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ارزیابی نقش خلوت در ارتقای دلبستگی به مکان در
خوابگاههای دانشجویی
علی ا کبر حیدری* ،1زهرا عبدیپور
 1عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.
2دانشجوی کارشناس ارشد معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،شیراز ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،94/8/23 :تاریخ پذیرش نهایی)94/11/13 :
2

چکیده
ســا کنین خوابگاههای دانشــجویی ،عالوه بر دستیابی به تجارب جدید در تعامل با دیگران ،از محیط
خوابــگاه همچــون خانه ،عملکرد تامین حریم شــخصی خــود را انتظار دارند .بنابرایــن ،میزان رضایت
افراد از محیط خوابگاه ،بسیار متاثر از كنترل قلمرو مكانی و تامین خلوت مطلوب آنها است .دستیابی
بــه خلــوت مطلــوب در خوابگاه دانشــجویی میتواند عالوه بر ایجــاد تصویر ذهنی مثبت در ســا کنین،
ارتباط عاطفی میان افراد و محیط را افزایش دهد .لذا پژوهش حاضر به این مســئله که تامین خلوت
مطلوب در محیط خوابگاه میتواند بر میزان دلبستگی دانشجویان تاثیرگذار باشد ،میپردازد .به این
منظور ،پس از تشریح مفاهیم خلوت ،دلبستگی به مکان و عوامل موثر بر آنها ،با کمک پرسشنامه به
بررســی سازوکار شکلگیری خلوت و سنجش وضعیت دلبستگی به مکان در خوابگاههای دانشجویی
پرداخته شد .به همین منظور ،پیمایش در سه خوابگاه از دانشگاه شیراز تحت عناوین خوابگاههای
رودکــی ،والیــت و شــهید دســتغیب انجام شــد .جهت تحلیلهــای کمی و کیفــی ،پیمایــش از نرمافزار
 SPSSو تحلیل محتوای مصاحبهها اســتفاده شــد .نتایج پژوهش بیانگر آن بود که میزان دلبســتگی
ســا کنین خوابگاههــای دانشــجویی از محیط زندگیشــان ،تا حد زیادی متاثــر از کیفیت تامین خلوت
مطلوب برای افراد در محیط خوابگاه است.
واژههای کلیدی
دلبستگی به مکان ،خلوت مطلوب ،رفتارهای تنظیم خلوت ،خوابگاه دانشجویی.
*نویسنده مسئول :تلفن ،09171455494 :نمابر.E-mail: aliakbar_heidari@iust.ac.ir ،074-33221711 :
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مقدمه
هرســاله دانشــجویان بســیار زیادی در ســطح کشــور بــه منظور
تحصیــل در دانشــگاههای مختلــف مجبــور بــه تــرک خانــه خــود و
نقل مکان به شــهر جدیدی میشــوند .بخشی از این افراد در شهر
جدیــد ،در خانههــای دانشــجویی اســکان مییابند؛ ایــن درحالی
اســت که بخش اعظمی از این افراد در خوابگاهها و پانســیونهای
دانشــجویی سا کن میشــوند .برای این قشــر از دانشجویان ،ترک
والدیــن و موطــن از یــک طــرف و مواجهه بــا محیط جدیــد و افراد
متفاوت از سوی دیگر ،منجر به ایجاد اختالالت زیادی در روحیات
آنها میشود که این امر افت تحصیلی شدیدی را برای آنها به ویژه
در ماههــای اول دوره تحصیلــی بــه همــراه دارد .یکــی از ایــن نــوع
اختالالت ،تامین خلوت مطلوب در محیط خوابگاه برای این افراد
اســت؛ به این معنی که این افراد تا پیش از مواجهه با این ســبک
زندگــی ،الگــوی خاصی برای تامین خلوت مطلوب خود داشــتند،
ایــن در حالــی اســت کــه زندگــی در خوابــگاه بــه عنــوان گون ـهای از
مســکن اجتماعی ،در بســیاری از موارد این شرایط را دچار اختالل
نمــوده و ایــن امر منجر بــه ایجاد تنشهای زیــادی میان این افراد

بــه ویژه در ماههای اولیه اســکان میشــود .وجود ایــن تنشها در
ســطح اجتماعی میان افراد در بسیاری از موارد علیرغم مطلوبیت
کیفیــت کالبــدی محیط ،منجــر به انزجــار از مکان بــرای این افراد
شده که این امر در نهایت بر روی احساس دلبستگی افراد نسبت
به این محیط تاثیر منفی میگذارد .بر این اساس ،پژوهش حاضر
قصــد بر آن دارد که به بررســی ابعــاد مختلف این موضوع پرداخته
و ســازوکار شــکلگیری خلــوت مطلــوب بــرای دانشــجویان ســا کن
خوابگاه و تاثیر این امر را بر روی میزان دلبستگی آنها به آن محیط
مورد ارزیابی قرار دهد .لذا این پژوهش در پی پاسخ به سواالت از
قرار زیر است:
 خلــوت مطلــوب در محیط خوابگاههای دانشــجویی چگونهحاصل میآید و تابع چه عواملی است؟
 میــزان دلبســتگی افــراد نســبت بــه خوابگاههایی کــه در آنهاسا کن هستند در چه حدی است؟
 چــه ارتباطی میان تامین خلوت مطلوب و میزان دلبســتگیافراد نسبت به محیط خوابگاههای دانشجویی وجود دارد؟

 -1بررسی ادبیات موضوع
 -1-1دلبستگی به مکان
رابطــه نمادیــن ایجــاد شــده توســط افراد بــه مکان کــه معنای
احساســی ،عاطفــی و فرهنگــی مشــترکی بــه یــک فضــای خــاص
میدهد ،دلبســتگی به مکان تعریف میشــود و مبنایی برای درک
ف��رد و گ��روه نس��بت به محی��ط اس��ت (.)Low & Altman, 1992, 5
دلبســتگی بــه مــکان ،یــک ُبعــد از کلیــت حس مــکان و وابســتگی
عاطفی مثبت نســبت به مکان اســت که بین فرد و مکان توســعه
مییاب��د ( .)Stedman,2003, 3فــرد در تعامــل بــا محیــط ،رابطــه
خــود بــا محیط را توســعه میدهد و به آن معنا میبخشــد .در این
حالت ،فرد نســبت به محیط پیرامون خود حســاس میشــود و از
آن مراقبــت میکنــد .ایــن امر بیــش از هر چیز ناشــی از فعالیتها و

تصویر  -1تعامل انسان با محیط و انسان.

تعامالت بین انسان -مکان و انسان  -انسان در یک مکان خاص
است (.)Relph,1976 & Low & Altman, 1992
دلبســتگی بــه مــکان بــه واســطه عالقــه ،شــناخت و تجربه فرد
نســبت به مکان ایجاد شــده بر اســاس ویژگیهای فردی ،گروهی
و فرهنگــی مختلــف و ارتباطــات اجتماعی بین آنهــا ابعاد مختلفی
ب��ه خ��ود میگی��رد ( .)Low & Altman, 1992در واقــع ایــن امــر
براســاس تعامل شــناختی ،عاطفــی و رفتاری بین افــراد ،گروهها و
مــکان کالبدی -اجتماعی ،به صورت آ گاهانه و ناآ گاهانه در طول
زمان شکل میگیرد ( )Brown & Perkins,1992, 283و این ارتباط
عاطفــی بیــن فــرد و مــکان بــر پایــه نحــوه قضاوتهــا ،ترجیحات و
شناخت او از مکان میباشد (.)Riley, 1992,27
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 -2-1اختالل در دلبستگی به مکان
بــا وجــود آنکــه دانشــجویان بصــورت داوطلبانــه بــه دانشــگاه
میرونــد ،بــا این حــال در جریــان نقل مــکان دانشــجویان از خانه
ً
بــه محیــط خوابــگاه ،معمــوال اختالالتی نســبت به محیــط زندگی
جدیدشان برای آنها به وجود میآید که این امر موجب شکلگیری
دورهای پــر اســترس به ویــژه در ماههــای اول ایــن جابجایی برای
ای��ن اف��راد میش��ود ( .)Brawn & Perkins, 1992این اختالالت در
ســه مرحلــه شــامل دوران قبل از اختــال ،هنگام اختــال و بعد از
اختالل قابل بررسی و ارزیابی است.
مرحلــه اول مرحلــه قبــل از اختــال اســت .در ایــن مرحلــه،
دانشــجو هنوز در خانه خود ســا کن اســت؛ با این حــال آماده ترک
خانــه و پــدر و مــادر خــود میشــود .در ایــن مرحلــه ،دانشــجو بــه
ً
محیط خانه خود کامال وابســته اســت .مرحله دوم مرحله اختالل
اســت .در ایــن مرحلــه ،فــرد خانــه خــود را تــرک کــرده و در محیط
جدید (خوابگاه) ســا کن میشــود .در این مرحله عالوه بر تغییر در
محیــط زندگــی ،محیط اجتماعــی اطرافش نیز عوض میشــود و با
ً
دانشــجویان جدیــد آشــنا میشــود .معموال ایــن تغییــر در محیط
فیزیکــی و محیــط اجتماعــی دورهای اســترسزا میباشــد .بــا ایــن
حــال با گذشــت زمــان و وجود اجبــار در ادامــه این شــیوه زندگی،
تعامل فرد با مکان افزایش مییابد .در این صورت ،سومین سطح
اختــال یعنی دوران پس از اختالل شــکل میگیــرد .در این حالت
بخشــی از دانشــجویان توانایی تطبیق خود با محیط را پیدا کرده
و کمکم میزان دلبستگی آنها به این محیط جدید افزایش مییابد

بــه حدی که در اتمــام دوره تحصیلی و زمان ترک خوابگاه ،بســیار
بــه آن وابســته میشــوند .ایــن در حالی اســت که تعــدادی از افراد
نیــز وجــود دارند که بنا بــه دالیل مختلف ،توانایــی تطبیق خود را
با محیط جدید پیدا نکرده و در نهایت هیچ نوع احساسی نسبت
بــه آن پیــدا نمیکنند به حــدی که در بعضی موارد بــه انزجار از آن
محیط تبدیل میشود.
 -3-1خلوت
برخــی از موجــودات بــر زندگی خــود در رابطه با دیگــران کنترل
قابــل توجهی دارنــد (لنــگ .)90 ،1391 ،ا کثر پژوهشــگران ،مفهوم
خلوت را توانایی کنترل افراد یا گروهها بر تعامل دیداری ،شنیداری
و بویایــی بــا دیگــران تعریــف کردهانــد .بــه عنــوان مثــال راپاپــورت
( ،)1977خلوت را توانایی کنترل تعامالت اجتماعی ،حق انتخاب
و ام��کان تعامل اجتماعی دلخواه برای فرد تعریف میکند( (�Rapo
 .)port, 1977, 202با این حال خلوت نباید به گوشهگیری و تمایل
ب��ه ان��زوا منج��ر ش��ود ( .)Schwartz, 1968, 357وســتین ،چهار نوع
خلوت را برمیشمارد :انزوا ،قرابت ،گمنامی ،مدارا؛ او معتقد است
که خلوت ،استقالل فردی 1را تامین میکند ،هیجانات 2را تخفیف
میدهــد ،بــه خود ارزیابی 3کمک میکنــد و ارتباطات 4را محدود و
از آن محافظت میکند (.)Westin, 1967
مفاهیــم حریم خصوصی و خلوت در معنای قانونی خود ،امری
عین��ی و در معن��ای روانش��ناختی ،ام��ری ذهن��ی هس��تند(  (�Kel
 .)vin, 1973, 251نــوع و میــزان خلــوت مطلوب بــه الگوهای جاری

تصویر  -2مدل اختالل در دلبستگی.
ماخذ)Brawn & Perkins, 1992, 258( :

تصویر  -3عوامل سه گانه موثر بر نوع و میزان خلوت.
()Altman, 1975, 83

تصویر -4عملکردهای خلوت.
()Westin, 1970, 42
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فعالیتهــا ،زمینــه فرهنگی و انتظارات فردی بســتگی دارد .خلوت
بیش از اندازه به احساس انزوای اجتماعی ،و خلوت کم به احساس
ذهنی ازدحام منجر میش��ود ( .)Altman, 1975ازدحام با احســاس
عدم کنترل بر محیط همراه است و تحت تاثیر ادرا ک فرد از محیط
قرار دارد ( .)Rapoport, 1977, 205اســترس از عواقب منفی ناشی از
احساس ترا کم و ازدحام است (راپاپورت.)77، 1391 ،
تامیــن "فضــای شــخصی" ،5یکــی از ســاز و کارهــای دســت
یافتــن بــه خلوت اســت .ســامر ،فضــای شــخصی را محــدودهای
میدانــد که غیرقابل رویت اســت و هیــچ مزاحمی به آن راه ندارد
( .)Sommer, 1969ا گــر شــخص دیگــری وارد این فضا شــود ،فرد
احســاس مزاحمــت میکند و عدم رضایت خود را نشــان میدهد
(.)Goffman, 1963, 87
6
"شخصیســازی محیــط یــا محیطهــای شخصیشــده"  ،بــه
نشــانهگذاری و همســانی اشــیای یک مــکان که موجب احســاس
مالکی��ت ب��ر آن م��کان اس��ت اط�لاق میش��ود (.)Barker, 1978
ایــن فراینــد بــه صــورت خــودآ گاه و ناخــودآ گاه شــکل میگیــرد.
شخصیشدن یک مکان به نوع مصالح بکار رفته در آن ،شدت نیاز
ســا کنان بــه تغییر آن ،منافعی که در آن مــکان دارند و هنجارهای
اجتماعی و قوانین رسـ�می رایج در آن مکان بسـ�تگی دارد (�Rapo
 .)port, 1967, 53شخصیســازی مکانهــا ،مقاصــد زیــادی چــون
امنیــت روانی ،زیبایی نمادین و تطبیــق محیط با نیازهای خاص
متــر ،قلمــرو مکانــی را مشــخصتر
را تامیــن میکنــد .از همــه مه 
میســازد کــه مجموعــه ایــن عوامــل ،منجر بــه شــکلگیری خلوت
مطلــوب بــرای افراد میشــود .بنــا به اعتقــاد آلتمــن ( ،)1975رفتار
قلمروپایی ،سازوکاری برای تنظیم حریم بین خود و دیگران است
که با شخصیســازی و یا نشــانهگذاری یک مکان یا یک شی ،تعلق
آن ب��ه ی��ک ف��رد یا یک گ��روه مش��خص میش��ود (.)Altman, 1975
از دیدگاه آلتمن ،خلوت دارای دو جنبه است" :خلوت دلخواه"7
و "خلــوت به دســت آمــده  ."8نوع اول به مقــدار تعامالت و خلوتی
کــه فــرد خواهان آن اســت توجــه دارد و نــوع دوم به میــزان واقعی
تعامــات و خلــوت موجــود در محیــط اطــاق میشــود .همچنین
آلتمــن بــر ایــن اعتقاد اســت که خلــوت فرآینــدی منظم اســت که
در واقــع دیالکتیک میان بیشــترین تعامــات در انتهای یک بازه و
کمتریــن تعامالت یــا خلوت در ابتدای آن بازه قــرار دارد .زمانی که
میزان خلوت بدســت آمده بیشــتر از خلوت مطلوب باشد ،تماس
بیــن افــراد بیش از حد شــده که ایــن امر منجر به ازدحام میشــود
و در مقابــل زمانــی کــه میــزان خلوت بدســت آمده کمتــر از خلوت
مطلوب باشــد ،ســطح تعامالت اجتماعی میان افراد کاهش یافته
که این امر منجر به انزوای فرد میشود (.)Altman, 1975
اولیــن پژوهشهایــی کــه در ارتبــاط بــا بررســی مفهــوم خلــوت
انجــام گرفــت ،بــر مبنــای اســتفاده از روشهــای تحلیــل رفتــاری
بــود .در ایــن روش ،پژوهشــگر با بررســی یــک رفتار خــاص در فرد،
یپــردازد .به عنوان
به بررســی نــوع و میزان خلوت گزینی در وی م 
مثال وینســتین ( )1982با اســتفاده از این روش ،به بررسی نیاز به
خلــوت در کودکان پرداخت .در این تحقیق وی با مشــاهده بازی
کـ�ودک ،به تحلیـ�ل رفتار خلـ�وت گزینی کودک پرداخـ�تWein�( .

 .)stein, 1982, 26اشــکال وارد بــر ایــن روش ،توجــه صــرف به تنها
یــک رفتــار خــاص در تحلیــل نیــاز بــه خلــوت فــرد بــود .بــه همین
منظــور در راســتای توســعه ایــن روش ،ســعی در ارزیابــی میــزان
خلــوت مطلــوب بــرای افــراد بــر اســاس تحلیــل چنــد رفتــار در آنها
شــد .در همین راســتا در پژوهشــی که توسط ونســل و همکارانش
( )1980انجــام گرفــت 9 ،رفتــار تماسگزینی و  9رفتــار تماسگریزی
را در گروهی از دانشــجویان مورد بررســی قرار دادند .نتایج تحقیق
آنهــا نشــان داد که افرادی که ترک تحصیــل میکنند ،کمتر از دیگر
افــراد بــه ایــن رفتارهــا متمایلنــد و میــزان رضایتمنــدی کمتــری
نسـ�بت بـ�ه تاثیرگـ�ذاری ایـ�ن رفتارهـ�ا دارنـ�د(Vinsel et al., 1980,
 .)1107در همین راســتا هنس و همکارانــش ( )2007نیز به ارزیابی
نیــاز به خلوت در تعدادی از دانشــجویان بــا تحلیل چند رفتار آنها
پرداختنــد .آنهــا در پژوهــش خــود ،دو مفهــوم متقابــل بــا یکدیگر
شــامل نیاز بــه خلوت و نیاز بــه تعامالت اجتماعی را بــر تعدادی از
دانشجویان مورد بررسی قرار دادند که در این خصوص ،رفتارهای
مختلــف افــراد در ارتبــاط با تامین این دو مفهوم مــورد ارزیابی قرار
گرفت .نتایج تحقیق آنها نشــان داد که دانشــجویانی که به تامین
خلــوت بیشــتری بهــا میدهند ،ســطح تعامــات اجتماعــی آنها با
ســایر افــراد کاهــش مییابد و بــر عکس بــا افزایش ســطح تعامالت
اجتماعی در دانشجویان ،رفتارهای تامین خلوت در آنها ،کاهش
مییاب��د ( .)Haans et al., 2007:95کایــا و وبر ( )2003در پژوهشــی
دیگر نشان دادند که دانشجویانی که در خوابگاههای دانشجویی
زندگــی میکننــد ،در ا کثــر مواقــع از شــدت ازدحــام رنــج میبرنــد و
خواهــان میــزان بیشــتری از خلوت هســتند .از ســویی ،در صورت
عدم وجود میزان بهینه خلوت ،امکان بهرهمندی از عملکردهای
خلوت نیز کاهش مییابد که این امر منجر به شکلگیری اختالالت
مختلــف در رفتارهــای این افراد شــده و در نهایت مانع شــکوفایی
شخصیت آنها میشود (.)Kaya & Weber, 2003, 303
در حــوزه ارتبــاط میــان دو مفهوم خلــوت و دلبســتگی به مکان
که موضوع نوشــتار حاضر نیز میباشــد ،پژوهشهای اندکی صورت
گرفتــه اســت .در این ارتبــاط آلتمن ( )1975اولین فــردی بود که به
وجود این ارتباط اشاره نمود .در پژوهشی دیگر ،هریس و همکارانش
شــواهدی یافتند که نشــان میداد افرادی که در محل زندگیشــان
امکان دستیابی به خلوت بیشتری را داشتهاند ،دلبستگی بیشتری
نیز نسبت به آن مکان پیدا کردهاند ( .)Harris et al., 1995, 318آنها
دریافتند که افرادی که در خانههای تیمی ســا کن هســتند و میزان
رضایتمنــدی آنها از دســتیابی به خلوت مطلوب برایشــان بیشــتر
اســت ،ســطح باالتری از دلبســتگی به مکان را نیز پیــدا کردهاند .بر
این اساس چنین به نظر میرسد که هر فرد که بتواند در نظمدهی
به خلوت مورد نظر خود موفقتر باشــد ،میتواند میزان دلبســتگی
خود به مکان را نیز تقویت کند ( .)Harris et al., 1996در عین حال
هریــس و همکاران در تحقیقاتی کــه در  1995ارایه دادند ،به ارتباط
میــان خلــوت ،دلبســتگی بــه مــکان و رفــاه پرداختنــد .آنهــا اذعان
داشــتند کــه کاربرانــی کــه نمره باالتــری به رفــاه و آســایش در مکان
زندگی خود میدهند ،سطح باالتری از دلبستگی به مکان را نیز دارا
هسـ�تند( .)Harris et al , 1995, 319همچنین وینســل و همکارانش
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( ،)1980خلوت را عنصر پایهای در دستیابی به رفاه و آسایش قلمداد
میکند .بعالوه پژوهش��گرانی مانن��د (Stokols & Shumaker, 1982,
 )163اظهار داشتند که دلبستگی به مکان با رفاه و آسایش همبسته
اســت .در پژوهش دیگری که توســط مک اندرو ( )1998انجام شده
اســت ،نشــان داده شد که افرادی که به سطح باالتری از دلبستگی
به مکان دست مییابند ،بیش از پیش در مکان ریشه میدوانند و
کمتــر تمایــل به تغییر محیط خود دارند .این افراد احســاس خلوت
بیشــتری را در محیط زندگی خود تجربه میکنند و کنترل بیشــتری
نیز بر محیط پیرامون خود دارند (.)McAndrew, 1998, 411

 -2روش تحقیق
همانگونــه کــه پیــش از ایــن نیــز مطــرح گردید ،هــدف اصلی از
پژوهش حاضر ،بررســی رابطه میان دو مفهوم خلوت و دلبســتگی
به مکان برای دانشجویان سا کن خوابگاههای دانشجویی است.
بر این اســاس ،فرضیه اصلی این تحقیق به این صورت قابل ارائه
اســت که« :تامین شرایط خلوت مطلوب برای دانشجویان سا کن
خوابگاههای دانشــجویی ،بر شــکلگیری احســاس دلبستگی آنها
بــه محیط خوابــگاه تاثیرگذار اســت» .لذا در این خصــوص ارزیابی
میــزان تامیــن خلــوت مطلــوب و نیــز میــزان دلبســتگی بــه محیط
خوابگاه برای دانشــجویان ســا کن در آنها و ارزیابی علل این موارد
امری ضروری به نظر میرسد .بر این اساس ،در این پژوهش از دو
روش ّکمی و کیفی به مسئله پرداخته شد.
گردآوری اطالعات در ُبعد ّکمی با استفاده از پرسشنامه بسته و
در ُبعد کیفی با استفاده از ابزارهای مصاحبه و نیز مشاهده مستقیم
انجــام گرفــت .در پرسشــنامه بســته ،ســواالتی بــه منظــور ارزیابی
میزان دلبستگی دانشجویان به محیط خوابگاه و نیز میزان تامین
خلــوت مطلــوب بــرای آنهــا در محیــط خوابــگاه طرح گردیــد .این
سواالت در سه بخش طراحی شد .در بخش اول میزان دلبستگی
افــراد بــه محیــط خوابــگاه در دو ُبعــد کالبــدی و اجتماعــی مــورد
پرسش قرار گرفت .در بخش دوم به بررسی مفهوم خلوت پرداخته
شــد و میــزان خلوتگریــزی و یــا خلوتگزینــی افراد مورد ســنجش
قــرار گرفــت .در بخــش ســوم ،میــزان مطلوبیــت فضــا از نقطــه نظر
تامین خلوت مطلوب برای دانشــجویان مورد ســنجش واقع شد.
هــدف از طرح پرسشــنامه باز ،بررســی علل و عواملــی بود که بر
دلبســتگی و یا تامین خلوت برای دانشــجویان در محیط خوابگاه
تاثیرگذار هستند .در این بخش پرسشهایی در باب اینکه فرد به
کــدام مکانهــای خوابگاه دلبســتگی بیشــتری دارد و یــا اینکه چه
مکانهایــی را بــرای تامین خلــوت مورد نیاز خــود انتخاب میکند
و نیز دالیل آنها ،طرح گردید .این ســواالت در انتهای پرسشــنامه
بســته قــرار گرفــت .در بخــش مشــاهده نیــز بــه بررســی رفتارهــای
مختلف افراد به منظور تامین خلوت مطلوبشان پرداخته شد.
دادههــای حاصل از پرسشــنامه بســته در نرمافــزار  SPSSمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به منظور تحلیل دادهها از آزمونهای
تحلیل واریانس یكطرفه آنووا ،آزمون همبســتگی پیرسون با خط
رگرسیون و آزمون تی استفاده شد .دادههای حاصل از مصاحبهها

و نیز مشــاهدات ،با اســتفاده از روش تحلیل محتوا و نیز استدالل
منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در ایــن پژوهــش بــه منظــور انتخــاب حجــم نمونــه ،از روش
نمونهگیری احتمالی کنترل شده استفاده شده است .از این روش
به منظور محاســبه حجم نمونه در چند جامعه آماری با جمعیت
نامتناســب اســتفاده میشــود .به این معنی که زمانی که هر کدام
از نمونههــای موجــود در جامعــه آماری مــورد نظر ،دارای شــانس
انتخــاب یکســان و احتمــال انتخــاب غیرصفــر باشــند و از طرفــی
انتخــاب در گروههــای مختلف بــا توازن جمعیتــی متفاوت مدنظر
باشــد ،بــه منظور کاهش خطــا و همچنین افزایش ســطح اعتماد،
میتــوان بــه مقادیــر حجــم به دســت آمــده از گروههــای مختلف،
بــه نســبت جمعیت آن گــروه ،وزنی ثابت داد؛ بــه نحوی که حجم
نمونــه در هــر کــدام از جوامع مــورد نظــر ،باالتر از حد تعیین شــده
برای آنها شود .در این حالت ،حجم نمونه برای گروههای مختلف
میتواند مقداری یکســان در نظر گرفته شود (ببی.)464 ،1387 ،
در پژوهش حاضر ،با توجه به جمعیت کل مجموع سه خوابگاه
کــه معــادل  1690نفــر اســت و بــا اســتناد بــه فرمــول کوکــران ،حجم
نمونه  323نفر به دســت آمده اســت .در این حالت ،براساس روش
نمونهگیری ســهمیهای ،حجم نمونه در خوابگاه رودکی معادل 59
نفر ،در خوابگاه والیت معادل  88نفر و در خوابگاه شهید دستغیب
 176نفــر به دســت میآید .همانگونه که مشــاهده میشــود ،مقدار
حجم نمونه به دســت آمده در خوابگاه رودکی و والیت پایین بوده
و این موضوع احتمال وقوع خطا در محاســبات را افزایش میدهد
(رفیعپور .)390 ،1380 ،در این حالت و با توجه به همسانی جوامع
تحقیق از نظر زمانی ،مکانی و موضوعی (ازکیا و دربانآستانه،1382 ،
 )272و همچنین با تکیه بر مبانی روش نمونهگیری احتمالی کنترل
شــده (ببــی ،)1387 ،مقادیــر حجــم نمونه مربــوط به ســه خوابگاه
رودکی ،والیت و شــهید دســتغیب ،به ترتیب در ضرایب وزنی ،3/6
 2/4و  1/2ضرب گردید و به این ترتیب مقدار حجم نمونه یکســان
 212نفر برای هر سه خوابگاه در نظر گرفته شد.

 -3بررسی نمونههای موردی
 خوابــگاه رودکــی :ایــن خوابــگاه در خیابــان زنــد واقع شــدهاســت کــه در آن دانشــجویان رشــتههای پزشــکی و پیراپزشــکی
اســکان دارنــد .این خوابگاه بــا ظرفیت  350نفــر دارای  81اتاق در
 4طبقــه و بــا ظرفیتهــای  3و 4و  6نفــره میباشــد .ایــن خوابگاه
متشــکل از دوبلــوک متصــل به هم اســت کــه هر طبقــه آن ،دارای
دو واحــد مجزا با ســه اتــاق با ظرفیتهــای متفاوت اســت .حمام
و ســرویس بهداشــتی و آشــپزخانه در هر واحد به صورت مشــترک
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .امکانات خوابگاه شــامل آسانســور،
ســالن مطالعه ،ســالن اینترنت ،ســالن بدنسازی ،ســالن مطالعه و
نمازخانه است .این خوابگاه فاقد محوطه باز و حیاط است.
خوابــگاه والیــت :ایــن خوابــگاه یکــی از مجموعــه خوابگاههــای
موجــود در مجموعــه خوابگاهــی ارم اســت .خوابــگاه در چهار طبقه
ساخته شده است که هر طبقه دارای  12اتاق میباشد .این خوابگاه
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 ،Fمیزان تامین خلوت مطلوب و همچنین میزان دلبستگی افراد
به هر کدام از خوابگاههای مورد مطالعه ،به تفکیک مورد سنجش
قرار گرفت که نتایج آن در قالب جداول  1و 2آورده شده است.
دادههای حاصل از جدول  1نشان میدهد که سطح معناداری
در آزمون  Fبرای دو متغیر نوع خوابگاه و تامین خلوت مطلوب در هر
سه خوابگاه ،کمتراز  0.05به دست آمده است (به میزان  .)0.001این
امر نشان از آن دارد که میزان تامین خلوت مطلوب در خوابگاههای
مختلــف متفــاوت از یکدیگــر اســت کــه ایــن موضــوع در خوابــگاه
شــهید دســتغیب بیش از دیگر خوابگاهها مشــاهده شــده اســت.
دادههــای حاصــل از جــدول  2نشــان میدهــد کــه ســطح
معنــاداری در آزمــون  Fبــرای دو متغیــر نــوع خوابــگاه و میــزان
دلبســتگی اجتماعــی و کالبــدی در هــر ســه خوابگاه ،کمتــراز 0.05
بــه دســت آمده اســت .ایــن موضــوع داللت بــر آن دارد کــه میزان
دلبستگی افراد (هم در بعد کالبدی و هم در بعد اجتماعی) نسبت
به محیط خوابگاه متفاوت از یکدیگر است .با این حال با مقایسه
میانگینهای به دســت آمده ،این موضوع نمایان میشــود که در
خوابگاههــای دانشــجویی ،بطورکلــی مقــدار دلبســتگی اجتماعی
بیش از دلبســتگی کالبدی شــکل میگیرد .این نتیجه به واســطه
ماهیــت محیــط خوابــگاه که یک مســکن اجتماعی موقت اســت،
قابلپیشبینــی بــود .بــا این حــال آنچه در تامین خلــوت مطلوب
برای افراد حائز اهمیت اســت ،ویژگیهای کالبدی محیط اســت.

بــه صورت راهرویی اســت و اتاقها اغلب ظرفیت شــش نفــر را دارند.
اتاقهــا دارای یــک تــراس و امکاناتی نظیر تخت و کمد میباشــد .در
هرطبقه یک آشپزخانه و چندین سرویس بهداشتی و حمام مشترک
وجود دارد .این خوابگاه دارای محوطه و فضای سبز نیز میباشد.
 خوابگاه شهید دستغیب :این خوابگاه در پردیس ارم دانشگاهشیراز واقع شده است و محوطه بسیار بزرگی دارد که مشرف بر شهر
شــیراز اســت .ایــن خوابــگاه با ظرفیــت  860نفــر در  10طبقــه و 462
اتاق ســاخته شــده اســت .در این خوابــگاه امکاناتی از قبیل ســلف
سرویس ،کافینت ،آسانسور ،سالن ورزشی و بدنسازی ،زمین چمن،
آبدارخانه ،قرائت خانه و کتابخانه وجود دارد .اتاقها اغلب به صورت
یک تخته و یا حدا کثر دو تخته و دارای میز مطالعه و کمد هستند.

 -4تجزیه و تحلیل دادهها
همانگونــه کــه پیــش از ایــن مطــرح شــد ،هــدف اصلــی ایــن
پژوهــش ،یافتــن ارتبــاط میــان دو مفهــوم دلبســتگی بــه مــکان و
مفهوم خلوت اســت .لذا به منظور بررســی فرضیه مطرح شــده در
این خصوص ،ابتدا میبایســت میزان دلبســتگی افراد به هر کدام
از خوابگاهها و نیز میزان تامین خلوت در آن خوابگاهها به تفکیک
مورد ســنجش قرار گیرد ســپس در مرحله بعد ارتباط میان این دو
متغیر به آزمون گذارده شود .لذا در مرحله اول با استفاده از آزمون

تصویر  -۵خوابگاه رودکی

تصویر  -7خوابگاه شهید دستغیب

تصویر  -6خوابگاه والیت

جدول  -۱نتایج آزمون  Fدر خصوص سنجش میزان خلوت مطلوب در هر کدام از خوابگاههای نمونه موردی.

متغیر مستقل

متغیر وابسته

خوابگاه

مطلوبیت
از نظر تامین خلوت

میانگین ا کتسابی گروهها
رودکی

2/12

والیت

2/19

دستغیب

2/28

F

12/28

سطح معناداری

0/0001

اتا

0/308

مربعات اتا

0/095

جدول  -2نتایج آزمون  Fدر خصوص سنجش میزان دلبستگی اجتماعی و کالبدی افراد نسبت به هر کدام از خوابگاههای نمونه موردی.

متغیر مستقل

متغیر وابسته

دلبستگی اجتماعی
خوابگاه
دلبستگی کالبدی

میانگین ا کتسابی گروهها
رودکی

3/40

والیت

3/22

دستغیب

3/01

رودکی

2/72

والیت

2/59

دستغیب

2/88

F

3/36

1/48

سطح معناداری

0/04

0/02

اتا

0/167

0/112

مربعات اتا

0/028

0/012
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دو طیــف خلوتگزین و خلوتگریز تقســیم شــدند .خلوتگزینها
افرادی هستند که ترجیح میدهند در محیط اجتماعی خوابگاه،
بیشــتر خلــوت اختیار کنند و تعامالت اجتماعی کنترل شــدهای را
تجربــه کننــد ،در مقابل افراد خلوت گریز ،بیشــتر ترجیح میدهند
کــه تعامــات اجتماعــی خــود را گســترش دهنــد .خلوتگریزهــا و
خلوتگزینهــا بــا اســتناد بــه ســطح دوم پرسشــنامه ،از یکدیگــر
تفکیــک شــدند .جــدول  ،4نتایــج آزمــون تــی در خصــوص میزان
مطلوبیــت هرکدام از خوابگاههای نمونــه موردی را برای دو طیف
خلوت گریز و خلوت گزین نشان میدهد.
همانگونه که از نتایج جدول 4نمایان است  ،در دوخوابگاه رودکی
و والیت ،تفاوت معناداری میان دو گروه خلوت گریز و خلوت گزین در
مطلوبیت محیط خوابگاه مشاهده نشده است ،این در حالی است
که در خوابگاه شهید دستغیب ،سطح معنیداری کمتر از 0.05بدست
آمده است .این امر نشان میدهد که تنها در خوابگاه دستغیب است
که میان دیدگاه افراد نسبت به خلوت تفاوت وجود دارد .همانگونه
کــه از میانگیــن دادههــای مربــوط بــه خوابــگاه دســتغیب مشــاهده
میشــود ،در ایــن خوابــگاه تمایل بــه خلوت (خلوتگزینی) بیشــتر از
تمایــل به برقــراری تعامالت اجتماعی (خلوتگریزی) اســت .این امر
تبیینکننــده این مفهوم اســت که در خوابگاه شــهید دســتغیب ،به
دلیل قابلیتهای محیطی که به واسطه نوع طراحی آن وجود دارد،
امکان تامین خلوت برای افراد سا کن در آن بیشتر وجود داشته و لذا
این افراد تمایل بیشتری نسبت به خلوت گزینی دارند .در عین حال
معنادار نشــدن مطلوبیت خلوت برای ســا کنین دو خوابگاه رودکی و
والیت نیز حا کی از این است که در این دو خوابگاه ،نوع سازماندهی
فضایــی ،امــکان انتخاب و یا تامین خلــوت را برای افــراد کمتر فراهم
میکنــد کــه در ادامه علل این موضوع با تحلیل ســاختار فضایی این
سه نمونه مورد بررسی قرار میگیرد.

لــذا ایــن پژوهــش نیــز میــزان دلبســتگی کالبــدی افراد بــه محیط
خوابگاه را مبنای تحلیلهای خود قرار داده اســت .در این حالت
و بــا بررســی نتایــج جدول فوق مشــاهده میشــود کــه در خوابگاه
شهید دستغیب ،میزان دلبستگی کالبدی افراد در محیط خوابگاه
بــا میانگیــن ا کتســابی  2.88بیــش از ســایر خوابگاههــا میباشــد.
پس از ارزیابی وضعیت تامین خلوت و نیز میزان دلبســتگی هر
کــدام از ســا کنین خوابگاههــای نمونه موردی نســبت بــه خوابگاه
مورد سکونت خویش ،در این بخش به بررسی رابطه میان این دو
متغیر با اســتفاده از آزمون همبســتگی پرداخته میشود که نتایج
آن در جدول  3آورده شده است.
همانگونــه کــه از دادههــای جــدول  3نمایان اســت ،در آزمون
انجامشــده ،ســطح معنــاداری کمتــر از  0.05بــه دســت آمــده
اســت کــه ایــن امــر نشــاندهنده وجــود ارتبــاط معن ـیدار میــان
دو متغیــر دلبســتگی بــه مــکان و تامیــن خلــوت اســت .بــا توجــه
بــه مقادیــر ضریــب همبســتگی ،ایــن موضــوع اســتنباط میشــود
کــه در خوابــگاه شــهید دســتغیب ،میــزان دلبســتگی افــراد بــه
محیــط خوابــگاه ،بیــش از ســایر خوابگاههــا و بــه واســطه تامیــن
خلــوت مطلــوب بــرای آنهــا بــه دســت آمــده اســت .لــذا فرضیــه
پژوهــش مــورد تاییــد قــرار گرفــت و میتــوان چنیــن ادعا نمــود که
هرچــه محیــط خوابــگاه ،زمینــه شــکلگیری خلــوت بیشــتری را
بــرای دانشــجویان و ســا کنان آن فراهــم آورده باشــد ،دلبســتگی
بیشــتری برای دانشــجویان نســبت به آن محیط ایجاد میشــود.
پــس از بررســی میــزان دلبســتگی افــراد بــه محیــط خوابــگاه و
همچنیــن ارزیابــی میزان تامین خلوت در هر کدام از خوابگاههای
نمونــه مــوردی و رابطه میــان ایــن دو مفهوم ،به بررســی وضعیت
محیــط کالبــدی خوابــگاه بــر ایجاد شــرایط مناســب بــرای خلوت
پرداخته شد .بر این اساس ،جامعه آماری سا کن در خوابگاهها به
جدول  -3بررسی ارتباط میان خلوت و دلبستگی به مکان.

متغیر وابسته

متغیر مستقل

دلبستگی

خلوت

خوابگاه

تعداد

همبستگی پیرسون

سطح معناداری

رودکی

212

0/370

0/001

والیت

212

0/440

0/0001

شهید دستغیب

212

0/588

0/0001

همبستگی کل

636

0/427

0/0001

جدول  -4مطلوبیت خوابگاهای دانشجویی به تفکیک برای دو طیف خلوت گریز و خلوت گزین.

متغیر مورد بررسی

خوابگاه

رودکی

مطلوبیت

والیت

دستغیب

گروههای مستقل

میانگین

خلوتگریز

2/05

خلوتگزین

2/33

خلوتگریز

2/13

خلوتگزین

2/21

خلوتگریز

2/43

خلوتگزین

2/93

آزمون تی
نمره تی
-1/76

-0/548

-2/96

درجه آزادی
70
37/05
111
69/3
50
48/2

سطح معناداری

میانگین تفاوتها

0/083

0/162

0/585

-0/076

0/005

-/50
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 -5بحث
دادههــای به دســت آمده از بخش قبل نشــان داد که خوابگاه
شــهید دســتغیب دارای باالترین میانگین از نظر میزان دلبستگی
کالبــدی و نیــز مطلوبتریــن فضــا از نظــر تامیــن خلــوت بــرای
دانشــجویان ســا کن آن میباشــد .مصاحبههــای انجــام شــده نیز
حا کــی از وجــود این ارتبــاط میان دو متغیر دلبســتگی بــه مکان و
خلــوت افــراد اســت به نحــوی که میتــوان از نتایــج مصاحبههای
یبــرد .در ادامه بخشــی
انجــام گرفتــه نیــز بــه وجود ایــن ارتبــاط پ 
از مصاحبههــا آورده شــده اســت .بــه عنــوان مثــال مصاحبــه یــک
دانشجوی  24ساله در خوابگاه شهید دستغیب به شرح زیر است:
«وقتی که خسته از دانشگاه برمیگردم ترجیح میدهم دقایقی
در اتاقم استراحت کنم و خود را بازیابی کنم ،محیط اتاقم فضای
دنجی برای خلوت کردن با خودم اســت و در آنجا کســی مزاحمم
نیست»... .
دانشجوی دیگری این مطلب را عنوان میکرد که:
«بــرای خلــوت کــردن بــا خــودم در محیــط خوابــگاه ،در اتاقم
ً
راحت هستم اما هرگاه به تمرکز بیشتر نیاز داشته باشم ،مخصوصا
ً
هنــگام مطالعه ترجیــح میدهم به محیط آرامتــری بروم و معموال
به کتابخانه مراجعه میکنم».
همانطور که از مصاحبهها مشخص است و از طرفی با مشاهده
شــرایط و امکانات اتاقها در خوابگاه دانشجویی شهید دستغیب،
دیده میشــود که اتاقها دارای ابعاد مناسبی هستند به نحوی که
پاســخگوی نیاز افراد برای اســتراحت و خلوت با خود میباشــند .از
آنجا که جمعیت اسکانیافته در هر اتاق در این خوابگاه حدا کثر یک
یا دو نفر میباشد ،لذا امکان ایجاد محیط شخصی و قلمرو مشخص
وجود دارد .هر فرد در اتاق خود امکاناتی نظیر کمد ،کتابخانه و میز
مطالعه شخصی دارد که این امر منجر به افزایش احساس استقالل
دانشــجویان در اســتفاده از اتــاق میشــود .در اتاقهایــی که تعداد
افراد ســا کن در آن دو نفر اســت ،برخی از دانشــجویان بخصوص در
ایام امتحانات از سالن مطالعه استفاده مینمایند.
دانشــجوی  21ســاله کــه در خوابــگاه رودکــی ســا کن اســت در
ارتباط با محیط این خوابگاه چنین اذعان داشت که:

«در خوابگاه به سختی میتوانم محیطی پیدا کنم که دقایقی را با
خودم تنها باشم و گاهی ترجیح میدهم بجای رفتن به اتاقم و یا ...از
حمام برای خلوت کردن بدون مزاحمت دیگران استفاده نمایم»... .
دانشــجوی  19ســاله دیگــری در خوابــگاه رودکــی از ازدحــام در
محیط خوابگاه ابراز ناراحتی میکرد و عنوان کرد که:
« در خوابــگاه بــا خــود بــودن معنــی نــدارد هــر گاه بــه تنهایــی
نیــاز داشــته باشــم محیط مرا مایــوس میکند چون مــکان خلوتی
وجود ندارد .بهر حال هروقت بخواهم لحظاتی تنها باشــم ترجیح
میدهم بیرون از خوابگاه باشم و به پیاده روی بروم »...
دانشجوی دیگری در خوابگاه والیت ادعا داشت که:
«در محیــط خوابگاه فضای مناســبی برای خلــوت کردن وجود
ندارد .با این حال هروقت نیاز به تنهایی داشــته باشــم به محوطه
اطراف خوابگاه مراجعه میکنم و از بودن در این مکان لذت میبرم»
همــان گونــه کــه از مصاحبههــای فــوق برمیآیــد و مطابــق
مشــاهدات ،در خوابگاه رودکی در هر طبقه شــش اتاق وجود دارد
کــه این اتاقها دارای جمعیت متفاوتی هســتند .لذا ترا کم اتاقها
نســبت بــه امکانــات موجــود در اتاق بســیار زیاد اســت .بــه همین
علــت در مصاحبههــای متعدد ،بســیاری از دانشــجویان فضاهای
ســرویسدهنده خوابــگاه ماننــد راه پلــه ،حمــام و  ...را بــه عنــوان
مکانــی بــرای خلوتگزینی انتخــاب مینمایند .از ســویی این افراد
از عــدم وجــود محوطــه بــاز و فضای ســبز در ایــن خوابــگاه ناراضی
بودنــد و بــرای تامیــن ایــن نیــاز خــود ،بــا وجــود محدودیتهــای
زمانی در ورود و خروج ،به بوســتانهای بیرون از خوابگاه مراجعه
مینمودنــد .این در حالی اســت که وجود فضای ســبز در محوطه

تصویر  -8میانگین خلوت گزینی در فضاهای مطلوب و نامطلوب خوابگاهها.

جدول  -5فراوانی فضاهای مطلوب و نامطلوب برای خلوت گزینی در سه خوابگاه رودکی ،والیت ،شهید دستغیب.

فضای مطلوب

خوابگاه

فضای نامطلوب

خوابگاه
رودکی

والیت

شهید دستغیب

رودکی

والیت

شهید دستغیب

%5

%3.1

%0

اتاق

%3

%9

%56.5

سرویس بهداشتی و حمام

%18.6

%3.8

تراس

%0

%3

%0

راه پله و راهرو

%23.3

%3.1

فضای سبز محوطه

%0

%31

%0

سالن تلویزیون

%15.1

%5

سالن مطالعه

%21

%11

%19

بیرون از خوابگاه

%16.2

%8.3

%9.3

نمازخانه

%10.4

%5

%8.3

آشپزخانه

%6

%5

%0

مجموع خلوت گزینی

%34.4

%59

%83.8

مجموع خلوت گزینی

%65.6

%41

%16.2

میانگین خلوت گزینی

%6.88

%11.8

%16.78

میانگین خلوت گزینی

12.12

%8.2

%3.24
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خوابــگاه والیــت ،عــاوه بــر ایجــاد فضای ســرزنده ،محل مناســبی
برای تامین خلوت مطلوب برای سا کنین آن نیز فراهم مینماید.
ً
پــس از بررســی مصاحبههــای انجــام گرفته ،مجــددا دادههای
پرسشــنامه بررســی شــد و فراوانــی فضاهایــی کــه ســا کنین
خوابگاههــای مختلــف در رابطــه بــا مــکان انتخابی جهــت خلوت
بــه آن اشــاره نمودنــد ،در قالــب جدولی گردآوری شــد .بــه منظور
دســتهبندی و جهتدارنمودن پاس ـخها ،مکانهای اشــاره شــده
توســط افــراد بــه دو گــروه فضاهای مطلوب (شــامل :فضای ســبز،

اتــاق ،ســالن مطالعــه و )....و فضای نامطلوب (شــامل :ســرویس
بهداشــتی ،حمــام و راه پله و )..دســتهبندی شــد کــه در جدول5
آورده شده است.
همانگونــه که از دادههای جدول  ۵نمایان اســت83.8 ،درصد
دانشجویانی که در خوابگاه شهید دستغیب سا کن هستند ،خلوت
مورد نظر خود را از بین فضاهای مطلوب انتخاب نمودهاند ،این در
حالی اســت کــه در خوابــگاه رودکی  34درصد دانشــجویان ،خلوت
مــورد نظــر خــود را از بیــن فضاهــای مطلــوب بدســت آورده و 65.6

تصویر  -9ارزیابی میزان خلوت گزینی در فضاهای نامطلوب به تفکیک.

تصویر  -10ارزیابی میزان خلوت گزینی در فضاهای مطلوب به تفکیک.

جدول  -6ویژ گیهای فضایی مربوط به خوابگاههای رودکی ،والیت و شهید دستغیب و میزان استفاده از فضاهای مطلوب و نامطلوب جهت تامین خلوت.

عنوان
فضا

ویژ گی محیطی
دستغیب

والیت

اتاق

 کم بودن تعدادسا کنین در اتاق
 پایین بودننسبت ترا کم به
فضای اتاق

 زیاد بودن تعدادسا کنین در اتاق
 کوچک بودنفضای اتاق

تراس

 -فاقد تراس

 دارای تراس افزایش ارتفاعجانپناه تا ارتفاع
1.90
 تبدیل شدن بهانبار وسایل

فضای مطلوب

فضای سبز  -فاقد فضای
محوطه سبز در محوطه

سالن
مطالعه

 دارای سالنمطالعه
 امکان استفادهدر ایام امتحانات

نمازخانه

 دارای سالننمازخانه
 عدم امکاناستفاده در زمان
انجام مراسمات
مذهبی و فرهنگی

میزان استفاده جهت تامین خلوت
رودکی

دستغیب

 زیاد بودن تعدادسا کنین در اتاق

استفاده زیاد

 -فاقد تراس

عدم استفاده

 دارای فضای سبزدر محوطه
 فاقد فضای سبز عدم امکان استفادهدر محوطه
در ماههای سرد و
ماههای گرم سال

عدم استفاده

 دارای سالن مطالعه  -دارای سالنمطالعه
با مساحت کم
 عدم امکان عدم امکاناستفاده در ایام
استفاده در ایام
امتحانات
امتحانات

استفاده کم

 فاقد سالننمازخانه مجزا
 یکی بودن با سالنتلویزیون

 دارای سالننمازخانه
 عدم امکاناستفاده در زمان
انجام مراسمات
مذهبی و فرهنگی

استفاده کم

والیت

استفاده کم

استفاده کم

رودکی

استفاده کم

عدم استفاده

استفاده زیاد عدم استفاده

استفاده کم

استفاده کم

استفاده زیاد

استفاده زیاد
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جدول  -6ویژ گیهای فضایی مربوط به خوابگاههای رودکی ،والیت و شهید دستغیب و میزان استفاده از فضاهای مطلوب و نامطلوب جهت تامین خلوت.

عنوان
فضا

ویژ گی محیطی
دستغیب

رودکی

دستغیب

والیت

رودکی

عدم استفاده

استفاده کم

استفاده زیاد

 دارای راهپلهو راهرو

 دارای راهپلهو راهرو

 دارای سرویسبهداشتی عمومی در
هر طبقه

 دارای سرویسبهداشتی
خصوصی در هر
سوئیت

استفاده کم

سالن
تلویزیون

 دارای سالنتلویزیون مجزا

 فاقد سالنتلویزیون مجزا
 یکی بودن بانمازخانه

 دارای سالنتلویزیون مجزا

استفاده کم

بیرون از
خوابگاه

 استقرار درمحوطه پردیس
دانشگاه

 استقرار در کویخوابگاهی
 استقرا در محوطهپردیس دانشگاه

آشپزخانه

دارای آشپزخانهعمومی در هر
طبقه

دارای آشپزخانهعمومی در هر طبقه

راه پله و
راهرو

 دارای راهپلهو راهرو

والیت

میزان استفاده جهت تامین خلوت

 دارای سرویسسرویس
بهداشتی
بهداشتی و
خصوصی در
حمام
هرطبقه

استفاده کم

فضای نامطلوب

عدم استفاده

استفاده زیاد

استفاده کم

-

-

 استقرار درخارج از محوطه
پردیس دانشگاه و
کوی خوابگاهی

استفاده کم

استفاده کم

استفاده زیاد

-

دارای آشپزخانهخصوصی در هر
سوئیت

عدم استفاده

استفاده کم

استفاده کم

-

تصاویر  11و  -12استفاده از پرده در اطراف فضای تخت به عنوان یک نمونه از رفتارهای تامینکننده خلوت.

ً
درصد افراد جهت تامین خلوت مطلوب خویش اجبارا به فضاهای
نامطلوب پناه میبرند .در خوابگاه والیت نیز  59درصد افراد جهت
تامیــن خلــوت مورد نظر خــود به فضاهای مطلــوب و  41درصد آنها
به فضای نامطلوب مراجعه میکننــد .در ادامه هرکدام از فضاهای
مطلــوب و نامطلــوب انتخاب شــده در خوابگاههای مختلف مورد
بررسی قرار میگیرد.
همانگونــه کــه از جــدول  ۶نمایــان اســت در خوابــگاه شــهید
دســتغیب ،تعــداد کــم افراد ســا کن در اتاق منجر به آن میشــود که
دانشــجویان کنترل بیشــتری بر تعامالت دیداری و شــنیداری و ...
داشــته باشــند .در مقابل درخوابگاههای رودکــی و والیت ،به علت
ترا کــم زیــاد اتاقهــا و کمتر بودن امکانــات موجــود در خوابگاه برای
تامین خلوت ،افراد به ناچار به فضاهایی چون حمامهای خوابگاه،
راه پلههــا و یــا فضای خــارج از محیط خوابگاه و  ...پنــاه میبرند .با
ایــن حــال در مــواردی کــه ایــن افــراد قــادر بــه اســتفاده از فضاهای
نامطلــوب فوق نباشــند ،با انجام اقداماتی ســعی در تامین شــرایط

مناسب جهت تامین خلوت به ویژه در فضای اتاقشان مینمایند.
لــذا در این بخش از پژوهش ،به بررســی ایــن گونه رفتارها در جهت
تامین خلوت مطلوب توسط دانشجویان پرداخته میشود.

 رفتارهای تامین خلوت مطلوبهنگامــی کــه خلوت مطلــوب بــرای افراد ســا کن در خوابــگاه ها
تامین نشــود و محیط کالبدی ،پتانســیل الزم جهت تامین خلوت
را در اختیار ســا کنین قرار ندهد ،فرد ســازوکارهای مختلفی را جهت
دســتیابی بــه خلوت مطلــوب از خود بــروز میدهد .این ســازوکارها
در ســطوح مختلــف کالمی ،غیرکالمی و رفتاری نمــود مییابد .تذکر
شــفاهی ،اولین قدم در دســتیابی به خلوت مخدوش شــده است.
وقتی افراد حس میکنند که خلوت مطلوبشــان تامین نشــده و یا
مرز و حریمشان مورد تجاوز قرار گرفته است ،با تذکر شفاهی ،سعی
در کنتــرل محیــط پیرامون خــود دارند .در ســطوح دیگر ،ســا کنین
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تصویر  -13مقایسه رفتارهای تنظیم خلوت در خوابگاههای نمونه موردی.

رفتارهایی از قبیل نصب نوشته برای عدم حضور افراد در اتاق ،پرده
کشیدن اطراف تخت خواب ،تغییر دکوراسیون اتاقها برای کنترل
دید افراد به فضای شخصی و مواردی از این دست را انجام میدهند.
با این وا کنش و رفتارها ،افراد تالش میکنند که مرز خود با دیگران را
جدا نموده و تعامالت خود را با دیگران به شکل گزینشی پیش ببرند.
در ادامــه ،میــزان اســتفاده از چهــار رفتار تنظیم خلوت شــامل
«تذکــر کالمــی»« ،نصب تابلــو»« ،تغییــر مبلمان اتاق» و «کشــیدن
پــرده اطــراف تخــت» در هــر کــدام از خوابگاههــای نمونــه موردی
نشان داده شده است.
همانگونــه کــه از دادههــای تصویــر  ۱۳نمایان اســت ،کشــیدن
پــرده در اطــراف تخــت بــه عنــوان یکــی از رفتارهای تامیــن کننده
خلوت ،بیشــترین کاربرد را در خوابگاههای رودکی و والیت داشته
و پس از آن تذکر کالمی و تغییر در مبلمان اتاق بیشــترین کاربرد را
در این خوابگاهها داشته است .این در حالی است که به طور کلی
بــه دلیــل تامینشــدن شــرایط مطلوب خلــوت در خوابگاه شــهید
دســتغیب ،انجام رفتارهای فوق بــه طور میانگین در این خوابگاه
کمتر از دو خوابگاه دیگر است.

 سنجش دلبستگی به مکان درمکانهای مناسب برای خلوتگزینی
پــس از بررســی مکانهــای مختلفی که افــراد به منظــور تامین
خلوت مطلوبشان به آن پناه میبرند (اعم از مطلوب و نامطلوب)
و همچنیــن بررســی رفتارهای مختلفــی که افراد بر اثــر عدم تامین
خلــوت مطلــوب در محیــط خوابــگاه از خــود نشــان میدهنــد ،در
این مرحله به بررسی میزان دلبستگی افراد به مکانهای مختلف
موجود در خوابگاه به ویژه مکانهایی که افراد برای تامین خلوت

از آنها اســتفاده میکنند ،پرداخته میشــود .از این رو در بخشــی از
پیمایــش صــورت گرفته ،از افــراد جامعه آمــاری ،پیرامون مکانی از
خوابگاه که بیشــترین میزان دلبســتگی را به آن دارند ،پرســش به
عمل آمد و همچنین در مصاحبههای انجام شده نیز از علتهای
این انتخاب پرسیده شد.
همانگونــه که از دادههای تصویر  ۱۴نمایان اســت ،در خوابگاه
شهید دستغیب ،بیشترین میزان دلبستگی افراد نسبت به فضای
اتاقشــان وجــود دارد .ایــن در حالــی اســت که در خوابــگاه والیت،
بیشــترین میــزان دلبســتگی دانشــجویان بــه فضــای ســبز اطــراف
ً
خوابــگاه شــکل گرفته و در خوابگاه رودکــی ،تقریبا به هیچ فضایی
دلبســتگی خاصــی وجــود نــدارد .در ایــن خصــوص دانشــجویی از
خوابگاه شهید دستغیب اینطور عنوان کرد که:
"اتاقم را خیلی دوست دارم و نسبت به آن احساس مسئولیت
میکنــم ا گر بخواهم با کســی در خوابــگاه قرار بگــذارم او را به اتاقم
دعوت میکنم با این حال وقتی روز خســته کنندهای را پشــت ســر
یگــذارم بــه اتاقــم کــه می رســم و از پنجــره اتاقم که دیــد زیبایی
م 
بــه شــهر شــیراز دارد نــگاه میکنــم ،احســاس خوبی به من دســت
ً
میدهــد .مطمئنــم روزی برای اتاقم و مخصوصا چش ـمانداز شــهر
که از اتاقم میبینم ،دلتنگ میشوم".
دانشجوی دیگری در خوابگاه والیت چنین اظهار نمود که:
"بعــد از دانشــگاه و قبــل از اینکه به داخل خوابــگاه بروم ،چند
دقیقهای را روی صندلی داخل محوطه مینشینم .درختان بلند
محوطــه فضــای لــذت بخشــی ایجــاد میکند کــه هم احســاس در
خود بودن دارم و هم احساس با دیگران بودن".
دانشجوی دیگری در خوابگاه رودکی عنوان داشت که:
"بعــد از پایــان دوران تحصیل برای ســالن مطالعه و ش ـبهای
امتحــان دلتنــگ میشــوم .به ســالن مطالعه که میروم احســاس
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میکنــم تنهــا جایــی اســت کــه میتوانــم تمرکــز کنــم گاهی ســالن
مطالعه جوابگوی این تعداد دانشــجو در شــب امتحان نیســت و
من این مواقع به نمازخانه میروم"
از جمعبندی مطالب فوق این نکته نمایان میشــود که در هر
کدام از خوابگاههای نمونه موردی ،افراد بیشتر به آن مکانهایی
دلبستگی بیشــتری پیدا کردهاند که شرایط مناسب جهت تامین
خلــوت مطلــوب را بــرای آنهــا فراهم آورده اســت .این بــدان معنی
ً
است که عموما زمانی که فرد به خلوت نیاز دارد ،از نظر احساسی
و عاطفی دچار تنشهای مختلفی شده است و زمانی که مکانی را
بــرای خلــوت کردن برمیگزیند ،به خودســازی پرداخته و با غور در

دنیای اندیشــه ،به رفع مشــکل خود میپردازد .در چنین حالتی،
شــخصیت فردی و اجتماعی فرد رشــد و تکامل یافته و مادامی که
ایــن ســطح از ارتبــاط با مکان وجود داشــته باشــد ،فرد نســبت به
آن مــکان نوعی احســاس عاطفی دارد .با گذشــت زمــان نیز مکان
مذکــور در تصویــر ذهنــی فــرد باقــی میمانــد و ایــن موضــوع منجر
به شــکلگیری نوعی احســاس عاطفی مثبت نســبت بــه آن مکان
میشــود کــه تحــت عنــوان دلبســتگی بــه مــکان تعریف میشــود.
بدیهی اســت که بعد از اتمام دوران تحصیل ،بیشــترین مکانی که
بــرای فرد احســاس دلتنگی را بــه همراه دارد ،یــاد و خاطره همین
مکانها و حضور در آنها است.

نتیجه
خوابگاههــای دانشــجویی بــه عنــوان نوعــی مســکن اجتماعی
کــه بطور موقت در دوران تحصیل مورد اســتفاده دانشــجویان قرار
میگیرد ،نقش بســزایی در شــکوفایی شخصیت علمی و اجتماعی
آنهــا ایفــا میکنند .بنابراین توجه هر چه بیشــتر به نیازهای متنوع
دانشــجویان در طراحی اینگونه فضاها ضروری به نظر میرسد .در
این خصوص چنانچه محیط به گونهای ســازماندهی شــده باشد
که فرد بتواند در طول دوران تحصیلش با این مکان ارتباط عاطفی
مناســب برقرار نماید ،به پیشــرفتهای قابل توجهــی در ارتباط با
تحصیــل علم دســت خواهــد یافت .بــا این حال یکــی از مهمترین
نیازهــای دانشــجویان در محیطهــای خوابگاهــی ،تامین شــرایط
مناســب جهــت مطالع هکــردن و تمرکزکردن اســت کــه این موضوع
تحــت عنــوان تامیــن شــرایط مطلوب جهــت خلوتگزینــی معرفی
شــده اســت .بــه ایــن معنــی کــه شــرایط محیطــی و جــو اجتماعی
حا کــم بــر خوابــگاه ،میبایســت فضایــی را در اختیار فرد قــرار دهد
کــه احســاس ازدحام و یا احســاس انــزوا برای فرد بوجــود نیاید .در
چنیــن شــرایطی فــرد میتواند به راحتــی با خود خلوت کــرده و در
امور مربوط به تحصیل ،به تفکر و اندیشه بپردازد.

نتایج ّکمی و نیز کیفی این پژوهش نشــان داد که عواملی چون
تناسب بین روحیات فرد و هماتاقیهایش ،تناسب بین ترا کم افراد
و ابعــاد فیزیکــی فضا ،وجــود امکانات و فضاهای مختلف متناســب
بــا عملکردهــای مختلــف در محیــط خوابــگاه و نیــز انعطافپذیری
فضا ،از جمله عواملی هستند که زمینه مناسب برای تامین خلوت
مطلــوب را برای افراد فراهم میآورند .در صورت تامین این خلوت،
زمینه شــکلگیری اهدافی چون تامین اســتقالل شــخصی ،کاهش
هیجانــات ،امــکان خودارزیابــی و ارتباطات کنترل شــده بــا دیگران
برای ســا کنین خوابگاههای دانشجویی فراهم میآید .تامین موارد
مذکــور منجــر بــه ارتقای رابطه عاطفــی میان فرد و محیط شــده که
این امر زمینه ایجاد و توسعه دلبستگی به مکان خوابگاه را برای فرد
ایجاد میکند .گسترش حس دلبستگی به محیط سبب میشود که
فرد محیط را مطلوبتر دانســته و احســاس رضایتمندی بیشتری
نسبت به سکونت در محیط خوابگاه داشته باشد.
در پایان ،راهکارهای ارائه شده جهت تامین خلوت و نتایج آن
بر ارتقای دلبستگی به مکان شرح داده میشود:
 -طراحــی فضــا متناســب با تعــداد اســتفادهکننده :در صورتی
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که ترا کم افراد در اتاقها متناســب با ابعاد فیزیکی اتاق باشــد ،افراد
کنترل بیشتری بر تعامالت اجتماعی خود خواهند داشت .در مقابل
اتاقهایی که تعداد جمعیت ،متناسب با ابعاد کالبدی آن نباشد،
کنتــرل تعامــات دیــداری ،شــنیداری و حتی بویایی مختل شــده و
شرایط تامین خلوت مطلوب دچار اختالل میشود.
 بهکارگیــری عناصــر فضایــی و مبلمــان مناســب در طراحــیخوابــگاه :قابلیــت محیــط در ایجــاد فضــای شــخصی و قلمــرو
تعریفشــده ،امکانــات مناســب ماننــد مبلمــان اتــاق هــا ،وجــود

کتابخانه ،نمازخانه ،فضای سبز در محوطه اطراف خوابگاه ،تراس و
منظره مناسب  -بطور کلی محیط مناسب -باعث میشود که افراد
در دستیابی به خلوت موفق باشند و نیاز به خلوت دلخواه را در خود
پاسخدهندوبهاینترتیبدلبستگیبهمکانخودرا گسترشدهند.
 امکان ایجاد انعطافپذیری در ســاختار فضایی :با طراحیفضاهایی انعطافپذیر و متنوع و ایجاد محیطهایی که دانشجویان
بتواننــد آنرا به محیطهای دنج و شــخصی تبدیــل کنند ،میتوان
محیط کالبدیمتناسببااحتیاجاتمتنوعدانشجویانرافراهمآورد.

پینوشتها
1 Personal Autonomy.
2 Emotion.
3 Self-Evaluation.
4 Communication.
5 Personal Space.
6 Personalization.
7 Desired Privacy.
8 Archived Privacy.
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