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هدف اين پژوهش پرداختن به بررسي مفهوم رضايتمندی و عوامل ارتقاء رضايت دانشآموزان از مدرسه ميباشد .اين
پژوهش از لحاظ هدف ،بنیادی و از نظر ماهیت ،کمي -کیفي ميباشد .در اين پژوهش دو روش مورد استفاده قرار گرفته
اند :الف)روش تحقیق پیمايشي(زمینه يابي) ب)روش تحقیق همبستگي .برای نمونهگیری از روش نمونه گیری خوشه ای
چندمرحلهای استفاده شده است .همچنین به منظور سنجش ديدگاه افراد ،به تدوين جدول هدف و محتوا بر اساس مطالعات
انجام شده و مصاحبه با معماران صاحب نظر ،پرداخته شده است .با توجه به اين جدول ،پرسشنامهای طراحي شده و میان
جامعه توزيع گرديده است .پس از طبقه بندی اطالعات بدست آمده با استفاده از نرمافزار  ،SPSSبه بررسي و تحلیل آنها
پرداخته شده و پنج عامل موثر بر رضايتمندی استخراج گرديده است .اين عوامل عبارتند از :آسايش کالبدی ،ادراک محیطي،
امنیت رواني ،جذابیت محیطي ،احساس تعلق .عاملهای حاصله با آزمون  Tمورد تجزيه و تحلیل واقع گرديد .در نهايت
مشخص شد که با اطمینان  39درصدی میانگین نمونه بزرگتر از میانگین جامعه است .همچنین جامعه آماری حداقل 07
درصد با اين عامل توافق داشتهاند.
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 .1مقدمه

بررسي و تدوين متغیرهای موثر بر میزان رضايت
دانشآموزان از مدرسه.

عوامل محیطي موثر بر رضايتمندی دانشآموزان از فضاهای آموزشي

آنچه شخصیت آدمي را شكل ميدهد ،بيشك متاثراز
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فضايي ميباشد که در آن پرورش يافته است .آنچه
ميپسندد نشات از آن چیزی ميگیرد که در گذشتهاش
مشاهده نموده و آنچه ميداند هماني است که در
کودکي و نوجواني آموخته است .بنابراين ،ايجاد محیطي
آرام ،دوستداشتني و لذتبخش ،موجب جلب توجه وتمايل
دانشآموزان برای حضور در مدرسه و ارتقای سالمت
رواني آنان میشود(زينعلي دهشیری.)3183 ،
«مدرسه» در کنار دارا بودن شرايط فوق ،مكاني است

 2 –2فرضيههاي تحقيق
بین میزان رضايت دانشآموزان و عوامل محیطي
دبیرستان رابطه معنادار وجود دارد.
متغیرهای محیطي ميتواند در رضايتمندی دانشآموزان
موثر باشد.
 3 –2سواالت تحقيق
عوامل محیطي موثر جهت افزايش رضايتمندی در مدارس

که با هدف «پرورش» و «آموزش» شكل گرفته است .ازاين

فضاهای آموزشي کدام است؟

رو به جهت دارا بودن هدف عالي پرورش و تاثیر

عناصر محیطي موثر در ايجاد رضايتمندی کاربران کدام

اجتنابناپذير فضا بر فرد ،نیازمند طراحي ويژه است .بدين

است؟

معني که فعالیتهای آموزشي و پرورشي مدرسه بايستي

اصول طراحي محیط ،جهت ارتقاء رضايت در دانشآموزان

در فضاهای مناسب و دارای ابعاد استاندارد و بر اساس

کدامند؟

نیازها و عاليق دانشآموزان انجام پذيرد تا معلم در

 4 –2روش تحقيق

تدريس و شاگرد در يادگیری ،احساس رغبت و انگیزه

پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،تحقیقي بنیادی و از نظر

نموده و از فعالیت خود لذت ببرند( .طباعیان،حبیب ،عابدی،

ماهیت ،کمي -کیفي است .در تحقیقات کمي ،جمعآوری

)3137

دادهها و تحلیلها با تكیه بر فرمولها و مدلهای رياضي

رضايت کاربران از فضای آموزشي باعث رشد و

صورت ميگیرد؛ اما در پژوهشهای کیفي اطالعات با استناد
به شواهد طبیعي و تجارب واقعي به دست ميآيند .به طور

شكوفايي استعدادهای آنها و همچنین بازدهي هرچه بیشتر

کلي رويكرد کمي -کیفي کارآمدتر ميباشد.

عوامل آموزشي و پرورشي اثرات قابل توجهي بر فراگیران

در اين پژوهش دو روش مورد استفاده قرار گرفته است:

و دانشآموزان باقي مي گذارد.

الف)روش تحقیق پیمايشي(زمینهيابي) :کهه اطالعهات آن بهه

مدرسه ميشود .چگونگي معماری اين فضاها در کنار ساير

رضايت از دورههای آموزشي ،مانند رضايت مشتريان از
بازار ،منتج از عوامل متعدد بسیار پیچیده است .درک اينكه

صورت ترکیبي از شیوه های کمي و کیفي جمهعآوری شهده
است.

اين عوامل چیستند و چگونه ترکیب ميشوند و به چه

ب)روش تحقیق همبستگي :در اين تحقیق به منظور

نحوی بر رضايت فرد تاثیر میگذارند؛ برای دست

مدليابي روابط دروني بین متغیرها در قالب تحلیل مسیر

اندرکاران آموزش که اعتقاد دارند رضايت فراگیران و

از روشهای همبستگي نیز استفاده شده است.

يادگیری آنها ،بازده مطلوب کوششهای آنهاست ،بسیار
با ارزش است( .اپلیتون ،به نقل از ديوانگاهي)3188 ،

 .2فرآيند پژوهش
 1 – 2اهداف تحقيق
ارائه يك الگوی معماری مناسب مبتني بر رضايت
دانشآموزان در فضاهای آموزشي.

 .3پيشينه پژوهش
 3-1عوامل کيفي موثر بر رضايتمندي
با توجه به بررسيهای انجام گرفته و همچنین
تحقیقاتي که در گذشته صورت گرفته است ،عوامل موثر
بر رضايتمندی دانشآموزان در مدرسه متفاوت و متنوع
است .اين عوامل را ميتوان به چهار دسته تقسیم کرد:
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مهارتهای معلم ،شرايط دوره آموزشي ،محیط آموزش و
شرايط و امكانات کالس درس (بات و رحمان.)2732 ،3
در میان اين عوامل ،مهارتهای معلم در اولويت اول
بودهو بیشترين تأثیر را بر رضايت دانشآموز دارد.
همچنین شرايط دوره آموزشي ،تابع قوانین و مقررات
زمان است که هیچ يك از اين عوامل در حیطه کار
نگارندگان نميباشند .محیطهای آموزشي و شرايط و
امكانات کالس ،عواملي هستند که اين پژوهش سعي در
تبیین راههای ارتقاء و بهبود آنها دارد.

همچنین ابعاد کیفي محیط ،بعنوان يكي از بخشهای
رابطه انسان و محیط و همچنین رضايت از محیط،
درنظرگرفته ميشود( .رفیعیان ،خدايي)3188 ،
تسهیالت فیزيكي مدرسه تاثیری اساسي بر عملكرد
دانشآموزان و اثر بخشي کار معلمان دارد .در شرايط
يكسان پیشرفت تحصیلي کساني که در مدارسي با تسهیالت
مناسب تحصیل کردهاند  9تا  30درصد از ديگران بیشتر
بوده است( .زماني ،نصر)3186 ،
بر طبق تحقیقات مرتضوی اولويت اول دانشآموزان
دختر و پسر ،تجهیز آزمايشگاهها (تهیه وسايل و غیره)،

فضاهای آموزشي
نگرش به تحصیل و مدرسه بعنوان متغیری روانشناختي
و تاثیر تراکم کالس (میزان سرانه فضا در کالس و متغیر

تجهیز مدرسه از نظر وسايل ورزشي است و اولويت سوم
هر دو گروه تعمیر سرويسهای بهداشتي ميباشد.
(مرتضوی)3106 ،

پیچیدگي و درهم تنیده بودن تأثیر متغیرهای موثر در

کالس درس مناسب است .اين جنبه ،بهخصوص خوانايي

رفتار دانشآموزان را مشخصتر ميکند بهگونهای که

اطالعات را تحت تاثیر قرار ميدهد .در اين بین ،نور روز

ميتوان نتیجه گرفت اقدام يك جانبهای مانند بهبود شرايط

بسیار مهم است (ازی .)2770 ،2نورپردازی مناسب در يك

تحصیلي و روابط انساني حاکم بر محیطهای آموزشي،

مدرسه منجر به بهبود عملكرد دانشآموزان ،خلق محیط

بدون توجه به شرايط فیزيكي معماری آنها و يا بالعكس ،به

داخلي سالمتر ،جلوگیری از يكنواختي محیط و...

دلیل در هم تنیده بودن آنها ،چندان ثمربخش نخواهد بود.

ميشود(.کاملنیا)3183 ،

برای بهبود شرايط الزم است در سطح کالن و با تلفیق
اطالعات روانشناختي ،جامعهشناختي و اصول علوم تربیتي از

دما :شرايط حرارتي ميتواند سالمت کاربران را تحت

يك سو و اصول علم معماری و مهندسي از سوی ديگر ،به

تاثیر قرار دهد و شرايط نا مطلوب ميتواند باعث بي

منظور نیل به اهداف آموزشي کشور قدمهای موثری

تفاوتي و حتي استرس شود (ازی.)2770 ،

برداشته شود( .مرتضوی)3106 ،
با توجه به مطالب مذکور دربارۀ رضايت از فضا،
ميتوان گفت معماری در رضايت دانشآموزان از مدرسه
موثر است .در اين بخش تكنیكهای ايجاد رضايتمندی را که
در معماری قابل اجرا هستند مورد بحث قرار دادهايم.

 1-1آسايش کالبدی

تهويه :هوای تازه نیز برای جلوگیری از خستگي کاربر،
مورد نیاز است (ازی.)2770 ،
صدا :يك مشكل شايع در مدارس مناطق شهری ،واقع
شدن در نزديكي ترافیك مسیرهای شلوغ است .سر و صدا
بر فهم و ارتباط کالمي تاثیر ميگذارد (ازی.)2770 ،

موضوع رضايت و ارزيابي محیط از ديدگاههای مختلف

ابعاد :بارکر موسس روانشناسي اکولوژيك ،عقیده دارد

بررسي شده است .ارزيابيهای محیطي از دو جنبه انسان و

بین ابعاد فیزيكي معماری و رفتاری در قرارگاههای فیزيكي

محیط مورد توجه قرارگرفتهاند.

رابطه معناداری وجود دارد( .بارکر)3368،

رضايت از طريق شاخصهای کالبدی خاص مانند دما،
ديد و منظر ،سروصدا ،موقعیت قرارگیری اتاق در
ساختمان و  ...اندازهگیری ميشود.

مدارس کوچكتر ،يك محل امن برای دانشآموزان
همراه با نظم و انظباط بیشتر را تامین ميکنند و مشكالت
کمتری را به وجود ميآورند؛ در نتیجه خانوادهها ،معلمان
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مربوط به ابعاد فیزيكي معماری فضاها) بر ادراک فضا؛

نور :شرايط روشنايي يكي ديگر از عوامل مهم برای يك

عظمتي ،صباحي و عظمتي

 1-2تكنیكهای ايجاد رضايتمندی در

اولويت دوم دخترها تجهیز نمازخانه واولويت دوم پسرها
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و دانشآموزان احساس رضايت بیشتری دارند (ازی،
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عوامل محیطي موثر بر رضايتمندی دانشآموزان از فضاهای آموزشي
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توسعه حس تعلق به محیط يادگیری در جوانان در حال
رشد همكاری ميکنند (خان و کوترکار .)2732 ،

با توجه به نقش و اهمیت احساس عدم ازدحام در

مقیاس متناسب با بچهها :محیط مدارس بدون مقیاس

تعادل رواني توصیه ميشود همزمان با کاهش تراکم

صمیمانه

احساس

کالسها بهمنظور کاهش تراکم حجم کالسها اقدامات

خوشامدگويي داشته باشند .مقیاس بر توانايي راحت بودن

موثر (افزايش ارتفاع کالسها) صورت گیرد تا در صورت

و در نتیجه معاشرتپذيری تاثیر ميگذارد .در فضاهای

افزايش ناخواسته تعداد دانشآموزان ،کمبود اکسیژن و

بزرگ کودکان سريعا احساس گمشدگي و در نتیجه بيپناه

احساس ازدحام مانع پیشرفت دانشآموزان و موجب

بودن ميکنند (دی.)2770 ،

خستگي نشود( .مرتضوی)3106 ،
ديوارهای بلند و ضخیم و راهروهای تنگ و طويل،
محصور بودن و زنداني شدن را القا ميکنند( .ادهم)3109،
يك بنای خوشامدگو با محیط گرم و راحت ،يك پارامتر
مهم در تعامل با دانشآموزان است( .دی.)2770 ،1

 1-4احساس تعلق به فضا

و

خودماني

هرگز

نميتوانند

دخالت در فضا :فلسفه معماری جديد بر اين اساس
استوار است که هر اندازه مصرفکننده فضای معماری ،در
تولید و يا شكلدهي آن دخالت داشته و در پیدايش آن
فضا مشارکت نموده باشد ،عالقمندی وی به آن و نیز
درجه مشارکت او در فعالیتهای درون آن فضا بیشتر
ميگردد(.مرتضوی)3106 ،

احساس تعلق داشتن در محیط يادگیری از مهمترين

در مدارسي که تمرکز بر روی جنبههای مثبت کار

نیازها به شمار میرود .از راهكارهای موثر در راستای

دانشآموزان است و برای مثال کار دانشآموزان روی

باالبردن حس تعلق بچهها به فضای آموزشي استفاده از

ديوار نصب ميشود؛ دانشآموزان خود را در محیط

«الگوی مدرسه به مثابه خانه»است .استفاده ار عناصری از

مدرسه سهیم ميدانند و در امور مدرسه مشارکت دارند

معماری داخلي که به بچهها احساس در خانه بودن را القا

(ماکول .)2771،ديوارهای کالس به عنوان فضای يادگیری

کنند ميتواند در اين راستا مورد توجه باشند(کامل

محلي برای نصب آثار دانشآموزان و ايجاد حس مالكیت

نیا.)3183،

است( .کامل نیا)3183 ،

سیمای بصری :پیرو بخشي از استراتژی بازاری،
ساختمان مدارس يك ظاهر شیك و امروزی(مدرن) را بر

 1-9جذابیت محیطي

تن دارند .اين ظاهر در بسیاری از موارد منجر به ايجاد يك

زيبايي و نقوش فضای داخلي :تاثیر کاربری بر روی

حجم بزرگ ،موسسهای ،يكنواخت ساخته شده ،سترون و

کاربران در حال رشد ،وسیع است و به طور جدی توسط

يك ساختمان با شخصیت رسمي ميشود .ولي همانطور که

تحقیقات بر آن تاکید شده است .دی اين ارتباط شاعرانه

دی 4تأکید ميکند آنچه که برای بزرگساالن زيبايي دارد،

را زماني توضیح ميدهد که ميگويد بچههای در حال

الزاما برای جوانان از لحاظ احساسي ،تجربه خوشايندی

رشد نیاز به غذاهای مقوی دارند ولي اين مواد تنها از راه

ندارد( .دی.)2770 ،

دهان وارد بدن ما نميشود ،بلكه از دريچه کل حواس به

فضای شخصي(خصوصي) :تحقیقات نشان داده که
مرزهای روانشناسانه شخصي همراه با مكان ،رفتارهای ما را
تحت تأثیر قرار ميدهند .هويت و شناسه مكان بطور
موثری با رفتارهای پاسخگويي محیطي ،همكاری و تعامل
دارند (واسكه و کوربین.)2773 ،9
نیاز به شخصيسازی محیط يك ويژگي ذاتي انسان
است که منجر به ريشهدار شدن ميشود .فضای داخلي زيبا
و نقوش دلنشین و فضای شخصي به موزات يكديگر برای

درون ما راه مييابند (دی .)2770 ،يك محیط با تنوع زياد،
سرشار از شگفتيها است در حالي که چالش برای کودکان
يك فرصت برای احساس پیشرفت فراهم ميکند و
پیچیدگي يك احساس رازآمیز را القا ميکند .اين مالحظات
اگرچه درباره همسايگي محیطهای کودکان بحث ميکند،
ولي برای فضاهای داخلي نیز صادق است .زيباييها و
نقوش مناسب فضاهای داخلییك نقش محوری را در
محیط يادگیری ايفا ميکنند (ژانگ و لي.)2733 ،0

▪عوامل محیطي موثر بر رضايتمندی دانشآموزان از فضاهای آموزشي

طبیعت،در آرامشبخشي و کاهش استرس در افراد اثر

شفافیت در بین ديوارها و ستونها گردند .تداوم فضايي به

دارد .طبیعت با ايجاد يك لذت بصری ،استرس را کاهش

کوچكي و بزرگي فضا ارتباطي ندارد و انسان ،عامل پیوند

ميدهد و در نهايت احساس مثبتي ايجاد ميکند که

دهندهای است که با زنجیره ادراکي و با بهرهگیری از

انديشههای منفي را محدود مينمايد (هیتیگ.)2771، 8

حساسیتي فطری،مجموعهای پیچیده را مورد توجه قرار

استفاده از رنگها ،بافتها ،و الگوهای مناسب و جذاب
برای پوشش کفها و ديوارها (زماني ،نصر.)3186 ،
استفاده از ساير فضاهای آموزشي مانند فضاهای
سرپوشیده با وسايل بازی و سرگرمي ،محل اجرای

داده و سپس عناصر گوناگون پراکنده آن را در حوزه
نهايیدريافتهای خويش جمعآورده و نهايتاً درک فضايي و
پیام مستتر آن را در مييابد.

 1-8امنیت رواني

موسیقي و مرکز کامپیوتر و( ...زماني ،نصر)3186 ،
امنیت نوعي احساس آرامش و آسايش دروني قلمداد

ادراک محیطي ،اساس رضايتمندی از کیفیت محیط
است .ادراک محیطي فرايندی است که ازطريق آن انسان
دادههای الزم را بر اساس نیازش از محیط پیرامون خود
برميگزيند (مطلبي،3187 ،ص)98.
ادراک فضايي و شناخت يك محیطِ دربرگیرنده،
سراسیمگي را کاهش میدهد و ميتواند مشوق تجربههای
در کاربران افزايش ميدهد (لینچ.)3300 ،3

محیط به شخص نوعي احساس امنیت ميدهد .وی همچنین
غرض از داشتن تصوير روشن از محیط را چنین عنوان
ميکند که فرد بتواند به آساني اجزای محیط را بشناسد و
آنها را در ذهن خود ،در قالبي به هم پیوسته ارتباط دهد.
در واقع ،سامان يافتگي و امنیت رواني حاصل از اين دو
فرايند است که احساس دلپذيری را در محیط ايجاد
ميکند .توجه به ويژگيهايي از طراحي داخلي که موجب
باال رفتن حس امنیت در بچه ميشود از زمره موضوعات
مرتبط با ويژگيهای کیفي معماری داخلي است (کامل

عرصهبندی و تفكیك بخش اداری و آموزشي در

نیا .)3183،تصوير خوب از محیط به کودک نوعي آرامش و

مدرسه باعث آرامش دانشآموزان ميگردد( .خان و

احساس امنیت ميدهد .او ميتواند رابطهای موزون بین

کوترکار.)2732 ،37

خود و جهان خارج بوجود آورد .اين درست بر خالف
احساس ترسي است که هنگام گم کردن راه و جهت ،به او

از شرايط دلپذيری محیط ،تامین وضوح و خوانايي

دست ميدهد( .برمن.)3366 ،32

است( .کاملنیا)3183،
سلسله مراتب و فضای قابل دفاع ،جنبه پشتیباني و
دسترسي آسان برای مراجعان به صورت پیاده و سواره

حمايتي دارند .ايندو با هم آرام آرام به کاربر يك احساس

سبب آسايش بیشتر و محبوبیت مدرسه میگردد (زماني،

تحت محافظت بودن را ميدهند که منجر به احساس

نصر.)3186 ،

امنیت و آرامشي که در سنین رشد بسیار حیاتي است،

کاپلن و کاپلن در مورد اهمیت جهتيابي در محیط
ساختهشده مطالعات بسیاری انجام دادهاند .نشانههای
بصری و معابر حمل و نقل که بطور منطقي مكانیابي
شدهاند به کودکان در رسیدن به مقصدهايشان کمك
ميکنند (کاپلن و کاپلن.)3388 ،33

ميشود (دی.)2774 ،

 .4ابزار گردآوري دادهها
در اين تحقیق جهت جمعآوری اطالعات مورد نیاز طي
دو مرحله عمل شده است .مرحله اول :جهت جمعآوری

تداوم فضايي در محیط داخلي به نحوی که مسیر

اطالعات بهمرور ادبیات موضوع پرداخته شده است؛ از

حرکت انسان و يا نگاه او در تداومي پیوسته صورت گیرد و

مقالهها ،پاياننامهها و همچنین کتابهای مرتبط با موضوع

گشايشهای فضايي در خطوط افقي و عمودی موجب

استفاده گرديده است.
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يادگیری باشد .ادراک فضايي و خوانايي ،احساس راحتي را

 ،3180ص.)62 .کوين لینچ ميگويد :تصويری شايسته از

عظمتي ،صباحي و عظمتي

 1 -0ادراک محیطي

ميشود که از مؤلفههای فعال محیط بدست ميآيد (بانیان،
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مرحله دوم :نگرشسنجي از دانشآموزان مناطق
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16

شده است .روايي سازۀ ابزار نیز با استفاده از روش تحلیل
30

مطالعه شده است .همانطور که اشاره شد برای

جامعه نمونه بر پايه روش تحقیق پیمايشي انجام گرديده

عاملي

است .الزم بهذکر است که در اين تحقیق پرسشنامه منبع

جمعآوری اطالعات از پرسشنامهای که محقق تهیه کرده

بسیار مهمي در جمعآوری اطالعات مربوط به گروه مورد

استفاده شده است .برای اطمینان از روايي آن ،پرسشنامه را

مطالعه بوده است .با استفاده از نتايج و اطالعات بدست

ا استادان مجرب معماری رؤيت کرده و پس از تأيید ايشان

آمده از آنها در مورد رابطه بین محیط کالبدی و

در بین نمونهها توزيع گرديده است.

رضايتمندی قضاوت گرديده است.
38

 1-4پايايي پرسشنامه

3-4ابزار سنجش

پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرانباخ،33

پژوهشگر به منظور سنجش ديدگاه دانشآموزان ،با

 7/83به دست آمده است که نشان از همساني دروني و

مطالعه و دسته بندی پژوهشهای پیشین به تدوين جدول

پايايي بسیار مناسبي برای اين ابزار ميباشد .با استفاده از

هدف -محتوا پرداخته است و با توجه به اين جدول

روشهای همبستگي دروني بین سواالت ،ضرايب تمییز هر

پرسشنامه ای طراحي کرده است.

يك از سواالت مطالعه شدهاند ،در نتیجه از  16سوال3 ،

 2-4روايي 31پرسشنامه
به منظور بررسي سه روش روايي صوری ،34روايي
36

محتوايي ،39و روايي سازه

ابزار مورد استفاده قرار

گرفتهاند .روايي صوری با استفاده از نظر متخصصان و
اساتید مجرب حوزه مورد نظر تعیین شده است .به منظور
برآورد روايي محتوايي از جدول هدف-محتوا استفاده

سوال نامناسب تشخیص داده شده است .پس از اجرای
آزمايشي و تعیین اعتبار و روايي پرسشنامه تعداد 338
پرسشنامه بیندانشآموزان توزيع شد .تحلیل عاملي برای
پرسشنامه  20سوالي با طیف لیكرت27انجام گرفته است.
پس از تحلیل عوامل برای پرسشنامه عوامل جدول 3
شناسايي شده اند:

جدول:3عوامل موثر در رضايتمندی دانش آموزان (مآخذ :نگارندگان)

عوامل

سواالت

ادراک محیطي

26-29-13-28-24

آسايش کالبدی

23-32-31-27

جذابیت محیطي

9-11-23

امنیت رواني

17-19-14-33

احساس تعلق

21-6-30
منحني تفاوتهای ارزشهای ويژه است که نقطه عطف

 4 – 4نمودار Scree

نمودارشیبدار را تعريف ميکند .هر چه ارزشهای ويژه

نمودار شیبدار ،طرحي از واريانس کل تبیین شده

بزرگتر باشند ،عامل مشترک با معنيتر است .بنابراين

به وسیله هر متر را در ارتباط با ساير متغیرها نشان

نمودار شیبدار تشخیص عاملهای مشترک واجد شرايط

ميدهد .در اين طرح معموال عاملهای بزرگ در باال و

را تسهیل ميکند .از نمودار  Screeکه در صفحه بعد نمايش

ساير عاملها با شیب تدريجي در کنار هم نشان داده

داده شده است ميتوان استنباط نمود که شیب نمودار بعد

ميشوند .اين طرح که همانند سراشیبي دامنه کوه است،

از عامل پنجم از بین ميرود و در واقع فالت نمودار از

توسط کتل اسكری Scree ،نامیده شده است .در حقیقت اين

عامل ششم شروع ميشود.

▪عوامل محیطي موثر بر رضايتمندی دانشآموزان از فضاهای آموزشي

نمودار :2نمودار  Screeعوامل رضايتمندی دانشآموزان در گروه پاسخدهندگان (مآخذ :نگارندگان)

متغیرهايي به هر يك از عاملها تعلق ميگیرند مورد

ميشويم .به طور مطلوب نتیجه چرخش رسیدن عواملي

بررسي قرار میگیرد .در اين مرحله انتظار ميرود پارهای از

است که فقط بعضي از متغیرها بار آنها ميشوند .همانگونه

متغیرها به يكي از عاملها تعلق گیرند و پارهای ديگر به

که در جدول 2نشان داده شده است ،عوامل پنج گانه

عامل ديگر .استخراج مقدماتي عاملها مشخص نميکند که

استخراج شده تا حد زيادی با سواالت طراحي شده و

چه متغیری به چه عاملي تعلق دارد و غالبا بسیاری از

متغیرهای تبیین شده برای مدل تحقیق مطابقت دارند.

متغیرها بار چند عامل ميشوند و پارهای از عاملها هم
جدول:2سواالت مرتبط با عاملهای استخراج شده از پرسشنامه (مآخذ :نگارندگان)

عامل استخراج شده

شماره سواالت مربوط به آن عامل

تعداد سواالت

متغیر

3

var024- var0-28 var031- var025
var026

9

ادراک محیطي

2

var020- var013- var012- var021

4

آسايش کالبدی

1

var029- var033- var005

1

جذابیت محیطي

4

var019- var034- var035- var030

4

امنیت رواني

9

var017 -var006- var023

1

احساس تعلق

عظمتي ،صباحي و عظمتي

استخراج شده است .بعد از تعیین عوامل ،اينكه عمدتا چه

کردن عاملها وارد مرحله سومي به نام چرخش عاملها
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بر پايه نتايج حاصل از اجرای تحلیل عاملي 9 ،عامل

تقريبا حاصل تمام متغیرها هستند .لذا برای تفسیرپذيرتر
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 .5بحث و يافته هاي تحقيق
است تصادفي باشد اما احتمالهای باالتر نميتواند تصادفي

برای بدست آوردن میزان رضايتمندی دانشآموزان از

باشند؛ عدد  ،07درصد مناسبي است .به عبارت ساده تر،

کیفیت فضای آموزشي ،از آزمون Tتك نمونهای استفاده

حداقل میزان توافق الزم جامعه آماری با عامل مورد نظر

شده است .با توجه به  9عامل استخراج شده ،آزمون را

حداقل  07درصد در نظر گرفته شد.

برای هر کدام از عاملها اجرا ميکنیم.

 3 -5عامل ادراک محیطي

برای تعیین تأثیر هر يك از عوامل در رضايتمندی

مقدار آزمون برای اين عامل برابر  34بدست آمده

دانشآموزان بايد حداقل مقدار توافق در نظر گرفته شود.

است .جدول  1و جدول 4نتايج محاسبات آماری را درمورد

در اين پژوهش ،اين مقدار حداقل  07درصد در نظر

عامل ادراک محیطي نشان ميدهند.

گرفته شده است؛ به اين دلیل کهتا احتمال  97درصد ممكن

جدول  :1نتايج آزمون میانگینTبررسي تاثیر ادراک محیطیدر ايجاد رضايتمندی دانشآموزان -منبع :نگارندگان
مقدار آزمون=34
برآورد فاصلهای برای تفاوت میانگینها
بر طبق %39

اختالف میانگین

حد باال

حد پايین

 

 

سطح معني
داری

متغیر
درجه آزادی

tآماره
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ادراک محیطي

همانگونه که نتايج جدول فوق نشان میدهدt ،محاسبه

درصدی ميتوان گفت که میانگین نمونه بزرگتر ازمیانگین

شده  31.44با درجه آزادی 371ميباشد .و سطح معني

جامعه است .در نتیجه از نظر دانشآموزان ادارک محیطي

داری آزمون برابر  7.77و کمتر از  7.79بدست آمده

بیش از 07درصد از عوامل موثر در رضايتمندی از مدرسه

است؛ بنابراين فرض ما تايید ميشود و عامل ادراک

است.

محیطي در رضايتمندی موثر است و با اطمینان 39
جدول  :4نتايج آزمون میانگین  Tبررسي تاثیر آسايش کالبدی در ايجاد رضايتمندی دانشآموزان -منبع :نگارندگان
مقدار آزمون=33.2
متغیر

برآورد فاصلهای برای تفاوت میانگینها طبق %39
اختالف میانگین
حد باال

حد پايین

 

 

سطح معني داری

 

 

درجه آزادی

 

tآماره

 

آسايش کالبدی

همانگونه که نتايج جدول فوق نشان میدهدt ،محاسبه

ميتوان گفت که میانگین نمونه بزرگتر ازمیانگین جامعه

شده  33.23با درجه آزادی 332ميباشد .و سطح معني

است .در نتیجه از نظر دانشآموزان آسايش کالبديبیش

داری آزمون برابر  7.77و کمتر از  7.79بدست آمده

از 07درصد از عوامل موثر در رضايتمندی از مدرسه

است .بنابراين فرض ما تايید ميشود و عامل آسايش

است.

کالبدی در رضايتمندی موثر است و با اطمینان  39درصدی
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جدول  :9نتايج آزمون میانگینTبررسي تاثیر جذابیت محیطي در ايجاد رضايتمندی دانشآموزان -منبع :نگارندگان
مقدار آزمون=8.4
برآورد فاصله ای برای تفاوت میانگینها بر
طبق %39

حد باال

 

حد پايین

 

اختالف میانگین

سطح معني
داری

 

درجه آزادی

tآماره

 

 

 

متغیر

جذابیت محیطي

شده  36.33با درجه آزادی 333ميباشد .و سطح معني

میانگین جامعه است .در نتیجه از نظر دانشآموزان بیش

داری آزمون برابر  7.77و کمتر از  7.79بدست آمده

از 07درصد جذابیت محیطي از عوامل موثر در

است .بنابراين فرض ما تايید ميشود و عامل جذابیت

رضايتمندی از مدرسه است.

محیطي در رضايتمندی موثر است و با اطمینان 39
جدول  :6نتايج آزمون میانگینTبررسي تاثیر امنیت رواني در ايجاد رضايتمندی دانش آموزان -منبع :نگارندگان
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مقدار آزمون=33.2

حد باال

طبق %39

 

حد پايین

 

 

 

 

 

متغیر

امنیت رواني

همانگونه که نتايج جدول فوق نشان میدهدt ،محاسبه

ميتوان گفت که میانگین نمونه بزرگتر ازمیانگین جامعه

شده  39.33با درجه آزادی  373ميباشد .و سطح معني

است .در نتیجه از نظر دانشآموزان امنیت رواني بیش

داری آزمون برابر  7.77و کمتر از  7.79بدست آمده

از 07درصد از عوامل موثر در رضايتمندی از مدرسه

است .بنابراين فرض ما تايید ميشود و عامل امنیت رواني

است.

در رضايتمندی موثر است و با اطمینان  39درصدی
جدول  :0نتايج آزمون میانگینTبررسي تاثیر احساس تعلق در ايجاد رضايتمندی دانش آموزان -منبع :نگارندگان

مقدار آزمون=8.4

برآورد فاصله ای برای تفاوت میانگینها بر
طبق %39

اختالف میانگین

حد باال

حد پايین

 

 

 

سطح معني
داری

 

متغیر
درجه آزادی

 

tآماره

 

احساس تعلق
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برآورد فاصلهای برای تفاوت میانگینها بر
اختالف میانگین

سطح معني داری

درجه آزادی

tآماره

عظمتي ،صباحي و عظمتي

همانگونه که نتايج جدول فوق نشان میدهدt ،محاسبه

درصدی ميتوان گفت که میانگین نمونه بزرگتر از

عوامل محیطي موثر بر رضايتمندی دانشآموزان از فضاهای آموزشي
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همانگونه که نتايج جدول فوق نشان میدهدt ،محاسبه

ميتوان گفت که میانگین نمونه بزرگتر ازمیانگین جامعه

شده  26.39با درجه آزادی 373ميباشد .و سطح معني

است .در نتیجه از نظر دانشآموزان احساس تعلق بیش

داری آزمون برابر  7.77و کمتر از  7.79بدست آمده

از 07درصد از عوامل موثر در رضايتمندی از مدرسه

است .بنابراين فرض ما تايید ميشود و عامل احساس تعلق

است.

در رضايتمندی موثر است و با اطمینان  39درصدی

نتيجه گيري
به طور کلي پژوهشگر جهت نگرشسنجي دانشآموزان پنج عامل را بررسي نموده است )3 :عامل آسايش کالبدی؛ )2
عامل جذابیت محیطي؛  )1عامل امنیت رواني؛  )4عامل ادراک محیطي؛ و  )9عامل احساس تعلق .همانطور که نتايج آماری
نشان دادهاند ،مي توان نتیجه گرفت که عوامل پنجگانهمورد بررسي ،توسط دانشآموزان تأيید شدهاند.
با توجه به يافتههای فوق الذکر از نظر دانشآموزان ،جذابیت محیطي موثرترين عامل ( 36درصد توافق) ميباشد؛ در
مرتبه بعدی آسايش کالبدی با 34درصد توافق قرار دارد .در ادامه امنیت رواني با 32درصد و ادراک محیطي 33درصد
عوامل سوم و چهارم هستند .عامل احساس تعلق کمترين میزان توافق ( 83درصد) را داشته است .اما در مجموع میزان توافق
با کلیه عاملها بسیار باال بوده است .يعني از ديدگاه دانشآموزان همه عوامل بررسي شده در ارتقا رضايتشان نقش تعیین
کننده دارند.
شكل  -2نیمرخ نظری رضايتمندی دانشآموزان از فضاهای آموزشي(منبع :نگارندگان)
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همانطور که در شكل مشاهده ميشود  9عامل شناخته شده ،با تاثیری که بر هم دارند در کنار هم باعث ايجاد احساس
رضايتمندی در دانشآموزان ميشوند .از میان اين عوامل جذابیت محیطي بیشترين تاثیر را بر ادراک محیطي دارد .در
مرحله بعد جذابیت بر آسايش کالبدی تاثیر دارد و منجر به ادراک محیطي ميشود .اين نیمرخ نظری از مسیرهای ديگر نیز
قابل بررسي و تفسیر است.
در پايان بايد گفت که اهداف پژوهش ،يعني بررسي و تدوين متغیرهای موثر بر میزان رضايت دانشآموزان از مدرسه
به طور کلي محقق شد .امید است که در ساخت و ساز فضاهای آموزشي به اين عاملها توجه شود و اين عوامل توجه
تصمیمگیران و تصمیمسازان را به خود جلب کنند.
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