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چکیده
برای بسیاری از دانشجویان، ورود به دانشگاه آغاز مرحله جدیدی از زندگی بوده و تجربه زندگی خوابگاهی، تجربه متفاوتی 
در نحوه سکونت آن ها محسوب می شود. امروزه خوابگاه های دانشجویی اغلب توانایی برطرف کردن بسیاری از نیازهای 
کیفی سکونت دانشجویان  را ندارند. در این خوابگاه ها عرصه فعالیت های متعارض یکدیگر وجود دارد، لذا امکان اِعمال 
کنترل و مدیریت بر تعامالت با دیگران از اولویت باالیی در میان دانشجویان برخوردار است. در همین راستا، »عرصه 
خصوصی« از اجزای تشکیل دهنده مکان و مؤثر در حس تعلق به مکان است. پژوهش حاضر به تبیین نسبت و رابطه میان 
تأمین عرصه خصوصی در محیط خوابگاه بر میزان ایجاد حس تعلق دانشجویان به آن مکان می پردازد. در این پژوهش 
که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی- همبستگی به انجام رسیده و داده های مورد نیاز آن از طریق پرسش نامه و مطالعات 
میدانی به دست آمده اند، خوابگاه های دانشگاه یزد به عنوان نمونه های موردی تحقیق، مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این 
 SPSS تحقیق ضمن پرداختن به دیدگاه ها و مبانی نظری موضوع، جهت تحلیل های کّمی و کیفی پیمایش از نرم افزار
و تحلیل محتوای مصاحبه ها استفاده شده است. بر اساس دستاوردهای تحقیق، مهم ترین عوامل تحقق عرصه خصوصی 
در سکونت گاه های دانشجویی را می توان در کنترل عوامل بصری )دیداری(، صوتی )شنیداری( و میزان دسترسی خالصه 
نمود و مهم ترین عوامل مؤثر بر میزان »حس تعلق« به محیط سکونت گاه دانشجویی، عوامل ادراکی شناختی )غالباً متأثر 
از معماری و محیط سکونت گاه(، عوامل اجتماعی )غالباً در رابطه با هم اتاقی ها( و نیز دارا بودن کالبد مناسب است. نتایج 
نشان می دهند که میزان حس تعلق دانشجویان به خوابگاه، تا حد چشمگیری متأثر از تأمین عرصه خصوصی مطلوب برای 
آن ها در محیط خوابگاه است. در نهایت با توجه به این عوامل، پیشنهادهایي جهت بهینه شدن شرایط زندگي خوابگاهي 

در طراحي هاي آینده ارائه شده  است.
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چرخکار، شقایق و دیگران

۱. مقدمه
در طراحی خوابگاه ها عموماً اتاق هایی برای دانشجو در نظر 
گرفته می شود که صرفاً از جنبه اقتصادی بررسی شده و در 
کم تر مواردی به نیازهای دانشجو توجه می شود و امکانات 
به ندرت در  برای درس خواندن، تفریح و غیره  متناسب 
آن ها وجود دارد، غافل از این که محیط بر رفتار انسان و 
 Hamidian Divkoilaie and( احساسات او تاثیرگذار است
Haghani 2020, 2، اتاق هایي که با مساحت کم و تعداد 
افراد زیاد در کنار هم قرار گرفته اند و سرویس ها، نشیمن ها 
و آشپزخانه هایي که همه دانشجویان یك خوابگاه ملزم به 
استفاده مشترك از آن ها هستند، از جمله مواردي  هستند 
آرامش و راحتي،  که معیارهایي هم چون حریم شخصي، 
 Ali Abadi et al.( حس تعلق را تحت تاثیر قرار مي دهند
4 ,2010(. با این وجود، در طراحی خوابگاه های دانشجویی 
کشورمان، وجود این تنش ها در سطح اجتماعی میان افراد 
در بسیاری از موارد، منجر به انزجار از مکان خوابگاه شده 
و این امر در نهایت بر روی حس تعلق افراد نسبت به این 
 Heydari and Abdipour,( می گذارد  منفی  تأثیر  محیط 
از  نمونه هایی  مطالعه  ضمن  حاضر  پژوهش   .)2015, 73
و  میزان  تبیین  به  یزد،  دانشگاه  دانشجویی  خوابگاه های 
میزان  با  خصوصی  عرصه های  تعریف  تأثر  و  تأثیر  نحوه 
دست  این  از  محیط هایی  در  مکان  به  تعلق  ایجاد حس 

می پردازد.
حس تعلق و تعریف حریم خصوصی، از نیازهای بنیادین 
انسان است. حس تعلق به مکان، حتي در سالمتي روحي 
 Hagerty et al. 1991,( و رواني انسان نیز تأثیرگذار است
و  ارزیابی  روش های  به  دارد  سعی  حاضر  پژوهش   .)172
تحلیل معماری بعد از بهره برداری )POE( و با ارزیابی و 
به مکان و  ایجاد حس تعلق  سنجش مؤلفه های مؤثر در 
تعریف عرصه خصوصی و بررسی روابط میان این مقوله ها، 
راهنمای مفیدی برای طراحان در پی بردن به ضعف های 
موجود در طراحی محیط های خوابگاهی جهت باال بردن 
ارائه  خوابگاه ها  در  دانشجویان  زندگی  شرایط  کیفیت 
نماید. سؤال های اصلی فراروی این پژوهش عبارت اند از: 
عرصه خصوصی دانشجویان در سکونت گاه های دانشجویی 
میزان  می آید؟  حاصل  عواملی  چه  تأثیر  تحت  و  چگونه 
حس تعلق دانشجویان نسبت به خوابگاه هایی که در آن ها 
ارتباطی  دارد؟ چه  به چه عواملی  بستگی  ساکن هستند 
میان تأمین عرصه خصوصی و میزان حس تعلق افراد در 

سکونت گاه های دانشجویی وجود دارد؟

۱-۱- پیشینه تحقیق
خصوصی  زندگی  عرصه های  مورد  در  مختلفی  تحقیقات 
به  این جا  انجام شده است که در  به مکان  تعلق  و حس 
 Abdul می شود.  اشاره  آن ها  مرتبط ترین  و  مهم ترین 
خصوصی  عرصه  اهمیت  به   )2011( دیگران  و   Rahim
نامعین اند و مشخص  می پردازند و معتقدند فضاهایی که 
نیست که عمومی و یا خصوصی اند، اجازه کنترل کم تری 

بر تعامل اجتماعی می دهند، درگیری ایجاد می کنند. 
صداقت،  و  مجتبوی  توسط  صورت گرفته  تحقیقات  طبق 
بیرونی  و  درونی  عوامل  توسط  تعلق  حس   )1400(
و شناخت  ادراکات  درونی همان  عوامل  ایجاد می گردند. 
مقابل  در  و  تأثیرگذارند  او  احساسات  بر  که  بوده  فردی 
از محیط  که  عواملی هستند  از  آن دسته  بیرونی  عوامل 
اجتماعی  عوامل  شامل  و  می گذارند  اثر  انسان  بر  بیرون 
تأثیر  تحت  را  کالبدی  عوامل  آن ها  می باشند.  کالبدی  و 
مقیاس،  مصنوعی،  و  طبیعی  نور  مصالح،  هندسه،  رنگ، 
تنوع، زیبایی و عناصر طبیعی می دانند. کریمی و دیگران 
)1400( در مقاله خود به مفهوم حس تعلق به مکان در 
گذشته، به عنوان حس در خانه بودن و در حال حاضر به 
می شود،  تلقی  مکان  و  فرد  میان  عاطفی  پیوندی  عنوان 
عوامل  از  متأثر  را  مکان  به  تعلق  حس  و  کردند  اشاره 
مکان:  و  مردم  بین  »ارتباط  مقاله  در  دانستند.  متعددی 
خاطرنشان  نویسندگان   )2018( مکان«  به  تعلق  حس 
می دهند  کنترل  اجازه  مکان ها  که  آن جایی  از  می شوند 
و فرصت هایی برای حفظ حریم خصوصی فراهم می کنند، 
افراد پیوند عاطفی با مکان هایی ایجاد می کنند که تا حدی 

همراه با احساس رضایت، امنیت و آرامش باشد. 
بین  رابطه  به  مقاله خود  در  دیگران )2021(  و  ِاسکریما 
خصوصی  حریم  رضایت،  احساس  مکان،  به  تعلق  حس 
به  توجه  با  آن ها  می پردازند.  کار  محیط  در  خستگی  و 
محیط کار سه نوع عرصه خصوصی متمایز تعریف کردند: 
پیام  انتقال  به  اشاره  که  گفت وگو،  خصوصی  عرصه   .1
عرصه   .2 دارد،  ثالث  اشخاص  توسط  بدون شنیده شدن 
دخالت  بدون  مکالمه،  کنترل  که  آکوستیك،  خصوصی 
از سروصدای محیطی و  امکان جداسازی خود  دیگران و 
بصری را شامل می شود و 3. عرصه خصوصی که ناظر بر 

امکان منزوی شدن از نگاه های ناخواسته است.
بررسی  به  خود  مقاله  در   )1394( عبدی پور  و  حیدری 
نقش خلوت در ارتقای دلبستگی به مکان در خوابگاه های 
خوابگاه های  ساکنین  معتقدند  و  می پردازند  دانشجویی 
دانشجویی، از محیط خوابگاه هم چون خانه، عملکرد تأمین 
حریم شخصی خود را انتظار دارند. بنابراین، میزان رضایت 
افراد از محیط خوابگاه، بسیار متأثر از کنترل قلمرو مکانی 

و تأمین خلوت مطلوب آن ها است. 
معتضدیان و مطلبی )1393( در مقاله خود اشاره به این 
دانشجویی،  سکونت گاه های  که  صورتی  در  که  داشتند 
طراحی  دانشجویان  رفتارهای  و  استانداردها  با  مطابق 
به  و  باشند  آن ها  نیازهای  پاسخگوی  نمی توانند  نشوند، 
سازوکارهایی  با  شد  خواهند  مجبور  دانشجویان  ناچار 
خلوت  ایجاد  و  قلمرو  حفظ  درصدد  می گیرند،  به کار  که 
میزان  از  بیش  اگر  تالش  این  برآیند.  خود  مطلوب 
دلخواه برای شخصی سازی و تعریف قلمرو طبق نیازهای 
زیبایی شناختی باشد، مستلزم صرف انرژی زیادی است که 
بر کیفیت زندگی و روحیه افراد در کوتاه مدت یا درازمدت 

تأثیر نامطلوبی خواهد گذاشت. 
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2. مفاهیم و چارچوب نظری
زمینه  در  نظری  بحث  پژوهش،  موضوع  ماهیت  به  بنا 
تبیین  هم چنین  و  »خوابگاه«  و  »سکونت گاه«  تفاوت 
مفهوم »عرصه خصوصی« و »احساس تعلق به مکان« و 
که  دارد  ضرورت  موجود  ادبیات  در  دو  آن  تعامل  نحوه 

اجماالً به آن ها پرداخته می شود.

2-۱- واژه شناسی؛ چیستی »سکونت گاه« و تفاوت 
آن با »خوابگاه«

اساساً لفظ »خواب+گاه« تداعی کننده محیطی صرفاً برای 
نمود.  از آن  استفاده دیگری نمی توان  خوابیدن است که 
از قضا آن چه واقعیت قابل مشاهده است نیز چیزی مشابه 
فضاي  می دانیم  آن که  حال  است.  ذهنی  تصویر  همین 
اجتماعی  مختلف  فعالیت های  انجام  براي  باید  خوابگاه 
ایده آل باشد و نیازهاي فردي دانشجویان را برآورده کند؛ 
نیازهاي  با  متناسب  باید  دانشجویی  »اتاق  عبارتی،  به 
دانشجویان طراحی شود نه به عنوان محلی براي خواب« 
دهخدا  لغت نامه  در  واژه سکونت  اما   .)Kilcaslan 2013(
به معنای »اقامت و آرامش گزیدن« و در ادبیات متداول، 
می رسد  نظر  به  بردارد.  در  را  تسکین  و  آرامش  معانی 
مادام که محل سکونت دانشجویان را خوابگاه بنامیم، امر 
هم چنان مشتبه خواهد شد که چنین بناهایی را بر مبنای 
می آورند،  فراهم  را  افراد  تعداد  چه  خواِب  امکان  که  این 

می توان ارزیابی نمود. 

2-2- دیدگاه ها و نظریه های متفکران درباره مفهوم 
»عرصه خصوصی«

دارند؛  تعاریف حریم خصوصی یك ویژگی مهم مشترك 
برای  افراد  از  گروهی  یا  شخص  یك  توانایی  آن ها،  تمام 

را  دیگر  افراد  با  بویایی  و  تصویری  تعامل صوتی،  کنترل 
کلی،  تعریف  یك  در  لنگ   .)Lang 1987( دارند  نظر  در 
که  می داند  شخص  زندگی  از  بخشی  را  خصوصی  حوزه 
یا  مردم  اطالع  و  دید  از  دور  به  و  شخصی  محدوده  در 
را کنترل می کند.  آن  مقامات رسمی،  و  کنترل حکومت 
را  مردم  عموم  از  دور  زندگی  می تواند  خصوصی  زندگی 
که بار منفی در بر دارد و حس شکست را در بر می گیرد، 
تداعی کند؛ لذا عرصه خصوصی بخشی از زندگی است که 
تحت کنترل فرد در ظرفیت شخصی و در خارج از دید و 
دانش عموم و بیرون از کنترل رسمی یا دولتی قرار دارد 

.)Madani Pour 2010, 58-60(
متفاوت  پارامتر  پنج  هال  کتاب  تحلیل  با  جورجیو 
دسترسی، دید، نزدیکی، صدا و بویایی را بر طراحی حریم 
خصوصی مؤثر می داند. هر پنج عامل بر نحوه درك انسان 
کنترل  مکانیسم  بر  اساس  همین  بر  و  اطراف  محیط  از 
 Georgiou 2006,( تأثیر می گذارد  آن ها  حریم خصوصی 
18(. ابوغزه با تجزیه و تحلیل تفسیرهای متنوع از مفهوم 
حریم شخصی انسان، تعریف اصلی مشترك خود را بیان 
می کند؛ »فرآیندی است که با هدف کنترل مذاکرات بین 
کردن  کم  و/یا  استقالل  تقویت  آن ها  هدف  که  افرادی 
او، حریم خصوصی سه  آسیب پذیری آن است«. از منظر 
کارکرد اصلی را شامل می شود: محدود کردن اثر متقابل 
اجتماعی، ایجاد برنامه ها و استراتژی های مدیریت تعامل 
 .)Abu-Gazzeh 1996, 271( و حفظ و توسعه هویت خود
طریق  از  خصوصی  حریم   ،)1975( آلتمن  گفته  طبق 
وجود  است  ممکن  که  رفتاری  مکانیسم های  مجموعه 
نظیر: کالمی، غیرکالمی1  باشد، مشاهده می شود؛  داشته  
 Rafieian and Mohammad Niay Gharaie( و محیطی 

.)2012, 315

شکل ۱: چارچوب تنظیم حریم خصوصی در رابطه با فرهنگ

)Altman 1977(

و  شنوایی  بصری،  عوامل  نظر  از  باید  خصوصی  حریم 
 Rahim and Abu Hassan( شود  جداسازی  دسترسی 
2011(. الکساندر در مورد تأمین عرصه خصوصی در یك 
می بایستی  اتاق  »یك  می کند:  بیان  نفر  چند  برای  اتاق 

هم امکان با هم بودن افراد مثل یك گروه را برای آن ها 
فراهم کند و هم شانس تنها بودن را برای یك یا دو نفر 
در همان فضا مهیا کند« )Alexander 2009, 410(؛ مثاًل 
یك نفر می خواهد مطالعه کند ولی صحبت دیگران برای 
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چرخکار، شقایق و دیگران

وی ایجاد مزاحمت می کند، بنابراین بایستی آالچیق هایی 
اندازه ای  به  که  شوند  طراحی  اتاق ها  در  )تورفتگی هایی( 

بزرگ باشند که دو نفر به  راحتی بتوانند در آن ها بشینند 
و با هم حرف بزنند. 

شکل 2: آالچیق ها

)Alexander 2009, 410(

بر اساس تعاریف ارائه شده و نیز سایر مطالعات صورت گرفته 
را  مرتبط  مفاهیم  حریم خصوصی،  و  عرصه  در خصوص 

می توان در 9 محور زیر خالصه کرد:

جدول ۱: شاخص های تعریف عرصه خصوصی

تعریف ارائه شدهزماننظریه پردازشاخص های عرصه خصوصی
برابر محرك های 1991جانسون2 تنظیم تعامل1 در  یا  دیگران  و  بین خود  تعامل  تنظیم کننده 

محیطي
به دنبال داشتن درجه ای از حریم خصوصی، به معنای تمایل به 1986شوارتز3

دستیابی به انزوای اجتماعی نیست بلکه یك مکانیسم ارتباطی 
انسان و نشان دادن هم زمان  و راهنما برای رفتارهای اجتماعی 
مرزهای اجتماعی و جسمی است که دو فضای مختلف را از هم 

جدا می کند.
حریم خصوصي به عنوان یك فرآیند فرهنگِي خاص شناخته شده 1977گیفورد4

استفاده  اجتماعي  تعامل  تنظیم  براي  را  که سازوکارهایي  است 
.)Gifford 1977, 86( می کند

Al-Thahab2014 حریم خصوصی را به عنوان مکانیسم توسعه و حفظ فرآیند در
روابط متقابل بین افراد، در یك گروه اجتماعی کوچك یا در کل 

.)Al-Thahab et al. 2014, 230( جامعه تعریف می کند
برخالف باور عموم حریم خصوصي لزوماً به معناي کناره گیری و 1999پدرسون5کنترل2

جدایي از مردم نیست. در عوض شامل کنترل مقدار و نوع تماس 
با دیگران است.

حریم خصوصی را توانایی کنترل اجتماعی و توانایی انتخاب مقدار 1977راپاپورت6
دلخواه از روابط اجتماعی می داند.

وارن و براندیس می گویند که با توجه به اختراعات و روش کسب 1890وارن7 و براندیس8حق تنها بودن3
 و کار اخیر، توجه به گام بعدي که باید براي حفاظت از شخص 
انجام گیرد و براي تأمین امنیت افراد است، حق تنها بودن را سبب 

شده است.
باورنکردنی 1998پوسنر9حق رازداري4 پنهان کردن حقایق  عنوان حق  به  حریم خصوصي 

درباره خود
حریم خصوصی ادعای افراد، گروه ها یا نهادها است که برای خود 1967وستین10

تعیین می کنند که اطالعات مربوط به آن ها چه موقع، چگونه و تا 
چه میزان به دیگران ابالغ شود.

شکوفایي روابط5
صمیمي

بر 1992جولی اینز اختیار داشتن کنترل  به  عنوان حالت در  را  حریم خصوصي 
حدودی از تصمیم گیری های صمیمي تعریف کرد.
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تعریف ارائه شدهزماننظریه پردازشاخص های عرصه خصوصی
دسترسي6

محدود
حریم خصوصی را دسترسی محدود به خود بیان می کند.1988آنیتا آلن
وی حریم خصوصی را به عنوان »قابلیت دسترسی محدود« می داند، گویسن11

با سه جزء مستقل اما مرتبط: پنهانی و سری بودن )اطالعاتی که 
درباره یك فرد وجود دارد(، گمنامی )میزان توجهی که به شخص 
می شود( و تنهایی )میزان دسترسی فیزیکی به شخص(. هنگامی که 
هر یك از این ها مورد تجاوز قرار گیرد، حریم خصوصی از بین می رود 

.)Madani Pour 2003, 60-62(

حفظ حریم خصوصي در این زمینه به عنوان آزادي یا آزادي عمل در 2005مارگولیس12آزادي عمل7
امور شخصي فهمیده شده است.

حفاظت از8
طیف فعالیت ها

حریم خصوصی فقط آزادی از کنترل اجتماعی نیست اما در واقع 2008سولو13
نوعی حفاظت از ساختار اجتماعی است. ارزش حریم خصوصی از 
هر ساختار خصوصی سازی ایجاد نمی شود، بلکه از طیف وسیعی از 

.)Solove 2008, 174( فعالیت های آن محافظت می کند

جدا بودن از9
گروه یا دید

افراد

حریم خصوصي، یك پیش نیاز ضروري براي عملکرد مؤثر ساختار 1974برنادو14
اجتماعي است. مقاومت در برابر دیده شدن کامل در مورد رفتار فرد 

به نظر می رسد و ناشي از خواص ساختاري از زندگي گروهي است.
حریم خصوصی به عنوان کیفیت یا حالت جدا بودن از گروه یا دید 2006جورجیو15

 .)Georgiou 2006, 11( افراد می باشد

2-۳- حس تعلق به مکان
انسان  است.  آن  ساکنان  هویت  اصلي  عنصر  مکان16 
شود  نایل  خود  شناخت  به  مي تواند  مکان  شناخت  با 
از  پیچیده  است  ترکیبي  مکان17  حس   .)Habibi 2008(
معاني، نمادها وکیفیت هایي که شخص یا گروه به صورت 
ادراك  خاص  منطقه اي  یا  فضا  از  ناخودآگاه  یا  خودآگاه 
باعث  فقط  نه  مکان  حس   .)Shamai  1991( مي کنند 
هماهنگی و کارکرد مناسب فضای معماری و انسان است 
عاطفی  ادراك  و  لذت  امنیت،  احساس  برای  عاملی  بلکه 
افراد نیز می باشد و به هویت مندی افراد و احساس تعلق 
 .)Altman and Low 1992( آن ها به مکان کمك می کند
جنبه های  از  یکی  را  تعلق  حس  باید  کلی  نگاه  یك  در 
»حس مکان« دانست. حس مکان چیزی است که توسط 
جنبه  سه  به  خود  و  می گردد  شناسایی  محیط  از  فرد 
»هویت مکان«، »تعلق به مکان« و »وابستگی به مکان« 
است  احساساتی  مجموعه  مکان  هویت  می شود.  تقسیم 
و  معنا  مکان  یك  به  نسبت  فرد  یك  آن  به  واسطه  که 
هدفی می بخشد. درباره وابستگی باید گفت که این جنبه 
برطرف  در  محیط  پاسخگویی  میزان  به  مکان  حس  از 
 .)Karimi et al. 2021, 61( کردن نیازهای فرد می پردازد
وجود  به  مکان  پایه حس  بر  که  مکان  به  تعلق  بنابراین 
می آید فراتر از آگاهی از استقرار در یك مکان است. این 
حس به پیوند فرد با مکان منجر می شود و در آن انسان 
خود را جزئی از مکان می داند و بر اساس تجربه های خود 
از نشانه ها، معانی، عملکردها و شخصیت نقشی برای مکان 

در ذهن خود متصور می سازد و مکان برای او قابل احترام 
می شود )Steele 1981, 44(. این حس، انگیزه الزم برای 
 Maleki et( ماندگاری فرد در محیط را به وجود می آورد
در  افراد  سکونت  سال های  چون  عواملی   .)al. 2014, 99
و  اقامت  مدت  طول  تحصیالت،  مکان، سن، جنس،  یك 
نیز ویژگی های فیزیکی و کالبدی، تاریخی و فرهنگی یك 
مکان تا حد بسیار زیادی می تواند بر احساس افراد از آن 

.)Bazi et al. 2014, 1( مکان مؤثر باشد

2-4- عوامل تشکیل دهنده حس تعلق به مکان
بر  تعلق،  از  بُعد  این  شناختی فردی:  عوامل  ادراکی-   -  
عواطف و احساسات انسانی نسبت به مکان و محیط اطراف 
او تأکید دارد. شناخت و ادراك فرد از مکان از شروط اولیه 
 Foroozandeh and( برای ایجاد حس تعلق به مکان است

.)Motalebi 2011, 33
- عوامل اجتماعی: نقش متغیرهای اجتماعی نظیر فرهنگ، 
بر  دارد.  زیادی  اهمیت  نیز  اجتماعی  نشانه های  و  نمادها 
نشانه های  و  اطالعات  حاوی  محیط  رویکرد،  این  اساس 
مشترك اجتماعی است که انسان ها با درك و رمزگشایی 
 Siyavashpour( تعامل می رسند  به  با محیط خود  آن ها 
مکان  به  دلبستگی  محققین،  از  برخی   .et al. 2014, 6
اشتغال  میزان  مکان،  در  مردم  مشارکت  بر  مبتنی  را 
دانسته اند  فرهنگی  تعامالت  و  اجتماعی  شبکه های  در 

 .)Marcus 1995, 116(
- عوامل  محیطی- کالبدی: این دسته از عوامل بر اساس 
نظریه مکان- رفتار در روان شناسی محیطی، به دسته بندی 
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چرخکار، شقایق و دیگران

می پردازد.  کالبد  و  فعالیت  مهم  عامل  دو  به  محیط 
فعالیت های حاکم در محیط را بر اساس عوامل اجتماعی، 
کنش ها و تعامالت عمومی انسان ها تعریف می کند و کالبد 
مهم ترین  اجزا،  ساماندهی  و  فرم  متغیرهای  همراه  به  را 
عوامل در شکل گیری حس  تعلِق محیط ارزیابی می کند. 
ارتباط  و  محیطی  تمایز  ایجاد  طریق  از  کالبدی  عناصر 
درون و بیرون در فضاها به ایجاد حس  تعلق می پردازند. 
از سوی دیگر، عناصر کالبدی از طریق هم سازی و قابلیت 
تأمین نیازهای انسان در مکان در ایجاد حس تعلق مؤثرند 

)Javan Foroozandeh and Motalebi 2011, 33(. از نظر 
فریتز استیل18 )1981( مهم ترین عوامل کالبدی مؤثر در 
ادراك و حس مکان، اندازه مکان، درجه محصوریت، تضاد، 
بو،  رنگ،  بافت،  فاصله،  انسانی،  مقیاس  تناسب،  مقیاس، 
صدا و تنوع بصری19 است. او هم چنین خصوصیاتي نظیر 
هویت، تاریخ، تخیل و توهم20، راز و رمز، لذت، شگفتي21، 
برقراري  موجب  را  خاطره  و  شور23  سرزندگي22،  امنیت، 

رابطه متمرکز با مکان مي داند. 

شکل ۳: عوامل تشکیل دهنده حس تعلق به مکان

تعلق  حس  و  خصوصی  زندگی  عرصه  رابطه   -5-2
به مکان

تأثیر  بر چگونگی حس مکان  فردی و جمعی  ارزش های 
می گذارد و حس  مکان نیز بر ارزش ها، نگرش ها و به ویژه 
 Canter 1971,( می گذارد  تأثیر  جمعی  و  فردی  رفتار 
17(. تعلق به مکان پیوندی است بین یك فرد یا گروه و 
مکان، که بر اساس سطح فضایی، درجه اختصاصی بودن 
و  است  متغیر  مکان،  کالبدی  یا  اجتماعی  ویژگی های  و 
روان شناسانه  فرایندهای  و  شناخت  احساس،  طریق  از 
رفتاری، آشکار می شود )Scannel and Gifford 2010(. از 
نظر سالواسن شخصیت کالبدی، مالکیت، اصالت، ساکنان، 

جمعی  و  خصوصی  فضاهای  و  طبیعت  رفاهی،  وسایل 
مکان  خلق حس  در  مؤثر  و  مکان  تشکیل دهنده  اجزای 

.)Salvesen 2002( است
مطالعات باتل و مارتینسون حاکي از رابطه معکوس اندازه 
است  بوده  آن  ساکنین  مکان  به  تعلق  میزان  و  اجتماع 
نتیجه  می توان  آن  از   .)Buttle and Martinson 1979(
شود،  کم تر  فضا  بودن  میزان خصوصی  هر  به  که  گرفت 
حس تعلق به مکان نیز کم تر می شود. هریس و همکارانش 
محل  در  که  افرادی  می داد  نشان  که  یافتند  شواهدی 
زندگیشان امکان دستیابی به حریم خصوصی را داشته اند، 
نیز نسبت به آن مکان پیدا کرده اند  دلبستگی بیش تری 
)Harris et al. 1995, 318(. آن ها دریافتند افرادی که در 
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از  آن ها  رضایتمندی  میزان  و  ساکنند  گروهی  خانه های 
دستیابی به حریم خصوصی مطلوب بیش تر است، سطح 
اساس  این  بر  پیدا کرده اند.  نیز  را  تعلق  از حس  باالتری 
چنین به نظر می رسد که هر فرد که بتواند در نظم دهی 
به عرصه خصوصی مورد نظر خود موفق تر باشد، می تواند 
 Harris et al.( میزان حس تعلق خود را نیز تقویت کند
1996(. در عین حال هریس و همکاران در تحقیقاتی که 
خصوصی،  عرصه  میان  ارتباط  به  دادند،  ارایه   1995 در 
حس تعلق به مکان و رفاه پرداختند. آن ها اذعان داشتند 
که کاربرانی که نمره باالتری به رفاه و آسایش در مکان 
زندگی خود می دهند، سطح باالتری از دلبستگی به مکان 
را نیز دارا هستند )Harris et al. 1995, 319(. هم چنین 
وینسل و همکارانش عرصه خصوصی را عنصر پایه ای در 
 Vinsel et( می کنند  قلمداد  آسایش  و  رفاه  به  دستیابی 
 Stokols and Shumaker( پژوهشگرانی مانند .)al. 1980
163 ,1982( اظهار داشتند که دلبستگی به مکان با رفاه 
و آسایش همبسته است. در پژوهش مك اندرو )1998( 
از دلبستگی  باالتری  افرادی که به سطح  نشان داده شد 
ریشه  مکان  در  پیش  از  بیش  می یابند،  دست  مکان  به 
می دوانند و کم تر تمایل به تغییر محیط خود دارند. این 
را در محیط زندگی خود  افراد احساس خلوت بیش تری 
تجربه می کنند و کنترل بیش تری نیز بر محیط پیرامون 

.)McAndrew 1998, 411( خود دارند

۳. معرفی نمونه های مورد مطالعه
به عنوان نمونه های مورد مطالعه، خوابگاه های دانشگاه یزد 
انتخاب  متفاوت  معماری های  اما  همسان  بستر  دلیل  به 
شدند. خوابگاه شقایق با زیربنای 5600 متر دارای ساختار 
سوییتی به تعداد 28 عدد و در دو طبقه است. هر سوییت 
دارای سه اتاق خواب، نشیمن و آشپزخانه بوده و برای هر 
سوییت دو سرویس و حمام در نظر گرفته شده است. این 
گل محمدی  خوابگاه  است.  مریم  خوابگاه  مشابه  خوابگاه، 
در دو طبقه، 10000 متر مربع زیربنا و 700 نفر ظرفیت 
اتاق  دارد. هر سوییت دارای یك نشیمن است و هر سه 
از نشیمن جدا می شوند )سوییت ها  پله  با  داخل سوییت 
نیم طبقه هستند و به طور معمول سه اتاق باال و دو اتاق 
پایین قرار دارد(. سرویس ها و آشپزخانه در داخل راهروی 
اصلی واقع اند. ساختمان هر دو در اطراف حیاط مرکزی 
دلیل  به  سوییت ها  نشیمن  از  است.  گرفته  شکل  وسیع 
نداشتن مبلمان مناسب به عنوان فضایی برای پهن کردن 
لباس استفاده می شود. خوابگاه گل محمدی و یاس دارای 
در  نفر   525 ظرفیت  با  یاس  خوابگاه  یکسانند.  معماری 
شقایق،  و  گل محمدی  خوابگاه  شد.  تاسیس   73 سال 
معرفی شدند.  در سال 84  برتر کشور  عنوان خوابگاه  به 
خوابگاه ریحانه، نیلوفر و نرگس دارای معماری یکسان و 
راهرویی در هر یك از چهار طبقه اند. اتاق ها در بازوهای 
قرار  مرکز  در  راه پله  و  سرویس ها  و  آشپزخانه  و  طرفین 

ولی  است  سوییتی  ساختار  دارای  نیز  الله  خوابگاه  دارد. 
سرویس ها و حمام در راهرو قرار دارند. خوابگاه نسترن نیز 
دارای ساختار سوییتی ولی با تعداد زیادی اتاق داخل یك 
سوییت است. حیاط مرکزی این خوابگاه، نسبت به سایر 

خوابگاه ها کوچك تر است.

شکل 4: خوابگاه مریم دانشگاه یزد 

شکل 5: خوابگاه نیلوفر دانشگاه یزد

سوییت  یک  و  سوییت ها  بین  راهروی  باال؛  از   :6 شکل 
خوابگاه گل محمدی
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شکل 7: پالن یکی از سوییت های خوابگاه شقایق

شکل 8: محوطه خوابگاه یاس

شکل ۱0: خوابگاه نسترن

شکل ۱2: پالن یکی از سوییت های خوابگاه یاس

شکل 9: خوابگاه ریحانه

شکل ۱۱: خوابگاه شقایق

شکل ۱۳: پالن کلی خوابگاه شقایق
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شکل ۱4: پالن کلی خوابگاه نیلوفر، نرگس، ریحانه

4. روش تحقیق
این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد و در قالب 
موردپژوهی به انجام رسیده است. جامعه آماري پژوهش 
یزد  دانشگاه  خوابگاه های  در  ساکن  دختر  دانشجویان  را 
کوکران  فرمول  کمك  به  نمونه  حجم  داده اند.  تشکیل 
در  و  حبیب پور  و  سراج زاده  مطالعه  نتایج  به  توجه  با  و 
تعیین  نفر   140  ،d=0.05 ،p=0.1 ،Z=1.96 نظرگرفتن 
نمونه گیري تصادفی  از روش  نمونه گیري  براي  و  گردیده 
استفاده شده است. معیارهاي ورود به مطالعه، دانشجویانی 
از  و  داشته  رضایت  مطالعه  در  شرکت  به  که  بودند 
دانشجویان انتقالی یا مهمانی نباشند. جمع آوري اطالعات 
با بهره گیري از سه پرسش نامه »مشخصات دموگرافیك«، 
»عرصه خصوصی« و »حس تعلق به مکان« انجام گرفت. 
تحصیلی،  رشته  سن،  شامل  دموگرافیکی  مشخصات 
وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی، مدت تحصیل در دانشگاه، 
مدت اقامت در خوابگاه، شهر محل سکونت دائمي دانشجو 
و تعداد افراد ساکن در اتاق بوده است. درباره ترجیحات 
دانشجویان در حوزه محیط و معماري خوابگاه نیز مواردی 
و  اتاق ها  و ظرفیت  اندازه  مورد  در  آن ها  ترجیح  قبیل  از 
نوع تخت، به صورت سؤال هایي کوتاه پاسخ طراحي گردید. 
پرسش نامه  از  خصوصی،  عرصه  سنجش  منظور  به  
محقق ساخته 12 سوالی استفاده شد که روایی آن توسط 
سه کارشناس بررسی و تأیید گردید و پایایی ابزار آلفای 
به صورت  پرسش نامه  آمد.  به دست  آن 0.763  کرونباخ 
طیف چهارگزینه ای لیکرت )خیلی کم، کم، متوسط و زیاد( 
تا  یك  از  پرسش نامه  به سواالت  نمره دهی  و  تعریف شد 
چهار بود؛ بنابراین دامنه نمره بین 48-12 تعیین می شود. 
وضعیت   35 تا   20 بین  وضعیت ضعیف،   20 زیر  نمرات 

متوسط و باالتر از 35 وضعیت خوب تلقی می شوند.
ابزار سنجش حس تعلق به مکان پرسش نامه محقق ساخته 
10 سؤالی بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 
0.832 به دست آمد. پاسخ ها بر اساس مقیاس لیکرِت پنج 
مخالفم،  ندارم،  نظری  موافقم،  موافقم،  )کاماًل  درجه اي 
کاماًل مخالفم( بوده و به هر گزینه به ترتیب نمره هاي 1، 
2، 3، 4 و 5 اختصاص یافت. پایین ترین نمره ممکن در 

حس تعلق به مکان 10 و باالترین نمره ممکن 50 است 
و دامنه نمره های به دست آمده به سه گروه حس تعلق 
پایین )19<(، متوسط )40-19( و باال )50-40( تقسیم 
شدند. هم چنین سؤاالت در مورد ویژگی اتاق ایده آل فرد 
هر  راهکارهای  هم چنین  و  عامل جورجیو  پنج  اساس  بر 
فرد برای تأمین عرصه خصوصی خود و سؤال هایی برای 
تشریحی  صورت  به  مکان  به  تعلق  میزان حس  سنجش 

تعریف گردید.
پس از جمع  آوری داده  ها و انجام کنترل  های الزم، به   منظور 
شد.  استفاده   SPSS22 نرم افزار  از  داده  ها  آماری  تحلیل 
آزمون  های  از  استفاده  با  داده ها  بودن  نرمال  صورت  در 
نرمال  صورت  در  و   T-test و  واریانس  آنالیز  پارامتریك 
نبودن توسط آزمون  های غیرپارامتریك و آزمون معناداري 
ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در 

این روند، سطح اطمینان 95 درصد در نظر گرفته شد.
ابعاد  نمره  دو  مقایسه  طریق  از  پرسش نامه  تکرارپذیری 
پرسش نامه که طی دوبار با فاصله زمانی دو هفته )آزمون-
آزمون مجدد( توسط 21 دانشجوی ساکن در خوابگاه )که 
جزء افراد تحت مطالعه نبودند( تکمیل گردیده بود، مورد 
بررسی قرار گرفت. ضریب همبستگی درون خوشه ای برای 
تمام سازه های پرسش نامه  ها مقادیر باالی 0.75 به دست 

آمد که دارای پایایی ایده آلی بودند.

5. یافته های تحقیق
 140 مجموعاً  اتّکا،  قابل  و  الزم  نتایج  به  دستیابی  برای 
گرفت.  قرار  تحلیل  مورد  و  شد  جمع آوری  پرسش نامه 
درصد   87 .9 پرسش نامه ها  به  پاسخ دهنده   140 بین  از 
مقطع  درخصوص  بوده اند.  متأهل  درصد   12 .1 و  مجرد 
درصد   62 .9 داد  نشان  یافته ها  پاسخ دهندگان،  تحصیلی 
پاسخگویان دانشجوی کارشناسی، 7. 35 درصد دانشجوی 
هستند  دکتری  دانشجوی  درصد   1 .4 و  کارشناسی ارشد 
خود  خوابگاه  در  زندگی  ادامه  به  تمایل  درصد   60 .5 و 
در  خوبی  خاطرات  که  داشتند  بیان  درصد   72 .5 دارند. 

این خوابگاه دارند.
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چرخکار، شقایق و دیگران

جدول 2: میزان میانگین، حداقل، حداکثر و انحراف معیار متغیرهای کّمی

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلمتغیر
192.711.3مدت تحصیل در دانشگاه )سال(

162.441.45 مدت اقامت در خوابگاه
284.791.14تعداد افراد ساکن در اتاقتان

183.331.06ظرفیت اتاق ایده آل شما
154330.395.77نمره عرصه خصوصی

164834.947.28نمره حس تعلق به مکان

نتایج تحلیل ها نشان می دهند اکثر دانشجویان تمایل به 
هم چنین  و  دارند  اتاق  فرورفتگی های  داخل  پایین  تخت 
دانشجویان از بین سالن مطالعه، اتاق، تخت خود و غیره، 
انتخاب  مطالعه  برای  مناسب تری  مکان  را  مطالعه  سالن 
کرده اند که این حاکی از عدم تأمین عرصه مناسب برای 
مطالعه در اتاق می باشد. در مورد ترجیح دانشجویان به لحاظ 
مکان یابی اتاق خود )دسترسی به سلسله مراتب مناسب، 
دور بودن از سرویس و آشپزخانه به دلیل بوی نامطبوع، 
بودن  نزدیك  دیگر،  افراد  مستقیم  دید  نداشتن  سکوت، 
اکثر دانشجویان ترجیح می دهند  به راه پله و آشپزخانه(، 
که اتاق آن ها دارای سلسله مراتب مناسب و سکوت باشد.

دانشجویان از بین عوامل مشخص کننده عرصه خصوصی 
عوامل  سایر  از  پررنگ تر  را  رفتاری  عامل  اتاق،  در  خود 
دیده اند که حاکی از آنست که در طراحی اتاق ها، عوامل 
مناسب،  مبلمان  چیدمان  مانند  خصوصی  عرصه  تنظیم 
که  است  نشده  گرفته  نظر  در  غیره  و  از سطوح  استفاده 
دانشجویان  بین  تنش هایی  ایجاد  باعث  که  این  بر  عالوه 
نیز  خوابگاه  محیط  از  انزجار  به  منجر  گاهی  می شود، 
هم چنین  می گذارد.  تأثیر  فرد  تعلق  بر حس  و  می گردد 
دانشجویان در مورد مؤلفه احساس دلتنگی برای دوستان، 
اتاق، تخت و محوطه خوابگاه، حس استقالل در خوابگاه، 

اکثریت به مورد دوستان و دورهمی ها اشاره داشتند.

جدول ۳: آمار توصیفی سواالت عرصه خصوصی

سواالتردیف
زیادمتوسطکمخیلی کم

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

تا چه میزان شما در اتاقتان سکوت مناسب برای 1
1913.62920.77654.31611.4مطالعه و استراحت دارید؟ 

تا چه میزان شما در اتاقتان مکان مناسب برای 2
8157.92920.72215.785.7مطالعه دارید؟ )میز مطالعه منحصر به خود(

تا چه میزان شما در اتاقتان در هنگام خواب 3
3222.95136.44834.396.4دیگران، امکان مطالعه دارید؟

تا چه میزان شما در اتاقتان شرایط مناسب برای 4
96.42215.77855.73122.1استراحت دارید؟

تا چه میزان در اتاقتان از دید بقیه افراد محفوظ 5
4632.935253424.32517.9هستید؟

6
تا چه میزان سروصدای افراد در راهروها و 

کریدورها و آشپزخانه موجب بهم زدن خلوت 
شما می شود؟

53.62920.73927.96747.9

تا چه میزان شما در اتاقتان دارای فضای باز یا 7
6244.34733.62618.653.6نیمه باز خصوصی هستید؟

8
تا چه میزان عرصه وسایل شما در اتاق تعریف 
شده است؟ )به طوری که بقیه افراد کاماًل از 

جایگاه وسایل شما آگاهی دارند.(
107.11611.45841.45640

تا چه میزان شما توانایی انتخاب مقدار دلخواه از 9
1611.428206747.92920.7روابط اجتماعی را در اتاقتان دارید؟
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سواالتردیف
زیادمتوسطکمخیلی کم

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

تا چه میزان شما دارای احساس امنیت در 10
96.41913.66143.65136.4اتاقتان هستید؟

تا چه میزان شما دارای فضای شخصی منحصر 11
2618.63927.95942.11611.4به خود هستید؟

تا چه میزان شما در این جا ]خوابگاه[ حس 12
5035.73726.44129.3128.6حضور در خانه را دارید؟

جدول 4: آمار توصیفی پرسش نامه حس تعلق به مکان

سواالتردیف
کاماًل موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاماًل مخالفم

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

وقتی برای مدتی از خوابگاه دور می شوم، دلم 1
1712.12316.42517.94431.43122.1میخواهد زودتر برگردم.

وقتی برای مدتی از خوابگاه دور می شوم، دلم 2
42.985.71812.95438.65640برای هم اتاقی ها تنگ می شود.

1510.7139.32519.75237.13525من زندگی در خوابگاه را دوست دارم.3

10.7107.185.77150.75035.7جاهای مختلف خوابگاه را به خوبی می شناسم.4

0096.42014.35740.75438.6خاطرات مهم و زیادی در خوابگاه دارم.5

من زندگی در خوابگاه را به زندگی در جاِی 6
2920.72618.62719.34330.71510.7دیگر ترجیح می دهم.

اگر قرار باشد مکان اتاق خود را تغییر دهم، 7
141028203222.94834.31812.9مکانی مشابه را انتخاب می کنم.

با هم اتاقی ها، همسایگان یا دوستانم در خوابگاه 8
32.17596.46949.35237.1صحبت یا دیدار می کنم.

نمای ساختمان ها، طراحی و هماهنگی آن ها 9
28202014.33122.14431.41712.1در خوابگاه برای من جذاب است.

سیمای اتاق، خوابگاه، آشپزخانه و کریدورها در 10
4733.62719.33625.71913.6117.9خوابگاه منظم و زیبا هستند.

جدول 5: بررسی ارتباط بین نمرات با داده های کیفی دوحالته

عرصه خصوصیتعدادمتغیر
)SD  ± میانگین(

حس تعلق به مکان
 )SD  ± میانگین(

وضعیت تأهل
7.45±5.9135.07±12330.41مجرد
5.99±4.7634.06±1730.18متأهل

p-value0.8760.449
تمایل به ادامه زندگی در خوابگاه

5.68±4.7438.2±8532.83بلی
6.373±5.2629.29±5526.47خیر

p-value0.0000.000
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در جدول فوق ارتباط سنجی میان نمرات عرصه خصوصی و 
حس تعلق به مکان با متغیرهای کیفی دوحالته با استفاده 
نمرات  بودن  غیرنرمال  به  توجه  با  من ویتنی  آزمون  از 
ارتباط  تأهل  وضعیت  و  نمرات  میانگین  بین  است.  آمده 
میانگین  یعنی  )P-Value >0.05(؛  نشد  یافت  معناداری 

نمرات در افراد مجرد و متأهل متفاوت نیست. بین نمرات 
و تمایل ادامه زندگی در خوابگاه ارتباط معناداری وجود 
در  زندگی  ادامه  به  تمایل  که  افرادی  در  نمرات  و  دارد 

خوابگاه دارند باالتر است.

جدول 6: بررسی همبستگی اسپیرمن بین نمرات عرصه خصوصی و حس تعلق به مکان با متغیرهای کّمی

حس تعلق به مکانعرصه خصوصیتعداد افراد ساکن در اتاقمدت اقامت در خوابگاهمدت تحصیلمتغیر

عرصه خصوصی
0.0310.015-0.128-0.599**

0.7160.8610.132-0.000

حس تعلق به مکان
0.140.159-0.219**0.599**-
0.10.0610.0090.000-

** سطح معناداری 0.01

ساکن  افراد  تعداد  و  مکان  به  تعلق  نمره حس  بین  تنها 
در اتاق با یکدیگر ارتباط معکوس آماری مشاهده گردید 
)P-Value >0.01(؛ یعنی با کاهش تعداد افراد ساکن در 
اتاق، نمره حس تعلق به مکان افزایش یافته است. هم چنین 
بین نمره عرصه خصوصی و حس تعلق به مکان همبستگی 
مستقیم و قوی مشاهده شد )P <0.01, r=0.599(. اما بین 

سایر متغیرها و نمره عرصه خصوصی و حس تعلق به مکان 
از نظر آماری ارتباط معنادار نبود )P-Value >0.05(. در 
عرصه  درباره  صورت گرفته  ارزیابی های  رابطه،  همین 
به  تفکیك خوابگاه های  به مکان،  تعلق  خصوصی و حس 

مورد مطالعه به قرار زیرند.

جدول 7: ارزیابی مؤلفه های عرصه خصوصی و حس تعلق به مکان در موردهای مطالعاتی

p-valueحداکثرحداقلMeanStd. Deviationتعداد

عرصه 
خصوصی

2129.71436.1655716.0041.00نسترن

0.195

1628.06256.3923815.0036.00مریم
2532.64006.2973522.0041.00گل محمدی

1429.64295.7593715.0040.00الله
629.66673.8815825.0036.00نرگس
1233.00002.8920027.0036.00ریحانه
2329.73914.6536118.0039.00یاس

2330.08706.3740521.0043.00شقایق

حس تعلق به 
مکان

2132.14297.5583419.0047.00نسترن

0.05

1631.75005.8137823.0040.00مریم
2537.12007.2475322.0048.00گل محمدی

1437.21438.4414618.0046.00الله
630.83338.3765521.0042.00نرگس
1237.91675.9461027.0047.00ریحانه
2335.17396.7800016.0044.00یاس

2335.26096.9033421.0048.00شقایق
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شکل ۱5: میانگین نمره عرصه خصوصی در خوابگاه های مورد مطالعه

بیش ترین میانگین نمره عرصه خصوصی متعلق به خوابگاه 
ریحانه و کم ترین نمره مربوط به خوابگاه مریم می باشد، 

این  است  از 0.05  بزرگتر   p-value اینکه  به  توجه  با  اما 
اختالف معنادار نیست.

شکل ۱6: میانگین نمره حس تعلق در خوابگاه های مورد مطالعه

مربوط  مکان  به  تعلق  حس  نمره  میانگین  بیش ترین 
نرگس  خوابگاه  برای  نمره  کم ترین  و  ریحانه  خوابگاه  به 
با 0.05  برابر   p-value اینکه با توجه به  به دست آمد که 

بود. هم چنین میانگین  این اختالف معنادار خواهد  است 
نمره حس تعلق در خوابگاه های مختلف متفاوت است.

جدول 8: ارزیابی مؤلفه های عرصه خصوصی و حس تعلق در انواع مختلف خوابگاه ها

p-valueحداکثرحداقلMeanStd. Deviationتعداد

عرصه 
خصوصی

7229.56946.1066315.0043.00سوئیتی
0.228 2031.25004.2658420.0036.00راهرویی

4831.35.7036818.0041.00نیمه سوئیتی

حس تعلق به 
مکان

7233.97227.4284818.0048.00سوئیتی
0.251 2035.45007.1926521.0047.00راهرویی

4836.18757.0217216.0048.00نیمه سوئیتی

با توجه به نمودارها میانگین نمره عرصه خصوصی و حس 
است  بیش تر  قدری  نیمه سوئیتی  خوابگاه های  در  تعلق 
 p-value( این اختالف معنادار نیست از لحاظ آماری  اما 

بزرگتر از 0.05( یعنی میانگین نمره حس تعلق به مکان 
و عرصه خصوصی برحسب نوع خوابگاه متفاوت نیست.

شکل ۱7: میانگین نمره عرصه خصوصی بر حسب نوع خوابگاه
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چرخکار، شقایق و دیگران

شکل ۱8: میانگین نمره حس تعلق به مکان بر حسب نوع خوابگاه

6. بحث و نتیجه گیری
در مورد ظرفیت اتاق ها نتایج تحقیق حاکی از آنست که 
اکثر دانشجویان به اتاق های دو تا نهایتاً چهار نفره به  لحاظ 
و  کم تر  ازدحام  و  بیش تر  مکانی  قلمرو  عرصه خصوصی، 
توجه  با  دارند.  تمایل  نبودن،  ایزوله  و  تنها  در عین  حال 
به این که پاسخ های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و 
پایین تر در مورد ظرفیت اتاق متفاوتست، می توان دو الگوی 
متفاوت جهت طراحی خوابگاه برای این دو گروه تحصیلی 
در نظر گرفت. هم چنین با توجه به افزایش مساحت دید 
سبب  خصوصی  بخش های  و  خواب  اتاق های  در  به ویژه 
رفت وآمد  هنگام  خواب  اتاق های  داخلی  فضای  شده 
دانشجویان از راهرو، بیش تر دیده شود که اشراف دیگران، 
فضایی  چیدمان  نوع  از  دانشجویان  نارضایتی  بر  عاملی 
یك طبقه  تخت  دانشجویان  تخت،  نوع  زمینه  در  است. 

داخل فرورفتگی را به تخت دوطبقه ترجیح دادند.
مطابق آن چه گذشت، واژه مصطلح »خوابگاه« دربرگیرنده 
مفهومی ناقص و فاقد کیفیت های مورد انتظار از سکونت  در 
دوران دانشجویی است و به جای آن، عنوان »سکونت گاه 
دانشجویی« که گستره و ژرفای معنایی بیش تر و مفهوم 
کامل تری از سکونت در مقطع ویژه زندگی دانشجویی را 
در بر می گیرد، ترجیح دارد. تحقق مفهوم متکامل سکونت 
به  توجه  عطف  مستلزم  دانشجویی،  سکونت گاه های  در 
است؛ عرصه  مکان  به  تعلق  عرصه های خصوصی و حس 
زندگی خصوصی، امکان خلوت، اندیشه و آرامش را فراهم 

می نماید.
مهم ترین عوامل تحقق عرصه خصوصی در سکونت گاه های 
 .1 نمود:  خالصه  زیر  عوامل  در  می توان  را  دانشجویی 
عوامل صوتی  کنترل   .2 )دیداری(،  بصری  عوامل  کنترل 
)شنیداری( و 3. کنترل میزان دسترسی. از طریق کنترل 
خواهد  وجود  امکان  این  پیش گفته،  عوامل  تنظیم  و 
داشت که »حریم« و »عرصه خصوصی« تعریف و میزان 
»تعامل« در محیط سکونت گاه دانشجویی، تنظیم گردد و 
کیفیت های مورد توقع از آن تحقق یابد. در همین راستا، 
تمهید و تنظیم درست »عرصه مطالعه و خواب« می تواند 
به  طور مستقیم بر میزان رضایت مندی از عرصه خصوصی 
سکونت گاه دانشجویی تأثیر داشته باشد. در صورت تأمین 
عرصه خصوصی در سکونت گاه های دانشجویی، زمینه الزم 

شخصی،  استقالل  تأمین  چون  اهدافی  تحقق  منظور  به  
کاهش هیجانات، امکان خودارزیابی و ارتباطات کنترل شده 

با دیگران برای ساکنین این سکونت گاه ها فراهم می آید. 
میزان  در  مؤثر  عوامل  بر  ناظر  نتایج  از  دیگری  بخش 
که  است  دانشجویی  محیط سکونت گاه  به  تعلق«  »حس 
مهم ترین آن ها به قرار زیرند: 1. عوامل ادراکی- شناختی 
)غالباً متأثر از معماری و محیط سکونت گاه( و 2. عوامل 
اجتماعی )غالباً در رابطه با هم اتاقی ها(. در این رابطه نیز 
دارا بودن کالبد مناسب و کیفیت های معماری و محیطی 
و  محیط سکونت گاه  از  رضایت مندی  میزان  بر  می توانند 
به تبع آن، بر میزان احساس تعلق و دلبستگی به محیط 
سکونت گاه دانشجویی تأثیر مستقیم داشته باشند. تأمین 
و  فرد  میان  عاطفی  رابطه  ارتقای  به  منجر  مذکور  موارد 
محیط شده و زمینه افزایش دلبستگی به مکان خوابگاه را 

برای دانشجویان فراهم می کند. 
نمونه های  تحلیل  از  آن چه  بر  تمرکز  با  تحقیق  نتایج 
می گذارد  صحه  نکته  این  بر  آمد،  دست  به  موردی 
تعریف  نحوه  میان  بی واسطه ای  و  مستقیم  ارتباط  که 
»عرصه های خصوصی« و کیفیت تنظیم و قابلیت کنترل 
آن ها در محیط سکونت گاه دانشجویی با میزان دستیابی 
اساس  بر  دارد.  وجود  محیط  آن  به  تعلق«  »احساس  به 
عرصه  تأمین  جهت  ارائه شده  راهکارهای  حاصله،  نتایج 
خصوصی و نتایج آن بر ارتقای حس تعلق به مکان شرح 

داده می شود: 
با هم اتاقی ها: به هر فرد این امکان  - تطابق عاطفی فرد 
داده شود که خود هم اتاقی هایش را انتخاب کند. این باعث 
می شود فرد راحت تر بتواند حریم خصوصی خود را تعریف 

و تأمین کند و حس تعلق به اتاق خود داشته باشد.
- فراهم کردن امکانات: دانشجویانی که امکانات بیش تری 
دارند، نیاز کم تری به حریم خصوصی دارند و این امر سبب 
می شود به امکانات شخصی خود حس تعلق داشته باشند. 
اتاق )عدم استفاده  قابلیت تغییر مبلمان  با فراهم آوردن 
از مبلمان ثابت(، این امکان فراهم می شود که افراد حس 

تعلق بیش تری به اتاق خود داشته باشند.
- تناسب بین تعداد افراد ساکن در اتاق با مساحت اتاق: 
با  متناسب  اتاق ها  در  ساکن  افراد  تعداد  صورتی  که  در 
ابعاد فیزیکی آن ها باشد، افراد کنترل بیش تری بر تعامالت 
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که  اتاق هایی  در  متقاباًل  داشت.  خواهند  خود  اجتماعی 
نباشد،  آن ها  کالبدی  ابعاد  با  متناسب  جمعیت،  تعداد 
حس  آن،  تبع  به  و  شده  اختالل  دچار  تعامالت  کنترل 

تعلق افراد نیز کاهش می یابد.
دسترسی  سلسله مراتب  و  مکانی  سلسله مراتب  ایجاد   -
فضاها:  مرزبندی  و  سکونت گاه  طراحی  در  عملکردی  و 
سلسله مراتب مکانی و سلسله مراتب دسترسی، گامی مهم 
در تعیین قلمرو و اطمینان از محرمانه بودن فضا است. اگر 
عمومی  فضای  از  مناسب  سلسله مراتب  با  افراد  اتاق های 
جدا نشود، افراد در کنترل تعامالت دیداری، شنیداری و 
حتی بویایی دچار مشکل شده و فرد نسبت به فضایی که 

عمومی تر است، حس تعلق کم تری خواهد داشت.
- تفکیك مرز و قلمروهای خصوصی و عمومی: با استفاده 
ال شکل،  چیدمان  نظیر  محیطی  گرافیك  تکنیك های  از 
امر  این  سقف،  طراحی  و  دنج  گوشه  در  تخت ها  چینش 

امکان پذیر خواهد بود.
که  اتاق  در  تورفتگی هایی  طراحی  آالچیق ها:  طراحی   -
هم حرف  با  و  بشینند  آن ها  در  بتوانند  به راحتی  نفر  دو 
از  را  آن  فرد  می شود  سبب  تورفتگی ها  هم چنین  بزنند؛ 
آِن خود بداند و حس تعلق به مکان افزایش یابد. راه حل 
دیگر، تعریف عرصه خصوصی با استفاده از پله، پرده، نور 
پارتیشن میان تخت خواب ها که خود شامل قفسه ها و  و 

کمدهای شلفی دانشجویان می باشد.
- رعایت اصل کثرت در عین وحدت در کل مجموعه: برای 
عملکردهای  و  ویژگی ها  تفاوت  به  باید  اصل  این  تحقق 
فضاها، فعالیت ها و قلمروها توجه داشت. اگر توجه کافی به 
این موضوعات نگردد و فضاها با تضاد  یا Contrast طراحی 
شوند، ممکن است منجر به هرج ومرج مکانی شود. بنابراین 
داشت.  نگاه  را  تعادل  جانب  زمینه  این  در  باید  همیشه 
شدن  کوچك  یا  شدن  بزرگ   از  متنوعی  جزءفضاهای 
ارتفاع  اختالف  ایجاد  هم چنین  می آیند.  به  وجود  فضاها 
یا تغییر در میزان باز بودن در ایجاد فضاهای متوالی مؤثر 
است. به  عنوان نمونه، خردکردن فضاهای عمومی وسیع 
به  تعلق  حس  افزایش  به  منجر  کوچك تر  عرصه های  به 
مکان، امنیت و رضایت می شود )تعریف حیاط های کوچك 
بسته،  و  باز  عبوری  مسیرهای  در  مکث  نقاط  خودمانی، 
دانشجویان  پاتوق های  به  عنوان  و کوچك  دنج  صفه های 
فضاهای  ایجاد  در  مؤثر  تغییرات  لذا  سوییت ها(.  میان 
دو  مقیاس   .1 قرار می گیرند:  نظر  مد  زیر  متوالی مطابق 
عناصر   .4 محصور،  فضای  دمای   .3 فضا،  نوع   .2 فضا، 

محدود کننده فضا و 5. رنگ.
در پرتو تحقق این عوامل، حریم خصوصی و قلمرو افراد 
به  نحو مناسبی تأمین می شود و این خود باعث ایجاد و 
ارتقای حس تعلق در سکونت گاه دانشجویی خواهد گردید.
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