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 یو شادکام یریادگی نزایبا م یکیزیف طیمح نیراباه ب یبررس
 انیدانشجو معلم پسر دانشگاه فرهنگ

 3 پور یول دهیناه 4 یلینجمه وک

 :  چکیده

 پسر معلم دانشجو شادکامی و یادگیری میزان با فیزیکی محیط بین رابطه پژوهش حاضر با هدف بر بررسی
است. جامعه آماری مورد نظر فرهنگیان با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام شده  دانشگاه

دهد که بر اساس آخرین می فرهنگیان در شهر تهران تشکیل دانشگاه پسر معلم دانشجو کلیه در این تحقیق را
نفیر بیه  283، گیری تصادفی سادهباشد که بر اساس روش نمونهمی نفر 625آمار و اطالعات تعداد این اعضاء 

نامیه محقیق جش متغیرهای مورد استفاده در پیژوهش از دو پرسیشعنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سن
مورد ها نامهاستفاده گردید. روایی محتوایی پرسش اکسفورد شادکامی پرسشنامه و( 1116) ساخته محیط فیزیکی

بیرای ، بر اساس ضریب آلفای کرونبیاخها نامهتأیید متخصصان و استاد راهنما قرار گرفته است. پایایی پرسش
آماری های برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش 11/2، و برای شادکامی 31/2، محیط فیزیکی سنجش

پژوهش نشیان داد های رگرسیون گام به گام( استفاده شد. یافته، همبستگی پیرسون) توصیفی و آمار استنباطی
، روشنایی میزان، مناسب تهویه و حرارت درجه) فیزیکی محیط( ابعاد) اجزاء از یک که بین محیط فیزیکی و هر

یادگیری و شادکامی  میزان با( دانشگاه بصری و سمعی تجهیزات، دانشگاه سبز فضای، ها صندلی چینش طرز
 بیین دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از وجود معناداری یرابطه فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو

آموزشی توانایی پیش بینی یادگیری  تجهیزات و، صندلی چینش طرز، سبز فضای بعد سه، اجزاء محیط فیزیکی
اجزاء محیط  بین فرهنگیان را دارند. نتایج تحلیل رگرسیون همچنین نشان داد که از دانشگاه پسر معلم داشجو
توانایی پیش بینی  روشنایی میزان و، تجهیزات آموزشی، حرارت و تهویه مناسب، سبز فضای بعد چهار، فیزیکی

 فرهنگیان را دارند. دانشگاه پسر معلم شادکامی داشجو

 تحصیلی رفتشپی، یادگیری، شادکامی، فیزیکی محیط: هاکلید واژه

                                                 
 استادیاروعضوهیات علمی دانشگاه آزادواحدرودهن. 1

 ارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد رودهنک. 2
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 : مقدمه

گیردد. میی انسان در هر لحظه از زندگی نیاز به رفتار تازه ای دارد که از طرییق ییادگیری میسیر
ایم ود کیه میا را از تمیام آنچیه آموختیهشیمی اهمیت و ارزش یادگیری در نزد انسان هنگامی نمایان

محروم سازند. در این صورت با آنکه از نظر فیزیولوژیکی فردی بالغ و طبیعی خواهیم بود امیا از نظیر 
در این حالت تمامی احتیاجات فیزیولوژیک ما ، کودکی برگشت خواهیم کردهای مسائل روانی به دوره

لی طرق ارضای این نیازها را نخواهیم دانست و در واقیع مانند گرسنگی و تشنگی باقی خواهند ماند و
ادراکات و احساسات و شخصیت آدمیی ، امیال، همچنین بیشتر انگیزه ها در زندگی عاجز خواهیم بود.

گیرند. یادگیری ارتباط بسیار نزدیکی با رفتار و اعمال موجود زنده دارد. اغلب می در اثر یادگیری شکل
باشند. زندگی انسان از آغاز پیدایش همواره در حیال می ه و تابع قوانین یادگیریاکتسابی بودها انگیزه

تغییر و تحول بوده و در اصل یادگیری اساس و پایه این تحول و تکامل بوده است. عالوه بر این چون 
ی محیط زندگی انسان همواره در معرض تغییر است انسان برای غلبه بر این دگرگونیها ناچار از یادگیر

 .(22  ، 1834، پارسا) است
در واقع نهادهای آموزشی به جهت نقش مهم و خطیری که در امر تعلیم و تربیت نسل آینده سیاز 

اصیلی پییش های روند. یکی از دغدغیهمی یکی از نهادهای مهم و زیربنایی در جامعه به شمار، دارند
تغییر و تحوالت ، نده دانش و اطالعاتروی نظام آموزشی انتقال دانش به نسل آینده است. تولید فزای

اقتصادی مشکالت جدیید و بیه تبیع آن انتظیارات تیازه ای بیرای نظیام ، اجتماعی، گسترده فرهنگی
آموزشی در پی داشته است و آنها را به این هدف سوق داد تا به جای انتقال مجموعیه ای از دانیش و 

، دن را آمیوزش دهنید. در عصیر کنیونیاطالعات به افراد نحوه ی یادگرفتن و روشیهای سیؤال کیر
یادگیری صیحیح را بیه منظیور تصیمیم گییری های دانشجویان برای رویارویی با تحوالت باید شیوه

 جدید رسالت واقع در (.111  ، 1833، معیاری و همکاران) مناسب و حل مسائل جامعه به کار برند.
، جیدی گیذار و گشت به جدید نسل ختنسا قادر، جدید عصر ویژگیهای متناسب با آموزشیهای نظام
 بایید را آن نییاز پییش تیرین مهیم کیه اسیت حصیر و حد بی اطالعاتی منابع در هدفدار و دار جهت

هیای نظام چنیین بیه دسیتیابی (.15  ، 1837، محمدی مهر) دانست فردهای پرسش و مجهوالت
، اجتمیاعیهیای مهارت نیواعا میورد در کیه باشدمی فعال و خالق فراگیرانی وجود به منوط آموزشی
مظلیومی ) آگاهی الزم برخوردار باشیند و دانش از، پرسش کردن و انتقادی تفکرهای مهارت باالخص

 (.85  ، 1831، قاضی محله
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 تیأثیرات دلییل به، بشر روانی نیازهای ترینمهم از یکی عنوان به، شادمانی و از طرف دیگر نشاط
 خود را به انسان ذهن همواره، دارد انسان زندگی مجموعه آدمی شخصیت گیریشکل بر که ایعمده
 و وخوشیبختی روان سیالمتی امیر در شیادی اهمییت روزافیزون شیدنمطرح بیا. است کرده مشغول
، امیروز دنییای مشکالت و هاپیچیدگی با مقابله برای، انسان روانی قوای تقویت در آن تأثیر همچنین
 نشیان تحقیقیات. اسیت نموده تغییر به آن نسبت مردم عوام وحتی اندیشمندان، محققان نظر و توجه
 بهبیود را جسیمانی سیالمتی توانیدمی، آن آوردن دست به چگونگی از نظر صرف، شادی که دهدمی

 دارای، گیرنیدمی تصیمیم ترآسیان، کننیدمی بیشیتری امنیت احساس، هستند شاد که افرادی بخشد؛
 رضایت احساس بیشتر، کنندمی زندگی آنان با که کسانی به نسبت و هستند بیشتری مشارکتی روحیه
 میورد مهیم موضیوعات از یکی عنوان به، بشر شادمانی نشاط موضوع، بیستم قرن اواخر در. کنندمی

 افیزایش، نتیجیه در و نشیاط و شیادی از غفلیت، جامعیه ر مشیکالت از یکیی. گرفیت قیرار بررسی
 در و کندمی پیدا معنی زندگی نشاط و شادی با. است یافسردگ و اضطراب قبیل از روانی هایبیماری
. بپیماینید را ترقیی هایپلیه و سیلوک هایقلیه و ساخته را خود توانندمی جوانان و نوجوانان، آن پرتو
 در شیادابی و نشیاط. باشید فیراوان آن در آفیرین شادی عناصر که است ایجامعه، پویا و زنده جامعه
 ذهین، شیاد محییط در. شیودمی دانشجو یک وجودی ابعاد همة در ییشکوفا و رشد موجب، دانشگاه
، شیادی بیر موثر عوامل تمام به توجه واقع در. گرددمی شکوفا وی استعداد و گویا او زبان، پویا انسان
 خواهنید، بشناسیند را عواملی چنین که کسانی. است هاشایستگی و هاخوبی، هاارزش تمامی به توجه

یکی از عواملی که بر میزان شادکامی و  (.1831، همکارانفضل اللهی و ) نمایند دگیزن شادتر توانست
 محیط فیزیکی دانشگاه است. ، گذاردمی هم چنین یادگیری دانشجویان تأثیر

و همچنیین مییزان  آمیوزش کیفییت بیر، محیط یادگیری اجزای از یکی عنوان به فیزیکی فضای
 تیدریس فراینید ناپیذیر جدایی جزو و یادگیری بر مؤثر و مهم ملعوا دارد و از بسزایی تأثیر یادگیری
 مییزان، حیرارت درجه جمله از، محیط وجوه این کلیه باید فیریکی محیط تأمین شود. درمی محسوب
 در هیدف گروه همچنین نیازهای و دانشگاه مساحت وها صندلی چینش طرز، تهویه مناسب، روشنایی

 محییط تیرین اجیزای مهم از یکی عنوان به آموزشی فضای کالس تو مساح اندازه شود. گرفته نظر
 (.1837، حقانی و همکاران) باشدمی بررسی نیازمند آموزشی محیط یک در که است فیزیکی
و یادگیری دانیش آمیوزان و همچنیین شیادکامی  آموزش امر در فیزیکی محیط اهمیت رغم علی

 دسترسیی پژوهشیگر عدم شود.می توجه کمتر مقوله این آموزشی بههای ریزی برنامه در، دانشجویان
در  موجود دانش فقدان نشانگر است ممکن، ایران از و خارج داخلهای دانشگاه در مشابه مطالعات به
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 بیه مربیوط شاخصیهای مطلوبیت فراوانی هدف تعیین با مطالعه این، منظور همین به. باشد زمینه این
 .گرفت انجام گیری و شادکامیو رابطه آن با میزان یاد محیط فیزیکی
توجه به مستندات فوق پژوهشگر در پژوهش حاضر در صدد است تا با انجام تحقییق  با، بنابر این

 و یزادگیری میززان با فیزیکی محیط بین آیاحاضر به این سوال اساسی به شیوه علمی پاسخ دهد کیه 

 ی وجود دارد؟ی معنی دارفرهنگیان رابطه پسر دانشگاه دانشجو معلم شادکامی

 :  مبانی نظري پژوهش

 :  الف( محیط فیزیکی

 فضاى آموزشیی و کالبد، معمارى چگونگى، نوین پرورش و آموزش در تربیتى مؤثر عوامل از یکى

، پویا و عاملى زنده عنوان به، که باشد چنان باید آموزشی کالبدى فضاى، جدید تربیت و تعلیم در است.
 آموزشى هاى فعالیت معنا که کند. بدین نقش ایفاى فراگیران تربیتى و آموزشى هاى فعالیت کیفیت در

 عالییق و نیازهیا براسیاس اسیتاندارد و ابعیاد داراى و مناسب فضاهاى در بایستى دانشگاه پرورشى و

 از و نمیوده انگییزه و رغبیت یادگیرى احساس در شاگرد و تدریس در معلم تا پذیرد دانشجویان انجام

 (. 14  ، 1812، طبائیان و همکاران) رندب لذت خود فعالیت

« احاطیه کننیدگی»ویژگیی  دارای محیط، که است نهفته نکته این در، محیط از تعریفی هر کلید
شود کیه می ایمعانی فهم در اصطالح شناختی و مفهومی مشکالت ایجاد به است. این ویژگی منجر

، محیط و رفتار در تعاریف گسترده تر از محیط شود. ادبیاتمی محیط بدان داده واژه هنگام استفاده از
 رفتاری ( محیط4 و روانشناختی محیط (8 اجتماعی؛ ( محیط2 کالبدی؛ محیط (1متنوع های بین واژه
بین جهان  تمایز، اینها مثل هاییدسته بندی دیگر و هاطبقه بندی این نکته اصلی. شودمی قائل تمایز
 الگوهیای، ناخودآگاه یا خودآگاه که است پدیدار شناختی جهان ن وانسا اطراف عینی یا حقیقی، واقعی
 (.55  ، 1838، لنگ) دهدمی قرار تأثیر تحت را مردم روحی هایواکنش یا رفتاری

 از یکیی. اسیت بیوده محیطییهای مؤلفیه از مختلفی انواع بندیطبقه همواره پژوهشگران تالش
 بیین محییط جغرافییایی و« کافکا»که  زمانی گردد؛می بر گشتالت روانشناسی آنها به اولیه تالشهای
کند که می تعریف چیزی، واقعی محیط عنوان به را جغرافیایی شد. او محیط قائل تمایز رفتاری محیط

گیرد؛ در حالی که محیط رفتاری تصویر شناختی محیط عینی است که اساس می به واقع فرد را در بر
 (.55  ، 1838، لنگ) دهدمی رفتار را تشکیل
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اعم از جانیدا و بیی جیان( ) توان گفت که محیط فیزیکی شامل همه آن چیزهاییمی به طور کلی
 یکی عنوان به فیزیکی در دانشگاه است که در محیط قرار دارد بر رفتار ما تأثیرگذار است. این فضای

و  ییادگیری بیر مؤثر و مهم عوامل از و دارد آموزش تأثیر بسزایی کیفیت بر، یادگیری اجزای محیط از
 (.21  ، 1831، جلیلی) شودمی محسوب تدریس فرایند ناپذیر جدایی جزو

 بهبیود و زنیدگی یشییوه بر آدمی مورد استفاده فضای فیزیکی تأثیر بررسی، علم وظایف از یکی
 …و توانبخشی، ارگونومی از جمله مختلف علوم از گیری بهره با هدفی چنین. باشدانسان می عملکرد
 سیالمت کننیده تیأمین زنیدگی کیه روزمره فعالیتهای، کنندمی یاری را ما این علوم. شودمی حاصل
 پدییده بیروز میزمن از مشیکالت و بیماری وجود صورت در و یابد بهبود، است افراد روحی و جسمی
 ایمنی وضعیت نظر از باید این مکان. نمایند پیشگیری است قبیل بیماریها این عوارض از که معلولیت

 وقیوع در عمیدهای سیهمهیا مکان ایین که دهدمی نشان گذشته تجارب. مناسب باشند، بهداشتی و
 (.54  ، 1833، مرتضوی) دارند توسعه حال در در کشورهایها بیماری بروز و حوادث

 صحیحهای روش دانشجویان شخصیت و رشد آموزش که است خاصی اجتماعی موقعیت دانشگاه
 به عبیارت. شودمی اداره و گذاری آن پایه در روانی مساعد محیط و مطلوب کیفیزی فضای، آموزشی
 گرانبهیای عمیر از فراوانیی سیاعات، دانشجویان از زیادی تعداد که است وسیعی خانه، دانشگاه، دیگر
 عالقیه و اشتیاق با دانشجویان تا داشتنی باشد دوست باید مکان این. کنندمی سپری آن را در خویش

 بهداشتی و جذاب و زیبا بپردازند. دانشگاه معرفت و علم فراگیری به شادابی و نشاط و با نهند اپ آن به
 اسیتعدادها شکوفایی و فراهم آورده فنون و علوم یادگیری برای را زمینه استاندارد ارگونومی حفظ و با
 تحرکی بی و آلودگی و نظمی بی، خستگی، مدرسه نامطلوب فضای که در مدارسی. کندمی تسهیل را
 بروسیت رو مشیکل جیدی بیا آموزشیی و تربیتییهای برنامه و اهداف شک تحقق بی، کندمی القا را
 (.54  ، 1833، مرتضوی)

 کیفییت کننیده تعییین عوامیل از یکیی، آموزشی مطلوب محیط، هاحیطه دیگر در آموزش همانند
 اسیت. فضیای شیده تشیکیل انسیانی و اقتصادی، فیریکی مؤلفه سه از آموزشی آموزش است. محیط

 تأثیر بسزایی دانشجویان آموزش کیفیت بر، یادگیری اجزای محیط از یکی عنوان به آموزشی فیزیکی
حقانی و ) شودمی محسوب تدریس فرایند ناپذیر جدایی و جزو یادگیری بر مؤثر و مهم عوامل از و دارد

 (.242  ، 1837، همکاران
مییزان ، حیرارت درجیه جمله از، محیط این کلیه وجوه باید دانشگاه یک فیریکی محیط تأمین در

 در هیدف گروه نیازهای همچنین و دانشگاه و مساحت هاصندلی چینش طرز، مناسب تهویه، روشنایی
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 محییط اجیزای تیرین مهم از یکی عنوان آموزشی به فضای کالس مساحت و اندازه. شود نظر گرفته
 (.242 ، 1837، حقانی و همکاران) باشدمی بررسی ندنیازم آموزشی محیط یک که در است فیزیکی

 :  ب( یادگیري

به عمل یادگیری بستگی دارد زیرا برای هر لحظه ای  -به ویژه انسان -زندگی هر موجود زنده ای
از زندگی رفتار خاصی الزم است که بدون آن پیشرفت ممکن نخواهد بود و انسان این رفتار را یا باید 

زندگی نمایان اسیت. های نقش یادگیری در همه صحنه، تار پیشین خود را تغییر دهدیاد بگیرد و یا رف
، رشید شخصییتی، یادگیری تنها آموختن مهارتی خا  یا مطالب درسی نیست بلکه در رشد هیجانی

چیه چییزی را دوسیت ، گیرد که از چه چیزی بترسدمی تعامل اجتماعی انسان دخالت دارد. انسان یاد
شود و این می گونه رفتار کند. در واقع انسان از همان لحظه تولد درگیر فرآیند یادگیریبدارد و کجا چ

 ،شیود.میی یک نسل قبل از خودشانهای توانایی است که باع  پیشرفت و تفاوت روزانه او از انسان
 توان گفت یادگیری اساس هر گونه پیشرفت در انسان است و بیه وسییله ییادگیری اسیت کیه اومی
واند بر خود و محیط تسلط یابد و اکثر رفتارهای آدمی حاصیل ییادگیری اسیت. همیین واقعییت تمی

 روان شناسیی را تشیکیلهیای روشنگر آن است که چرا مطالعه و ییادگیری یکیی از مهمتیرین حوزه
اصیل یادگیری درک رفتار انسان بسیار های شرایط و ویژگی، ماهیت، دهد و بدون اطالع از اصولمی

های و دیگیر جنبیههیا ویژگی، شرایط، است در نتیجه در این تحقیق سعی شده است که اصول دشوار
شیناخت بهتیر ییادگیری منجیر بیه درک ، یادگیری مورد بررسی قرار گیرد چرا که چنانچه گفته شید

 (. 6  ، 1811، کاظم پور) عقالنی تر رفتارهای انسان خواهد شد
، کسیب دانیش و اطالعیات، مختلیف تعرییف کیردی هاتیوان بیه صیورتمی مفهوم یادگیری را

توان یادگیری را بیه می همچنین، مهارتهای متنوع و راههای گوناگون حل مساله، مختلفهای عادت
عنوان فراگیری رفتارها و اعمال پسندیده و حتی به عنوان کسیب رفتارهیا و اعمیال مضیر و ناپسیند 

 تعریف کرد.
گفته اند که  (3  ، 1811) شود. السون و هرگنهانمی املیادگیری حوزه بسیار گسترده ای را ش

در روان شناسی امروز و در عین حال یکی از مشکل ترین مفاهیم ها یادگیری یکی از مهمترین زمینه
مختلفی به دست داده های برای تعریف کردن است. با این حال به سبب اهمیت یادگیری از آن تعریف

 اند.
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( یادگیری فرایندی است که اشاره به تغییر در دانش یا رفتار فیردی 2522) 1از نظر هوی ومیسکل
دارد اگرجه بیشتر کارشناسان ومحققان در زمینه یادگیری با این موقعیت عمومی موافیق هسیتند امیا 
برخی از آنها گرایش به تاکید بر جنبه تغییر رفتار و برخی دیگر بر تغییر دانش فردی وساخت شناختی 

 رند.فرد تاکید دا
کند. یادگیری فرآیندی است کیه بوسییله می ( یادگیری را اینگونه تعریف4  ، 2225) 2اندرسون

 افتد.می تغیرات نسبتا پایدار در توان رفتاری به عنوان حاصل ونتیجه تجربه اتفاق

 :  ب( شادكامی

ت هیجانیا برجسیتة هیایجلیوه از شیادکامی» (51  ، 1831) جعفری و همکاران میرشاه نظر از
 آن را خیود فراخیور به هرکس و گیردمی سرچشمه نها آ روان و افراد درون از که است آدمی در مثبت

بهزیسیتی  کلمیة از روانشناسان برخی نیست. آن تجربة سادگی به شادکامی تعریف اما «کندمی تجربه
دربرگیرندة  و کلی اصطالحی ذهنی بهزیستی معتقدند و کنندمی استفاده شادکامی کلمة جای به ذهنی
قبییل  از مواردی هاارزشیابی آورد. اینعمل میبه اشزندگی و خود از فرد که است هاییارزشیابی انواع

مختلیف  هایجنبه و شودمی شامل را اضطراب و افسردگی فقدان و مثبت هیجان، زندگی از خشنودی
 (. 63  ، 1832، یزدانی) است عواطف و هاشناخت شکل به نیز آن

 از منیدی رضایت) کلی صورت قضاوت به را شان زندگی توانندمی افراد(  2225 ) 8داینر تقاداع به
 ییا( کیار ییا ازدواج) شان زندگی از حیطة خاصی از ارزیابی صورت به یا( خرسندی احساس یا زندگی

 از کیه، خوشیایند هیجانیات) اسیت داده برایشیان رخ آنچیه بیا رابطه در خود اخیر هیجانی احساسات
های ارزیابی از که ناخوشایند احساسات پایین و سطوح شودمی ناشی فردی تجربیات مثبتهای رزیابیا

 فیرد بیر بییرون از داوری ایین. دهند قرار ارزیابی و بررسی شود( موردمی ناشی فردی تجربیات منفی
 پذیرد.می تأثیر مثبتهای هیجان از که است حالتی درونی بلکه، شودنمی تحمیل
 و سیالمت جسیمی کیه است خوشایند احساسات و مثبتهای هیجان ترینمهم از یکی امیشادک
، اضیطراب، نظییر خشیم منفیی هیجانیات مقابیل در سازد. شیادکامیمی متأثر را جامعه اعضای روانی

 مهارت غالباً شاد همراه است. افراد امید و بینی ش خو، خشنودی با همواره و دارد قرار …و افسردگی

 افراد آورند. اینمی یاد به منفی از بیش را مثبت رویدادهای و کنندمی ارزیابی مطلوب شکل به را خود

                                                 
1. Hoy and Miskel  

2. Anderson 

8. Diener 
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 نظیر دیگیران میورد در و آورندمی یاد به گذشته از خوب را امور فقط، هستند بینخوش آینده مورد در

 بیدبین افسیرده افیراد، هسیتند افسرده افراد برعکس شاد که افراد گفت توانمی واقع در .دارند مثبت

 (. 48 ، 1836، آرگایل) آورندمی یاد به را ناشاد خاطرات و دارند نظر امور منفیهای جنبه به و هستند
 را احساسیات شادی و دهندمی نشان خاصی توجه عواطف و احساسات به برخی، شادی تعریف در

 احساسات میزان: کندمی یفتعر چنین را شادی که بورن براد مانند، کنندمی قلمداد مثبت هیجانات یا
 تعرییف نیز بعضی(. … و دلهره، استرس، ترس) منفی احساسات منهای( … و لذت و خوشی) مثبت

 مطیرح زندگی کل از رضایت و مثبت ارزیابی، از تعاریف دسته این در. دهندمی ارائه شادی از شناختی
 شیادی که است این، است مسلم نچهآ. شودمی استفاده تعریف این دو ترکیب از نیز تعاریفی در. است
. رضایت و منفی تأثیرات نبود، مثبت هیجانات وجود: است شده تشکیل سه جزء از حداقل، طورکلی به

، اول مؤلفیة دو. دهیدمیی تشیکیل را شیادی سیاختمان از مهمی قسمت، شده یاد سه جزء از هریک
 مؤلفیة سیوم کیه درحیالی ود؛شیمی مربوط لذت و خوشی به و است عاطفیهای جنبه کنندة منعکس
 به مربوط اجزای. گذشتة اوست و حال در فرد زندگی اوضاع از ارزیابی براساس و است شناختی عمدتاً
 زمینیة در امیا دارد؛ اشاره منفی کاهش احساسات و مثبت احساسات افزایش به، شادی لذت و خوشی
 رضیایت بر تأکید با هدف به دستیابی به مؤلفه دارد. این وجود نسبی ناهمگونی، شادی شناختی مؤلفة
، 1812، به نقل از عبیاس زاده و همکیاران، 2211، 1گروبر) شودمی مربوط زندگی در معنا و زندگی از

  213.) 

 :  پیشینه پژوهش

تیاثیر عوامیل فیزیکیی کیالس بیر پیشیرفت »( در پژوهشی با عنوان1838) معین پور و همکاران
ج دست یافتند که اگرچه رابطه معناداری بین متغیرهای فیزیکی و به این نتای« تحصیلی دانش آموزان

ولی این متغیرها بر نگرش معلم تاثیر گذار است و نگرش ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود ندارد
دهید.همچنین مشیخص شید کیه میی معلم نیز پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت تیاثیر قیرار

، روانی کودکان و نوجوانان سیازگار نیسیت.بنابراینهای ا ویژگیفضاهای آموزشی مدارس کنونی ما ب
حتی اگر بر پیشرفت تحصیلی ، متغیرهای فیزیکی. الزم است در این رابطه اصالحات الزم به عمل آید

بهداشیت و امنییت روانیی آنیان ، باید به خاطر حفظ سالمت، دانش آموز نیز هیچ تاثیری نداشته باشد
 مورد توجه قرار گیرند.

                                                 
1 .Gruber 
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آموزشیی بیر های بررسی تاثیر رنگ در فیلم»( در پژوهشی با عنوان1837) خندان دل و همکاران
میانگین نمرات دانش آموزانی که فیلم رنگی دیده انید به این نتایج دست یافتند که « میزان یادگیری

د کیه اخیتالف باشیمیی 81/8 و در دانش آموزانی که فیلم سیاه و سفید دیده اند برابر با 63/8 برابر با
اخیتالف معنیاداری بیین ، رنگییهیای باشد. در بررسی یک ماه بعید از نمیایش فیلممی معنادارها آن

 .میانگین نمرات آزمون در دو مقطع زمانی مشاهده نشد
بررسیی و اولوییت بنیدی عوامیل میوثر بیر »( در پژوهشی با عنیوان1837) پور آتشی و همکاران

عالقه بیه رشیته ، این نتایج دست یافتند که از دیدگاه دانشجویان به« موفقیت تحصیلی دانش آموزان
مناسیب بیودن ، ارزشیابی مورد استفادههای تنوع روش، تسلط استادان بر موضوع درسی، ی تحصیلی

، آموزشیی، آموزشیگر، امکانات کتابخانه و جو صمیمی کالس به ترتیب در اولویت اول عوامل نگرشی
 د.امکانات و محیطی قرار دارن

 اطالعیات پیردازش در کیه هسیتند کسیانی شیادکام افراد ( معتقدندکه1116) 1استراک و شوارتز
 که کنندمی تفسیر و پردازش طوری را اطالعات یعنی دارند؛ سوگیری خوشحالی و بینی خوش درجهت

 شود. منجر آنها شادکامی و شادمانی به
 و داخلیى محیط اثر بررسى راستاى در، فیالدلفیا غرب مدارس در، را اى ( مطالعه2226) 2وینینگ

، رنگ مطالعه در این متمرکز حوزه. داد انجام آموزان دانش نگرش و پیشرفت بر مدرسه فضاى طراحى
 در و مدرسیه ییک اصلى داخلیى عناصر و اجزا عنوان به که است طراحى در رفته کار به مصالح و نور
 ایین، عمیده تغییرات و بدون نوسازى توان مى و رود مى شمار به آن ساختارى غیر عناصر حال عین
 قیرار آمیوزان دانیش اختیار در سؤال 82 حاوى اى نامه پرسش فوق مطالعه در. بخشید بهبود را موارد
 بر مبنى داشت آموزان دانش نگرش و ذهن، روح بر عناصر این آشکار تأثیر از نشان آن نتایج و گرفت
 را آن از کننیده اسیتفاده فیرد روانیى حالت هم ولوژیک وفیزی حالت هم فضاها داخلى طراحى که این
 .دهد مى قرار تأثیر تحت

 پیشیرفت افیزایش در آن تیأثیر و آمیوزش در محیور تکنولوژیهای روش ( تأثیر2226) ریچ جان
 از اسیتفاده کیه جمله ایین از رسید جالبی نتایج به پژوهش این در او. قرارداد بررسی مورد را تحصیلی
به نقل ) است شده ابتدایی آموزان انگیزه دانش تقویت باع  دنیا روز فناوری پایه بر یستدرهای روش

 (.47  ، 1812، از نیازآذری

                                                 
1 .Schwartz and Strack 

2 .Vining 
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 یافیت دست نتایج این پرداخت و به« مدارس در شادمانی»در پژوهشی به بررسی ( 2223) 1ولک
 فضای کردن جذاب، بازی برای زمانی دادن قرار، آموزان دانش کارهای نمایی قبیل جلوه از اصولی که

 را بیه بیشتری شادی هنری و ورزشیهای کالس ایجاد، خواندن برای خوبهای کتاب وجود، مدرسه
  .افزایدمی مدرسه به رفتن برای آموزان دانش

 سیالمت جنسیت و با ارتباط منظر از شادی" عنوان تحت تحقیقی در( 2212) 2همکاران و ماهون
، نیدارد وجیود نظر شیادی از تفاوتی دختران و پسران بین که یافت دست جنتای این به" رشد اوایل در

 .داشت وجود افراد تمام سالمتی برای متغیرهای و شادی بین معناداری مثبت تفاوت که درصورتی
 روانی و جسمانی سالمت افزایش و ( نشان داد که شادکامی در بهبود2211) 8مایرز پژوهش نتایج

 گردد. می باالتر مشارکتی روحیه و زندگی در امنیت و رضایت احساس باع  و دارد موثری نقش

 :  تحقیق مدل مفهومی و فرضیات

دهد و اساس کار می ابعاد و رابطه آنها را به گونه ای منسجم نشان، مدل مفهومی پژوهش متغیرها
یری و دهد. هدف از پژوهش بررسی رابطه بین محیط فیزیکی با مییزان ییادگمی پژوهشی را تشکیل
 باشد. در این پژوهش از میدل آرگاییل و کراسیلندمی فرهنگیان دانشگاه پسر معلم شادکامی دانشجو

( برای سنجش شادکامی و همچنین از معدل دروس دانشجویان برای سنجش میزان یادگیری 2222)
دکامی پژوهش شیاایم و برای محیط فیزیکی نیز از ابعاد مختلف محیط فیزیکی استفاده شده است. در

باشید. میی -مثبیت  انرژی، مثبت خلق، خاطر رضایت، زندگی رضایت، خود حرمت-های شامل مؤلفه
 طرز، روشنایی میزان، مناسب حرارت و تهویه درجه -همچنین محیط فیزیکی شامل ابعادی همچون 

باشید. کیه در ایین میی - دانشگاه بصری و سمعی تجهیزات، دانشگاه سبز فضای، ها صندلی چینش
به عنوان متغیر مالک یا  ژوهش محیط فیزیکی به عنوان متغیر مستقل و شادکامی و میزان یادگیریپ

 ( آورده شده است.1) وابسته در نظر گرفته شده است. که این رابطه در شکل شماره
  

                                                 
1. Wolk 

2. Mahon et al 

8. Meyers 
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 مدل مفهومی پژوهش : (4) شکل شماره
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 :  پژوهشفرضیه 

 معنیاداری یرابطیه فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو یادگیری میزان با فیزیکی محیط بین. 1
 .دارد وجود

 معنیاداری یرابطه فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو شادکامی میزان با فیزیکی محیط بین. 2
 .دارد وجود

 طرز، یروشنای میزان، مناسب تهویه و حرارت درجه) فیزیکی محیط( ابعاد) اجزاء از یک هر بین. 8
 دانشجو یادگیری میزان با( دانشگاه بصری و سمعی تجهیزات، دانشگاه سبز فضای، ها صندلی چینش
 .دارد وجود معناداری یرابطه فرهنگیان دانشگاه پسر معلم

، روشینایی مییزان، مناسب تهویه و حرارت درجه) فیزیکی محیط( عناصر) اجزاء از یک هر بین. 4
 شیادکامی مییزان بیا( دانشگاه بصری و سمعی تجهیزات، دانشگاه بزس فضای، ها صندلی چینش طرز

 .دارد وجود معناداری یرابطه فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو

 طیرز، روشینایی میزان، مناسب تهویه و حرارت درجه) فیزیکی محیط( عناصر) اجزاء از یک هر. 5
 مییزان بینی پیش توانایی( دانشگاه بصری و سمعی تجهیزات، دانشگاه سبز فضای، ها صندلی چینش
 .دارند را فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو یادگیری

 طیرز، روشینایی میزان، مناسب تهویه و حرارت درجه) فیزیکی محیط( عناصر) اجزاء از یک هر. 6
 مییزان بینی پیش توانایی( دانشگاه بصری و سمعی تجهیزات، دانشگاه سبز فضای، ها صندلی چینش
  .دارند را فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو امیشادک

 نمونه و روش نمونه گیري، جامعه آماري

. گرددمی اطالق هستند مشترک ویژگی چند یا یک دارای که اشیایی یا افراد کلیه به آماری جامعه
 و. دباشن مشترک تحقیق موردهای خاصیت یا خاصیت در که اشیایی یا افراد از گروهی از عبارتست و
 تحقیق این در نظر مورد آماری جامعه(. 1831، شورینی خلیلی) باشند داشته ارتباط موضوع و هدف با

 آخیرین اسیاس بیر که دهدمی تشکیل تهران شهر فرهنگیان در دانشگاه پسر معلمان دانشجو را کلیه
 از، مطالعه مورد معهدر دسترس بودن جا به با توجه .باشدمی نفر 625 اعضاء این تعداد اطالعات و آمار
نمونیه ای بیه ، نهایت از جامعه آماری میذکوردر است.  شده استفاده تصادفی ساده گیری نمونه روش
 .نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شد 283حجم 
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 ابزارهاي پژوهش

محقق ساخته مییزان رضیایت از محییط  پرسشنامه، اولین پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش
 تهویه، روشنایی میزان، حرارت باشد. پرسشنامه محیط فیزیکی شامل عناصری مانند درجهمی زیکیفی

 بصیری و سیمعی تجهییزات، دانشیگاه سبز فضای، دانشگاه مساحت وها صندلی چینش طرز، مناسب
تایی لیکرت طراحی شده اسیت و  5باشد که بر اساس طیف می دانشگاه محیط آمیزیرنگ و دانشگاه
 دهد. می رضایت دانشجو پسر را از محیط فیزیکی دانشگاه فرهنگیان مورد سنجش قرار میزان

است. این آزمیون دارای  1نامه شادکامی آکسفوردپرسش، دومین ابزار مورد استفاده در این پژوهش
نامیه تعرییف سنجد. پاییه نظیری ایین پرسیشماده است که میزان شادی و شادکامی افراد را می 21

( از شادکامی است. آنها به منظور ارایه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را 2222) کراسلند آرگایل و
مییانگین ، فراوانی و درجه عاطفیه مثبیت: اند که عبارت است ازای دارای سه بخش مهم دانستهسازه

 سطح رضایت در طول یک دوره و نداشتن احساس منفی.
معیدل( ) انشجویان از میانگین نمرات تیرم تحصییلیهمچنین به منظور سنجش میزان یادگیری د

از مییانگین نمیرات دروس نهیایی ، دانشجویان استفاده خواهد شد. برای یادگیری در پژوهش حاضیر
نمیرات دروس نهیایی  معیدل، تحصییلی پیشیرفت بررسیی دانشجویان اسیتفاده خواهید شید. جهیت

؛ ه( 12-11/11؛ د( 12 -11/18ج( ؛ 14-11/16 ب(؛ 17-22 الف(: شد تقسیم طبقه 5 به دانشجویان
11/1-2 . 

در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. بدین منظور یک 
های بیه دسیت آمیده از پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده 82نمونه اولیه شامل 
 و حیرارت میزان ضریب پایایی برای مولفیه درجیه Spssری افزار آماها و به کمک نرماین پرسشنامه

 ظیاهری مؤلفیه ابعیاد، 76/2، صیندلی چینش مولفه طرز، 37/2، روشنایی مولفه میزان، 11/2، تهویه
و بیرای کیل پرسشینامه  35/2 ،دانشیگاه سبز فضای، 32/2، آموزشی تجهیزات، 36/2، درس کالس
 باشد.می ین پرسشنامهبوده است که مبین سطح مطلوب پایایی ا 31/2

 رضیایت زنیدگی، (34/2) حرمیت خیود -شادکامیهای همچنین میزان ضریب پایایی برای مولفه
( و بیرای کیل پرسشینامه 34/2) و انیرژی مثبیت، (32/2) خلق مثبت، (33/2) رضایت خاطر، (36/2)

 باشد.می بوده است که مبین سطح مطلوب پایایی این پرسشنامه 11/2شادکامی 

                                                 
1. Oxford Happiness Inventory 
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 :  جزیه تحلیل داده هاروش ت

پژوهش از روشهای آمار توصیفی و همچنیین از روشیهای آمیار های به منظور تجزیه تحلیل داده
اسیتفاده شیده  آزمون رگرسیون خطی چندگانه و آزمون ضیریب همبسیتگی پیرسیوناستنباطی مانند 

 است.

 پژوهشهاي یافته

تحلیل سؤاالت پژوهشی مطیرح شیده به بررسی و ، در این قسمت بر اساس اطالعات فراهم آمده
رگرسیون خطی چندگانه و ضریب همبسیتگی پیرسیون های شود. در این بخش از آزمونمی پرداخته

 استفاده شده است. 
 یرابطیه فرهنگییان دانشگاه پسر معلم دانشجو یادگیری میزان با فیزیکی محیط بین: فرضیه اول

 .دارد وجود معناداری

از ضریب همبستگی  معلم دانشجو یادگیری میزان با فیزیکی محیط بین یرابطهبه منظور بررسی 
 ( ارائه شده است.1) گشتاوری پیرسون استفاد گردید. که نتایج آن در جدول

 دانشیگاه پسیر معلیم دانشیجو یادگیری میزان با فیزیکی محیطهمبستگی بین : (1) شماره جدول
 فرهنگیان

 متغیرها
نوع 

 همبستگی
 همبستگی میزان

 Rذور مج
 (R)2 

جهت 
 همبستگی

معنی  سطح
 داری

 با فیزیکی محیط
  یادگیری میزان

 222/2 مثبت 24/2 418/2 پیرسون

 دانشیجو یادگیری میزان با فیزیکی بین دو متغیر محیط، شودمی همانطور در جدول فوق مالحظه
معنیی دار  21/2ای وجود دارد که این رابطه در سطح آلف (r = 41/2) ی مثبت و معناداریمعلم رابطه

میزان یادگیری آنهیا ، هر چه دانشجویان از محیط فیزیکی رضایت داشته باشند است. به عبارت دیگر
 24/2، دهد که متغیر محیط فیزیکییمی بیشتر خواهد بود. همچنین ضریب تعیین محاسبه شده نشان

 کند.می درصد از واریانس متغیر یادگیری را تبیین
 یرابطه فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو شادکامی میزان با فیزیکی محیط بین: فرضیه دوم

 .دارد وجود معناداری
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از ضریب همبستگی  معلم دانشجو شادکامی میزان با فیزیکی محیط بینی رابطهبه منظور بررسی 
 ( ارائه شده است.2) گشتاوری پیرسون استفاد گردید. که نتایج آن در جدول

 فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو شادکامی میزان با فیزیکی بستگی بین محیطهم: (2) شماره جدول

 همبستگی میزان نوع همبستگی متغیرها
 Rمجذور 

 (R)2 
 جهت همبستگی

معنی  سطح
 داری

 میزان با فیزیکی محیط
 شادکامی

 222/2 مثبت 41/2 722/2 پیرسون

 

 دانشیجو یادگیری میزان با فیزیکی حیطبین دو متغیر م، شودمی همانطور در جدول فوق مالحظه
معنیی دار  21/2وجود دارد که این رابطه در سطح آلفای  (r = 72/2) ی مثبت و معناداریمعلم رابطه

میزان شادکامی آنهیا ، باشند داشتههر چه دانشجویان از محیط فیزیکی رضایت  است. به عبارت دیگر
 41/2، دهد که متغیر محیط فیزیکییمی ده نشانبیشتر خواهد بود. همچنین ضریب تعیین محاسبه ش

 کند.می درصد از واریانس متغیر شادکامی را تبیین

 مییزان، مناسب حرارت و تهویه درجه) فیزیکی ابعاد( محیط) هر یک از اجزاء بین: فرضیه سوم

 مییزان دانشیگاه( بیا بصری و سمعی تجهیزات، دانشگاه سبز فضای، ها صندلی چینش طرز، روشنایی
 دارد.ی معناداری وجود فرهنگیان رابطه دانشگاه پسر معلم دانشجو یادگیری

از روش همبسیتگی  معلیم دانشیجو یادگیری میزان با فیزیکی برای بررسی رابطه بین ابعاد محیط
 ( ارائه شده است.8) پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول

 معلم دانشجو یادگیری میزان اب فیزیکی همبستگی بین ابعاد محیط: (3) شماره جدول

 متغیرها
نوع 

 همبستگی
 میزان

 همبستگی
 Rمجذور 

 (R)2 
 جهت همبستگی

معنی  سطح
 داری

 مناسب تهویه و حرارت درجه

 پیرسون

231/2 23/2 

 مثبت

222/2 

 222/2 18/2 855/2 روشنایی میزان

 222/2 15/2 831/2 ها صندلی چینش طرز

 222/2 17/2 415/2 دانشگاه سبز فضای

 222/2 12/2 841/2 ابعاد ظاهری کالس درس

 222/2 15/2 812/2 آموزشی دانشگاه تجهیزات
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 ییادگیری مییزان بیا فیزیکی بین هر یک از ابعاد محیط، شودمی همانطور در جدول فوق مالحظه
عنی دار است. م 21/2ی مثبت و معناداری وجود دارد که این رابطه در سطح آلفای معلم رابطه دانشجو

 میزان، مناسب تهویه و حرارت درجه -هر چه دانشجویان از محیط فیزیکی و ابعاد آن  به عبارت دیگر
 ابعیاد، دانشیگاه بصیری و سیمعی تجهییزات، دانشیگاه سبز فضای، ها صندلی چینش طرز، روشنایی
ییزان ضیریب میزان یادگیری آنها بیشتر خواهید بیود. م، رضایت داشته باشند -درس کالس ظاهری

 باشد. می 84/2، 81/2، 41/2، 83/2، 85/2، 23/2همبستگی هر یک از ابعاد به ترتیب برابر 
 مییزان، مناسیب حرارت و تهویه درجه) فیزیکی ابعاد( محیط) هر یک از اجزاء بین: فرضیه چهارم

 مییزان دانشیگاه( بیا بصری و سمعی تجهیزات، دانشگاه سبز فضای، ها صندلی چینش طرز، روشنایی
 ی معناداری وجود دارد.فرهنگیان رابطه دانشگاه پسر معلم شادکامی دانشجو

از روش همبسیتگی  معلیم شادکامی دانشجو میزان با فیزیکی برای بررسی رابطه بین ابعاد محیط
 ( ارائه شده است.4) پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول

 معلم دانشجو شادکامی میزان اب فیزیکی همبستگی بین محیط: (4) شماره جدول

 متغیرها
نوع 

 همبستگی
 میزان

 همبستگی
 Rمجذور 

 (R)2 
 جهت همبستگی

معنی  سطح
 داری

 مناسب تهویه و حرارت درجه

 پیرسون

553/2 81/2 

 مثبت

222/2 

 222/2 86/2 624/2 روشنایی میزان

 222/2 11/2 481/2 ها صندلی چینش طرز

 222/2 84/2 531/2 دانشگاه سبز فضای

 222/2 11/2 487/2 ابعاد ظاهری کالس درس

 222/2 21/2 457/2 آموزشی دانشگاه تجهیزات

شیادکامی  مییزان با فیزیکی بین هر یک از ابعاد محیط، شودمی همانطور در جدول فوق مالحظه
عنی دار است. م 21/2ی مثبت و معناداری وجود دارد که این رابطه در سطح آلفای معلم رابطه دانشجو

 میزان، مناسب تهویه و حرارت درجه -هر چه دانشجویان از محیط فیزیکی و ابعاد آن  به عبارت دیگر
 ابعیاد، دانشیگاه بصیری و سیمعی تجهییزات، دانشیگاه سبز فضای، ها صندلی چینش طرز، روشنایی
ییزان ضیریب میزان شادکامی آنها بیشتر خواهید بیود. م، رضایت داشته باشند -درس کالس ظاهری

 باشد. می 11/2، 21/2، 84/2، 11/2، 86/2، 81/2همبستگی هر یک از ابعاد به ترتیب برابر 
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 مییزان، مناسیب تهوییه و حیرارت درجیه) فیزیکی محیط( عناصر) اجزاء از یک هر: فرضیه پنجم
 توانیایی( دانشیگاه بصیری و سیمعی تجهیزات، دانشگاه سبز فضای، ها صندلی چینش طرز، روشنایی
 .دارند را فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو یادگیری میزان بینی پیش

 دانشیجو ییادگیری فیزیکی بر میزان محیط( عناصر) به منظور بررسی تاثیری که هر یک از اجزاء
 گام به گام استفاده شده است از تحلیل رگرسیون، دارد فرهنگیان دانشگاه پسر معلم

های بیین مؤلفیهگرسیون گام به گام برای بررسیی رابطیة پیشنتایج حاصل از روش ر: (5) جدول
 فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو یادگیری فیزیکی بر میزان محیط

 مییزان، مناسیب تهوییه و حیرارت درجیه) فیزیکیی جهت بررسی اینکه کدامیک از ابعیاد محییط
 توانیایی( دانشیگاه بصیری و سیمعی تجهیزات، دانشگاه سبز فضای، اه صندلی چینش طرز، روشنایی
از تحلیل رگرسییون اسیتفاده ، را دارند فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو یادگیری میزان بینیپیش

، فیزیکیی ( حاکی از آن است که از میان اجیزاء محییط12- 4شماره) شد. نتایج بدست آمده از جدول
 و تجهیزات، 13/2، صندلی با ضریب بتای چینش طرز، 27/2، با ضریب بتایسبز  تنها سه بعد فضای

معیار ورود به معادله نهیایی رگرسییون ، به عنوان متغیرهای پیش بین 15/2، آموزشی با ضریب بتای
را دارا ، متغییر میالک() فرهنگییان دانشیگاه پسیر معلم دانشجو یادگیری برای توضیح تغییرات میزان

نداشته اند. همچنین همیانطور  را یادگیری بینی میزانابعاد سهم معنی داری در پیش هستند. اما دیگر
آموزشیی  تجهییزات و، صیندلی چینش طرز، سبز فضای بعد سه، کنیدمی که در جدول فوق مشاهده
 فرهنگییان دانشگاه پسر معلم دانشجو یادگیری درصد از واریانس میزان 28/2توانسته اند جمعاً با هم 

 ین نمایند.را تبی
 مییزان، مناسیب تهوییه و حیرارت درجیه) فیزیکی محیط( عناصر) اجزاء از یک هر: فرضیه ششم

 توانیایی( دانشیگاه بصیری و سیمعی تجهیزات، دانشگاه سبز فضای، ها صندلی چینش طرز، روشنایی
 .دارند را فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو شادکامی میزان بینی پیش

P T Beta B R2 R گامها متغییرهای پیشبین 

 گام اول فضای سبز 42/2 17/2 81/2 42/2 22/7 /.222

222/2 
222/2 

57/4 
31/8 

82/2 
25/2 

22/2 
11/2 

21/2 47/2 
 فضای سبز

 طرز چینش صندلی
 گام دوم

222/2 
212/2 
221/2 

28/4 
61/2 
11/2 

27/2 
13/2 
15/2 

22/2 
14/2 
21/2 

28/2 41/2 

 فضای سبز
 طرز چینش صندلی
 تجهیزات آموزشی

گام 
 سوم
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 دانشیجو شیادکامی فیزیکی بر میزان محیط( عناصر) اثیری که هر یک از اجزاءبه منظور بررسی ت
 گام به گام استفاده شده است از تحلیل رگرسیون، دارد فرهنگیان دانشگاه پسر معلم

های بیین مؤلفیهنتایج حاصل از روش رگرسیون گام به گام برای بررسیی رابطیة پیش: (6) جدول
 فرهنگیان دانشگاه پسر معلم انشجود شادکامی فیزیکی بر میزان محیط

 مییزان، مناسیب تهوییه و حیرارت درجیه) کییفیزی جهت بررسی اینکه کدامیک از ابعیاد محییط
 توانیایی( دانشیگاه بصیری و سیمعی تجهیزات، دانشگاه سبز فضای، ها صندلی چینش طرز، روشنایی
از تحلیل رگرسیون اسیتفاده ، را دارند فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو شادکامی میزان بینیپیش

، فیزیکیی از آن است که از میان اجیزاء محییط( حاکی 18- 4شماره) شد. نتایج بدست آمده از جدول
حیرارت و تهوییه ، 82/2، سبز بیا ضیریب بتیای فضای، 21/2، تنها چهار بعد روشنایی با ضریب بتای

به عنیوان متغیرهیای پییش  15/2، و تجهیزات اموزشی با ضریب بتای، 22/2، مناسب با ضریب بتای
 پسیر معلیم دانشیجو شادکامی ضیح تغییرات میزانمعیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای تو، بین

 بینیی مییزانرا دارا هستند. اما دیگر ابعاد سهم معنی داری در پیش، متغیر مالک() فرهنگیان دانشگاه
، سیبز فضای بعد چهار، کنیدمی نداشته اند. همچنین همانطور که در جدول فوق مشاهده را شادکامی

درصید از  52/2توانسته اند جمعاً با هم  روشنایی میزان و، شیتجهیزات آموز، حرارت و تهویه مناسب
 را تبیین نمایند. فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو شادکامی واریانس میزان

P T Beta B R2 R گامها متغییرهای پیشبین 

 گام اول روشنایی 62/2 86/2 86/2 62/2 657/11 /.222

222/2 
222/2 

762/3 
138/7 

44/2 
42/2 

26/2 
21/2 

52/2 71/2 
 روشنایی
 فضای سبز

 گام دوم

222/2 
222/2 
221/2 

518/4 
721/7 
758/2 

81/2 
81/2 
11/2 

13/2 
23/2 
12/2 

51/2 72/2 

 روشنایی
 فضای سبز 

 مناسب حرارت
 گام سوم

222/2 
222/2 
228/2 
227/2 

274/4 
122/5 
177/2 
722/2 

21/2 
82/2 
22/2 
15/2 

17/2 
22/2 
12/2 
12/2 

52/2 78/2 

 روشنایی
 فضای سبز 

 مناسب حرارت
 تجهیزات آموزشی

 گام چهارم
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 :  بحث و نتیجه گیري

ی فرهنگییان رابطیه دانشگاه پسر معلم دانشجو یادگیری میزان فیزیکی با محیط بین: فرضیه اول
 معناداری وجود دارد.

یادگیری رابطه مسیتقیم و  میزان فیزیکی با لین یافته پژوهش نشان داد که بین دو متغیر محیطاو
مثبتی وجود دارد که این رابطه معنی دار است. به عبارت دیگر میزان رضیایت دانشیجویان از محییط 

صورت  شود. این یافته با مطالعاتمی فیزیکی در دانشجویان منجر به افزایش یادگیری در دانشجویان
ی بین متغیر محیط فیزیکی با یادگیری همخوانی دارد. بیرای مثیال نتیایج در مورد وجود رابطه گرفته

 باشد که در پژوهشی به ایین نتیایج رسیید کیهمی (2226) وینینگهای این پژوهش همراستا با یافته
د. اما نتیایح بیا گذارمی تأثیر آموزان دانش نگرش و پیشرفت بر مدرسه فضاى طراحى و داخلى محیط
( همخوانی ندارد که در پژوهشی به این نتایج دست یافتند کیه 1838) معین پور و همکارانهای یافته

 رابطه معناداری بین متغیرهای فیزیکی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود ندارد.
 آموزشیی فضاى و کالبد، معمارى چگونگى، نوین پرورش و آموزش در تربیتى مؤثر عوامل از یکى

 فعالیت کیفیت در، پویا و عاملى زنده عنوان به، که باشد ایباید به گونه آموزشی کالبدى فضاى است.

 پرورشیى و آموزشى هاى فعالیت معنا که اگر کند. بدین نقش ایفاى فراگیران تربیتى و آموزشى هاى

 پذیرد دانشجویان انجام الیقع و نیازها براساس استاندارد و ابعاد داراى و مناسب فضاهاى در دانشگاه

، برنید لیذت خیود فعالیت از و نموده انگیزه و رغبت یادگیرى احساس در شاگرد و تدریس در معلم که
توانند مطالب کالس درس را یاد بگیرند و از عملکرد تحصیلی بهتیری برخیوردار می دانشجویان بهتر

  هستند.

ی فرهنگیان رابطیه دانشگاه پسر معلم انشجود شادکامی میزان فیزیکی با محیط بین: فرضیه دوم
 معناداری وجود دارد.

رابطه مستقیم و  شادکامی میزان فیزیکی با دومین یافته پژوهش نشان داد که بین دو متغیر محیط
مثبتی وجود دارد که این رابطه معنی دار است. به عبارت دیگر میزان رضیایت دانشیجویان از محییط 

شود. این یافته با مطالعات صورت می در دانشجویان جر به افزایش شادکامیفیزیکی در دانشجویان من
همخوانی دارد. برای مثیال نتیایج  ی بین متغیر محیط فیزیکی با شادکامیدر مورد وجود رابطه گرفته

باشد کیه در پژوهشیی بیه ایین می (1831) فضل الهی و همکارانهای این پژوهش همراستا با یافته
شش عامل به عنوان عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان شناسایی شد که به ترتییب فتند نتایج دست یا

. جیوّ سیازمانی 8. امکانات رفاهی دانشیگاه؛ 2. تعامل بین دانشجو و استاد؛ 1: زیر اولویت بندی شدند
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تیدریس و ارزشییابی های . شییوه5کالسیی؛ هیای . مشارکت دانشیجو در فعالیت4حاکم بر دانشگاه؛ 
های (. نتایج همچنین با یافته…مذهبی و، فرهنگی، ورزشی) خا های . عضویت در گروه6ن؛ استادا
قبییل  از اصیولی کیه یافت دست نتایج این مطابقت و سازگاری دارد که در پژوهشی به( 2223) ولک
 وجیود، مدرسیه فضیای کردن جذاب، بازی برای زمانی دادن قرار، آموزان دانش کارهای نمایی جلوه
 آمیوزان دانش را به بیشتری شادی هنری و ورزشیهای کالس ایجاد، خواندن برای خوبهای کتاب
  .افزایدمی مدرسه به رفتن برای

 چگیونگی و احساسیات بر، است. محیط فیزیکی برخوردار ایویژه اهمیت ازها انسان برای محیط

 تسهیل استعدادها شکوفایی و یادگیری را برای زمینه جذاب و زیبا دارد. دانشگاه تأثیر دیگران بر ارتباط

 و پویایی امکان و رساندمی حداقل به را آموزاندر دانش اشتیاق و شوق نیز نامناسب دانشگاه و کندمی
 و روانیی پیردازش نظیر از کیالس فیزیکیی محیط، انگیزآموزش نشاط دهد. درمی کاهش را بالندگی

 نیسیت کننیده کسیل ایسیتا کیالس یک مثل هیچ چیز زیرا، گیردمی قرار اولویت در زیبایی شناختی
 (.67  ، 1877، لنگستر)

 مییزان، مناسیب حیرارت و تهوییه درجه) فیزیکی ابعاد( محیط) هر یک از اجزاء بین: فرضیه سوم
 مییزان دانشیگاه( بیا بصری و سمعی تجهیزات، دانشگاه سبز فضای، ها صندلی چینش طرز، روشنایی
 ی معناداری وجود دارد.فرهنگیان رابطه نشگاهدا پسر معلم دانشجو یادگیری

 دانشیجو یادگیری میزان با فیزیکی سومین یافته پژوهش نشان داد که بین هر یک از ابعاد محیط
معنیی دار اسیت. بیه  21/2ی مثبت و معناداری وجود دارد که این رابطه در سیطح آلفیای معلم رابطه
 مییزان، مناسیب تهویه و حرارت درجه -و ابعاد آن  هر چه دانشجویان از محیط فیزیکی عبارت دیگر
 ابعیاد، دانشیگاه بصیری و سیمعی تجهییزات، دانشیگاه سبز فضای، ها صندلی چینش طرز، روشنایی
 میزان یادگیری آنها بیشتر خواهد بود. ، رضایت داشته باشند -درس کالس ظاهری

اجزاء محیط فیزیکیی بیا ییادگیری  ی بیندر مورد وجود رابطه این یافته با مطالعات صورت گرفته
باشید کیه در میی (2226) وینینگهای همخوانی دارد. برای مثال نتایج این پژوهش همراستا با یافته

 دانیش نگیرش و پیشیرفت بیر مدرسه فضاى طراحى و داخلى محیط پژوهشی به این نتایج رسید که
( همخوانی و مطابقت 1837) و همکاران خندان دلهای گذارد. نتایج همچنین با یافتهمی تأثیر آموزان

دانیش بهتیر از نمیرات نمرات دانش آموزانی که فیلم رنگی دیده اند دارد که در پژوهشی نشان دادند 
( 1837) . نتایج همچنین بیا نتیایج پیور آتشیی و همکیارانکه فیلم سیاه و سفید دیده اند بود آموزانی

عالقه به ، تایج دست یافتند که از دیدگاه دانشجویانهمخوانی و مطابقت داد که در پژوهشی به این ن
مناسیب ، ارزشیابی مورد اسیتفادههای تنوع روش، تسلط استادان بر موضوع درسی، رشته ی تحصیلی
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، آموزشیگر، بودن امکانات کتابخانه و جو صمیمی کالس به ترتییب در اولوییت اول عوامیل نگرشیی
( همخیوانی 1838) معین پور و همکارانهای نتایح با یافته امکانات و محیطی قرار دارند. اما، آموزشی

ندارد که در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که رابطه معناداری بین متغیرهای فیزیکی و پیشیرفت 
 تحصیلی دانش آموزان وجود ندارد.

 از هاسیتفاد بیا پرنشیاط و ایمین، آرام محیطی در تربیت و توان گفت که تعلیممی در همین زمینه
اسیت و منجیر بیه  فراگیران در محیط آموزشیی اولیه از حقوق، های بهداشتیمراقبت میزان باالترین

توان گفت در محیطی که همیه می شود. در واقعافزایش یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می
که در چنیین یادگیری دانشجویان بیشتر است. بدین گونه ، عوامل فیزیکی از استاندارد برخوردار است

فضای آموزشی نور کالس به گونه ای است که باع  آزار و اذییت دانشیجویان نشیود و از روشینایی 
سرو صدا بیرون از کالس درس مانع و مزاحمتی برای آنهیا ایجیاد نکنید و از ، مناسبی برخوردار باشد

جهت آموزشی به  تجیهزات گرمایشی و سرمایشی مناسبی برخوردار باشد. از امکانات آموزشی مناسبی
 دانشجویان برخوردار باشد. 

 مییزان، مناسیب حرارت و تهویه درجه) فیزیکی ابعاد( محیط) هر یک از اجزاء بین: فرضیه چهارم
 مییزان دانشیگاه( بیا بصری و سمعی تجهیزات، دانشگاه سبز فضای، ها صندلی چینش طرز، روشنایی
 ی معناداری وجود دارد.فرهنگیان رابطه دانشگاه پسر معلم دانشجو شادکامی

 شیادکامی مییزان بیا فیزیکیی چهارمین یافته پژوهش نشان داد که بین هر یک از ابعیاد محییط
معنی دار است.  21/2ی مثبت و معناداری وجود دارد که این رابطه در سطح آلفای معلم رابطه دانشجو

 میزان، مناسب تهویه و حرارت درجه -هر چه دانشجویان از محیط فیزیکی و ابعاد آن  به عبارت دیگر
 ابعیاد، دانشیگاه بصیری و سیمعی تجهییزات، دانشیگاه سبز فضای، ها صندلی چینش طرز، روشنایی
 آنها بیشتر خواهد بود.  میزان شادکامی، رضایت داشته باشند -درس کالس ظاهری

 بیا شیادکامی ی بین اجزاء محیط فیزیکیدر مورد وجود رابطه این یافته با مطالعات صورت گرفته
 (1831) فضیل الهیی و همکیارانهای همخوانی دارد. برای مثال نتایج این پژوهش همراستا با یافتیه

شیش عامیل بیه عنیوان عوامیل میؤثر بیر شیادی باشد که در پژوهشی به این نتایج دست یافتند می
. 2اسیتاد؛  . تعامیل بیین دانشیجو و1: دانشجویان شناسایی شد که به ترتیب زیر اولویت بندی شیدند

هیای . مشیارکت دانشیجو در فعالیت4. جوّ سیازمانی حیاکم بیر دانشیگاه؛ 8امکانات رفاهی دانشگاه؛ 
، فرهنگی، ورزشی) خا های . عضویت در گروه6تدریس و ارزشیابی استادان؛ های . شیوه5کالسی؛ 
 در پژوهشی بیهمطابقت و سازگاری دارد که ( 2223) ولکهای (. نتایج همچنین با یافته…مذهبی و

 بیرای زمیانی دادن قیرار، آموزان دانش کارهای نمایی قبیل جلوه از اصولی که یافت دست نتایج این
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 و ورزشییهیای کالس ایجاد، خواندن برای خوبهای کتاب وجود، مدرسه فضای کردن جذاب، بازی
 .افزایدمی مدرسه به رفتن برای آموزان دانش را به بیشتری شادی هنری

 مییزان، مناسیب تهوییه و حیرارت درجیه) فیزیکی محیط( عناصر) اجزاء از یک هر: جمفرضیه پن
 توانیایی( دانشیگاه بصیری و سیمعی تجهیزات، دانشگاه سبز فضای، ها صندلی چینش طرز، روشنایی
 .دارند را فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو یادگیری میزان بینی پیش

تنهیا سیه ، فیزیکی ی از آن است که از میان اجزاء محیطپنجمین یافته پژوهش نشان داد که حاک
آموزشی  و تجهیزات، 13/2، صندلی با ضریب بتای چینش طرز، 27/2، سبز با ضریب بتای بعد فضای

معیار ورود بیه معادلیه نهیایی رگرسییون بیرای ، به عنوان متغیرهای پیش بین 15/2، با ضریب بتای
را دارا هستند. اما ، متغیر مالک() فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو یادگیری توضیح تغییرات میزان

این یافته با مطالعات صیورت . نداشته اند. را یادگیری بینی میزاندیگر ابعاد سهم معنی داری در پیش
ی بین متغیر محیط فیزیکی با یادگیری همخوانی دارد. بیرای مثیال نتیایج در مورد وجود رابطه گرفته

 باشد که در پژوهشی به ایین نتیایج رسیید کیهمی (2226) وینینگهای استا با یافتهاین پژوهش همر
  گذارد.می تأثیر آموزان دانش نگرش و پیشرفت بر مدرسه فضاى طراحى و داخلى محیط

دارنید. ها انسان روان و روح بر آسایى معجزه تأثیرات محیط فیزیکی که اند دریافته شناسان روان
 و فضاها کاربران رفتار و روحیه بر فراوانى تأثیر، معمارى ناپذیر تفکیک وان عنصرعن محیط فیزیکی به

این محیط فیزیکی . دهد مى قرار تأثیر تحت شدیداً را آنان عاطفى و روانى حاالت دارد وها ساختمان
 و منجر به بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان بخشد؛ مى را سرعت یادگیرى فرایند، اگر مناسب باشد

 شود.می
 مییزان، مناسیب تهوییه و حیرارت درجیه) فیزیکی محیط( عناصر) اجزاء از یک هر: فرضیه ششم

 توانیایی( دانشیگاه بصیری و سیمعی تجهیزات، دانشگاه سبز فضای، ها صندلی چینش طرز، روشنایی
 .دارند را فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو شادکامی میزان بینی پیش

تنها چهار ، فیزیکی نشان داد که حاکی از آن است که از میان اجزاء محیطششمین یافته پژوهش 
حیرارت و تهوییه مناسیب بیا ، 82/2، سبز با ضریب بتیای فضای، 21/2، بعد روشنایی با ضریب بتای

معییار ، به عنوان متغیرهای پیش بیین 15/2، و تجهیزات اموزشی با ضریب بتای، 22/2، ضریب بتای
 دانشیگاه پسیر معلیم دانشیجو شیادکامی ی رگرسیون برای توضیح تغییرات میزانورود به معادله نهای

 شیادکامی بینی میزانرا دارا هستند. اما دیگر ابعاد سهم معنی داری در پیش، متغیر مالک() فرهنگیان
ی بین اجزاء محیط فیزیکیی بیا در مورد وجود رابطه نداشته اند. این یافته با مطالعات صورت گرفته را
 فضل الهیی و همکیارانهای همخوانی دارد. برای مثال نتایج این پژوهش همراستا با یافته دکامیشا



 13 …يادگيری يزانبا م يزيکيف يطمح ينرابطه ب يبررس

 

شش عامل به عنوان عوامل مؤثر بر شادی باشد که در پژوهشی به این نتایج دست یافتند می (1831)
. 2؛ . تعامیل بیین دانشیجو و اسیتاد1: دانشجویان شناسایی شد که به ترتیب زیر اولویت بندی شیدند

هیای . مشیارکت دانشیجو در فعالیت4. جوّ سیازمانی حیاکم بیر دانشیگاه؛ 8امکانات رفاهی دانشگاه؛ 
، فرهنگی، ورزشی) خا های . عضویت در گروه6تدریس و ارزشیابی استادان؛ های . شیوه5کالسی؛ 
 (.…مذهبی و

 بیه را نیی دانشیجویانغ آزمایشیگاههای و کارگاه و مطالعه سالن و کتابخانه مانند امکاناتی وجود
 داشتن را خوب دانشگاههای شاخصه از یکی (81  ، 1833) نوروززاده وامیدارد. کنجکاوی و فعالیت

 گلدان و قراردادن، درخت کاشت، سبز فضای ایجاد، است معتقد وی، داندمی زیبا محیط و فضای شاد
شادکامی و سالمت روحی و روانیی دارد و منجر به  مثبت تأثیر دانشجویان روحیه در هاسالن در سبزه

 شود. دانشجویان می

 :  پیشنهادات كاربردي

حیرارت  درجه) های پژوهش نشان داد که بین محیط فیزیکی و هر یک از اجزاء آن* نتایج یافته 
 و سیمعی تجهییزات، دانشیگاه سیبز فضای، ها صندلی چینش طرز، روشنایی میزان، مناسب و تهویه
ی معنیاداری وجیود دارد. بنیابر ایین ن یادگیری و شادکامی دانشجویان رابطیهبا میزا (دانشگاه بصری

 شود؛می پیشنهاداتی در همین راستا ارائه
، با توجه به رابطه بین محیط فیزیکی و فضیای دانشیگاه بیا ییادگیری و شیادکامی دانشیجویانی 

 مدارس و معماری به رسمدا نوسازی و بازسازی دانشگاه فرهنگیان در گردد که مسئوالنپیشنهاد می

 بیشتری داشته باشند.  آن توجه زیباسازی

کاشت درخت و گل و گییاه ، سطح زمین، از جمله دیوارها، دانشگاهفضاسازی و زیباسازی حیاط ی 
دیوارهیای تمییز و ، دانشیگاهتابلوی زیبای سر در ، دانشگاهرنگی و زیبا در حیاط های گذاشتن نیمکت

از جمله عوامل مؤثر بر میزان شیادکامی و  مختلفهای نماسازی، زیباهای شیزیبا و تزیین شده با نقا
 دانشجویان هستند که مسئوالن دانشگاه باید به آنها توجه کنند.

-پیشنهاد میی، با توجه به رابطه بین تهویه و حرارت مناسب با یادگیری و شادکامی دانشجویانی 

 فضای و شاد رنگ آمیزی، مناسب تهویه، نور مناسب با فضایی، دانشگاه فرهنگیان گردد که مسئوالن

 سطح دانشگاه توجه کنند.  در سبز
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پیشینهاد ، با توجه به رابطه بین امکانات و تجهیزات آموزشی با یادگیری و شادکامی دانشجویانی 
امکانات و تجهیزات آموزشی الزم و مناسب جهت تیدریس ، دانشگاه فرهنگیان گردد که مسئوالنمی
 شجویان فراهم کنند. به دان

 خصو  نقش در آموزشیهای کتابچه و بروشورها تهیه، آموزشی هایدوره، ها کارگاه، سمینارهای 

 دانشگاه شادابی در سازنده و مثبت نگرشهای داشتن و شادی اهمیت و

 در و استادان مدیران کردن آماده و تجهیز، آموزشی نظام در نشاط و شادی نقش و جایگاه تبیین ی

 . آموزش رایندف

 دانشجویان برای شادمانی آموزش کارگاههای تجهیز و توسعه، ایجاد ی

 .پرورش و آموزش در مسئول افراد برای آن تأثیر میزان و شادکامی اهمیت تبیینی 

  



 26 …يادگيری يزانبا م يزيکيف يطمح ينرابطه ب يبررس

 

 كتابنامه

 نزسالت نشال   عال هر حمیال ، ان  ک   سع ن ترجمه، شااي  شناسي روان(. 6831)   یکل، آ گ یل ،
 .اصفر ن زاح ، نانشگ ه  جر ن انوش  ا ، بررا   عمهف ، پ اله گ حسن

  صفحه.  312.انوش  ا  سخن: ترران، روان شناسي یايگیر  بربنیاي نظریه ها(. 6832)  حم ، پ  س 
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 ترجماله علال  اکبالر ، یاايگیر ها  مقدمه ا  بر نظریه (.6831 ) ب  آ ،  یوی .اچ.ز هرگ ر ن، الس ن
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 ه   نبیرسالو ن آ ال  ان نانالش (. نیال گ ه6810) احمال ، ع ب   فرح؛، حبیب  رضیه؛ سی ه، عب ئی ن
 فصالنامه، تحصیل  فء   کیفیت برب نه    اه ز آ   ش  فء    نگ به نسبت ن  ال ب ز  ال ب
 .601-18: 83، آموزشيها  نوآور 

 ه  ز ان اع سر  یه (.6813) پرزین، علیپ   ؛کم ل، ک ه  ؛ حم  ب قر، علیزانه اق م ؛ حم ، عب    انه
  .322-361: (16) 68، رفاه اجتماعيفصلنامه نقش آنر  ن  تبیین ش نک    نانشی ی ن. 

  سال یش  یالزان ز ع ا الل  (.6831)  لف ، حق گ ی ، نرگس، جر نگیر اصفر ن ، سیف اهلل، فءل اللر
پیال پ  ) 2) 8، فصالنامه روان شناساي و يیا ،  ؤبر بر ش ن  نانشی ی ن پرنیس قم نانشگ ه ترالران

63)) :31-601. 
   ور  ساازماني ير با گرایش باه ناوآ یايگیر  سازمانيرابطه بی   بررسي(. 6816)  ریم، ک ظم پ

نانشالگ ه ، نانشک ه  زان ش  س  ز عل م تربیو ، ن  ه ک  ش  س  ا ش پ ی ن .آسیاشرکت سهامي بیمه 
 ترران.

 علیرض   ترجمه، محیط طراحي رفتار  ير علوم نقش: معمار  نظریه آفرینش(. 6838) ج ن، ل گ 
 ترران.  نانشگ ه انوش  ا : ترران، عی   فر

 سه انوش  ا : ترران، سی عب    انه  حم  ترجمۀ، مدرسه ير هنر (.6833) ج ن، لنگستر   . 
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   فصالنامه تعلایو و ، آ ال  ان نانالش ن   عل لیت ا  پیشگیر  ز (. ا گ ن   6833) سعی ه،  رتء
 . 11-18: 11ز  13، تربیت استثنایي

 ماا  عوامل مؤثر بار پرسگاگر  ياناش آماوزان ير يرل تعلی(. 6836) ب قر،  ظل    ق ض   حله
نانشالک ه  زان ش  سال  ز علال م تربیوال  ، . پ ی ن ن  ه ک  ش  س  ا شال اجتماعي سال يوم راهنمایي
 نانشگ ه عی ه عب عب ی .

    سالبکر    ق یساله(. 6833)  رال  ، بیگلرخ ن  یورا؛ ، احم ؛ قریب، ک ش ن  صب   اعظم؛ ،  عی 
هاا  گام. تحصیل  پیشرفت ب  نآ ا تب   ز پزشک   شوه پ یم س ل ز ازل س ل نانشی ی ن ی نگیر 
 . 663-660: (3) 1، پزشكي آموزش توسعه و مطالعا  مرکز پزشكي. مجله آموزش ير توسعه

   (. ت بیر ع ا ل فیزیک  کی  بر 6838) ع عفه، س ع  ، احم   ض ، نصر اصفر ن ، حمی ه،  عین پ
 .13-12: 2، تيتربیتي و روانگناخها  فصلنامه پژوهش، پیشرفت تحصیل  نانش آ   ان

   انوشال  ا : ترالرانچال   نزم. . یاايگیر  -يیااييه دفرآیني بازاندیگ(. 6833)  حم ن،  رر حم 
 صفحه.  631.   سه

 ع ا الل ز شال ن  ن (. 6836) .اهلل هال ایت، ن یک ن   ز  حم  ض ، ع ب   ابراهیم؛، جعفر   یرش ه 
 .13 – 16: (8 ) 2، شناختي علومها  فصلنامه تازه، آن بر  ؤبر

 20-83: 1، کارآمد مدارل فصلنامه، «برآن  ؤبر ع ا ل ز س    ش ناب» (.6833) عیب، ن   انه.  
  نانالش ن  ش نک    ز ا  ق بلهه   سبك، نی   نگرش بین  اباه بر س (. 6833) .فءیله، یزنان-

 21 ) 63، انساني علوم مجله. 36 - 33 تحصیل  س ل ن  اصفر نه   نبیرسو ن ز پسر نخور آ   ان
) :11- 32 . 
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و  یساختار سازمان نیبر راباه ب سازمانی فرهنگ یانجیاثر م
 کاوه یشهر صنعت یفلز عیکارکنان صنا تیخالق

  1یصالح وسفی دیس

 چکیده

توجه به نقیش مییانجی  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر خالقیت کارکنان با
جامعه آمیاری تحقییق  در صنایع فلزی شهرصنعتی کاوه انجام گرفت. 1811سازمانی در سال فرهنگ
کاوه بود که از این میان بیا اسیتفاده از نفر از کارکنان شاغل در صنایع فلزی شهرصنعتی 4722شامل 

نمونیه درنظیر گرفتیه وان حجمنفر بعن 855نسبی ایطبقهگیری تصادفیفرمول کوکران و روش نمونه
های فنی پرسشنامه شامل پایایی ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. ویژگیآوری دادهشد. روش جمع

و روایی با استفاده از معیارهای مختلف بررسی شد؛ بطور نمونه روش آلفای کرونبیاخ بعنیوان یکیی از 
هیای ضریب پاییایی در میورد پرسشینامه های ارزیابی پایایی برای این پژوهش استفاده شد کهروش

بدست  73/2و ساختار سازمانی رابینز  34/2خالقیت تورنس ، 32/2فرهنگ سازمانی دنیسون استاندارد 
همینطور از روایی محتوا و روایی سازه نیز بمنظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و  وآمد 

و  SPSS ،Smart PLSافیزار هیا از طرییق نیرممهتحلیل اطالعات بدست آمیده از اجیرای پرسشینا
LISREL انحیراف اسیتاندارد و دامنیه، مییانگین، درصیدیفراوانیی، فراوانیی) در دو بخش توصیفی

تحلیل، ملی اکتشافیعاتحلیل، ویلکز–آزمون شاپیرو، همبستگی پیرسونضریب) تغییرات( و استنباطی
تکنیک مدل معادالت سیاختاری( انجیام پیذیرفت.  رگرسیون خطی ساده و چندگانه و، عاملی تأییدی

نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری میان ساختار سازمانی و ابعاد آن با خالقیت کارکنان وجود 
دارد؛ ارتباط معناداری میان ساختار سازمانی و ابعاد آن با فرهنگ سازمانی وجود دارد؛ ارتباط معناداری 
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