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  دانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشكده معماري و شهر سازي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين، ايران1

  Fa.bahiraee@gmail.com پست الكترونيكي:
  استاديار دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه بين المللي امام خميني، قزوين، ايران2

 Medi@arc.ikiu.ac.irپست الكترونيكي: 

  

                

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

آن افزايش تعداد دانشجويان متاهل، موضوع طراحي در سالهاي اخير با توجه به رشد روز افزون جمعيت دانشجويان و به تبع 

خوابگاه دانشجويان متاهلين به دليل نوع عملكردي متفاوت آن با خوابگاه دانشجويان مجرد در كانون توجه معماران قرار گرفته 

ري ،تطبيق پذيري است. طراحي خوابگاههاي متاهلين داراي وجه هاي متفاوتي از قبيل، اقتصادي، روانشناسي محيط، انعطاف پذي

و... مي باشد. در اين ميان انعطاف پذيري امروزه با  توجه به تغيير الگوي زندگي و ساختار خانواده ها در اجتماع و به تبع آن در 

خانواده هاي دانشجويي و نياز افراد به فضاهاي اقامتي و مسكوني كه دائم در حال تغيير و دگرگوني است و هم چنين نوع متغير 

ساكنين در خوابگاه ها، به عنوان يكي از راه كارهاي موثر در جهت حل مشكالت خوابگاه هاي متاهلي مورد توجه قرار گرفته  بودن

است.به اين ترتيب كه اقامتگاه دانشجويي ديروز يك خانواده دانشجو، ديگر مناسب ساكنين بعدي اين مكان نخواهد بود و عدم 

كم و بازدهي عملكردي نامناسب فضاي اقامتي دانشجويي و  ل زمان مشكالتي مانند عمرتوجه به مقوله انعطاف پذيري در طو

و انواع گونه ها ي آن پرداخته و بعد از  پذيري در ابتدا به تعريف انعطافمقاله  ت محيطي را درپي خواهد داشت. اينمشكالت زيس

اه دانشجويان دانشگاه طريق ميداني و كتابخانه در خوابگاز  اآن عوامل كليدي انعطاف پذيري را شرح داده  و سپس اين موارد ر

  توصيفي و با استفاده از منابع كتابخانه اي مي باشد. كند.روش تحقيق اين مقاله تحليلي تحليل و بررسي مي شهيد بهشتي

  

  

  ،تطبيق پذيريتغيير پذيري،كيفيت فضاييخوابگاه متاهلين،انعطاف پذيري، واژه هاي كليدي:واژه هاي كليدي:واژه هاي كليدي:واژه هاي كليدي:

  

  

  

  

                                                 
خوابگاهي براي دانشجويان متاهل با رويكرد روانشناسي  طراحي مجتمع« اين مقاله برگرفته برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد نگارنده اول تحت عنوان ١
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        دمهدمهدمهدمهمقمقمقمق    - - - - 1111

در دهه هاي اخير تطبيق پذيري و انعطاف پذيري نقش مهمي در پروژه هاي معماري ايفا كرده اند. پروژه ها و ايده هاي خيال 

پردازانه و رويايي براي پيوند ساختمان معماري با فناوري ها و امكانات جديد توسعه يافتند. در راستاي نوآوري هاي دهه معاصر، 

ا و پروژه هاي معماري يافت مي شود. در طول عصر صنعتي، ماشين آالت و تكنولوژي نقش بسيار مهمي ارتباط واضحي با ايده ه

در پروژه هاي تجربي پيشتاز بازي كردند. مقايسه معماري با يك دستگاه خودرو، مخصوص اين دوره است. با ادامه اين عصر، 

پايه تكنيك هاي چند رسانه اي و ذهنيت باز توسعه دادند.تحقيق فتوريسم(آينده گرايي) و موقعيت گرايي ايده هاي خيالي را بر 

اين پروژه ها هدف اصلي نبود. با قابليت حركت و بخش هاي متحرك، گامي فراتر در رابطه با ماشين آالت برداشته شد. دوره امروز 

تجاري سازي، جهاني شدن و شخصيت را مي توان به عنوان عصر الكتريكي و يك جامعه اطالعاتي نام گذاري كرد كه منفرد سازي،

سازي، مولفه هاي اين عصر هستند. همگام با توسعه ابزار الكتريكي پيشرفته و تجاري سازي در حال رشد در اين زمينه، سفارشي 

نمودن اين محصوالت نقش بسيار مهمي ايفا مي كند. فردگرايي و تطبيق ساختمان با آرزوهاي شخصي كاربران و محيط در رابطه 

  ا توسعه فناوري،موضوع روز تحقيقات است.ب

تعاريف گوناگوني از معماري تطبيق پذير در مقاالت به كار رفته است اما همبستگي بين آن ها دچار نقص و كمبودهايي است. 

در  ) بيان كرد كه تعامل با2006تعاريف ضمني مختلفي ارائه شده كه هر يك مربوط به سطح متفاوتي از تطبيق مي باشد. دكر(

فيزيكي و مكانيكي به طور خاص به عنوان شاخص تغييري كه كاربر در چيدمان يا محيط اعمال  نظر گرفتن مفاهيم روانشناسي،

) معماري يا سازه هاي پويا با نيازهاي گوناگون كاربران، شرايط 2006بر طبق نظر ادلر(.(Dekker,2006)مي كند،كاربرد دارد

) معماري هوشمند 1997در مقاله كرونر(.(Elder,2006)آرزوهاي كاربران تطبيق داده مي شوند محيطي در حال تغيير يا خياالت و

به فرم هاي ساخته شده اي اطالق مي شود كه سيستم هاي يكپارچه و منسجم آن ها قادر به پيش بيني و پاسخگويي به پديده 

ن تاثير مي گذارد.معماري هوشمند به روشي هاي داخلي يا خارجي هستند كه اين امر بر عملكرد ساختمان و ساكنين آ

) ارائه 2006حمايتي،حساس و محترمانه به ساكنين، محيط محلي و جهاني پاسخ مي دهد. مفهوم ضمني ديگري توسط كروننبرگ(

 شده است كه در آن نهايت طراحي داخلي انعطاف پذير ان چيزي معرفي شده است كه كامال نامنظم و قابل تغيير است و داراي

رنگ، شكل، سطوح نورپردازي،صوتي و حرارتي قابل تغيير مي باشد به طوري كه ساكنيني كه در اين فضاي داخلي حركت مي 

كنند، مي توانند سطوح و ديواره هاي افقي صاف را بين سخت و نرم، گرم و سرد ،خشك و مرطوب تغيير دهند.به نظر مي آيد كه 

  .(Dekker, 2006)موز فني زيادي درگير استدر تعيين و تعريف ابعاد تطبيق پذيري، ر

  

        روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق    - - - - 2222

در پژوهش حاضر ابتدا،استخراج و مطالعه پارامترهاي مربوط به خوابگاه و انعطاف پذيري فضايي صورت گرفته و سپس با مشاهدات 

و آناليز داده هاي مربوط به  پرداخته شده و بعد از طريق تحليل ميداني و تحليل اطالعات به معرفي نمونه موردي به صورت مختصر

خوابگاه با پارامترهاي انعطاف پذيري مورد تجزيه و تحليل و طبقه بندي قرار رفته است. در واقع مقاله حاضر به دنبال پاسخگويي 

به اين پرسش است كه آيا مجموعه خوابگاهي متاهلين دانشگاه شهيد بهشتي با معيارهاي مطرح شده در مورد انعطاف پذيري 

  ايي مطابقت دارد؟ فض
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        مرور و سوابق پژوهشمرور و سوابق پژوهشمرور و سوابق پژوهشمرور و سوابق پژوهش    - - - - 4444

        پيشينه پژوهشپيشينه پژوهشپيشينه پژوهشپيشينه پژوهش    ----1111- - - - 4444

و به مفهوم سادگي تغيير پذيري به )1371(معين،انعطاف پذيري در لغت به معناي شايستگي هماهنگي با هر وضع و هر محيط

تغييرات آن در موقعيت هاي متفاوت مي باشد و طبق تعاريف جديد عبارت است از منظور سازگاري و مناسب بودن براي محيط و 

(عالقبند راد،  دسترسي به راهبردهاي غلبه اي گوناگون براي فائق آمدن بر يك عامل رواني فشار زا و تمايل به بررسي همه آنها

عليرغم وجود تضارب مخالف يا تروماتيك  مثبت، انعطاف پذيري يك فرآيند پويا تعريف مي شود كه مسئول ايجاد انطباق ).1382

در فرد است. نظريه هاي جديد به انعطاف پذيري به عنوان ساختاري چند بعدي نگاه مي كنند كه شامل مهارت هاي خاصي چون 

ا از لحاظ  چراكه زندگي آن ه مهارت حل مساله مي باشد. از نظر روانشناسان افراد انعطاف پذيرف افراد رشد يافته تري هستند،

   ).1383(فرهوديان،تجربه غني است و در مورد تغييرات اجباري واكنش مناسب تري دارند

  

        مباني نظريمباني نظريمباني نظريمباني نظري    - - - - 5555

        پيشينه خوابگاهپيشينه خوابگاهپيشينه خوابگاهپيشينه خوابگاه    - - - - 1111    - - - - 5555

در روزگاران يونان و روم باستان براي پرورش فضايل و خصلت هاي مردانگي در نوجوانان، آنان را در آموزش هاي شبانه روزي جاي 

نان برازنده زمان خود آشنا مي كردند. بدين سان در آموزشگاه هاي آظارت پيگير، نوجوانان را به شيوه هاي زندگي مي دادند و با ن

شبانه روزي يا خوابگاه هاي نوجوانان، پرورش دليري و مردانگي، مهارت و كارداني نظامي، پيروي از قانون و عرف و سرانجام احترام 

ن آموزشگاه ها كه شبانه روزي بودند، كودكان و نوجوانان را براي آماده شدن زندگي در پرتو نهادن به بزرگان صورت مي گيرد. اي

 بيان مسئلهبيان مسئلهبيان مسئلهبيان مسئله

ارها و پارامترهاي استخراج معي

 مربوط به انعطاف پذيري 

تطابق پارامترهاي انعطاف پذيري با 

 وضعيت خوابگاه

 نتيجه گيري

برداشت ميداني و معرفي خوابگاه 

 متاهلين دانشگاه شهيد بهشتي



                             
 
 

   

 
 

كودكان روي تخت هاي سخت وبي باالپوش مي خوابيدند و به كارهاي سخت وطاقت فرسا دست مي زدند  هدايت خود مي گرفتند.

 در سده هاي ميانه نيز در ديرها و موسسات  ).21:1377(جنيدي،تا از آن راه، قدرت تحمل سختي و بردباري خود را پرورش دهند

 
 
 

مربوط به كليساها، نوجوانان به صورت شبانه روزي به فراگيري علم و كار مي پرداختند. نظام خوابگاهي چون نظام آموزش و 

  پرورش رسمي روزانه، نقش اساسي در پرورش جوانان داشت. 

ويان بطور معمول از مكان هاي دوردست گرد مي آمدند و در نتيجه به خانه و خوابگاه در آغاز پيدايش دانشگاه ها در اروپا، دانشج

نياز مبرم بود. گرچه در اين روزگار دولت در امر آموزش و پرورش مردمان خود احساس مسئوليت جدي نمي كردند، ولي به هر 

م مي دادند. اندك اندك كه دانشگاه ها و دانشكده حالت مردان شهرها براي جاي دادن به دانشجويان پيش بيني هاي الزم را انجا

ها از درون شهرهاي بزرگ به مكان هاي جديد و شهرهاي كوچك انتقال يافتند، خوابگاه دانشجويي  جاني تازه يافت و ساختن و 

ز دانشكده ها و فراهم آوردن خوابگاه در كنار ساختن اتاق درس و آزمايشگاه مطرح شد. در اياالت متحده آمريكا كه بسياري ا

دانشگاه ها در فضاي دور از نقاط پرجمعيت و صنعتي بر پا شدند ضرورت خوابگاه دانشجويي نخست به عنوان ياري به جامعه 

دانشجويان مطرح گرديد ولي اندك اندك در معنا و مفهوم خوابگاه تحولي بنيادي پديد آمد و ضرورت خدمات كمكي به دانشجو به 

كسب مهارت هاي زيستن با يكديگر تبديل شد. بدين سان خوابگاه دانشجويي از تعبير تنگ و فشرده ضرورت پرورش وي جهت 

  ). 22:1377(جنيدي،محب خواب خارج شد

  

        تعريف خوابگاه                                 تعريف خوابگاه                                 تعريف خوابگاه                                 تعريف خوابگاه                                     ----2222- - - - 5555

لت يا سازمان هاي مسئول و يا به طور معمول و سنتي، خوابگاه به ساختمان يا مجموعه مسكوني اطالق مي شود كه از طرف دو

بخش خصوصي به منظور تامين مسكن و حداقل تاسيسات و تجهيزات مسكوني مورد نياز براي زندگي افرادي در گروه هاي 

مشخص و به صورت موقت تهيه و تامين مي گردد. نوع خوابگاه و كيفيت و كميت ارائه خدمت بنا بر اهداف برنامه شامل طيف 

ل آن تامين سرپناه و ايجاد فضاي منحصر به خواب استفاده كننده و حداكثر آن نيز تهيه آپارتمان قود كه حدابسيار وسيعي مي ش

  ).4:1371(مشاورپيراز،هايي كامال مبله با تجهيزات و تاسيسات و كليه خدمات جانبي مي باشد
دانشجويان قرار داده مي شده است. با پيشرفت خوابگاه هاي اوليه در كشورهاي پيشرفته، شامل منازل قديمي بوده كه در اختيار 

 4زمان و تكنولوژي معماري خوابگاه هاي جديدي براي داشنجويان طراحي گرديد. به طور كلي اين خوابگاه ها از ابتدا تا به امروز 

فرم راهرويي. اما خوابگاه به  -4خوابگاه به فرم خوشه اي و  -3خانه هاي بزرگ، - 2خانه هاي كوجك، -1نوع را شامل مي شود: 

طراحي هاي خوابگاه هاي فوق در بسياري از موارد با كمترين فضا، بيشترين افراد را قرار دهند بدون  آنكه تاثير چنين محيط هايي 

را بر فاكتورهاي روحي، عاطفي و عملكردي دانشجويان را بر فاكتورهاي روحي، عاطفي و عملكردي دانشجويان در نظر داشته 

امور باعث اختالل در محدوده هاي خلوت شخصي و قلمرو انساني در دانشجويان متاهل ساكن خوابگاه مي گردد و  باشند. همين

نارضايتي آنان را از محيط زندگيشان به دنبال دارد. با توجه به اينكه عده كثيري از دانشجوان غيربومي و متاهل بوده و از خوابگاه 

دربرگيرنده مولفه هاي فوق  جويي براي متاهلين با استفاده از رويكرد روانشناسي محيط كهاستفاده مي كنند، طراحي خوابگاه دانش

  بوده، مي تواند با ارزش باشد كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است.                    

  

        علل سكونت دانشجويان در خوابگاهعلل سكونت دانشجويان در خوابگاهعلل سكونت دانشجويان در خوابگاهعلل سكونت دانشجويان در خوابگاه    ----3333- - - - 5555

  را به صورت زير مي توان  خالصه نمود:                         به طور كلي برخي علل سكونت دانشجويان در خوابگاه

  دور بودن دانشجويان از خانواده و بعد مسافت بين دانشگاه و محل سكونت خانواده -1



                             
 
 

   

 
 

  عدم امكان و مشكل بودن  تهيه مسكن به صورت انفرادي براي دانشجويان -2

  مطالعه با همساالن تمايل دانشجويان به گذراندن زندگي و اوقات فراغت و -3

 اختصاصي بودن ساختمان و تعلق آن به يك گروه از دانشجويان -4

 
 
 
جوانان در سنين  تمايل دانشجويان به زندگي انفرادي و به دور بودن از كانون حمايت كننده خانواده كه معلول شرايط روحي -5

  دانشجويي و تحصيل مي باشد.

ي كه خود به خود در اثر سكونت در خوابگاههاي دانشجويي بين دانشجويان  به وجود به وجود آمدن حس همكاري و كار گروه - 6

  ).5:1356(مشاور بنيان،مي آيد

  

        تعريف و ماهيت انعطاف پذيريتعريف و ماهيت انعطاف پذيريتعريف و ماهيت انعطاف پذيريتعريف و ماهيت انعطاف پذيري    - - - - 6666

انعطاف پذيري بطور عام به قابليت تغيير در اشيا و اجسام گفته مي شود.در معماري و طراحي محيط و به طور خاص طراحي 

انعطاف پذيري فضايي و ساماندهي فضاي انسان ساخت و تغيير  "انعطاف پذيري "وع تحقيق است منظور از واژه خوابگاه كه موض

در آن براي دست يابي به شرايط ،نيازها و كاربست هاي جديد است. بعضي از فضاها بدون نياز به ساماندهي مجدد بسياري از 

تطبيق  "راي پاسخ به نيازهاي مختلف قابل تغييراند. طراحان محيط واژه هايفعاليت ها را تامين مي كنند. بعضي ديگر از فضاها ب

را براي اين دو مورد به كار برده اند. ساماندهي فضايي تطبيق پذير،طراحي است كه الگو هاي رفتاري را در زمان هاي  "پذيري

وره تثبيت شده گفته مي شود.براي طرح بناي مختلف بدون نياز به تغييرات كالبدي تامين نمايد. به چنين فضايي،فضاي چند منظ

چند منظوره داليل موجهي بدون نياز به تغييرات كالبدي تامين نمايد. به چنين فضايي، فضاي چند منظوره تثبيت شده گفته مي 

سخگوي شود. براي طرح بناي چند منظوره داليل موجهي وجود دارد. يك فضا مي تواند در يك زمان يا در زمان هاي مختلف پا

 ). 60:1357(ونتوري،عملكرد هاي گوناگون باشد

مورد اول رفتارها در جوار هم به وقوع مي پيوندند و در مورد دوم رفتارهاي متغير در زمان هاي مختلف و در يك مكان واقع مي  در

  قرار مي دهد. شوند. قرارگيري درها، پنجره ها و وسايل منزل به ميزان زيادي تطبيق پذيري اتاق ها را تحت تاثير

گاه معادل و گاه مترادف يكديگر استفاده مي شوند. در حاليكه اين  "تطبيق پذيري"و  "انعطاف پذيري"در طراحي اقامتگاه، تعاريف

دو واژه كه واجد وجوه و زمينه هاي مشترك مفهومي مي باشند، داراي تفاوت هايي نيز هستند. وقوع بسياري از الگو هاي رفتار 

محيط كالبدي واحد امكان پذير است. يك اتاق در يك خانه سنتي با فضا و نور مناسب مي تواند مقاصد مختلفي  انسان در يك

راتامين كند. همين اتاق در صورت داشتن مبلمان ثابت به ناچار داراي كاركردي تخصصي بوده و وقوع بعضي رفتارها را بهتر از 

  ).1381:120(لنگ،رفتارهاي ديگر ممكن مي سازد

در حال حاضر تطبيق پذيري به عنوان يكي از گونه هاي انعطاف پذيري در نظر گرفته شده است. از آنجا كه عناصر سازنده هر  

فضاي معماري تعريف كننده كليت آن هستند، براي دستيابي به فضايي انعطاف پذير، بايد عناصر سازنده يا اجزاي آن نيز انعطاف 

ن ساخت، سه گونه سامان دهي قابل تشخيص است. اين سه گونه عبارتند از فضاي ثابت، فضاي پذير باشند. عموما در فضاي انسا

  ).156:1376(هال،نيمه ثابت و فضاي متغير

بر اساس اين تقسيم بندي فضاي ثابت، از عناصر  غير قابل جابجايي از قبيل ديوارهاي باربر، كف ها، پنجره ها و غيره تشكيل مي  

بت، از عناصر غير قابل جابجايي از قبيل ديوار هاي باربر، كف ها، پنجره ها و غيره تشكيل مي شود. معموال شود. معموال فضاي ثا

  فضاي ثابت با سيستم سازه و سنت هاي ساخت در هر دوره ارتباطي تنگا تنگ دارد.



                             
 
 

   

 
 

بعضي از موارد اين تغييرات بيش از فضاي نيمه ثابت، فضايي است كه با تغيير چيدمان مبلمان و وسايل خانه قابل تغيير است. در 

جابجايي مبلمان است. به عنوان مثال، در خانه هاي سنتي ژاپني،ديوارهاي داخلي مي توانند براي ايجاد تركيب هاي متنوع براي 

انعطاف فعاليت هاي گوناگون و در زمان مختلف روز جابجا شوند. در معماري سنتي ايران بسياري از فضاهاي نيمه ثابت به صورتي 

پذير در اليه هاي عمودي جدا كننده فضاها(ديوارها) شكل مي گيرند. در طرح هاي انعطاف پذير، سازه مي تواند امكان تغيير و 

پاسخ گفتن به نياز هاي مختلف را فراهم آورد. اين نوع انعطاف پذيري بيش از آن است كه به وسيله عناصر نيمه ثابت فضا تامين 

  ه مسكوني انعطاف پذير در صورت ايجاد هماهنگي هاي الزم با نظام سازه،ديوارهاي داخلي براي پاسخگوييشود. در يك خانه نيم

  

  

به نياز هاي مختلف در زمان هاي مختلف قابل جابجايي هستند. ساختمان هايي كه انعطاف پذير و تطبيق طراحي و ساخته شده  

  فاده عملي از مفهوم پذيري نيازمند سازماندهي و برنامه ريزي قبلي است، درباشند در طول زمان امكان پايداري بيشتري دارند. است

غير اين صورت، ساماندهي فضاي داخلي خانه دچار بي نظمي و آشفتگي مي شود. در معماري مدرن راه حل طراحي، تنوع زيادي 

ا جدا سازي  فضاهاي خشك و تر و يا تفكيك پيدا كرد و با استفاده از قابليت هاي اين تنوع معيارهاي مختلفي چون سازه مستقل ب

  ).1367(هابراكن و ديگران،فضاهاي ارتباطي و غيره مبناي طراحي انعطاف پذير قرار گرفت

در تمام اين راه حل ها بين عناصر ثابت و متغير ساختمان تمايز ايجاد شده و تالش شد كه بخشي از طراحي واحد هاي مسكوني  

زندگي مردم قابل تطبيق باشد. نكته مهم قابل دريافت از تجربيات گذشته و كاربرد هاي بعدي آن اين با شرايط جديد و تغييرات 

است كه ، تمام مفاهيم مربوط به انعطاف پذيري از يك گونه و در يك مقياس نيستند. شناخت گونه ها و مقياس هاي انعطاف 

  پذيري به درك بهتر مفهوم آن كمك خواهد كرد.

  

        ذيري در  طراحي فضاهاي سكونتگاهيذيري در  طراحي فضاهاي سكونتگاهيذيري در  طراحي فضاهاي سكونتگاهيذيري در  طراحي فضاهاي سكونتگاهيانعطاف پانعطاف پانعطاف پانعطاف پ    ----1111----6666

انعطاف پذيري در فضاهاي سكونتگاهي از دو منظر كاربرد و ساخت و ساز هاي نوآورانه مورد بررسي قرار مي گيرد. طراحي انعطاف 

  پذير داراي چهار موضوع اصلي است:

  سيستم سازه اي -

  فضاهاي خدماتي -

  طراحي معماري -

  .(Schneider& Till,2005:287)يتجهيزات مربوط به انعطاف پذير -

يكي از اصول اساسي طراحي انعطاف پذير،جلوگيري از عدم انعطاف است. سيستم سازه اي و فضاهاي خدماتي اجزاي دائمي 

هستند. در سيستم سازه اي ترجيح داده مي شود كه ديوارها بابر نباشند تا امكان جابجايي فضاها در داخل واحد امكان پذير باشد و 

نين از طريق توجه به سرويس دهي، قابليت دسترسي و تجهيزات مورد استفاده براي انعطاف پذيري فضا، مي توان به ايجاد همچ

 .تغييرات در آينده دست يافت

  

        سيستم سازه ايسيستم سازه ايسيستم سازه ايسيستم سازه اي    ----1111----1111----6666

است يا خير  سيستم سازه اي به عنوان يكي از قطعات ثابت و دائمي ساختمان، در تعيين اينكه آيا طرح معماري انعطاف پذير

امكان تغييرات در  تصميم گيري درست در مورد عناصر ساختاري و استفاده از ديواره هاي غير باربر، اهميت دارد. به عنوان مثال،

آينده را ايجاد مي كند. در اينجا استفاده از دال تخت براي عملكردهاي معماري كه نياز به فضاي غير معمول ستون گذاري دارند 

  ).110:1386(مور،ددتوصيه مي گر



                             
 
 

   

 
 

  
        

 ))))    110:1386110:1386110:1386110:1386): سيستم صفحات مسطح (منبع: مور،): سيستم صفحات مسطح (منبع: مور،): سيستم صفحات مسطح (منبع: مور،): سيستم صفحات مسطح (منبع: مور،1111شكل(شكل(شكل(شكل(

        

        

        فضاهاي خدماتيفضاهاي خدماتيفضاهاي خدماتيفضاهاي خدماتي    ----2222----1111----6666

موقعيت فضاهاي خدماتي و سرويس ها را مي توان به عنوان يك عامل تعيين كننده براي پيكر بندي فضاهاي اصلي در نظر گرفت. 

حسوب كرد، يا آن ها را به طور جداگانه طراحي نمود. قرار دادن واحدهاي سرويس را مي توان بخشي از سيستم سازه اي ثابت م

فضاهاي خيس  در محدوده هاي اشاره شده زير اجازه مي دهد تا آشپزخانه و حمام و سرويس ها در درون مناطق خاص،بدون ثابت 

خالص باقي مي شدن جانمايي شوند. در اين صورت با تجمع فضاهاي خدماتي در يك محدوده، فضاهاي اصلي به صورت 

  .(Rabeneck,1974:86)مانند

 
        ))))1390139013901390،،،،): فضاي خدماتي در مناطقي قرار دارند كه در طراحي فضاهاي اصلي كمترين دخالت را دارند(منبع: زنديه و ديگران): فضاي خدماتي در مناطقي قرار دارند كه در طراحي فضاهاي اصلي كمترين دخالت را دارند(منبع: زنديه و ديگران): فضاي خدماتي در مناطقي قرار دارند كه در طراحي فضاهاي اصلي كمترين دخالت را دارند(منبع: زنديه و ديگران): فضاي خدماتي در مناطقي قرار دارند كه در طراحي فضاهاي اصلي كمترين دخالت را دارند(منبع: زنديه و ديگران2222شكل(شكل(شكل(شكل(

  

        طراحي معماريطراحي معماريطراحي معماريطراحي معماري    ----3333----1111----6666

ي طرح هاي معماري بستگي به پيكر بندي اجزاي دائمي نشان دهنده درجه اي از انعطاف پذيري در مسكن است. انعطاف پذير

پيكربندي اجزاي دائمي ساختمان دارد، تا بتواند پاسخگوي نيازهاي در حال تغيير ساكنان باشد. از ديدگاه كاربر، دوموضوع وجود 

در ارائه قابليت پروژه  دارند كه بايد در طراحي سكونتگاه و به منظور دستيابي به انعطاف پذيري در نظر گرفته شوند؛ در مرحله اول،

انواع انتخاب قبل ز سكونت، موسوم به انعطاف پذيري اوليه و در مرحله دوم قابليت مسكن براي تغيير پس از سكونت است. هر 

  .(Scgneider&Till,2005:287)دوي اين مسائل نياز به تفكر بلند مدت در فرآيند طراحي دارند

براي كاربران گوناگون است. اين امر نشان دهنده ي روش ابتكاري  انعطاف پذيري اوليه ايده طراحي بلوك هاي مسكوني مناسب

تفكر در طراحي است. به صورتي كه با در نظر گرفتن ابعاد پايه در مسكن و فضاهاي بالقوه، طراحي براي انعطاف پذيري آغاز مي 

  مل يك اتاق خواب، پذيرايي، آشپزخانهگردد. به طور مثال طراحي از ابعاد پايه براي زندگي يك زوج بدون فزرند شروع شده كه شا

و فضاي بالقوه به نام تراس است كه اين تراس با توجه به تولد اولين فرزند بالفعل گرديده و در نتيجه به اتاقي تبديل خواهد شد.  

 .)1390(زنديه و ديگران،



                             
 
 

   

 
 

در بنا براي تنظيم جمعيت در حال تغيير.  و بالفعل هموضوع دوم انعطاف پذيري دائم عبارت است از توانايي تركيب فضاهاي بالقو

پاسخ به اين سوال كه آيا يك پروژه مسكن انعطاف پذير است يا نه، در دراز مدت امكان پذير است. به عبارت ديگر قابليت برآورده 

  .(Galfetti,2003:90)ساختن خواسته هاي در حال تغيير كاربران در طول زمان است كه انعطاف پذيري دائم نام دارد

  

        فرم نرم و سختفرم نرم و سختفرم نرم و سختفرم نرم و سخت    ----1111----3333----1111----6666

باشد. فرم سخت به » نرم«و يا » سخت«يكي از راه هاي دستيابي به انعطاف پذيري در مسكن طراحي فرم است كه ممكن است 

خاص  براي رسيدن به انعطاف پذيري شكل گرفته اند، يعني ساختار ساختمان فرم هاي توسعه يافته اي اطالق مي شود كه به طور 

در فرم هاي نرم ساختمان از نظر فرم و استفاده از فضا داراي قابليت هايي بي پايان  به عمد براي انعطاف پذيري طراحي شده است.

  با توجه به نياز آنها در طول زمان باشد. به عنوان  است، به طوري كه اين فرصت را براي كاربران ايجاد مي كند كه تنظيمات مربوطه

  

  

مثال بلوك هاي آپارتماني اشاره شده در زير با استفاده از فرم نرم طراحي شده است. به عبارت ديگر، فضاي داخلي هريك از 

  مي شود. واحدها ناقص و خالي در نظر گرفته شده است و بعد توسط كاربران با توجه به نيازهاي خود تغيير داده

  

 
 

        ))))1390139013901390،،،،( منبع: زنديه و ديگران( منبع: زنديه و ديگران( منبع: زنديه و ديگران( منبع: زنديه و ديگران    ):طراحي فضاهاي مسكوني به شيوه انعطاف پذيري نرم):طراحي فضاهاي مسكوني به شيوه انعطاف پذيري نرم):طراحي فضاهاي مسكوني به شيوه انعطاف پذيري نرم):طراحي فضاهاي مسكوني به شيوه انعطاف پذيري نرم3333شكل (شكل (شكل (شكل (

  

  
  

        ))))1390139013901390،،،،(منبع:زنديه و ديگران(منبع:زنديه و ديگران(منبع:زنديه و ديگران(منبع:زنديه و ديگرانسختسختسختسختطراحي فضاهاي مسكوني به شيوه انعطاف پذيري طراحي فضاهاي مسكوني به شيوه انعطاف پذيري طراحي فضاهاي مسكوني به شيوه انعطاف پذيري طراحي فضاهاي مسكوني به شيوه انعطاف پذيري     ):):):):4444شكل (شكل (شكل (شكل (

        



                             
 
 

   

 
 

كن با فضاي محدود استفاده كرد، در از اين منظر به نظر مي رسد كه سيستمهاي سخت را مي توان به طور عمده در طراحي مس

  حالي كه سيستم هاي نرم زماني مناسب هستند كه مقدار زيادي فضا وجود داشته باشد.

  

        تجهيزات مربوط به انعطاف پذيري فضاتجهيزات مربوط به انعطاف پذيري فضاتجهيزات مربوط به انعطاف پذيري فضاتجهيزات مربوط به انعطاف پذيري فضا    ----4444----1111----6666

انتقالي و ديوار عناصر مورد استفاده به عنوان جدا كننده ها و يا پارتيشن ها در سازمان فضايي تاثير بسزايي دارند. عناصر كشويي،

دسته بندي شده است. جدا سازي توسط اين » تجهيزات مربوط به انعطاف پذيري فضا«تاشو به عنوان عناصر تجهيز،تحت عنوان 

را مي توان به عنوان يك فرصت براي كاربران در نظر گرفت. استفاده از مبلمان را مي توان به عنوان  جداكنندهعناصر و  ديوارها ي 

 ه عنوان يك واحد عملكردي برشمرد. مبلمان تاشو در مسكن داراي ابعاد پايه ترجيح داده مي شود. از سوي ديگر،يك سطح يا ب

 .)1390(زنديه و ديگران:دهد مبلمان مي تواند به عنوان يك واحد عملكردي باشد كه اتاق را در طول شب و روز مورد استفاده قرار

 
 
 
 
 
  

  
  

        ))))Galfetti,2003:99::::فضا(منبعفضا(منبعفضا(منبعفضا(منبع    ):مبلمان به منظور طراحي):مبلمان به منظور طراحي):مبلمان به منظور طراحي):مبلمان به منظور طراحي5555شكل (شكل (شكل (شكل (



                             
 
 

   

 
 

  
 

        ))))Schneider & Till,2007:191::::): استفاده از مبلمان تاشو و كشويي و غيره(منبع): استفاده از مبلمان تاشو و كشويي و غيره(منبع): استفاده از مبلمان تاشو و كشويي و غيره(منبع): استفاده از مبلمان تاشو و كشويي و غيره(منبع6666شكل (شكل (شكل (شكل (

 
 گونه هاي انعطاف پذيريگونه هاي انعطاف پذيريگونه هاي انعطاف پذيريگونه هاي انعطاف پذيري    ----2222----6666

        تطبيق پذيريتطبيق پذيريتطبيق پذيريتطبيق پذيري    ----1111----2222----6666

است كه  تطبيق پذيري قابليت هماهنگ شدن يك فضا با شرايط جديد مورد نياز است. در مسكن جديد، تطبيق پذيري قابليتي

نيازهاي جديد را با تغيير در ديوارها داخلي و نصب قطعات در واحد هاي مسكوني تامين نايد، مشروط بر اين كه اين تغييرات در 

مساحت واحد مسكوني تغييري ايجاد ننمايد. در عمل تطبيق پذيري تمام تغييرات داخلي از قبيل تغيير شخصيت و ساختار، عناصر 

متنوع آن هاست. براي مثال، وقتي محل آشپزخانه، سرويس و ورودي ثابت در نظر گرفته شود ، بقيه فضاها  داخلي و امكان تركيب

مي توانند با ساير عملكرد ها تطبيق داده شوند. در مسكن سنتي ايران با توجه به پيروي نقشه، نما و فضاهاي خانه از يك الگوي 

طبيق زندگي روزانه و فصلي با تنظيم روابط افقي و عمودي خانه و استفاده از عام شكل گيري و نظام ساخت فضاهاي تثبيت شده، ت

 فضاهاي مختلف در ساعات مختلف روز و در فصول مختلف ميسر مي شده است. فضاهايي چون تابستان نشين، زمستان نشين، 

 
 

آورد. سازمان دهنده ي انعطاف پذيري در  باال خانه و پشت بام امكان تطبيق خانه با شرايط مختلف زندگي را فراهم مي زيرزمين،

  ).1382(عيني فر،اين مقياس عنصر مركزي خانه يعني حياط است

  

        تغيير پذيريتغيير پذيريتغيير پذيريتغيير پذيري    ----2222----2222----6666

در طراحي اقامتگاه انعطاف پذيري به افزايش كمي يا تفكيك و تجميع فضاها و امكان بازگشت به طرح اوليه واحد اقامتي پس از 

مي شود. در اين مورد انعطاف پذيري به معناي قابليت پاسخ به افزايش تعداد استفاده كننده از گسترش يا تقليل مساحت آن گفته 

فضا در طول عمر ساختمان است. به عبارت ديگر اين قابليت، تغيير اندازه ي واحد اقامتي را چه در جهت كوچك تر و چه در جهت 

نيازهاي فضايي و شكل واحد اقامتي ارتباط پيدا  لعه تغييرات زير بنا،بزرگتر شدن امكان پذير مي سازد. مفهوم تغيير پذيري با مطا

مي كند. نياز به اين گونه انعطاف پذيري ممكن است به دليل نياز هاي بلند مدت و يا كوتاه مدت باشد. نوع بلند مدت با تغيير 

نمايد و در نوع كوتاه مدت، تغيير فضا به داليل تعداد افراد استفاده كننده از فضا و نياز به فضاهاي بيشتر براي زندگي بروز مي 

ديگري است. تغيير پذيري از دو طريق اضافه كردن به زيربناي موجود و يا با تفكيك فضاهاي  آن(بدون تغيير مساحت) قابل دست 



                             
 
 

   

 
 

اده از آن براي يافتن است. اين مورد در گسترش افقي يا عمودي خانه هاي سنتي  ايران و تفكيك خانه هاي چند حياطي و استف

  ).1382(عيني فر،زندگي خانواده گسترده در مراحل مختلف زندگي كاربرد داشته است

  

        تنوع پذيريتنوع پذيريتنوع پذيريتنوع پذيري    ----3333----2222----6666

تنوع پذيري قابليت فراهم آوردن استفاده هاي مختلف از فضا است. اين گونه انعطاف پذيري با دو متغير فضا و زمان سر و كار دارد. 

اي چند عملكرد به طور همزمان و براي عملكرد هاي مختلف در زمان هاي مختلف استفاده شود. فضاي واحد اقامتي مي تواند بر

تنوع پذيري مي تواند از طريق طراحي نقشه با ساختار هندسي منظم، دسترسي آسان و خوانا به تجهيزات مسكن و يا از طريق 

  عبارتند از: تنظيم اندازه اتاق ها به دست آيد. مهم ترين خواص تنوع پذيري فضايي

  قابليت دسترسي آسان و خوانا به اتاقها -1

  تلفيق كاركردها در يك فضا و تقليل اتالف در فضاهاي ارتباطي -2

  استفاده مفيد از فضاي دسترسي،به گونه اي كه تبديل كاركردها را ميسر سازد -3

  پيروي نماهاي ساختمان از الگوي عام شكل يابي -4

  

        عطاف پذيريعطاف پذيريعطاف پذيريعطاف پذيريچهار عامل كليدي انچهار عامل كليدي انچهار عامل كليدي انچهار عامل كليدي ان    ----3333----6666

عمق ساختمان: اكثريت وسيعي از كاربري هاي ساختمان به نور و تهويه طبيعي نياز دارند. ساختمان هايي كه عمق يا طول آنها  -1

متر  13تا  9خيلي زياد باشد نمي توانند در اين راستا به آساني پاسخگوي تغييرات كاربري ها باشند. انعطاف پذيرفتن عمق بين 

ر عمق ساختمان خيلي كمتر از آن است كه بتوان به طراحي يك كريدور مركزي در بطن ساختمان پرداخت. به مت 9است. زير 

متر نيز عمق ساختمان موجب مي گردد كه تفكيك اعياني  13عالوه امكانات سازماندهي عناصر داخلي بنا محدود مي گردد. باالي 

ق ها يا فضاها را از نور طبيعي محروم نمود. بنابراين تا حدي كه ممكن است به اتاق هاي كوچك مقدور نباشد.مگر آنكه برخي از اتا

متر در نوسان باشد. مضافا سعي كنيد در همين راستا كاربري هاي  13تا  9كوشش كنيد كه عمق اعياني مورد طراحي بين 

  كالن انعطاف پذير مي گردد.ناسازگار را از همديگر جدا نگه داريد. با راهكار اخير الاقل بخش اعظم بنا در مقياس 

دسترسي: تمامي كاربران ساختمان ها به برخي ارتباطات و اتصاالت با دنياي خارج نياز دارند. بنابراين تعداد نقاط دسترسي مي  -2

 تواند يكي از عوامل كليدي ساماندهي جهت سهولت تطبيق تنوع كاربري ها در يك ساختمان باشد.

 
 
  

ت دسترسي بر ارتفاع ساختمان نيز تاثير مي گذارد. در ساختمان هاي بلند مرتبه، هر چه طبقات باالتر ارتفاع ساختمان: اهمي -3

مي رود محدوديت بيشتري در سهولت دسترسي به خارج به وجود مي آيد. بنابراين طبقات بااليي از موقعيت نامناسب تري براي 

فاع ساختمان از چهار طبقه تجاوز كند ميزان انعطاف پذيري آن رو به گسترش وسيعي از كاربري ها برخوردار هستند. وقتي كه ارت

كاهش مي نهد. اگر قرار باشد كه هم بنا انعطاف پذير باشد و هم حداكثر فايده رساني را نيز از نظر تعداد مكان ها و فضاهاي مثبت 

اع ساختمان بلندتر شود و ديگر اينكه به عمق بنا بدست دهد از دو راه مي توان به انعطاف پذيري آن در ارتفاع انديشيد: اول ارتف

 افزوده شود.

سطح اشغال: مهم ترين عامل تاثير گذار بر انعطاف پذيري مقياس بزرگ در طراحي يك واحد مشخص، سطح اشغالي است كه  -4

به مثابه كل واحد  مي شود. در اين راستا انعطاف پذيري به وسيله قابليت ها يا فرصت هاي گسترش براي آن در نظر گرفته

 .)162:1391(بيتلي و ديگران،پشتيباني مي گردد. اين موضوع يا الزامات طراحانه زيادي رابطه پيدا مي كند

 



                             
 
 

   

 
 

   خوابگاه متاهلين دانشگاه شهيد بهشتي( دانش پژوهان )خوابگاه متاهلين دانشگاه شهيد بهشتي( دانش پژوهان )خوابگاه متاهلين دانشگاه شهيد بهشتي( دانش پژوهان )خوابگاه متاهلين دانشگاه شهيد بهشتي( دانش پژوهان )    - - - - 7777

يزدي و  محمد دكتر وقف است، شده تأسيس 1378 سال در بهشتي (مجتمع دانش پژوهان ) كه شهيد دانشگاه متأهلين خوابگاه

 است.خوابگاه بهداشت و علوم وزارت دانشجويان از اعم دانشگاه دكتري اين دانشجويان ويژه ي خوابگاه اين.است خانواده شان

 است. اين ميسر دانشجو بلوار طريق از آن به دسترسي و شده واقع شهيد بهشتي دانشگاه پرديس بخش شمالي ترين در متأهلين

طبقه 10 و عمومي) و مديريتي (بخشهاي همكف طبقه ي فضاهاي خدماتي)، برخي و زيرزمين (موتورخانه طبقه ي شامل خوابگاه

 آخر طبقه ي.دارد وجود مسكوني واحد 12 طبقه هر در و ايراني است دانشجويان ويژه ي اول طبقه ي 8 كه است مسكوني ي

است.برخي اتاقها در تعدادي از طبقات اجاره  خوابه يك مگيه كه است يافته اختصاص دانشجويان خارجي به ساختمان مسكوني

 82طور كلي اين مجتمع شامل  به .دارد قرار است، سبك داراي اسكلت كه طبقه، باالترين در بزرگ رستوراني .است نهادها ي

  نفر (زوجها به همراه فرزندانشان )در آن ساكن هستند.  184واحد مسكوني است و در مجموع 

 
   

  

  

  

  

  

   

                  

  
نماي شرقي      نماي غربي                        نماي جنوبي                 نماي شمالي                   

 
 ): نماهاي مختلف خوابگاه دانش پژوهان(منبع:نگارندگان)): نماهاي مختلف خوابگاه دانش پژوهان(منبع:نگارندگان)): نماهاي مختلف خوابگاه دانش پژوهان(منبع:نگارندگان)): نماهاي مختلف خوابگاه دانش پژوهان(منبع:نگارندگان)7777شكل(شكل(شكل(شكل(

  

  

  

  

  
        

        

        



                             
 
 

   

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

        

ن(منبع: معاونت عمراني دانشگاه شهيد ن(منبع: معاونت عمراني دانشگاه شهيد ن(منبع: معاونت عمراني دانشگاه شهيد ن(منبع: معاونت عمراني دانشگاه شهيد ):پالن تيپ طبقات مسكوني خوابگاه دانش پژوها):پالن تيپ طبقات مسكوني خوابگاه دانش پژوها):پالن تيپ طبقات مسكوني خوابگاه دانش پژوها):پالن تيپ طبقات مسكوني خوابگاه دانش پژوها8888شكل(شكل(شكل(شكل(

        بهشتي)بهشتي)بهشتي)بهشتي)

        

                  

 

  پاركينك مجموعه                          فضاي بازي كودك مجموعه                          فضاي سبز مجموعه              

  

 ): فضاهاي خارجي خوابگاه دانش پژوهان(منبع:نگارندگان)): فضاهاي خارجي خوابگاه دانش پژوهان(منبع:نگارندگان)): فضاهاي خارجي خوابگاه دانش پژوهان(منبع:نگارندگان)): فضاهاي خارجي خوابگاه دانش پژوهان(منبع:نگارندگان)9999شكل(شكل(شكل(شكل(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        ل معيارهاي مورد مطالعهل معيارهاي مورد مطالعهل معيارهاي مورد مطالعهل معيارهاي مورد مطالعهتحليتحليتحليتحلي    - - - - 8888

        
        ):تحليل معيارهاي  طراحي انعطاف پذيري سكونت گاهي در خوابگاه شهيد بهشتي(منبع :نگارندگان)):تحليل معيارهاي  طراحي انعطاف پذيري سكونت گاهي در خوابگاه شهيد بهشتي(منبع :نگارندگان)):تحليل معيارهاي  طراحي انعطاف پذيري سكونت گاهي در خوابگاه شهيد بهشتي(منبع :نگارندگان)):تحليل معيارهاي  طراحي انعطاف پذيري سكونت گاهي در خوابگاه شهيد بهشتي(منبع :نگارندگان)1111جدول(جدول(جدول(جدول(

 راهنماي فضاها

 باالبرها(آسانسورها) -1

  هال تقسيم -2

  پله هاي ارتباطي -3

  نشيمن -4

  اتاق خواب -5

  شپزخانهآ - 6

  سرويس بهداشتي  -7

  تراس -8

  



                             
 
 

   

 
 

 
        

        

سيستم هاي طراحي در انعطاف سيستم هاي طراحي در انعطاف سيستم هاي طراحي در انعطاف سيستم هاي طراحي در انعطاف 

        پذيريپذيريپذيريپذيري

        

        معيارهاي مورد مطالعهمعيارهاي مورد مطالعهمعيارهاي مورد مطالعهمعيارهاي مورد مطالعه

وضعيت سيستم هاي طراحي در وضعيت سيستم هاي طراحي در وضعيت سيستم هاي طراحي در وضعيت سيستم هاي طراحي در 

        انعطاف پذيري در خوابگاهانعطاف پذيري در خوابگاهانعطاف پذيري در خوابگاهانعطاف پذيري در خوابگاه

  

        

        

        توضيحاتتوضيحاتتوضيحاتتوضيحات

  مناسب  متوسط  ضعيف

        

        سيستم سازه ايسيستم سازه ايسيستم سازه ايسيستم سازه اي

 •      ديوار غير باربر

استفاده از سيستم تيرچه و بلوك      •  استفاده از دال تخت

  معمولي

  تعداد ستون ها نسبتا زياد    •  كاهش تعداد ستون ها

        

        فضاهاي خدماتيفضاهاي خدماتيفضاهاي خدماتيفضاهاي خدماتي

طراحي فضاهاي خدماتي در منطقه 

اي كه كمترين تاثير را بر طراحي 

  فضاهاي اصلي داشته باشند

ويس ها و تراس در طراحي سر •    

  فضاهاي حاشيه اي

        

        

        

        طراحي معماريطراحي معماريطراحي معماريطراحي معماري

  

  

  طراحي انعطاف پذير

  

  اوليه

تنها تراس به عنوان ذخيره      •

فضايي وجود دارد كه نيز بسيار 

  محدود است.

       • دائم

  طراحي فرمي

  

فضاها تعريف شده و داراي      •  نرم

  ديوارهاي ثابت جداكننده هستند

   •      سخت

        

ط به انعطاف ط به انعطاف ط به انعطاف ط به انعطاف تجهيزات مربوتجهيزات مربوتجهيزات مربوتجهيزات مربو

        پذيري فضاپذيري فضاپذيري فضاپذيري فضا

       •  عناصر كشويي

     •  عناصر انتقالي

     •  ديوار تاشو

     •  مبلمان متحرك

  

        
        

        

        

        

        

        

        

        

 
        

        ):تحليل معيارهاي انعطاف پذيري در خوابگاه شهيد بهشتي(منبع :نگارندگان)):تحليل معيارهاي انعطاف پذيري در خوابگاه شهيد بهشتي(منبع :نگارندگان)):تحليل معيارهاي انعطاف پذيري در خوابگاه شهيد بهشتي(منبع :نگارندگان)):تحليل معيارهاي انعطاف پذيري در خوابگاه شهيد بهشتي(منبع :نگارندگان)2222جدول(جدول(جدول(جدول(

  
  



                             
 
 

   

 
 

                        

        رديفرديفرديفرديف

                                                                                        

متغيرهاي انعطاف متغيرهاي انعطاف متغيرهاي انعطاف متغيرهاي انعطاف 

        پذيريپذيريپذيريپذيري
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        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري    - - - - 9999

امروزه يكي از مشكالت برجسته مربوط به طراحي سكونتگاه هاي دانشجويي در سراسر جهان، درك خوابگاه به عنوان يك كاالي 

ي شود كه شامل طراحي فضاهاي اقامتي با ماستاتيك با پارامترهاي طراحي ثابت است.اين همان انعطاف ناپذيري خوابگاه ناميده 

از لحاظ پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي و فيزيكي  ازهاي كوتاه مدت و خواسته هاي از جمله صرفه اقتصادي بوده وتوجه به حداقل ني

مدن آن باعث به وجود آدر كنار ساير مشكالت ريز و درشت  مشكل ساز است. اين مشكل عدم انعطاف پذيري در خوابگاه هاي ايران

  يك فضاي سكونتگاهي با نواقص عديده شده است.

ر اين مقاله پس از تحليل و بررسي پارامترهاي مختلف طراحي انعطاف پذير فضاها در خوابگاه دانشجويي متاهلين دانشگاه شهيد د

بهشتي مشخص گرديدكه خوابگاه از نظر تطبيق پارامترهاي مربوط به انعطاف پذيري فضاهاي سكونتگاهي داراي مشكالت بسياري 

سازه اي به دليل استفاده از سيستم تيرچه و بلوك ، فضا از نظر تعداد ستون ها و به تبع آن مي باشد به طوري كه در بحث سيستم 

در بحث انعطاف  نين خوابگاه از نظر طراحي معماريهمچ نبود گشادگي فضايي در انعطاف پذيري ايده آل داراي نواقصي است.

تجهيزات مربوط به انعطاف  هد. اين موارد در كنار نبود هيچگونپذيري اوليه و طراحي فرمي نرم نيز در سطوح بسيار پاييني قرار دار

پذيري در خوابگاه اعم از عناصر كشويي يا مبلمان و ديوار متحرك، خوابگاه را از نظر طراحي براساس انعطاف پذيري سكونتگاهي 

طراحي خوابگاه بر اساس داراي مشكالت زيادي نموده است. هر چند  طراحي فضاهاي خدماتي در جاي مناسب از نقاط قوت 

  انعطاف پذيري است.

در مرحله دوم در جهت تجزيه و تحليل دقيق تر ، وضعيت طراحي خوابگاه با پارامترهاي ايده آل و كلي انعطاف پذيري مقايسه 

مورد  4آيتم مورد مطالعه در  10ني قرار دارد به طوري كه از پاييمشخص شد كه خوابگاه از اين منظر نيز در سطح  وگرديد 

فضاها و طراحي با پالن منظم)در وضعيت مناسب و  تر بهقابليت دسترسي آسان  خوابگاه ( محل آشپزخانه و...،امكان كوچكتر شدن،

مورد( امكان تغيير ديوارهاي داخلي، امكان نسب قطعات جديد، امكان بزرگتر شدن عموي و افقي ، استفاده چند عملكردي ،  6در 

  براي عملكردهاي مختلف) در وضعيت نامطلوب قرار داشت.استفاده در از فضاها 

خوابگاه به دليل عمق  دو در نهايت متغيرهاي عوامل كليدي در انعطاف پذيري فضايي در خوابگاه  تحليل گرديد كه مشخص گردي

اصله مناسب كاربري هاي ورگير محدود واحدها، نبود دسترسي هاي متعدد، ارتفاع زياد خوابگاه در كنار فن ،16در  14فضايي زياد 

به پايين از نظر عوامل كليدي انعطاف پذيري مي باشد.  زگار از هم و سطح اشغال نسبتا مناسب، داراي وضعيتي متوسط اما رواناس

دخالت جهت مناسب سازي معيارهاي  معيارهاي انعطاف پذيري در خوابگاه از نقطه نظر امكان ،نين در جهت يافتن راه حليچهم

دهد كه معيارهاي سازه اي خوابگاه غير قابل  ذيري در اين خوابگاه نيز مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج حاصله نشان ميانعطاف پ

ناسب فضاهاي خدماتي، طراحي انطباق پذير نرم و سخت و تجهيز به متغيير مي باشند، اما خوابگاه را مي توان از لحاظ جايگيري 

 تغيير داد و به حالت مطلوب معيارهاي انعطاف پذيري رساند. و مبلمان متحرك،ديوار تاشو  عناصر كشويي،انتقالي،

خوابگاه متاهلين دانشگاه شهيد بهشتي از نظر متغيرهاي اصلي انعطاف پذيري داراي مشكالت  نهايت استنتاج گرديد كهدر و 

 رد.زيادي در زمينه ي طراحي مي باشد اما در كنار اين مشكالت نقاط قوتي نيز وجود دا
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