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 برگ اصالت و مالکیت اثر

ماد مامی حقوق  تبی و معنوی ت عات و  متر کارات، اخترا تایج، ابت بر ن

 دانشگاه محقق اردبیلیهایِ ناشی از انجام این پژوهش، متعلق به نوآوری

باشد. نقل مطلب از این اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نام می

 دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است.

 
 

 گرایش -معماری رشته ارشند یکارشنناسنآموخته دانش عالیه عبدیاینجانب 

 به شماره دانشگاه محقق اردبیلی و مهندسی فنی دانشکده معماری -معماری

تحصیلی خود تحت  نامهپایاناز  19/6/11که در تاریخ   1444545999 دانشجویی

 یلیبا توجه به الزامات رشگه تحص ییسکوونگگاه دانشک و یطراح عنوان: "

 شوم که:ام، متعهد میدفاع نموده "یاندانش و

گونه مدرك تحصنننیلا یا به را قبالً براي دریافت هیچ نامهپایان( این 1

سایر دانشگاه شی و عنوان هرگونه فعالیت پژوهشی در  سسات آموز ها و مؤ

 ام.پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننموده

حصیلی خود را بر ت نامه( مسنوولیت حنّحت و سنقم تمامی مندرجات پایان2

 گیرم.عهده می

 باشد.، حاحل پژوهش انجام شده توسط اینجانب مینامهپایان( این 3

( در مواردي كه از دسنننتاوردهاي علما و پژوهشنننا دیگران اسنننت اده 4

ام، مطابق ضنوابط و مقّررات مربوطه و با رعایت احل امانتداری نموده

صات شخ سایر م ست اده و  ست  علمی، نام منبع مورد ا آن را در متن و فهر

 ام.منابع ذكر نموده

برداري ( چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد است اده یا هر گونه بهره5

را داشنننته  نامهپایاناعم از نشنننر كتاث، ثبت اختراع و ... از این 

معاونت پژوهشننا و فّناوری دانشننگاه محقق اردبیلی،  باشننم، از حوزه

 م.مجوزهاي الزم را اخذ نمای

ها، در همایش نامهپایانمسنننتخرج از این  مقاله ( در حنننورت ارائه6

ها و انواع مجالت، نام دانشگاه محقق ها، سمینارها، گردهماییکن رانس

اردبیلی را در كنار نام نویسننندگان ادانشننجو و اسنناتید راهنما و 

 مشاور( ذکر نمایم.

شود، عواقب ناشا از  ( چنانچه در هر مقطع زمانا، خالف موارد فوق ثابت7

، طرح شکایت توسط دانشگاه و ...( را جمله ابطال مدرك تحصیلااز آن ا

دانم با اینجانب مطابق پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میما

 ضوابط و مقّررات مربوطه رفتار نماید.
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 یان/ عالیه عبدیدانشجو یلیبا توجه به الزامات رشته تحص ییسکونتگاه دانشجو یطراح نام پدیدآور: و عنوان

 توحید حاتمی خانقاهیدکتر   : راهنما اناستاد 

 یریوز یددکتر وح ان مشاور:استاد

   دفاع: تاریخ

 ص.061 ات: صفح تعداد

 نامهانینام گروه / شماره پا نامه:شماره پایان

 چکیده:
ر د یرعلمیمهم غ یژگیو یکبه عنوان  یی. مسکن دانشجوآیندیبه شمار م یدر هر کشور یو فکر یانسان یمعظ یةسرما یاندانشجو 

 یژهدانشگاه به و یسدر داخل پرد یانکه دانشجو یاشده است. با توجه به مدت زمان قابل ملاحظهگرفته یدهدانشگاه، به شدت ناد یزندگ

 سازد. فضاها فراهم  ینا دررا  یاندانشجونیازهای  یخوابگاه یضرورت دارد واحدها کنند،یم یساختمان خوابگاه سپر

مذکور  عوامل یرآنان و تأث یلیبگاه با توجه به الزامات رشته تحصساکن در خوا یاندانشجو یسکونت یازهاین یهدف پژوهش حاضر احصا

ی تهرش و توجه بهبا نیازهای فضایی دانشجویان  مرتبط یطیمح یمعمار یرهایمتغ یبررساست.  ییسکونتگاه دانشجو یدر طرح معمار

 یعلم معمار یتبا توجه به ماه هد. همچنیندحائز اهمیت است و رضایتمندی دانشجویان از فضای خوابگاهی را افزایش می تحصیلی آنان

 یبا دامنه و اقدامات معمار یشتریقرابت ب یرونیب یهاو محرک یطمح یعنی یتساخته شده، عامل موقع یطآن در مح یو مداخلات کالبد

 ییاز سکونت در خوابگاه دانشجو یتمرتبط با رضا یطیمح یمعمار یرهاینقش متغ بررسی لذا به ، است یزشدارد که از عوامل مؤثر بر انگ

 یاندانشجوا رآن  یبوده و جامعه آمار یهمبستگ_یفیروش پژوهش توص پرداخته شد. یخوابگاه یاندانشجو یشرفتپ یزشانگ بینییشدر پ

اند وهش انتخاب شدهنفر به عنوان نمونة پژ 262 یاخوشه یریگاند. با استفاده از نمونهداده یلتشک یلیساکن خوابگاه دانشگاه محقق اردب

 خوابگاه یطاز مح مندییترضا ةنامپرسش (2ساخته(، )محقق خوابگاه یطاز مح نامة نظرسنجی( پرسش1نامه شامل: سه پرسش و به

 اند.پاسخ داده( 1977نامه استاندارد،پرسش هرمنس ) یشرفتپ یزشانگ نامهپرسش(3)محقق ساخته( و 

د. بندی ساکنین خوابگاه باشاولویتنامه اول در طرح معماری خوابگاه بهره گرفته شد و سعی گردید مطابق با نیازها و از نتایج پرسش

 ییریتو مد یاجتماع ی،کالبد یکه شامل فاکتورها یطیاز عوامل مح مندییتنشان داد رضا دوم و سوم ینامهپرسش یهایافتههمچنین 

 با در نظر گرفتن را یخوابگاه یاز فضاها یترضا توانیمدر واقع  دارد. یاندانشجو یشرفتپ یزها انگب دارییباط معنخوابگاه است، ارت

در  .را در دانشجوان ارتقاء دهد یشرفتپ یزهانگ تواندیم یطیچرا که توجه به عوامل مح یدبهبود بخشهای تحصیلی الزمات فضایی رشته

ک تکلیف، آمیز یانگیزه پیشرفت، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ با این انگیزه، افراد تحرک لازم برای به پایان رساندن موفقیت یاندانشجو

را به  یطمح یانکه دانشجو یزمان یگرد یانبه ب کنند.رسیدن به هدف یا دستیابی به درجة معینی از شایستگی را در کار خود دنبال می

واهند برخوردار خ یلادامه تحص یبرا یشتریب یزهخواهند داشت و از انگ یشتریب یتخود درک کنند، رضا هاییازبه ن دهپاسخ یطصورت مح

 بود.

 انگیزش، مندیرضایت، تحصیلی رشته، معماری، خوابگاه دانشجویی های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

 درک تعهدات، و ها عادت خاص، یازهاین با هستند جوان که ،ییدانشجو خوابگاهاصلی  کاربران عنوان به دانشجویان

 .گذارند یم شینما به را متفاوتی یها قضتتاوت و ها نگرش ها، خواستتته انتظارات، آنها. دارند زندگی طیمح از یمتفاوت

 تراحت،استت به ازین خود، کار یهاوهیشت نیتریمنطق افتنی و یاصتل تیفعال کی عنوان به ،یریادگی بر علاوه دانشتجویان

 . دارند هاآن از یکاف استفاده و فراغت اوقات از خوب استفاده

استتتفاده های جم دانشتتجویانی که از ستتکونتگاهبا توجه به افزایش روزافزون دانشتتجویان برای ادامه تحصتتیل و ح

ت شرایط بایسباشد، بلکه میکنند، ستکونتگاه دانشجویی صرفأ محلی برای اقامت، استراحت و خواب دانشجویان نمیمی

رشد فردی، اجتماعی و تحصیلی دانشجو متناسب با رشته تحصیلی را نیز فراهم کند. بنابراین برای طراحی و فضاسازی، 

مانند توقعات انستانی، ایجاد محیط و فضتای مناستب، شناخت پارامترهای  علاوه بر اصتول فنی و اجرایی، موارد دیگری

ندگی کیفیت ز منجر به شناخت حداقل استاندارها و ارتقاء آن به کهمؤثر بر میزان رضتایتمندی و نارضایتی دانشجویان 

محیط  .گرفتنظر  باید درها خواهد شتتتد را پژوهشتتتی آن -های علمیثمربخش بودن فعالیت دانشتتتجویی و در نتیجه

های اجتماعی، های فضایی، جنبهباشتد از جمله: دادهزندگی مفهومی پیچیده و مرکب استت که دارای ابعاد مختلفی می

مطالعات نشتان  . همچنینشتوندفرهنگی، کالبدی، نمادی، جغرافیایی، تاریخی، و زیستتی از ابعاد مهم آن محستوب می

تواند بر کاهش استرس و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان محیط مناستب از لحا  معماری و فضا میداده 

های دانشتتجویی باید به نیازهای دانشتتجویان، تغییر و تحولات دانشتتگاهی، زندگی ستتکونتگاه تأثیر مثبت داشتتته باشتتد.

 احی سکونتگاهبه ترجیحات ساکنین در طرلذا توجه  . باشدها پاستخگو های دانشتجویان و اولیای آناجتماعی، خواستته

 مندی ساکنین آن را نیز فراهم کند.رضایتتواند دانشجویی می

 بیان مسأله  -1-2

سلامت،  ی،زندگ یفیتبر ک یقیعم یرتأث؛ (Yilldrim،2010 )استت یزندگ یازهاین ترینیاز ضترور یکیستکونتگاه 

 یدر بهبود طراح یمفهوم هتاییتانبن یجتادو ا یفیک یهتاارزش یینانستتتان دارد. امروزه تب یوربهره ینرفتاه و همچن

ضرورت  یک ییخوابگاه دانشجو یفیت. کباشدیم ییدانشجو یهاسکونت، خوابگاه یجرا یهاسکونتگاه مهم است. از گونه

، و ( Neuman, 2013؛  Hassanain, Sedky, Adamu & Saif, 2010)استتت یاندانشتتجو یلیتحصتت یندمهم در فرآ

 یاربس یزن یعلم یوربهره  ین. همچنباشدیم یاندانشجو یلدر طول تحصت یاز الزامات زندگ یکیاقامت در آن به عنوان 

 یهسرما یاندانشجو ینکه, با توجه به ا(Akinyode, 2014)مسکن دارد یژهبه و انشجویان،به امکانات و خدمات د یبستگ

 ریمهم غ یژگیو یکبه عنوان  ییوجود مستکن دانشتتجو ینبا ا آیندیبه شتمار م یدر هر کشتور یو فکر یانستان یمعظ

را به ی. اخ(Mohammad, Gambo & Omirin, 2012گرفته شتده است) یدهدانشتگاه، به شتدت ناد یدر زندگ یعلم

 اییانتظارات مردم نستتبت به محل اقامت و مزا یشو افزا یدر انتظارات خانوادگ ییراتآموزش، تغ یعستتر یشترفتعلت پ

 یندگز یفیتارتقاء ک یدانشتگاه مرتبط است، باعث توجه مسئولان دانشگاه برا یطکه با مستکن در مح یو آموزشت یمال



 2 کلیات پژوهش

 

 ,Tibbitts؛  Song, 2016)به خود جلب کرده است یادیز هشده و توج یاندانشتجو یستکونت یارائه شتده در فضتاها

از  یاریدر بستت ییمستتکن دانشتتجو یزن یآموزش عال یریت. درمباحث مد( Devlin et al, 2008؛  Hill, 2004؛ 2005

 ینرا تضم یاهداف آموزش یلات،محل مناسب تحص ینکها ی(، براNimako, 2013)شتودیم یجهان مهم تلق یکشتورها

(. Hassanain,2007)کندیو شهروند مسئول فراهم م یاجتماع یهمچون همبستگ یگریاهداف د یبرا او راه ر کندیم

رشد  ی؛ فرصت برا(Estrada et al, 2008 )است یادگیریو  یفرصتت زندگ یکدر خوابگاه  یرفتن به دانشتگاه و زندگ

مثل سلامت  یبه مستائل عموم یشتترب لفمخت یها(؛ در مقالهBlimling, 1993)منافع آنان یرهمراه با ستا یاندانشتجو

ذا توجه نموده است، ل یلیرشته تحص یبه الزامات تخصص یپرداخته شده و کمتر پژوهش یرهو غ یمیتصم ی،روان، شتاد

. دهدیم یشفرصتتت را افزا یناز ا ینهبه یمندامکان بهره یاندانشتتجو یلیرشتتته تحصتت یپرداختن به الزامات تخصتتصتت

 یریبه طور چشمگ کنندیم یها زندگکه در خوابگاه یاندانشجو یتو موفق یلیتحص یتوضع کهاند مطالعات نشتان داده

آنان حائز  یعلت توجه به ابعاد سکونت ین(. به هم Sheely & Whalen, 2005؛  Araujo, 2010)استت یگرانبهتر از د

خصوص در خوابگاه )حدود  بهدر محوطه دانشگاه،  یانقابل توجه دانشجو یدوره زمان یلبه دل ین. همچنباشدیم یتاهم

 یهر دانشجو را داشته باشد)حاج یو روان یزیکیف یازهاین ینتام ییتوانا یدستاعت در هفته(، واحد خوابگاه با 95تا  75

 یم یدارد و چه نوع معمار یازخوابگاه ن ییچه نوع فضتتتا یم(.  لذا مهم استتتت که بدان2116خان و همکاران، یخداورد

 یاهو خواستتته یازهابه ن یتوجه ناکاف یلبه دل یشتتود. از طرف یطراح یاندانشتتجو یلیتحصتت رشتتتهتواند متناستتب با 

 یناستتتت ا یهی(؛ بد Preiser & Ostroff, 2001؛  Jiboye, 2012)بوجود آمده استتتت یمتعدد کاربران، معضتتتلات

جه به با تو یداشته باشد.  لذا شناخت ناکاف یرا در پ یفراوان یفرهنگ یهاو بازتاب یجد هاینقیصته. تواندیم یتوضتع

 تیخوابگاه ، از اهم یفضاها یطراح یبرا یو کم یفیک یبدون داشتن استانداردها یان،دانشجو یلیالزامات رشتته تحص

 کند. یامر را روشن تر م ینبرخوردار است، که ضرورت ا یشتریب

 پژوهش اهمیت و ضرورت-1-3

 یزندگ و یزندگ تیفیک بر یمهم ریتأث و دارد یاجتماع و یاقتصتتاد توستتعه در یمهم نقش پرورش و آموزش

 ،یکارشناس یها دوره در کرده لیتحصت انیدانشتجو رشتد به لیتما که دهدیم نشتان قاتیتحق. دارد جامعه یاجتماع

 استتت ها خوابگاه در ییدانشتتجو خوابگاه تیظرف شیافزا به ازین دهنده نشتتان نیا. استتت دکترا و ارشتتد یکارشتتناستت

(Kostas, 2012 .)اه دانشگ یاز اهداف اصل یکیجامعه به عنوان  ازیو متخصصان مورد ن یاگر پرورش سازنده منابع انسان

، در ندهیآ یمنابع انسانبه عنوان  در سکونتگاه دانشجویی انیو مسائل دانشجو ازهاین داردضترورت  در نظر گرفته شتود،

ه چرا ک .در اختیار آنان قرار بگیرد قابل قبول یو کم یفیک امکاناتمناستتتب با نظر گرفتته شتتتود و شتتترایط زنتدگی 

ها و مراکز علمی نقش کلیدی در رشتتد جامعه داشتتته و جمعیت زیادی از جوانان این کشتتور دردر این مراکز دانشتتگاه

ود در خوابگاه )حد ژهیدر محوطه دانشگاه، به و انیقابل توجه دانشجو یبا توجه به دوره زمان مشتغول به تحصیل هستند.

ر دیی را داشته باشد. هر دانشتجو یو روان یکیزیف یازهاین نیتام ییتوانا دیستاعت در هفته(، واحد خوابگاه با 95تا  75

رد ف اریرا در اخت یتتیفضا ستتتیبایم سکونتگاه دانشجوییکتتم بتتر  حای و جتتو اجتماع یطتتتتیمح طیشتتتتراواقع 

 ،و به حداقل رساندن مناطق مشترک یساز یخصوص ،(Macintyre, 2003)یزندگ تیفیبهبود ککه به  قتتتتتتتترار دهد

 .(Angelo, 2003)ی شتتتودریادگیجوامع زنده و  جادیا موجبو از ستتتبک راهرو به مستتتکن مجموعه و آپارتمان رییتغ

نها تمرکز آ یبر رو دیباها دانشگاهمسائل مهم است که  انیدانشتجو یازهایبالا و درک ن تیفیارائه خوابگاه با ک ن،یبنابرا

 ییاقامت دانشجو فضاهای تیفیدر مورد ک ینسبتا کم قاتیسته دهه گذشته تحق یطوجود  نیبا ا .(Liu, 2013) کنند

مؤستتستتات گذشتتته افزایش قابل توجهی در تعداد دانشتتجویان در  هایدر دهه .(Thomsen, 2008) انجام شتده استتت

رت ر بر دانشجویان پسر، ضروهمچنین پیشی گرفتن تعداد دانشجویان دخت .شده است دهیدر ستراسر کشور د یلیتحصت

ند یازملذا توجه به ستتکونتگاه این قشتتر از جامعه ندهد. توجه به ستتکونت این قشتتر را بیش از پیش مورد توجه قرار می
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 تواندچقدر میباشد و شرایط کمی و کیفی که دانشجویان در خوابگاه با آن مواجه هستند بازنگری و توجه بیشتتری می

ور تواند برای آموزش دانشجو به طباشد. به طور کلی سکونتگاه دانشجویی می دانشجویان تحصتیلیهای پاستخگوی نیاز

لمی را تواند زمینه رشد و بالندگی عمستتقیم و غیر مستقیم نقش کمکی ایفا نماید امکانات خوابگاه به طور مستقیم می

 های درسی برای دانشجویان فراهم کند. در زمینه

 شهای پژوهپرسش -1-4

 خوابگاه مؤثراندکدام اند؟ یکه بر طرح معمار  یاندانشجو یلیرشته تحص و نیازهای الزامات

شتتناخت و آن را توان الزامات رشتتته تحصتتیلی دانشتتجویان، مؤثر در طرح معماری خوابگاه دانشتتجویی را چگونه می

 احصاء نمود؟

 ی معماری سکونتگاه دانشجویی دارد؟توجه به الزامات تخصصی رشته تحصیلی دانشجویان چه تأثیری در طراح

 مندی آنان دارد؟ توجه به نیازهای دانشجویان ساکن در خوابگاه چه تأثیری در رضایت

 مندی محیطی خوابگاه چه تأثیری بر انگیزش پیشرفت دانشجویان دارد؟های رضایتمؤلفه

 فرضیه پژوهش -1-5

وابگاه خ یطرح معمار یفیموجب ارتقاء ک یلیمتناسب با الزامات رشته تحص یاندانشتجو یستکونت یازهایتوجه به ن

های یک رشتته تحصتتیلی استت که در ارتباط با محیط زندگی شتتکل منظور از الزامات رشتته تحصتتیلی لازمه .شتودیم

ختلف نیز  های مهای مختلف دانشتتگاهی ماهیت متفاوت دارند بنابراین دانشتتجویان رشتتتهگیرد. از آنجا که رشتتتهمی

ممکن استت روحیات متفاوتی داشتته باشتند و بر اساس ماهیت دروس دانشگاهی نیازمند فضاهایی برای انجام تکالیف 

باشتند. به عنوان مثال دانشتجوی رشتته مهندستی ممکن استت نستبت به یک دانشجوی علوم انسانی نیاز به مراودات 

شتتی نستتبت به دانشتتجوی علوم انستتانی نیاز به مراودات اجتماعی کمتری داشتتته باشتتد و یا دانشتتجوی یک رشتتته ورز

های دانشگاهی مانند معماری و هنر دانشجویان با توجه با ماهیت اجتماعی بیشتتری داشتته باشتد و یا در برخی رشتته

های دروس خود و کارگاهی بودن دروس نیاز به فضتتتای بیشتتتتر و حتی فضتتتای خاص انجام فعالیت دارند که در اتاق

ردد. گها میاتاقیانجام نیز موجب ناراحتی و یا نارضایتی هممقدور به انجام آن فعالیت نیستتند و در صتورت خوابگاهی 

و در کلیه  ها مانند فیزیک و شتتتیمی دانشتتتجویان بحث و گفتمان علمی بیشتتتتری با همدیگر دارند،در برخی رشتتتته

ی فردی برای تر از مطالعهمراتب پربارتر و غنیبه های درستتتی نیازمند به تبادل افکار هستتتتند و بحث گروهی زمینته

فرض ما این است؛ توجه به الزامات خاص دانشجویان ساکن در خوابگاه مرتبط با رشته  لذا دانشتجویان این رشته است. 

های تحصتتیلی توجه به هر یک از رشتتتهگردد. در واقع تحصتتیلی دانشتتجویان موجب ارتقاء  طرح معماری خوابگاه می

های علمی ترقیب نماید و موجب ت فضتتاهایی در خور توجه دانشتتجویان بطلبد که آنان را در انجام فعالیتممکن استت

 تواند موجب ارتقایمندی میمندی دانشجویان ساکن در خوابگاه، از محل سکونت گردد. افزایش رضایتافزایش رضایت

تگاه ستتکون دررستتد لذا به نظر می ل دارد.دنباهمچنین پیشتترفت تحصتتیلی دانشتتجویان را به انگیزش پیشتترفت باشتتد

 وجود دارد. داریخوابگاه ارتباط معن یو طرح معمار یلیمرتبط با رشته تحص یازهاین ینب ییدانشجو

 هدف پژوهش -1-6

نان آ یلیساکن در خوابگاه با توجه به الزامات رشته تحص یاندانشجو یسکونت یازهاین یهدف پژوهش حاضتر احصتا

زهای با نیا مرتبط یطیمح یمعمار یرهایمتغ یبررسیی است. ستکونتگاه دانشجو یعوامل مذکور در طرح معمار یرو تأث

ی تحصیلی آنان حائز اهمیت است و رضایتمندی دانشجویان از فضای خوابگاهی را فضتایی دانشتجویان و توجه به رشته
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 یتستاخته شده، عامل موقع یطآن در مح یت کالبدو مداخلا یعلم معمار یتبا توجه به ماه هد. همچنیندافزایش می

،  استتت یزشدارد که از عوامل مؤثر بر انگ یبا دامنه و اقدامات معمار یشتتتریقرابت ب یرونیب یهاو محرک یطمح یعنی

 یزشانگ بینییشدر پ ییاز سکونت در خوابگاه دانشجو یتمرتبط با رضا یطیمح یمعمار یرهاینقش متغ لذا به بررسی

 شود.میی پرداخته خوابگاه یاندانشجو یشرفتپ
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 نگارنده(مدل مفهومی پژوهش )مأخذ :   -1-1شکل  

 



 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -2-1

هر  .دباشستازان کشتورند، مین و آیندههای اجتماعی که جوانافعالترین گروه ستکونتگاه یکی ازخوابگاه دانشتجویی 

یکی از دلایل کسب این مهم فراهم آوردن لذا  .دانشجوی غیربومی در طول تحصیل خود در پی کسب علم و دانش است

. از دهنددانشتتجویان جمعیت کثیری از جوان ایران را تشتتکیل میمکان مناستتب برای رفاه حال و زندگی آنان استتت. 

 .های اخیر درصد جمعیت دانشجویان دختر رشد چشمگیری داشته استطرفی در سال

ی سکونتگاه دانشجویی به بررسی ادبیات با موضتوع و مقولهکثرت مطالب موجود در ارتباط در این فصتل با توجه به 

باشتتد و دهیم. بخش نخستتت این فصتتل شتتامل مرور ادبیات میپرداخته و مبانی علمی را مورد کنکاش قرار میپژوهش 

طالعاتی مپیشینة  پردازیم که شامل دو بخشپیشینة پژوهش می بررسیبه  برای اشرافیت کامل به موضوع دربخش دوم

به قبل در مجلات معتبر  2119هایی است که از سال نامهپیشینة پژوهش شامل مقالات و پایان ؛پیشینة طراحی استو 

کنیم. همچنین در بخش و در این بخش نتایج حاصتل پژوهشگران در این زمینه را به تفسیر بیان می علمی چاپ شتده

مات کنیم الزاکه فکر می جهان سطح کشورهای مختلف های دانشجویی درپیشتینة طراحی چند نمونه مهم از سکونتگاه

   دهیم.قرار گرفته است مورد بررسی قرارمیتحصیلی آنان مورد توجه 

 مبانی نظری  -2-2

 گزینیسکونت و مسکن -2-2-1

 "آرامش "و  "وقار "، "ماندن "، "اقامت کردن "نامه دهخدا با واژگان و لغت ینمع یدر فرهنگ فارستت "ستتکونت"

 نتوایسکونت م ییشهاست. از واژگان هم ر "قرار "و  "آرام "یبه معن "سٌکن" یشهبرابر نهاده شتده استت. سکونت از ر

مسکن: منزل/  "و  "ر شدناسکان: مستقر کردن/ مستق "،"دادن، آرام کردن ی: دلدارینتستک"، "بخشمستکن: آرام"به 

 .اشاره کرد "محل اسمان

 .پردازدیئله سکنی گزینی و انواع سکونت مکریستیان نوربرگ شولتز در کتاب مفهوم سکونت به تعریف و تبیین مس

هویت و تعیین موقعیت به این ون احراز چاستتت که زیر ستتایه مفاهیمی  لقائ هار جنبهچو  تاو برای ستتکونت ستته حال

ربعی از زمین را د مترمچندادن و رار ستقفی را به عنوان سایبان ق"ی بیش از چیزستکونت را  پردازد. شتولتزها میجنبه

ستتکونت  (2ستتکونت مجتمع در آبادی،( 1الت مختلف متصتتور استتت؛ داند. وی برای ستتکونت ستته حمی "زیر پا گرفتن

آبادی، فضای شهری، نهاد و خانه به همراهی از دیدگاه شولتز  ستکونت خصوصی در خانه. (3ای عمومی، وعمومی در بن

را  دهد، عمومی و خصوصی خود در آن رخ مییعنی جایی که سکونت به جنبه های طبیعی، مجتمع لیکدیگر محیط ک

ود خ لند در دوران معاصر انسان به میچآبادی نماینده رخداد سکنی گزیدن طبیعی انسان است. هر  .آورندبه وجود می

شتتود؛ اما آبادی از یک آبادی از پیش آماده افکنده میکند و در لحظه تولد در ت خود را انتخاب نمیستتکون لآبادی مح

رای مستتئله یافتن جای پا در جهان مفروض استتت. از دیگر تعاریف ارائه شتتده برای آبادی نیز منظر شتتولتز راه حلی ب



 

 

ها و انسان بلبطه متقاقات و رالام لبادی محاحداث بنایی نو بر روی زمین کهنه استت. از گذشتته دور فضتای شتهر و آ

بخشتتد زمودن آنچه که به یک جهان غنا میدر شتتهرها انستتان با آ .ماعی، فرهنگی و اقتصتتادی بوده استتتتعامالت اجت

افتد؛ جایی که نماینده هرها و در بناهای عمومی اتفاق میکند. ستتکونت عمومی در شتتمجتمع را امتحان میستتکونت 

های ویژه و مختص فردی است. لذا جریان لستکونت خصتوصتی، حاصت بودن در مکانی خاص استت.خاطرات مشتترک  

کونت خصتتوصتتی از شتتود . همچنین ستتموجب پرورش هویت فردی استتت نیز میآن گوشتته گیری که  لستتکونت شتتام

ی آدمی خاطرات جهان خصوصکند و در خانه یا بنای مسکونی به عنوان مأمن های ستکونت عمومی پیروی میوبچارچ

یرد. احراز گویت و تعیین موقعیت را به کار میون احراز هچرای تشریح مسئله سکونت مفاهیمی شتولتز ب. افتداتفاق می

راهم هارگانه آن را فچهای مخرج مشترک شیوههویت و تعیین موقعیت به همراه یکدیگر ستاختار کلی سکونت و بالتبع 

تگی دارد در حالی که تعیین موقعیت در ارتباط ادراک نظام فضایی مکان آورند. احراز هویت به شتک مادی مکان بسمی

 جهدر نتی .یزهایی مرتبط با یکدیگر استتتچاز  لاستتت. احراز هویت به معنای برقراری پیوندی پرمعنا با جهان متشتتک

، آدمی بر جهان و شود .به واسطه احراز هویتمی له روی شخصیت محیط را نیز شاماحراز هویت گشودگی و باز بودن ب

به طور کلی از نظر شولتز جهانی که توسط هر اثر  شود.یره میچبالتبع بر هویت ، به عنوان شتخصتیتی درونی در افراد، 

 لکوم خانه شتتتمعماری گرد می آید دورنمای مستتتکونی دارد، زیرا غایت ستتتکنی گزیدن انستتتان بر روی زمین در مفه

های اختصاصی فرد را نیز ر دارا بودن کیفیات عمومی، ویژگیوه بلاستت که عشتم اندازی اچمستکن و یا خانه . درگیمی

حس  برای آسایش و واجد خانه باید نه تنها به برقراری صمیمیت با مکان طبیعی کمک کند، بلکه باید مکانی .داراستت

ش را از طریق نمایآسمان  ای وجود دارد، به عبارتی خانه وظیفه ارتباط زمین وتگیمیان خانه و محیط وابس .تعلق باشد

خانه ها  استتت؛ لاو همچنین برای خانه یک مضتتمون اجتماعی قائ .ی بین زمین و آستتمان به عهده داردهای هستتروش

می دهند، مردم شهر به واسطه ارتباط و تعلق خانه ها  لیابند و شتهر را شکیکدیگر تعلق میه همانند اعضتای خانواده ب

 (1325پورسلیمان، )ان دست می یابند.ین طریق به تعلق خاطر جمعی از مکا با هم پیوند می خورند، و از

ار قر یمورد بررس یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد ی،معمار یدگاهد یلمختلف از قب یها یدگاهتوان از د یمستکن را م

ترین موضوع معماری، مسکن است. مسکن به عنوان بستری برای زندگی انسان با سایر ابعاد زندگی او در استاستی داد. 

های زندگی یافت های مختلفی بر حسب نیازها و ضرورتارتباط و کنش متقابل استت. در هر نقطه از جهان، ستکونتگاه

که انسان را ناگریز به شکل خاصی از مسکن کرده و  شتود. این اشتکال گوناگون، خود معلول عوامل متعددی هستندمی

تأثیر عوامل مختلف زیستی و اجتماعی را به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعیین نوع مسکن غیرقابل انکار کرده است 

 از یااز مسکن دارد و منظور آن، مجموعه یترواژه ستکونت. مفهوم گسترده(. 1391) پوردیهیمی، زمانی و نگین تاجی،

 هایتیسو و فعال یکاز  یجمع -یفرد هاییتفعال شامل: یستیز هایت که در آن فعالیتخانوار اس یستیز هاییتفعال

 .گیردیدر بر م یگر،د یرا از سو یاقتصاد -یاجتماع

ای استتت که یک یا چند حانوار در آن ستتکونت واحد مستتکونی، مکان، فضتتا و یا محوطه» در تعریف مرکز آمار ایران 

. مفهوم مسکن با (1375مرکز آمار ایران،«)شتته و به یک یا چند ورودی) شتارع عام یا شتارع خاص( راه داشتته باشددا

ندی باقامت طولانی مدت در مکانی همراه استت، انواع اقامت و از جمله ستکونتگاه دانشجویی به این صورت قابل تقسیم

 است:

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 دانشجوییسکونتگاه  -2-2-2

 جیرا یهااز گونه .ستتکونتگاه مهم استتت یدر بهبود طراح یمفهوم یهاانیبن جادیو ا یفیک یهاارزش نییامروزه تب

. خوابگاه به عنوان مکانی که افراد در آن برای مدت زمانی مشخص و محدود باشتدمی ییدانشتجو یهاخوابگاه ستکونت

کی )شاکری اسآیدشوند، سکونتگاه موقت به شمار میهستند و پس از اتمام دوره تحصیل مجبور به ترک آن میستاکن 

یابند که پیش از آن در محیط خانه خود افراد در آن به چنان تجارب جدیدی از زندگی دستتتت می، (1393و لیتکوهی،

 )حیدری، مطلبیها برای این افراد با خانه متفاوت استهاند. غالباً ستاختار کالبدی و عملکردی خوابگابا آن مواجه نشتده

ضتتترورت مهم در فرآینتتد تحصتتتیلی دانشتتتجویتتان  کیتت ییدانشتتتجو خوابگتتاه تیتتفیک (.1393مهر،و نتکویی

الزامات از  یکیبه عنوان آن  اقامت درو ، (Neuman, 2013 ؛ Hassanain,Sedky, Adamu & Saif, 2010)استتت

به امکانات و خدمات  یبستتتتگ اریبستتت زین یعلم یوربهره نیهمچن باشتتد.می انیدانشتتتجو لیدر طول تحصتت یزندگ

 دانشجویان رشد به تمایل که دهد می نشان تحقیقات .(Akinyode, 2014)دارد دانشجویی مسکن ژهیبه و ان،یدانشجو

 وابگاهخ ظرفیت افزایش به نیاز دهنده نشان این. است دکترا و ارشد کارشناسی کارشناسی، های دوره در کرده تحصتیل

 که دانشجویی، خوابگاه کاربران عنوان به طور معمول دانشتجویان به (.Kostas, 2012)استت دانشتگاها در دانشتجویی

 ها، خواستتته انتظارات، آنها. دارندزندگی  محیط از متفاوتی درک تعهدات، و ها عادت خاص، نیازهای با هستتتند جوان

 و لیاص فعالیت یک عنوان به یادگیری، بر علاوه دانشتجویان. گذارند می نمایش به متفاوتی را های قضتاوت و ها نگرش

 زمان  از کافی استفاده و فراغت اوقات از خوب استفاده استراحت، به نیاز خود، کار منطقی های شیوه یافتن

 (1375مار ایران )بندی اقامت مأخذ: مرکز آدسته  1-2شکل  
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Abstract 
Students are a huge human and intellectual asset in any country. Student housing has been largely ignored as an important 
non-scientific feature in university life. Due to the considerable time that students spend inside the university campus, 
especially the dormitory building, it is necessary that the dormitory units provide the needs of the students in these spaces.  
The purpose of this study is to intvestigate the housing needs of students living in dormitories according to the requirements 
of their field of study and the impact of these factors on the architectural design of the student dormitory. It is important to 

examine the variables of environmental architecture related to students 'spatial needs and attention to their field of study, and 
to increase students' satisfaction with the dormitory space. Also, due to the nature of architecture and its physical interventions 
in the built environment, the situational factor, ie the environment and external stimuli, is more closely related to the scope 
and measures of architecture, which is one of the factors influencing motivation. Therefore,this was investigated the role of 
environmental architecture variables related to satisfaction with living in a dormitory in predicting the motivation of dormitory 
students. The research method is descriptive-correlation and its statistical population is students living in Mohaghegh Ardabili 

University dormitory and 268 people were selected Using cluster sampling, as the research sample. Research questionnaires 

were included: 1) dormitory survey questionnaire (constructed researcher), 2) dormitory satisfaction survey questionnaire 
(constructed researcher) and 3) Hermans development motivation questionnaire (Standard Questionnaire, 1977) have 
responded.  
The results of the first questionnaire were used in the architectural plan of the dormitory and it was tried to be in accordance 
with the needs and priorities of the residents of the dormitory. The findings of the second and third questionnaires also showed 

that the satisfaction of environmental factors, which include the physical, social and managerial factors of the dormitory, has 
a significant relationship with the motivation of students' progress. In fact, the satisfaction of dormitory spaces can be 
improved by considering the spatial requirements of the fields of study, because paying attention to environmental factors 
can improve the motivation of students to progress. In students, the motivation to progress is particularly important; in doing 
so, individuals pursue the mobility needed to successfully complete a task, achieve a goal, or achieve a certain degree of 
competence in their work. In other words, when students understand the environment as an environment that meets their 
needs, they will be more satisfied and more motivated to continue their education. 
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