف آن امكان دسترسی مناسب وجود دارد.

20.129. در این دانشگاه فضاهای آن قابلیت تغییر دارند.
30.045. تراکم فضاها در یک محدوده مناسب است و فضاها نزدیک یک دیگر قرار دارند.

کارایی و عدالت
40.067. در این مكان افراد قادر به شرکت در فعالیت های مختلف هستند.

50.176. در این دانشگاه نیازهای افراد تأمین می گردد.

سرزندگی

60.075. در این مكان آسایش حرارتی وجود دارد.
70.045. در این مكان آسایش بصری وجود دارد.

80.216. محیط به لحاظ بصری نه شلوغ است و نه خلوت.
90.085. در این مكان در فضاهای داخلی تهویه مناسب وجود دارد.

10. شكل ساختمان ها و نحوه قرارگیری آن ها به  گونه  ای است که آفتاب مناسبی در 
0.141فضای داخلی وجود دارد.

110.030. از فضای سبز اینجا به خوبی مراقبت می شود.
120.10. این مكان قابل کنترل است.

130.108. خطراتی در محیط من را تهدبد نمی کند.
140.062. در این مكان امكان پیاده روی و تمرینات فیزیكی وجود دارد.
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ضریب مجذور اتاسؤاالتمعیار

نظارت و اختیار

150.022. در این مكان کمد شخصی برای وسایل وجود دارد.
160.011. امكان تعیین قلمرو در یک محدوده در این مكان وجود دارد.

170.018. در این مكان احساس مالكیت بر فضا دارم.
180.054. در این مكان امكان نظارت بر فضاهای مختلف و قابلیت رویت مكان وجود دارد.

190.140. امكان حفظ و نگهداری از محیط وجود دارد.
200.019. امكان حضور در این فضا وجود دارد.

210.077. امكان فعالیت و رفتار آزادانه در این مكان وجود دارد.
220.066. می  توانم از امكانات این مكان به درستی و به خوبی استفاده کنم.

230.054. امكان مدیریت محیط وجود دارد.
240.058. در این مكان دسترسی  ها و راه  های عبوری کنترل می گردد.

250.061. عالئم و نمادهای گوناگون در این محیط برای امكان نظارت وجود دارد.
26. در این مكان برای دسترسی به فضاهای مهم مانند اتاق رئیس دانشگاه و غیره 

0.042باید از فیلترهای فضایی عبور کرد.

270.077. این مكان توسط انتظامات دانشگاه کنترل می گردد.
280.076. در این دانشگاه فضاهای مختلف کامال از یک دیگر جدا شده اند.

290.058. مقیاس فضاها در این مكان مناسب نظارت است.

معنی

300.049. فضای کالس قابل وضوح و تشخیص است.
310.082. فضاهای عمومی دانشگاه قابل وضوح و تشخیص است.
320.103. این دانشگاه نسبت به دانشگاه  های دیگر متمایز است.

330.021. رویدادها و مراسم خاصی گاهی در این دانشگاه رخ می  دهد.
340.063. از این مكان خاطره دارم.

350.056. این مكان برای من آشنا است.
360.029. در این دانشگاه من به راحتی مسیر خودم را پیدا می کنم و گم نمی شوم.
370.067. شكل این مكان و فعالیت  های درون مكان با یک دیگر هماهنگ هستند.

38. در این دانشگاه ساختمان  ها طوری هستند که می  توانم مسیر خودم را در دانشگاه 
0.082پیدا کنم.

390.119. عالئم و نشانه  های معنی دار در این مكان وجود دارد.
400.049. افراد در این دانشگاه تصور ذهنی مشترک از این محیط دارند.

410.049. از این مكان خوب نگهداری می شود.
420.036. این مكان دارای کیفیت کالبدی خوبی است.

تناسب

430.122. اینجا مكان خوبی برای تحصیل است.
440.154. در این مكان احساس آسایش دارم.

450.100. از این مكان رضایت دارم.
460.043. ابعاد فضاها در این مكان مناسب است.

470.089. در این دانشگاه فضاهای آن قابلیت استفاده  های گوناگون دارد.
480.037. در این دانشگاه فضاهای آن قابلیت تغییر دارند.
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شاخص  که  می  دهد  نشان  اتا  مجذور  تحلیل  نتایج 
بر  تأثیر گذاری  در  میزان  باالترین  دارای  سرزندگی 
مشارکت در فرآیند یادگیری است. گویه  های »محیط به 
لحاظ بصری نه شلوغ است و نه خلوت« دارای بیش ترین 
 21 یعنی  است  یادگیری  فرآیند  در  مشارکت  بر  تأثیر 
درصد از کل واریانس مشارکت در فرآیند یادگیری توسط 
از  بعد  است.  تبیین  قابل  بصری  مطلوب  محیط  واریانس 
این گویه »در این دانشگاه نیازهای افراد تأمین می  گردد« 
بر  تأثیرگذاری  واریانس  باالترین  دارای   0.176 عدد  با 
میزان مشارکت در فرآیند یادگیری است، »در این مكان 
احساس آسایش دارم« با عدد 0.154، »شكل ساختمان  ها 
و نحوه قرارگیری آن ها به  گونه  ای است که آفتاب مناسبی 
در فضای داخلی وجود دارد« با عدد 0.141، »امكان حفظ 
و نگهداری از محیط وجود دارد« با عدد 0.140، »در این 
دانشگاه فضاهای آن قابلیت تغییر دارند« با عدد 0.129 
رتبه  های  در  است«  تحصیل  برای  خوبی  مكان  »اینجا 
بعدی قرار دارند. در نهایت در شاخص سرزندگی، گویه »از 
از  اینجا به خوبی مراقبت می  شود« 3 درصد  فضای سبز 
کل واریانس مشارکت در فرآیند یادگیری توسط واریانس 
تبیین است که در  قابل  از فضای سبز«  »میزان مراقبت 

پایین  ترین رتبه قرار دارد.
هم  چنین نتایج تحلیل  ها حاکی از آن است که گویه  های 
شاخص نظارت و اختیار دارای کم ترین میزان واریانس در 
تبیین واریانس میزان مشارکت در فرآیند یادگیری است 
فرآیند  در  مشارکت  در  را  تأثیر  کم ترین  شاخص  این  و 
در  قلمرو  تعیین  امكان  گویه  کلی  به  طور  دارد.  یادگیری 
یک محدوده در این مكان وجود دارد با عدد 0.011 یعنی 
یادگیری  فرآیند  در  مشارکت  واریانس  کل  از  درصد   1
تبیین  قابل  قلمرو  تعیین  امكان  میزان  واریانس  توسط 
است که این گویه بین 48 گویه طرح شده در پایین  ترین 

رتبه قرار دارد.

7. نتیجه گیري 
و  بین کیفیت محیط  رابطه  ارزیابی  این پژوهش درصدد 
مشارکت در فرآیند یادگیری است. فضاهای آموزشی بستر 
مشارکت در فرآیند یادگیری است. نظر به اهمیت دانشگاه 
این پژوهش  به ویژگی  های خاص آن،  با توجه  بجنورد و 
در  مشارکت  تقویت  در  مؤثر  عوامل  شناسایی  هدف  با 
فرآیند یادگیری با تكیه بر بهبود فضای باز و بسته فضای 
دانشگاهی با تمرکز بر دانشگاه بجنورد صورت گرفته است. 
محیط  تأثیر  مورد  در  شده  انجام  مطالعات  بر  استناد  با 
فعالیت  های  که  می  شود  گرفته  نتیجه  انسان  رفتار  بر 
طراح  تأثیر  حوزه  در  دانشگاهی  فضاهای  در  دانشجویان 
از سوی طراح  تغییر مثبت  فراهم آوردن هر  قرار دارد و 
در این حوزه در اولین گام نیازمند شناخت موارد مؤثر و 

به  کارگیری آن ها در طراحی می  باشد.
نتایج نشان می  دهد که بین نظرات دختران و پسران در 

زمینه دیدگاه نسبت به مشارکت در فرآیند یادگیری و 6 
شاخص کیفیت محیط تفاوت معناداری دیده نمی  شود و 
محیط  کیفیت  شاخص  های  از  عدالت  و  کارایی  مؤلفه  ی 
با ضریب همبستگی 0.407 دارای باالترین همبستگی با 
از  یادگیری است و مؤلفه سرزندگی  مشارکت در فرآیند 
در   0.351 همبستگی  ضریب  با  محیط  کیفیت  شاخص 
استنباط  می  توان  نتایج  بر طبق  دارد.  قرار  بعدی  رتبه  ی 
و  مستقل  به  طور  مؤثر،  موارد  از  یک  هر  تقریباً  که  نمود 
به میزان یكسان در افزایش مشارکت در فرآیند یادگیری 
در دانشگاه بجنورد مؤثر می  باشند. این امر به  طور ضمنی 
تأیید کننده محوری بودن تمامی شش مورد انتخاب شده 
در  یادگیری  در  مشارکت  دهنده  بهبود  عوامل  عنوان  به 
فضای باز و بسته دانشگاه است. نتایج حاکی از آن است که 
گویه  ی »محیط به لحاظ بصری نه خلوت و نه شلوغ است« 
از مؤلفه سرزندگی با مجذور اتای 0.216 دارای باالترین 
ضریب مجذور اتا است که دارای بیش ترین تأثیرگذاری بر 
مشارکت در فرآیند یادگیری است که 21 درصد واریانس 
تأمین  گویه  این  توسط  یادگیری  فرآیند  در  مشارکت 
در  متعادل  حد  در  باید  بصری  عناصر  واقع  در  می  گردد 
نماها به  کار روند و ترکیب هندسی مناسبی داشته باشند 
عدالت  و  کارایی  مؤلفه  از  افراد  نیازهای  تأمین  همچنین 
کیفیت محیط با مجذور اتای 0.176 در رتبه بعدی قرار 
دارد که 17 درصد 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 امكان  پذیر 
است: 1- در نظر گرفتن امكانات و تسهیالت مختلف مورد 
نیاز دانشجو در فضای دانشگاه جهت عدم مراجعه به فضای 
بیرون دانشگاه 2- توجه به فضاها و عملكردهای گوناگون 
در  آسایش  احساس  گویه  همچنین  دانشگاه،  فضای  در 
کیفیت  تناسب  مؤلفه  ی  از   0.154 اتای  مجذور  با  مكان 
محیط در رتبه  ی بعدی قرار دارد که 15 درصد واریانس 
مؤلفه  از  گویه  این  توسط  یادگیری  فرآیند  در  مشارکت 

تناسب تأمین می  گردد.
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