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  چكيده

ـ              واع خوابگـاه هـا و      اين مطالعه به بررسي ترجيحات دانـشجويان خوابگـاهي در مـورد ان

. پرداختـه اسـت   نظر معمـاري و روانـشناسي محيطـي،         ها از دو نقطه     شرايط محيطي آن  

 خوابگـاه   4كـه در    )  زن 120 مـرد و     81 (دانشجو 201جامعه آماري اين تحقيق از بين       

 گروه  4 را شامل    ساخته محقق ايپرسشنامهدانشجويان  . ساكن بودند، تشكيل شده است    

حـيط و   سوال كه عبارت بودند از اطالعـات فـردي، ترجيحـات دانـشجويان در حـوزه م                

پاسـخ   و مباني روانـشناسي محـيط        ،معماري، نوع خوابگاه فعلي و نوع خوابگاه ترجيحي       

 خوابگاه نوع سوييتي را به لحـاظ معمـاري و          ،نتايج نشان داد كه اكثر دانشجويان     . دادند

داشتن خلوت شخصي براي سكونت ترجيح مي دهند، حـال آنكـه در وضـعيت كنـوني                 

 از نظـر  .اسـت هاي نـوع راهرويـي بيـشتر     در خوابگاه ميزان سرزندگي و روابط اجتماعي    

دار مشاهده شـد، بـدين ترتيـب كـه     مقطع تحصيلي و نوع اتاق ترجيحي نيز تفاوت معنا   

هـاي  از بـين شـاخص   . دادنـد نفره را ترجيح مـي    دانشجويان تحصيالت تكميلي اتاق تك    

اجتمـاعي و   روانشناختي مورد بررسي اين نتيجه به دست آمد كه حس برقراري روابـط              

از نظـر   . هاي سوييتي بيـشتر اسـت     هاي راهرويي از خوابگاه   ميزان سرزندگي در خوابگاه   

اتاقي بين دانشجويان زن و مرد تفـاوت معنـادار مـشاهده شـد،              ترجيح براي انتخاب هم   

بـه طـور   .  مقطـع بـود   هم رشته و   اتاق بودن با دانشجوي هم    اولويت دانشجويان مرد هم   

شان داد دانشجويان بدون توجه به هزينه، نوع خوابگـاه را براسـاس             كلي نتايج پژوهش ن   

بيشترين فضاي شخصي، كمترين ازدحام و شرايط مناسـب بـراي مطالعـه و اسـتراحت                

با توجه به ترجيحات دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي و در نظر            . كنندانتخاب مي 

هـاي  طراحـي خوابگـاه  گرفتن شرايط سـني و هيجـاني آنهـا دو الگـوي متفـاوت بـراي        

 . شودتر پيشنهاد ميدانشجويان تحصيالت تكميلي و مقاطع پايين

  معماري، ابگاه دانشجويي، روانشناسي محيطخو: واژه هاي كليدي
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Abstract 
 

This study investigates the preferences of university students regarding 
different types of residence halls and their environmental levels from 
both architecture and environmental psychology perspectives. The study 
uses data collected from students living in four different fraternities and 
sororities. A total of 201 students (81 men and 120 women) from 
different majors and academic levels filled out a questionnaire devised 
by the researcher. The questionnaire included four group questions, 
which were the personal information, students' preferences with regard 
to the environmental and architectural specification of residence halls, 
the kind of their current dormitory and the kind of their preferential 
dormitory, as well as the principles of the environmental psychology. 
Results indicated that most students prefer to live in the suite type of 
residence halls, since these provide an appropriate living environment 
and enhance more private space. Nevertheless, they rated the corridor 
type of residence as more lively and providing more social interaction. 
Differences were observed as far as preference for type of room and 
university level of students were concerned: graduate students preferred 
single rooms. Students rated living in rooms arranged in corridors more 
lively and sociable than living in suites. Concerning preference for 
roommates, men preferred a roommate studying the same subject and at 
the same university level, whereas women did not show this priority. In 
general, results showed that regardless to the cost, students prefer those 
types of dorms which provide them with more personal space and 
privacy, are less crowded and have suitable conditions for study and 
rest. Based on these findings, two different design models are suggested 
for both graduate and undergraduate student dormitories.                                                                                                   

  
Keywords: residence halls, environmental psychology, architecture 
________________________________________ 

  

    

  طراحي خوابگاه هاي جديد براساس ترجيحات دانشجويان در 

 و روانشناسي محيطي يمعمار بعادا
  

Designing new residence halls based on the university students’ architectural 
 and psychological preferences 
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  مقدمه

 مرحلـه  آغـاز  دانـشگاه،  به ورود ان،يدانشجو ازي  اريبسي  برا

 جمله آن ازي  خوابگاهي  زندگ بوده و تجربه     يزندگ نوع ازي  ديجد

 كهي  راتييتغ وي  زندگ طيمح كه اند داده نشان مطالعات اما. است

 تيوضـع  كننـده  نيـي تع عوامـل  ازي  يكـ  رد،يـ گيم صورت آن در

 خود نوبه به موضوع نيا .)2001 بيلز،(است  افرادي عاطف وي روح

 وي  ليتحـص ي  هـا عملكـرد ي  رو بري  ميمستق ريغ يا ميمستق ريتاث

  مفهومي است پيچيـده  1محيط. داشت خواهد انيدانشجوي  رفتار

ــي   ــاد مختلف ــه داراي ابع ــب ك ــضايي. اســتو مرك ــاي ف      ،داده ه

ــه ــاجنب ــاعي ه ــ ،ياجتم ــيزيف ،يفرهنگ ــار ،يك ــاد ،يمعم  ،ينم

       محــسوب طيمحــ مهــم ابعــاد ازي ستيــز وي خيتــار ،ييايــجغراف

 طيشـرا  به توجه بدون توانينم را انسان تجارب و رفتار. شونديم

 مرتـضوي، ( داد قـرار ي  بررسـ  مـورد  جداگانـه  طـور  بـه  وي  طيمح

ي رگـذار يتاث تيـ فيكي  بررسـ  به كهي  متخصصان جمله از .)1367

 طيمحــ بــا فــرد تعامــل نــوع و افــراد بــري طــيمحي هــا محــرك

 ساماني،( توان در نظر گرفترا مي طيمح روانشناسان ،عالقمندند

 به طور خالصه به مطالعه نوع و نحوه         2 روانشناسي محيط  .)1386

بـه عبـارتي    . ها با فضاي فيزيكي پيراموني مي پردازد      تعامل انسان 

حيط، شاخه اي از روانـشناسي اسـت كـه نـوع            ديگر روانشناسي م  

 اسـنادگراس،  راسـل و  (كنـد   را بررسـي مـي    رابطه فرد بـا محـيط       

اي از تصاوير ذهني مجموعه هاي شناختي به عنوان    نقشه .)1987

هـا  مرتبط با يكديگر، عالوه بر اينكـه تعيـين كننـده نحـوه رفتـار              

ني آنچـه  ترجيح يع. كنندمي تعيين  نيز را   3، نوع ترجيحات  هستند

ما به آن تمايل داريـم و نـشانگر نـوعي تمايـل روانـشناختي و يـا               

   .)1386 ساماني، (استفيزيولوژيك 

يـا كننـده    ههـايي كـه م    به عقيده محققان، محـيط و مكـان       

  امكانات و فوايدي براي افراد باشـند، بيـشتر مـورد تـرجيح واقـع              

، ننـسون و اسـتدم    گوري؛  2004موون و تارانـت،      كايل،( شوندمي

،  هويت مكـاني   ،)2001(نسون و استدمن    گوري  به عقيده     .)2001

ترين پيوند مكاني، دلبستگي محيطي و وابستگي محيطي از عمده        

. ندشـو عواملي هستند كه منجر به دلبستگي مكاني در افـراد مـي           

دلبستگي مكاني به نوعي احساس تعلـق و يـا وابـستگي بـه يـك                

                                                 
1. enviroment 
2. enviromental psychology 
3. preferences 

ز جمله عوامل موثر بـر      ا .)1386 ساماني،( مكان خاص اشاره دارد   

ترجيح يك مكان به مكان ديگر و آنچه موجب انگيزش و تـرجيح             

 احـساس سـالمتي كـردن، احـساس         :بارتند از  ع ،شوند مي  مكاني

استقالل كردن، احساس طبيعي بودن، احساس يادگيري كردن و         

ها و مختصات مكـاني  كيفيت. تماعيهاي اج احساس كسب فرصت  

 افـراد  در كهي تز طريق احساسات و هيجاناو محيطي را مي توان ا     

 بـه  .)1989 ،نكـاپلن و كـاپل  ( نمـود ي  ريـ گ انـدازه  ،كنديم جاديا

 افراد در  را مختلف افكار و احساسات ،يطيمح طيشرا گريد عبارت

هـا و   كيفيـت  از حاصـل  آثـار  كورونـل  دانشگاه در. كنندايجاد مي 

 4 فـضايي   كيفيت ،مختصات مكاني و محيطي را در قالب سه طبقه        

 شـامل   5شامل ابعـاد شـناختي و فيزيكـي، مهيـا كننـدگي مكـان             

 و يـا    6اكنينسـ ، تعامل اجتمـاعي و تـرجيح        فعاليتحوزه  راحتي،  

 ن و برتـو، پر پورسل، ( تقسيم نموده اند،استفاده كنندگان از مكان  

 نـه  مولفـه  سـه  نيا .)1972رينگر و كورتين،     دي ؛ كالوين، 2001

 بـه ي  مكـان  حيتـرج  زانيـ مي  هـا ولفـه م نيتـر عمده عنوان به تنها

ي بــراي مناســب وي نــيعي هــاشــاخص بلكــه نــد،يآي مــ حــساب

  .هستند زيني معمار مختلف مختصات

هـا  هاي دانشجويي در دانشگاه   يكم خوابگاه  در قرن بيست و   

ايـن  . له آموزش در رديف اول اهميت قـرار مـي گيرنـد      ابعد از مس  

ـ     ها بايد به نياز   خوابگاه تحـوالت   و شجويان، تغييـر  هـاي آينـده دان

هـاي دانـشجويان و اوليـاي       ، خواسـته  ، زندگي اجتماعي  دانشگاهي

نگرانه مي تواند يـك راه      طراحي با افكار آينده   . ها پاسخگو باشند  آن

حـل عملــي و مناســب جهــت حـل مــشكالت و وضــعيت دشــوار   

ها نه تنهـا بايـد      خوابگاه  .)2007 هيل،( زي باشد هاي امرو خوابگاه

هـاي  ي مطلوبي براي خوابيدن باشند بلكـه بايـد موقعيـت         هامكان

  و تحصيلي دانشجويان فـراهم آورنـد       مناسبي را جهت رشد فردي    

دانـشجويان،   .)2008 ،نوسوت و ري  تي، پولين ، گومز، ماني  استردا(

 وي  اجتمـاع ي  هـا فـضا هـا،    و مديران انتظار دارند كه خوابگاه      اياول

 بدون ايزوله كردن و     خصوصي مناسب، محرميت و خلوت شخصي     

پـذيري را بـراي     منزوي كردن همراه با بيـشترين ميـزان انعطـاف         

 بـا  برخـورد  نحوه ،هانحوه قرارگرفتن اتاق  . دانشجويان فراهم آورند  

ي نـورپرداز  وي  تكنولـوژ  مبلمـان، ي  ريـ گكـار به ،يعمومي  هافضا

                                                 
4. spatial quality 
5. affordance 
6. user preference 
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 اهـداف  نيـ ا بـه  دنيرسي  براي  مناسبي  هاابزار ندنتوايم مناسب

 در واقـع اينهـا مـواردي هـستند كـه در             .)2008 كـرتين، ( باشند

، 1مباحث روانشناسي محيطي با معيارهاي خاصي همچون خلـوت        

اين عوامـل،   .  تعريف مي شوند   3رفتار قلمروپايي  و   2فضاي شخصي 

نيـاز  . ادراك، راحتي و كيفيت محيط را تحت تاثير قرار مي دهند          

وميـت دارد و    به خلوت، فضاي شخصي و قلمروپايي در انـسان عم         

    و 5، خودشــكوفايي4هــاي ديگــري چــون امنيــتبــه ارضــاي نيــاز

يند تنظيم مرز   ، فرا  خلوت .)2007 ،لنگ (ارتباط دارد   6نفسعزت

  ميان افراد است و چگـونگي تعامـل فـرد بـا ديگـران را مـشخص                 

هاي خارجي راه مي گشايند و آن       فرد يا گروه، گاه بر داده     . كندمي

 و گاهي نيز راه را بر محيط بيرون مي بندند و         را دريافت مي كنند   

دو جنبه مهم ايـن مقولـه   . هر گونه تماسي را با آن قطع مي كنند    

 "خلـوت مطلـوب  " . است"خلوت كسب شده" و "خلوت مطلوب "

 ميزان  "خلوت كسب شده  "ميزان آرماني تعامل با ديگران است و        

ي شـود  حالت بهينه خلوت وقتي حاصل م     . ل با ديگران  واقعي تعام 

اما اگـر خلـوت كـسب شـده،         . كه اين دو ميزان با هم برابر باشند       

ارتباط خيلي زياد يا خيلي     (تر يا بيشتر از خلوت مطلوب باشد        كم

  .)2003 ،آلتمن( ه حالت تعادلي فرد از بين مي رود، آنگا)كم

منظور از فضاي شخصي ) 1969( بر اساس تعريف سامر

با مرزي ناديدني مشخص است پيرامون جسم فرد كه اي محدوده

فضاي شخصي . مي شود و كسي نبايد پا را به درون آن بگذارد

يابد نميهات به يك اندازه گسترش الزاماً مدور نيست و در همه ج

ي قع فضاي شخصي تفكيك يا مرزي نامري در وا.)2003 ،آلتمن(

به فرد ) 1963( است ميان خود و ديگران و اينكه به گفته سامر

اش را شخصي سته است و فرد هر جا كه برود فضاي متصل و واب

اي  به منطقهي برد، در صورتي كه قلمرو معموالبا خود م

توان مي .متحرك و ثابت استجغرافيايي اطالق مي شود كه غير

  محيطي است كه در آن درجات و ،گفت كه فضاي شخصي

. كند مي پيدا برقراريهاي گوناگون تماس اجتماعي امكانشكل

 ساز و كاري است قلمروپاييرفتار ) 1975( ر طبق تعريف آلتمنب

                                                 
1. privacy 
2. personal space 
3. territorial behavior 
4. security 
5. affiliation 

6. self-esteem 

 نشانه سازي ياشخصيريم بين خود و ديگران كه با براي تنظيم ح

و تعلق آن به يك فرد يا يك گروه گذاري يك مكان يا يك شي 

   .)2003 ،آلتمن(تعيين مي شود 

 منـازل  شـامل  شرفته،يـ پي  هـا كـشور  در هيـ اولي  هـا خوابگاه      

 بـا . اسـت  شدهيم داده قرار انيدانشجو ارياخت در كه بودهي  ميقد

ي بـرا ي  ديـ جدي  هـا خوابگاه ،يمعماري  تكنولوژ و زمان شرفتيپ

 تـا  ابتـدا  از هاخوابگاه نياي  كل طور به .ديگردي  طراح انيدانشجو

 خانـه  -2 ،كوچـك ي  ها خانه -1: شودرا شامل مي   نوع 4 امروز به

خوابگـاه بـه فـرم     -4  وايخوشـه  خوابگاه به فـرم      -3 ،بزرگي  ها

هاي فوق در بسياري از مـوارد بـا      هاي خوابگاه اما طراحي . راهرويي

است كـه در     شدهدر نظر گرفتن مسايل اقتصادي جامعه انجام مي       

 نيچنـ  ريتاث آنكه بدون دهند قرار را افراد نيشتريب ،كمترين فضا 

ــ ــاطيمح ــر رايي ه ــا ب ــي فاكتوره ــاطف ،يروح ــرد وي ع ي عملك

همـين امـور باعـث اخـتالل در         . باشـند  داشته نظر در انيشجودان

نارضـايتي  ت شخصي و قلمرو انساني مي گردد و    هاي خلو محدوده

 در گذشـته  سالي س  در.دنبال دارد بهاز محيط زندگيشان     را   آنان

 بـر يي  دانـشجو ي  هاخوابگاهي  معمار و يطيمح طيشرا ريتاث مورد

 انيدانشجوي  ليتحصي  هادعملكر وي  عاطف وي  رواني  رفتارهاي  رو

 ازي  ريـ كث عده نكهيا به توجه با. است نشده انجامي  چندان مطالعه

ي بررسـ  كنند،يم استفاده خوابگاه از و بودهي   بوم ريغ انيدانشجو

 وي  معمـار  لحاظ از خوابگاه نوع ريتاث و خوابگاه دري  زندگ راتيتاث

رد  كـه در ايـن پـژوهش مـو         باشـد  ارزش بـا  تواندي  مي  روانشناس

  .بررسي قرار گرفته است

  

  روش

جامعـه آمـاري     :آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش      جامعه

اين پژوهش از بين دانشجويان خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي          

هاي مختلف تحصيلي و در هر دو جـنس         شيراز در مقاطع و رشته    

هـاي  قطـب از آنجايي كه شهر شيراز يكي از        . زن و مرد بوده است    

، واضح است كه عده كثيري از دانشجويان        استور ايران   علمي كش 

در . از نقاط مختلف كشور در اين شهر مشغول به تحـصيل باشـند        

ابتدا براي پي بردن بـه شـرايط خوابگـاهي فعلـي در ايـن شـهر و        

، چه از لحاظ شرايط محيطـي و معمـاري و        دانشجويان  ترجيحات

، سـميه،  زينـب  اهسي به چهار خوابگچه از لحاظ رفتاري و روانشنا 
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 مراجعــه شــد و مــصاحبه اي آزاد كــه هــر دانــشجو 2 و ارم 1ارم 

، ترتيـب  ورد شرايط خوابگاهي خود صحبت كندبتواند آزادانه در م 

"تحقيق پيمايشي "در واقع در اين پژوهش از روش        . داده شد 
از   1

"عرضي"نوع 
 ،استفاده شده است كه هدف اين نوع روش مطالعه 2

يك جمعيـت و تـرجيح اسـتفاده كننـدگان          نگرش و سطح دانش     

است و استفاده از نوع عرضي به جهت مطالعه چند گـروه در يـك    

بـا توجـه بـه       نمونه پـژوهش،   .)1388 ساماني،(است  برش زماني   

علـوم  آنكه جمعيت دانشجويان ساكن در خوابگـاه هـاي دانـشگاه            

 "power ssc"، بـا اسـتفاده از برنامـه    اسـت  نفـر  2000پزشـكي  

 نفر سنجيده شد كه جهت      139فرات جامعه آماري معادل     تعداد ن 

 دانشجوي مـرد و     250ضريب اطمينان، پرسشنامه مورد نظر بين       

ها بـه   مقاطع مختلف تحصيلي در محيط دانشگاه و خوابگاه        زن در 

 جمع  هاصورت تصادفي توزيع گرديد و بعد از چند روز پرسشنامه         

هـا پاسـخ داده     ل دانـشجو بـه سـوا      201ها  آوري شد كه از بين آن     

 . بودند

  

  ابزار سنجش

بر اساس مصاحبه انجـام شـده بـا          :پرسشنامه محقق ساخته  

گروه اول  . دشالي تهيه   واي با چهار گروه س    پرسشنامه دانشجويان،

 سوال در مورد اطالعات فردي از جمله جـنس،          11ها شامل   سوال

وضعيت تاهل، نام خوابگاه، آدرس خوابگاه، رشته تحصيلي، مقطـع    

تحصيلي، دانشكده محل تحصيل، مدت تحصيل در دانشگاه، مدت        

مي دانشجو، بـه صـورت      ياقامت در خوابگاه، شهر محل سكونت دا      

تشريحي و ميزان درآمد ماهيانه خانواده در سه گزينه كم درآمـد،            

 28 ،هـا گـروه دوم سـوال    . پر درآمد، بـوده اسـت      درآمد متوسط و  

 محيط و معماري    وزه ح در مورد ترجيحات دانشجويان در    و  سوال  

ها، نـوع   از جمله ترجيح آنها در مورد اندازه و ظرفيت اتاق          خوابگاه

تخــت، شــرايط فــضاهاي مــشترك و عمــومي، امكانــات خوابگــاه، 

انعطاف پذيري، نور گيـري، نـورپردازي، رنـگ و پوشـش فـضاها،              

    ظ يـابي خوابگـاه ترجيحـي بـه لحـا       فضاهاي بـاز و بـسته و مكـان        

هاي چنـد گزينـه اي      سوال صورت شهر، بوده كه به   گيري در   قرار

ها شـامل دو سـوال در مـورد     الودسته سوم س   .طراحي شده است  

                                                 
1. survey research 
2. cross sectional 

نوع خوابگاه فعلي و نوع خوابگاه ترجيحي هر دانشجو بـود كـه در              

ها همراه با هزينه حدودي آنهـا       ابتداي اين دو سوال، انواع خوابگاه     

اين تعاريف صـورت    هاي دانشجويان بر اساس     تعريف شده و پاسخ   

 سوال در مورد مباني     10ها شامل   دسته چهارم سوال  . گرفته است 

روانشناسي محيطي از جملـه آرامـش، ازدحـام، خلـوت شخـصي،         

راحتي، احساس فرصت، امنيت، فضاي دوستانه، روابط اجتماعي و         

هاي گروهي و حس حضور در خانه، بوده كه پاسخ هـا بـه               فعاليت

از خيلـي كـم تـا خيلـي زيـاد            ليكرتاي طيف   صورت پنج گزينه  

 .طراحي شده است
 

  افته هاي

 جهـت بـه   4تحليـل فراوانـي    از جملـه     3هاي توصيفي تحليل

 5آزمون مربع كايهاي هر سوال، دست آوردن ميزان فراواني پاسخ  

جهت مقايسه و پيدا كردن رابطه بين دو متغيـر و معنـادار بـودن               

 و 7تعقيبـي شـفه  آزمـون  و  6طرفهتحليل واريانس يك  ،رابطه آنها

جهت پيدا كردن ارتباط يك متغير وابـسته بـا          8هاتفاوت ميانگين 

هـاي  متغيـر   هاي مستقل هر سوال، كه البتـه تعـداد ايـن             متغير

معنادار بودن ارتباط  مستقل بايد سه يا بيشتر از سه گزينه باشد و     

  .ها، استفاده شدآن

 3/40( فـر   ن 81هـا   دهنده بـه پرسـشنامه     پاسخ 201از بين   

دانـشجوي زن   )  درصـد  7/59( نفـر    120 دانشجوي مرد و  ) درصد

 تحـصيالت  صيلي در ايـن تحقيـق بـه دو گـروه       مقطع تحـ   .بودند

،  شامل دانشجويان مقـاطع كارشناسـي ارشـد و دكتـرا           ، 9تكميلي

 ،  10 تحصيالت تكميلي  تر از  مقاطع پايين  ، و  ) درصد 54( نفر   108

 46( نفــر 92، كارشناســيشجويان مقــاطع كــارداني و شــامل دانــ

 5/20( دانـشجو  38همچنـين  . دسـته بنـدي شـده اسـت     ) درصد

ــد ــزرگ و  ) درص ــهرهاي ب ــشجو 147از ش ــد5/79( دان از )  درص

در مورد ميزان درآمد ماهيانـه خـانواده        . شهرهاي كوچك بوده اند   

 هــزار تومــان، كــم 300مــد زيــر دانــشجويان، در پرســشنامه، درآ

                                                 
3 .descriptive Analysis 
4. frequency 
5. chi-square test 
6. one-way ANOVA 
7. post hoc test 
8. mean differences 
8. graduate 
10. under graduate 
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ليون تومان، درآمد متوسط و بـاالي        مي 1 هزار تا    300، بين   درآمد

 2/8( نفـر    16،  در پاسـخ   . ميليون تومان، پر درآمد تعريـف شـد        1

از قـشر درآمـد     )  درصـد  7/85( نفر   168،  از قشر پر درآمد   ) درصد

در قسمت  . از قشر كم درآمد بودند    )  درصد 1/6( نفر   12متوسط و   

ابتـدا  ، در ابگاه فعلي و نوع خوابگاه ترجيحي  سوال در مورد نوع خو    

 نوع خوابگاه تعريف و هزينه تقريبـي هـر نـوع خوابگـاه بـراي                سه

 :عبارتند ازانواع خوابگاه . انتخاب خوابگاه ترجيحي نيز بيان شد

ها در طرفين يك راهـروي بلنـد قـرار          ، كه اتاق  1 خوابگاه راهرويي 

، حمـام و آشـپزخانه در بيـرون از          هاي بهداشـتي  دارند و سرويس  

ــه صــورت مــشتاتــاق ــل اســتفاده هــستندهــا ب     خوابگــاه  .رك قاب

داراي فضاي مشترك نـشيمن،     يا بيشتر    اتاق   3، كه هر    2ايخوشه

ــاي بهداشــتي وحمــام  ، ســرويسآشــپزخانه ــاه اســت؛ و ه خوابگ

، هـاي بهداشـتي، حمـام     ، كـه هـر اتـاق داراي سـرويس         3سوييتي

 . استآشپزخانه و فضاي نشيمن جداگانه 

ينه اقامـت ماهيانـه هـر       هزجهت انتخاب خوابگاه ترجيحي،     

، خوابگـاه   تومـان 12000وابگـاه راهرويـي     دانشجو به ترتيب در خ    

 تومان در نظر 25000 تومان و خوابگاه سوييتي 18000اي  خوشه

در پرسشنامه از دانشجويان خواسته شد كه بر اسـاس          . گرفته شد 

  . اين تعاريف نوع خوابگاه فعلي و ترجيحي خود را انتخاب كنند

 ماهيانـه    ميزان درآمـد   tabcross- همچنين درنتيجه آناليز  

و مـي دانـشجو   ي شهر محل سكونت دا، خوابگاه ترجيحي  و خانواده

خوابگاه ترجيحي ارتباط معناداري مشاهده نشد و در واقع اولويت          

ـ اول انتخاب خوابگاه ترجيحي، چه در بـين دا     شجويان بـا درآمـد   ن

  چه از شهر بزرگ يا كوچك، با خوابگاه نوع  كم، متوسط و زياد و

                                                 
1. corridor 
2. cluster 
3. suite 

دهد كه در حال حاضر از بـين        نشان مي دست آمده   هنتايج ب 

 نفـر در خوابگـاه      63،  ر در خوابگـاه راهرويـي      نف 75،   دانشجو 201

ــد 41اي و خوشــه البتــه .  نفــر در خوابگــاه ســوييتي اقامــت دارن

ــوع   دانــشجوياني كــه در پاســخنامه، خوابگــاه فعلــي خــود را از ن

ز هـا يكـي ا  انـد كـه اتـاق آن   سوييتي درج كرده بودند، اشاره داشته   

امـا در   . فضاهاي مربوط به اتاق سوييتي، مثال آشـپزخانه را نـدارد          

دست آمد، به ايـن ترتيـب       همورد خوابگاه ترجيحي نتيجه عكس ب     

 نفر  126اي و    نفر خوابگاه خوشه   49 نفر خوابگاه راهرويي،     20كه  

 تفاوت درصدي اين    1در جدول   . خوابگاه سوييتي را ترجيح دادند    

  .دو گروه نشان داده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در بررسـي نتـايج بـين دو گـروه تحـصيالت            . سوييتي بوده اسـت   

  تحصيالت تكميلي ترجيح دو گروه بـا تر ازمقاطع پايين تكميلي و   

همچنـين درمـورد نـوع اتـاق        . خوابگاه نوع سـوييتي بـوده اسـت       

ز دانشجويان سوال پرسيده شده      ترجيحي به لحاظ ظرفيت افراد، ا     

 نفـره بـدون در نظـر گـرفتن     5 نفره تا اتاق 1ها از اتاق   گزينه. بود

در اينجا بايد اشـاره كـرد كـه تعـداد           . مساحت اتاق داده شده بود    

ها، بـر اسـاس مـصاحبه حـضوري كـه قبـل از تهيـه                اتاق ظرفيت

   در آنـاليز توصـيفي  . يم شـده اسـت  ظـ پرسشنامه انجام گرفـت، تن    

 1جدول 
    خوابگاه نوع صد پاسخ هاي داده شده توسط دانشجويان در مورددر

  (%)خوابگاه ترجيحي  (%)خوابگاه فعلي  نوع خوابگاه

  خوابگاه نوع راهرويي  3/10  9/41

  1/25  2/35  خوابگاه نوع خوشه اي

  6/64  9/22  خوابگاه نوع سوييتي

  100  100  جمع
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tab-cross      بين دو گروه مقطع تحصيلي تعريف شده و نـوع اتـاق 

هـا مـشاهده   بـين پاسـخ  )  p= 001/0( ترجيحي، تفاوت معناداري

  تحـصيالت تكميلـي تـرجيح بـه    تـر از پـايين در گروه مقاطع  . شد

  بود،  نفره 1اق ـفره و اتـ ن3فره، اتاق ـ ن2اق ـترتيب اولويت به ات

  

ترجيح به ترتيب اولويت     تكميليكه در گروه تحصيالت     در صورتي 

 تفـاوت درصـدي     2در جدول   . است نفره   2و اتاق     نفره 1اتاق   به  

  .اين دو گروه نشان داده شده است

  

  

  2 جدول

 تكميلي در مورد انواع اتاق توسط دانشجويان تحصيالت تكميلي و زير تحصيالت ،در صد پاسخ هاي داده شده

  

همچنين در مقايسه ترجيح دانشجويان زن و مرد در مـورد           

مـا  ا. بـود  نفره 2ها با اتاق  اق به لحاظ ظرفيت، اولويت اول آن      نوع ات 

        اســـتهـــا تفـــاوت معنـــادار در مــورد اولويـــت دوم و ســـوم آن 

)006/0 p = (،   به اين ترتيب كه درصد اولويـت دوم دانـشجويان 

 نفـره و    1مرد از درصد اولويت دوم دانشجويان زن كه هر دو اتاق            

همچنين درصد اولويت سـوم دانـشجويان زن نـسبت بـه درصـد              

تفـاوت   نفره اسـت،     3اتاق  كه هر دو    اولويت سوم دانشجويان مرد     

 تفـاوت درصـدي ايـن دو گـروه     3 در جـدول   .معناداري نشان داد  

  .نشان داده شده است

  

  3جدول 

   اتاق نوعدر صد پاسخ هاي داده شده توسط دانشجويان مرد و زن  در مورد

    

ها نيز نتايج اتاقيان در مورد هميدر مورد ترجيح دانشجو

 در .)p  =004/0(آمد  اوتي در دو گروه زن و مرد به دستمتف

وه دانشجويان مرد، اولويت اول آنها با اتاقي است كه مورد گر

ع خود در آن اقامت داشته باشند مقطرشته و همدانشجويان هم

      دوم ترجيح با دانشجويان غير و در اولويت)  درصد 5/37(

اما در گروه ).  درصد3/26(بود مقطع خود رشته و همهم

رشته دانشجويان زن، اولويت اول آنها با اتاق با دانشجويان غير هم

و در اولويت دوم ترجيح با )  درصد7/46(مقطع خود و هم

، ) درصد5/22(مقطع خود هم  رشته و غيرجويان غير همدانش

در مورد ترجيح دانشجويان به لحاظ مكان يابي ساختمان . بود

  (%)صيالت تكميلي زير تح  (%)تحصيالت تكميلي  نوع اتاق

  9/16  0/50   نفره1اتاق 

  8/52  3/45   نفره2اتاق 

  3/21  8/3   نفره3اتاق 

  7/6  0/0   نفره4اتاق 

  3/2  9/0   نفره5اتاق 

  100  100  جمع

  (%)زن  (%)مرد  نوع اتاق

  1/29  3/44   نفره1اتاق 

  0/47  6/50   نفره2اتاق 

  1/17  8/3   نفره3اتاق 

  1/5  0/0   نفره4اتاق 

  7/1  3/1   نفره5اتاق 

  100  100  جمع
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خوابگاه نتايج به اين ترتيب به دست آمد كه اكثر دانشجويان 

ها نزديك بخش خدماتي كه ساختمان خوابگاه آن ددهنمي حترجي

ر خيابان و در آمد شهر و در عين حال دور از ب و پر رفت و

ال وهمچنين از دانشجويان س. محوطه دانشگاه قرار داشته باشد

ها بر ح مي دهند كه ساختمان خوابگاه آنشده بود كه آيا ترجي

روي ارتفاع قرار داشته باشد يا بر روي سطح صاف، كه در پاسخ 

. ترجيح اكثر دانشجويان به قرارگيري خوابگاه بر روي ارتفاع بود

ها كه مربوط به مباحث روانشناسي الدر بخش آخر سو

 مورد 10دهند كه در ، نتايج نشان مياستدانشجويان در خوابگاه 

، ميزان رضايتمندي كر شده در مبحث سواالت روانشناسيذ

دانشجويان در مبحث رفتاري و روانشناسي، از وضعيت خوابگاه 

در  .استبيشتر  ،ر دانشجويان مرد از دانشجويان زنفعلي خود د

  تفاوت درصدي اين دو گروه نتيجه نشان داده شده4دول ج

 .است

          

 4جدول 

هاي هاي فعلي، در مبحث شاخصخوابگاه ن رضايت مندي آنها درادر صد پاسخ هاي داده شده توسط دانشجويان مرد و زن در مورد ميز

  روانشناختي محيط

 
، مفـاهيم   4 در جـدول     پس از به دست آوردن نتايج موجود      

فضاي دوستانه، تمايل به باز گذاشتن در اتاق و تمايـل بـه انجـام               

حس برقـراري    شد وبنديهاي گروهي، در يك گروه دسته  فعاليت

همچنـين مفـاهيم احـساس آرامـش        .  نام گرفت  1روابط اجتماعي 

روحي، احساس ازدحام، خلوت شخصي، احساس راحتي، احساس        

 ورود اشخاص به اتاق و حس حـضور         امنيت، احساس فرصت براي   

ناميـده   2 در گروه ديگري قرار گرفت و ميـزان سـرزندگي  ،در خانه 

، نـوع خوابگـاه فعلـي    طرفـه تحليل واريانس يكسپس توسط  . شد

                                                 
1. sense of community 
2. life ability 

ــ  ــه عنــوان فاك ــشجويان، ب س ـ حــهوم ـلي و دو مفـــتور اصـــدان

  وانـنـبه ع دگيـرزنـيزان سـم اعي وـمـتـط اجــراري روابـبرق

  ،تعقيبـي شـفه    طريق آزمون     و از  ندي وابسته انتخاب شد   هامتغير
  هـا بين ميزان ايـن دو مفهـوم در انـواع خوابگـاه            اختالف ميانگين 

 نتايج نشان داد كـه . سنجيده شد) رويي، خوشه اي و سوييتي  راه(

هـاي  و ميزان سرزندگي در خوابگاه     حس برقراري روابط اجتماعي   

 و تفـاوت معنـاداري   اسـت ر  شتبيهاي سوييتي   راهرويي از خوابگاه  

 حـس   در مـورد  سطح معنادار   .  نوع خوابگاه وجود دارد    بين اين دو  

 ميــزان ســرزندگي  و= p) 002/0( برقــراري روابــط اجتمــاعي

)019/0 (p = بود.  

  زن  مرد  جنس

 خيلي  متغير

  (%)زياد

  زياد

(%)  

خيلي   )(% كم  (%) متوسط

  (%)كم

خيلي 

  (%)زياد

خيلي   (%) كم  (%) متوسط  (%) زياد

  (%)كم

  4/8  0/16  6/49  8/21  2/4  1/11  7/3  7/24  0/42  5/18  احساس آرامش روحي

  6/6  8/10  7/36  7/31  2/14  0/11  0/42  3/38  2/6  5/2  احساس ازدحام

  2/20  8/26  8/32  0/16  2/4  0/10  7/13  5/27  8/28  0/20  خلوت شخصي

  4/8  3/18  3/48  3/23  7/1  5/7  3/7  9/25  6/50  3/12  راحتياحساس 

  1/4  0/5  0/25  7/46  2/19  7/8  7/8  8/23  8/38  0/20  احساس امنيت

  1/5  5/14  9/47  8/24  7/7  0/0  2/6  3/26  5/52  0/15  فضاي دوستانه

  5/42  3/28  5/27  7/1  0/0  7/17  1/24  4/35  2/15  6/7  حس حضور در خانه

در تمايل به باز گذاشـتن      

  اتاق

1/11  2/22  8/19  2/22  7/24  5/2  3/8  3/18  7/26  2/44  

ــام   ــه انجــ ــل بــ    تمايــ

  هاي گروهيفعاليت

6/8  9/25  0/37  9/25  6/2  8/5  8/20  7/36  0/25  7/11  

ــراي   ــت ب ــساس فرص اح

  ورود اشخاص به اتاق

5/18  0/21  0/37  6/13  9/9  2/4  2/14  8/35  2/24  6/21  
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  بحث

نتايج اين پژوهش پيشنهاداتي را جهت طراحـي         و مطالعات

 هاي دانشجويي به لحاظ معماري و روانشناسي محيطـي و         خوابگاه

. ه مي دهديود زندگي خوابگاهي دانشجويان ارا    همچنين جهت بهب  

با توجه به اين كه نتايج اين تحقيق نشان مي دهـد كـه در حـال                 

اهرويي اقامـت دارنـد     هاي نوع ر  حاضر اكثر دانشجويان در خوابگاه    

 ، اسـت هـاي نـوع سـوييتي       خوابگاه ها به زندگي در     ولي ترجيح آن  

اهرويي به لحاظ   هاي نوع ر  ه خوابگاه توان اين نتيجه را گرفت ك     مي

ــوع طراحــي ــورد ق،ن ــ م ــودهولب ــروزي   نب ــدگي ام ــايت زن  و رض

هاي سوييتي بـه    خوابگاه در واقع   . كنندرا تأمين  نمي   دانشجويان  

دليل داشتن فضاهاي شخصي بيشتر، مورد قبول اكثر دانشجويان         

البتـه نتـايج تحقيـق حـاكي از آن اسـت كـه در         . گيرنـد قرار مـي  

بيشتر از دو     روابط اجتماعي  هاي نوع راهرويي سرزندگي و    گاهخواب

هـاي  خوابگـاه  دهند كه و در واقع نشان مياستنوع خوابگاه ديگر    

نوع راهرويي پتانسيل بيشتري در ايجـاد ايـن دو مفهـوم در بـين               

ج ايـن  هـا نتـاي   در مورد ظرفيـت اتـاق     .كنندايجاد مي دانشجويان،  

كثر دانشجويان در تمامي مقـاطع  اتحقيق حاكي از آن هستند كه      

هاي دو نفـره بـه لحـاظ خلـوت شخـصي و قلمـرو مكـاني                 به اتاق 

مايـل  بيشتر، ازدحام كمتر و در عين حال تنهـا و ايزولـه نبـودن،               

در واقع خصوصيات مذكور در مورد اتـاق دو نفـره باعـث             . هستند

  . در دانشجو القا كند مي شود كه حس حضور در خانه را بيشتر

 تفاوت بارزي بـين دانـشجويان تحـصيالت    ،ه به نتايجبا توج 

 تحصيالت تكميلـي در مـورد تـرجيح    تر از مقاطع پايين تكميلي و   

دانـشجويان  . هاي يـك نفـره و سـه نفـره وجـود دارد            آنان به اتاق  

 تحصيالت تكميلي به دليل سـرزندگي بيـشتر و       تر از پايينمقاطع  

.  سه نفـره دارنـد     هايو سال بودن تمايل بيشتري به اتاق      كم سن   

كه دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي به دليـل جويـا           حال آن 

تر جهت تحقيق و مطالعه و سن و سـال بيـشتر،            بودن محيط آرام  

    كـه   نايـ  بـا توجـه بـه    .دهنـد هاي يـك نفـره را تـرجيح مـي       اتاق

 تر از مقاطع پايين تحصيالت تكميلي و     هاي دانشجويان گروه  پاسخ

، مـي تـوان     استدر مورد ظرفيت اتاق متفاوت       تحصيالت تكميلي 

دو الگوي متفاوت جهت طراحي خوابگاه براي اين دو گروه مقطـع      

مچنـين در ايـن پـژوهش بـين ميـزان       ه. تحصيلي در نظر گرفت 

مـي  يطـور نـوع شـهر سـكونت دا        همـين  درآمد خانواده دانشجو و   

دانشجو به لحاظ كوچك و بزرگ بودن، و نوع خوابگاه ترجيحي به         

حاظ ميزان هزينه ماهيانه اقامت در خوابگـاه، ارتبـاط معنـاداري            ل

 باال رفتن سطح فرهنگ جامعه   مي تواند   و اين موضوع   وجود ندارد 

، چــرا كــه دانــشجويان و نــشان دهــد در حيطــه تحــصيل علــم را

ها به دنبال شرايط مناسب جهت پيشرفت بيشتر در       هاي آن خانواده

زينه، خوابگاهي را كه داراي      و بدون در نظر گرفتن ه      بودهتحصيل  

تـرين شـرايط    رين فضاي شخصي، كمترين ازدحام و مناسب      تبيش

     اشــته باشــد، بــراي اقامــت انتخــاب بــراي مطالعــه و اســتراحت د

ج به دست آمـده،     با توجه به ترجيحات دانشجويان و نتاي      . كنندمي

هاي آينده براي خوابگاه دانـشجويي از تركيـب   توان در طراحي  مي

ل مربوط بـه    ي جهت بهينه شدن طرح معماري و مسا       اع خوابگاه انو

له اهمچنــين بايــد بــه مــس.  اســتفاده كــردروانــشناسي محيطــي،

جنسيت در طراحي نيز توجه داشت، چرا كه ترجيحات و نيازهاي           

 از جمله نوع اتاق، رنـگ و       دانشجويان زن و مرد در برخي از موارد       

 توجـه بـه ايـن كـه         بـا  .اسـت برخي از فضاهاي اجتماعي متفاوت      

ميزان رضايتمندي دانشجويان مرد نـسبت بـه دانـشجويان زن، از       

 مساوي، بيشتر اسـت،     فعلي خوابگاه خود با شرايط نسبتا     وضعيت  

 بـا محـيط،   دانـشجويان مـرد   اين نتيجه احتمال سازگاري بيـشتر  

     توصـيه  همچنـين . كنـد را مطـرح مـي  نسبت بـه دانـشجويان زن      

اسـاس ترجيحـات    نـشناسي محيطـي بـر     حـوزه روا  شود كه در    مي

 سـطح   ارتقـاي دانشجويان جهت بهينه شدن زندگي دانشجويان و   

فرهنگي زندگي خوابگاهي، هم از لحـاظ فيزيكـي و هـم از لحـاظ            

هـاي بيـشتر و     پژوهش تر،هاي نمونه گسترده  روانشناختي در گروه  

  . انجام گيردتريوسيع
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