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طراحي خوابگاههاي  شناسي محيط درهاي روانشاخص بررسي

 دانشجويي

  

  3 حسين پورنادري و2آرزو بهزادبهبهاني، 1*محمد علي آبادي

  

  چكيده 

 دانشجويان شناسي محيطي در بينهاي روانبرخي از شاخصبررسي ، پژوهشهدف از انجام اين     

 ينمونه. باشدميتحصيلي و نوع خوابگاه ها با موضوع جنسيت، مقطع و ارتباط آنخوابگاهي 

ها و در رشته خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي شيراز 8 از  دانشجو201شامل  پژوهش اين يمطالعه

 نفر دانشجوي زن 120 نفر دانشجوي مرد و 81 ، كه از اين بينباشدتحصيلي مي گوناگونمقاطع 

 در مورد هاييپرسش شامل  چهار بخشياينامهپرسش، هاداده  براي گردآوريپژوهشابزار . اندبوده

 معنادار ايكه رابطه نتايج نشان داد . از وضعيت كنوني خوابگاهشان بوددانشجويانمندي رضايت

و جنسيت، مقطع تحصيلي و نوع خوابگاه محل سكونت دانشجويان،  شناختيهاي روانبين شاخص

نسيت، مقطع تحصيلي و نوع خوابگاه محل گيري، ج به عنوان نتيجه،به طور خالصه. وجود دارد

سكونت از جمله عناصري هستند كه لزوما بايد در طراحي خوابگاهها در نظر گرفته شوند چرا كه 

شناختي دانشجويان از جمله احساس آرامش، احساس هاي رواناين عناصر بر برخي از شاخص

 حس حضور در خانه و  پايي،ازدحام، احساس برخورداري از خلوت شخصي، احساس فرصت و قلمرو

 جهت بهينه هايي، پيشنهادپژوهش بر اساس نتايج بدست آمده از اين ،چنين هم. تاثير گذارند،غيره

  .ه شده استي اراهاي آينده زندگي خوابگاهي در طراحيشدن شرايط

 
  . ازدحام، خلوت شخصي، يشناسي محيطخوابگاه دانشجويي، روان: هاي كليديواژه

  

 
                                                

  arezooarchi2@yahoo.com رازيش  دانشگاهي و شهرسازي دانشكده معمارارياستاد -١

   واحد خوراسگاني دانشگاه آزاد اسالم،ي معماري ارشد مهندسي كارشناسيدانشجو -٢

   واحد خوراسگاني دانشگاه آزاد اسالمي دانشكده معماري مرب-٣
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  مقدمه

 ،هاي فضاييداده. است گوناگوني مفهومي است پيچيده و مركب كه داراي ابعاد " 1 محيط"    

 مهم ابعاد ازي ستيز وي خيتار ،ييايجغراف ،ينماد ،يمعمار ،يكيزيف ،يفرهنگ ،ياجتماعي هاجنبه

 جداگانه وي طيمح طيشرا به توجه بدون توانينم را انسان تجارب و رفتار. روندمي بشمار طيمح

 و هاارزش احساس گيريشكل در اساسي نقش محيط. )1367مرتضوي، (داد قراري بررس مورد

2يشناسي محيطروان" .كندمي ايفاء گوناگون گروههاي و افراد ساختن توانمند
 به طور خالصه به "

         ، ديگربيانبه . پردازدپيراموني مي ها با فضاي فيزيكي نوع و نحوه تعامل انسانيمطالعه

 فرد با محيط مي يشناسي است كه به بررسي نوع رابطه- اي از روانشناسي محيط، شاخهروان

 با رابطه در فرد شناختي هاينقشه يمطالعه به دانشاين  .)3،1987اسنادگراس راسل و(پردازد 

يم كه مفاه پس از آن.كندمي دنبال را محيطي هاياولويت و معاني ها،ارزش و پردازدمي محيطش

 به دليل ، انديشمنداني چون باركر و هال گسترش يافتيبه وسيلهشناسي محيطي  روانياوليه

     يشناسي محيطي به حوزههاي نظري در اين زمينه، رواناهميت و خاصيت كاربردي يافته

ريزي و طراحي هايي چون معماري، طراحي داخلي، برنامههاي طراحي راه يافت و در حرفهحرفه

چون شلوغي و  انسان در مواردي هميبه وسيلههاي ساخته شده در محيط. ي بكار گرفته شدشهر

تجزيه شناسي محيطي جهت هاي روانتوان از يافتهازدحام، سر و صدا و فضاي شخصي يا قلمرو مي

 از چارچوبي شناسي معاصر، اين شاخه از روان. و بهبود كيفيت فضاها استفاده نمودو تحليل

 روابط از بهتري درك در افراد به تواندمي كه آوردمي فراهم را هاهفرضي و هاپژوهش ،هاديدگاه

 ساخت، و طراحي از پيش توانمي دانش اين از استفاده با. كند كمك اطراف، محيط و انسان متقابل

شناسي در روان. آيدمي بشمار ايحرفه طراحان براي ابزار بهترين كه داد انجام را هاييارزيابي

. دهندمي  قرار پژوهش مورد بررسي و "قرارگاههاي فيزيكي"، رفتار را در چهارچوب يمحيط

   تعريف شده بكار "سازماني"هاي كاربردي و  به معني فضاي فيزيكي با هدف"قرارگاه فيزيكي"

 و  مانند بيمارستان كه محل معاينه يا مداواي بيماران است يا كالس درس كه محل تدريس؛رودمي

شناسي محيط، انسان  بيانگر اين است كه در روان"قرارگاه فيزيكي"استفاده از مفهوم .  استآموزش

شود زيرا فرض بر اين است كه رفتار و  محيط محسوب مييدهندهخود يكي از عوامل تشكيل

وي، مرتض(توان بدون توجه به شرايط محيطي و جداگانه مورد بررسي قرار داد تجارب انسان را نمي

هاي رفتاري نبايد بيش از اندازه شلوغ باشند، به اين معنا كه تعداد افراد قرارگاهها يا مكان .)1367

                                                
1- Environment 
2 - Environmental Psychology 
3 - Russell, J .& J.Snodgrass 
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د و مردم بايد فضاي شخصي كافي و كنترل قلمروپايي نبايد با الگوي جاري رفتار تناسب داشته باش

 .)1977، 1بچتل(دلخواه خود را داشته باشند 

وه بر اكتسابات ديگر، در مورد نحوه استفاده از برخي فضاها و از انسان طي اجتماعي شدن، عال    

. گيرند- هاي محيط، الگوهاي رفتاري مشخصي ياد مينظر پاسخگويي به معاني نمادي محرك

بخشد و ها و رويدادها معني ميهاي محيط خود، به برخي فضاها، محركانسان، در رابطه با ارزش

 .كندها رفتار مي-متناسب با آن

 يرفتار قلمروي يكي از ساز و كارهاي نظارت بر مرز ميان خود و ديگريست كه به واسطه    

دهد كه آن مكان يا شيء گيرد و نشان ميگذاري مكان يا شيء صورت ميسازي يا عالمتخصوصي

سازي و مالكيت در نظارت بر تعامل اجتماعي كاربرد خصوصي.  فالن فرد يا گروه است" از آن"

در صورت تجاوز به مرزهاي . كنداين امر به برآوردن نيازهاي جسمي و اجتماعي كمك مياست، 

خوابگاههاي دانشجويي در نگاه  .)2003، 2آلتمن(شود هاي دفاعي نشان داده ميقلمرو گاه واكنش

    اما گاهي مشكالت و،آيند مناسب براي روابط اجتماعي و تجمع بنظر ميينخست فضاي

 در مقابل روابط اجتماعي اجباري و نبود موقعيت براي تنها هاييواكنشوجود، از هاي منارضايتي

دهند دانشجوياني كه در  نشان ميهاپژوهش ،البته. شودبودن و خلوت شخصي برخاسته مي

نسبت به كساني كه در خوابگاهها   هاي گروهي،كنند، در انجام كارها و برنامهخوابگاهها زندگي مي

. )3،1973هيل ويل( تر هستند، فعالساكنندهاي خصوصي ها يا آپارتمانند و در خانهكنزندگي نمي

ها تفكيك فضاهاي خصوصي، نيمه خصوصي و نيمه عمومي به روشني معموال در طرح خوابگاه

 ي نحوه وفضاهاي واحدهاي مسكوني دانشجويي به دليل استفاده از اثاث ثابت. وجود ندارد

 خوابگاه يدر مطالعه. ها براي ايجاد قلمروي شخصي به سختي قابل تغييرندقرارگيري درها و پنجره

 درصد جمعيت مورد مطالعه خواستار 94) 5،1976واندرراين و سيلورستين (4هاي دانشگاه بركلي

در خوابگاههاي دانشجويي ميزان . تر فضاي خوابگاه براي ايجاد قلمروي شخصي بودندآزادي بيش

ايجاد قلمروهاي مجزا براي دو .  تحت تاثير كنترل قلمرو مكاني استن به شدتارضايت ساكن

     شود كه دسترسي بهاي تثبيت ميها به گونهدانشجوي هم اتاق مشكل است زيرا اثاث اتاق

سازد و روشن نيست كه هر حوزه فضايي متعلق به هاي مختلف اتاق را غير قابل كنترل ميحوزه

                                                
1 - Bechtel.R 
2 - Altman.I 
3 - Heilweil.M 
4 - Berkeley 
5 - Van der Ryn.S & Silverstein.M 
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توجه دقيق به طراحي امكانات سكونتي براي  .)1،1974سامر( ن اتاق استاكداميك از ساكن

  .ها را در جهت مثبت ترويج دهدتواند روابط اجتماعي آن ميروشنيدانشجويان، به 

هاي مناسبي را ي مطلوب براي خوابيدن باشند بلكه بايد موقعيتيهاخوابگاهها نه تنها بايد مكان    

اء ي دانشجويان، اول.)2،2008استردا و همكاران( هم آورندجهت رشد فردي و تحصيلي دانشجويان فرا

 خصوصي مناسب، محرميت و خلوت وي اجتماعي فضاهاها، و مديران انتظار دارند كه خوابگاه

پذيري را براي ترين ميزان انعطافشخصي بدون ايزوله كردن و منزوي كردن همراه با بيش

شناسي محيطي با دي هستند كه در مباحث روانها مواردر واقع اين. دانشجويان فراهم آورند

اين عوامل، . شوند تعريف مي5 و رفتار قلمروپايي4، فضاي شخصي3چون خلوتمعيارهاي خاصي هم

نياز به خلوت، فضاي شخصي و . دهندادراك، راحتي و كيفيت محيط را تحت تاثير قرار مي

 و 7، خودشكوفايي6گري چون امنيتقلمروپايي در انسان عموميت دارد و به ارضاي نيازهاي دي

: كندفضاي شخصي را چنين توصيف مي) 1972 (9 گافمن.)2007لنگ،(د ن نفس ارتباط دار8عزت

شود فرد احساس كند به حريم او  فضاي شخصي پيرامون فرد كه ورود ديگري به آن باعث مي"

  .شودمنجر ميتجاوز شده است و اين عمل گاه به ابراز ناراحتي و گاه كنار كشيدن او 

  از جمله گوناگونخوابگاههاي دانشجويي به عنوان يك قرارگاه فيزيكي، در كشورهاي     

 اما ،دنشون آن ها واقع ميا مواقع مورد نارضايتي ساكنتربيشهاي مسكوني هستند كه در ساختمان

ع كاربري آن و كه در كشور ايران بسياري از خوابگاههاي موجود بدون توجه به نوبا توجه به اين

 موجود بدون كاربري يهاي ساخته شدهاند و يا از ساختمانشدهنيازهاي دانشجويان طراحي 

هايي كه با اتاق. استشود، اين مسئله چشمگيرتر خوابگاهي، جهت سكناي دانشجويان استفاده مي

هايي  و آشپزخانههاها، نشيمناند و سرويسمساحت كم و تعداد افراد زياد در كنار هم قرار گرفته

، مواردي هستند كه هستندها  مشترك از آني دانشجويان يك خوابگاه ملزم به استفادهيكه همه

. دهند و غيره را تحت تاثير قرار مي10چون خلوت شخصي، آرامش و راحتي، ازدحاممعيارهايي هم

 و نيز  توجه نكردن به موضوع جنسيت به لحاظ متفاوت بودن روحيات دو جنس،چنينهم

                                                
1 - Sommer, R 
2 - Estrada, Ch.A.G., R.V.Gomez, H.S .Maniti, K.B . Polliente, L.B.Reynoso 
3 - Privacy 
4 - Personal Space 
5 - Territorial Behavior 
6 - Security 
7 - Affiliation 
8 - Esteem 
9 - Goffman.E 
10 - Crowding 
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تواند از عوامل تاثيرگذار بر زندگي دانشجويان گروههاي مختلف تحصيلي در طراحي خوابگاهها مي

شناسي جايي كه بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از ديدگاه رواناز آن. خوابگاهي باشد

بردن شناسان محيط در پي تواند راهنماي مفيدي براي طراحان و روانمحيطي از وضع موجود، مي

هاي موجود در طراحي محيطي خوابگاهها و جهت باال بردن كيفيت شرايط زندگي به ضعف

  . موجود ترتيب داده شديدانشجويان در خوابگاهها باشد، بر اين اساس مطالعه

  

  فراواني جنسيت دانشجويان مورد مطالعه درصد -1جدول 

  (%)درصد فراواني  فراواني  مقطع تحصيلي/جنسيت

  7/59  120  زن

  3/40  81  مرد

  100  201  جمع

 
  فراواني مقطع تحصيلي دانشجويان مورد مطالعه در صد -2جدول 

  (%)درصد فراواني  فراواني  مقطع تحصيلي/جنسيت

  54  108  تحصيالت تكميلي

  46  93  زير تحصيالت تكميلي

  100  201  جمع

  

   محل سكونتوابگاه خ نوع دانشجويان در مورديبه وسيلههاي داده شده  درصد پاسخ-3جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

  (%)خوابگاه فعلي  نوع خوابگاه

  9/41  خوابگاه نوع راهرويي

  2/35  ايخوابگاه نوع خوشه

  9/22  خوابگاه نوع سوييتي

  100  جمع
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 دانشجويان مرد و زن در مورد ميزان يبه وسيلههاي داده شده  درصد پاسخ-4جدول 

 شناسي محيطي روانيحيطهها از خوابگاه محل سكونت، در رضايتمندي آن
تفاوت دانشجوي   زن  مرد  جنس

  مرد و زن

 يدرجه

  آزادي

  ارزشمندي

 p≥: 0/05معناداري  كم  متوسط  زياد  كم  متوسط  زياد  ميزان

value 

df  value 

احساس 

  آرامش روحي

5/60  7/24  8/14  0/26  6/49  4/24  001/0  2  998/23  

احساس 

  ازدحام

6/8  3/38  1/53  8/45  7/36  5/17  001/0  2  952/40  

احساس 

داشتن خلوت 

  شخصي

8/48  4/27  8/23  2/20  8/32  0/47  001/0  2  675/19  

احساس 

  راحتي 

0/63  9/25  1/11  0/25  3/48  7/26  001/0  2  208/29  

احساس 

  فرصت

5/39  0/37  5/23  4/18  8/35  8/45  001/0  2  665/14  

فضاي 

  دوستانه

5/67  3/26  2/6  5/32  0/48  7/19  001/0  2  166/24  

مايل به باز ت

گذاشتن در 

  اتاق

3/33  8/19  9/46  0/20  2/18  8/61  001/0  2  875/16  

تمايل به 

انجام فعاليت 

  گروهي 

7/33  5/37  8/28  6/26  7/36  7/36  422/0  2  723/1  

حس حضور 

  در خانه

8/22  4/35  8/41  7/1  5/27  8/70  001/0  2  905/28  

احساس 

  امنيت

8/58  7/23  5/17  8/65  0/25  2/9  214/0  2  080/3  

ترجيج 

خوابگاه خود 

به ديگر 

  خوابگاهها

1/91  1/5  8/3  6/61  2/19  2/19  001/0  2  237/21  

دهند كه تفاوت ارتباط مباني ، نتايج نشان مي4با توجه به اعداد در قسمت معنا داري جدول     

احساس   احساس آرامش روحي، احساس ازدحام، احساس داشتن خلوت شخصي، احساس راحتي،

فضاي دوستانه، حس حضور در خانه و ترجيح خوابگاه خود به ديگر خوابگاهها با دانشجوي   فرصت،

  .دنباشمرد و زن، معنا دار مي
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ي دانشجويان زيرتحصيالت تكميلي و تحصيالت تكميلي در هاي داده شده به وسيله درصد پاسخ-5جدول 

 شناسي محيطيي روانهها از خوابگاه محل سكونت، در حيطمورد ميزان رضايتمندي آن

مقطع 

  تحصيلي

تفاوت   تحصيالت تكميلي  زير تحصيالت تكميلي

دانشجويان زير 

تحصيالت 

تكميلي و 

تحصيالت 

  تكميلي 

  ارزشمندي  درجه آزادي

 0/05معناداري  كم  متوسط  زياد  كم  متوسط  زياد  ميزان

:≤p value 

df value 

احساس 

آرامش 

  روحي

5/30  8/47  7/21  6/48  8/31  6/19  025/0  2  418/7  

احساس 

  ازدحام

5/43  4/30  1/26  4/20  6/42  0/37  002/0  2  404/12  

احساس 

داشتن 

خلوت 

  شخصي

6/17  0/34  4/48  0/44  0/28  0/28  001/0  2  735/16  

احساس 

  راحتي

6/32  2/40  2/27  2/47  9/38  9/13  030./  2  026/7  

احساس 

  فرصت

5/19  5/43  0/37  4/33  6/29  0/37  047/0  2  135/6  

اي فض

  دوستانه

6/45  0/40  4/14  1/48  7/37  2/14  935/0  2  135/0  

تمايل به باز 

گذاشتن در 

  اتاق

3/16  1/14  6/69  1/23  1/23  8/53  069/0  2  339/5  

تمايل به 

انجام فعاليت 

  گروهي

0/37  8/35  2/27  4/23  3/38  3/38  081/0  2  014/5  

حس حضور 

  در خانه

4/4  1/34  5/61  0/15  0/28  0/57  046/0  2  177/6  

احساس 

  امنيت

5/69  7/20  8/9  9/57  1/27  0/15  227/0  2  961/2  

ترجيج 

خوابگاه خود 

به ديگر 

  خوابگاهها

0/62  5/18  5/19  0/84  5/8  5/7  002/0  2  393/12  
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دهند كه تفاوت ارتباط مباني ، نتايج نشان مي5با توجه به اعداد در قسمت معنا داري جدول     

احساس   زدحام، احساس داشتن خلوت شخصي، احساس راحتي،احساس آرامش روحي، احساس ا

حس حضور در خانه و ترجيح خوابگاه خود به ديگر خوابگاهها با دانشجويان زير تحصيالت  فرصت،

  .دنباشتكميلي و تحصيالت تكميلي، معنا دار مي

  

اي اهرويي، خوشهي دانشجويان ساكن در خوابگاههاي نوع رهاي داده شده به وسيله درصد پاسخ-6جدول 

  شناسي محيطيي روانها از خوابگاه محل سكونت، در حيطهو سوييتي در مورد ميزان رضايتمندي آن

درجه   ارزشمندي

  آزادي

تفاوت 

دانشجويان 

در انواع 

 خوابگاهها

 نوع خوابگاه راهرويي خوشه اي سوييتي

value df p value 
≤ 0/05  

 معناداري:

  ميزان زياد متوسط كم دزيا متوسط كم زياد متوسط كم

احساس آرامش  0/27 0/46 0/27 3/41 1/38 6/20 5/58 7/31 8/9 018/0  4  961/11

  روحي

  احساس ازدحام 0/32 7/46 3/21 6/39 2/30 2/30 2/12 1/34 7/53 001/0  4  812/17

احساس داشتن  3/24 8/33 9/41 2/24 9/33 9/41 2/46 8/26 8/26 109/0  4  570/7

  خلوت شخصي

  احساس راحتي  7/30 0/44 3/25 4/33 0/46 6/20 0/66 4/24 8/9 003/0  4  818/15

  احساس فرصت 0/25 0/29 0/46 0/19 7/39 3/41 7/31 2/51 1/17 025/0  4  104/11

  فضاي دوستانه 0/27 7/52 3/20 0/60 0/30 0/10 4/63 3/29 3/7 001/0  4  700/20

تمايل به باز  3/13 7/26 0/60 0/19 9/15 1/65 1/20 6/19 3/60 044/0  4  816/9

گذاشتن در 

  اتاق

تمايل به انجام  3/21 7/42 0/36 2/30 2/30 6/39 2/30 2/35 6/34 054/0  4  294/9

  فعاليت گروهي 

حس حضور در  1/4 0/31 9/64 3/6 7/31 0/62 0/20 0/30 0/50 054/0  4  319/9

  خانه

  احساس امنيت 0/60 0/28 0/12 4/67 5/28 1/4 5/52 5/32 0/15 392/0  4  105/4

ترجيج خوابگاه  0/73 5/13 5/13 5/63 5/17 0/19 0/90 5/7 5/2 054/0  4  317/9

خود به ديگر 

  خوابگاهها

دهند كه تفاوت ارتباط مباني ، نتايج نشان مي6با توجه به اعداد در قسمت معنا داري جدول     

احساس فرصت، فضاي دوستانه و تمايل   احساس آرامش روحي، احساس ازدحام، احساس راحتي،

 .باشد راهرويي، خوشه اي و سوييتي، معنا دار ميهايبه باز گذاشتن در اتاق با انواع خوابگاه
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  در " حس برقراري روابط اجتماعي"ي نتايج آزمون تحليل واريانس براي مقايسه-7جدول 

  هاي مختلف خوابگاهگونه

 يدرجه  مجموع مربعات  منابع واريانس

  آزادي

 >f P  ميانگين مربعات

نوع (بين گروهي

  )خوابگاه

987/70  2  494/35  557/6  002/0  

      413/5  172  013/931  خطا

        174  000/1002  كل

  

هاي مختلف  در گونه" ميزان سرزندگي"ي نتايج آزمون تحليل واريانس براي مقايسه-8جدول 

  خوابگاه

ي درجه  مجموع مربعات  منابع واريانس

  آزادي

 >f P  ميانگين مربعات

نوع (بين گروهي

  )خوابگاه

338/141  2  669/70  146/4  017/0  

      044/17  170  472/2897  خطا

        172  809/3038  كل
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