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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی ترویجی آموزشـ  علمی نامه فصل

  1400وپنجم، بهار  سال هفتم، شماره بیست

  ها و گردش در فضا بر کاهش استرس  بندي فعالیت نقش چیدمان عرصه
  کیفیت یادگیري ارتقاءو 

 

  4ساز ، زیبا زره3، محمدحسین جوانمردي2خاطره سجادي، 1هادي کشمیري
   12/09/99پذیرش:                                                                        28/07/99دریافت: 

  
   دهیچک

سازي ذهن او براي یادگیري مباحث آموزشی است.  هاي آموزشی پروراندن انسان و آماده هدف اصلی سیستم
تواند موجب  می ،باشدکننده  اگر میزان استرس افراد زیاد و تهدیداي همراه با استرس بوده و  ربهتجهمواره یادگیري 

ها و فضاهاي آموزشی  بروز مشکالت جدي بر سالمت، عملکرد و موفقیت تحصیلی دانشجویان شود. در دانشگاه
محیط اطراف است. در آنها ترین  مهم دارند که یکی از تأثیر عوامل گوناگونی بر اضطراب و استرس دانشجویان

بین انسان و محیط اطرافش در نظر گرفته شده و با یک تعامل پیچیده و پویا عنوان  به پژوهش حاضر استرس
ثر بر ایجاد تنش و اضطراب یا کاهش آن، کارایی کیفیت ؤگیري از فاکتورها و عوامل کالبدي محیطی م بهره

سپس با استفاده  و است. روش پژوهش حاضر در مرحله اول کیفی بود گرفتهفضاهاي آموزشی مورد بررسی قرار 
همبستگی دو متغیر استرس و کیفیت یادگیري دانشجویان سنجیده شد و ضریب همبستگی  از ضریب پیرسون میزان

. همچنین با استي همبستگی منفی بین این دو متغیر  ي رابطه دهنده محاسبه شده که نشان 0.703-پیرسون عدد 
هاي  محیط ي شناخت معیارهاي محیطی مؤثر بر کاهش استرس و عوامل مزاحم یادگیري، سعی در طراحی بهینه

هاي  بندي فعالیت شده عواملی از جمله چیدمان عرصه آموزشی و یادگیري شده است.  در آنالیز معیارهاي بررسی
 آنمختلف و گردش در فضاي کالس براي دانشجویان در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از 

  ي رابطه معنادار دارد.است که عوامل محیطی مؤثر بر کاهش استرس با کیفیت یادگیر

  استرس، فضاي آموزشی، محیط، یادگیري، چیدمان، گردش در فضا.ها:  کلید واژه
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  مقدمه
حقیقات تتا قبل از قرن بیستم  شود و محسوب میعنوان قسمتی از محیط زندگی انسان  محیط یادگیري به

کشور  درخاصی در مورد محیط یادگیري وجود نداشت. از آن دوره به بعد تحقیقات علمی و آکادمیک 
هاي فیزیکی محیط  گذاري جنبهتأثیر ي گرفت که عمده این تحقیقات در مورد نحوه انجامآمریکا 

ها  ر کلی تالشطو ). به197 :1396ارغیاثی و همکاران، ( روي آموزش و یادگیري بوده است یادگیري به
خوبی را داشته است. محیط مطلوب  هاي یادگیري در پنجاه سال اخیر روند نسبتاً براي بهبود محیط

ي تکنولوژي، آسایش  ، توسعهییادگیري مشارکت فرایند هاي یادگیري به مواردي از قبیل ضرورت
گیرنده بر روي کار خود و اعتماد و اطمینان باال در محیط   فیزیکی، کاهش فشار روانی، تمرکز آموزش

 هاي یطدر مح یافراد از زندگ یادراکات و تجارب شخص) . از طرفی 168: 1996، 1چن( دارد بستگی
 مدرسه هاي یتدر فعال یشترسه و مشارکت بآموزان به مدر دانش یاقبر اشتمدرسه  آن تبعمختلف و به 

  ).75 :1396زاهد بابالن و همکاران، ( گذار بوده استتأثیر
توان به عوامل فردي، اجتماعی، تحصیلی،  در این راستا، از جمله عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی می

تا عوامل مثبت را  کند ریزان کمک می ختی اشاره کرد. شناخت این عوامل به برنامهشنا روان آموزشی و
یاددهی و  هاي یطمح این که نظر به). 65 :1398کیان و قادري، ( بهبود داده و عوامل منفی را کاهش دهند

 در تحقق اهداف ها یطمح ینارتقاء ا ،شوند یشناخته م عالی آموزش یفیتثر بر کؤاز عوامل م یادگیري
محمدي و نوروزي، ( دارد اي کننده تعیین نقش یمراکز آموزش عال یفیتک ینو تضم یعال آموزش

1398: 15.(  
عنوان یک ابزار آموزشی  هاي آموزشی، محیط به هاي اخیر با توجه به رشد روزافزون روش در سال

عنوان موضوع پنهان  بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در برخی از تحقیقات از محیط کالبدي به
) . در طراحی محیط آموزشی توجه به نیازهاي 11 :2008، 2امی آذرس( شود در برنامه آموزش یاد می

شود که افراد در آن احساس راحتی دارند و  فیزیکی و روانی کاربران موجب فراهم آوردن فضایی می
 :1395عظمتی و همکاران، ( رسد شوند به حداقل می پرتی می میزان عوامل محیطی که موجب حواس

کالبدي با میزان یادگیري ارتباط مستقیم دارد. هدف از پژوهش حاضر بنابراین کیفیت محیط  ).16
هاي اثربخش در یادگیري و همچنین کاهش استرس محیطی بوده  هاي یادگیري و محیط طراحی محیط
عنوان ابزار آموزشی، معیارهاي  برداري از محیط به ي پژوهشگر این است که چگونه با بهره است. دغدغه

                                                             
1.Chen 
2. Sami Azar 
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. با شناخت معیارهاي مؤثر بر آرایش و شودکیفیت یادگیري کاربران ارائه  تقاءارمحیطی مؤثري جهت 
توان اصولی را براي طراحی بهتر محیط یادگیري تبیین نمود و میزان عوامل مزاحم یادگیري  نظم فضا می

آن بر عملکرد تحصیلی مورد  تأثیر ابتدا عوامل مؤثر بر استرس محیطی و ،رو را به حداقل رساند. از این
  محیط بر استرس ارزیابی شده است. تأثیر بررسی قرار گرفته و سپس

  
  اهمیت و ضرورت پژوهش

تواند در  شود. این پاسخ می استرس پاسخ غیر اختصاصی بدن به هرگونه فشاري است که بر آن وارد می
). 1974، 1سلی( شود داده می هاي بیرونی و محیطی بروز مقابل هر محرك درونی، شناختی یا محرك

دنبال داشته باشد. در عین حال ممکن  تواند عوارضی مانند خستگی، افسردگی و اضطراب را به استرس می
زاده و  کاظمی( شوداست این عوارض منجر به سوء مصرف مواد، روي آوردن به الکل و حتی خودکشی 

و  آموزشگاهی زندگی بیرونی فشارهاي شامل دانشجویان استرس براي ). منبع467: 1390بخشی، 
 به منجر زا استرسعوامل  گیرد. این می شکل جدید محیط این در که است خود از درونی انتظارات
هاي حل مسأله  ). مدیریت استرس و اضطراب با مهارت1397سانتراك، ( خواهد شد هیجانی هاي واکنش

گیرند، بتوانند خود را با آن  وقایع منفی قرار می تأثیر ممکن است به دانشجویان اجازه دهد وقتی تحت
  ).43 :1392رسولی و همکاران، ( سازگار کنند

تحقیقات نشان داده است که ادراك سطوح باالي استرس در دانشجویان منجر به کاهش عملکرد 
تحصیلی و مشکالت جدي در تضعیف روحیه خواهد شد. بنابراین مطالعه روي این پدیده و در 

تواند کاربردهاي مفیدي براي  یان و چگونگی مقابله با آن با استفاده از عوامل محیطی مؤثر میدانشجو
کاهش افزون بر  ن آموزش در دانشگاه باشد. فضاها باید متناسب با روحیات افراد طراحی شوند تاالمسئو

معتقد است   2کنت کریکسی محیط افزایش پیدا کند. شنا روان فشار و استرس، تمرکز و درك ماهیت
سی و علوم انسانی معمول شنا روان هایی استفاده کرد که در علم توان از روش که براي سنجش محیط می

توان به سنجش ابعاد فیزیکی و عینی محیط مانند ارتفاع و میزان نور،  ها می ي این روش است. از جمله
انند شاد و مطبوع بودن فضا و هاي محل م تنوع و تعداد مصنوعات موجود در یک فضا یا مکان، ویژگی
  ).1380مرتضوي، ( کرددر نهایت سنجش شرایط سازمانی و جو اجتماعی محیط اشاره 

                                                             
1. Selye 
2. K. Kraik 
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 عملکرد کاهش و اضطراب افزایش مطالعات انجام شده بیانگر این حقیقت هستند که بین بیشتر
 خود هاي توانایی درباره ،شوند میاضطراب  دچار که فردي زیرا دارد. مثبت وجود همبستگی تحصیلی

قرار  خودکارآمدي و ها مهارت ها، توانایی بروز یا ارزشیابی معرض در که هایی در موقعیت کرده و تردید
پور و  لشکري( خواهد شد آنها تحصیلی پیشرفت مانع اضطراب و کرده ناتوانی ، احساسگیرند می

).  بنابراین در پژوهش حاضر ضرورت دارد که 490 :2010، 2ویتاساري؛ 2003، 1ارجن؛ 1385همکاران، 
 کیفیت یادگیري دانشجویان پرداخته شود. ارتقاءبه کاهش استرس و عوامل محیطی مؤثر بر آن جهت 

  
  پیشینه پژوهش

هاي محیطی موجب افزایش  این فرضیه را مطرح کرده که ویژگی 3تئوري یادگیري اجتماعی بندورا
 یکانسان در  یطور کل .  به)4،2016بنجامین( عملکرد متقابل خواهد شدهاي رفتاري و همچنین  واکنش

کند  یم یمتنظ خود را یبدن یزیکف یط،مح یزیکف يتنها در راستا خود نه یزندگ یطبا مح یهکنش دو سو
ادیبی و ( گیرد می قرار تأثیر تحت یزاش ن يرفتار یزیکف ينحو به ،یزیکیف یطمح در یريبلکه با قرارگ

 ،مستقیم محیط بر رفتار انسان و از سویی دیگرغیر تأثیر فرض سی جدید با پیششنا روان ).90عظیمی، 
شده، باعث آشنایی  توجه طراحان محیطی در جهت برطرف ساختن نیازهاي کاربران فضاهاي طراحی

شناسی  آشنایی معماران و طراحان با پدیده انسان با و همچنین شدشناسان با طراحی و محیط کالبدي  روان
و اوایل  1960هاي  شناسی محیط شکل گرفت. اواخر سال دانشی نو به نام روانشناختی،  و مباحث روان

سی محیط شنا روان اي با هویت مستقل به وجود آمد. حوزهعنوان  به شناسی محیطی ، روان1970هاي  سال
دهد و براي این منظور  رار میات این دو بر یکدیگر را مورد بررسی قتأثیر رابطه انسان با محیط کالبدي و

ها و نیازهاي انسان را مورد توجه قرار داده و به موضوعاتی که در تشریح رفتارهاي انسان  ها، نگرش ارزش
). 1393تی. مک اندرو، ( پردازد نقش اساسی دارند از جمله ادراك، شناخت و رفتارهاي فضایی می

به کار برده شد،  1943در سال  5ایگون برانسویکسی محیط توسط شنا روان هرچند نخستین بار اصطالح
 کنک). 1394شاهچراغی، بندرآباد، ( میالدي به بعد منتشر شد 70و  60اما تحقیقات در این زمینه از دهه 

هاي محل، رفتار  ي ابعاد فیزیکی و عینی محیط، مصنوعات موجود در فضا، ویژگی پنج شاخصهکریک

                                                             
1. Ergene 
2. Vitasari et al 
3. Albert Bandura, 1973 
4. Benjamin 
5. Egon Brunswick 
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نیز ماهیت  جان لنگحیط را براي توصیف محیط معرفی کرده است. قابل مشاهده در آن و شرایط و جو م
شناختی و رفتاري  ن به چهار نوع کالبدي، اجتماعی، روانامحیط را بر اساس نظریات جمعی از محقق

 طیهاي متنوع مح واژه نیب ط،یمح اتیادب). بنابراین 1394شاهچراغی، بندرآباد، ( کردبندي  تقسیم
ارائه  1نمودار که در  شود یقائل م زیرفتاري تما طیو مح یختشنا روان طیمح ،یاجتماع طیکالبدي، مح

  شده است.
  

  )1393و لنگ،  1394برگرفته از شاهچراغی و بندآباد، ( بندي ماهیت محیط . تقسیم 1نمودار
  

ي نقش مؤثر عوامل محیطی در  دهنده در این راستا اهمیت کیفیت فضایی در طراحی محیطی نشان
). در فضاي دانشگاه که محیط مورد 1392ضرغامی و همکاران، ( رفتارهاي انسان بوده استدهی  سازمان

و  رندخود دا يها دوره یادگیري یطبه مح ی نسبتادراکات مثبت یاندانشجونظر پژوهش حاضر بوده، 
اصول  يرا به منظور اجرا ي بیشتريها ها تالش دوره یرانو مد یعلم تئیه يکه اعضا ي استضرور
منظور فراهم  ین بهمناسب، انجام دهند و همچن یآموزش یطمح یجادا جهت در یآموزش هاي یطراح

 را کمبودها یان،دانشجو يبرا یشترب کنندگی یلو تسه هاي حمایتی یستمبهتر با س یادگیري یطکردن مح
  ).15 :1398محمدي و نوروزي، ( کاهش دهند

ها و یا کل فضاهاي آموزشگاه قرارگاه محسوب  گاههاي درس، کار فضاهاي آموزشی مانند کالس
معماري، آموزش  -در فضا، ابعاد فیزیکیآنها  هاي یک کالس درس و طرز چیده شدن شوند. نیمکت می

شود. در نظریه  و مجموع اقدامات در سطح کالس درس و در سطح آموزشگاه بعد رفتاري نامیده می
شود هر فرد با  شود و گفته می ها نیز توجه می اجتماعی قرارگاهو دهی  سازمانبه ابعاد  بارکراکولوژیک 

با بنابراین،  شود. دار می هاي اجتماعی معینی را عهده رفتاري، نقش -هاي فیزیکی قرار گرفتن در قرارگاه

ماهیت محیط

محیط رفتاري

شکل گیري محیط بر •
اساس قابلیت هاي 

محیطی

محیط روان شناختی

تأثیرپذیري انسان از •
محرك هاي محیطی

محیط اجتماعی

وابسته به رفتار انسان •
در محیط

محیط کالبدي

محیط جغرافیایی•
عوامل احاطه کننده و •

دربرگیرنده فرد
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توان رفتارهاي فوق فردي و یا رضایت از محیط آموزشی را با در نظر  توجه به مبانی این دیدگاه، می
 گویی کرد هاي رفتاري تا حدودي پیش قرارگاهدهی  سازمانمعماري و  - هاي فیزیکی گیگرفتن ویژ

  ).1376مرتضوي، (
گوید و  از کارشناسان ارتباطات در نظریه زبان صامت معتقد است که فضا سخن می ادوارد تی هال

ام براي زند. یعنی محیط فیزیکی فضاي آموزش در کنار دیگر عوامل آموزشی حامل پی زمان حرف می
هاي دانشجویان مورد توجه  رسد که نیازها و خواسته هنگامی به ظهور می تأثیر آموزان است. این دانش

طراحی محیط و پارامترهاي محیطی موجب ایجاد فضایی زنده، پویا و با کیفیت  فرایند قرار گیرد و در
ي گردش در  ها، نحوه فعالیت بندي ). در این راستا چیدمان و عرصه1392خداشناس، ( براي یادگیري شود

دهی فضا نقش  پذیري و مبلمان بر شکل در کنار یکدیگر، معیارهاي انعطافآنها  فضا، ترتیب قرارگیري
 وآمد و آلودگی صوتی نیز مؤثري داشته و در تأمین آسایش کاربران و کاهش عوامل مزاحم مانند رفت

تر بوده و  یست و یکم کالسی است که منعطفگذار است. بنابراین یک کالس درس موفق در سده بتأثیر
در میان عوامل محیطی مؤثر دو عامل نحوه  لحاظ روحی براي دانشجویان فراهم سازد. شرایط محیطی را به

  مورد بحث پژوهش حاضر بوده است.آنها  ها در فضا و گردش در چیدمان فعالیت
  

  نپذیري در پال هاي مختلف و انعطاف بندي فعالیت چیدمان عرصه
پذیري و ابعاد فضایی است. استفاده از پالن باز در  از جمله عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت آموزشی انعطاف

یی به نیازهاي متفاوت مطلوب است. فضاهایی که گو پاسخاغلب فضاهاي جمعی و آموزشی در جهت 
قدرت مانور بیشتري  امکان تقسیم شدن با استفاده از دیوارهاي کوچک سبک و قابل حمل را داشته باشد،

هاي  صورتی باشد که صندلی کنند. اگر امکانات کالس به هاي متنوع ایجاد می براي انجام فعالیت
شود، دانشجویان با یکدیگر و با استاد ارتباط متقابل برقرار کنند، دهی  سازمانشکل  دانشجویان بتواند دایره

هاي  تدریس، به راهنمایی و هدایت بحثن بر افزو تواند استاد جزئی از دانشجویان محسوب شده و می
جمعی دانشجویان نیز بپردازد. در برخی موارد نیز وجود قالی در کالس باعث سپري کردن زمان بیشتري 

 ).1386نیا،  کامل( شود در آن فضا و همچنین موجب افزایش تعامل مستقیم می

 يباید دارا ،ضاهاي آموزشی باشدپذیري ف ي انعطافگو پاسخمبلمان آموزشی بتواند  این که براي
یی به چند گونه فعالیت، امکان جابجایی راحت و سبکی، استفاده از گو پاسخ: چند ویژگی مهم شود

حجم فضا، قابلیت تفکیک و ترکیب با عناصر دیگر و قابلیت چیده شدن روي هم، قابلیت تغییر کاربري؛ 
 ).1390محمودي، ( متحرك را ایفا کندعنوان مثال میز یا صندلی بتواند نقش دیواره  به
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 1400وپنجم/ بهار  سال هفتم/ شماره بیست

  گردش، حرکت و سیالیت در فضا
به آموزش آنها  هاي درس اختصاصی به دانشجویان داده شود، میزان عالقه و تعلق اگر مالکیت کالس

ي محیط را به دلخواه خود و متناسب با نوع  یابد. دانشجویان تمایل دارند تا مبلمان و آرایه افزایش می
تواند میزان مشارکت کالسی را افزایش داده و برایند  ها تغییر دهند و این عامل می داد گروهفعالیت و تع

چنین حس تعلقی، تمرکز و توجه و دلبستگی بیشتر به درس و مقوله یادگیري خواهد بود. در این حالت 
مین و دانشجویان آزادي راه رفتن در صورت خسته شدن، خوردن و نوشیدن حین آموزش، نشستن روي ز

 چهارچوب عنوان دیاگرام گرافیکی را به 2نمودار توان  توضیحات می این با توجه به کنند. ... را تجربه می
  .تحقیق مطرح نمود

  

  
  

  مأخذ: نگارندگان)( تحقیق چهارچوب . دیاگرام گرافیکی 2 نمودار
 
 

در این راستا بر اساس رویکرد پژوهشگران و محققان، امکانات و تمهیداتی که این عوامل محیطی بر 
  .بندي و ارائه شده است جمع 1جدول کیفیت محیط یادگیري مؤثر خواهند بود در  ارتقاء

  
  
  
  
  

ایجاد دلبستگی•
پاسخ گویی به نیاز کاربران•
ارتباط و تعامل کاربران•

افزایش تمرکز و توجه•
ممانعت از خستگی در فضا•
تنوع و تفکیک فضاها•

توجه به حجم فضاي مورد نیاز•
ابعاد فضایی•
نوع چیدمان•

امکان جابجایی فعالیت ها•
نوع چیدمان و مبلمان•

انعطاف 
پذیري مبلمان

عرصه 
بندي 

فعالیت ها

حرکت و 
سیالیت در 

فضا



 پژوهی  ترویجی آموزش-علمی نامه فصل    74

 1400 بهار م/وپنج بیست شماره /هفتم سال

 . عوامل مؤثر بر کارایی فضاي آموزشی 1 جدول

عوامل محیطی 
  پژوهشگران  نتایج  امکانات  ثرؤم

پذیري و  انعطاف
  پالن باز

ــزات   - ــایی تجهی ــت و جابج حرک
آموزشــی جهــت دســتیابی بــه    

 فضاهاي خرد و کالن

تخلیه کالس از وسایل غیر قابـل   -
 استفاده

  گیري از مفروش بودن کالس بهره -

ــر    - ــرل بــ ــزایش کنتــ افــ
هـــاي جمعـــی و  فعالیــت 

 فردي

  افزایش تنوع و خالقیت -

- 
مل

کا
 

یا، 
ن

138
6

  
- 

ي، 
مود

مح
139

0
  

  مبلمان
 صورت نعل بزرگ چیدمان به -
  صورت شراکتی چیدمان به -

 افزایش روحیه مشارکتی -
ایجاد جذابیت و تسهیل در  -

  برقراري ارتباط

ي، 
مود

مح
139

0
  

گردش، حرکت و 
  سیالیت در فضا

 طراحی فضاهاي حرکتی -

  ها طراحی حد و مرز فعالیت -
 پویایی در کالس -

ــه   - ــان بــ ــی آســ دسترســ
N  مختلف فضاهاي  کاربري

or
be

rg
 

Sc
hu

ltz
, 

19
71

  

بندي  عرصه
  هاي مختلف فعالیت

 فضایی براي راه رفتن -
 فضایی براي خوردن و نوشیدن -
 فضایی براي کار گروهی و فردي -

فضــاي ویتــرین بــراي نمــایش     -
  کارهاي دانشجویان

افزایش کیفیت ادراکی از  -
 فضا

ــد جهــت    - ــی کارام کالس
  هاي مختلف فعالیت

- 
ی. 

ت
ل، 

ها
139

0
  

- 
ي، 

ضو
مرت

138
0

  
  

  
  ت پژوهشسؤاالفرضیه و 

)، 2013و ارجن،  2010ویستاري و همکاران،  ؛1385پور و همکاران،  لشکري( بنا بر ضرورت پژوهش
برقرار بوده آنها  اي میان استرس دانشجویان و میزان یادگیري مباحث آموزشی فرض بر این است که رابطه

  ت تحقیق عبارتند از:سؤاال ،است، بنابراین مبتنی بر آن
 وجود دارد؟آنها  اي میان میزان استرس دانشجویان و میزان یادگیري چگونه رابطه -

  د؟نکدام عوامل محیطی نقش مؤثري در افزایش میزان یادگیري دانشجویان دار -
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 1400وپنجم/ بهار  سال هفتم/ شماره بیست

  روش اجراي پژوهش
استرس بر  تأثیر موازات آنبا توجه به نقش عوامل محیطی دانشگاه بر میزان استرس دانشجویان و به 

کیفیت یادگیري و عملکرد تحصیلی دانشجویان، روش تحقیق کیفی مد نظر قرار گرفته و براي کشف 
ها بهره گرفته شده است.  ارتباط میان این عوامل از مداخله مستقیم و احساسات انسانی براي تفسیر پدیده

بوده، جهت رسیدن به نتیجه مطلوب، تلفیق اي  رشته همچنین بر اساس موضوع پژوهش که موضوعی میان
نظر پژوهش بوده و در این راستا دو  سی مدشنا روان ي علمی معماري و دانش و تجارب در دو حوزه

صورت تحلیلی و پیمایشی  پژوهش به ،مسألهتنظیم شده است. بنابراین به دلیل توصیفی بودن  نامه پرسش
ی روش همبستگی، با استفاده از ضریب پیرسون میزان گیري از راهبردهاي کم انجام شد و با بهره

 20همبستگی دو متغیر استرس و کیفیت یادگیري دانشجویان سنجیده شده است. جامعه پژوهش شامل 
صورت تصادفی  گیري به نفر از دانشجویان ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز و روش نمونه

  بوده است.
 بندي عرصه عوامل محیطی چیدمان تأثیر که در پی چگونگی پیش رفتهاي  روند پژوهش به گونه

مختلف و گردش در فضا بر میزان استرس دانشجویان بوده است. بنابراین پژوهش در دو  هاي فعالیت
اي با استفاده از منابع مکتوب داخلی و خارجی  اي و میدانی انجام شده و در مرحله کتابخانه ي کتابخانه مرحله

آوري عوامل محیطی مؤثر بر  نظري پژوهش و جمع چهارچوب ي اقدام به تهیه اروش تحلیل محتو و با
عنوان ابزار  پاسخ به بسته نامه پرسشي میدانی نیز دو  استرس دانشجویان در دانشگاه شده است. در مرحله

 معتبر علمی در حوزه علوم انسانی، استادانبر اساس نظر آنها  ها تنظیم شده که روایی گردآوري داده
کرونباخ حدود  ينیز بر اساس ضریب آلفاآنها  سی و معماري در حد مطلوبی قرار داشته و پایاییشنا روان

اول جهت سنجش میزان استرس دانشجویان  نامه پرسشدرصد بوده که از پایایی باالیی برخوردار است.  87
ن حوزه علوم رفتاري و ات آن با کمک متخصصسؤاالده که بر اساس معیارهاي افزایش استرس تنظیم ش

محورهاي اعتماد به نفس، احساس مسئولیت، اهداف زندگی و ... طرح شده است. نتایج  رفتارشناسی حول
 3Error! Referenceنمودار ر میانگین میزان استرس دانشجویان بوده که در نگاول بیا نامه پرسش

source not found. ارائه شده است.  
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 میزان استرس دانشجویان

N 
Valid 20 
Missing 0 

Mean 4.5250 

  
  

  برآورد میانگین میزان استرس دانشجویان. 3نمودار 
  

دوم سعی بر این بوده که نقش عوامل محیطی بر میزان یادگیري دانشجویان مورد  نامه پرسشهمچنین در 
 برجسته معماري، پیشینه تحقیق و مطالعه در حوزه استادانت با کمک سؤاالبررسی قرار گیرد. در این راستا 

بندي  نظري تحقیق، نقش عوامل محیطی مؤثر از جمله عرصه چهارچوب سی محیطی و معماري وشنا روان
  پذیري و مبلمان در میزان یادگیري سنجیده شده است.  ها، حرکت و سیالیت در فضا، انعطاف فعالیت
 
  ها یافته

ها محاسبه شده  و محاسبات تحلیل آماري، میانگین SPSSافزار  در مرحله اول پژوهش با استفاده از نرم
نمایش  4نمودار هاي آماري، نمودار پراکندگی دو متغیر در  ها و تحلیل است. قبل از پرداختن به آزمون

  .داده شده است
ها بیانگر وجود رابطه میان هر دو متغیر  ، این پراکندگی دادهشود دیده میگونه که در نمودار  همان

کاهش میزان استرس در  ،و بالعکس شده ایش میزان استرس موجب کاهش میزان یادگیريبوده که افز
اي که به  ي ماهیت رابطه ارتقاء یادگیري دانشجویان مؤثر بوده است. نمودار پراکندگی بینشی درباره

ي بین آنها باید تحلیل آماري  ولی جهت بررسی رابطه ،ها نمایش داده شده را فراهم آورده وسیله داده
  رسمی انجام گیرد تا صحت این نتایج بررسی و تحلیل گردد.
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 1400وپنجم/ بهار  سال هفتم/ شماره بیست

  

ان
جوی

انش
ي د

گیر
یاد

ن 
یزا

ش م
نج

س
 

  میزان استرس دانشجویان
  

جهت بررسی همبستگی میان دو  Scatter plot. نمودار پراکندگی 4نمودار 
  ها متغیر میزان استرس دانشجویان و یادگیري آن

  
اي هستند، با استفاده از  که متغیرهاي فاصله نامه پرسشهاي هر دو  ي بعد، با توجه به داده در مرحله

ضریب پیرسون میزان همبستگی بین دو متغیر مستقل میزان استرس دانشجویان و متغیر وابسته میزان 
این ضریب همبستگی و میزان معنادار بودن رابطه بین  2جدول در  .دگیري دانشجویان برآورد شده استیا

  .ارائه شده است SPSSافزار  دو متغیر بر اساس نتایج نرم
 

 Spssافزار  . نتایج تحلیل آماري نرم 1 جدول

نقش عوامل محیطی بر میزان 
  یادگیري دانشجویان

میزان استرس 
  دانشجویان

  

-0.703  1  Pearson Correlation 
 Sig. (2-tailed)    0.001  میزان استرس دانشجویان

20  20  N 
1  -0.703  Pearson Correlation    نقش عوامل محیطـی بـر

ــادگیري   ــزان یــــ میــــ
  دانشجویان

  0.001  Sig. (2-tailed) 
20  20  N 
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 0.05محاسبه شده و چون این عدد کمتر از  0.001برابر با  P-Valueعدد مربوط به  2بر اساس جدول 
آنها  ي بین دو متغیر میزان استرس دانشجویان و یادگیري ي معنادار بودن رابطه دهنده بوده، بنابراین نشان

بسیار مؤثر بوده است. آنها  توان نتیجه گرفت که استرس دانشجویان در میزان یادگیري باشد. پس می می
ي همبستگی منفی  ي رابطه دهنده محاسبه شده که نشان 0.703-همچنین ضریب همبستگی پیرسون عدد 

به بیان دیگر کاهش  بین این دو متغیر بوده که با نتایج نمودار پراکندگی در مرحله اول نیز مطابقت دارد.
کاهش میزان استرس دانشجویان مؤثر است میزان استرس بر دانشجویان و کنترل عوامل محیطی که بر 

دلیل بر همبستگی قوي  3جدول داشته باشد. از طرفی آنها  تواند نقش مؤثري بر ارتقاء میزان یادگیري می
  مابین دو متغیر مورد نظر بوده است.

  
 SPSSافزار  نحوه تفسیر ضریب همبستگی در نرم. 3جدول 

  تفسیر  بازه ضریب همبستگی
  همبستگی ضعیف 0.29تا  0بین 
  همبستگی متوسط 0.69تا  0.30بین 
  همبستگی قوي 1تا  0.70بین 

  
 گیري و بحث نتیجه
سازي ذهن براي یادگیري  هاي آموزشی پروراندن انسان و آماده ه بیان شد، هدف اصلی سیستمنچبنا بر آ

استرس بوده است، بدین اي همراه با  مباحث آموزشی است. همواره در طول نظام آموزش یادگیري تجربه
 درتواند موجب بروز مشکالت جدي  باشد میکننده  صورت که اگر میزان استرس افراد زیاد و تهدید

نظري پژوهش، عوامل گوناگونی بر  چهارچوب سالمت و عملکرد تحصیلی دانشجویان شود. بر اساس
. بنابراین در پژوهش استمحیط اطراف آنها ترین  مهم دارند که یکی از این تأثیر اضطراب و میزان آن

یک تعامل پیچیده و پویا بین انسان و محیط اطرافش در نظر گرفته شد و با عنوان  به حاضر استرس
ثر بر ایجاد تنش و اضطراب یا کاهش آن، کارایی ؤمحیطی مفاکتورها و عوامل کالبدي گیري از  بهره

  کیفیت فضاهاي آموزشی مورد بررسی قرار داده شد.
است که عوامل محیطی مؤثر بر کاهش استرس با کیفیت  آننتایج حاصل از پژوهش حاکی از 

هایی راهکارتوان از  می 5نمودار هاي پژوهش و بر اساس  با توجه به یافته. یادگیري رابطه معنادار دارد
سازي  چون ترکیب و تفکیک فضاهاي کار گروهی و فردي، تغییر چیدمان و مبلمان کالس، منعطف
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بندي  عنوان عوامل محیطی چیدمان عرصه برداري از پالن باز و ... به فضاهاي کالس یا به عبارت دیگر بهره
ها موجب افزایش کیفیت کار گروهی، راهکار. این کردهاي مختلف و گردش در فضا استفاده  فعالیت

به کالس خواهد آنها  ي مشارکتی و احساس تعلق روحیه ارتقاءیی به نیاز دانشجویان در کالس، گو پاسخ
شد. همچنین این احساس تعلق و رضایت دانشجویان از فضاها و جذابیت فضایی که ایجاد شده، موجب 

از طرفی پویایی و سیالیت  خواهد شد.آنها  افزایش تمرکز و توجه دانشجویان و ارتقاء میزان خالقیت
ر به کاهش میزان استرسی که فضایی در کالس موجب کاهش خستگی  دانشجویان شده و در نهایت منج
توان الگوهاي  هاي تحقیق می از محیط و عوامل محیطی دریافت شده، خواهد شد. بنابراین بر اساس یافته

که اگر فضاهاي آموزشی با در نظر گرفتن  طوري هاي آموزشی را ارتقاء داد، به طراحی کالبدي کالس
  حصیلی دانشجویان خواهند شد.عوامل ذکرشده طراحی شوند، منجر به افزایش عملکرد ت

  

  
  

  . نقش عوامل محیطی بر کاهش استرس و ارتقاء میزان یادگیري دانشجویان5نمودار 
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Abstract 
The main purpose of educational systems is to nurture human beings and 
prepare their minds for learning. It has always been a stressful experience in the 
learning system, which can lead to serious problems for the health, performance 
and academic success of students if the level of stress is high and threatening. 
There are various factors that affect students' stress in universities, one of which 
is the environment. In the present study, stress is considered as a complex and 
dynamic interaction between humans and their environment. By using 
environmental factors and physical factors that cause stress and anxiety or 
reduce it, the quality of educational environments has been investigated. The 
method of the present study was qualitative in the first stage, then using Pearson 
coefficient, the correlation between two variables of stress and quality of 
students' learning was measured and Pearson correlation coefficient was 
calculated -0.703, which indicates a negative correlation between these two 
variables. By recognizing the environmental criteria effective in reducing stress 
and learning disruptions, an attempt has been made to optimally design 
educational and learning environments. In analyzing the criteria studied in this 
field, factors such as the arrangement of various activities and walking in the 
classroom for students have been considered. The results indicate that 
environmental factors affecting stress reduction have a significant relationship 
with the quality of learning. 
  
Keywords: Stress, Educational Environment, Learning, Layout Design, 

Environment Circulation. 
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