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نشریه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

اختالفات فرهنگی ،عاملی تأثير گذار بر ترجيحات محيطی دانشجویان نسبت
به فضای خوابگاه (نمونه موردی :ایران و قبرس)
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شکوه شاکری اسکی ،1ساناز ليتکوهی
تاریخ دریافت1030/30/03 :

تاریخ پذیرش1030/31/11 :

چکيده
با توجه به افزایش روزافزون مهاجرت دانشجویان براي ادامه تحصيل و حجم دانشجویاني که از خوابگاههاا اساففاد مايکننا،
خوابگا دیگر صرفاً محلي براي اقامت اسفراحت و خواب دانشاجویان نيسات بلکاه مايبایسات شارای رشا ،فاردي اجفماايي و
تحصيلي دانشجو را نيز فراهم کن .،بنابراین براي طراحي و فضاسازي بای ،يالو بر اصول زیبایي شاناخفي فناي و اجرایاي ماوارد
دیگري مانن ،توقعات انساني ایجاد محي و فضاي مناسب شناخت پارامفرهاي مؤثر بر ميزان رضایفمن،ي و نارضایفي دانشاجویان
که منجر به شناخت ح،اقل اسفان،ارها و ارتقاء آن به کيفيت جهاني و در نفيجه ثمربخش بودن فعاليفهااي يلماي -پژوهشاي آنهاا
خواه ،ش ،را در نظر گرفت .این تحقيق ميتوان ،مشخص سازد که آیا اخفالفات فرهنگي بر ترجيحات محيطي دانشاجویان نسابت
به محي خوابگا اثر گذار است؟ در این پژوهش از روش "تحقيق پيمایشي" از نوع "يرضي" اسففاد ش ،است .براي این منظاور
پرسشنامهاي تهيه ش ،که به بررسي تأثير فرهنگ و مليت بر تمایالت و ترجيحات محيطي دانشجویان دخفر و پسر ساکن خوابگاا
پرداخفه است .نمونه آماري این تحقيق از بين  003دانشجو ( 101زن و  131مرد) که  101نفر از پاساخ دهنا،گان ایراناي و 131
نفر دانشجویان دانشگا قبرس شمالي بودن ،تشکيل ش ،است .مهفرین يلت انفخاب این دو خوابگاا شاباهت در ناوع ساامان،هي
فضایي که از نوع ساخفار خطي بود است و يالو بر این تفاوتها و شباهفهاي فرهنگاي ماذهبي و اقليماي کاه دو کشاور دارنا،
امکان مقایسه را فراهم آورد .ه،ف تحقيق بررسي تأثير فرهنگ و مليت دانشجویان ایران و قبرس شمالي و تأثير آن بر ترجيحاات
محيطي آنان نسبت به حفظ حریم شخصي در خوابگا است .نفایج این تحقيق نشان مي ده ،که اخفالفات فرهنگي بار تماایالت و
ترجيحات شخصي اجفمايي و فيزیکي دانشجویان مؤثر بود و ريایت بيشافر حریمهااي شخصاي در نازد دانشاجویان ایراناي در
ترجيحات فضایي آنان نسبت به محي خوابگا نيز تأثير گذار بود است.
واژههای کليدی
معماري خوابگا دانشجویي محي

فرهنگ ترجيحات محيطي.

 .1دانشجوي کارشناسي ارش ،مهن،سي معماري دانشگا آزاد اسالمي پردیس تحصيالت تکميلي يلوم و تحقيقات ساو ایران
 .0اسفادیار گرو معماري وشهرسازي دانشگا پيام نور ایران
* ينوان رساله :طراحي خوابگا دانشجویي براساس ترجيحات محيطي اسففاد کنن،گان
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مقدمه
سکونفگاهها از جمله نيازهاي ضروري انسان ماي باشا ،و باه
همين جهت معماري آنها نيز از اهميت خاصي برخوردار اسات .از
گونههاي رایج مسکن خوابگاههاي دانشجویي است .با توجاه باه
اینکه دانشجویان سرمایه يظيم انساني و فکاري در هار کشاوري
بشمار مايآینا ،ساالمت رواناي جساماني و به،اشافي آناان از
اهميت فوق العااد اي برخاوردار اسات .خوابگا هاا ناه تنهاا بایا،
مکانهاااي مطلااوبي بااراي خااواب و اساافراحت باشاان ،بلکااه بایاا،
موقعيتهاي مناسبي را جهت رش ،فردي و تحصيلي دانشاجویان
فراهم آورن .،از طرفي محي مناسب از لحاظ معماري و فضا ماي
توان ،بر کاهش اسافرس و افازایش انگياز و پيشارفت تحصايلي
دانشجویان تأثير مثبفي داشفه باش« .،محاي » 1مفهاومي اسات
پيچي ،و مرکب که داراي ابعاد مخفلفي است .داد هااي فضاایي
جنبااههاي اجفمااايي فرهنگااي فيزیکااي معماااري نمااادي
جغرافيااایي تاااریخي و زیساافي از ابعاااد مهاام محااي محسااوب
ماايشااون) ،مرتضااوي  .)1011بااه يقياا ،محققااان محااي و
مکانهایي که مهيا کنن ،امکانات و فوایا،ي باراي افاراد باشان،
بيشافر ماورد تارجيا واقا ماي شاون .)Kyle et al, 2004( ،از
مهمفاارین مشااکالت خوابگاههاااي دانشااجویي ياا،م توجااه بااه
ترجيحات محيطي افراد بود که از يوامل مؤثر در رضایفمن،ي به
شمار مي آی .،تحقيقي که در دانشگا کرنال انجاام شا ،اسات
نفایج حاصل از کيفيات مخفصات مکااني و محيطاي را در قالاب
سه دسفه کيفيات فضاایي (شاامل ابعااد شاناخفي و فيزیکاي)
يوامل مکاني (شامل راحفي حوز فعاليت و تعامال اجفماايي) و
ترجيحات ساکنين و اسففاد کنن،گان از مکان تقسيم نمود انا،
( .)Purcell et al, 2001ایان ساه مؤلفاه ناه تنهاا باه يناوان
يم ،ترین مؤلفههاي ميزان ترجيا مکاني به شمار مي آین ،بلکه
شاخصهاي ييني و مناسبي براي مؤلفههاي مخفلف معماري نيز
مي باشن( ،بهبهاني و همکاران  .)1033حریم خصوصي به يناوان
یک فرآین ،يمومي در همه فرهنگهاا رخ ميدها ،اماا در باين
فرهنگهاي مخفلف سازوکارهاي رففاري که براي تنظيم ميازان
مطلوب حریم خصوصي اسففاد ميشود مففااوت اسات (آلافمن
 .)1311در بررسااي آلاافمن ( )1311اطاليااات نژادشناسااي از
فرهنگهاي مخفلف (باه ویاژ جاوامعي باا کمفارین و بيشافرین
ميزان حریم خصوصي) بررسي ش ،و روابا اجفماايي مخفلاف
نظير وال،ین و بچهها قاوانين زناان و همساران ماورد تجزیاه و
تحليل قرار گرفت و این نفيجه حاصل ش ،کاه حاریم خصوصاي
فرآین،ي جهاني است که سازوکارهاي نظاارتي منحصار باه فارد
فرهنگي را شامل ميشود .همچنين حریم خصوصي به ينوان یک
فرآین ،فرهنگي خاص شاناخفه شا ،اسات کاه ساازوکارهایي را

براي تنظيم تعامل اجفمايي اساففاد مايکنا .،بررساي دقياق و
موشکافانه فرهنگهایي که ظاهرا حریم خصوصاي در آنهاا نقاش
ان،کي دارد نشان مي ده ،که حفي آنها نيز ساز و کارهاي خااص
خود را براي نظارت بار حاریم خصوصاي دارنا .،ایان ساازوکارها
ممکن است کالمي یا غير کالمي و یا ترکيبي از این دو همارا باا
سازوکارهاي محيطي باش .،به هار حاال باه نظار آلافمن چناين
سازوکارهایي در تمامي فرهنگها و جوام به شاکلي وجاود دارد
(آلفمن  .)1311هرگا سکونفگا بار طباق هنجارهااي فرهنگاي
طراحي ش ،باش ،رضایت از سکونفگا بيشفر خواه ،بود .به طور
خالصه انفخاب رجحان و رضایت از ساکونفگا مانعکس کننا،
آن چيزي است که ما در یک خانه دوست داریم .ان،از گيري ایان
موارد پيچي ،تر از آن چيزي است که باه نظار ميآیا( ،گيفاورد
 .)1331با توضيحات ارائه ش ،در خصوص فرهنگ و تأثير آن در
حرائم شخصي این تحقيق در ص،د است تا با بررساي ترجيحاات
محيطاي خوابگاههااي دانشااجویان ایراناي و غياار ایراناي (نمونااه
موردي دانشجویان قبرس) رواب معنادار باين ایان ترجيحاات و
مؤلفههاي معماري مرتب باا فرهناگ و حاریم شخصاي آناان را
نمایااان سااازد .چاارا کااه طراحااي مناسااب خوابگااا باار مياازان
رضایفمن،ي دانشجویان تأثير مثبت داشفه و بين ميزان رضایت از
محي خوابگا و حس تعلق پذیري نيز رابطه وجود دارد لذا ایان
تحقيق داراي دو ه،ف يلمي و کاربردي مي باش ،که ه،ف يلمي
آن بررسااي تااأثير اخفالفااات فرهنگااي باار ترجيحااات محيطااي
دانشجویان نسبت به فضاي خوابگا و دسافيابي و اسافخرا ایان
ترجيحات در دو کشور ایاران و قبارس شامالي و مقایساه آنهاا و
ه،ف کاربردي آن ارائه را حل و طرح مناسب باراي خوابگاههاا
با توجه به ترجيحات دانشجویان مي باش ،که در مجال بع،ي باه
آن پرداخفه خواه ،ش .،از آنجاکه دانشجویان آین ،سازان جوام
به حساب مي آین ،بنابراین سالمت جسم و به ویاژ روان آنهاا باا
سالمت جامعه و آین ،کشاور در ارتباا مسافقيم ماي باشان ،و
معماري مناسب با روحيات آنها مي توان ،در این زمينه مؤثر واق
شااود .طااراوت و شااادابي يملکاارد فااردي اجفمااايي و شااغلي
دانشجویان مرهون سالمت رواني آنان است و طراحي مفناسب باا
نيازها و ترجيحات آنان با توجه به فرهنگ همان محاي موجاب
ارتقاي کمي و کيفي در ابعاد مخفلف زنا،گي فاردي و اجفماايي
آنان خواه ،بود.
حریم شخصی
ابف،ا ماي بایسات تعااریف مخفلاف حاریم شخصاي را ماورد
بررسي قرار داد تا وجو اشفراک و اففراق آنها پ،ی،ار شود.

اخفالفات فرهنگي ياملي تأثير گذار بر ترجيحات محيطي
دانشجویان نسبت به فضاي خوابگا (نمونه موردي :ایران و قبرس)
ج،ول :1تعاریف حریم خصوصي

محقق
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بيفس

1311

چاپين

1311

ژورار
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وسفين

1313

راپاپورت

1310

زیمل

1313

شيلز

1311

تعریف
قانون مشفرک براي افراد که حق تعيين اینکه تا
چه انا،از افکاار و احساساات خاود را بایا ،در
ارتبا با دیگران قرار ده ،تامين مي کن،
این احساس فرد که دیگران بای ،از آنچه براي او
مهم است ج،ا و دور باشن ،و در ضمن اذيان به
اینکه دیگران نيز حقي از آن چيز دارن،
ارزش تنهاا ماناا،ن و آسااودگي از فشااار حضااور
دیگران
نفيجه تمایل فرد به پنهان نگه داشفن تجربياات
گذشاافه و زمااان حااال خااود و اهاا،افش بااراي
آین ... ،تمایل به معما بودن براي دیگران
حق تصميم گيري فرد در مورد اینکه چه نکاتي
در بار شخصيفش وتحات چاه شارایطي بهفار
است به دیگران منفقل شود
توانایي نظارت بر تعامل دراخفيار داشافن حاق
انفخاااب و تمهياا،ات و سااازوکارهاي ازم بااراي
جلااوگيري از تعاماال ناخواساافه و دساافيابي بااه
رابطه مطلوب
کنفرل محرکهاي دریااففي از دیگاران ميازان
اطاليات و فاصله افراد از یک،یگر
نظارت بر انفقال اطاليات از فردبه فرد فارد باه
گرو گرو به گرو گرو به فرد

مأخذ :زماني باا جاد 1031

با جم بن،ي تعاریف آورد ش ،در ج،ول فاوق و نياز ساایر
مطالعات انجام ش ،در خصوص حریم و خلوت شخصي مفااهيم
مرتب با حریم شخصي را مي توان در  1محور زیر خالصه کرد:
 -1تنظيم تعامل :جانسون در سال  1331حریم خصوصاي
را تنظاايم کنناا ،تعاماال بااين خااود و دیگااران و یااا در براباار
محرکهاي محيطي تعریف کرد است.
 -0کنفرل :بر خالف باور يموم حریم خصوصاي لزومااً باه
معناي کنار گيري و جا،ایي از ماردم نيسات .در ياوم شاامل
کنفرل مق،ار و نوع تماس بادیگران است( .پ،رسون )1333
 -0حق تنها باودن :در ساال  1133وارن و برانا،یس ماي
گوین ،که با توجه به اخفرايات و روش کسب و کار اخير توجه به
گام بع،ي که بای ،براي حفاظات از شاخص انجاام گيارد و باراي
تأمين امنيت افراد است حق تنها بودن را سبب ش ،است.
 -1حق رازداري :پوسنر در سال  1331حریم خصوصاي را
به ينوان حق پنهان کردن حقایق باور نکردني دربار خود تعریف
مي کن.،

1

 -1شکوفایي رواب صاميمي :جاولي ایناز در ساال 1330
حریم خصوصي را به ينوان حالت در اخفياار داشافن کنفارل بار
ح،ودي از تصميم گيريهاي صميمي تعریف کرد.
 -1دسفرسي مح،ود باه خاود :آنيفاا آلان در ساال 1311
حریم خصوصي را دسفرس مح،ود به خود بيان ميکن.،
 -1آزادي يمل :یکي دیگر از مفاهيم حریم خصوصي ریشه
اي يميق در قاانون اساساي دارد و در طاول ربا قارن گذشافه
توسعه یاففه اسات .ماارگوليس در ساال  0331مايگویا ،حفاظ
حریم خصوصي در این زمينه به ينوان آزادي یاا آزادي يمال در
امور شخصي فهمي ،ش ،است.
 -1یک مفهوم گروهاي :برنااردو در ساال  1311ماي گویا،
حریم خصوصي صرفاً یک تمایل فردي نيست اما یاک پايش نيااز
ضروري براي يملکرد مؤثر ساخفار اجفمايي است .مقاومت در برابر
دی ،ش،ن کامل در مورد رففار فارد باه نظار ماي رسا ،ناشاي از
خواص ساخفاري از زن،گي گروهي است (زماني باا جاد .)1031
بخش قابل مالحظه اي از تحقيقات انجام شا ،در ایان وادي
توس آلفمن انجام ش ،اسات .آلافمن ( )1311بياان ماي کنا،
حریم خصوصي در سطحي از تجزیه و تحليل فرهنگاي فراگيار و
در سطحي دیگر فرهنگي منحصر به فرد است( .آلافمن .)1311
حریم خصوصي به ينوان فرآین ،کنفرل مارز باا دیگاران شاامل
شبکه سازوکارهاي رففاري است که افراد براي رسي،ن باه ساطا
مطلوب تعامل اجفمايي اسففاد ميکنن .،ایان ساازوکارها شاامل
رففارهاي کالمي غيرکالماي و رففارهااي محيطاي نظيار فضااي
شخصي و قلمروگرایي و روشهاي پاسخدهي فرهنگي است .یاک
شخص بسفه به شارای ممکان اسات از رففارهااي چن،گاناه ي
مخفلفي براي رسي،ن به سطا مطلوب حریم خصوصاي اساففاد
کن .،افاراد و فرهنگهااي مخفلاف ممکان اسات از ترکيبهااي
منحصر به فرد به يناوان ساازوکارهاي تنظايم حاریم خصوصاي
اسففاد کنن.)Altman, 1977( ،
امکان جهانشمولي حریم خصوصي مربو به توانایي فارد یاا
گرو باراي تنظايم تعامال باا دیگاران اسات و انساان بسافه باه
شرای گاهي اوقات رففار باز و گاهي اوقات رففار بسفه را باه کاار
مي گيرد .از طرفي دیگار ممکان اسات رففارهاا و ساازوکارهاي
رواني که براي تنظيم حریم خصوصاي باه کارگرففاه ميشاون ،از
نظر فرهنگي منحصر به فرد باش .،بنابراین در حاالي کاه ممکان
است قابليات تنظايم حاریم خصوصاي فرهنگاي جهااني باشا،
رففارها و تکنيکهاي خاصاي کاه باراي کنفارل تعامال اساففاد
ميشود ممکن است از فرهنگ به فرهناگ دیگار کاامالً مففااوت
باش( ،آلفمن .)1311
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تصویر  .1چهارچوب تنظيم جریم خصوصي در رابطه با فرهنگ (مأخذ :آلفمن )1311

ميتوان ،در زمينهاش مففاوت باش ،به ينوان یک فرآین ،دیالکيفک
ميتوان ،تمام یا تنها کوچکفرین بخش دایر را اشغال کنا .،تسال
دسفرسي یا در دسفرس نبودن طارف یاک دایار ميتوانا ،از یاک
زمان به زمان دیگر تغيير کن ،باا توجاه باه شارای لحظاهاي یاا
سازوکار خاص که ممکن اسات باراي یاک دور ي زمااني طاواني
تسل پي،ا کن ،به ينوان یک سبک فرهنگ دائم به يناوان مثاال
دیوار هاي اطراف خانهها (زماني باا جاد .)1031

شکل بااا رویکاردي را کاه آلافمن باراي بررساي جنباههاي
فرهنگي حریم خصوصاي اساففاد کارد اسات خالصاه ميکنا.،
دایر هاي کوچک نشاندهن ،سازوکارهاي رففااري مففااوت باراي
کنفرل حریم خصوصي هسافن ،باراي مثاال رففارهااي کالماي و
غيرکالمي .تقسيمات درون دایر ها نشانهن ،مفهوم دیاالکيفکي از
دسفرسااي یااا در دساافرس نبااودن اساات .بااراي مثااال در حااوز
غيرکالمي سازوکارهایي براي تسهيل رففاار بااز یاا بسافه در برابار
دیگران وجود دارد .يالو بر این هریاک از بخشهااي یاک دایار

ج،ول  :0يوامل موثر بر تنظيم اشکال گوناگون حریم خصوصي در افراد (مأخذ :زماني باا جاد )1031
محقق

سال

پاسفالن

1313

آلفمن و چمرز

1313

دميراباس و دميرخان

0333

تي مک ان،رو

1330

گيفورد

1331

پ،رسون

1333

آیتمها
.1
.0
.0
.1
.1
.0
.0
.1
.1
.0
.0
.1
.1
.1
.1
.1
.0
.1
.0
.1
.0
.0

مسائل اجفمايي پيشين
يوامل شخصي
سازوکارهاي دسفيابي به حریم خصوصي
يوامل محيطي
يوامل شخصي
يوامل فرهنگي
يوامل اجفمايي
محي فيزیکي
سن
ویژگيهاي شخصي
زمينههاي فرهنگي
جنسيت
زمينههاي اقفصادي
زمينههاي اجفمايي
زمينههاي آموزشي
ویژگيهاي شخصي
زمينههاي فرهنگي
يوامل شخصي
موقعيت
فاکفورهاي شخصي
فاکفورهاي موقعيفي
فاکفورهاي فيزیکي محي

اخفالفات فرهنگي ياملي تأثير گذار بر ترجيحات محيطي
دانشجویان نسبت به فضاي خوابگا (نمونه موردي :ایران و قبرس)

پيشينه تحقيق
بهبهاني و همکاران ( )1013در تحقيق خود با ينوان «طراحي
خوابگا هاي ج،ی ،بر اساس ترجيحات دانشجویان در ابعاد معماري
و روانشناسي محيطي» و بررسي مفغيرهاي اطاليات فردي
ترجيحات دانشجویان در حوز محي و معماري نوع خوابگا
ترجيحي و مباني روانشناخفي محيطي به این تنيجه دست یاففن،
که اکثر دانشجویان خوابگا نوع سوئيفي را به لحاظ معماري و
خلوت شخصي براي سکونت ترجيا ميدهن .،همچنين ميزان
سرزن،گي در رواب اجفمايي در خوابگا هاي نوع راهرویي بيشفر
است .بين مقط تحصيلي و نوع اتاق ترجيحي نيز تفاوت معناداري
مشاه ،ش،؛ دانشجویان تحصيالت تکميلي اتاق تک نفر را ترجيا
ميدهن ،و در شاخصهاي روانشناخفي نيز این نفيجه ب،ست آم،
که حس برقراري رواب اجفمايي و ميزان سرزن،گي در خوابگا
راهرویي از خوابگا سوئيفي بيشفر است و همچنين در بين
دانشجویان اولویت انشجویان مرد به هم اتاق بودن با هم رشفه و
هم مقط خود است و نيز دانشجویان ب،ون توجه به هزینه در
انفخاب نوع خوابگا دانشجویان بيشفرین فضاي شخصي کمفرین
ازدحام و شرای مناسب براي مطالعه و اسفراحت را انفخاب مي
کنن.،
آدریاني و همکاران در سال  1011در مطالعه اي تحت ينوان
«مقایسه ميزان افسردگي اضطراب اسفرس و کيفيت زن،گي
دانشجویان پسر و دخفر مقيم خوابگا هاي دانشجویي» به بررسي
مفغيرهاي افسردگي اضطراب اسفرس کيفيت یادگيري در
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دانشجویان پسر و دخفر مقيم خوابگا دانشگا تربيت م،رس
پرداخفه است که مشخص ش ،ميزان اسفرس افسردگي اضطراب
در دانشجویان پسر بيش از دخفران است %00/0 .از دانشجویان
داراي کيفيت زن،گي مفوس و  %1/3داراي کيفيت زن،گي در سطا
پایين ميباشن .،و همچنين مشخص ش ،که ارتبا معناداري بين
مقط تحصيلي با ميزان افسردگي اضطراب اسفرس و کيفيت
زن،گي وجود ن،ارد و اضطراب اسفرس در این مطالعه با یک،یگر
ارتبا مسفقيم و با کيفيت زن،گي ارتبا معکوس را نشان ميده.،
پ،رسون در سال  1333در پژوهشي تحت ينوان «م،ل انواع
حریم خصوصي توس يملکرد حریم خصوصي» نشان داد که
تفاوتهایي در ترجيحات دو جنسيت براي اسففاد از انواع مخفلف
حریم خصوصي وجود دارد .به ينوان مثال یاففه ش ،که مردان
انزواي بيشفري را نسبت به زنان ترجيا ميدهن ،و زنان
صميميت با دوسفان و صميميت با خانواد را بيشفر از مردان
ترجيا ميدهن .،با این حال نفایج نشان ميده ،پس از آن که
حریم خصوصي انفخاب ش ،يملکرد آن در برآوردن نيازهاي
حریم خصوصي براي زنان و مردان یکسان است.
رابرت گيفورد در سال  1331در تحقيقي با ينوان
«روانشناسي محي هاي مسکوني» به بررسي رضایتمن،ي
مسکوني پرداخت و م،ل ارائه داد که خود چهار گرو از يوامل
دخيل در رضایفمن،ي مسکوني را م ،نظر قرار ميده :،يوامل
شخصي اجفمايي فيزیکي و فرهنگي (تصویر .)0

تصویر  .0م،ل رضایت من،ي مسکوني و مولفههاي موثر بر آن -رابرت گيفورد (مأخذ :زماني باا جاد )1031
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به طور خالصه انفخاب رجحان و رضایت از سکونفگا
منعکس کنن ،آن چيزي است که ما در یک خانه دوست داریم.
ان،از گيري این موارد پيچي ،تر از آن چيزي است که به نظر

ميآی( ،گيفورد  .)1331مارانس ( )0330نيز م،لي براي
رضایفمن،ي مسکوني ارائه داد( :تصویر  0و )1

تصویر .0م،ل مارانس ( )0330از فاکفورهاي موثر بر رضایت من،ي مسکوني (مأخذ :پوتر و همکارارن )0331

تصویر  .1ویژگيهاي ييني در رضایت من،ي مسکوني م،ل مارانس (( )0330مأخذ :زماني باا جاد )1031

تحقيقاتي در کشور خصوص خوابگاههاي دانشجویي انجام ش،
است اما سنجش و اسفخرا ترجيحات محيطي دانشجویان و نيز
مقایسه بين دانشجویان ایراني و قبرسي که داراي تفاوتهاي
فرهنگي قابل توجهي مي باشن ،تحقيقي ب،ی و ارزن ،خواه ،بود.
محوري که این تحقيق بر آن مفمرکز ش ،است بررسي تأثير
فرهنگ و مليت دانشجویان ایران و قبرس شمالي بر ترجيحات
محيطي آنان نسبت به فضاي خوابگا است که نهایف ًا ما ميتوان با

شناخت این تأثير و اسفخرا ترجيحات محيطي دانشجویان بر
اساس فرهنگ همان کشور و طراحي مفناسب با نيازها و ترجيحات
آنان شرای رضایفمن،ي و نيز ارتقاي کمي و کيفي در ابعاد
مخفلف زن،گي فردي و اجفمايي آنان را فراهم آورد.

اخفالفات فرهنگي ياملي تأثير گذار بر ترجيحات محيطي
دانشجویان نسبت به فضاي خوابگا (نمونه موردي :ایران و قبرس)

روش تحقيق
با توجه به اینکه این پژوهش هم موجب شناخت و بکارگيري
تمایالت و ترجيحات دانشجویان نسبت به محي خوابگا در
طراحي این مجمويه خواه ،ش ،از نوع تحقيقات کاربردي است
و نفایج آن در سطا خوابگاههاي داخل کشور قابل تعميم است.
در این پژوهش کانون تحليل «ترجيحات محيطي اسففاد
کنن،گان» است و در کنار آن نقش مليت بر این ترجيحات مورد
بررسي قرار ميگيرد .واح ،تحليل در تحقيق حاضر فرد است.
براي جم آوري اطاليات دربارة مباني نظري و ادبيات موضوع از
روش مطالعات کفابخانه اي و اینفرنفي و از طریق بررسي کفابها
مجالت و سایفهاي اینفرنفي و براي اخذ اطاليات در خصوص
ترجيحات و تفاوتهاي دانشجویان از روش مطالعات مي،اني
اسففاد ش ،است و براي گردآوري اطاليات از ابزارهایي مانن،
فيش ج،اول اسفخرا آمارهاي مورد نياز یادداشت برداري و
پرسشنامه اسففاد ش ،است .ابزار اصلي گردآوري اطاليات
مي،اني در این تحقيق پرسشنامه است .در واق در این پژوهش
از روش "تحقيق پيمایشي" از نوع "يرضي" اسففاد ش ،است
که ه،ف این نوع روش مطالعه نگرش و سطا دانش یک
جمعيت و ترجيا اسففاد کنن،گان است و اسففاد از نوع يرضي
به جهت مطالعه چن ،گرو در یک برش زماني است (ساماني
 .)1011محفواي کلي سوالهاي پيمایشي این تحقيق به دو دسفه
تقسيم ميشون :،سوالهاي جمعيت شناسي و سوالهاي نگرشي؛
سوالهاي جمعيت شناسي مربو به خصوصيات کلي پاسخ
دهن،گان از قبيل؛ جنسيت سن م،رک تحصيلي رشفه
تحصيلي قوميت و مانن ،آن است .سوالهاي نگرشي با ه،ف
کشف دی،گاهها نظرات و ادراک پاسخ دهن،گان نسبت به ابعاد و
مفغيرهاي مخفلف زن،گي خوابگاهي تنظيم ش ،است .براي
ان،از گيري نگرش پاسخ دهن،گان از مقياس ليکرت ²اسففاد
ش ،است و براي یاففن پاسخ سؤال در مورد اهميت يوامل
محيطي و تأثير آن بر ميزان رضایت من،ي دانشجویان خوابگاهي
ناشي از تأثير سامان،هي کالب،ي بر فضا ابف،ا معماري و فضاي
داخلي خوابگا از جمله :رنگ -نور -تهویه -مبلمان و ...و سپس
يوامل مخفلف بر ميزان رضایت من،ي دانشجویان مورد سؤال
قرار گرففن ،و ميزان همبسفگي و اهميت این يوامل با
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رضایتمن،ي مسکوني با معيار اهميت خيلي زیاد تا خيلي کم
مورد سوال قرار گرفت .مهمفرین این پارامفرها که به طور کلي
درجه اهميت آنها را بر ميزان رضایتمن،ي مورد سوال قرار دادن،
يبارت بودن ،از :فضاي سبز خوابگا  -وجود فضاهاي ورزش
مطالعه تعامل و گپ زدن دانشجویان  -امکان تغيير فضاي
شخصي در اتاق توس دانشجو و ....جامعه آماري این پژوهش از
بين دانشجویان خوابگا دانشجویي دانشگا يلوم و تحقيقات در
کشور ایران و خوابگا آلفام دانشگا  EMUدر کشور قبرس
شمالي در رشفهها و مقاط گوناگون تحصيلي و در هر دو جنس
زن و مرد بود است .جمهوري ترک قبرس شمالي که معمواً
قبرس شمالي خوان ،ميشود ناحيه تحت تسل ترکها در
شمال جزیر قبرس واق در دریاي م،یفرانه شرقي ميباش .،از
آنجایي که ایران و ترکيه به لحاظ تاریخي زباني و قومي داراي
رواب يميق و گسفرد فرهنگي با هم ميباشن ،و نيز بخاطر
وجود مرزهاي مشفرک بين این دو کشور مشفرکات زیادي از
جمله در زمينه مذهبي تجاري زبان غذا پوشش آداب و رسوم
و اقليم بين آنها وجود دارد و همچنين ب،ليل ساخفار یکسان این
دو خوابگا که هر دو داراي ساخفار کالب،ي راهرویي هسفن ،این
دو خوابگا جهت مقایسه انفخاب ش .،ابف،ا براي پي بردن به
شرای خوابگاهي فعلي و تمایالت و ترجيحات دانشجویان به این
دو خوابگا مراجعه ش ،و پرسشنامه اي با  11سؤال بين نمونه
پژوهش در مقاط گوناگون تحصيلي در محي خوابگا ها به
صورت تصادفي توزی گردی ،و بع ،پرسشنامهها جم آوري ش.،
از بين  003پاسخ دهن ،به پرسشنامهها  131نفر ( 1170درص)،
دانشجوي مرد و  101نفر ( 1071درص )،دانشجوي زن بودن.،
مليت دانشجویان در این تحقيق به دو گرو ایراني  101نفر
( 1173درص )،و خارجي  131نفر (1171درص )،دسفه بن،ي ش،
است .نفایج حاصل از پرسشنامهها اسفخرا ش ،و توس نرم افزار
 spssمورد تحليل آماري قرار گرفت .نفایج مربوطه به آمار
اسفنباطي پرداخفه و رابطه بين مؤلفههاي فرهنگي و ترجيحات
محيطي دانشجویان در خصوص خوابگا را مورد بررسي قرار مي
ده .،پارادایم تحقيق کمي و روش تحقيق همبسفگي است و
براي تحليل اطاليات از نرم افزار  spssو تحليل آماري کاي
اسکور اسففاد ش ،است.
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دياگرام خوابگاه دانشجويي
ايران
تصویر  .1دیاگرام خوابگا دانشجویي ایران و قبرس (مأخذ :نگارن،گان)

نتایج تحقيق
در این قسمت با بررسي سؤاات پرسشنامه و تحليل آماري
نفایجي حاصل ش ،که بيان کنن ،اخفالف معنادار آماري بين
آیفمهاي مورد بررسي و مليت دانشجویان مي باش.،

دياگرام خوابگاه دانشجويي
قبرس

ج،ول  :1کاي اسکور براي اخفالف بين مليت و تعبيه فضا براي مالقات
دانشجویان با همسر خود

مق،ار کاي اسکور
کاي اسکور
ضریب ليکلي هود

11.874a
12.073

درجه آزادي p-value
4
4

.018
.017

مأخذ :نگارن،گان
ج،ول  :0آزمون کاي اسکور براي رابطه بين مليت و وجود فضاهاي
ورزش مطالعه و تعامل ب،ون تفکيک جنسيفي

مق،ار کاي اسکور درجه آزادي p-value
کاي اسکور
ضریب ليکلي هود

16.997a
18.026

4
4

.002
.001

مأخذ :نگارن،گان

در این تحليل به جواب خيلي زیاد تا خيلي کم به ترتيب نمر
 1تا  1داد ش ،است .ميانگين نمرات دانشجویان ایراني  0/10و
ميانگين نمرات دانشجویان خارجي  1/11ميباش ،و آزمون کاي
اسکور (ج،ول )0نشان ميده ،که اخفالف معني داري بين
دانشجویان خارجي و ایراني در ميزان اهميت وجود فضاهاي ورزش
و مطالعه و تعامل دانشجویان در یک خوابگا ای،آل در سطا معني
داري  3/31وجود دارد ( .)3/31 < p-valueیعني دانشجویان
خارجي نسبت به دانشجویان ایراني اهميت بيشفري براي وجود
فضاهاي ورزش و مطالعه و تعامل دانشجویان در خوابگا ب،ون
تفکيک جنسيفي قایل هسفن.،

در این تحليل به جواب خيلي زیاد تا خيلي کم به ترتيب نمر
 1تا  1داد ش ،است .ميانگين نمرات دانشجویان ایراني  0/1و
ميانگين نمرات دانشجویان خارجي  1/03ميباش ،و آزمون کاي
اسکور (ج،ول  )1نشان ميده ،که اخفالف معنيداري بين
دانشجویان خارجي و ایراني در ميزان اهميت فضایي براي مالقات
با همسر خود در خوابگا وجود دارد ( .)3/31 < p-valueیعني
دانشجویان خارجي نسبت به دانشجویان ایراني اهميت بيشفري
براي وجود فضا براي مالقات با همسر خود قایل هسفن.،
ج،ول  :1کاي اسکور براي رابطه بين مليت و امکان پذیرش مهمان در اتاق

مق،ار کاي اسکور درجه آزادي p-value
کاي اسکور
ضریب ليکلي هود

26.345a
29.170

4
4

.000
.000

مأخذ :نگارن،گان

کاي اسکور (ج،ول )1نشان مي ده ،که اخفالف معني داري
در سطا  3/31بين دانشجویان ایراني و خارجي در ميزان اهميت
دادن به امکان پذیرش مهمان در اتاق وجود دارد (< p-value

اخفالفات فرهنگي ياملي تأثير گذار بر ترجيحات محيطي
دانشجویان نسبت به فضاي خوابگا (نمونه موردي :ایران و قبرس)

 .)3/31یعني دانشجویان خارجي اهميت بيشفري به امکان
پذیرش مهمان در اتاقشان قایلن.،
ج،ول  : 1کاي اسکور براي رابطه بين مليت و مجزا بودن فضاهاي اقامفي
دخفران و پسران

مق،ار کاي اسکور درجه آزادي p-value
کاي اسکور
ضریب ليکلي هود

20.832a
21.714

4
4

.000
.000

مأخذ :نگارن،گان

کاي اسکور (ج،ول  )1نشان مي ده ،که اخفالف معني داري
در سطا  3/31بين دانشجویان ایراني و خارجي در ميزان اهميت
دادن به مجزا بودن فضاهاي اقامفي دانشجویان در خوابگا وجود
دارد ( .)3/31 < p-valueیعني دانشجویان ایراني اهميت
بيشفري براي تفکيک جنسيفي فضاهاي اقامت قایلن.،
ج،ول  :1کاي اسکور براي رابطه بين مليت و وجود فضایي براي پذیرش
مهمان غير از اتاق دانشجو

مق،ار کاي اسکور درجه آزادي p-value
کاي اسکور
ضریب ليکلي هود

15.131a
15.269

4
4

.004
.004

مأخذ :نگارن،گان

کاي اسکور (ج،ول  )1نشان مي ده ،که اخفالف معني داري
در سطا  3/31بين دانشجویان ایراني و خارجي در ميزان اهميت
دادن به پذیرش مهمان در فضایي غير از اتاق دانشجو وجود دارد
( .)3/31 < p-valueیعني دانشجویان خارجي اهميت بيشفري
براي وجود فضایي مجزا براي مهمان قایلن.،
بحث و نتيجه گيری
بر اساس م،ل رضایفمن،ي مسکوني رابرت گيفورد ()1331
چهار گرو از يوامل در رضایفمن،ي مسکوني م،نظر قرار مي
گيرن ،که يبارتن ،از :يوامل شخصي يوامل اجفمايي يوامل
فيزیکي و يوامل فرهنگي؛ با توجه به اینکه خوابگاههاي
دانشجویي از گونههاي رایج مسکن بشمار مي رون ،این يوامل بر
ميزان رضایفمن،ي دانشجویان خوابگاهي نيز تأثيرگذار است .در
این تحقيق م،لي ارائه ش ،که تکميل کنن ،م،ل رضایفمن،ي
رابرت گيفورد بود (تصویر  )1و آن تأثيري است که يامل
فرهنگي به طور مجزا بر سه يامل دیگر مي گذارد و بطور
مسفقيم و غير مسفقيم در رضایفمن،ي مسکوني دانشجویان نقش

3

بسزایي دارد .با توجه به این نکفه و با شناخت فرهنگ همان
کشور ميتوان با طراحي مناسب و ای ،آل بر اساس تمایالت و
ترجيحات دانشجویان در جهت رفا بيشفر و ارتقاء سطا کمي و
کيفي زن،گي آنان فراهم آورد.
اخفالفات فرهنگي بر تمایالت و ترجيحات شخصي اجفمايي و
فيزیکي و بطور کلي بر ترجيحات محيطي دانشجویان مؤثر است.
نفایج تحقيق حاکي از آن است که دانشجویان ایراني تمایل
بيشفري به مجزا بودن فضاهاي اقامفي دخفران و پسران و تمایل
به تب،یل تمامي اتاقها به سویيت دارن ،در حاليکه دانشجویان
خارجي تمایل بيشفري به وجود فضاهاي ورزش مطالعه و تعامل
ب،ون تفکيک جنسيفي تعبيه فضا براي مالقات دانشجویان با
همسر خود و وجود فضایي براي پذیرش مهمان غير از اتاق
دانشجو دارن ،که این نفایج با شرای فرهنگي حاکم بر این دو
کشور نيز سازگار مي باش .،وجود ايفقادات دیني و مذهبي و به
دنبال آن مففاوت بودن تعریف حریمهاي شخصي در این دو
کشور با ترجيحات اسفخرا ش ،از دانشجویان همخواني دارد.
بطوریکه تمایل به مجزا بودن و تفکيک جنسيفي فضاها و نيز
تمایل به داشفن سوئيت به جاي اتاق همگي بر تمایل به داشفن
حریم شخصي بيشفر اشار دارن .،موارد زیر نيز از جمله نفایج
حاصل از تجزیه و تحليل داد ها ميباش:،
 بين رضایت از خوابگا و احساس تعلق به فضاي خوابگا
رابطه معني دار وجود دارد (.)3/31 < p-value
 بين رضایت از فضاي اتاق و احساس تعلق به فضاي خوابگا
رابطه معني دار وجود دارد (.)3/31 < p-value
 بين تع،اد نفرات ساکن در اتاقها و رضایفمن،ي از فضاي اتاق
رابطه معني دار وجود ن،ارد (.)3/31 > p-value
براي رضایفمن،ي مسکوني چهار گرو يوامل تأثيرگذار
مي باش ،که در این تحقيق به بررسي يامل فرهنگ و تأثير آن بر
يوامل دیگر و نيز تمایالت دانشجویان از محي خوابگا پرداخفه
ش .،براي پژوهشهاي آتي پيشنهاد مي شود به بررسي اثري که
تک تک این يوامل به طور مسفقيم بر روي هم و بطور غير
مسفقيم بر رضایفمن،ي مسکوني ميگذارد پرداخفه شود.
سپاسگذاری
از آقاي دکفر يباس یزدانفر هيأت يلمي دانشگا يلم و صنعت
ایران که در مراحل مخفلف اجراي پژوهش هموار یاور و
پشفيبان بود ان ،صميمانه ق،رداني ميشود.
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ج،ول  :1نفيجه گيري از بررسي سواات پرسشنامه که با هم اخفالف معنادار آماري داشفهان ،به تفکيک مليت پاسخگویان

1
0
0
1
1

آیفم مورد بررسي

مليت

 p-valueمليت

توضيحات

وجود فضاهاي ورزش مطالعه و تعامل ب،ون تفکيک جنسيفي
تعبيه فضا براي مالقات دانشجویان با همسر خود
امکان پذیرش مهمان در اتاق
مجزا بودن فضاهاي اقامفي دخفران و پسران
وجود فضایي براي پذیرش مهمان غير از اتاق دانشجو

↙
↙
↙
↙
↙

3/31 < p-value
3/31 < p-value
3/31 < p-value
3/31 < p-value
3/31 < p-value

دانشجویان خارجي تمایل بيشفري داشفن،
دانشجویان خارجي تمایل بيشفري داشفن،
دانشجویان خارجي تمایل بيشفري داشفن،
دانشجویان ایراني تمایل بيشفري داشفن،
دانشجویان خارجي تمایل بيشفري داشفن،

مأخذ :نگارن،گان

تصویر  .1م،ل تکميل ش ،م،ل رضایت من،ي مسکوني رابرت گيفورد (مأخذ :نگارن،گان)

بر اساس نفایج و تحليل آماري رواب دو طرفه و معنادار يوامل مخفلف بر رضایفمن،ي و نيز احساس تعلق به فضاي خوابگا مشخص ش،
که به کمک الگویي شماتيک نشان داد مي شود( .تصویر )1

تصویر  .1الگوي شماتيک رواب معنادار يوامل مخفلف بر رضایفمن،ي از فضاي خوابگا (مأخذ :نگارن،گان)

اخفالفات فرهنگي ياملي تأثير گذار بر ترجيحات محيطي
دانشجویان نسبت به فضاي خوابگا (نمونه موردي :ایران و قبرس)
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