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Abstract
Aim: The purpose of the present study was to determine factors affecting the
quality of dormitory physical environment. Methods: The research method
was correlational and the statistical population consisted of all female
students living in dormitories (N=1648). The sample size was based on
Kline’s (2015) recommendation of 2.5–5 cases per parameter. Since there
were 29 parameters in the present study, a sample size of 150 was deemed
suitable. This cross-sectional study was conducted using 172 female students
residing in the women’s dormitory of Shahid Beheshti University, Tehran
from October to December 2018. Bachelor, Master and PhD students were
selected using cluster sampling. Respondents were selected from 24 different
disciplines and from faculties of Humanities, Social Sciences, Natural
Sciences and Engineering. Students’ residential satisfaction questionnaire
was completed by all participants. Students responded to each item of the
questionnaire by using a Likert scale. 150 questionnaires were included in the
final analysis after excluding 22 questionnaires with missing data. In order to
process information and put items of the questionnaire into categories,
exploratory factor analysis (EFA) was used and five major factors for
residential satisfaction in dormitories were extracted according to students’
opinions. Results: Results showed that there was a significant positive
relationship between residential satisfaction and physical criteria of interior
space and function (r=0.361, P=0.01), management and health services
(r=0.475, P=0.01), aesthetics and natural lighting (r=0.498, P=0.01), security
and social relationships (r=0.141, P=0.05) and relationship with nature
(r=0.225, P=0.01). Conclusion: Based on the findings, we conclude that the
evaluation of effective factors on satisfaction in dormitory space may be
useful in the designers’ decision to improve the quality of student housing.
As a consequence, the conversion of these qualitative criteria into
architectural design suggestions is needed to reduce the present problems of
students’ dormitories.
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هدف :هدف پژوهش یافتن معیارهایی برای ارتقای کیفیت فضای کالبدی خوابگاههای دانشجویی بود.
روش :روش پژوهش از نوع همبستگی در یک مقطع زمانی و جامعه آماری کلیه ساکنان خوابگاه دختران

دریافت مقاله97/05/02 :
پذیرش مقاله97/32/26 :

دانشگاه شهید بهشتی تهران به تعداد  1461نفر در پاییز سال  1931بود .حجم نمونه بر اساس نظر
کالین ( 2/2 ،)2112تا  2برابر تعداد گویههای پرسشنامه تعداد  112نفر تعیین و به روش نمونهگیری
خوشهای از  26رشته مختلف در مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری از دانشکدههای
علوم انسانی ،علوم اجتماعی و رفتاری ،علوم پایه و فنی و مهندسی انتخاب شد .در راستای سنجش
اولویت بندی نیازهای کیفی ،دانشجویان دخترِ ساکن خوابگاه به پرسشنامه  23گویهای پژوهشگر ساخته
رضایت سکونتی دانشجویان پاسخ دادند .پس از حذف  22پرسشنامه مخدوش ،تحلیل اطالعات 121
آزمودنی با روش تحلیل عاملی انجام و پنج عامل رضایت سکونتی در خوابگاهها بر اساس دیدگاه
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دانشجویان استخراج شد .یافتهها :نتایج نشان داد که رابطه بین رضایت سکونتی با عوامل کالبدشناختی
فضاهای داخلی و عملکردها ( ،)P= 1/11 ،r= 1/941مدیریت و بهداشت خدمات (1/11 ،r= 1/612
= ،)Pزیبایی شناسی و نورگیری طبیعی ( ،)P= 1/11 ،r= 1/631امنیت و ارتباطات اجتماعی (1/161
= )P= 1/12 ،rو ارتباط با طبیعت ( )P= 1/11 ،r= 1/222مثبت است .بحث و نتیجهگیری :از آنجا که
ارزیابی معیارهای مؤثر بر میزان رضایت از فضاهای خوابگاهی میتواند در تصمیم طراحان برای ارتقای
کیفی فضاهای سکونتی دانشجویان راهگشا باشد؛ بنابراین با تبدیل این معیارهای کیفی به پیشنهادهای
طراحی توسط معماران ،میتوان تا حد زیادی معضالت موجود در خوابگاههای دانشجویی را کاهش داد.

کلیدواژهها :خوابگاه دانشجویی ،رضایت سکونتی ،روانشناسی محیطی ،فضای کالبدی
استناد به مقاله :نظرپور ،محمد تقی ،.و نوروزیان ملکی ،سعید .)1931( .ارزیابی مؤلفههای مؤثر بر
 361میزان رضایت دانشجویان دختر از سکونت در خوابگاههای دانشگاهی .فصلنامه روانشناسی کاربردی،
 1(19پیاپی .149-113 :)63
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مقدمه
مسکن دومین نیاز بشر پس از غذا و هدف اصلی آن ایجاد محیطی سازگار با روش زندگی انسان
است؛ تا عالوه بر تأمین نیازهای شخصی ،نیازهای کیفی و اجتماعی او را برآورده سازد (صدریان،
یزدان فر ،حسینی و نوروزیان ملکی .)2112 ،امروزه ورود به دانـشگاه و تجربه زندگی مستقل،
آغـاز مرحلـه جدیدی از زندگی برای دانشجویان است (خراباتی و یزدان فر .)1932 ،این دوره به
دلیل تغییرات عمدهای که در عرصههای مختلف زندگی برای فرد به وجود میآورد؛ معموالً تنش
آور است (خانجانی ،شهیدی ،فتح آبادی ،شکری ،مظاهری و رحیمی نژاد .)1936 ،با توجه به
پذیرش دانشجویان غیر بومی در اکثر دانشگاهها ،داشتن مکان مناسب برای استقرار و سکونت این
دانشجویان امری ضروری و از نخستین امکاناتی است که باید فراهم شود .خوابگاه دانشجویی مکان
و فضایی تعریف شده در نزد جوامع دانشگاهی بهشمار میرود که برای سکونت موقت حدود چهار
سال برای دانشجویان دوره کارشناسی و حدود دو سال برای دانشجویان هریک از دورههای
تحصیالت تکمیلی استفاده میشود و جایی است که با فضای کالبدی ،امکانات و تجهیزات محدود
و مختصر ،دانشجویان با هدف تحصیل علم در آنجا مستقر میشوند.
دانشجو با ورود به خوابگاه از محیط خانواده که سالها در آنجا زندگی کرده است؛ جدا میشود
و در محیطی جدید با افراد غریبه و در مواجهه با فرهنگی متفاوت قرار میگیرد .در نتیجه در اثر
برخورد با سلیقهها و فرهنگهای متفاوت ،با روابط اجتماعی جدیدی رو به رو میشود .این سکنی
گزینی که ترکیبی از انتخاب و اجبار است؛ وقتی مطلوب تلقی میشود که شخص بتواند خود را با
محیط جدید تطبیق دهد و با آن هم ذات پنداری و رابطه عاطفی با محیط برقرار کند (لین و
الکوود2116 ،؛ گوکچه و چن)2111 ،؛ به عبارت دیگر ،این محیط ،هویت جدید دانشجویی را
بپذیرد و تا حدودی نیز مورد رضایت خاطر دانشجو قرار گیرد .سکنی گزینی در خوابگاه دانشگاهی
به معنای حضور دانشجو با آرامش و امینت در مکانی محفوظ و ایمن و با جاذبههایی منحصر به
فرد ،نظیر آزادی و استقالل ،مشارکت و همفکری در درس و تفریح ،لذت از ارتقاء علمی و آشنایی
با دردهای اجتماعی است که این همه را نه در زندگی قبلی و خانوادگی حس میکرد و نه در هتل
و مهمانسرای شهر ،بلکه فقط و فقط در فضای مطلوب خوابگاهی دانشگاه میتواند به دست آورد.
همچنین در خوابگاههای دانشجویی نیز دیده شده است که اکثر کاربران آنها از کمبود فضاهای
دنجی که محفل گفت و شنودهای آنها و عالوه بر تأمین دید و منظر ،از خوانایی و دسترسی
خوبی نیز برخوردار باشد؛ ناراضی هستند (نظرپور ،سعادتی وقار و حیدری.)1934 ،
پیشینه پژوهشها نشان میدهد که محیط زندگی و تغییراتی که در آن صورت میگیرد؛ یکـی
از عوامل تعیین کننده در وضعیت روانشناختی و هیجانی افراد است (ندیمی ،فقیهی حبیب آبادی
و نظرپور .)1932 ،مسکن دانشجویی نه تنها سرپناهی برای دانشجویان است؛ بلکه باید محیطی را
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برای پیشرفت علمی ،ذهنی و شخصیتی آنها فراهم کند (میلر ،بورساتو و السلوم .)2111 ،توجه
صرف به ابعاد کمّی و غافل ماندن از ابعاد کیفی در خوابگاههای دانشجویان موجب کاهش کیفیت
زندگی آنها میشود (تریال ،لکلرک ،ویزنیوسکی ،چوینرد و مارتین .)2111 ،برخی از
سکونتگاههای دانشجویی به علت رعایت نکردن اصول ساخت و طراحی ،رضایت ساکنانشان را
فراهم نکردهاند و مشکالت اساسی در زمینه اسکان و محیط زندگی را برای آنها به وجود آوردهاند.
این امر کاهش تعلق خاطر ساکنان و کاهش میزان رضایت آنها را به دنبال داشته است (ترزی،
)2119؛ بنابراین توجه خاص به کیفیت محیط مسکونی دانشجویان و حداکثر بهرهگیری از امکانات
موجود در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی (مور ،کارسول ،ورثی و نیلسن )2113 ،و حیاتی این
قشر در راستای ارتقاء کیفیت زندگی آنها ضروری بهنظر میرسد.
از یک سو ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بهعنوان سازمانهای خدماتی در تربیت نیروی
انسانی متخصص در توسعه و پیشرفت کشور نقش مهمی بر عهده دارند و از سوی دیگر ،هدایت و
رهبری آینده جامعه به دست دانشجویانی رقم خواهد خورد که امروز در دانشگاه تحصیل میکنند
(حیدری نژاد و لسانی جویباری .)1911 ،از این رو ،برای کارامد بودن نیروی انسانی باید در کنار
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی از فضاهای مطلوب برای سکونت دانشجویان کمک گرفت تا آنها
بتوانند از کیفیت زندگی سالم بهرهمند شوند.
محیط سکونتی باید واجد قابلیتهای ویژهای برای برآوردن نیازهای ساکنان باشد که از آن
بهعنوان «کیفیت محیط سکونتی» یاد میشود .نوع و کیفیت مسکن و محیط سکونتی تأثیر ویژهای
در کیفیت زندگی و میزان رضایت از آن دارد (تریال و همکاران .)2111 ،کیفیت محیط سکونتی
در جریان تعامل بین «مؤلفههای بیرونی و مشخصههای محیط» با «مؤلفههای ادراکی و نیازهای
انسان» تبیین میشود (بالس .)2119 ،این رابطه در قالب درجه رضایت ساکنان تعبیر میشود که
خود از توازن بین نیازها و توقعات برگرفته از تصاویر ذهنی ساکنان با میزان پاسخگویی محیط
سکونتی به آنها حاصل میشود (معینی و اسالمی.)1913 ،
شناخت تعاریف مربوط به محیطهای سکونتی در تحلیل مسائل مربوط به آن اهمیت ویژهای
دارد .طراحی مجموعههای سکونتی به معنای چیدن تعدادی بلوک ساختمانی در کنار هم نیست؛
بلکه ایجاد محصوریت فضایی ،فراهم آوردن فضایی باز با کیفیت و ایجاد ترکیب زیبایی شناسانهای
بین توده ساختمانی و محیط پیرامون باید در جانمایی بلوکها نیز پیشبینی شود .نحوه تعیین
فاصله بین بلوکهای ساختمانی و نیز نورگیری و دسترسی به فضاهای باز و سبز و بهطورکلی
تنظیم ارتباط بین بلوکهای ساختمانی و فضای باز ،یعنی طرحی که برای فضاهای باز تعریف
میشود و مفهوم و کارکرد ویژهای مثل فضای تجمع عمومی و مسیرهای پیاده که برای آن در نظر
گرفته میشود؛ از اهمیت ویژهای برخوردار است (عزیزی و ملک محمد نژاد.)1914 ،
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در طراحی فضاهای سبز واحد همسایگی ،فضاهایی برای تأمین محدوده مشخصی از فعالیتها
برای وقتهای فراغت ،ایجاد آرامش ،برقراری روابط اجتماعی و ایجاد مناظر طبیعی زیبا در نظر
گرفته میشود (لو و جیم .)2111 ،این فضاها باید در محلی با فاصله معقول قرار بگیرند و بهویژه
دسترسی به آنها برای ساکنان باید راحت و ایمن باشد .کیفیت زندگی بهوسیله قرارگیری ،طراحی
و کنترل درست فضاهای سبز افزایش مییابد .این فضاها میتوانند در دسترس گروههای مختلف
اجتماعی باشند و در جهت ایجاد روابط اجتماعی گام بردارند (جان و هیث2114 ،؛ مرحمتی و
یوسفی.)1932 ،
افزون بر این ،فضاهای مذکور باعث عملکردهای محیطی مهمی از قبیل دسترسی به نور خورشید
و جریان هوا ،رفع آلودگی هوا و ایجاد مانع صوتی میشوند (جیم و چن .)2111 ،از آنجا که تنها
درصد کمی از ساکنان با یکدیگر روابط اجتماعی دارند؛ از جمله مواردی که میتواند در این زمینه
مؤثر باشد؛ ایجاد تمرکز دیداری ،وجود عناصر طبیعی ،فضاهای سبز و باز است (پارک و اوانز،
 .)2114افراد اغلب عالقه زیادی به استفاده از فضاهای باز موجود در مجموعههای سکونتی و حضور
در آنها را دارند (هور ،نسر و چون .)2111 ،رضایت کاربران از محیطهای ساخته شده بهویژه
زمانیکه مدت اقامت طوالنی است؛ بسیار مهم است .خوابگاههای دانشجویی نیز با توجه به شرایط
دوره تحصیلی ،مکانی است که دانشجویان مدت زمان زیادی را در آن ساکن میشوند .از این رو
بحث رضایت آنها از محیط موقت زندگیشان حائز اهمیت است (نظرپور ،حیدری و سلیمی،
.)1931
اندازهگیری میزان رضایت از سکونتگاه پیچیده است و به عوامل بسیاری بستگی دارد (لی و
پارک .)2111 ،نوشتارهای مربوط به میزان رضایت از محیط سکونتی ،نشان از آن دارد که درک
میزان رضایت از سوی هر شخص و در شرایط مختلف شخصی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
جسمانی متفاوت است .برای نمونه ،اضافه کردن ویژگیهای شخصی به تحلیلها ،قدرت پیش بینی
را باالتر میبرد (بایز و میلر2112 ،؛ موزر .)2113 ،از جمله ویژگیهای فردی مؤثر بر رضایت
میتوان به عوامل جمعیتی ،شخصیتی ،ارزشها ،انتظارات ،مقایسه با سایر سکونتگاهها و امید به
آینده اشاره کرد (فیتز ،لیون و دریسکل .)2114 ،پژوهشگران مختلفی تأثیر این متغیرها را در مورد
میزان ادراک رضایت بررسی کردهاند .رضایت از محیط سکونت به میزان رضایت در دو معیار
واحدهای مسکونی و واحدهای همسایگی بهطور مستقیم و ویژگیهای شخصی ،فرهنگی و
اجتماعی فرد بهطور غیرمستقیم بستگی دارد (گلستر.)2113 ،
پژوهشها نشان میدهد که دیدها و مناظر زیبا و دل انگیز (تامسن و ایکمو2111 ،؛ بارتن و
پریتی ،)2111 ،محرمیت و سکوت (رن و فلمر )2111 ،در ارتقای رضایت سکونتی دارای اهمیت
هستند .آلودگی صوتی ،کمبود فضای تفریحی و باز برای وقتهای فراغت ،ازدحام بیش از حد و
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تغییر در محیط زندگی ،برخی از مشکالت ایجاد شده در خوابگاههای دانشجویی است که تحت دو
عنوان اصلی مشکالت کالبدی محیطی و مشکالت شرایط زندگی طبقه بندی میشوند.
در الگوهای تجربی پژوهشهای مربوط به کیفیت محیطهای سکونتی ،میزان رضایت از واحدهای
سکونتی بهعنوان یکی از معیارهای اصلی مطرح شده است .بسیاری از پژوهشگران از جمله ،ردا و
مولوگتا ()2111؛ رفیعیان ،عسگری و عسگری زاده ()2113؛ ژانگ ،کنگ ،ژونگ و لئو ()2114؛
عزیزی و ملک محمد نژاد ()1914؛ فاسی ()2111؛ لوران ،ساموئلسون و چن ( )2111عوامل انسانی
نظیر رضایت از هم اتاقیها ،رضایت از سایر دانشجویان در راستای استفادههای مشترک از
آشپزخانه ،سرویسهای بهداشتی و راهروها در رعایت قوانین و مقررات و بهداشت محیط ،عوامل
کالبدشناختی اختصاصی نظیر فضای خواب ،بالکن اختصاصی ،تختخواب و مبلمان ،عوامل تراکم
عمومی مانند ظرفیت خوابگاه ،گنجایش اتاقها ،ابعاد فضاهای عمومی و ارتباطی ،عوامل محیطی
نظیر دسترسیپذیری ،امنیت ،آلودگی صوتی ،خوانایی ،نور و فضای سبز و تسهیالت عمومی از
قبیل کتابخانه ،اینترنت ،فضای ورزشهای سبک و تفریحی را برای سنجش رضایت سکونتی مطرح
کردهاند.
بهطورکلی با وجودی که تاکنون پژوهشهای متعددی در زمینه امکانات و تجهیزات دانشگاههای
مختلف انجام شده؛ اما در زمینه کیفیت ارائه سکونت و رضایت دانشجویان از فضاهای کالبدشناختی
خوابگاهها پژوهشهای محدودی صورت گرفته است.
انتخاب دانشگاه شهید بهشتی بهعنوان مطالعه موردی به این دلیل بوده است که یکی از
بزرگترین و قدیمیترین دانشگاههای جامع کشور است و هر ساله پذیرای تعداد زیادی از جوانان
مشتاق به ادامه تحصیل در رشتههای مختلف است که تعداد فراوانی از آنها بهویژه دختران در
خوابگاههای دانشجویی این دانشگاه ساکن میشوند .از این رو ،پژوهش حاضر با هدف سنجش
وضع موجود کیفیت محیط خوابگاهی و سکونتی دانشجویان و یافتن مهمترین مؤلفههای کیفی
مورد نیاز آنها و رتبه بندی این مؤلفهها بر اساس نظر دانشجویان انجام شد تا بر این اساس
راهکارهای کالبدشناختی طراحی سکونتگاههای دانشجویی شناسایی و تعیین شود .نتایج این
پژوهش میتواند به مدیران امور دانشجویی و مسئوالن دانشگاه کمک کند تا با توجه به خواستهها
و انتظارات دانشجویان ،فضاهای کالبدی مطلوب و مورد عالقه آنها را ارائه و همچنین با توسعه
کیفی و ک ّمی فضاهای سکونتی به توسعه سالمت روانی دانشجویان ساکن در خوابگاههای
دانشجویی که دور از خانواده و در معرض آسیبهای فراوان اجتماعی هستند؛ کمک کنند .بنابراین
با توجه به موارد یاد شده این پژوهش اجرا شد تا به سؤالهای زیر پاسخ دهد.
 .1کیفیت محیط سکونتی دانشجویان برآیند چه مؤلفههایی است؟
 .2کدام مؤلفههای کیفیت محیط سکونتی از دید دانشجویان دارای اهمیت بیشتری است؟
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روش
روش پژوهش از نوع همبستگی در یک مقطع زمانی و جامعه آماری کلیه ساکنان خوابگاه دختران
دانشگاه شهید بهشتی تهران به تعداد  1461نفر در سال  1931بود .حجم نمونه بر اساس نظر
کالین ( 2/2 ،)2112تا  2برابر تعداد گویههای پرسشنامه و با در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه
تعداد  112نفر تعیین و در راستای شناخت نیازها و یافتن نظرات دانشجویان ،دختران ساکنان
خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی بهعنوان نمونه مطالعاتی و به روش نمونهگیری خوشهای از  26رشته
مختلف در مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری از دانشکدههای علوم انسانی ،علوم

اجتماعی و رفتاری ،علوم پایه ،فنی و مهندسی انتخاب شد .دانشجویانی که کمتر از دو ترم سابقه
اقامت در خوابگاه داشتند؛ کنار گذاشته شدند .بعد از گردآوری دادهها و حذف پرسشنامههای
ناقص ،تعداد  121پرسشنامه تحلیل شد.

شکل  .3عکس هوایی از چهار بلوک خوابگاه دانشجویی دختران دانشگاه شهید بهشتی

شکل  1بلوکهای خوابگاهی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی را نشان میدهد که در سال 1919
به بهره برداری رسیده است .این بلوکها در چهار طبقه روی زیرزمین احداث شده است و با یک
ورودی مستقل و از طریق راه پله از وسط بلوک به طبقهها اتصال دارد .طرح آن بهصورت خطی با
راهرو در دو طرف راه پله و با استقرار اتاقهای خواب  6نفره در دو طرف راهرو با نور شمال یا
جنوب طراحی و اجرا شده است .بلوکها از نظر معماریِ فضاها کامالً مشابه هم هستند و وجه
تمایزی جز استقرار در طبقهها و نور شمال و یا جنوب ندارند.
ابزار پژوهش
 .3پرسشنامه رضایت سکونتی دانشجویان .3به دلیل نبود پرسشنامهای هنجارشده ،از
پرسشنامه پژوهشگر ساخته در سال  1931که دارای  23گویهای با  2خرده مقیاس است؛ برای
1. Students’ Residential Satisfaction Questionnaire
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سنجش میزان تحقق مؤلفههای کیفیت سکونت در خوابگاهها از دیدگاه دانشجویان ساکن ،استفاده
شد .برای طراحی و تدوین این پرسشنامه ،ابتدا سؤالهای از منابع علمی و با توجه به نظر
متخصصان و پژوهشهای انجام شده درباره رضایت سکونتی استخراج و با توجه به شرایط متفاوت
گروههای پاسخگو ،گویهها شفاف و با بیانی روان و هدفی غیرمستقیم طراحی شد .برای بررسی
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پژوهشگر ساخته ،سؤالها در اختیار  12نفر از اعضای هیئت
علمی صاحبنظر در حوزه طراحی معماری دانشگاههای شهید بهشتی و علم و صنعت ایران قرار
گرفت و نظرات اصالحی آنها اعمال شد .خرده مقیاس فضای کالبدشناختی با گویههای  1تا ،1
ایمنی و امنیت با گویههای  1تا  ،19بهداشت و سالمت با گویههای  16تا  ،13ارتباطات و روابط
اجتماعی با گویههای  21تا  22و تأسیسات و تجهیزات داخلی با گویههای  24تا  23در طیف
لیکرت از اصالً=  1تا خیلی زیاد=  2ارزیابی و نمرههای هر عامل بهطور جداگانه محاسبه میشود.
در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با استفاده از «ضریب هماهنگی درونی سؤالها» سنجش و
ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای فضای کالبدی ،ایمنی و امنیت ،بهداشت و سالمت،
ارتباطات و روابط اجتماعی و تأسیسات و تجهیزات داخلی به ترتیب  1/12 ،1/11 ،1/19 ،1/16و
 1/19به دست آمد .با استفاده از تحلیل عاملی ،وجود  2عامل تأیید و مشخص شد که همه گویهها
دارای بار عاملی باالتر از  1/91هستند ( )P= 1/111و نیز ضریب آلفای کرونباخ کل آن  1/32به
دست آمد .تاباچنیک و فیدل ( )2113معتقدند که بار عاملی  1/92برای ارتباط معنادار بین متغیرها
و عوامل کفایت میکند .برای تعیین اعتبار حجم نمونه ،ضریب  KMOمحاسبه که برابر با 1/141
شد که بیشتر از  1/1بود و نشاندهنده کفایت دادهها و مناسب بودن همبستگیهای آنها برای
تحلیل عاملی است (میرز ،گمست و گوارینو .)2114 ،برای بررسی معنادار بودن ماتریس همبستگیِ
دادههای پژوهش ،از آزمون بارتلت استفاده شد .ضریب این آزمون برابر با  6141/32محاسبه شد
و در سطح  P= 1/111معنادار بود .درصد واریانس تجمعی برابر با  14/62بیانگر اتفاق نظر باالی
پرسش شوندگان بود .گویهها بر اساس اولویتهای دانشجویان مجدداً دسته بندی و در نهایت،
وضع موجودِ کیفیت سکونتی ارزیابی و مؤثرترین شاخصههای کیفیت از دیدگاه دانشجویان مشخص
و راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقای این شاخصهها ارائه شد.
شیوه اجرا .ابتدا پیشینه موضوع بررسی و شاخصههای کیفیت محیط سکونتی از مطالعات اسنادی
و تحلیل محتوا استخراج و الگوی طبقه بندی مؤلفههای کیفیت تدوین و هماهنگی الزم با مسئوالن
دانشگاه و خوابگاه دختران به عمل آمد و اهداف پژوهش ،موازین اخالقی از قبیل محرمانه بودن
اطالعات و نحوه تکمیل پرسشنامهها در بلوکهای خوابگاهی در پاییز سال  1931برای دانشجویان
بیان و یادآوری شد که مشارکت آنها در طرح داوطلبانه است .سپس به شکل انفرادی اطالعات
جمعیت شناختی دانشجویان کسب و پرسشنامهها توسط آنها در قالب پرسشنامه بسته پاسخ
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تکمیل و نظر آنها پیرامون هریک از شاخصهها گردآوری و دادهها با استفاده از روشهای آماری
تحلیل عاملی به شیوه مؤلفههای اصلی و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد .بر پایه آزمون
اسکری ،عاملهای با ارزش ویژه بزرگتر از  1تعیین شد .تحلیل عاملی یکی از فنون پیشرفته
آماری چند متغیری است که با هدف کاهش و ساماندهی دادهها انجام میشود و میتوان متغیرها
را بر اساس همبستگی بین آنها گروهبندی کرد (شیخ االسالمی و قنبری طلب.)1931 ،
یافتهها
در پژوهش حاضر ،پاسخگویان به ردههای سنی زیر  21سال 26-21 ،و باالی  26سال تقسیم
بندی شد .میانگین سنی پاسخگویان  21/26سال با حداقل سن  11سال و حداکثر سن  91سال
بود 46 .نفر ( 62/1درصد) زیر  21سال 41 ،نفر ( 62/9درصد) در محدوده  21-26سال و  11نفر
( 12درصد) باالی  26سال قرار داشتند 19 .نفر ( 61/1درصد) از دانشجویان در مقطع کارشناسی،
 24نفر ( 91/9درصد) در مقطع کارشناسی ارشد و  21نفر ( 16درصد) در مقطع دکتری مشغول
به تحصیل بودند.
جدول  .3درصد سهم هر دسته بر کیفیت محیط مسکونی دانشجویان
دسته
دسته
دسته
دسته
دسته
دسته
دسته
عامل
هفتم
ششم
پنجم
چهارم
سوم
دوم
اول
2/19
2/12
4/31
1/26
1/23
3/41 23/19
درصد از
مجموع%14/62 :
واریانس تجمعی

دسته
هشتم
9/16

در جدول  ،1گویهها بر اساس میزان اهمیت در هشت دسته رتبه بندی شدند .مجموع این 1
دسته  14/62درصد از واریانس تجمعی  23گویه مطرح شده را میپوشاند .برای مشخص شدن
ماهیت دستههای استخراج شده ،از روش چرخش عاملها یا واریمکس استفاده شد .گویههای
شماره  24 ،26 ،22 ،19 ،11و  21که در دسته پنجم ،ششم و هشتم قرار گرفتهاند؛ به دلیل رابطه
ضعیفی که با کیفیت سکونت از دیدگاه ساکنان داشتند؛ کنار گذاشته شدند .قابل ذکر است که
مالک انتخاب هر گویه برای هریک از عوامل یا ابعاد ،داشتن بار عاملی بیش از  1/91بود .عامل اول
با ارزش ویژه  1/422که  23/19درصد واریانس را تبیین میکرد و دارای  4ماده بود؛ عمدت ًا شامل
گویههای مرتبط با کالبدشناختی فضاهای داخلی و عملکردها بود .عامل دوم با ارزش ویژه ،2/212
 3/41درصد واریانس را تبیین میکرد و شامل  4ماده بود و گویههای مدیریت و بهداشت خدمات
را در بر میگرفت .عامل سوم با ارزش ویژه  1/23 ،1/312درصد واریانس را تبیین میکرد و شامل
 6ماده و با گویههای زیبایی شناسی و نورگیری طبیعی مرتبط بود .عامل چهارم با ارزش ویژه
373

محمد تقی نظرپور و سعید نوروزیان ملکی

ارزیابی مؤلفههای مؤثر بر میزان رضایت دانشجویان دختر از ...

دسته دسته هفتم دسته دسته
ششم پنجم
هشتم

دسته
چهارم

دسته سوم

دسته دوم

دسته اول

 1/26 ،1/411درصد واریانس را تبیین میکرد و دارای  9ماده و شامل گویههای مرتبط با امنیت
و ارتباطات اجتماعی بود و عامل پنجم با ارزش ویژه  2/19 ،1/141درصد واریانس را تبیین میکرد
و شامل  6ماده بود که گویههای ارتباط با طبیعت را در بر میگرفت.
جدول  .2دستهبندی گویهها و بارگذاری بر اساس ماتریس چرخش یافته اجزا
گویه
شماره
ازدحام و تراکم جمعیت در هر اتاق
11
مساحت اختصاص یافته برای اتاقهای خواب متناسب با تعداد نفرات ساکن
4
ابعاد و تناسبات فضاهای داخلی برای عملکردها
1
خوانایی و قابلدرک بودن فضاهای داخلی
2
مساحت فضاهای جمعی نسبت به تعداد استفادهکنندگان
21
انعطافپذیری تجهیزات و مبلمان
23
وضعیت بهداشت سرویسهای بهداشتی
14
وضعیت بهداشت عمومی در فضاهای داخلی
16
وضعیت بهداشت و تجهیزات آشپزخانه
12
تعداد دستشوییها و حمامها متناسب با استفادهکنندگان
11
نحوه دفع زباله
11
کنترلپذیری و مدیریت فضاهای داخلی
12
رنگ اتاق و کیفیت آن
13
رنگ راهرو و فضاهای داخلی
21
امنیت فضاهای نیمهباز و باز (ایوان ،بالکن و )...
3
تهویه و نورگیری طبیعی فضاهای داخلی
1
تختهای موجود در اتاقهای خواب
21
میزان رضایت از هماتاقیها
29
امنیت اتاق خواب
1
دستگاه خنککننده اتاق خواب
24
دستگاه گرمکننده اتاق خواب
21
ارتباط دانشجویان در هر طبقه
26
ارتباط دانشجویان بین سایر طبقات خوابگاه
22
فضاهای سبز و عناصر طبیعی محوطه
6
بهرهمندی از دید و منظر و چشمانداز مطلوب
2
مکان فعالیتهای تفریحی و فوقبرنامه
22
دسترسیپذیری به فضاهای باز (حیاط ،ایوان ،بالکن و بام)
9
آلودگی صوتی در فضاهای داخلی
19
ازدحام و تراکم جمعیت در فضاهای عمومی
11

بار عاملی
1/123
1/163
1/421
1/299
1/211
1/612
1/131
1/142
1/423
1/292
1/291
1/911
1/119
1/139
1/424
1/611
1/191
1/161
1/412
1/129
1/261
1/141
1/166
1/121
1/292
1/214
1/629
1/411
1/239

جدول  2نشان میدهد که بار عاملی سؤالهای مرتبط با کالبدشناختی فضاهای داخلی و عملکردها
بین  1/123تا  ،1/612بار عاملی سؤالهای مرتبط با مدیریت و بهداشت خدمات بین  1/131تا
 ،1/911بار عاملی سؤالهای مرتبط با زیبایی شناسی و نورگیری طبیعی بین  1/119تا ،1/611
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بار عاملی سؤالهای مرتبط با امنیت و ارتباطات اجتماعی بین  1/191تا  1/412و بار عاملی
سؤالهای مرتبط با ارتباط با طبیعت بین  1/121تا  1/629متغیر و به لحاظ مفهومی بیانگر وجود
ارتباط معنادار با عوامل است.
جدول  .1ضریب همبستگی عوامل با یکدیگر و با رضایت کل از خوابگاهها
عامل
کالبد فضاهای داخلی و عملکردها
مدیریت و بهداشت خدمات
زیبایی و نورگیری طبیعی
امنیت و ارتباطات اجتماعی
ارتباط با طبیعت
رضایت کل

کالبد فضاهای
داخلی و
عملکردها
1
1/294
1/922
1/113
1/111
1/941

مدیریت و
بهداشت
خدمات
1
1/221
1/123
1/161
1/612

زیبایی و
نورگیری
طبیعی

1
1/146
1/199
1/631

امنیت و
ارتباطات
اجتماعی

ارتباط با
طبیعت

1
1
1/226
1/222 1/161
*
P<1/12 **P<1/11

جدول  9همبستگی بین ابعاد مقیاس با رضایت کل و نیز همبستگی بین ابعاد پنجگانه مقیاس با
یکدیگر را نشان میدهد و بیانگر آن است که رابطه بین رضایت سکونتی با عوامل کالبدشناسی
فضاهای داخلی و عملکردها ،مدیریت و بهداشت خدمات ،زیبایی شناسی و نورگیری طبیعی و
ارتباط با طبیعت ( )P=1/11و نیز رابطه بین رضایت سکونتی با امنیت و ارتباطات اجتماعی مستقیم
است (.)P=1/12
بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که از دید دانشجویان ارتباط با طبیعت و فضاهای سبز و عناصر
طبیعی و امنیت فضاهای داخلی در کیفیت محیط سکونتی دارای بیشترین اهمیت و مؤلفههایی
مانند دستگاه سرمایش و گرمایش و بهره مندی از دید و منظر مطلوب در درجههای بعدی اهمیت
قرار دارد.
از آنجایی که موضوع مورد مطالعه مفهومی کیفی و ذهنی بود که در رابطه انسان با فضای
سکونتی مطرح میشد؛ برخورد مستقیم با دانشجویان ساکن و شناخت نیازها و توقعات و یافتن
انتظارات آنها ضروری بود .خوابگاه صحنهای است که مجموعهای از فعالیتها و تحرکات
دانشجویان ،استراحت و خواب ،مطالعه و مباحثه علمی و سایر فعالیتهای فوق برنامه در آن رخ
میدهد .هر چه جنب و جوش و فعالیت در خوابگاه در ساعات مجاز و غالب ًا عصرگاهی و ساعتهای
اوایل شبها بیشتر و البته متعادلتر و متناسب با ظرفیت خوابگاه باشد؛ شاخص سرزندگی آن
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مکان نیز بیشتر جلوه میکند .در روزهای تقویم درسی دانشگاهها و ساعتهای حضور دانشجویان
در سر کالسها ،آزمایشگاهها ،کارگاهها و یا کتابخانه و سایت رایانهای ،خوابگاهها دانشجویان حالت
سکوت و رکود فعالیتها را دارد و در این ساعتها بحثی از سرزندگی و نشاط در خوابگاهها مطرح
نمیشود؛ بلکه بحث امنیت مطرح میشود؛ بنابراین اولین شاخص سرزندگی در خوابگاهها حضور
دانشجویان و تحرک آنها است؛ به نحوی که مزاحمتی برای سایرین به وجود نیاورند.
شاخص بعدی سرزندگی ،بازده خوابگاه است .رعایت سرانههای مختلف از قبیل سرانه فضای
تخت به ازای هر نفر ،استفاده از تختهای یک طبقه و حداکثر دو طبقه ثابت بدون سر و صدا و
محکم در مواقع استفاده از طبقه دوم ،وجود تعداد کافی سرویسهای بهداشتی و در نهایت سرانه
ناخالص زیربنای خوابگاه به ازای هر نفر دانشجو باعث میشود که بازده خوابگاه از نظر معماری
نسبتاً مطلوب ارزیابی شود .افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاهها و عدم امکانات الزم برای
دانشجویان و افزایش تعداد افرادی که باهم در یک اتاق زندگی میکنند و همچنین دوری از محیط
خانواده و نبود حمایتهای روانی از طرف خانواده (چانگ ،مارتس ،سلی ،چانگ ،رایت و همکاران،
 )2111از جمله دالیلی هستند که شیوع اختاللهای روانی را توجیه میکند.
وجود جاذبهها میتواند بهعنوان سومین شاخص سرزندگی و رضایت در خوابگاهها مطرح شود.
فضاها و فعالیتهایی خاص و یا چند عملکردی برای گذران وقتهای فراغت در خوابگاه و یا محیط
پیرامونی آن برای دختران ،از قبیل ورزشهای سبک ،نمایش و تئاتر ،بازیهای گروهی ،نقاشی و
کارهای هنری باعث شادابی و نشاط و در نتیجه سرزندگی و سالمت دانشجویان میشود .عوامل
دیگری نیز از قبیل سهولت دسترسی ،آرامش و آسایش بهویژه در شب ،ایمنی و امنیت ویژه در
ساعتهایی که تعداد اندکی از دانشجویان در خوابگاه حضور دارند؛ خوانایی فضاها و تشخیص و
درک آن ،دید و منظر به طبیعت و فضاهای سبز ،عدم اشرافیت و رعایت فاصله منطقی ساختمانها
به نحوی که سر و صدا منتقل نشود و یا عدم سایه اندازی ساختمانی بر ساختمان دیگر میتواند
جزء شاخصههای سرزندگی در خوابگاه معرفی شود.
اندرسن ،الرسن و ورنبرگ ( )2111در پژوهش خود نشان دادند که آسایش ،دسترسی به خدمات
و امکانات از عوامل مؤثر در ایجاد رضایت از مکان است .از دیدگاه اتکینسن ،فولر و پینتر (،)2114
عوامل طبیعی و کیفیتهای دیداری در ایجاد دلبستگی به فضا تأثیر ویژهای دارد .سان ،فیلپس و
وانگ ( )2111دریافتند که مشارکت افراد در خَلق مکان و انعطاف پذیری فضا برای ایجاد تغییرات
جدید ،باعث میشود تا افراد احساس رضایت بیشتری نسبت به آن مکان پیدا کنند و در نتیجه به
مکان دلبستگی میشوند و در فضا احساس آرامش میکنند.
نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که رضایت سکونتی دانشجویان دارای پنج عامل کالبد
فضاهای داخلی و عملکردها ،مدیریت و بهداشت خدمات ،زیبایی شناسی و نورگیری طبیعی ،امنیت
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و ارتباطات اجتماعی و ارتباط با طبیعت است که از کفایت روانسنجی خوبی نیز برخوردار بود .بر
اساس این یافتهها میتوان نتیجه گرفت که ارزیابی معیارهای مؤثر بر میزان رضایت در فضاهای
خوابگاهی میتواند در تصمیم طراحان برای ارتقای کیفی فضاهای سکونتی دانشجویان راهگشا
باشد .با تبدیل این معیارهای کیفی به پیشنهادهای طراحی توسط معماران میتوان تا حد زیادی
معضالت موجود در خوابگاههای دانشجویی را کاهش داد.
این پژوهش در مورد دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه انجام شد؛ بنابراین یکی از
محدودیتهای پژوهش محسوب میشود و نمونه پژوهش حاضر نمیتواند؛ معرف کلیه دانشجویان
ساکن در خوابگاه باشد .از این رو ،پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی کفایت روانسنجی این
پرسشنامه در جامعههای دیگر ،از جمله دانشجویان پسر ساکن در خوابگاه ،ارزیابی و با نتایج
پژوهش حاضر مقایسه شود.
موازین اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،محرمانه ماندن اطالعات ،تضمین حریم
خصوصی ،رازداری ،حق انتخاب آنها برای ادامه و یا انصراف از شرکت در جلسههای مداخله یا
پاسخگویی به پرسشنامهها رعایت شد .در زمان تکمیل پرسشنامهها ضمن تاکید به پاسخگویی به
تمامی سؤالها ،آزمودنیها درمورد خروج از پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار
بودند.
سپاسگزاری
الزم است از مدیریت خوابگاههای دختران دانشگاه شهید بهشتی و نیز دانشجویانی که با همکاری
صمیمانه خود اجرای این پژوهش را میسر ساختند؛ تشکر و قدردانی شود .این پژوهش برگرفته از
طرح پژوهشی مستقل و بدون حمایت مالی و با هزینه شخصی انجام شده است.
منابع
حیدری نژاد ،صدیقه ،.و لسانی جویباری ،فرزانه .)1911( .بررسی میزان رضایت دانشجویان ساکن در
خوابگاههای دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز از فعالیتهای فوق برنامه ورزشی .پژوهشنامه
مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.1-16 :)1(2 ،
خانجانی ،مهدی ،.شهیدی ،شهریار ،.فتح آبادی ،جلیل ،.شکری ،امید ،.مظاهری ،محمدعلی ،.و رحیمی
نژاد ،سیدپیمان .)1936( .اثربخشی برنامه تاب آوری پنسیلوانیا بر عالئم افسردگی ،اضطراب،
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استرس ،نگرشهای ناکارامد و خوش بینی دانشجویان .فصلنامه روانشناسی کاربردی 6(3 ،پیاپی
.13-92 :)94
خراباتی ،ساجده ،.و یزدان فر ،سید عباس .)1932( .عوامل مؤثر در ایجاد دلبستگی به مکان در
خوابگاههای دانشجویی (نمونه موردی :خوابگاه دانشگاه سمنان) .نشریه انجمن علمی معماری و
شهرسازی ایران.193-161 :)12(1 ،
شیخ االسالمی ،راضیه ،.و قنبری طلب ،محمد .)1931( .رابطه دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه:
نقش واسطهای هیجانهای تحصیلی .فصلنامه روانشناسی کاربردی 9(12 ،پیاپی .912-932 :)61
عزیزی ،محمد مهدی ،.و ملک محمدنژاد ،صارم .)1914( .بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمعهای
مسکونی (متعارف و بلندمرتبه) مطالعه موردی :مجتمعهای مسکونی نور (سئول) و اسکان تهران.
هنرهای زیبا.21-91 :)6(1 ،
مرحمتی ،زهرا ،.و یوسفی ،فریده .)1932( .رابطه ابعاد سبک زندگی اسالمی با بهزیستی روانشناختی
در دانشجویان .فصلنامه روانشناسی کاربردی 9(11 ،پیاپی .923-964 :)93
معینی ،مهدیه ،.و اسالمی ،سید غالمرضا .)1931( .رویکردی تحلیلی به کیفیت محیط مسکونی .هویت
شهر.61-21 :)11(4 ،
ندیمی ،هادی ،.فقیهی حبیب آبادی ،محمدرضا ،.و نظر پور ،محمدتقی .)1932( .تأثیر چشمانداز و
طراحی محیطهای خوابگاهی بر میزان رضایتمندی دانشجویان (مطالعه موردی :خوابگاههای
دانشجویی دختران دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار) .فصلنامه علوم محیطی.11-36 :)1(11 ،
نظر پور ،محمدتقی ،.حیدری ،احمد ،.و سلیمی ،مرضیه .)1931( .تأثیر پیکربندی فضایی خوابگاههای
دانشجویی بر ترجیحات فضایی دانشجویان .فصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر:)9(11 ،
.213-299
نظرپور ،محمدتقی ،.سعادتی وقار ،پوریا ،.و حیدری ،احمد .)1934( .بهبود کالبد سکونتگاههای
دانشجویی در جهت افزایش اجتماع پذیری با تکیه بر روش نحوه فضا ،نمونه موردی :خوابگاه دانشگاه
حکیم سبزواری ،سبزوار .فصلنامه معماری و شهرسازی آرمانشهر.261-242 :)1(11 ،
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فصلنامه روانشناسی کاربردی

پرسشنامه ارزیابی کیفی رضایتمندی سکونتی دانشجویان از خوابگاه
مؤلفه
رضایت از فضای
کالبدشناختی
رضایت از ایمنی و
امنیت
رضایت از بهداشت
و سالمت
رضایت از ارتباطات
و روابط اجتماعی
رضایت از
تأسیسات و
تجهیزات
داخلی

خیلی زیاد

زیاد

.11
.12
.19
.16
.12
.14
.11
.11
.13
.21
.21
.22
.29
.26
.22
.24
.21
.21
.23
.91

تا حدی

.1
.2
.9
.6
.2
.4
.1
.1
.3
.11

ابعاد و تناسبات فضاهای داخلی برای عملکردهای مورداستفاده
خوانایی و قابل درک بودن فضاهای داخلی
دسترسیپذیری به فضاهای باز (از قبیل حیاط ،ایوان ،بالکن و بام)
فضاهای سبز و طبیعی محوطه خوابگاه
دید و منظر فضاهای داخلی به محیط پیرامون
مساحت اختصاص یافته برای اتاقهای خواب (با توجه به نفرات ساکن)
تهویه و نورگیری طبیعی فضاهای داخلی
امنیت اتاق خواب
امنیت بالکن
ازدحام و تراکم جمعیت در فضاهای عمومی خوابگاه (اتاق تلویزیون،
نمازخانه و )...
ازدحام و تراکم جمعیت در هر اتاق
کنترلپذیری و مدیریت فضاهای داخلی
سرو صدای راهرو و اتاقهای مجاور
وضعیت بهداشت عمومی در فضاهای داخلی خوابگاه
وضعیت بهداشت تجهیزات آشپزخانه
وضعیت بهداشت سرویسهای بهداشتی
نحوه دفع زباله (شوت زباله)
تعداد دستشوییها و حمامها نسبت به تعداد استفادهکنندگان
رنگ اتاق از نظر کیفیت و انتخاب آن
رنگ راهرو و دربهای اتاق خواب
ابعاد و مساحت فضاهای جمعی نسبت به تعداد استفادهکنندگان
وضعیت ارتباط دانشجویان بین طبقات خوابگاه
رضایت از هماتاقیها
وضعیت ارتباط دانشجویان در هر طبقه
مکان فعالیتهای فوقبرنامه و تفریحی در خوابگاه
وضعیت دستگاه خنککننده اتاق خواب
وضعیت دستگاه گرمکننده اتاق خواب
رضایت از تختهای دو طبقه موجود در اتاق خواب
رضایت از انعطافپذیری تجهیزات و مبلمان
بهطورکلی رضایت شما از اقامت در خوابگاه به چه میزان است؟

ال
اص ً

گویههای پرسشنامه
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