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  چكیده
برای دانشجویانی که شهر و محل اقامت خود را برای تحصیل رها کرده و در شهری دیگر ساکن می شوند زندگی در 

خوابگاه اهمیت ویژه ای دارد . زندگی دانشگاهی وقتی دور از خانه و خانواده آغاز می شود ، هیجان و اضطراب به همراه 

غلبه می کنند و خود را با آن تطبیق می دهند اما برای سایر افراد ،گذر از این مرحله کمی  دارد . برخی سریعا بر شرایط

طوالنی تر است و گاهی اوقات منجر به دلتنگی برای خانه می شود . دور شدن از دوستان، خانواده، اتاق شخصی، کارهای 

وه به بار آورد. برخی از دانشجویان حدود چهار سال روزانه، کوچه و محله و هر آنچه بدان تعلق داشته، می تواند غم و اند

از زندگی خود را در خوابگاه سپری می کنند. لذا  بررسی های انجام شده در خصوص رعایت اصول خاص طراحی که 

موجبات رضایت مندی را فراهم می اورد، ضروری است. گرد آوری اطالعات در این پژوهش پیشنهاداتی را جهت طراحی 

ای دانشجویی به لحاظ معماری و روانشناسی محیطی و همچنین در جهت بهبود خوابگاه های دانشجویان ارائه خوابگاه ه

می دهد، نتایج این تحقیق به دو حوضه کالبدی و غیر کالبدی تقسیم بندی شده اند. مهم ترین معیار های ارائه شده در 

، انعطاف پذیری، عوامل بصری، ویژگی های فضاییحق انتخاب در انجام فعالیت ها )تنوع طلبی(،  حوضه کالبدی شامل:

خوابگاه سوئیتی و دسترسی به خدمات می باشند و مهم ترین معیار های غیر کالبدی شامل: تراکم اجتماعی، تفاوت های 

 پذیری( می باشند.حس تعلق، کاهش استرس و حق انتخاب هم اتاقی )انعطاف جنسیتی، سرزندگی، 

 

 خوابگاه دانشجویی، رضایتمندی، ویژگی های کالبدی، ویژگی های غیر کالبدی کلیدی: هایواژه
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  مقدمه -1
زندگی خوابگاهی از آن جمله  برای بسیاری از دانشجویان، ورود به دانشگاه، آغاز مرحله جدیدی از نوع زندگی بوده و تجربه

خطر بزرگ است. فضا باید به گونه ای باشد که احساس برای دانشجویان ساکن در خوابگاه، دور بودن از خانواده یک "است.

. تحقیقات نشان داده [1]"متفاوت بودن با خانه را نداشته باشند و ساکنین فعالیت های شخصی خود را به آرامش انجام دهند.

ات داسلیر و به عنوان مثال تحقیق"است که مناسب بودن خوابگاهها می تواند خطرات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد

ی ، بیماری های مزمن مانند : افسردگ"همکاران نشان داد که دانشجویان ساکن در خوابگاه ها در اثر استرس ممکن است که به

. خدر و مصرف الکل گرایش پیدا کنند. حتی به مواد ماضطراب ، اختالالت خلقی فصلی، اختالل در خواب، دچارشوند

معموال رفتار پرخاش گرایانه  با هم اتاقی ها و کارمندان دانشگاه از خود بروز می  دانشجویانی که دچار استرس می شوند

. بنابر این نان را  تا حد زیادی تامین میکندرضایت مندی در خانه دانشجویی خواسته های آ".  آموله عقیده دارد که [2]"دهند.

، ربران ،واکنش های عاطفی و شناختییرد زیرا اقدامات کامعیار رضایت مندی باید با دقت در ارزیابی مسکن مورد بررسی قرار گ

جنبه های کسل کننده در محیط خوابگاه و پاسخ استفاده کنندگان به محیط هایی که قرار است ساخته شوند را به دقت نشان 

ابعاد مختلف  رابطه بین د تا عوامل موثر در رضایت مندی ومی دهد . همچنین تحقیق بر روی رضایت مندی به ما کمک میکن

، رفاه و شادی زندگی ضایت مندی یک شاخص مهم بر کیفیتمحیط های مسکونی را بدست آوریم. عالوه بر این، مبحث ر

 .[3]"دانشجویان ساکن در خوابگاه است

 

 بررسی سابقه موضوع -2
شده و تا کنون ادامه دارد . تحقیقات در رابطه با خوابگاه های دانشجویی از سالها پیش در کشور های توسعه یافته آغاز 

رضایتمندی دانشجویان از خوابگاه به نوبه خود تاثیر مستقیمی بر روی عملکردهای تحصیلی و رفتاری خواهد داشت .تحقیقات 

رابطه میان تراکم جمعیتی در خوابگاه ها  و تمایالت دانشجویان به کمک کردن به دیگران را  اثبات کرده است . به عنوان مثال 

دانشجوی مقطع کارشناسی که در ده خوابگاه  2332مطالعه جالبی را بر روی جامعه هدف  (1793من و همکارانش )  بلک

خانه در اسمیت کالج ساکن  39دانشجوی دختر مقطع کارشناسی که در  2111دخترانه در دانشگاه ماساچست ، آمهرست و 

نفر سکونت داشتند و تراکم جمعیتی خوابگاه ها بسته به تعداد  2ا ی1بودند انجام دادند در اکثر اتاق خواب های خوابگاه ها 

طبقات متفاوت بود نتیجه تحقیق ثابت کرد که دانشجویانی که در محل های سکونت با تراکم جمعیتی باالتر زندگی می کردند 

که تالش برای سازگاری با تمایل کمتری به کمک کردن به دیگران داشتند . محققان در ادامه به این نکته اشاره می کنند 

شلوغی محیط اطراف توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران را کاهش می دهد . همچنین نتایج این تحقیق اشکار می سازد که 

گرچه مرد ها می توانند با محیط های شلوغ در خوابگاه بهتر کنار بیایند اما به مرور زمان شخصیتی ضد اجتماعی پیدا می 

 .[2]کنند

( در تحقیقی در یافتند که ساکنان خوابگاه 1793)دانشجویی کارلس و همکاران رابطه با تراکم جمعیتی در خوابگاه های در

های کم جمعیت رضایت و فعالیت بین فردی بیشتری نسبت به ساکنان خوابگاه های پر جمعیت داشتند همچنین ایشان بیان 

. همچنین [5]ضایت مندی و فعالیت های بین فردی آ نها اثر گذار استمی کنند که جنسیت و محیط زندگی دانشجویان بر ر

( با مطالعه ای که  بر روی دانشجویان در سال های اولیه تحصیلشان انجام دادند سعی در فهم رابطه 1797)کارلین و همکارانش

که برای دو نفر طراحی شده بود دو  یا بین نمرات دانشجویان و تعداد افراد ساکن در هر اتاق را بررسی کردند.  در این اتاقها 

سه نفر ساکن بودند. نتایج تحقیق نشان داد که متوسط نمرات دانشجویانی که در اتاق های سه نفره ساکن بودند به طرز قابل 

ر  توجهی پایین تر از دیگر دانشجویان بود. به عالوه نتایج تحقیق ایشان نشان داد که میزان رضایتمندی دانشجویانی که د

 .[1]اتاقهای  سه نفره ساکن بودند از محل سکونتشان کمتر بود
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زندگی در محیط های  مت خوابگاه و موقعیت زندگی مستقلسالن های اقا ( در تحقیقی با عنوان1797یگران )موس و د

مورد مقایسه قرار  اجتماعی خوابگاه های دانشجویی و زندگی مستقل در خارج از دانشگاه )آپارتمان ها و خانه های مستقل( را

دادند و به نتایج جالبی دست یافتند. ایشان بیان می کنند که مستقل بودن در زندگی خارج از دانشگاه می تواند بر پیوستگی و 

حمایت  عاطفی، استقالل دانشجویان، پیشرفت تحصیلی و فرهنگی تاثیرگذار باشد. اما با وجود این تفاوت ها دانشجویانی که به 

سال در خوابگاه های دانشجویی ساکن بودند نسبت به دانشجویانی که به صورت مستقل در خارج از دانشگاه زندگی مدت چهار 

می کردند نتایج تحصیلی بهتری را داشتند .گر چه دانشجویان ساکن خوابگاه نگرانی هایی چون : محافظه کاری در مذهب، 

داشتند. تجزیه و تحلیل های بیشتر نشان داد که خواسته سنت، مشارکت در محوطه دانشگاه و مصرف الکل کمتر را 

زادانه وش تغییر می شود مانند : انتخاب آهای)متغیرهای فردی( دانشجویانی که در خوابگاه ها زندگی می کردند کمی دست خ

مرتبه  تاثیر ( در تحقیقی بر روی خوابگاههای بلند 1731ماندل و همکاران ) .[9]ساکنین در تنظیمات محیط فردی و شخصی

ارتفاع طبقه ، دید و منظر اطراف ، جنسیت افراد را بر روی ادراک آنان از وسعت فضایی ، نور اتاق  و ارزیابی انها از دکوراسیون 

اتاق را بررسی کردند. نتایج تحقیق انان نشان داد که از دید زنان اتاق هایی که در طبقات باالتر قرار داشتند جادار تر به نظر 

سیدند در حالیکه مردان اغلب با این  نظر موافق نبودند. رابطه ای میان دید و منظر اطراف و ادراک دانشجویان از میزان می ر

 .[3]وسعت فضایی اتاق ها یافت نشد

سوال  19میزان رضایتمندی دانشجویان تنس را از خوابگاههایشان بررسی کرد. در این تحقیق 1731کینت در سال

توزیع کردند.  نتایج تحقیق ایشان اشکار کرد که زنان نسبت به مردان از  هم اتاقی ها ، نگهداری خوابگاه ، دانشجو  511میان

امکانات مطالعه و مسئولین خوابگاه رضایت بیشتری داشتند.  گرچه زنان نسبت به مردان از سر و صدا و شلوغی بیشتر احساس 

نفره زندگی می کردند به میزان قابل توجهی از قوانین مربوط به  2رتمانهایانارضایتی می کردند. در کل دانشجویانی که در اپ

دید و بازدید در آپارتمان ها رضایت بیشتری داشتند ولی از اینکه نمی توانند همانند دانشجویانی که در خوابگاههای سنتی 

ر مقاله ای تحت عنوان انعطاف پذیری در ( د1799های و ساندستورم ) [.7]سکونت دارند افراد مختلف را ببینند ناراضی بودند

اتاق و استفاده از فضا در خوابگاه ، به این نتیجه رسیدند که ساکنان اتاق های انعطاف پذیر فعالیت جمعی بیشتری نسبت به 

اکن ساکنان اتاق های غیر انعطاف پذیر دارند. همچنین تعداد بازدید گنندگان دانشجویانی که در اتاق های انعطاف پذیر س

بودند بیشتر از اتاق های غیر انعطاف پذیر بود . این دانشجویان همچنین  مدت زمان بیشتری را در اتاق خود سپری می کردند 

. به طور کلی این تحقیق پیشنهاد می دهد که انعطاف پذیری در اتاق فعالیت های بین فردی را افزایش می دهد به ویژه در 

(در تحقیق خود رابطه میان ارتفاع طبقات ، ادراک اندازه اتاق ها و شلوغی آن را به 2111ارکیپ ). در این میان کایا و [11]زنان

عنوان عوامل مهم تاثیر گذار بر رضایت مندی از خوابگاه ها بیان کرده اند .این تحقیق در دانشگاه بیلکنت ،آنکارا انجام گردیده . 

ی زنان و مردان انجام گرفت که ابعاد اتاق و تراکم جمعیتی در هر دوی انها مطالعات بر روی دو ساختمان خوابگاه پنج طبقه برا

یک سان بود . تحقیق بر روی ساکنان طبقه پنجم )باالترین طبقه ( و طبقه هم کف )پاین ترین طبقه ( و بر روی تعداد مساوی 

اتاق های خود را بزرگ تر و با شلوغی کم دانشجویان زن ومرد انجام گردید . نتایج این تحقیق آشکارکرد ساکنان طبقه پنجم 

تر احساس می کردند . وقتی که اتاق بزرگ تر و با شلوغی کم تر همراه بود میزان رضایت مندی دانشجویان افزایش پیدا می 

 .[11]کرده است

یافتند که : دانشجوی سال اول در 3157( تحقیق جالبی بر روی 2115در رابطه با احساس تعلق به مکان راجر و جانسون )

دانشجویانی که در خوابگاه سوئتی زندگی می کنند احساس تعلق مکان بیشتر و سطح فعالیت بیشتری نسبت به دانشجویانی 

( تحقیقی بر وری استراتژی هایی که دانشجویان در 2115اموله ) [.12]که در خوابگاه های سنتی زندگی می کردند داشتند

 به کار می برند تا خود را با محیط وقف دهند انجام داد و به این نتیجه رسید که از مهم خوابگاه های با تراکم جمعیتی باال

. در رابطه با استرس دانشجویان در طول مدت [13]ترین این استراتژی ها مطالعه خارج از اتاق و تزئین فضای شخصی بود

بگاه های دانشگاه های ایاالت متحده آمریکا دریافتند ( در تحقیقی بر روی خوا2115داسلیر و دیگران )اقامت انها در خوابگاه 

که زنان و شهروندان آمریکایی استرس بیشتری نسبت به مردان و شهروندان غیر آمریکایی داشتند و همچنین این افراد به 
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شده بودند . دلیل داشتن استرس به بیماری های مزمن ، افسردگی ، اضطراب ، اختالالت خلقی فصلی و اختالل در خواب دچار 

بیشتر این افراد  برای رهایی از استرس به مصرف الکل روی آورده بودند و مصرف مواد مخدر بسیار پایین بود . ایشان دریافتند 

که استرس در بین دانشجویان ساکن در خوابگاه باعث می شود که بین هم اتاقی ها درگیری یا یک رابطه دوستانه به وجود اید 

(  2115. همچنین لی و همکاران )[2]استرس می توان به پرخاش گری با اساتید و کارمندان دانشگاه نام بردو از جمله عوامل 

پیشنهاد می کند برای افزایش رضایت مندی دانشجویان و ترقیب آنها برای ماندن در خوابگاه ها مدیران و مسئوالن خوابگاه 

ماندن دانشجویان پیشنهاد می دهد که می توان از برنامه ریزی برای سالن  باید نیاز های آنها را شناسایی کنند وی دالیلی برای

های غذا خوری نام برد . ایشان بیان می کند مدیران باید خدمات انعطاف پذیری ارائه دهند و همواره در برابر دانشجویان 

ن بمانند . داشتن حق انتخاب های پاسخگو و مشتری مدار باشند تا دانشجویان تشویق شوند در خوابگاه های دانشجویی ساک

مختلف برای غذا و برنامه ریزی برای وعده های غذایی و خدمات مناسب مربوط به آن از عوامل مهم و تاثیر گذار بر رضایت 

دانشجویی که ار اپارتمان های دانشجویی  131( در تحقیقات خود بر روی2111)دلگالیدو و اریکسون .[12]مندی دانشجو است

می کردند دریافتند که میزان پاسخ گویی مدیریت خوابگاه و قیمت های عادالنه از عوامل پیشگویی کننده رضایت  استفاده

مندی دانشجویان است . همچنین تحقیقات ایشان نشان داد که نظافت و تمیزی ، داشتن پارکینگ ، دست رسی به نقاط 

در مطالعه خود به این پرداختند که ( 2119)جادت .[15]است ذار بر رضایت مندی دانشجویانمختلف شهر از عوامل تاثیر گ

ویژگی های معماری خوابگاه دانشجویی بر رضایتمندی دانشجویان و احساس شبیه به زندگی در خانه تاثیر گذار است. یافته ها 

رابطه مستقیمی دارد  از مصاحبه با شرکت کنندگان نشان داد که رضایت از خوابگاه با شخصیت افراد و قضاوت افراد از فضا

همچنین عناصر  معماری مانند : رنگ، مصالح و راه حل های فضای معماری تاثیر زیادی بر احساس سکونت در محلی شبیه 

خانه را برای دانشجویان القا می کند . امکان شخصی سازی اتاق خصوصی افراد باعث می شود که فرد احساس متفاوت بودن 

 . [11]متر درک کندخوابگاه با خانه خود را ک

( در پایان نامه دکتری خود فرهنگ اجتماعی ، معماری و عواملی که رضایت مندی دانشجویان را تحت تاثیر 2113تامسون)

قرار می دهد در نروژ در میان دانشجویان تروندهایم بررسی کرده است . در این پروژه میزان رضایت مندی دانشجویان و مسکن 

نشجویی مورد مطالعه قرار گرفت این یافته ها نشان میدهد که محل و نوع اجاره از شاخص های مهم خاص در سه خوابگاه دا

در میزان رضایت مندی دانشجویان است . عالوه بر این داشتن هویت و حریم خصوصی همراه با روابط اجتماعی مناسب از 

عماری و رابطه آن با رضایت مندی دانشجو میتوان از موارد مهم در رضایت مندی دانشجویان می باشد . در زمینه جنبه های م

نمای خارجی ساختمان و نوع رنگ و مصالح آن یاد کرد عالوه بر این می توان از قابلیت استفاده از اتاق های خصوصی، امکانات 

خلوت که  در تحقیقی بیان می کند (2117)لیتگ .[19]مشترک، ورودی های ساختمان و گردش فضایی ساختمان ها نام برد

و قلمرو گرایی دو مفهم اصلی در طراحی خوابگاه هستند .و تفاوت عمده ای در سطح رضایت مندی ساکنین ایجاد می کنند . 

این مفاهیم در سه خوابگاه داخترانه در شهر ایربیداردن مورد آزمایش قرار گرفتند . تمام خوابگاه ها واتاق های آنها دید و 

شهری مثل میدان ها ، آب نما ها ، خیابان ها و محل های اطراف داشتند . دید و منظر اتاق ها منظرهایی به سمت گره های 

تاثیر زیادی بر روی قلمرو گرایی و خلوت دانشجویان داشت و اتاق هایی که به سمت گره های شهری دید داشتند از نظر 

( در تحقیقی تاثیر 2117)پایک [13]می کردند دانشجویان بیشترین کنترل بر روی فضا و بیشترین میزان خلوت را فراهم

زندگی در خوابگاه های دانشجویی درون دانشگاه و خارج دانشگاه را در میزان تمایل دانشجویان به ارتباط برقرار کردن با افراد 

طرز معنا داری  مختلف مقایسه کرده و نتایج این تحقیق نشان داد که این تمایل در دانشجویان خوابگاه های درون دانشگاه به

 .[17]بیشتر است

( با مطالعه ای که بر روی دانشجویان خوابگاه دانشگاه مالزی انجام دادند تعدادی از فاکتورهای تاثیر 2111)خزاعی ودیگران

گذار بر رضایت مندی دانشجویان را مشخص کردند . نتایج تحقیق نشان داد که هزینه های پرداختی به خوابگاه ، فاصله 

از سایر تسهیالت دانشگاه، امنیت در اتاق ها و ابعاد و اندازه اتاق ها از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر رضایت مندی  خوابگاه

دانشجویان است و به طور کلی امنیت خوابگاه از مهم ترین عوامل پیشگویی کننده رضایت مندی دانشجویان به شمار می رفت 
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بگاه های دانشگاه که در نقاط مختلفی قرار گرفته بودند خوابگاهی به نام چاهایا . محبوب ترین خوابگاه در میان همه خوا

گمیالنگ بود موقعیت استراتژیکی قرار گیری از فاصله بسیار کم کالس های آموزشی و نزدیکی به مهم ترین تسهیالت دانشگاه 

( در تحقیق مشابهی به نقش 2111)تامسوننین . همچ[21]از عوامل تاثیر گذار بر رضایت مندی دانشجوین از این خوابگاه بود

 .[21]موقعیت خوابگاه در میزان رضایت مندی دانشجویان تاکید کرده است

( مطالعه ای بر روی امکانات رفاهی دانشجویان در محل اقامت آنان در یک کشوردر حال توسعه و 2111)خزاعی و دیگران

ملیت، نژاد و سطح تحصیلی دانشجویان ساکن خوابگاه انجام دادند . در این با در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند : جنسیت، 

عدد پرسشنامه قابل استفاده بود . نتایج این تحقیق نشان داد که  952پرسشنامه به کار گرفته شد که فقط  351تحقیق 

اق دانشجو، آب سرد کن و وجود دسترسی به اینترنت رایگان، داشتن انباری شخصی با قابلیت قفل شدن درب آن، آینه داخل ات

مواد غذایی مختلف در غرفه فروش از مهم ترین عواملی است که بر رضایت مندی دانشجو اثر می گذارد . عالوه بر این ایشان 

ساعته برای 22بیان میکنند که امکانات خاصی مانند آشپزخانه، سیستم مانیتورینگ لباس شویی و دردسترس بودن  تاکسی 

( در بررسی این که چه کسی از زندگی و تحصیل در 2111)لپز .[22]روری می باشد و از اولویت های انان استدانشجویان ض

( را مورد مطالعه قرار دادند . npsasدانشگاه بیشتر بهره مند می شود نتایج تحصیلی یک ساله دانشجویان موسسه بین المللی )

ل مدت یک سال  برای بسیاری از دانشجویان در موسسات مختلف تاثیر این مطالعه نشان داد که اقامت در خوابگاه  در طو

زیادی در نتایج تحصیلی انان ندارد . با این حال در میان دانشجویان سیاه و سفید کسانی که در محوطه دانشگاه زندگی 

. اولیانی و [23]اشتندمیکردند نسبت به کسانی که در خارج از دانشگاه با خانواده خود زندگی می کردند معدل بیشتری د

( نشان دادند که دانشجویان ماالیی )چه زن، چه مرد( مشکلی با استفاده مشترک و هم زمان از تسهیالت 2112دیگران )

خوابگاه با سایر افراد نداشتند . این عوامل  به تجارب پیشین ایشان در زندگی خانوادگی بر می گشت که خود را با شرایط 

بودند . تحقیقات ایشان همچنین نشان داد که زندگی با افراد از قومیت های مختلف باعث بهبود روابط مشابهی سازگار کرده 

( در 2112آموله ) .[22]اجتماعی افراد نشده بود و تنها به مکالمات و ارتباطات ساده در اتاق های مطالعه خالصه می شد

نشجویی پرداخته است . تفاوت معنا داری بین زنان و مردان در تحقیق خود به تفاوت های جنسیتی در پاسخ به خوابگاه های دا

رابطه با طراحی معمارانه خوابگاه و چگونگی سازمان دهی مبلمان در اتاق ها یافت شد . تفاوت معنا داری بین زنان و مردان در 

دان از آشپزخانه استفاده می نحوه استفاده از رخت شوی خانه و آشپزخانه یافت شد . به طوری که زنان بسیار بیشتر از مر

 [.25کردند و همچنین زنان تعداد دفعات بیشتری از فضای رخت شوی خانه استفاده می کردند]

( در پژوهشی به  بررسی تفاوت در میزان رضایت مندی دانشجویانی که در خوابگاه های خارج و 2112هیلمی و دیگران )

ار های بدست امده را بر اساس اهمیت به سه دسته تقسیم می کنند  در درجه داخل دانشگاه زندگی میکنند پرداخته اند و معی

نخست : محل اقامت ، وضعیت و نزدیکی خوابگاه به دانشگاه و قابلیت کنترل بر فضای زندگی توسط دانشجویان از عوامل تاثیر 

ساکنان خوابگاه از مهم ترین عوامل در  گذار در رضایت مندی دانشجویان است و در درجه دوم : تعامل با هم اتاقی ها و دیگر

میزان رضایت مندی دانشجویان است . در نهایت باال ترین و مهم ترین عوامل تاثیر گذار در میزان رضایت مندی دانشجویان 

جلیل و  .[21]خدمات و امکانات اجتماعی ، دسترسی و در دست رس بودن و نگه داری از این خدمات ارائه شده بوده است

( در تحقیق خود به مطالعه بر روی اولویت های دانشجویان خوابگاه ها بر روی رنگ اتاق های خود پرداختند . 2113ان )دیگر

ساله بودند انجام شد . این تحقیق نشان داد که رنگ های مشترک بین زنان و  29تا17دانشجویی که  973این تحقیق برروی 

فید در میان سایر رنگ ها دومین رنگ مهم برای دانشجویان بود . در واقع این مردان آبی، سبز و ارغوانی بوده است . رنگ س

رنگ را در مقایسه با رنگ های گرم بیشتر می پسندیدند . مردان بیشتر عالقمند بودن که رنگ آبی با رنگ های گرم ترکیب 

ان می کند که عدم وجود میز مناسب ( بی2113)کیراشگانی [.29شود در حالی که زنان بیشتر رنگ های سرد را می پسندیدند]

طراحی برای دانشجویان معماری باعث مشکل برای این دانشجویان میشود . استقرار دانشجویان از رشته های مختلف در یک 

اتاق مشکالتی را به همراه دارد و به هم خوردن تمرکز دانشجویان به علت صدای زنگ موبایل یا صحبت یا سایرین باعث می 

عه سایر دانشجویان در اتاق مطالعه دچار مشکل گردد . اکثر دانشجویان اعتقاد داشتند تعداد دوش های حمام و شود مطال
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سرویس های بهداشتی کافی نبوده و دانشجویان تمایل داشتند که حمام و سرویس های بهداشتی در اتاق های خواب قرار 

نشجویان را دچار مشکل می کرده است . در رابطه با تعداد مناسب گیرد و عدم رعایت بهداشت در حمام های عمومی خوابگاه دا

دانشجویان در هر اتاق نظرات متفاوتی ارائه شد به نظر می رسد که ساختار خانوادگی دانشجویان، موقعیت اقتصادی اجتماعی و 

دانشجویان عقیده داشتند که . اغلب ویان از خوابگاه داشته استویزگی های شخصی افراد تاثیر زیادی در رضایت مندی دانشج

قات فراغت . تعداد فضا ها برای گذراندن اوو اتاق های چهار نفره شلوغ هستنددر اتاق های تک نفره احساس تنهایی می کنند 

تاق تلویزیون . کمبود فضا های بازی ، عدم امکان تماشای فیلم هایی به جزء برنامه های تلویزیون در ابسیار ناکافی بوده است

سون و  [.1. به صورت کلی محقق اتاق هایی که وسیع و روشن هستند را برای خوابگاه مناسب می داند]ل آنها بوده استمشک

تعداد زیادی خوابگاه ها در تیان چین پرداختند. از نظر (به بررسی وضعیت بهداشتی محیط تعدادی از 2113)دیگران

 [.23]ل خطر در سالمت عمومی و پوستی افراد محسوب می شوددانشجویان هوای اتاق ها خشک بود که به عنوان یک عام

( بر روی سالن های خوابگاه های دانشجویی در هنگام وقوع زلزله یا آتش سوزی مطالعه کرده و با محاسبات 2113)لی

ت و عرض متر مناسب اس3تا 5/2به این نتیجه رسیده است که عرض خروجی خوابگاه از  FDSانجام گرفته از طریق نرم افزار 

. [27]متر بیشتر باشد مناسب است و در سرعت راه رفتن افراد تاثیر چشم گیری دارد3راهروهای داخلی بر اساس محاسبات از

( در تحقیق خود نشان داد فاصله از مراکز خرید، بهداشتی و تفریحی می 2112)اولفمیدر رابطه با رضایتمندی دانشجویان 

( امنیت خوابگاه و رابطه با سایر دانشجویان را از عوامل تاثیر 2112)النگ .[31]ز خوابگاه شودتواند باعث نارضایتی دانشجویان ا

. دانشجویانی که در خوابگاه درون دانشگاه زندگی میکردند از شرایط ضایت مندی دانشجویان بیان می کندگذار بر روی میزان ر

( در بررسی 2112) نیجینیستین و همکاران .[31]کردند زندگی خود راضی تر بودند و احساس ایمنی و امنیت بیشتری می

جویی عواملی چون  قیمت اجاره بها، اندازه، به اشتراک گذاری آشپزخانه، به اشتراک گذاری های خود بر روی مسکن دانش

، زمان راه رفتن و ان دوچرخه سواری تا مرکز دانشگاه، محوطه خارجی خوابگاه، زما مرکز شهرت حمام، زمان دوچرخه سوای

. از دانشجویان خواسته شد که از میان خانه ای دانشجویی ارائه شده دو گزینه سوپرمارکت و پارک را بررسی کردندرسیدن به 

را انتخاب کنند. بر اساس ویژگیهای دموگرافیک افراد تفاوتهایی در اولویت های مسکن انها یافت شد. این تفاوت ها می تواند تا 

توان تفاوت های ویژگیهای دموگرافیک را بیان کند. با بررسی ارزش های انسانی می  ارزش های انسانی وحدودی از 

 [.32]دانشجویان رادر اولویت های مسکن ایشان  شناخت و بر اساس آن برای دانشجویان خوابگاه طراحی کرد

را به لحاظ معماری و داشتن خلوت شخصی  (دریافتند که اکثر دانشجویان ،خوابگاه های سوییتی1371)بهبانی و همکاران

برای سکونت ترجیح می دهند و همچنین دانشجویان تحصیالت تکمیلی اتاق تک نفره را ترجیح می دهند . از بین شاخص 

از های روان شناختی به این نتیجه رسیدند که حس برقراری روابط اجتماعی و میزان سر زندگی در خوابگاه های راهرویی 

. از نظر ترجیح برای انتخاب هم اتاقی بین دانشجویان زن و مرد دریافتند که اولویت ای سوییتی بیشتر استخوابگاه ه

دانشجویان مرد، هم اتاق بودن با دانشجوی هم رشته و هم مقطع است . و نتایج بژوهش نشان داده که دانشجویان بدون توجه 

صی ، کمترین ازدحام و شرایط مناسب برای مطالعه و استراحت ترجیح به هزینه ، نوع خوابگاه را بر اساس بیشترین فضای شخ

( در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که مهم ترین عوامل موثر بر شادمانی دانشجویان 1333)سموعی و همکاران [.33می دهند]

صد و بیشترین برنامه در31/11درصد، پیاده روی15/13( درصد، تلویزیون2/21به دانشگاه عبارتند از ورزش)قبل از ورود 

درصد ،اتاق تلویزیون و فیلم 7/22تفریحی مورد استفاده دانشجویان خوابگاهی  بعد از ورود به دانشگاه عبارت بوده از ورزش

درصد و برنامه های پیشنهادی دانشجویان به ترتیب اولویت عبارت بوده از تدارک اردو 33/3درصد و کامپیوتر و اینترنت 32/12

درصد و همچنین برگزاری مسابقات ورزشی و 21/12و زیبا سازی فضای خوابگاه  ، بهبوددرصد 21/15ارج استان های دخل و خ

درصد. ور در نتیجه بیشترین برنامه های تفریحی و سرگرم کننده مورد استقبال دانشجویان خوابگاهی بعد از 5/11تفریحی 

 [.32ف ، اتاق تلویزیون و فیلم و کامپیوتر و اینترنت]ورود به دانشگاه عبارت اند از : ورزش در رشته های مختل

دانشجویانی که در خوابگاهها  پیشرفتکه  ( در پی تاثیر محیط خوابگاه بر یادگیری دانشجویان بیان میکند1371محمودی راد)

نشجویان مقیم در بعالوه، دا ت.مع به کسب علم مشغولند، بیشتر اسسکونت دارند، نسبت به افرادی که خارج از اینگونه جوا
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خوابگاهها به طور فعال تری در یادگیری مشارکت می ورزند. این تحقیق پیشنهاد می کند که خوابگاههای دانشجویی با هدف 

ایجاد جوامع کوچک یادگیری در رشته های یکسان مورد بازنگری ساختاری قرار گیرند و به مواردی چون ایجاد محیطی ایمن 

، فعالیت های فوق برنامه، تقویت مهارتهای زندگی، سازگاری با محیط دانشگاهی و مشارکت و حمایتی، افزایش گفتمان

: ساکنین خوابگاه های ( بیان می کند که1372محمودی)  .[35]دانشجویان در اداره امور خوابگاهها نیز اهمیت داده شود

اشتند . آنها فرض کردند که شاید علت این امر آپارتمانی در مقایسه با ساکنین خوابگاه های عمومی احساس ازدحام کمتری د

افزایش تعامالت ناخواسته در اتاق های خوابگاه های عمومی و انسجام گروهها در خوابگاه های آپارتمانی باشد . ساکنان سال 

. گروه های  اولی خوابگاههای آپارتمانی در مقایسه با ساکنین خوابگاه های عمومی بهتر توانستند مسائل گروهی را حل کنند

آپارتمان نشین منسجم تر بودند و با آرامش بیشتری عمل نمودند ، این نتیجه بیان گر آن است که شرایط آپارتمانی خوابگاه 

 .[31]ممکن است احساس در ازدحام بودن را تعدیل بخشد
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 :نتیجه گیری -2
خوابگاه های دانشجویی پرداخته است. بررسی تحقیق حاضر به بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی دانشجویان از 

اجمالی سوابق موضوع در این زمینه حاکی از این امر دارد که اغلب مطالعات در خارج از ایران انجام شده که پیشنهاد می شود 

انشجویی تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود. مطالعات و نتایج این پژوهش پیشنهاداتی را جهت طراحی خوابگاه های د

به لحاظ معماری و روانشناسی محیطی و همچنین به جهت بهبود خوابگاه های دانشجویان ارائه می دهد بر اساس مطالعات 

رشته تحصیلی و زندگی همراه با "صورت گرفته عدم رضایت مندی دانشجویان از محل زندگی بر تحصیل ان ها اثر می گذارد و 

مندی دانشجویان نقش موثری دارد . زندگی در خوابگاه دانشجویی به سبب دوری از خانواده در احساس بهزیستی و رضایت 

خانواده ، عهده دار شدن مسولیتهای مختلف زندگی ، ارتباط با فرهنگ های مختلف و سازگاری با شرایط جدید ، انرژی و توان 

در صورت عدم توجه به این نیاز زمینه افت  ویژه ای را می طلبد تا دانشجو بتواند به رضایت درونی و شادکامی دست یابد .

 [.39]"تحصیلی ، اختالالت روانی از جمله افسردگی ، گرایش به سرگرمی های نامناسب و شادی کاذب ایجاد خواهد شد.

بنابراین بر اساس این پژوهش برخی از مهم ترین معیار های رضایتمندی دانشجویان ساکن خوابگاه را می توان به دو دسته 

بدی و غیر کالبدی تقسیم نمود و از آنها در طراحی خوابگاه های دانشجویی بهره مند شد. درجدول زیر این معیار ها ارایه کال

 می شود.

 

 : مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر رضایتمندی دانشجویان ساکن خوابگاه1جدول

 معیار های غیر کالبدی ردیف معیار های کالبدی ردیف

 تراکم اجتماعی 1 انجام فعالیت)تنوع طلبی(حق انتخاب در  1

 تفاوت های جنسیتی 2 ویژگی های فضایی 2

 سرزندگی 3 عوامل بصری 3

 حس تعلق 2 خوابگاه سوئتی 2

 کاهش استرس 5 دست رسی به خدمات 5

 حق انتخاب هم اتاقی)انعطاف پذیری( 1
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 ندی در خوابگاه های دانشجوییمرضایتمعیار های :2جدول

 معیار های غیر کالبدی ردیف معیار های کالبدی ردیف

 تراکم جمعیتی کم در اتاق ها 1 بزرگ بودن اتاق ها و شلوغی کم اتاق ها 1

 تراکم جمعیتی کم در خوابگاه 2 تازئین فضاها)اتاق( 2

 اتاق های دو نفره 3 سالن مطالعه خارج از اتاق خواب 3

 کم کردن سر وصدا 2 وجود پارکینگ 2

 قیمت های عادالنه 5 دست رسی به نقاط مختلف شهر 5

 امکان خصوصی سازی اتاق 1 نمای ساختمان 1

 امنیت دراتاق ها 9 خلوت و قلمرو گرایی 9

 دست رسی رایگان به اینترنت 3 فاصله خوابگاه از تسهیالت دانشگاه 3

 شویی سیستم مانیتورینگ لباس 7 نزدیک بودن خوابگاه به کالس های آموزشی 7

 در دسترس بودن تاکسی بیست و چهار ساعته 11 انباری شخصی 11

 رنگ آبی، سبز، ارغوانی و سفید 11 آشپزخانه مناسب 11

 ترکیب رنگ آبی با رنگ های گرم 12 قرار گیری حمام و توالت در اتاق خواب 12

13 
عرض راهروهای داخلی بیش از سه متر)برای افزایش 

 سرعت در زمان اتش سوزی
13 

 میز مناسب طراحی برای دانشجویان معماری

 دست رسی به مراکز خرید، بهداشتی و تفریحی 12
12 

 ترکیب دانشجویان هم رشته ای

 اتاق های تک نفره ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی 15
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