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 چکیده
ان شتجربه های مردم در زندگی روزمرهی دانش روانشناسی اکولوژیک، به رفتار و های رفتاری به عنوان ثمرهقرارگاه

باشااد لذا ارا  می پردازد. از این دیدگاه مطالعه رفتار انسااان وابسااته به مطالعه محیط آن رفتارو در محیط واقعی می
ی هگیرد ملزم به شناخت رابطمی عالوه بر شاناساایی الگوهای رفتاری تارار شونده و محیطی که رفتار درون آن شا   

های دانشااجویی متناساا  با  باشااد. هدا این پهوهش یافتن راهدردهای ارا ی معماری خوابگاهمی عام  بین این دو
گر اخلهمدهای غیردختر ایرانی است. در پهوهش  اضر، عالوه بر شیوه« قرارگاه رفتاری»رفتار فضایی دانشجویان بر پایۀ 

تایی از دانشجویان ساکن در مجتمع  055یک نمونه  شام   ضور مستقیم در فضا و ثدت رویدادها، به شیوه ی میدانی
خوابگاهی خواهران دانشگاه شیراز در مقااع مختلف )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( مورد مطالعه قرار گرفتند 

ر ر دهای موثهای رفتاری، وزن مؤلفههای کیفی، ضمن شناسایی قرارگاهو از اریق پرسشنامه باز و تحلی  محتوایی داده
ظرا کالددی -های کالددی و عوام  برهم زننده ساااینومورا های رفتارارا ی شااااما  الگوهای  اری رفتار، ویهگی 

های فردی، اساتخرا  شاد. در پایان، ضامن اراره راهدردهای ارا ی در سااه دسته کلی شام  فضای خفوصی فعالیت   
های  معی براساس پیشینه نظری و لیتفضاای نیمه خفاوصی فعالیت های فردی و فضای عمومی و نیمه عمومی فعا  

کوشااد تا فنون ارا ی متناساا  با هر راهدرد را به نمایش گذارد تا در ن ایت  عملی پهوهش در نمونۀ موردی خود می
 بستر مناس    ت تحقق الگوهای رفتاری دانشجویان در خوابگاه فراهم آید.

 های کلیدی:واژه
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 مقدمه و بیان مسئله -7
به مثابۀ  وامعی برای توان های دانشجویی را میخوابگاه

یاادگیری تلقی کرد کاه در آن با تددی  خوابگاه به محیطی   
هااای هااا و فعااالیااتایمن و  مااایتی بااه افزایش گفتمااان

برنامه، تقویت م ارت زندگی و سااازگاری و تعام  بیشتر فوق
با محیط ا تماعی، رشااد فردی و شیلی و مشارکت در اداره 

 & Mahmoudi rad)توان دسااات یاافات   امور  اامعاه می  

Arasteh, 2004, 45)) یهاسااااونتگااه  کاه  یصاااورت در 
 انیدانشااجو یرفتارها و اسااتانداردها با مطابق ،ییدانشااجو

 به و باشد آن ا یازهاین یپاسخگو دنتوانیمن د،ننشاو  یارا 
 به که ییسازوکارها با شاد  خواهند مجدوردانشاجویان   ناچار
 مطلوب خلوت جادیا و قلمرو  فظ ددرصااد رند،یگیم کار

 یبرا دلخواه زانیم از شیب اگر تالش نیا. ناادیبارآ  خاود 
 یشناختییدایز یازهاین ادق قلمرو فیتعر و یسازیشاخف 
 یندگز تیفیک بر که است یادیز یانرژ صرا لزمتمس باشد،

 ینامطلوب ریتأث درازمدت ای مدت کوتاه در افراد هیا رو  و
 (.Motazedian, & Motalebi, 2014, 63) گذاشاات خواهد
 یارا  در طیمح یروانشاااناسااا یهاشااااخ  یبررسااا
 ،یلیتحفاا مقطعاند که یی نشااان دادهدانشااجو یهاخوابگاه
 یهاشاخ  بر خوابگاه یارا  در ساونت مح  و ت،ی نسا 

 از یبرخوردار ازد ام، آرامش، ا ساس  مله از یروانشاناسا  
 و خانه در  ضور  س ،ییقلمروپا و فرصت ،یشاخف  خلوت

 & ,Ali abadi, Behzad behbahani) گذارند ریتااأث رهیغ

Pournaderi, 2011,1).  مطالعۀ رفتار دانشاااجویان در ترکیه
 یهاخوابگاه در مستقر پسر انیدانشجونشاان داده اسات که   

 بطروا جادیا ییتوانا دختر، انیدانشااجو از شاتر یب ییدانشاجو 
 مشاااالت    در و داشااته را انیدانشااجو گرید با یعااف

 & Uslu) اندبوده تر موفق آن ا به نسااادت خود یا تماع

Girgin, 2010, 3034)  که این موضوع بر اهمیت پرداختن به
هاای دختران تاأکیاد دارد. هدا این پهوهش یافتن    خوابگاا 

های دانشجویی متناس  راهدردهای ارا ی معماری خوابگاه
با رفتار فضایی دانشجویان دختر ایرانی است. در این پهوهش 

رفته صورت پذی« قرارگاه رفتاری»مطالعۀ رفتار فضایی بر پایۀ 
کوشد تا فنون ارا ی متناس  با ۀ موردی خود میو در نمون

هر راهدرد را باه نماایش گاذارد تاا بتوان باه ارتقای کیفیت      
یی هاها دست یافت. به همین سد  پرسشهزندگی در خوابگا

 به شر  زیر قاب  تعریف هستند:
 های رفتاری در خوابگاهههاای مختلف قرارگاا  الف( گوناه 

 عه چه مواردی هستند؟دانشجویی دختران مورد مطال
ب( کارکرد فعلی قرارگاه های رفتاری شااناسااایی شده در 

 ؟شودنمونه مورد مطالعه از دید دانشجویان چگونه ارزیابی می

 ( فضااهای متناسا  با الگوهای رفتاری دانشجویان در   
 باشند؟می خوابگاه دارای چه ویهگی هایی

 پژوهشپیشینه  -2
های دانشااجویی انجام خوابگاهمطالعات گوناگونی پیرامون 

دسااته کلی بخش نمود.  9توان آن ا را در شااده اساات که می 
هاا باه مشااااالت و هنجاارهاای زنادگی در      برخی از پهوهش

 باا محوریت فرد و ویهگی های شاااخفااایتی وی هاا  خوابگااه 
( در پهوهش 6930اختفاا  دارند. شاجاعی نوری و شاری )  

ویان غیر بومی در اند که عمده مشاااالت دانشااج خود دریافته
« اماانات خوابگاه»و « فردی»، «مادیریات  »ساااه ادقاه کلی 

آسااید ای زندگی دانشااجویی را بر چ ار ادقه ی  باشااد ومی
رفتاری و تحفاایلی  - ساامانی، روانی، ناهنجاری های اخالقی

عالوه بر این وارسااته فر و  شااناسااایی و ادقه بندی نمودند. 
د به این نتیجه ( در پهوهش خو6939موساااوی تاازه آبادی ) 

رسایدند که در  و تجربه دانشجویان از زندگی در این ماان،  
همان درکی نیساات که دیگران )اعم از مساانولین دانشگاه( از 

دانشاااجویان کنش های مثدت زندگی در  این تجرباه دارناد،  
محیط خوابگااه را شااااما  م اارت های زندگی، ساااازگاری،    

 آوری و در تابمسانولیت پذیری، کنترل رفتار و ا ساسات،  
همچنین پهوهش دیگری که توساااط عداس  دانند.می متقاب 

( انجام شااد ولع اسااتفاده از 6931)زاده، پیریلقون و موسااوی 
عاافی، عوام  خانوادگی، -فضااای مجازی، وابسااتگی ارتداای 

فشااار هنجاری گروه دوسااتی، بی تفاوتی ا تماعی و ا ساااس 
یر خوابی در گمنااامی را از عواماا  زمینااه ساااااز اختالل د

 رضااایی کند.می دانشااجویان دختر دانشااگاه فرهنگیان عنوان
( در 6981آدریااانی، آزادی، ا ماادی و وا اادیااان عظیمی )

افسااردگی، اضااطراب و  نشااان دادند که میزان  پهوهش خود
 استرس در بین دانشجویان پسر بیشتر از دختر است و این سه

جویان در دانشبا یادیگر رابطه ی مستقیم و با کیفیت زندگی 
 خوابگاه رابطه ی معاوس دارند.

را  شناخت ویهگی های محیطیها برخی دیگر از پهوهش
محور پهوهش خود قرار داده اند و شرایط زندگی در خوابگاه 

، آبادیب زاد ب د انی، علیاند. را ساانجیده یا توصاایف نموده 
( در پهوهش خود به این نتیجه 6930)ساااامانی و پورنادری 

 لحاظ هب را یتیسور نوع خوابگاه ان،یدانشجو اکثررسیدند که 
 حیتر  ساااونت یبرا ی،شااخفاا خلوت داشااتن و یمعمار

 یهاخوابگااه  در یا تمااع  روابط یبرقرار  س. دهناد یم
 انیدانشجو و است شاتر یب یتیساور  یها خوابگاه از ییراهرو
 نیشااتریب اساااس بر را خوابگاه نوع ،نهیهز به تو ه بدون
 یبرا مناساا  طیشاارا و ازد ام نیکمتر ،یشااخفاا یفضااا

. شااااکری اساااای و کنندیم انتخاب اساااترا ت و مطالعه
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دانشجویان ( در پهوهش خود در یافتند که 6939لیتاوهی )
ایرانی تمای  بیشاتری به مجزا بودن فضای اقامتی دختران و  

های به سااوریت دارند  پسااران و تمای  به تددی  تمامی اتاق
در  الی که دانشاااجویان خار ی تمای  بیشاااتری به و ود 
فضااااهای ورزش، مطالعه و تعام  بدون تفایک  نسااایتی، 
تعدیه فضااا برای مالقات دانشااجویان با همساار خود و و ود 

 فضایی برای پذیرش م مان غیر از اتاق دانشجو داشتند.
یان در این میاان مطاالعاات ارزشااامنادی باا رویارد م     

ای، ابعاد رفتاری و کالددی زندگی در خوابگاه را ارزیابی رشته
نموده و تأثیر این دو عام  را بر هم سااانجیده اند و به نتای  

( 6930ساودمندی دست پیدا کرده اند. قددیان و کام  نیا ) 
در پهوهش خود به این نتیجه رسیدند که محیط خوابگاه در 

ای  ی( بایستی به گونهیک دانشاگاه چند فرهنگی )بین الملل 
ارا ی شاود که بتواند تعامالت بینافرهنگی دانشجویان بین  

المل  را  مایت کند و شااام  فضاااهایی باشااد که برای گرد 
ها این ماان هم آمدن فرهنگ های مختلف تعدیه شااده اند،

باید ا سااس  ضااور در  امعه، اثر بخشی، را تی، ایمنی و  
دانشاااجویان از فرهنگ های امنیت و تعلق به محیط را برای 

 مختلف باه و ود بیاورد و در این زمینه به اصاااولی از  مله 
شاخفای ساازی اماانات رفاهی در اتاق دانشجو و اختفا     
یاافتن تمامی اماانات فردی به آن وا د ماانی، درونگرایی و  

( در 6936کند. ا ماسدی )می ارتداط با فضاای سادز تأکید  
 ارا ی خوابگاه دختران پاایاان نااماه ی خود تحات عنوان     

دانشاااگاااه گیالن بااا رویارد افزایش انطداااق پااذیری آن بااا 
، باارگیری روش های ارا ی  خفاااوصااایات ب ره برداران

گرا و ارا ی مشااارکتی را برای ارا ی محیطی متنوع تاثر
بتواند پاسااخگوی  دهد تا محیطمی برای خوابگاه پدشاان اد

 باشد.متنوع ساکنان آن  نیازها و رفتارهای
 

Table 1: Literature review on university students dormitories 

Findings Approach 

Identification and classification of the problems of university student during their 

education 

Identification of the positive social actions in dormitories from students’ 
viewpoint 

Comparison of depression level, anxiety, and stress with life quality in dormitories 

Studies on individual 

behavior 

Selection of space management type based on students’ preferences 

Direct effect of gender, education level and living place on the environmental 

psychology indexes 

Studies on environmental 

properties 

Emphasis on the multicultural architecture 

Using collective designing methods according to the standards and students’ 
behaviors 

Studies on behavior and 

environment interaction 

 
 روش و فرآیند پژوهش -3

راهدرد این پهوهش ترکیدی شااام  راهدرد کیفی و مورد 
که در دو بخش به  (Groat & Wang, 2005)پهوهی اسااات 

پردازد. در مر لااه نخسااات از اریق می گردآوری ااالعااات
به مدار  مو ود به شناخت ای و با استناد مطالعات کتابخانه

های غیر موضاااوع پرداخته و در بخش دوم عالوه بر شااایوه
گر شاام   ضور مستقیم در فضا و ثدت رویدادها، به  مداخله

شیوه میدانی به مطالعه و بررسی نظرات دانشجویان پرداخته 
، دانشاااجویان دختر سااااکن نموناه مورد مطاالعاه   اسااات. 
نفر  9055بالغ بر  های دانشاااگاه شااایراز اسااات کهخوابگاه

نفر  055از این میان  معیت آماری پهوهش شام   .باشدمی
بلو  خوابگاهی واقع در مجتمع  9از دانشااجویان ساااکن در 

خوابگاااهی خواهران دانشاااگاااه شااایراز در مقااااع مختلف 
هسااتند. روش  )کارشااناساای، کارشااناساای ارشااد و دکتری(

 و شنامه بازهای میدانی افزون بر مشاهده، پرسگردآوری داده
های کیفی به روش تحلی  محتوا مورد گذاری اساات. دادهکد

تجزیه و تحلی  قرار گرفته اسااات. پس از مشاااخ  شااادن 
های تارار های مؤثر در ارا ی که شااام  رفتارفراوانی مؤلفه

شاااونده دانشاااجویان در محیط زندگی خود و ابعاد کالددی 
ما بین آن ا  ساختیباشد، میزان رابطه همفضاای خوابگاه می 

و از اریق آزمون ساااااختاااری  مورد ارزیااابی قرار گرفتااه
های رفتاری شاااناساااایی خواهند شاااد و در ن ایت  قرارگاه

گردند های ارا ی پیشااان ادی اراره میراهدردهاا و تانیک 
(Fig. 1.) 
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Fig. 1 Research process 

 
 روانشناسی اکولوژیک -4

سده  05آغاز گرایشااات اکولوژیک در روانشااناسی به دهه 
ترین روانشناسان آن دوره، کورت بیستم و متأثر از یای از م م

اکولوژی »ای بااا عنوان داننااد کااه مقااالااهلاوین مربوط می 
مقاله بر منتشااار کرد. او در این  6300را در « روانشاااناختی
های محیطی، به عنوان نخستین ها و محدودیتبررسی فرصت

 ,Golrokh)تاأکید نمود  هاا  گاام در ف م رفتاار افراد یاا گروه   

ها . در واقع روانشناسی اکولوژیک مطالعه رفتار انسان(7 ,2012
داند. به این معنی که را وابسااته به مطالعه محیط آن رفتار می

رفتار انسان های دیگر و با محیطی که رفتار انسان در تعام  با 
ترین دستاورد ( م م1گیرد. )همان، در آن قرار دارد، شا  می

بارکر و هماارانش در روانشااناساای اکولوژیک، شااناسااایی یک 
و تدیین « قرارگاه رفتاری»باه ناام   « وا اد محیطی ادیعی »

 نظریه کارکرد آن است.  
 نظریه قرارگاه رفتاری  -4-1

ولوژیک محیط واقعی زندگی و رفتار انسان روانشاناسان اک 
دانند که در ارتداط با هم اما در می را متشااااا  از وا د هایی 

کنند. این وا دها ترکیدی از می عین  ال مساااتق  از هم کار
هساااتند. یک مقر رفتاری یک وا د کوچک « کاالدد -رفتاار »

 0و یک ماان 6ا تماعی اسااات که از تلفیق پایدار یک فعالیت
آیاد تاا در فرآینادی منظم بتواند    می باه گوناه ای  ااصااا    

عملاردهاای ضاااروری آن محیط رفتاااری را برآورده ساااازد.  
((Motalebi, 2002, 58  در اول زناادگی روزمره، مااا بااه اور

مااداوم بااه عنوان شااارکاات کننااده از میااان مجموعااه ای از 

 توانتر، میگذریم که با نگاهی عمیقمی هاای رفتاری قرارگااه 
در نظر گرفت. از یک « دو ارفه»را باه عنوان یاک اقادام     آن

ارا به منظور شاارکت در فعالیت های یک محیط خا ، هر 
فرد باید بر مدنای عملارد های هنجاری مشاااتر  آن قرارگاه 
عما  کند و از ارفی دیگر با انجام فعالیت های  معی مدوام  
 در شاا  گیری و  فظ آن قرارگاه به اور مسااتقیم مشارکت 

کناد به همین علت همانطور که بارکر و هماارانش به اور  می
های تجربی نشاان دادند، آشاارترین پیش بینی کننده فعالیت 

است که آن فرد «  ایی»فردی در یک زمان خا ، شاناختن  
 ,Heft, Hotch, Edmunds & Weeks)در آن  ضاااور دارد 

 هاای رفتااری به اور معمول دارای دو  قرارگااه  (.391 ,2014
ند. باشمی دساته عناصار ساختاری و عناصر دینامیک یا متییر  

-ررفتا»از نظر ساختاری، قرارگاه رفتاری از یک یا چند الگوی 
شاااود که در آن، ظرا می دارمی تشاااای « ظرا کاالدادی  

کااالداادی دربرگیرنااده و همسااااز بااا الگوی رفتاااری اسااات.  
 یدظرا کالد-در واقع الگوهای کوتاه مدت رفتارها سینومورا

بااشاااناد مادامیاه وابساااتگی متقاب  میان رفتار و ظرا   می
 کاالدادی برقرار باشاااد ب ترین  الت قرارگاه رفتاری شاااا   

در واقع یک ار   (Abioso & Triyadi, 2017, 19)گیرد. می
کند که سااازگاری میان الگوهای رفتاری و می زمانی خوب کار

ا داشته ر 9کالدد ارا ی شاده برقرار باشااد و بیشترین تجانس 
بدون »( بتوان گفت 6300بااشاااد  یاا باه قول ریچارد نوترا )   

 ,Golrokh, 2012برگرفته از  Lang, 1994: 186) باشد.« تنش

از نظر دینامیای، در ه مشااخفاای از وابسااتگی متقاب     (60
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( مو ود 0ها)سااینومورا« ظرا کالددی-رفتار»میان الگوهای 
این در ه از وابستگی که درون یک قرارگاه رفتاری برقرار است 

های یک قرارگاه رفتاری درون خودشان متقاب  در ساینومورا 
های یک قرارگاه رفتاری دیگر. بیشااتر اساات تا با سااینومورا 

رفتار، عناصر  -های محیطبه عنوان هم ساااختها ساینومورا 
شوند که هشت عام  می های رفتاری محسااوب یاتی قرارگاه

ماعی، فرآیندهای فیزیولوژیای، نیروهای کالددی، نیروهای ا ت
ادرا  سااایمایی، یادگیری، گزینشاااگری افراد، گزینشاااگری 

های رفتاری و تأثیر رفتار بر محیط در شااا  گیری آن قرارگاه
 (Price & Blashfield, 1975, 338-339)باااشااانااد. می مؤثر

های رفتاری با مجموعه ای از روش های شاااناساااایی قرارگاه
  رفتار در بستر اکولوژیک آن ما را خا  مشاهده گری و تحلی

و تحلی  هرچه دقیق تر ها در شااناخت و تفایک هم ساااخت 
 Rouhi)رساااانااد.  رفتااار و ارتداااط آن بااا محیط یاااری می

Dehkordi, 2013, 33). و هماارانش ای پهوهشاای در  0هِفت
های رفتاری از اریق الگوهای عم  رابطه با شاااناخت قرارگاه

رساایدند که افراد قادر به شااناسایی نوع  کاربران به این نتیجه
باشند پس می قرارگاه رفتاری که در  ال ورود به آن هسااتند

توانند محدوده مناساا  فعالیت های هنجاری  معی می آن از

آن قرارگاااه را انتخاااب کننااد. پهوهش دیگری کااه در زمینااه 
در یک روسااتای بومی در محدوده ی بالی  فضاااهای عمومی

ی انجام شااد پس از شااناخت رابطه 0561ل در سااا 1اندونزی
پیچیااده ی مااا بین الگوهااای رفتاااری، مردم و محیط مورد 

-های رفتاراسااتفاده آن ا از اریق تجزیه و تحلی  سااینومورا
ی کیفی نشان داد که فضاهای عمومی ظرا کالددی به شایوه 

کاالددی   هاای رفتااری دارای ویهگی هاای   باه عنوان قرارگااه  
ند. شااومی غالداً به فضاااهای بیرونی ختم بساایاری هسااتند که

باشاااند چراکه دارما قادر می فضااااهای بیرونی بسااایار پایدار
هساااتند میان فعالیت های متناوب گروه های مختلف مردم و 
الگوهاای دارمی رفتارهای گوناگون هماهنگی و مطابقت ایجاد  
کنناد. باا این که انعطاا پذیری فضااااهای باز در نمونه مورد   

 -رفتار قاب  روریت اساات، رابطه ی هم ساااختی میان  مطالعه
ظرا کالددی همچنان برقرار اساات چراکه وابسااتگی متقاب   
میان الگوهای دارمی رفتارها و ظرا کالددی قاب  تیییر است. 

توان فضاااهای بیرونی را به عنوان می عالوه بر این در این مورد
 توانلذا مینامید « محیطی پایدار یا پویا»باک عااما  پایدار،    

را توسعه  1ظرا کالددی پویا یا پایدار -نظریه سینومورفی رفتار
 (Abioso & Triyadi, 2017, 19) داد.

 

 

Fig. 2 Interdependencies between place-behavior synomorphies in behavior settings 

 

های رفتاری در مجتمع خوابگاهی تحلیلل قرارگلاه   -5
 دختران دانشگاه شیراز

در ابتادای قادم ن اادن باه مطاالعاات میدانی در مجتمع       
خوابگاهی دختران دانشااگاه شاایراز سااعی شد تا ضمن  ضور 

مسااتقیم در فضااا عالوه بر ثدت رویدادها از اریق مشاااهده،   
بساااتر مورد مطالعه لیساااتی از قرارگاه های رفتاری بالقوه در 

های آزمون ساااختاری قرارگاه ت یه شااود که پس از گذراندن
قرارگاه های شناسایی شده در این  رفتاری، شاناساایی شدند.  
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(، 8و  0محدوده شااام  سااه بلو  خوابگاهی )و یت، شااماره 
ورودی مجموعه، اسااتخر، درمانگاه، نمازخانه، ساالف ساارویس، 

بر کارکرد هم تاثیر  باشاااد کهمی ساااالن هماایش و ناانوایی  
( Fig. 2پذیرند. اما همانطور که در )می گذاشااته و از هم تأثیر

های خوابگاهی نمایش داده شده، هم ساخت های درونی بلو 
شود یا به می های دانشجویان را شام ایف کوچای از فعالیت

عداارتی ابعااد کاالددی محیط زندگی آن ا در خوابگاه، قادر به    
الگوهای رفتاری  ایط مناساا  برای تحققفراهم ساااختن شاار

ت محیط قابلیدارمی دانشااجویان نمی باشد لذا عالوه بر ایناه 
 جم عظیمی ، برآورده ساازی نیازهای متعدد ساکنان را ندارد 

های زمانی مختلف در اتاق به چشم در بازهها از تداخ  فعالیت
 .خوردمی

ر د باا تو ه به تنوع فرهنگی ما بین سااااکنان یک اتاق 
های خوابگاه و نیز تفاوت های سنی، مقطع تحفیلی و ویهگی

شخفیتی مختلف میان دانشجویان و به تدع نیازهای متعدد 
آن ا،  زم دانساااته شاااد که الگوهای رفتاری تارار شاااونده 

کااربران و ابعااد کاالدادی فضاااای زندگی آن ا را از دیدگاه     
شنامه باز خودشاان مورد ارزیابی قرار گیرد لذا از اریق پرسا  

از دانشاجویان در سه مقطع تحفیلی کارشناسی، کارشناسی  
ارشاد و دکتری خواساته شاد تا ضمن بیان ش رستان مح     
سااااونات، مادت زمان تجربه زندگی خوابگاهی، بازه زمانی   

های فردی و  معی خود اقامت در خوابگاه، لیستی از فعالیت
ی  رابطهبه منظور تحلی  و بررسی  را ت یه نمایند. همچنین

هم سااختی میان کالدد و رفتار از دانشجویان خواسته شد تا  
فعاالیات هاایی را کاه در خوابگااه اماان انجام دادن آن ا را      

ا خورند همرمی به مشا  بر نداشته یا برای انجام آن ا معمو 
به ذکر علت توضیح دهند. در واقع در این بخش دانشجویان 

همزمان ، فعالیت ها، کالدد  با پاسخ دادن به دو سوال به اور
کنند. هدا در ارا ی سوا ت می و ا تماع خود را توصیف

این پرساشنامه، آزاد گذاشتن ذهن دانشجویان برای رسیدن  
 های هر چه نزدیک تر به واقعیت بود. به پاسخ

 

 
Fig. 3 Demonstration of synomorphic structure, part of Shiraz University girls’ dormitory complex 

 

 تحلیل محتوایی داده های کیفی -6
نتای   اص  از تحلی  محتوایی داده های کیفی استخرا  

 دهد که دانشجویان مقطعنشاان می ها از پرساشانامه   شاده 
نفره  0های کارشااناسی بیشترین تمای  را به زندگی در اتاق

های یک داشاااته و کمترین می  را به تجربه زندگی در اتاق

نفره از خود نشاان دادند. این در  الی اساات که دانشجویان  
بیشاتر گرایشاشان به زندگی در    مقااع تحفایالت تامیلی 

شش نفره اتاق های دو نفره بوده و کمتر از اتاق های چ ار و 
استقدال نموده اند. در این بین ارتداط معناداری ما بین مدت 

کلیه  زماان تجرباه زنادگی خوابگاهی از ارا دانشاااجویان   
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مقااع کارشناسی تا دکتری و نوع اتاق مورد نظر یافت نشد. 
در خوابگاه در بین دانشاااجویان مقطع  8مادت زماان اقامت  

ه دانشااجویان کارشااناساای غالدا زیر یک ماه بوده در  الی ک
ماهه  0تا  6مقااع ارشد و دکتری معمو  در یک بازه زمانی 

 در خوابگاه اقامت دارند.
های در تمامی مقااع تحفایلی بیشترین گزارش فعالیت 

، به امور درسی اختفا  داشته و کمترین % 3/01روزمره با 
 مربوط بااه امور معنوی و عدااادت% 06/0گزارش بااا  میزان
 الی اساات که استفاده از فضای مجازی و باشاد. این در  می

فعاالیات هاای مرتدط باا تلفن همراه از قدی  گوش دادن به     
بین  موسایقی، تماشاای فیلم، ماالمه های صوتی و چت در  

باشااد. می دانشااجویان کارشااناساای هم تراز با امور درساای 
پرداختن به امور ب داشاتی و نظافت شخفی در کلیه مقااع  

فته است. هیچ گونه ارتداط معناداری ما در مرتده دوم قرار گر
بین مدت زمان اقامت دانشجویان در خوابگاه و تمای  آن ا به 
انجام امور روزانه در کلیه مقااع تحفایلی مشاااهده نشد. به  

اور کلی تمااایاا  بااه انجااام فعااالیاات هااای گروهی در بین 
های فردی اساات.  دانشااجویان کلیه مقااع کمتر از فعالیت

های شاادانه در بین دانشجویان کلیه همیدور گپ و گفتگو و
به ترتی  در بین  %00و  % 05مقااع، رفتاری اسااات که با 

دانشاجویان کارشناسی و تحفیالت تامیلی بیشترین میزان  
گزارش را باه خود اختفاااا  داده اسااات و در رتده بعدی  
خوردن وعده های غذایی در کنار هم بیشااترین محدوبیت را 

امور درساای و رفع اشاال یا پروژه های داشااته اساات. انجام 
گروهی در بین دانشااجویان مقااع کارشااناساای و بازی های 

 0/0گروهی در بین دانشااجویان ارشااد و دکتری به ترتی  با 
های  معی در بین کمتر گزارش شده است. فعالیت % 0و  %

دانشااجویان مقااع تحفاایالت تامیلی در مقایسااه با مقطع 
تواند ناشای از  می شاده اسات که  کارشاناسای کمتر گزارش   

 هایزندگی در اتاق های دو نفره باشد. به منظور تحلی  داده
ا در هتوصایفی در بخش شااناسایی الگوهای رفتاری، فعالیت 

 شش گروه عمده کد گذاری شدند.
 

Table 2: Coding of the similar answer sheets, classification of the activities 

Subgroups Main Group 

Night sleep, Taking a nap, lying down and listening to music Rest 

Cooking, Washing the dishes  Cooking 

Cleaning of the room, personal care, Washing clothes, Taking a shower Sanitation 

Recreation, Talking to friends, Wandering in yard, music practice, drinking tea, 

having food together, discussion, dancing, laughing or fighting, night gathering, 

gathering in nearby rooms 

Recreation and Sport 

activities 

Chat, voice and video call, web browsing, watching movie, listening to music Virtual space 

Curriculum study, non- curriculum study, doing research, practice english Studies 

Pray, Pilgrimages and prayers, participate in relegious activities, meditation Religious items 

 
ای یک پرسااش کلیدی که از دانشااجویان خواسته شد تا 

ن ا با مشا  موا ه هستند را همراه فعالیت هایی که در انجام آ
ذکر علت بیان کنند، لیستی از پاسخ های علت و معلولی بین  اب

فعاالیت های موا ه با مشاااا  و علت های آن ا در خوابگاه به  
های دچار که در آن برای معلول های متنوع )فعالیت دست آمد

مشاا ( علت های متنوعی اعم از مشاالت فرهنگی، عقیدتی،  
 بیان شده بود. از آنجایی که شاخفایتی، هنجاری، کالددی و ...  

ظرا  -بررساای رابطه ی هم ساااختی رفتار  هدا این پهوهش
ه ک باشد لذا آن دسته از فعالیت هایی )معلول هایی(می کالددی

انجام آن ا بنا به علت های کالددی دچار مشا  هستند مد نظر 
در واقع برهم خوردن رابطه ی هم ها قرار گرفتناد. این پاساااخ 

دهند که در می کالدد را نشااان -ساااختی )سااینومورفی( رفتار
های زیر عنوان شاده اند. بر این اساااس بیشترین فعالیت  نمودار

در انجام دادن آن ا  هایی که دانشااجویان مقطع کارشااناساای  

شوند به ترتی  خوابیدن و استرا ت کردن، بامشاا  موا ه می 
مطالعه و انجام امور درسی گزارش شده است. در این میان انجام 

های هنری و غیر درسی، پذیرایی از م مان و انجام امور فعالیت
ها نظافتی و ب داشتی کمترین گزارش را داشته است. این درصد

ناته اسات که دانشجویان در برآورده کردن ابتدایی  گویای این 
 ترین نیاازهاای خود در خوابگاه که شاااام  خوابیدن و مطالعه  

باشد دچار مشا  بوده بدی ی است در چنین شرایطی می  می
ای برای برآورده سااااختن نیاز های متعالی تر همچون و انگیزه

عدم  پرداختن باه امور هنری و غیر درسااای باقی نخواهد ماند. 
عام  در بروز اختال ت  اساااترا ت کافی و باکیفیت م مترین

رفتاری و شااخفاایتی در آن ا بوده و کیفیت نامناساا  مطالعه  
کردن عالوه بر افت تحفیلی در دانشجویان باعث دور شدن آن ا 

شود. پس از می از اهداا و آرمان های تحفیلی و شیلی در آن ا
لم، ی مربوط به تماشای فیاسترا ت و مطالعه، بیشترین نارضایت
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 گوش دادن به موساایقی با صاادای بلند و دور همی با دوسااتان
باشاد. در نمودار دوم عل  این مشااالت از نگاه دانشااجویان   می

دهد نداشتن  ریم خفوصی می تحلی  شاد که نتای  آن نشان 
و شلوغی و سرو صدای اتاق و راهروها بیشترین عام  نارضایتی 

گزارش شااده اساات و پس از آن ساااعات   در بین دانشااجویان
خاموشاای اتاق که در بین ساااکنین یک اتاق یاسااان ندوده و  
نداشااتن یک عرصااه عمومی مجزا از  ریم خفااوصاای افراد در 
محدوده یک اتاق بیشااترین درصااد را به خود اختفااا  داده  
است. نتای   اکی از آن است که استفاده از آشپزخانه و سرویس 

رین درصد نارضایتی را به خود اختفا  ب داشتی مشتر  کمت
های همانطور که گفته شاااد در این بخش با علتداده اسااات. 

های عملاردی متنوعی روبرو هسااتیم لذا برای کالددی و معلول
ها دساات یافتن به یک برآیند  امع و دقیق از میزان تاثیر علت

های به دساات آمده،  زم دانسته شد تا آن ا را در یک بر معلول
 Fig. 6) 3و  1نمودار وا د بر هم منطدق نموده که در تفااویر 

( قاب  مشاااهده اساات. در واقع در این نمودارها هر سااتون 9 &
بیان کننده یای از مشااااالت کالددی عنوان شاااده از ساااوی 

  باشد و اردانشاجویان به ترتی  میزان فراوانی آن مشا  می 
ساا م کننده میزان های مشااخ  شااده روی هر سااتون بیان 
در بروز رفتااارهاا و   مخربی اسااات کاه آن معضااا  کااالدادی  

عملاردهای دانشاااجویان دارد که همراه با ذکر درصاااد از هم 

، (Fig. 6) 1تفایک شاده اند. به عنوان مثال در تفاویر شماره   
 ساتون اول که به نداشاتن  ریم خفوصی اختفا  دارد بیان  

خواب  درصد بر کیفیت 68تقریدا به میزان  کند این مشاا  می
 95درصااد بر عملارد مطالعه،  05دانشااجویان،  و اسااترا ت

درصد بر  09درصاد بر گوش دادن به موسیقی و تماشای فیلم،  
 0های شاادانه، درصااد بر بیدار ماندن 0صااحدت کردن با تلفن، 

درصد بر پذیرایی  0درصد بر فعالیت های هنری و غیر درسی و 
ختالل در عملارد هر از م ماان تأثیر مخرب دارد و باعث بروز ا 

کدام از فعالیت های عنوان شااده از سوی دانشجویان یا به اور 
کلی بر هم زدن هم ساختی میان رفتار و کالدد به عنوان یای از 

شود. با استناد می م مترین عناصر ساختاری هر قرارگاه رفتاری
توان در بخش اراره راهدردهای می هابه هر کدام از این ساااتون

های پیشن ادی برای این عدم (، به راه   Table 3,4,5ارا ی )
، عنوان شده است همسااختی میان رفتار و کالدد که به تفایک 

دسااات یاافات. به عنوان مثال پیش بینی  یاط های کوچک   
وسیع به  و خرد کردن فضااهای عمومی ها خودمانی میان وا د

کوچاتر خفوصی با تو ه به نتای   اص  از ستون  عرصه های
باشد می (Fig. 6 & 9) 3و  1دم تفایک مرز فضایی در تفویر ع

خود را بر فعالیت  کناد بیشاااترین تااثیر مخرب  کاه بیاان می  
های اقامتی ایجاد با دوستانشان در سوریت دورهمی دانشجویان

 کرده است.
 

 
Fig. 4 Functional effects in terms of the number of complaints in the dormitory based on the opinion of 

undergraduate students 

 

 
Fig. 5 Physical problems in the dormitory based on the opinions of undergraduate students 
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Fig. 6 Disruptive factors of behavior-miliue synomorphies in undergraduate dormitories 

 
دانشااجویان مقطع کارشااناساای ارشااد و دکتری ساکن در 

نفره بیشاااترین نارضاااایتی  0نفره و اتاق های  0های ساااویت
و کمدود امااناتی  کالددی را در وهله ی اول مساااا ت کم اتاق

نظیر کمد و میز تحریر شخفی دانسته و این امر آن ا را در انجام 
امور روزمره ی خود از قدی  اسااترا ت، مطالعه، امور تفریحی و 
سرگرم کننده و  تی نظافت شخفی و آشپزی با مشا  موا ه 
کرده است، به اوری که اماان انجام هیچ فعالیت دو نفره ای به 

محدوده ی اتاق اماان پذیر ندوده و آن ا برای  اور همزماان در 
این امر مجدور بوده به نوبت به امور خود رسیدگی کنند. دومین 
عام  نارضاااایتی این گروه از دانشاااجویان، عدم برخورداری از 

که این خود  اکی ازآن است که  ریم شاخفای گزارش شده   
هر الگوی  ااری رفتاار آدمی در تعاام  با مساااان )در اینجا    
خوابگاه به عنوان مسان دانشجویان(، نیازمند سطح مطلوبی از 

در نتیجه ندود  ارتداط فردی در برابر تعامالت ا تماعی اسااات،
ا ساس ازد ام نمی تواند در بر آورده کردن نیاز افراد به خلوت 

نداشااتن اماانات  زم برای خلوت کردن و با خود کمای نماید. 
دیگر عوام  افرادی را که به  تن ا شدن، عاملی است که بیش از

 دهاد در نتیجه می کنناد مورد آزار قرا می اور گروهی زنادگی 
بایساات مورد تو ه  دی تری قرار بگیرد. شاالوغی و ساار و می

صاادای محواه بیرونی و راهروها عام  دیگری برای نارضااایتی 
باشااد که به اور متوسط تمامی می اکثر دانشااجویان این گروه

ن ا را با مشااا  موا ه نموده اساات. ندود یک  امور روزمره ی آ
قلمرو عمومی به منظور باز تعریف محدوده ی فضاای خفوصی  

 باشد.می معضا  چ ارم دانشجویان این گروه از نمونه مطالعاتی 
در واقع محدوده ای که به آن ا اختفاااا  داده شاااده تعریف 
فضااایی مشااخفاای برای انجام فعالیت های آن ا نداشااته، باعث 

مرز فضای عمومی و خفوصی شده، که این امر با تو ه  تداخ 
به مقااع تحفایلی این گروه و به تدع آن نیاز هایشااان مشا   
ساااز شااده اساات،چرا که دانشااجویان این مقااع بازه ی زمانی 

 ند. گذرانتر در خوابگاه میبیشتری را نسدت به مقااع پایین
 

 
Fig. 7 Functional effects related to the number of complaints in the dormitory, based on the opinion of graduate 

students 
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Fig. 8 Physical problems in the dormitory based on the opinions of graduate students 

 

 
Fig. 9 Disruptive factors of behavior-milieu synomorphies in graduate dormitories 

 

. یافته های پژوهش: اصلل س سللاختار سللینومورفیک 1
های رفتاری هلای رفتاری موجود و تعری  قرارگاه قرارگلاه 
 جدید

های سینومورابا تو ه به در ه وابستگی متقاب  ما بین 
قرارگااه رفتااری عمده در ارا ی    0یاک قرارگااه رفتااری،    

باشااد که هر کدام از آن ا بر می قاب  شااناسااایی ها خوابگاه
یادیگر تاثیر گذاشته و از متن بزرگتری که به آن تعلق دارند 

سااوریت های اقامتی ساااکنین با دارا بودن  پذیرند. می تأثیر
درون خود به عنوان یای از در ها بیشاترین تعداد هم ساخت 

شود. م مترین قرارگاه های رفتاری این مطالعه شااناخته می
فضااای ساااونت دانشااجویان به عنوان ماانی که دانشااجو   

ری های بسیاکند و فعالیتبیشترین زمان را در آن سپری می
ای از ماان دهد ایف گستردهمی را در مرز فضایی آن انجام

شود که نیاز است در ارا ی مورد تو ه را شام  میها رفتار

ویهه ای قرا گیرد تاا فضاااای ارا ی شاااده قاابلیت تحقق   
 وها الگوهای رفتاری متعدد سااااکنین را که در قال  فرهنگ

دهد می گونااگون افراد باه اور همزماان روی    عاادت هاای  
 داشاته باشاد. یای دیگر از قرارگاه های رفتاری تعریف شده  

های دانشجویی، فروشگاه العه برای ارا ی خوابگاهدر این مط
دانشجویان اغل  باشد. های خودگردان توسط دانشجویان می

برای تاأمین معااش خود نیاز دارند تا راهی برای درآمد زایی   
داشااته باشااند و چه بسااا ندود اماانات کافی در خوابگاه این 

یجاد ا لتفرصات را از آن ا گرفته، یا فعالیت اشتیال آن ا به ع 
اختالل در کار دیگر دانشاجویان با مشا  موا ه خواهد شد.  
از ارفی فراهم نمودن شااارایط مناسااا  برای اشاااتیال در 

تا هنرها و  کندمی دانشااجویان در آن ا انگیزه ای قوی ایجاد
توانایی های خود را به کار گیرند ، توسااعه دهند و از منفعت 

مدانی نظری و ضرورت  با اساتناد به  آن ب ره بدرند. از ارفی
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با هدا ب دود فرآیند ها تشااای   وامع یادگیری در خوابگاه
ها و م ارت های فردی، تیییر نگرشها یادگیری، رشد توانایی

و رفتارها، و به اور کلی ب دود کیفیت دانشگا ه ا و با تو ه 
در بخش قد  که یای از بیشااترین ها به تحلی  پرسااشاانامه

ه در کلیه مقااع تحفیلی مربوط به های گزارش شاد فعالیت
باشد لزوم پرداختن به می امور درسای و آموزشی دانشجویان 

ها قرارگااه رفتااری  دیدی در سااایساااتم ارا ی خوابگاه  
ا سااس شد. در واقع این قرارگاهی است که به عنوان  لقه  
ی اتفااال مابین دانشااجویان مقااع مختلف )کارشااناساای،  

کند تا ضاامن ب دود می  عم کارشااناساای ارشااد و دکتری(
تعامالت ا تماعی، منجر به پیشرفت های درسی دانشجویان 

ا ساس خود شاوفایی و ارزشمندی را در آن ا ایجاد  شاده و 
یای از پر تارارترین  کرده یاا تقویاات کناد. از ساااوی دیگر  

دانشاااجویان کلیه مقااع  های گزارش شاااده در بینفعالیت
ود بوده و شاایت از ند تحفیلی، فعالیت های تفریحی ورزشی

فضاااای کاافی و اماانات برای ورزش در سااااعات  ضاااور   
دانشجویان در مجتمع خوابگاهی نشان از عدم برقراری رابطه 

باشااد. لذا نیاز است در می ی هم سااختی بین رفتار و کالدد 
ارا ی مجتمع های خوابگاهی به تعریف فضاااهای ورزشاای  

اوب قرارگاه های کوچاتر و خفااوصاای تر که با دوره های تن
هماهنگ باشااد پرداخته ها رفتاری وابسااته از  مله سااوریت

 شود. 
باا تو اه باه نیااز دانشاااجویاان باه برقراری تعامالت       
ا تماعی، تفریحات دست  معی و گذراندن اوقات فراغت و 

هنجارهای ا تماعی و اصول مدیریتی  اکم  نیز با تو ه به
ورود و خرو  به  بر خوابگاه های دخترانه از  مله سااااعات

خوابگاه، دانشجویان به منظور گذران اوقات فراغت خود نیاز 
به فضااهای پویایی داشته تا بتوانند به را تی ساعاتی را با  
دوساااتان خود در فضاااایی امن و مفر  بگذرانند. لذا پیش 

کافی شااا، ، فضااای  -بینی فضااایی با کارکرد رسااتوران 
صااافه های ا، برگزاری همایش، سااامینار، تناتر و ساااینم 

گردهمایی دانشجویان به منظور برگزاری مراسمات مذهدی، 
ساوهای  پاتوق های کوچک چند نفره در آیینی و همچنین

دن  در مسیرهای ارتداای به منظور افزایش فرصت مناس  
به    ات ایجاد برخورد های ا تماعی میان دانشاااجویان 
ی گعنوان سینومورا هایی که کارکردشان به یادیگر وابست

متقاابا  دارد همگی در قاالا  یاک قرارگاه رفتاری تحت      
 شوند.می عنوان گذران اوقات فراغت تعریف

 

 
Fig. 10 Demonstration of the synomorphic structure of behavior setting defined in the dormitory 
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 -های رفتار راهبردهای طراحی بر اساس هم ساخت -1
 ظرف کالبدی  

ود زمان خ دانشجویان در دوران زندگی دانشجویی بیشترین
گذرانند از ارفی می را در ساااوریات یاا اتاق های اقامتی خود  
شود. هم محقق میها بخش اعظمی از فعالیت های آن ا در اتاق
ظ ساختاری هر کدام ساخت های مو ود در این قرارگاه به لحا

خود باه مثابه یک قرار گاه رفتاری مجزا قاب  تعریف اند چرا که  
لذا  باشااندمی تری را دارادرون خود هم ساااخت های  زری در

ظرا  -دارای سااااختار پیچیده تری از هم سااااخت های رفتار
ساااوریت های اقامتی از اهمیت باشاااند در نتیجهمی کاالددی 

گاه های رفتاری تعریف شده در این بیشتری نسدت به دیگر قرار
مطالعه برخوردار هساااتند. کارکرد ساااوریت های اقامتی تأثیر 
بسااازایی بر کااارکرد دیگر قرارگاااه هااای رفتااری دارد در واقع  

نیاز های ابتدایی  های اقامتی در برآورده ساختنچنانچه سوریت
اساااترا ت با  و بنیادین دانشاااجویان از  مله نیاز به خواب و

ه مطالعه و ... ب مطلوب، امور ب داشتی و نظافت شخفی، کیفیت
خوبی نقش ایفاا کنناد تمای  به انجام فعالیت های اختیاری و   

های متعالی در بین دانشاااجویان ا تمااعی باه منظور رفع نیاز  
 افزایش یافته و کارکرد قرارگاه های دیگر مؤثر واقع خواهند شد. 

-را های رفتار باا تو ه به عوام  بر هم زننده ساااینومو 
به  3و  1ظرا کالددی در نمونه مورد مطالعه که در تفااااویر 

تففای  به آن پرداخته شااد در این بخش با استناد به س می  
کااه هر معضااا  کااالداادی بر ایجاااد اختالل در بروز رفتااار  
دانشااجویان دارد به اراره راهدردهای ارا ی به منظور اصااال  

ب دود هم سااااختی و یا به عدارتی ها سااااختاار ساااینومورا 
هماهنگی میان رفتار و کالدد پرداخته خواهد شد.  زم به ذکر 

بر ساختار  تاثیری چند  انده اسات هر کدام از عناصر ارا ی 
کند لذا از این دیدگاه سعی می ساینومورا های مو ود اعمال 

شاده تا تأثیر راهدردهای اراره شده بر کارکرد هم ساخت های  
در  اور همزمان در  داول سنجیده شود.تحت الشعاع آن ا به 

پذیری در ارا ی خوابگاه به منظور اولین قدم تو ه به انعطاا
آوردن بساتر مناس  برای ایف متنوعی از فعالیت های   فراهم

فردی و  معی کاه توساااط کاربران متعدد در یک ساااوریت  
 شود مورد نظر است.  اقامتی  اری می

جویان غالدا در الگوهاای رفتااری فردی و  معی دانشااا  
ایفی از عرصاه های فضاایی شاام  فضاای خفوصی، نیمه     

لذا تو ه به  کنندمی خفاوصی، نیمه عمومی و عمومی بروز 
ابعااد زندگی فردی در کنار زندگی  معی در محیط خوابگاه  
که در آن دانشاجویان اغل  قادر به تشخی  مرزهای فضای  

زهای ساااازی نیاخفاااوصااای خود ندوده و مجدور به برآورده
باشند سد  می شخفی خود در یک محیط عمومی و  معی

بخش  شااد تا عالوه بر رعایت ساالسااله مرات  فضااایی در   
راهاارهای ارا ی خوابگاه، راهدردها نیز در سه بخش فضای 
خفااوصاای فعالیت های فردی، فضااای نیمه خفااوصاای     

 هایهای فردی، فضای عمومی و نیمه عمومی فعالیتفعالیت
 .  معی اراره شوند

ان که نشها با تو ه به نتای   اصا  از تحلی  پرساشانامه   
داد تمااایاا  بااه امور فردی در بین دانشاااجویااان بیشاااتر از 

هاای  معی اسااات لزوم پرداختن باه عرصاااه های   فعاالیات  
خفوصی منعطف )با مرز قاب  تنظیم( برای انجام امور شخفی 
و دست یافتن به خلوت مطلوب برای هر دانشجو امری ا تناب 

پذیر است. در واقع مرزهای قاب  تنظیم پاسخی بر بسیاری از نا
باشااد که می کالددی -یا عدم هم ساااختی رفتارها ناهماهنگی

در بخش های قد  تشااخی  داده شااد. با تو ه به پیشااینه   
دهد یای از رفتار های ا تماعی نظری پهوهش که نشاااان می

 وپاییکند رفتار قلمرمی کاه غاالداا در بین دانشاااجویان بروز   
 بااشاااد کاه در دراز مادت وقات و انرژی زیاادی را از آن ا     می
گیرد در نتیجاه تعریف و تفایاک عرصاااه های فعالیتی و   می

با اساااتفاده از تانیک های  های خفاااوصااای و عمومیقلمرو
ارا ی داخلی و گرافیاک محیطی، خرد کردن عرصاااه هااای  

تر و نیمه عمومی در ایجاد عمومی وسیع به عرصه های کوچک
 مندی دانشجویان تأثیرگذار است.   ساس رضایتا

در  داول اراره شااده سااعی شااده تا در هر سااینومورا  
ی ضمن بررسی فعالیت و کالدد پیشن ادی آن فعالیت، رابطه

 دید میان آن ا ساانجیده شااود و پس از آن   هم ساااختی
راهدردهاا با نگاه همه  انده به هم سااااخت هایی که در ه  

ن آن ا برقرار است اراره و بررسی شوند. وابستگی متقابلی میا
، فضااای خواب، مطالعه و 9به عنوان مثال در  دول شااماره 

سینومورا هایی هستند که در یک  امور ب داشات شاخفی  
سااوریت کارکردشااان بر یادیگر تاثیر گذاشااته و از یادیگر  

پذیرند لذا به اور همزمان مورد سااانجش و ارزیابی می تاثیر
 قرار گرفته اند.
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Table 3: Investigating the behavior-milieu synomorphic and private space design strategies for individual activities 

R
es

t 
sp

a
ce

 ac
ti

v
it

y
 

Rest, nap, night sleep, lying down and listening to 

music, watching your favorite movie, voice and 

video calls, worship 

sy
n

o
m

o
rp

h
y

 

Each user will be able to take advantage 

of their desired privacy at any time of the 

day or night without disturbing the work 

of other room occupants (noise and 

lighting disturbances) based on their 

needs, habits, personal schedule, and 

culture. They can Cook, listen to music, or 

worship. 

p
la

ce
 

Setting the bed in a way not to disturbed by other 

people, adjustable light, separating the private space 

from the public through a curtain, anticipating the 

space for the laptop to watch the movie in bed, 

anticipating the power outlet to charge electronic 

devices, design two types of layouts for the bed (top 

and bottom) 

S
tu

d
y
 s

p
a
ce

 

ac
ti

v
it

y
 

Study at night, study during the day, study in 

silence, easy access to all books and textbooks near 

the study table 

sy
n

o
m

o
rp

h
y

 

Depending on their mood, habits, and 

personal schedule, users can study in their 

room at any time of the day or night 

without disturbing others visually or 

audibly. p
la

ce
 Predicting a personal desk for each user, placing a 

workbook, desk, adjustable light, curtain separating 

the reading space from the public space of the room 

H
ea

lt
h

 a
ff

a
ir

s 

ac
ti

v
it

y
 

Performing personal and health activities (shaving, 

make-up, changing clothes) 

sy
n

o
m

o
rp

h
y

 

Users can control their privacy in the 

defined personal area by dragging the 

curtain and doing their personal affairs 

without disturbing the view and disturbing 

the activities of others. p
la

ce
 

Predictable controllable privacy through partitions 

and curtains 

Designing sleeping space, studying and spending personal leisure time 

so
lu

ti
o
n

s 

Definition of privacy 

Define audio filters and separate 

territories to create silence and 

tranquility 

Increase area and define new per capita 

area 

Install adjustable lighting for each person 

Define open spaces next to the room to 

transfer collective activities there 

st
ra

te
g
ie

s 

Designing two kinds of beds (up, down, and fixed) and movable 

desk in rooms dedicated to 4 and L-shaped layout in single and 

double rooms based on the requirements and culture of the users, 

intrusive vision control and privacy by privacy through movable 

wall (curtain), embedding laptop space near the sleeping space 

to watch movies, increase personal facilities such as shelves and 

cupboards according to students' belongings (suitcases, large 

boxes, books, clothes, etc.), increase the per capita space of each 

person by using interior design techniques, adjustable light for 

each personal unit in the room, design the central courtyard and 

terrace adjacent to each room 

 
  B

ed
ro

o
m

 l
ay

o
u
t 

fo
r 

fo
u
r 

p
eo

p
le

 

  

D
o
u
b
le

 r
o
o
m

 l
ay

o
u
t 

  

S
in

g
le

 b
ed
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ay

o
u
t 
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Table 4: Investigating the behavior-milieu synomorphic and semi-general and general space design strategies for 

collective activities 
li

v
in

g
 s

p
a
ce

 

ac
ti

v
it

y
 

Chat with the inhabitants of a room together, 

serve food, entertain guests, group games 

S
y
n

o
m

o
rp

h
y

 

Users can gather at any time of the day or night 

without disturbing the light and disturbing the 

private space of other residents in the center of the 

room. 

p
la

ce
 Predicting a separate space from the personal 

space of users with enough space to sit room 

attendants, with equal access for all residents in 

the center of the room 

P
ri

v
a
te

 o
u

td
o
o
r 

sp
a
ce

 

ac
ti

v
it

y
 Listening to music in private outdoor, evening 

service and sitting and enjoying the spring 

weather, drying clothes, getting voice and video 

calls with phone in outdoor space 

sy
n

o
m

o
rp

h
y

 

Users can dine in the private terrace of their suite 

at any time of the day or night, have a private call, 

or enjoy outdoor hours alone to change the mood. 

p
la

ce
 Designing private terraces for each suite, placing 

the terrace space in the direction that, in addition 

to sufficient light, has a good view. Sufficient 

area for short-term sitting on the terrace 

S
u

it
e 

en
tr

a
n

ce
 s

p
a
ce

 

ac
ti

v
it

y
 Wearing and removing bags, shoes and coats 

before entering and leaving the room, checking 

your appearance in the mirror before leaving the 

room 

sy
n

o
m

o
rp

h
y

 

Keep shoes in the interior of the room to prevent 

being messy, getting lost or dirty, check their 

appearance in the mirror when entering and exit, 

and respond to people passing at the entrance of 

the suite without disturbing the viewers. 

p
la

ce
 

Predicting shoe space, mirrors and clothing to 

accommodate shoes and clothing, predicting a 

space with the right angle and sufficient area to 

control the annoying view of the hallway and 

strangers when entering the suite 

N
ei

g
h

b
o
rh

o
o
d

 u
n

it
 

ac
ti

v
it

y
 Chat with friends and neighbors, serve food, 

dance and exercise, have dinner with friends, 

grow flowers and plants, keep birds or pets, wash 

blankets and rugs, 

sy
n

o
m

o
rp

h
y

 

Users can spend their free time grouping, dancing 

freely in order to have social interactions with 

their neighbors and friends in a fun space outside 

the room without disturbing the visual and audio 

comfort of other user in the central courtyard. In 

the evening, dine on a wooden bed next to flower 

and fountain. They have enough space to wash 

blankets and rugs in the central courtyard. 

p
la

ce
 Predicting the central courtyard space for several 

adjoining suites, installation of a wooden bed for 

sitting and serving food, predicting the garden 

and waterfall in the central courtyard 

Designing living space, private and public open spaces 

so
lu

ti
o
n

s 

Separation of the public 

space from the private space 

of individuals 

Observance of spatial 

hierarchy 

Define open or semi-open 

public space adjacent to the 

room 

Breaking large areas into 

smaller domains to increase 

students' sense of security 

and satisfaction 

st
ra

te
g
ie

s 

Design of separate living space from the private space of students in the center of 

the room, adjustable spaces between students through the movable wall (curtain), 

definition of adjustable light for the living space, definition of multiple space and 

platforms in the passageways as student hangouts, Definition of small courtyards 

next to suites for transferring games and group sports, night rounds, dancing and 

noisy outdoor games with disturbing visual control and also increasing interaction 

and communication between inside and outside space, embedded seating in the yard 

to serve food in groups with neighboring units, private terraces to rejuvenate the 

atmosphere in a more relaxed atmosphere, defining space and larger terraces for 

larger gatherings among students 

S
in

g
le

 -
 P

er
so

n
 S

u
it

e 
 

 

D
o
u
b
le

 S
u
it

e 

 F
o
u
r 
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P
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n
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Table 5: Investigating the behavior-milieu synomorphic and semi-private space design strategies for individual 

activities 
C

o
o
k

in
g
 s

p
a
ce

 

ac
ti

v
it

y
 

Cook and wash dishes at any time of the day or night 

sy
n

o
m

o
rp

h
y

 Users can cook or wash dishes at any time 

of the day or night, depending on the 

habits, needs, and personal and group 

schedule set among the members of each 

suite without wasting time. p
la

ce
 

Enough space for washing, cooking and placing the 

refrigerator in each suite 

W
.C

 ac
ti

v
it

y
 

Bathing, using sunlight after bathing, washing clothes, drying 

clothes after washing 

sy
n

o
m

o
rp

h
y

 Users commonly use the bathroom with 

fewer students, so they will have more time 

to use the space, they can use the sunlight 

in a semi-private and private courtyard 

immediately after bathing or washing 

clothes. p
la

ce
 Toilet and bathroom space near the room with easy access, 

semi-public sanitary definition for suites, definition of semi-

public outdoor space near suites 

Kitchen and bathroom space design 

so
lu

ti
o
n

s 

Define private kitchen for each suite 

Define good or excellent quorum per 

capita for the toilet fountain and 

shower branch 

Definition of semi-public health 

services 

st
ra

te
g
ie

s 

Per capita definition of 6 to 8 people for the toilet fountain 

and shower branch (good quorum limit) and 4 people 

(excellent quorum limit) in designing toilets, designing a 

kitchen wall at the entrance of each suite with a storage 

shelf, installing a refrigerator and. .., Installing a washing 

machine space in the sanitary service complex, defining a 

semi-private central courtyard near the toilet 

D
ef

in
in

g
 T

o
il

et
s 

in
 t

h
e 

S
u
it

e 
In

p
u
t 

F
il

te
r

 

 

O
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an
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in
g
 U

n
d
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g
ra

d
u
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e 
S

u
it
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 نتیجه گیری -1
ارا ی  عناصاااری که هر ارا  در مقیاس های مختلف

محیط، اعم از داخلی، معماری و یا ش ری با آن درگیر است 
فعالیت های تارار شااونده ی آن فضاست که در قال  الگوی 

و کالددی است که رخ دادن  شوندمی رفتاری دارمی شناخته
کند. لذا شاناخت این عناصر در قدم  می را میسار ها آن رفتار

 اول نقش عمده ای را در در  مقوله ی کارکرد آن فضااا ایفا
های رفتاری به عنوان کناد. از این رو شااانااخات قرارگاه   می

وا دی برای تحلی  هر محیط امری ضروری است. وظیفه ی 
ی و هم سااااختی مابین الگوهای برقراری هماهنگ یک ارا 

 اری رفتاری و کالدد فضا، با هدا با  بردن کیفیت زندگی 
باشااد. لذا در در ه اول پس از شااناسااایی  می برای کاربران

 های کالددی محیط مورد مطالعه،الگوهاای رفتاری و ویهگی 
بایست عوام  برهم زننده هم ساختی میان رفتار و کالدد می

آن بتوان به ارا ی بر پایه  اساااس شااناسااایی شااده تا بر  
هاای رفتااری دسااات یاافت. به اور کلی م مترین    قرارگااه 

بایست راهدردهایی که در ارا ی خوابگاه های دانشجویی می
 مد نظر قرار گیرند شام  

   تعریف  ریم خفوصی با استفاده از پارتیشن های  ار
و کمدهای ها که خود شااام  قفسااهها میان تخت خواب

باشند، استفاده از پله، پرده و نور می دانشجویانشخفی 
 پردازی مجزا برای تنظیم  ریم خفوصی هر تخت خواب

  تفایک مرز و قلمروهای خفوصی و عمومی با استفاده از
تانیک های گرافیک محیطی )چیدمان ال شا ، چینش 

 در گوشه های دن ، ارا ی سقف(ها تخت خواب

 ت خفوصی، نیمه رعایت ساالسااله مرات  فضایی به صور
 خفوصی، نیمه عمومی و عمومی در فضاهای باز و بسته

  عرصاااه های فعالیتی ) عرصاااه خواب، مطالعه،  یفتعر
گاذران اوقات فراغت فردی، گذران اوقات فراغت  معی،  
آشااپزی و ب داشت، امور هنری و غیر درسی( با استفاده 
از تانیااک هااای گرافیااک محیطی و ارا ی داخلی در 

 استفاده از فضای  داقلی
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  افزایش فضااای قاب  اسااتفاده برای هر فرد بدون اشاایال
اتاق )تعریف عرصه های فعالیتی در بعد سوم با مسا ت 

ارا ی پارتیشاان های کارآمد شااام  میز تحریر، کمد و 
 برای هر فردها میان تخت خواب قفسه های شخفی

 های و تراسها تعریف وا د های همسایگی )شام   یاط
 مشتر  میان چند وا د(

       ادغاام درون و بیرون ) یااط هاای محرماانه و کوچک
 سوریت، صفه های  ار  میان سوریت ها(میان چند 

  وسااایع به عرصاااه های خرد کردن فضااااهای عمومی 
کوچاتر بااا تو ااه بااه ا ساااااس قلمروپااایی در بین  
دانشااجویان و افزایش امنیت و رضااایت از محیط در بین 
آن اا )تدادیا   یاط های عمومی به  یاط های کوچک    
خودمانی، تعریف نقاط ماث در مساایر های عدوری باز و 
بساااتاه، تعریف صااافاه هاای دن  و کوچاک به عنوان     

 های دانشجویان میان سوریت ها(پاتوق

 

 
Fig. 11 Research Background and Research Findings Model 
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Introduction: Behavioral setting, as a result of ecological psychology knowledge, 

investigates the behavior and experiences of people in their daily lives and the real 

environment. From this perspective, the study of human behavior depends on the study 

of the environment in which the behavior is formed. Therefore, the designer, in addition 

to identifying repetitive behavioral patterns and the environment in which the behavior 

is formed, needs to recognize the relationship between these two factors. 

Statement of the problem: Dormitories as a kind of residential places accommodating 

a variety of users and embracing lifestyle diversity, induce a variety of activities due to 

synchronicity with other activities. Therefore, the disruption of permanent behavioral 

patterns in the built environment are studied in this paper. In fact, lack of 

comprehensive knowledge and understanding of the needs, habits and behaviors of 

students in dormitory spaces has led to such conflicts between the space and the users. 

Since in the last few decades the number of students have increased in our country, the 

problems of their accommodation and providing sufficient space per capita in 

dormitories have arisen, and behavioral and physical conflicts have become obvious. 

Thus, today, it is essential to study the behavioral patterns from a psychological point 

of view carefully and methodically to build a compatible environment with the users’ 
needs. On the other hand, research shows that female students are under more emotional 

pressure caused by being away from family members and the inability of the individual 

to adapt to the difficult conditions of the dormitory. So, we found it necessary to focus 

on designing dormitories for girls. The aim of this research is to find architectural 

designing guidelines for student dormitories in accordance with Iranian female 

students' spatial behavior based on “behavioral settings.” 

What are the different types of behavioral settings in the studied girls’ dormitory? 

 How is the current identified function of the behavioral settings in the studied case 

evaluated from the students’ point of view? 

What are the appropriate space characteristics related to the behavioral patterns for 

students in dormitories? 

Methodology: Given the cultural diversity among the residents of a room in the 

dormitory, as well as age differences, educational level and different personality traits 

and consequently their multiple needs, it was considered necessary to assess repetitive 

users’ behavioral patterns and physical aspects of their living space using their own 

opinion. This study uses non-intervening methods including being present in the 

environment, as well as field observation method. A group of two hundred students of 
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four female dormitory complexes of Shiraz University at different levels 

(undergraduate, Master and PhD) were observed. An open questionnaire and content 

analysis of qualitative data were applied to determine the weight of the effective 

components in the design including current behavioral patterns, physical 

characteristics, and disruptive factors of the current synomorphic pattern of behavior-

milieu during identifying behavioral settings. 

Findings: At the end of this study, qualitative data were analyzed by content analysis 

method. After determining the frequency of effective components in the design, which 

include repetitive behaviors of students in their living environment and the physical 

dimensions of the dormitory space, the degree of synomorphic relationship was 

evaluated and finally design guidelines were presented in three broad categories: 

private space of individual activities, semi-private space of individual activities, and 

public and semi-public spaces of collective activities. This research is based on 

theoretical and practical background of the case study, and attempts to show design 

techniques tailored to each guideline and provides a suitable platform for identifying 

behavioral patterns in the dormitory. Through structural testing and considering the 

degree of interdependence between the synomorphies of a behavioral setting, the five 

major behavioral settings including “residential suites”, “self-governing stores”, 
“learning communities”, “social interactions” and “sports and health” are detectable in 
the design of dormitories and each is affected by the larger context to which they 

belong. 

Conclusion: Residential suites with high number of synomorphies have been 

recognized as one of the most important behavioral settings in this study. Students 

living space is a place where they spend most of their time and where they perform 

many activities. The spatial boundary of their living space includes a wide range of 

place-behaviors, each of which can be defined structurally as a separate behavioral 

setting; because they have more detailed synomorphies within themselves. Therefore, 

they have a more complex combination of behavior-milieu synomorphies. As a result, 

residential suites are more important than other behavioral sites in this study. They have 

to be carefully designed to realize multiple behavioral patterns of residents that occur 

simultaneously in the form of individuals’ different cultures and habits. In addition, the 
function of residential suites has a significant impact on the function of other behavioral 

settings. In fact, if the accommodation suites play a key role in meeting the primary and 

basic needs of students including the need for sleep and rest, health and personal 

hygiene, study, etc., the desire to do voluntary and social activities to meet the 

transcendent needs of other students will increase and the performance of other settings 

will be improved. 

Key words: 

Ecological psychology, Behavioral setting, Current pattern of behavior, Synomorphy, 

Student dormitory. 
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