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 چکيده
 محيط زا ديگران با تعامل در جديد تجارب به دستيابي بر عالوه دانشجويي هاي خوابگاه ساكنين

 ترضاي ميان بنابراين.دارند انتظار را خود شخصي حريم تامين خانه،عملكرد همچون  خوابگاه

 به ابيدستي.آنهاست مطلوب خلوت تامين و قلمرو كنترل از متاثر بسيار خوابگاه، ازمحيط افراد

 در مثبت ذهني تصوير ايجاد  بر عالوه ميتواند دانشجويي خوابگاه در مطلوب خلوت

 هك مساله اين به حاضر پژوهش لذا.دهد افزايش را محيط و ميان افراد عاطفي ساكنين،ارتباط

 اين به.ازدپرد مي باشد گذار تاثير  ميتواند خوابگاه در مطلوب رضايتمندي بر چگونه ازدحام

بررسي  به پرسشنامه كمك با رواني رضايتمندي و ازدحام مفاهيم تشريح از پس منظور

 از اهخوابگ درسه پيمايش منظور همين به .شد پرداخته دانشجويي خوابگاههاي در رضايتمندي

 يفيك و كمي هاي تحليل جهت.شد واليت انجام و دستغيب،رودكي عناوين تحت شيراز دانشگاه

 رضايتمندي ميزان بودكه بيانگرآن پژوهش نتايج.شد استفاده SPSS افزار نرم زا پيمايش

 وتخل تامين كيفيت از متاثر زيادي  زندگيشان محيط از دانشجويي خوابگاههاي ساكنين

 تاس جهت بدين مقاله اين در گرفته شكل نوآوري.است خوابگاه محيط در افراد براي مطلوب

 ردنب بين از باعث ها خوابگاه درون ازدحام گيري شكل بر ثرمو عوامل شناسايي با بتوان كه

 باعث همچنين و ساكنين رضايتمندي سبب نهايت در و گرديد ها خوابگاه درون موجود ازدحام

 مكاني به نهايت در تا گرديد خوابگاه محيط در موجود هاي اضطراب و ها تنش كردن كم

 .يافت دست خوابگاه محيط در سكونت جهت باال عاطفي كيفيت نظر از مناسب

 .ازدحام، رضايتمندي، دانشجويي خوابگاه :يديکل واژگان
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 3نش پور ، عليرضا دا2، مهسا محقق زاده  1پروانه سليمانی 

 .، دانشگاه آزاد اسالمي مرودشت، ايراننشجوي كارشناسي ارشد گروه معماري، واحد مرودشتدا 1
 .، ايراننشجوي كارشناسي ارشد گروه معماري، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمي مرودشتدا 2
 .، دانشگاه آزاد اسالمي مرودشت، ايراناستاديار گروه معماري، واحد مرودشت 3
 

 نويسنده مسئول:نام 
 پروانه سليمانی

 هاي دانشجویی بر رضایتمندي دانشجویان بررسی ازدحام در خوابگاه
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 مقدمه
 به مكان ونقل خود خانه ترک به مجبور مختلف هاي دانشگاه در منظورتحصيل به كشور سطح در زيادي بسيار دانشجويان هرساله

 اين از اعظمي بخش كه درحالي است اين يابند؛ مي اسكان دانشجويي هاي خانه در شهرجديد، در افراد اين از بخشي .ميشوند جديدي شهر

 با مواجهه و طرف يك از موطن و ترک والدين دانشجويان، از قشر اين براي .مي شوند ساكن هاي دانشجويي پانسيون و هها خوابگا در افراد

به طوري كه هماهنگي با شرايط جديد و  شود مي حيات آنهارو در زيادي اختالالت ايجاد به منجر ديگر، سوي از افرادمتفاوت و جديد محيط

[. آنچه امروزه بيشتر در مورد خوابگاه ها 1تاثيرات خوابگاهي مشكالتي  را در سبك زندگي آنها و بالتبع در سالمت روان آنها به همراه دارد ]

د ازدحام درون خوابگاه و نارضايتي ساكنين مي گردد از مالک قرار داده مي شود ، ظرفيت كمي اسكان دانشجو مي باشد ، كه خود باعث ايجا

همين علت ايجاد شرايطي ايده آل در برابر ازدحام عالوه بر تداوم و تقويت سطح سالمت و رفاه باعث احساس رضايت، اقناع شخصي و خود 

نان مي تواند به طيف وسيعي از مشكالت [. لذا سهل انگاري در برآورده سازي نيازهاي فيزيولوژيكي و روانشناختي آ2شكوفايي مي شود]

 گوناگون ، از جمله كاهش بازدهي تحصيلي دانشجويان و برخي مشكالت رفتاري ، نظير بروز تنش هاي منفي بيانجامد. 

 است: زير از قرار سواالت به پاسخ پي در پژوهش اين لذا 

آرامش بيشتر(مي نمايند واين احساس تابع چه عواملي  در محيط هاي خوابگاهي دانشجويان چگونه احساس ازدحام كمتري) احساس-

 است؟

 سازماندهي مناسب سكونتگاه هاي دانشجويي متاثر از چه عواملي است؟-

 چگونه ميتوان به نيازهاي دانشجويان خوابگاه هاي دانشجويي پي برد؟-

ق مشاهدات عيني و مطالعه ي پژوهش هاي به نظر ميرسد كه با شناسايي كاستي ها و مشكالت در خوابگاه هاي كنوني،كه از طري

انجام شده در اين بخش حاصل شده ، ظن وجود كمبودهاي نظري و عملي در اين مكان ها بيشتر به يقين نزديك شده است؛ كمبودهايي كه 

مكان هاي مورد نياز و بخشي از آنها از كمبود مكان مناسب براي فعاليت هاي در نظر گرفته شده ناشي مي شود و برخي حاكي از عدم وجود 

شناسايي فعاليت هاي در نظر گرفته در خوابگاه است. تصور مي شود اين كمبودهاي فضايي و سرانه هاي پايين و غير استاندارد جدا از 

اسب نمالحظات اقتصادي ، ريشه در عدم تدوين مباني نظري مناسب سكونتگاه دانشجويي داشته باشد.بنابراين به نظر ميرسد سازماندهي م

فزايش اسكونتگاههاي دانشجويي با توجه به تمامي نيازهاي فيزيولوژيك، ساير نيازهاي پايه و فرا نيازهاي دانشجويان ، ميتواند تا حد زيادي بر 

ي اكيفييت محيط و ايجاد احساس تعلق و رضايتمندي دانشجويان موثر باشد.در راستاي تامين نيازهاي كاربران، اولين قدم شناسايي نيازه

دانشجويان است؛ براي دستيابي به اين نيازها ميتوان از علم روانشناسي محيط به عنوان علمي كه دغدغه ي اصلي آن درک سازكار تعامل 

ميان محيط و بهره بردار است كمك گرفت.فاكتورهاي روانشناسي مورد بررسي كه در شكل دهي رويكرد اصلي موثرند،شامل مفاهيم 

و ازدحام مي باشند.اميد است اين مفاهيم قابل شرح و بسط مسايل مربوط به جنبه هاي مختلف زندگي دانشجويي  خلوت،فضاي شخصي،قلمرو

 را داشته و در روشهايي كه رسيدن به اهداف اين مفاهيم و نتايج آن وجود دارد، در زندگي دانشجويي قابل تعميم باشد. 

اصلي كار مفهوم خلوت است، و جنبه هاي مختلف اين مفهوم و مقياس هاي بر اساس رويكرد ايرون آلتمن در اين زمينه، هسته ي 

گوناگون تامين آن است كه مفاهيم فضاي شخصي و قلمرو را مطرح مي سازد و عدم برقراري تعادل مابين آنها به گوشه گيري و ازدحام مي 

 [.3انجامد]

ازدحام درون  شكل گيري به بررسي پرداخته و موضوع اين لفمخت ابعاد بررسي به كه دارد آن بر حاضر قصد پژوهش اساس، اين بر

 خوابگاه و رضايتمندي ساكنين از محيط  را مورد ارزيابي قرار دهد .

اساسا شخصيت انسان متاثر از سه عامل خانواده،مدرسه و اجتماع است و احتمال موفقيت آن در زمان بلوغ و بزرگسالي به موفقيت 

نواده اولين و بهترين ارگانيست كه ميتواند براي هر فردي موجب آرامش ، احساس رضايتمندي و خوشبختي را اين سه نهاد وابسته است.خا

 به دنبال داشته باشد تا فرد بتواند بر اضطراب ها و استرس ناشي از شرايط فايق آيد.جو خانواده مي تواند در كاهش يا افزايش رضايتمندي

وارد اجتماع شده كه پر از موقعيت هاي پيش بيني نشده ،استرس و اضطراب است،چه براي رفع نيازهاي  رواني موثر باشد.بعد از خانواده فرد

[.موضوعاتي مانند رضايتمندي در هنگام جدايي ها ،رويارويي افراد به خصوص دانشجويان با انتقال به 4اقتصادي باشد چه ادامه ي تحصيل]

 جيه كننده ي نياز و ضرورت تحقيق پيرامون اين موضوع است.دانشگاه و پيامدهاي مثبت يا منفي آن همگي تو

عدم تامين مكان مناسب، چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي جهت اسكان دانشجويان در شهرهاي محل تحصيل ،باعث بروز مشكالتي 

ز سوي دانشگاهها در نظر گرفته شده براي ساكنين شهرها و دانشجويان شده است. در حال حاضر ،اغلب فضاهايي كه براي اقامت دانشجويان ا

ذيري پاست،صرفا تامين كننده ي برخي از نيازهاي اوليه و امنيت دانشجويان مي باشد و از تامين تمامي نيازهاي كاربر ميتواند با وجود انطباق 

ر اين نها ميتواند عدم موفقيت تحصيلي وي دذاتي انسان، تاثيرات موقت و دايم فراواني بر زندگي و روان افراد بلقي بگذارد، كه ابتدايي ترين آ

دوران باشد.كاهش تدريجي و دايمي كيفيت محيط زندگي و از سوي ديگر ،كاهش رضايتمندي دانشجويان از محيط و بروز رفتار تخريبگر مي 
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از دريچه ي علوم رفتاري به اين انجامد.لذا از ميان جنبه هاي مختلف زندگي الزم و ضروري به نظر ميرسد كه اين بار و در اينجا اصطالحا 

 [.5مساله نگاه شود]

با توجه به آنچه كه در بحث خوابگاه هاي دانشجويي ذكر شد،پيوند تنگاتنگ آموزش با موضوع سكونت از قديم باعث شده است كه 

 برخوردار باشد.اين افزايش كميهمگام با افزايش كمي مدارس و فراگير شدن امر آموزش، مساله ي سكونت دانشجويان نيز از اهميت بيشتري 

تعداد دانشجويان عالوه بر مشكالتي نظير افزايش تعداد فارغ التحصيالن بيكار ،پايين آمدن شان و منزلت داراي مدرک تحصيلي و مدرک 

اخت به آن را [.آنچه در اين بحث قصد پرد5گرايي، باعث كمبود خوابگاه هاي دانشجويي و مشكالتي در زمينه ي اسكان دانشجو نيز شد]

، داليل ضرورت و اهميت توجه به كيفيت خوابگاه ها ميباشد كه با توجه به محدوديت هاي مالي و زماني و تخصصي مورد غفلت قرار داريم

 گرفته است.

 

 تحقيق ) مبانی نظري پژوهش ( مرور ادبيات و پيشينه ي
ذا هيچ مساله اي تازه نيست بلكه نگاه و رويكردهاست كه تفاوت جامعه ي بشري همواره در پي پاسخ دادن به سواالت متفاوت بوده ل

ل يايجاد ميكنند.از اين رو در پاسخ به هيچ مساله اي از صفر شروع نخواهيم كرد و همواره افرادي وجود داشته اند كه براي پاسخ به اين مسا

ز اين امر مستثني نيست.لذا در اين بخش به بيان برخي از اين به اطالعاتي دست يافته اند.مساله ي تاثير فضاي خوابگاه بر دانشجويان هم ا

 يافته ها در اين حيطه مي پردازيم .

 ازدحام و قلمرو شخصي، خلوت،فضاي مفاهيم موثرند،شامل اصلي رويكرد دهي شكل در بررسي،كه مورد روانشناسي فاكتورهاي

 كه اييه روش و داشته را دانشجويي زندگي مختلف هاي جنبه به وطمرب مسايل بسط و شرح قابليت مفاهيم اين است مفروض كه.ميباشند

 ه،پيشينهزمين دراين آلتمن ايرون رويكرد اساس بر.است تعميم قابل دانشجويي زندگي در دارد وجود آن نتايج و مفاهيم اين اهداف به رسيدن در

 را قلمرو و شخصي فضاي كه،مفاهيم است آن تامين ناگونگو هاي مقياس و مفهوم اين مختلف هاي جنبه  و است خلوت مفهوم كار اصلي ي

 .انجامد مي ازدحام و گيري گوشه به آنها مابين تعادل برقراري عدم و ميسازد مطرح

 

 ها: خوابگاه در دانشجویان رضایتمندي عدم بر موثر عوامل
 نمونه در اضطراب ميانگين.  داشت وجود دار نيمع رابطه اضطراب با فيزيكي محيط جو و خوابگاه امنيت،محيط ها اتاقي هم تعداد بين

 به است، همراه بيشتر بااضطراب ها اتاقي هم بيشتر بود.تعداد نفره ٦و5 هاي ازاتاق كمتر مراتب به بودند ساكن نفره 4و3 اتاقهاي در كه هايي

 اقات صداي و سر و شلوغي كه اين ارد،ضمند بيشتري تداخل هم با آنها هاي خواسته باشد، بيشتر افراد تعداد چه هر آيد مي بديهي نظر

 [.٦شود] ازدحام و شرايط  از رضايتمندي عدم به منجر نيزميتواند

 يتحصيل و فردي رشد جهت را مناسبي هاي موقعيت بايد بلكه باشند خوابيدن براي مطلوب هايي مكان بايد تنها نه ها خوابگاه

به عنوان يك قرارگاه فيزيكي،در كشورهاي گوناگون از جمله ساختمانهاي مسكوني هستند [.خوابگاه هاي دانشجويي 7آورند] فراهم دانشجويان

وجه تكه در بيشتر مواقع مورد نارضايتي ساكنان آنها واقع ميشوند.اما با توجه به اين كه در كشور ايران بسياري از خوابگاه هاي موجود بدون 

د و يا از ساختمان هاي ساخته شده ي موجود بدون كاربري خوابگاهي،جهت سكني به نوع كاربري آن و نيازهاي دانشجويي طراحي شده ان

 سدانشجويان استفاده مي شود،اين مساله چشم گيرتر است.اتاق هايي كه با مساحت كم و تعداد افراد زياد در كنار هم قرار گرفته اند و سروي

ملزم به استفاده ي مشترک از آنها هستند، مواردي هستند كه معيارهايي ها، نشيمن ها و آشپزخانه هايي كه همه ي دانشجويان يك خوابگاه 

همچون خلوت شخصي،آرامش و راحتي،ازدحام و غيره را تحت تاثير قرار مي دهند.رضايتمندي رواني مفهومي چند بعدي است.خوش بيني،خود 

ن ابعاد خاصي از رضايتمندي در نظر گرفته شده اند.مك كنترلي،خوشحالي،حسي از دلبستگي،رهايي از ناكامي ها،اضطراب و تنهايي به عنوا

( نشان داده است كه عواطف مثبت و حمايت اجتماعي در ساختمان رضايتمندي رواني در كشف بسياري از مشكالت رئاني نقطه 1991گلچ)

 [.4ي عطف است و مرور بررسي ها در اين زمينه نشان مي دهد كه خوشحالي عمده ترين پيامد اين حس است]

 

 خوابگاه: از رضایتمندي بر جنسيت تاثير
 :است آمده دست به زير نتايج و شده انتخاب شيراز پزشكي علوم هاي خوابگاه پژوهش، يك آماري ي جامعه

 حثمب در شده ذكر مورد   ده در كه ميدهد نشان نتايج.است خوابگاه در دانشجويان روانشناسي مباحث به مربوط سوالها بخش اين در

 از مرد دانشجويان در خود فعلي خوابگاه وضعيت روانشناسي،از و رفتاري مبحث در دانشجويان رضايتمندي ميزان روانشناسي، تسواال

 [.8است] بيشتر زن دانشجويان
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 هادام ساخت مطرح را انسان نيازهاي سلسله كه( 1985) فرلو با و نوشت سالمتي مورد در اي مقاله ،(1921)جيمز ويليام كه زماني از

 مطرح( 2111كراوان،)آوري ،تاب(1995آرجيل،) شادزيستي ،(1989ريف،) رواني رضايتمندي همانند جديد هايي سازه كه اين تا كرد پيدا

 [.4] گرديد

 

 تعاریف نظري -1

 تعریف ازدحام -2-1

 [.9به طور كلي ازدحام به معني انبوه شدن،انبوه جمعيت،مزاحمت،تزاحم وجمع آن ازدحامات است]

ازدحام حالتي ذهني وروان شناختي است كه به احساسات منفي منجر   »ازدحام را اين چنين تعريف مي كند:) 197٦ (همكارانشبام و

 [.11« ]مي شود.ازدحام وقتي رخ مي دهد كه يك فرد ببيند افراد بسياري در يك محيط حضور دارند

 

 بررسی ازدحام از بعد فردي-2-2
طي مطالعاتي برعمل رايج سه نفري نمودن اتاق هاي خوابگاه ) 1991(ط ميان افرادمولن و فلمن تعدادافراديك گروه ورواب-2-2-1

تمركز داشته اندكه در آن سه دانشجو در اتاقي قرار داده مي شود كه براي دو نفر ساخته شده است.اين وضعيت باعث نارضايتي مي گردد 

عنوان )1979 (ر خوابگاههاي عمومي قرار دارند،شديدتراست.بام،شايپرو،موريوويدمنواثرات منفي آن وقتي كه دانشجويان مرد هستند واتاق د

داشته اندكه ازدحام تجربه شده به خاطر بي ثباتي گروههاي سه تايي است. در گروههاي سه نفري رسم است كه دو نفر از آنها بيشتر باهم 

(متوجه شدندوقتي 1975مي كند.كارلين،مك فارلندوآيلوواپستين) رفاقت مي كنندوگروهي شكل ميگيرد كه در آن نفر سوم احساس غريبي

امكان تعامل باال را ميسرمي سازدزنان به شكلي مثبت به ازدحام پاسخ مي دهند،اماوقتي امكان تعامل وجود نداشته باشدپاسخ منفي مي 

زندگي مي كردند نشان داد زنان داري ازدحام (مطالعاتي روي دانشجوياني كه سه نفري در يك اتاق خوابگاه 1981شود.آيلووهمكارانش )

بيشتري هستند،شايد به اين علت مردان باترک اتاق با ازدحام كنار مي آيندوزنان به هنگام ازدحام اوقات بيشتري رادر اتاق هاي خود مي 

رون گراها بيشتر به ازدحام توجه مي (بيان ميدارند كه برون گراها در مقابل د1985گذرانند. شخصيت متغيري مهم درازدحام است.هيووبربنر)

 [.11(در مطالعه اي نشان داده اند كه افرادبانياز باال به مهرورزي بهتراز ديگران ازدحام راتحمل مي نمايند]1977كنند. ميلرونارديني )

 

 شناختی-ازدحام از بعد فرهنگی-2-3
ز عوامل تأثيرگذار درازدحام است توانايي مارا در انجام درست (به اين نتيجه رسيدند : تراكم باال كه يكي ا1971فريدمن وهمكارانش)

ار رتكاليف تحت تأثير قرار مي دهد.عملكرد در تكليف ساده خيلي تأثير ندارد،عملكرددرتكاليف مشكل وپيچيده اي را كه نياز به حل مسأله،استم

 و تمايز نياز دارند،دچارتغيير مي كند.

 

 ازدحام از بعد کالبدي-2-4
الگويي به نام بوم شناسي ازدحام بيان مي كند:الگوهايي كه بر تعداد بهينه افرادبراي عملكردمناسب در موقعيت رفتاري ) 19٦8 (باركر

 تأكيد دارند.

 

 جنبه هاي معماري-

 [.11جنبه هاي معماري ساختمان عوامل اصلی کنترل کننده احساس مردم از ازدحام]-1جدول شماره 

 

 

 نمونه تصاوير معماريجنبه هاي  نظريه پردازان

 )1974(رونر،

در اتاق هاي خوابگاه تختخواب هاي تاشو در مقايسه با 

تختخواب هاي كنارهم ،امكان استفاده بيشتر از فضاي كف اتاق 

 را فراهم مي آورند واتاق كمترشلوغ به نظر مي رسد.
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 ازدحام از بعد روانشناختی:-2-5
 (در آزمودني درزندان دريافتند كه فشارخون باال ،به شكلي ثابت با تراكم شرايط زندگي آن ارتباط دارد.1975دي آتري )

اعي حمايتگر در خوابگاه ميدانند نسبت به آنهايي (نشان مي دهد دانشجوياني كه خودرا جزعي از يك شبكه اجتم1991ايوانزواشنايدر)

آن  زكه اين حمايت اجتماعي را ندارند،بهتربا ازدحام كنار مي آيند.بااين وجود لپور وهمكارانش دريافتند ازدحام دراز مدت فشاررواني ناشي ا

 مي كاهد.حمايت اجتماعي را مختل مي كندوبه شدت از اثربخشي آن به عنوان سپري در برابر ازدحام،

 (در يك مطالعه ميداني تأييد كردند كه تراكم باال پرخاشگري را افزايش مي دهد.1979لووكنلي)

در نظريه اي از ازدحام يك الگوبيان داشته اند كه ازدحام را به عنوان يك محصول فرعي برانگيختگي )1981(؛پايولوس )1978(ايوانز

 [.11ا تراكم باال رخ مي دهد]افزايش يافته اي مي دانند كه در موقعيت هاي ب

 

 ازدحام از بعد فيزیکی:-2-6
بيان كرده اند كه تراكم اجتماعي با قرار گرفتن افراد متفاوت در يك مكان فيزيكي تغيير مي  )1981(؛پايولوس)1977(بام ووالينس

 يابد.

اسچيفنبار 

(1977) 

 ادراکبسياري از عوامل فيزيكي به غير از فضاي كف اتاق در 

 اندازه وشلوغي دخالت دارند.

 

 (1987روتون)
آزمودني ها با ديوارهاي انحنا دار تحمل كمتري در برابرازدحام 

 نشان دادند.

 

بام و ديويس 

(197٦) 

اتاق هاي بارنگ روشن در مقايسه با اتاق هاي تيره اشكال 

 بيشتري جاي مي گيرد.

 

بام ،ديويس 

؛ورچل 197٦،

 وتدلي ،

)197٦( 

افه نمودن عكس ها به اتاق يا چيزهايي كه پيچيدگي اض

 ديداري آن را باال ببرد برادراک ازدحام اثر مي گذارد.

 

ساوينار 

(1975) 
 اتاق هاي باسقف هاي بلند ترداري ازدحام كمتري هستند.

 

 (1972دسور)

اتاق هاي داراي در وپنجره و اتاق هاي مستطيل شكل در 

شكل اشكال بيشتري رادر خود جاي مقايسه با اتاق هاي مربع 

 مي دهند.
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كه همان افراد در مكان هاي فيزيكي متفاوتي بيان كرده اند تراكم فضايي وقتي تغيير مي كند  )1981(؛پايولوس) 1977 (بام ووالينس

(مطرح گرديده يكي از معدود نظريه هاي ازدحام است كه عنوان مي كندتراكم به 1975شدت كه توسط فريدمن )-جاي گيرند.الگوي تراكم

 [.11خودي خود نه مثبت ونه منفي است بلكه هر گونه احساسي راكه در موقعيت حضور دارد شدت مي بخشد]

 

 [.3:مروري بر روابط خلوت،فضاي شخصی،قلمرووازدحام]2شماره جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

رضايتمندي رواني عبارت است از فقدان شرايط و احساسات منفي كه منجر به سازگاري و پذيرش خود و جهان اطراف مي شود كه 

ندي در زندگي ، رشد فردي ، ارتباط مثبت با ديگران و پذيرش خود تجلي يابد. مي تواند در مولفه هاي استقالل ، تسلط بر محيط ،هدف م

رضايتمندي رواني مفهومي چند بعدي است  : خوش بيني ، خود كنترلي ، خوشحالي ، حسي از دلبستگي ، رهايي از ناكامي ها ، اضطراب و 

 [.4تنهايي به عنوان  ابعاد خاصي از رضايتمندي در نظر گرفته شده اند]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعيت بهتر

)خلوت كسب 

 شده=خلوت مطلوب (

 

 انزواي اجتماعي

 )خلوت كسب شده بيش از خلوت مطلوب(

 سازوكارهاي تنظيم روابط ميان فردي

 رفتاركالمي، قلمرو، )فضاي شخصي،

 رفتارغيركالمي(

 ازدحام

 شده كمتر از خلوت مطلوب( )خلوت كسب

خلوت 

 مطلوب
 )ايده آل(

خلوت كسب 

 شده)نتيجه(
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 :عوامل موثر بر ایجاد ازدحام]نگارنده[.3جدول شماره 

 
 

 روش  تحقيق

پژوهش حاضر جهت ايجاد تناسب بين ارتباط ازدحام و رضايتمندي دانشجويان مطرح گرديده است بر اساس ، فرضيه  اصلي اين 

ند . به همين سبب ارزيابي ميزان ازدحام موجود در خوابگاه پژوهش عوامل فردي از عوامل موثر شكل گيري ازدحام درون خوابگاه ها مي باش

هاي ) واليت ، رودكي ، دستغيب ( جهت ايجاد رضايتمندي دانشجويان امري ضروري است . بر اين اساس ، در اين پژوهش از دو روش كمي 

 و كيفي  استفاده شده است . 

گردآوري اطالعات در بعد كمي با استفاده از پرسشنامه  بسته  و در بعد كيفي با استفاده از ابزارهاي مصاحبه و نيز مشاهده مستقيم 

نفر به منظور ارزيابي ميزان رضايتمندي دانشجويان  311نفر و حجم نمونه  8٦1انجام گرفت . در پرسشنامه بسته ، سواالتي براي جامعه آماري 

قسمت طراحي شدند در قسمت اول  3خوابگاه و ميزان ازدحام موجود در خوابگاه جهت كنترل آن ، ايجاد گرديد . اين سواالت به  به محيط

ورد م ابعاد ايجاد ازدحام مورد ارزيابي قرار گرفت و در قسمت دوم نتايج و آثار ازدحام موجود در خوابگاه بر رفتار و سطح يادگيري دانشجويان

گرفت . در قسمت سوم ، ميزان عوامل تاثيرگذار جهت ايجاد ازدحام در خوابگاه مورد سنجش قرار گرفت ، كه به عنوان هدف بررسي قرار 

 اصلي از طرح پرسشنامه بسته در اين مقاله بوده است .

 

 بررسی نمونه هاي موردي:

ي پزشكي و پيراپزشكي اسكان يان رشته ها: اين خوابگاه در خيابان زند واقع شده است كه در آن دانشجو خوابگاه رودکی -

نفره مي باشد . اين خوابگاه متشكل از دو بلوک  ٦و  4و  3طبقه و با ظرفيت هاي  4اتاق در  81نفر داراي  351. اين خوابگاه با ظرفيت دارند

ام و سرويس بهداشتي و آشپزخانه در متصل به هم است كه هر طبقه آن ، داراي دو واحد مجزا با سه اتاق با ظرفيت هاي متفاوت است . حم

هر واحد به صورت مشترک مورد استفاده قرارمي گيرد . امكانات خوابگاه شامل آسانسور ، سالن مطالعه ، سالن اينترنت ، سالن بدنسازي و 

 نمازخانه است . اين خوابگاه فاقد محوطه باز و حياط است .

ابگاه هاي موجود در مجموعه خوابگاهي ارم است . خوابگاه در چهار طبقه : اين خوابگاه يكي از مجموعه خو خوابگاه والیت -

اتاق ميباشد . اين خوابگاه به صورت راهرويي است و اتاق ها اغلب ظرفيت شش نفر را دارند . اتاق  12ساخته شده است كه هر طبقه داراي 

ازدحام

فيزيكي

[5]تراكم اجتماعي

[5]تراكم فضايي

[11]تراكم باال

[5]تراكم شدت

عوامل موقعيتي

[11(]گرما،نور،رطوبت)

روانشناختي

ماهيت  
[11]فيزيولوژيك 

نهرفتار پرخاشگرا

[11]

رفتار كمك بخش

[19]

يآشفتگي رفتار

[19]

[21]فشار رواني

حريم شخصي  
[21]

برانگيختگي

[3]

كالبدي

طپيچيدگي محي

[18]

انعطاف پذيري  
[18]محيط

چيدمان  
[18]فضايي

موقعيت زندگي

(  كم يا پر جمعيت)
[18]

-عوامل فرهنگي
شناختي

[17]يادگيري

[17]انجام تكليف

فردي

ه  تعداد افراد در يك گرو
[11]

پردازش اطالعات باال  
[11]

[12]روابط ميان افراد

[11]جذابيت بين فردي

[13]كيفيت هيجاني

[14]كيفيت عاطفي

[15]نوع جنسيت

شخصيت افراد

[1٦(]درونگرا يا برونگرا)
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آشپزخانه و چندين سرويس بهداشتي و حمام مشترک وجود  ها داراي يك تراس و امكاناتي نظير تخت و كمد مي باشد . در هر طبقه يك

 دارد . اين خوابگاه داراي محوطه و فضاي سبز نيز     مي باشد . 

: اين خوابگاه در پرديس ارم دانشگاه شيراز واقع شده است و محوطه بسيار بزرگي دارد كه مشرف بر  خوابگاه شهيد دستغيب -

، بگاه امكاناتي از قبيل سلف سرويساتاق ساخته شده است . در اين خوا 4٦2طبقه و  11نفر در  8٦1ت شهر شيراز است . اين خوابگاه با ظرفي

ته خكافي نت ، آسانسور ، سالن ورزشي و بدنسازي ، زمين چمن ، آبدارخانه ، قرائت خانه و كتابخانه وجود دارد . اتاق ها اغلب به صورت يك ت

 .لعه و كمد هستندحداكثر دو تخته و داراي ميز مطاو يا 
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 نتایج و بحث 

 [.11ها ) دستغيب،والیت،رودکی ( ] :ميزان فضاي مطلوب در خوابگاه4جدول شماره

 

 

 

 

 

 

ميزان استفاده جهت جلوگيري 

 از ازدحام

 رودكي واليتدستغيب 

 ويژگي محيط

 رودكي واليتدستغيب 

نوان ع

 فضا

اي فض

 مطلوب

 

 

استفاده 

 كم

استفاده 

 كم

استفاده 

 زياد

زياد بودن 

تعداد 

 ساكنين

زياد بودن 

تعداد 

ساكنين در 

-اتاق

كوچك 

بودن فضاي 

 اتاق

كم بودن تعداد 

ساكنين در 

پايين -اتاق

بودن نسبت 

تراكم به فضاي 

 اتاق

 اتاق

 

عدم 

 استفاده

استفاده 

 كم

عدم 

 استفاده
 فاقد تراس

 داراي تراس

افزايش 

ارتفاع جان 

پناه تا 

ارتفاع 

1991 

تبديل 

شدن به 

 انبار وسايل

 تراس فاقد تراس

 

عدم 

 استفاده

استفاده 

 زياد

عدم 

 استفاده

فاقد فضاي 

سبز در 

 محوطه

داراي 

فضاي سبز 

 ر محوطهد

عدم امكان 

استفاده در 

ماه هاي 

سرد و ماه 

هاي گرم 

 سال

فاقد فضاي سبز 

 در محوطه

فضاي 

سبز 

 محوطه

 

استفاده 

 زياد

استفاده 

 كم

استفاده 

 كم

داراي سالن 

 مطالعه

داراي سالن 

مطالعه با 

مساحت 

عدم -كم

استفاده در 

 ايام احانات

داراي سالن 

امكان -مطالعه

استفاده در ايام 

 امتحانات

سالن 

 مطالعه
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 21درصد عوامل كالبدي ( ، )  31شناختي ( ، ) -درصد عوامل فرهنگي 4درصد عوامل فردي ( ، )  31نتايج و بحث نشان مي دهد ) 

 درصد عوامل فيزيكي ( نقش در ازدحام درون خوابگاه ها ) واليت،رودكي،دستغيب ( دارند . 1٦ناختي ( ، ) درصد عوامل روانش

 :بررسی فاکتورهاي تاثيرگذار در ایجاد ازدحام]نگارنده[.5جدول شماره

 درصد فاكتور رديف

 31 عوامل فردي 1

 4 شناختي-عوامل فرهنگي 2

 31 عوامل كالبدي 3

 21 تيعوامل روانشناخ 4

 1٦ عوامل فيزيكي 5

 

عوامل فردي بيشتر از عوامل كالبدي،عوامل كالبدي بيشتر از عوامل روانشناختي،عوامل روانشناختي بيشتر از عوامل فيزيكي، عوامل 

 شناختي در ازدحام درون خوابگاه ها نقش به سزايي دارند . –فيزيكي بيشتر از عوامل فرهنگي 

مي رسد عوامل فردي به عنوان مهمترين عامل تاثيرگذار ازدحام درون خوابگاه محسوب مي شود به   مطابق جدول  ذكر شده به نظر

اين دليل كه افراد نقش مهمي را در ايجاد ازدحام ايفا مي كنند چرا كه روابط عاطفي كه بين ساكنين درون خوابگاه شكل مي گيرد به شدت 

شناختي نيز به عنوان كم اهميت ترين عاملي است كه منجر به ايجاد -ين عوامل فرهنگيتحت تاثير تراكم باال در آن محيط مي باشد همچن

ر د ازدحام درون خوابگاه ها و نارضايتي دانشجويان از محيط خوابگاه مي گردد به اين دليل كه تاثير ازدحام بر ساكنين نه تنها باعث اختالل

 هم فكري بين دانشجويان در انجام تكاليف و يادگيري آنان مي گردد . انجام امور ساكنين نمي شود بلكه باعث ايجاد رقابت و 
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 :ميزان عوامل موثر در شکل گيري ازدحام درون خوابگاه]نگارنده[.6جدول شماره

 
 

 

 داز مجموعه عوامل فردي،كيفيت عاطفي به عنوان مهمترين عامل تاثيرگذار محسوب مي شود به اين دليل كه روابط عاطفي ميان افرا

به سرعت تحت تاثير ازدحام شكل گرفته درون خوابگاه قرار گرفته و تغيير مي پذيرد ، همچنين تعداد افراد در يك گروه،نوع جنسيت و 

شخصيت افراد به عنوان كم اهميت ترين عوامل موثر بر ازدحام درون خوابگاه ها مي باشند به اين دليل كه اگر درست كنترل شوند مي توان 

 زدحام درون خوابگاه ها جلوگيري به عمل آورد . از ايجاد ا

 :ميزان عوامل فردي موثر در شکل گيري ازدحام درون خوابگاه]نگارنده[.7جدول شماره
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شناختي انجام تكليف و ميزان يادگيري به ميزان يكسان در ازحام موجود درون خوابگاه ها و نيز نارضايتي -از مجموعه عوامل فرهنگي

باشند به اين دليل كه در انجام تكليف و ميزان يادگيري با ايجاد ازدحام نه تنها مختل نمي گردد بلكه بهبود مي يابد و ازدحام آنان موثر مي 

 بر هر دو عامل در يك سطح و به ميزان يكسان تاثير مي گذارد .

 ده[.شناختی موثر در شکل گيري ازدحام درون خوابگاه]نگارن-:ميزان عوامل فرهنگی8جدول شماره

 
 

از مجموعه عوامل روانشناختي،رفتار كمك بخش به عنوان مهمترين عامل تاثيرگذار محسوب مي شود به اين دليل  كه با وجود ازدحام 

درون خوابگاه  ساكنين حس ياري رساندن به يكديگر را در انجام امور به خوبي پاسخ مي دهند ، همچنين عوامل آشفتگي رفتاري،رفتار 

رانگيختگي و فشار رواني نيز  به عنوان كم اهميت ترين عوامل موثر بر ازدحام درون خوابگاه ها مي باشند به اين دليل كه با وجود پرخاشگرانه،ب

 تراكم باال درون خوابگاه ها ميزان تاثير اين عوامل بر ساكنين چندان چشم گير نبود و به سرعت كاهش يافت . 

 در شکل گيري ازدحام درون خوابگاه]نگارنده[.:ميزان عوامل روانشناختی 9جدول شماره

 
 

از مجموعه عوامل فيزيكي،تراكم اجتماعي،تراكم فضايي و تراكم باال از  موثرترين عوامل تاثيرگذار ازدحام درون خوابگاه ها محسوب 

هايت سبب مي گردد تا اشخاص مي شوند به اين دليل كه فضا حجم معيني از اشخاص را در خود جاي مي دهد كه اين حجم از افراد در ن

نتوانند خود را كنترل كنند و به نوعي ازدحام درون خوابگاه  شكل مي گيرد كه باعث نارضايتي دانشجويان از خوابگاه مي گردد ، همچنين 

 اشند به اين دليل كهرطوبت(  از كم اهميت ترين عوامل تاثيرگذار بر ازدحام درون خوابگاه ها مي ب-نور-تراكم شدت و عوامل موقعيتي)گرما

( كه عنوان مي دارد تراكم به خودي خود نه تنها مثبت و نه منفي است بلكه هرگونه احساسي را كه 1975الگوي مطرح شده توسط فريدمن)
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بگاه ها [. بنابراين مي توان با كنترل كردن تراكم از شدت آن كاسته و از ايجاد ازدحام درون خوا11در موقعيت حضور دارد شدت مي بخشد]

رطوبت( را مي توان با ايجاد يك شرايط ايده آل -نور-و همچنين نارضايتي دانشجويان جلوگيري به عمل آورد . همچنين عوامل موقعيتي)گرما

 محيطي تاثير ازدحام درون خوابگاه ها را كاهش داد و موجب رضايتمندي ساكنين گرديد .

 زدحام درون خوابگاه]نگارنده[.:ميزان عوامل فيزیکی در شکل گيري ا11جدول شماره

 
 

از مجموعه عوامل كالبدي،پيچيدگي محيط و انعطاف پذيري محيط به عنوان مهمترين عامل تاثيرگذار ازدحام درون خواگاه ها محسوب 

يري گي و انعطاف پذمي شوند به اين دليل كه محيط تاثير زيادي بر رفتار افراد و واكنش آنان مي گذارد چرا كه هر چقدر محيط داراي پيچيد

بيشتري باشد خود سبب ايجاد ازدحام و در نهايت نارضايتي دانشجويان از محيط خوابگاه مي گردد همچنين عامل بوم شناسي به عنوان كم 

 نه اي ازاهميت ترين عامل موثر بر ازدحام درون خوابگاه ها مي باشند به اين دليل كه موقعيت هاي رفتاري را با توجه به حضور تعداد بهي

[. بنابراين مي توان با بهينه سازي افراد در محيط براي عملكرد مناسب 11افراد براي عملكرد مناسب در محيط ، مورد بررسي قرار مي دهند ]

 آنان از ايجاد ازدحام درون خوابگاه ها جلوگيري به عمل آورد .

 اه]نگارنده[.:ميزان عوامل کالبدي در شکل گيري ازدحام درون خوابگ11جدول شماره

 
 

 جمع بندي و پيشنهادات 
نتايج كمي و كيفي اين پژوهش نشان داد كه عوامل فردي از جمله عواملي است كه باعث بهبود روابط ميان افراد با يكديگر ، پردازش 

اه بر ازدحام موجود در خوابگاطالعات باال و همچنين شكل گيري شخصيت ساكنين درون خوابگا ه مي گرددكه  با ايجاد شرايطي ايده آل در برا

 مي توان افراد را در برابر عوامل تاثير گذار  مخرب آن دور ساخت موجب رضايتمندي مطلوب ساكنين گرديد .  
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