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چكيده 

اين  . باشدمي آموزان از مدرسهدانش رضايتو عوامل ارتقاء  رضايتمندیبررسي مفهوم  پرداختن بهاين پژوهش هدف 

دو روش مورد استفاده قرار گرفته باشد. در اين پژوهشکیفي مي -پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی و از نظر ماهیت، کمي

 ای خوشهگیری از روش نمونه گیری اند: الف(روش تحقیق پیمايشي)زمینه يابي(  ب(روش تحقیق همبستگي. برای نمونه

به منظور سنجش ديدگاه افراد، به تدوين جدول هدف و محتوا بر اساس مطالعات همچنین ای استفاده شده است. چندمرحله

طراحي شده و میان  پرسشنامهای ،جدول اينبه  با توجهانجام شده و مصاحبه با معماران صاحب نظر، پرداخته شده است. 

ها تحلیل آن ، به بررسي وSPSSار افزاز طبقه بندی اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم است. پسجامعه توزيع گرديده 

. اين عوامل عبارتند از: آسايش کالبدی، ادراک محیطي، ه استپنج عامل موثر بر رضايتمندی استخراج گرديد پرداخته شده و

مورد تجزيه و تحلیل واقع گرديد. در نهايت  Tهای حاصله با آزمون امنیت رواني، جذابیت محیطي، احساس تعلق.  عامل
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 مقدمه. 1

از شك متاثر، بيدهدشكل ميچه شخصیت آدمي را آن

چه که در آن پرورش يافته است. آن باشدمي فضايي

اش گیرد که در گذشتهپسندد نشات از آن چیزی ميمي

داند هماني است که در چه ميمشاهده نموده و آن

ت. بنابراين، ايجاد محیطي کودکي و نوجواني آموخته اس

وتمايل  داشتني و لذتبخش، موجب جلب توجهآرام، دوست

آموزان برای حضور در مدرسه و ارتقای سالمت دانش

 (.3183رواني آنان میشود)زينعلي دهشیری، 

در کنار دارا بودن شرايط فوق، مكاني است « مدرسه»

اينشكل گرفته است. از «آموزش»و « پرورش»که با هدف 

تاثیر و رو به جهت دارا بودن هدف عالي پرورش 

بدين د، نیازمند طراحي ويژه است. ناپذير فضا بر فراجتناب

های آموزشي و پرورشي مدرسه بايستي معني که فعالیت

در فضاهای مناسب و دارای ابعاد استاندارد و بر اساس 

آموزان انجام پذيرد تا معلم در نیازها و عاليق دانش

احساس رغبت و انگیزه  ،تدريس و شاگرد در يادگیری

د. )طباعیان،حبیب، عابدی، نموده و از فعالیت خود لذت ببرن

3137) 

رضايت کاربران از فضای آموزشي باعث رشد و 

شكوفايي استعدادهای آنها و همچنین بازدهي هرچه بیشتر 

چگونگي معماری اين فضاها در کنار ساير شود. مي مدرسه

عوامل آموزشي و پرورشي اثرات قابل توجهي بر فراگیران 

 آموزان باقي مي گذارد.و دانش

رضايت مشتريان از مانند های آموزشي، رضايت از دوره

بازار، منتج از عوامل متعدد بسیار پیچیده است. درک اينكه 

شوند و به چه مي اين عوامل چیستند و چگونه ترکیب

برای دست  ؛نحوی بر رضايت فرد تاثیر میگذارند

اندرکاران آموزش که اعتقاد دارند رضايت فراگیران و 

های آنهاست، بسیار بازده مطلوب کوشش يادگیری آنها،

 (3188با ارزش است. )اپلیتون، به نقل از ديوانگاهي، 

 فرآيند پژوهش. 2

 اهداف تحقيق  1 – 2

ارائه يك الگوی معماری مناسب مبتني بر رضايت 

 آموزان در فضاهای آموزشي.دانش

بررسي و تدوين متغیرهای موثر بر میزان رضايت 

 مدرسه.آموزان از دانش

 هاي تحقيقفرضيه 2 –2

آموزان و عوامل محیطي بین میزان رضايت دانش

 دبیرستان رابطه معنادار وجود دارد.

آموزان تواند در رضايتمندی دانشمتغیرهای محیطي مي

 موثر باشد.

 تحقيقسواالت  3 –2

عوامل محیطي موثر جهت افزايش رضايتمندی در مدارس 

 فضاهای آموزشي کدام است؟

عناصر محیطي موثر در ايجاد رضايتمندی کاربران کدام 

 است؟

آموزان جهت ارتقاء رضايت در دانش ،اصول طراحي محیط

 کدامند؟

 تحقيقروش  4 –2

تحقیقي بنیادی و از نظر  ،پژوهش حاضر از لحاظ هدف

آوری کیفي است. در تحقیقات کمي، جمع -ماهیت، کمي

های رياضي ها و مدلفرمولها با تكیه بر ها و تحلیلداده

های کیفي اطالعات با استناد گیرد؛ اما در پژوهشصورت مي

آيند. به طور به شواهد طبیعي و تجارب واقعي به دست مي

 باشد. کیفي کارآمدتر مي -کلي رويكرد کمي

 است: در اين پژوهش دو روش مورد استفاده قرار گرفته

کهه اطالعهات آن بهه    بي(: ياالف(روش تحقیق پیمايشي)زمینه

آوری شهده  های کمي و کیفي جمهع صورت ترکیبي از شیوه

 است.

ب(روش تحقیق همبستگي: در اين تحقیق به منظور 

يابي روابط دروني بین متغیرها در قالب تحلیل مسیر مدل

 های همبستگي نیز استفاده شده است.از روش

 پيشينه پژوهش. 3

 رضايتمنديعوامل کيفي موثر بر  1-3

انجام گرفته و همچنین  یهاتوجه به بررسي با

عوامل موثر   ،تحقیقاتي که در گذشته صورت گرفته است

آموزان در مدرسه متفاوت و متنوع بر رضايتمندی دانش

توان به چهار دسته تقسیم کرد: است. اين عوامل را مي
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 و های معلم، شرايط دوره آموزشي، محیط آموزشمهارت

 (.2732، 3شرايط و امكانات کالس درس )بات و رحمان

اولويت اول  در های معلممهارت ،در میان اين عوامل

دارد.  آموزبیشترين تأثیر را بر رضايت دانشبودهو 

تابع قوانین و مقررات همچنین شرايط دوره آموزشي، 

عوامل در حیطه کار یچ يك از اين زمان است که ه

های آموزشي و شرايط و محیطد. نباشنمي نگارندگان

عواملي هستند که اين پژوهش سعي در  ،امكانات کالس

 های ارتقاء و بهبود آنها دارد.تبیین راه

در  رضايتمندی ايجادهای تكنیك 2-1

 فضاهای آموزشي

نگرش به تحصیل و مدرسه بعنوان متغیری روانشناختي 

 یرمیزان سرانه فضا در کالس و متغتراکم کالس ) تاثیر و

 بر ادراک فضا؛ابعاد فیزيكي معماری فضاها( مربوط به 

پیچیدگي و درهم تنیده بودن تأثیر متغیرهای موثر  در 

ای که گونهکند بهتر ميآموزان را مشخصدانش رفتار

مانند بهبود شرايط  ایتوان نتیجه گرفت اقدام يك جانبهمي

 ،های آموزشيتحصیلي و روابط انساني حاکم بر محیط

هبدون توجه به شرايط فیزيكي معماری آنها و يا بالعكس، ب

بخش نخواهد بود. دلیل در هم تنیده بودن آنها، چندان ثمر

الزم است در سطح کالن و با تلفیق  برای بهبود شرايط

اصول علوم تربیتي از  و شناختياطالعات روانشناختي، جامعه

ر، به يك سو و اصول علم معماری و مهندسي از سوی ديگ

های موثری منظور نیل به اهداف آموزشي کشور قدم

 (3106برداشته شود. )مرتضوی، 

با توجه به مطالب مذکور دربارۀ رضايت از فضا، 

آموزان از مدرسه توان گفت معماری در رضايت دانشمي

های ايجاد رضايتمندی را که موثر است. در اين بخش تكنیك

 ايم.  بحث قرار دادهدر معماری قابل اجرا هستند مورد 

 کالبدی آسايش 1-1

های مختلف موضوع رضايت و ارزيابي محیط از ديدگاه

 و انسان نبهج دو از محیطي هایبررسي شده است. ارزيابي

 .نداقرارگرفته توجه مورد محیط

 دما، مانند خاص کالبدی هایشاخص طريق از رضايت

 در اتاق قرارگیری موقعیت سروصدا، منظر، و ديد

 . شودمي گیریاندازه ...  و ساختمان

 هایبخش از يكي عنوانب محیط، کیفي بعادا مچنینه

 ،محیط از رضايت همچنین و حیطم و انسان رابطه

 (3188)رفیعیان، خدايي،  .شودمي درنظرگرفته

تسهیالت فیزيكي مدرسه تاثیری اساسي بر عملكرد 

آموزان و اثر بخشي کار معلمان دارد. در شرايط دانش

یالت يكسان پیشرفت تحصیلي کساني که در مدارسي با تسه

درصد از ديگران بیشتر  30تا  9اند مناسب تحصیل کرده

 ( 3186بوده است. )زماني، نصر، 

آموزان بر طبق تحقیقات مرتضوی اولويت اول دانش

ها )تهیه وسايل و غیره(، تجهیز آزمايشگاه ،دختر و پسر

پسرها  اولويت دوماولويت دوم دخترها تجهیز نمازخانه و

تجهیز مدرسه از نظر وسايل ورزشي است و اولويت سوم 

. باشدميهای بهداشتي هر دو گروه تعمیر سرويس

 (3106)مرتضوی، 

نور: شرايط روشنايي يكي ديگر از عوامل مهم برای يك 

خوانايي  خصوصبه ،کالس درس مناسب است. اين جنبه

ور روز ن ،دهد. در اين بیناطالعات را تحت تاثیر قرار مي

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

آموزان، خلق محیط مدرسه منجر به بهبود عملكرد دانش

تر، جلوگیری از يكنواختي محیط و... داخلي سالم

 ( 3183نیا، شود.)کاملمي

تواند سالمت کاربران را تحت دما: شرايط حرارتي مي

تواند باعث بي ميتاثیر قرار دهد و شرايط نا مطلوب 

 (.2770تفاوتي و حتي استرس شود )ازی، 

، تهويه: هوای تازه نیز برای جلوگیری از خستگي کاربر

 (.2770نیاز است )ازی،  مورد

صدا: يك مشكل شايع در مدارس مناطق شهری، واقع 

های شلوغ است. سر و صدا شدن در نزديكي ترافیك مسیر

 (.2770ارد )ازی، گذبر فهم و ارتباط کالمي تاثیر مي

ابعاد: بارکر موسس روانشناسي اکولوژيك، عقیده دارد 

های فیزيكي بین ابعاد فیزيكي معماری و رفتاری در قرارگاه

 (3368رابطه معناداری وجود دارد. )بارکر،

آموزان يك محل امن برای دانش ،ترمدارس کوچك

 د و مشكالتنکنهمراه با نظم و انظباط بیشتر را تامین مي

ها، معلمان در نتیجه خانواده ؛دنآورکمتری را به وجود مي
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آموزان احساس رضايت بیشتری دارند )ازی، و دانش

2770.) 

با توجه به نقش و اهمیت احساس عدم ازدحام در 

شود همزمان با کاهش تراکم تعادل رواني توصیه مي

ها اقدامات منظور کاهش تراکم حجم کالسهها بکالس

تا در صورت  صورت گیرد ها(ش ارتفاع کالس)افزايموثر 

آموزان، کمبود اکسیژن و افزايش ناخواسته تعداد دانش

آموزان و موجب پیشرفت دانش ازدحام مانع احساس

 (3106خستگي نشود. )مرتضوی، 

ديوارهای بلند و ضخیم و راهروهای تنگ و طويل، 

 (3109کنند. )ادهم،محصور بودن و زنداني شدن را القا مي

يك بنای خوشامدگو با محیط گرم و راحت، يك پارامتر 

(.2770، 1آموزان است. )دیمهم در تعامل با دانش

احساس تعلق به فضا 4-1

ترين اشتن در محیط يادگیری از مهماحساس تعلق د

نیازها به شمار میرود. از راهكارهای موثر در راستای 

استفاده از ها به فضای آموزشي باالبردن حس تعلق بچه

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

ها احساس در خانه بودن را القا معماری داخلي که به بچه

)کامل دناند در اين راستا مورد توجه باشتود مينکن

.(3183نیا،

سیمای بصری: پیرو بخشي از استراتژی بازاری، 

ن( را بر ساختمان مدارس يك ظاهر شیك و امروزی)مدر

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

سترون و  ،ای، يكنواخت ساخته شدهحجم بزرگ، موسسه

شود. ولي همانطور که يك ساختمان با شخصیت رسمي مي

کند آنچه که برای بزرگساالن زيبايي دارد، مي تأکید 4دی

ايندی الزاما برای جوانان از لحاظ احساسي، تجربه خوش

(.2770ندارد. )دی، 

فضای شخصي)خصوصي(: تحقیقات نشان داده که 

مرزهای روانشناسانه شخصي همراه با مكان، رفتارهای ما را 

دهند. هويت و شناسه مكان بطور تحت تأثیر قرار مي

موثری با رفتارهای پاسخگويي محیطي، همكاری و تعامل 

(.2773، 9دارند )واسكه و کوربین

سازی محیط يك ويژگي ذاتي انسان ينیاز به شخص

يبا شود. فضای داخلي زدار شدن مياست که منجر به ريشه

برای و نقوش دلنشین و فضای شخصي به موزات يكديگر 

توسعه حس تعلق به محیط يادگیری در جوانان در حال 

 (.2732، 6کنند )خان و کوترکاررشد همكاری مي

بدون مقیاس ها: محیط مدارس مقیاس متناسب با بچه

توانند احساس صمیمانه و خودماني هرگز نمي

خوشامدگويي داشته باشند. مقیاس بر توانايي راحت بودن 

گذارد. در فضاهای پذيری تاثیر ميو در نتیجه معاشرت

پناه شدگي و در نتیجه بيبزرگ کودکان سريعا احساس گم

(.2770کنند )دی، بودن مي

ديد بر اين اساس دخالت در فضا: فلسفه معماری ج

کننده فضای معماری، در استوار است که هر اندازه مصرف

دهي آن دخالت داشته و در پیدايش آن تولید و يا شكل

فضا مشارکت نموده باشد، عالقمندی وی به آن و نیز 

های درون آن فضا بیشتر درجه مشارکت او در فعالیت

(3106گردد.)مرتضوی، مي

های مثبت کار روی جنبهدر مدارسي که تمرکز بر 

آموزان روی شنآموزان است و برای مثال کار دادانش

آموزان خود را در محیط دانش ؛شودديوار نصب مي

دانند و در امور مدرسه مشارکت دارند مدرسه سهیم مي

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

مالكیت آموزان و ايجاد حس محلي برای نصب آثار دانش

(3183است. )کامل نیا، 

محیطي جذابیت 9-1

زيبايي و نقوش فضای داخلي: تاثیر کاربری بر روی 

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

تحقیقات بر آن تاکید شده است. دی اين ارتباط شاعرانه 

های در حال گويد بچهدهد که ميرا زماني توضیح مي

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

به شود، بلكه از دريچه کل حواس دهان وارد بدن ما نمي

(. يك محیط با تنوع زياد، 2770)دی،  يابنددرون ما راه مي

ها است در حالي که چالش برای کودکان سرشار از شگفتي

کند و يك فرصت برای احساس پیشرفت فراهم مي

کند. اين مالحظات یز را القا ميپیچیدگي يك احساس رازآم

کند، های کودکان بحث مياگرچه درباره همسايگي محیط

ها و ولي برای فضاهای داخلي نیز صادق است. زيبايي

نقوش مناسب فضاهای داخلییك نقش محوری را در 

 (.2733، 0کنند )ژانگ و ليمحیط يادگیری ايفا مي
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 اثر دافرادر ي و کاهش استرس بخشآرامش ،درطبیعت

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

که کند ايجاد مي يدهد و در نهايت احساس مثبتمي

(.2771، 8)هیتیگ نمايدهای منفي را محدود ميانديشه

ها، و الگوهای مناسب و جذاب ها، بافتاستفاده از رنگ

 (.3186ها و ديوارها )زماني، نصر، برای پوشش کف

ز ساير فضاهای آموزشي مانند فضاهای استفاده ا

اجرای  سرپوشیده با وسايل بازی و سرگرمي، محل

(3186... )زماني، نصر، موسیقي و مرکز کامپیوتر و

محیطي ادراک 1 -0

ادراک محیطي، اساس رضايتمندی از کیفیت محیط 

است. ادراک محیطي فرايندی است که ازطريق آن انسان 

نیازش از محیط پیرامون خود اس های الزم را بر اسداده

(98ص.،3187گزيند )مطلبي، ميبر

 ،دربرگیرنده ادراک فضايي و شناخت يك محیطِ

های تواند مشوق تجربهسراسیمگي را کاهش میدهد و مي

احساس راحتي را  ،يادگیری باشد. ادراک فضايي و خوانايي

(.3300، 3دهد )لینچدر کاربران افزايش مي

بخش اداری و آموزشي در  بندی و تفكیكعرصه

گردد. )خان و آموزان ميمدرسه باعث آرامش دانش

(.2732، 37کوترکار

، تامین وضوح و خوانايي از شرايط دلپذيری محیط

( 3183نیا،است. )کامل

سان برای مراجعان به صورت پیاده و سواره آدسترسي 

سبب آسايش بیشتر و محبوبیت مدرسه میگردد )زماني، 

(.3186نصر، 

يابي در محیط کاپلن و کاپلن در مورد اهمیت جهت

های اند. نشانهشده مطالعات بسیاری انجام دادهساخته

بصری و معابر حمل و نقل که بطور منطقي مكانیابي 

اند به کودکان در رسیدن به مقصدهايشان کمك شده

(.3388، 33د )کاپلن و کاپلننکنمي

سیر که م فضايي در محیط داخلي به نحویتداوم 

 و گیردحرکت انسان و يا نگاه او در تداومي پیوسته صورت 

های فضايي در خطوط افقي و عمودی موجب گشايش

به فضايي داوم ت .دنگردها ديوارها و ستون بین درت شفافی

 پیوند، عامل کوچكي و بزرگي فضا ارتباطي ندارد و انسان

گیری از است که با زنجیره ادراکي و با بهره ایدهنده

ای پیچیده را مورد توجه قرار حساسیتي فطری،مجموعه

داده و سپس عناصر گوناگون پراکنده آن را در حوزه 

آورده و نهايتاً درک فضايي و های خويش جمعدريافتنهايی

 .يابدپیام مستتر آن را در مي

رواني امنیت 8-1

مش و آسايش دروني قلمداد امنیت نوعي احساس آرا

آيد )بانیان، های فعال محیط بدست ميشود که از مؤلفهمي

گويد: تصويری شايسته از (.کوين لینچ مي62، ص. 3180

دهد. وی همچنین محیط به شخص نوعي احساس امنیت مي

غرض از داشتن تصوير روشن از محیط را چنین عنوان 

محیط را بشناسد و آساني اجزای کند که فرد بتواند به مي

، در قالبي به هم پیوسته ارتباط دهد. ا را در ذهن خودآنه

، سامان يافتگي و امنیت رواني حاصل از اين دو در واقع

فرايند است که احساس دلپذيری را در محیط ايجاد 

هايي از طراحي داخلي که موجب کند. توجه به ويژگيمي

مره موضوعات شود از زباال رفتن حس امنیت در بچه مي

های کیفي معماری داخلي است )کامل مرتبط با ويژگي

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

ای موزون بین تواند رابطهدهد. او مياحساس امنیت مي

خود و جهان خارج بوجود آورد. اين درست بر خالف 

 او بهگم کردن راه و جهت،  هنگاماحساس ترسي است که 

(.3366، 32دهد. )برمنيم دست

سلسله مراتب و فضای قابل دفاع، جنبه پشتیباني و 

دو با هم آرام آرام به کاربر يك احساس حمايتي دارند. اين

دهند که منجر به احساس تحت محافظت بودن را مي

که در سنین رشد بسیار حیاتي است،  يامنیت و آرامش

(.2774شود )دی، مي

هادادهآوري . ابزار گرد4

آوری اطالعات مورد نیاز طي در اين تحقیق جهت جمع

آوری دو مرحله عمل شده است. مرحله اول: جهت جمع

از  ؛مرور ادبیات موضوع پرداخته شده استاطالعات به

های مرتبط با موضوع ها و همچنین کتابنامهها، پايانمقاله

استفاده گرديده است.
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آموزان مناطق سنجي از دانشمرحله دوم: نگرش

جامعه نمونه بر پايه روش تحقیق پیمايشي انجام گرديده 

ذکر است که در اين تحقیق پرسشنامه منبع الزم به. است

آوری اطالعات مربوط به گروه مورد بسیار مهمي در جمع

مطالعه بوده است. با استفاده از نتايج و اطالعات بدست 

بدی و آمده از آنها در مورد رابطه بین محیط کال

رضايتمندی قضاوت گرديده است.

 ابزار سنجش4-3
، با آموزانپژوهشگر به منظور سنجش ديدگاه دانش

های پیشین به تدوين جدول مطالعه و دسته بندی پژوهش

 محتوا پرداخته است و با توجه به اين جدول -هدف

است.  کردهای طراحي  پرسشنامه

 پرسشنامه 31روايي 4-2
، روايي 34روش روايي صوریبه منظور بررسي سه 

ابزار مورد استفاده قرار  36، و روايي سازه39محتوايي

اند. روايي صوری با استفاده از نظر متخصصان و گرفته

اساتید مجرب حوزه مورد نظر تعیین شده است. به منظور 

محتوا استفاده -برآورد روايي محتوايي از جدول هدف

تفاده از روش تحلیل شده است. روايي سازۀ ابزار نیز با اس

همانطور که اشاره شد برای مطالعه شده است.  30عاملي

تهیه کرده  محققای که آوری اطالعات از پرسشنامهجمع

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

و پس از تأيید ايشان  استادان مجرب معماری رؤيت کرده ا

 .سته اها توزيع گرديددر بین نمونه

 پرسشنامه 38پايايي 4-1
، 33پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرانباخ

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

باشد. با استفاده از پايايي بسیار مناسبي برای اين ابزار مي

های همبستگي دروني بین سواالت، ضرايب تمییز هر روش

 3 ،سوال 16از  اند، در نتیجهيك از سواالت مطالعه شده

سوال نامناسب تشخیص داده شده است. پس از اجرای 

 338آزمايشي و تعیین اعتبار و روايي پرسشنامه تعداد 

آموزان توزيع شد.  تحلیل عاملي برای پرسشنامه بیندانش

انجام گرفته است. 27سوالي با طیف لیكرت 20پرسشنامه 

 3جدول  عواملپس از تحلیل عوامل برای پرسشنامه 

شناسايي شده اند:

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

سواالتعوامل

26-29-13-28-24ادراک محیطي

23-32-31-27آسايش کالبدی

9-11-23جذابیت محیطي

17-19-14-33امنیت رواني

21-6-30احساس تعلق

Screeنمودار  4 – 4

طرحي از واريانس کل تبیین شده  ،دارنمودار شیب

به وسیله هر متر را در ارتباط با ساير متغیرها نشان 

های بزرگ در باال و دهد. در اين طرح معموال عاملمي

ها با شیب تدريجي در کنار هم نشان داده ساير عامل

شوند. اين طرح که همانند سراشیبي دامنه کوه است، مي

در حقیقت اين . شده است نامیده Screeتوسط کتل اسكری، 

های ويژه است که نقطه عطف های ارزشمنحني تفاوت

های ويژه کند. هر چه ارزشنمودارشیبدار را تعريف مي

تر است. بنابراين د، عامل مشترک با معنينتر باشبزرگ

های مشترک واجد شرايط دار تشخیص عاملنمودار شیب

نمايش  صفحه بعد که در Scree کند. از نمودار را تسهیل مي

 توان استنباط نمود که شیب نمودار بعدداده شده است مي

رود و در واقع  فالت نمودار از از عامل پنجم از بین مي

 شود. عامل ششم شروع مي
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 )مآخذ: نگارندگان( دهندگاندر گروه پاسخآموزان عوامل رضايتمندی دانش Screeنمودار : 2نمودار

 

عامل  9 ،بر پايه نتايج حاصل از اجرای تحلیل عاملي

عمدتا چه  عوامل، اينكهاستخراج شده است. بعد از تعیین 

مورد  گیرندها تعلق ميمتغیرهايي به هر يك از عامل

ای از رود پارهمرحله انتظار مي. در اين بررسي قرار میگیرد

ای ديگر به ها تعلق گیرند و پارهمتغیرها به يكي از عامل

 کند کهها مشخص نميعامل ديگر. استخراج مقدماتي عامل

غالبا بسیاری از  و دچه متغیری به چه عاملي تعلق دار

 ها هم ای از عاملشوند و پارهمتغیرها بار چند عامل مي

متغیرها هستند. لذا برای تفسیرپذيرتر  تقريبا حاصل تمام

ها ها وارد مرحله سومي به نام چرخش عاملکردن عامل

 عوامليشويم. به طور مطلوب نتیجه چرخش رسیدن مي

همانگونه شوند. است که فقط بعضي از متغیرها بار آنها مي

عوامل پنج گانه ، شده است دادهنشان  2در جدولکه 

با سواالت طراحي شده و استخراج شده تا حد زيادی 

 متغیرهای تبیین شده برای مدل تحقیق مطابقت دارند. 

 ()مآخذ: نگارندگان های استخراج شده از پرسشنامه:سواالت مرتبط با عامل2جدول

 متغیر تعداد سواالت شماره سواالت مربوط به آن عامل عامل استخراج شده

3 var024- var0-28 var031- var025 
var026 

 محیطيادراک  9

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 
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بحث و يافته هاي تحقيق. 5

آموزان از برای بدست آوردن میزان رضايتمندی دانش

ای استفاده تك نمونه Tفضای آموزشي، از آزمونکیفیت 

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

 کنیم.ها اجرا مياز عامل کدامهر  برای

در رضايتمندی  عواملبرای تعیین تأثیر هر يك از 

آموزان بايد حداقل مقدار توافق در نظر گرفته شود. دانش

درصد در نظر  07قل در اين پژوهش، اين مقدار حدا

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

تواند تصادفي نميهای باالتر ادفي باشد اما احتمالاست تص

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

جامعه آماری با عامل مورد نظر  حداقل میزان توافق الزم

 د.در نظر گرفته شدرصد  07حداقل 

 عامل ادراک محیطي 3 -5

بدست آمده  34مقدار آزمون برای اين عامل برابر 

تايج محاسبات آماری را درمورد ن 4جدولو  1جدول است. 

دهند.عامل ادراک محیطي نشان مي

منبع: نگارندگان -آموزاناک محیطیدر ايجاد رضايتمندی دانشبررسي تاثیر ادرTنتايج آزمون میانگین: 1جدول 

متغیر

34مقدار آزمون=

tآماره درجه آزادی
سطح معني

داری
اختالف میانگین

ها ای برای تفاوت میانگینبرآورد فاصله

%39بر طبق 

حد پايین  حد باال

ادراک محیطي      

محاسبه tهمانگونه که نتايج جدول فوق نشان میدهد، 

باشد. و سطح معنيمي 371با درجه آزادی 31.44شده 

بدست آمده  7.79و کمتر از  7.77داری آزمون برابر 

دراک شود و عامل ابنابراين فرض ما تايید مياست؛ 

 39محیطي در رضايتمندی موثر است و با اطمینان 

تر ازمیانگین توان گفت که میانگین نمونه بزرگدرصدی مي

آموزان ادارک محیطي جامعه است. در نتیجه از نظر دانش

درصد از عوامل موثر در رضايتمندی از مدرسه  07بیش از

است. 

منبع: نگارندگان -آموزانبررسي تاثیر آسايش کالبدی در ايجاد رضايتمندی دانش T: نتايج آزمون میانگین 4جدول 

متغیر

33.2مقدار آزمون=

tآماره  اختالف میانگین سطح معني داری درجه آزادی

%39ها طبق ای برای تفاوت میانگینبرآورد فاصله

حد پايین  حد باال

آسايش کالبدی      

محاسبه tهمانگونه که نتايج جدول فوق نشان میدهد، 

باشد. و سطح معني مي 332با درجه آزادی 33.23شده 

بدست آمده  7.79و کمتر از  7.77داری آزمون برابر 

شود و عامل آسايش است. بنابراين فرض ما تايید مي

درصدی  39کالبدی در رضايتمندی موثر است و با اطمینان 

تر ازمیانگین جامعه توان گفت که میانگین نمونه بزرگمي

آموزان آسايش کالبديبیش در نتیجه از نظر دانش است.

درصد از عوامل موثر در رضايتمندی از مدرسه  07از

است. 
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 منبع: نگارندگان -آموزانبررسي تاثیر جذابیت محیطي در ايجاد رضايتمندی دانشTنتايج آزمون میانگین: 9دول ج

 متغیر

 8.4مقدار آزمون=

tدرجه آزادی آماره 
سطح معني 

 داری
 اختالف میانگین

ها بر برآورد فاصله ای برای تفاوت میانگین

 حد باال حد پايین %39طبق 

 جذابیت محیطي     

 

 

محاسبه tهمانگونه که نتايج جدول فوق نشان میدهد، 

باشد. و سطح معنيمي 333با درجه آزادی 36.33شده 

بدست آمده  7.79و کمتر از  7.77داری آزمون برابر 

شود و عامل جذابیت است. بنابراين فرض ما تايید مي

 39محیطي در رضايتمندی موثر است و با اطمینان 

تر از توان گفت که میانگین نمونه بزرگدرصدی مي

 آموزان بیشمیانگین جامعه است. در نتیجه از نظر دانش

درصد جذابیت محیطي از عوامل موثر در  07زا

 رضايتمندی از مدرسه است. 

 منبع: نگارندگان -بررسي تاثیر امنیت رواني در ايجاد رضايتمندی دانش آموزانTنتايج آزمون میانگین :6جدول 

 

 

محاسبه tهمانگونه که نتايج جدول فوق نشان میدهد، 

باشد. و سطح معني مي 373با درجه آزادی  39.33شده 

بدست آمده  7.79و کمتر از  7.77داری آزمون برابر 

شود و عامل امنیت رواني است. بنابراين فرض ما تايید مي

درصدی  39در رضايتمندی موثر است و با اطمینان 

تر ازمیانگین جامعه توان گفت که میانگین نمونه بزرگمي

آموزان امنیت رواني بیش در نتیجه از نظر دانش است.

موثر در رضايتمندی از مدرسه درصد از عوامل  07از

 است.

 منبع: نگارندگان -بررسي تاثیر احساس تعلق در ايجاد رضايتمندی دانش آموزانTنتايج آزمون میانگین: 0جدول 

 متغیر

 8.4آزمون=مقدار 

tدرجه آزادی آماره 
سطح معني 

 داری
 اختالف میانگین

ها بر برآورد فاصله ای برای تفاوت میانگین

 %39طبق 

 حد باال حد پايین

 احساس تعلق     

 

 متغیر

 33.2مقدار آزمون=

tاختالف میانگین داری سطح معني درجه آزادی آماره 

ها بر ای برای تفاوت میانگینبرآورد فاصله

 %39طبق 
 حد باال حد پايین

 امنیت رواني     
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محاسبه tهمانگونه که نتايج جدول فوق نشان میدهد، 

باشد. و سطح معني مي 373با درجه آزادی 26.39شده 

بدست آمده  7.79و کمتر از  7.77داری آزمون برابر 

شود و عامل احساس تعلق است. بنابراين فرض ما تايید مي

درصدی  39در رضايتمندی موثر است و با اطمینان 

تر ازمیانگین جامعه گین نمونه بزرگتوان گفت که میانمي

 آموزان احساس تعلق بیشاست. در نتیجه از نظر دانش

درصد از عوامل موثر در رضايتمندی از مدرسه  07از

است.

تيجه گيرين

( 2( عامل آسايش کالبدی؛ 3آموزان پنج عامل را بررسي نموده است: سنجي دانشبه طور کلي پژوهشگر جهت نگرش

مانطور که نتايج آماری ه( عامل احساس تعلق. 9طي؛ و ( عامل ادراک محی4( عامل امنیت رواني؛ 1عامل جذابیت محیطي؛ 

 اند. آموزان تأيید شدهمورد بررسي، توسط دانشگانهند، مي توان نتیجه گرفت که عوامل پنجانشان داده

باشد؛ در درصد توافق( مي 36آموزان، جذابیت محیطي موثرترين عامل )های فوق الذکر از نظر دانشبا توجه به يافته

درصد 33درصد و ادراک محیطي 32ت رواني با درصد توافق قرار دارد. در ادامه امنی34مرتبه بعدی آسايش کالبدی با 

درصد( را داشته است. اما در مجموع میزان توافق  83امل سوم و چهارم هستند. عامل احساس تعلق کمترين میزان توافق )وع

یینرضايتشان نقش تع ان همه عوامل بررسي شده در ارتقاآموزها بسیار باال بوده است. يعني از ديدگاه دانشبا کلیه عامل

کننده دارند.

(منبع: نگارندگان)آموزان از فضاهای آموزشينیمرخ نظری رضايتمندی دانش -2شكل 

عامل شناخته شده، با تاثیری که بر هم دارند در کنار هم باعث ايجاد احساس  9شود مشاهده مي شكل همانطور که در 

شوند. از میان اين عوامل جذابیت محیطي بیشترين تاثیر را بر ادراک محیطي دارد. در آموزان مييتمندی در دانشرضا

شود. اين نیمرخ نظری از مسیرهای ديگر نیز سايش کالبدی تاثیر دارد و منجر به ادراک محیطي ميآمرحله بعد جذابیت بر 

 قابل بررسي و تفسیر است. 

آموزان از مدرسه یزان رضايت دانشبررسي و تدوين متغیرهای موثر بر مه اهداف پژوهش، يعني در پايان بايد گفت ک

توجه  اين عوامل ها توجه شود وبه طور کلي محقق شد. امید است که در ساخت و ساز فضاهای آموزشي به اين عامل

د.نسازان را به خود جلب کنگیران و تصمیمتصمیم

ها نوشت پي

1. Butt&Rehman
2. Azzi
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