
9 
  

6 (2) , 2021 

  2، شماره 6دوره 

 1400 تابستان

 فصلنامه پژوهشی

 

در 
ن 

ویا
شج

دان
ق 

عل
س ت

سا
اح

ش 
زای

 اف
بر

ر 
ؤث

ل م
وام

ع
اه 

بگ
وا

 خ
ی

اح
طر ک

لی
فی

یو
ی ب

ار
عم

د م
کر

وی
ار

ی ب
وی

شج
دان

 

عوامل مؤثر بر افزایش احساس تعلق  

طراحی خوابگاه  دانشجویان در 

 دانشجویی بارویکرد معماری بیوفیلیک 

 Effective factors on increasing 
students' sense of belonging in 
the design of student 
dormitories using biophilic 
architecture approach 

 ابیضیسیما 

ی معماری و هنر، دانشگاه  دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده 

 ایران  گیالن، رشت،

 *  مجتبی پوراحمدی
 گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیالن، رشت، ایران  ،استادیار 

 

 Sima Abyazi  
MA Student in Architecture, Department of Architecture, 
Faculty of Art and Architecture, Guilan University, Rasht, 
Iran 
Mojtaba Pourahmadi  *  
Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty 
of Art and Architecture, Guilan University, Rasht, Iran 

  :Corresponding author's email address*   1401/ 21/05، تاریخ پذیرش: 1401/ 05/ 01تاریخ دریافت: 
pourahmadi@guilan.ac.ir 

 ارجاع به مقاله: 
عوامل مؤثر بر افزایش احساس تعلق ، سیما ابیضی، مجتبی پوراحمدی

،  طراحی خوابگاه دانشجویی بارویکرد معماری بیوفیلیکدانشجویان در  

   . 13-9(: 2) 6؛ 1400، مهندسی و مدیریت ساخت 

 How to cite this article: 
Sima Abyazi, Mojtaba Pourahmadi, Effective factors on 
increasing students' sense of belonging in the design of 
student dormitories using biophilic architecture approach, 
Journal of Engineering and Construction Management 
(JECM), 2021; 6(2):9-13.  

  Abstract     چکیده

به ترک محل سکونتشان  عده  ناگزیر  برای تحصیل  دانشجویان  از  زیادی  ی 

 پژوهش کنند.های دانشجویی را برای اقامت انتخاب می خوابگاه  شوند ومی 

های دانشجویی از منظر بیوفیلیک  حاضر به بررسی طراحی معماری خوابگاه 

ها و آرامش دانشجویان در خوابگاه  آن ارتقاء حس تعلقپردازد  و هدف از می 

تنهایی،   غربت،  احساساتی همچون  با  خوابگاه  به  ورود  با  دانشجویان  است. 

در آنها    دجدی    به مکان  یحس دلبستگ و    شوندی مواجه می اضطراب و افسردگ

نمدید خوردن    .شودی ه  برهم  و  دانشجویان  در  خوابگاه  به  تعلق  نبود حس 

تواند افت تحصیلی دانشجویان را در پی داشته باشد. از این ا میهآرامش آن 

خوابگاه  معماری  زمینه  در  بررسی  و  تحلیل  منظر رو  از  دانشجویی  های 

اثرگذاری بر حس تعلق و آرامش دانشجویان امری ضروری است. با توجه به  

  به عنوان  نیاز دانشجویان به حس تعلق و آرامش استفاده از معماری بیوفیلیک 

معماری بیوفیلیک سعی در  .های معماری پایدار راهگشا استیکی از گرایش

تکامل روابط  و سعی در   فهم نیازهای ذاتی بشر و پیوند او با محیط طبیعی 

  دارد.   ق در انسانل و حس تع  شیآرامش، آسا   جادیمنظور ا  به  عتی طب  -انسان  

شود.   یما به مکان ها م   یعاطف   یها  یوابستگ  تیباعث تقو   کیل یوف یب  حیطرا

کند  ی م  جادی در انسان ارا  به مکان ها    یساسحا  یدلبستگ   حیطرا  کردیروین  ا

  ی به بررس  قیتحق  نیدر ا  .گردد  یس تعلق محمفهوم    یریو سبب شکل گ

آرامش بر  مؤثر  تعلق  عوامل  از   انیدانشجو  و حس  استفاده  با   خوابگاه  در 

شود  می پرداخته    یع یطب   ط یجمله وجود مح من   کی ل یوفیبا   یطراح   یراهکارها

الگوها از طراح  ییو  استفاده  ا  کیل یوفیب   یبا  تعلق  جادیدر جهت  در    حس 

 شود. می ارائه  ییخوابگاه دانشجو

 Many students are forced to leave their place of residence to 
study and choose student dormitories to stay. The current 
research examines the architectural design of student 
dormitories from a biophilic perspective, and its purpose is to 
improve the sense of belonging and comfort of students in the 
dormitories. Upon entering the dormitory, students face feelings 
such as homelessness, loneliness, anxiety and depression, and 
they do not feel attached to the new place. The lack of a sense 
of belonging to the dormitory in the students and the disruption 
of their peace can lead to the academic decline of the students. 
Therefore, it is necessary to analyze and investigate the 
architecture of student dormitories from the point of view of 
influencing the sense of belonging and peace of students. 
Considering the students' need for a sense of belonging and 
peace, using biophilic architecture as one of the trends of 
sustainable architecture is a way forward. Biophilic architecture 
tries to understand the inherent needs of humans and their 
connection with the natural environment and tries to evolve 
human-nature relations in order to create peace, comfort and a 
sense of belonging in humans. Biophilic design reinforces our 
emotional attachments to places. This design approach creates 
emotional attachment to places in humans and creates the 
concept of belonging. In this research, the factors affecting 
students' comfort and sense of belonging in the dormitory are 
investigated using biophilic design solutions, including the 
presence of natural environment, and models are presented 
using biophilic design to create a sense of belonging in the 
student dormitory. 

   کلمات کلیدی
طب دانشجویی  خوابگاه روان،  سالمت   ی طراح   ک،ی ل یوفیب  یطراح  عت،ی، 

 یمعمار

 Keywords  
Student dormitory, mental health, nature, biophilic design, 
architectural design 
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 مقدمه -1

داده نشان  تغ  یزندگ  یطاند محمطالعات  آن صورت    ییراتیو  که در 

افراد    یو عاطف  یروح  یتکننده وضع  ییناز عوامل تع  یکی  گیرد،یم

ورود به دانشگاه، آغاز مرحله    یان، از دانشجو  یاریبس  ی برا  [.1]است  

نوع زندگ  یدیجد از آن جمله    اهیخوابگ   یبوده و تجربه زندگ  ی از 

  یو رفتار  یلیتحص  یخود بر عملکردها  یموضوع به نوبه  یناست. ا

ها و مسائل و  و توجه به خوابگاه  یت است. اهم  یرگذار تأث  یان دانشجو 

آن امرمشکالت  ناپذ  یها  ارتقاء    یرانکار  پژوهش حاضر  هدف  است. 

دانشجو آرامش  و  تعلق  خوابگاه  یان حس  طراحدر  منظر  از    یها 

  یتوجه  یکه ب از رفاه است    یا حوزه  یی . مسکن دانشجواست  یوفیلیکب 

تأث  یان دانشجو   ی به آن زندگ و موجب عدم    دهد یقرار م  یررا تحت 

 [.2]  شودیم ی در زندگ یاندانشجو  یتموفق

،  خوابییو ب   یکم خواب   یلاز قب  یها با مشکالتدر خوابگاه  یان دانشجو 

روان  بهداشت  به  مربوط  بهز[3]  ی مسائل  به    یروان   یستی،  متوسط 

تجار  ی،افسردگ  ین،پائ  ساختمان  یمسکون   یا  یاسترس،    یهابودن 

به امکانات  نبود  کا  ینهخوابگاه،  ورزشگاه،  کتابخانه،  و    مپیوترمانند 

برا  یفضا مناسب  نداشتن محل  امکان    یض تعو  ی سبز،  عدم  لباس، 

دختر،    یان دانشجو  یبرا  یباز با لباس راحت خوابگاه  ی حضور در فضا

بودن سطح   ینو پائ   ییشجوکم در نظر گرفته شدن سرانه خوابگاه دان

همچون    یمشکالت  یردر گ  ین و همچن[  2]  شوندیمواجه م  یبهداشت

آنوم و  هنجارها  و  ارزشها  مسئله  و  غربت  در    یاجتماع  یاحساس 

افراد    یاد نداشتن خلوت، تراکم ز   ی، خصوص  یم نداشتن حر ،  هاخوابگاه

اسب  نا من  ی،باال و فشار اقتصاد  یینههز  یگان،در اتاق، مشکل با همسا

نسبت به خوابگاه و نداشتن    یگانگی و سر و صدا، ب   یشلوغ  یط،بودن مح

قرار    یرتحت تأث  یانو آرامش وحس تعلق دانشجو   شوند یحس تعلق، م

فشارهاگیردیم پ  یناش  یاجتماع  ی.  مشکالت  افت    یامدهایاز 

،  [4]را به همراه دارد    زایبآس   یهابه سمت رفتار  یشو گرا  یلیتحص

عال  ین ا  ی منف  یامدهایپ  ینهمچن آموزش  بر  غ  ی امر  قابل    یرکشور 

 انکار است. 

نرسد،    ییکنار آمدن با مشکالت به جا   یبرا  یآدم  یهاهرگاه تالش 

و تالش  یشترب   یاضطراب  انعطاف  یش ها و  مکم  راه    شوندیتر  و 

م  یگرد  یهاحل دور  نظرش  از  آدمماندیمسأله  با    ی.  مواجه  هنگام 

  ی داشته رو ییکارا یشبرا یشکه از پ یرفتار یبه الگوها یفشار روان 

آدم محتاط ممکن است محتاط تر شده    یک  ال. به عنوان مثآوردیم

به کل و    یریکناره گ  ی و سرانجام  پرخاشگر ممکن    یک  یاکند  آدم 

 .  [5] را در هم بکوبد یزاست کنترل خودرا از دست داده و همه چ

  ی اعم از دولت  ییشجو دان   یهادر خوابگاه  یانعلت مشکالت دانشجو   به

و برهم    یانبه مکان در دانشجو  یو خودگردان و نبود حس دلبستگ

دانشجو  تعلق  آرامش و حس  به    [  4]  در خوابگاه   یان خوردن  توجه 

  ی ها مهم و قابل بررسمؤثر بر آن  یارهایآرامش و حس تعلق  و مع

به منظور    یعت طب  -تکامل روابط انسان    یدرپ  یوفیلیک ب   ی است. معمار

آسا  یجادا است  یش آرامش،  انسان  در  تعلق  حس    یکردرو   ینا   .و 

  شودیبه مکان در انسان م  ی احساس  یدلبستگ  یجادموجب ا   یطراح

م  یریو سبب شکل گ تعلق  لذا م[6]گردد    یمفهوم حس    توانی، 

  حس   یشدر افزا   ییخوابگاه دانشجو   یدر طراح  یوفیلیکب   یازمعمار

مقاله    ین استفاده کرد. روش پژوهش در ا   یان تعلق و آرامش دانشجو

بررس  ی بر مطالعات کتابخانه ا  یمبتن به  آرامش و حس    یاست که 

معمار و  تعلق  بر حس  مؤثر  عوامل  هم  یوفیلیک ب   ی تعلق،    چنین و 

و    شودیدر خوابگاه پرداخته م  یانارتقاء حس تعلق دانشجو   یچگونگ

 .  گرددیبر حس تعلق ارائه م  یوفیلیکب   یمؤثر معمار یراهکارها

 سؤاالت-1-1

دانشجو   یمعمار  ی طراح  در .1 م  یی خوابگاه  از    توان یچگونه 

بهره    یاندر جهت ارتقاء حس تعلق دانشجو   یوفیلیکب   ی معمار

 برد؟ 

در خوابگاه   یانحس تعلق دانشجو یریدر شکل گ یعوامل چه .2

 مؤثر هستند؟ 

 مبانی نظری  -2

 آرامش -1-2

 یتیدارد. ممکن است هر انسان در هر موقع  یهدو رو   یمفهوم  آرامش

آرامش منطبق    یفبا تعر  یرونیخاص به آرامش برسد اگرچه از منظر ب 

.  رسدیو به آرامش م  پنداردیم  یناست که او چن  یننباشد. دست کم ا

حاالت اضداد آن از جمله ترس،    یانآرامش و ب   یف موارد تعر  یدر برخ

م  یجانه مطرح  اضطراب  ا  ،شودیو  م  یناز  آرامش    توانیرو  گفت 

  یو عاطف  یشدن جسمان   یراض   ی،آرام گرفتن، آسودگ  یش،آسا  ینوع

توان    یانسان که م  یازهاین  ینو مهمتر  ینتر   یذهن است. از اساس

که روح     یابد  یحصول م  یباشد آرامش وقت یبه آرامش م  یاز نام برد ن 

  ی روح و جسم را فاکتورها  یشباشد. آسا   یش و جسم انسان در آسا 

که با آن    ییافراد و فضاها  یزندگ   یط. محسازندیبرآورده م  یمتعدد

  ی ناخواسته اثرات مثبت و گاه منف  یااست خواسته    یمدر ارتباط مستق

بررو آن  یرا  روان  و  مروح  کگذاردیها  بر    یرامونپ  یطمح  یفیت. 

تأث  یزیولوژی ف  های یندفرآ ا  گذاردیم  یربدن  م  ینو  اثامر    روجب 

ها در مقابل  بر رفتار آن  یجه ها و در نتبر روح و روان انسان  یممستق

 .[5] گرددیافراد جامعه م  یگرد

رنگ  هایی مؤلفه نورمناسب،  و    ی هافرم  یم، مال   یها همچون  ساده 

و    یساتتاس  ی،مطلوب، ابعاد و تناسبات، دسترس  یوار، صدا  یمنحن

محرم  یت،امن  یزات، تجه و    یت،خلوت،  تعلق  حس  مراتب،  سلسله 

طب  یهماهنگ با  ارتباط  سکونت    یعتو  محل  در  افراد  آرامش  در 

بررس[  7]  است  یرگذارتأث به  ادامه  در  و   یطیمح  یهامؤلفه  یو 

 . شودیهمچون حس تعلق پرداخته م ییمعنا  یهامؤلفه ینهمچن

 حس تعلق - 2-2

  در   یکالبد  یطمؤثر مح  یارهایاز مع  یکیو حس مکان    یریپذ  تعلق

  ی فرد، عامل  یک حس تعلق به مکان در    . [8]بهبود سالمت روان است  

تبد موجب  که  مکان   یک  یل است  به  خصوص  یفضا  و    یحس  یاتبا 

، در  یعالوه بر عناصر کالبد  یطمح  .  گردد یفرد م  ی برا  یژه و  ی رفتار

ها،  است که مردم بر اساس نقش ییو رمزها  یمعان  ها، یامپ ی بردارنده

و در    کنندیم  یی ها را ادراک و رمزگشاخود آن  های یزهتوقعات و انگ

م به قضاوت  آن  اپردازندیمورد  و    یحس کل  ین.  ادراک  از  که پس 

حس مکان    آید یخاص در فرد به وجود م  یطیقضاوت در مورد مح

بهتر از    یبهره بردار یط،فرد و مح یکه باعث هماهنگ شودیم یدهنام
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نها  یتآن، رضا  به مکان و    یتاستفاده کنندگان و در  احساس تعلق 

 . شودیتداوم حضور در آن م

به مکان شامل عوامل عوامل    یدلبستگ  یریعوامل مؤثر بر شکل گ 

خاطرات و    ی،عوامل فرد  ی،، عوامل فرهنگ   یعوامل اجتماع  ی،کالبد

.  [9]مان است  و عامل ز  یتیاز مکان، عوامل فعال  یتمندیتجارب، رضا 

  یرکننده حس تعلق به مکان به صورت ز  یجاد ا  یارهای مع  یدسته بند

 است: 

 فضا یریاجتماع پذ-3-2

ا  یافتندست    یاز روشها  یکی تعلق  است که    ییفضا   یجاد به حس 

که امکان   یافراد را با هم داشته باشد. به صورت  یری جمع پذ   یلپتانس

 و دور هم نشستن را دارا باشد. یگروه های یتانجام فعال

 یعی طب یطارتباط با مح-4-2

برگرفته    یعیحس تعلق استفاده از عناصر طب  یجادا   یاز روشها  یکی

  ی، اجتماع  یاییپو  یبر رو  تواندیسبز م  ی. فضاباشدیمنطقه م  یماز اقل

تعامالت    یسبز در برقرار  یبگذارد. فضا   یرافراد تأث  یو روان   یفرهنگ

م  یاجتماع ا  یلو  د  یجادبه  با  تآث  یگر ارتباط  موجب   یرافراد  و  دارد 

 . شودیتعلق به مکان م سح  یجادا

 مازلو یازهایبهره بردار بر اساس هرم ن یازهاین ینتام-5-2

 یزیولوژیکی ف یازهاین-1-5-2

ن   متشکل گرا   باشدیم  ی شناخت  یست ز   یازهای از  از  انسان    یشکه 

بررس  ی شناس اندازه  ی قابل  به  که  و    ی اصل  یهااست  انسان  بدن 

توجه دارد و توجه    یکشش و دسترس  یلبدن انسان از قب  یتهایقابل

عوامل مح  یبه  مح  یط در  مبلمان  منظر،  نور،  بهداشت    یط، همچون 

 . انجام کار توسط در آنها مهم است یی و توانا یعموم

 یت حس امن یجادا- 2-5-2

با  یدنرس  برای آن  ا   یدبه  ا   یدباعوامل    ینبه  :الف(    یمنیتوجه کرد 

  ی قلمرو خصوص یتب( رعا - در برابر مخاطرات یانسان   یسکونتگاهها

و نظارت ساکنان    یگی همسا  یفیتک  افزایش (  پ  –  یاز عموم  یکو تفک

 مکان  یبر حوزه عموم

 داشتن احساس تعلق -3-5-2

  ی ها  یطبه خدمات، مح  یدسترس   ین،نماد  یباییز  ین، نماد   یتهو  

 یاجتماع  یدر گروه ها یتعضو ی،اجتماع

 حس عزت نفس  یجادا-4-5-2

 ی ساز ی، شخص یننماد  یباییکنترل،  ز   

 یی به خود شکوفا یازن-5-5-2

  یتهایظرف  یبه امکانات رشد، ارضا  یانتخاب، دسترس  ی آزاد  داشتن

 یفرد

 یو شناخت  یشناخت یباز یازن-6-5-2

و    به دانستن  یلم  ی،فرمال فرم  یباییبه فرصت رشد و ز  یدسترس  

 . [ 10] یباییز  یبرا یبایی به ز   یلتما

 یط مح ییو خوانا یبوم یتهو ییباز نما -6-2

 یتهو-1-6-2

  یژگیهای و  یانگربوده و ب   یگراز عنصر د   یعنصر  یصو تشخ  یزتم  قابلیت

از فطرت معناکاو بشر    یت به هو  یاز باشد .ن  یمکان م  یا  یدههر فرد، پد 

نظام  یگیردسرچشمه م با  با احساس ارتباط  بزرگتر از خود او    یکه 

م خوانا   یت هو  ییشناسا   یارهای مع.  یشودارضائ  شهر  و    ییدر 

دلبستگ  یص،تشخ و  تعلق  انگ  ی،احساس  تعامالت    یزیخاطره  و 

 . [ 10] است  یاجتماع

 یط مح ییخوانا-2-6-2

معن  یجز  خوانایی  خوانا   یاز  م  ینکها   یعنی  یی است.  چه    یزان تا 

برقرار  یک  ین ساکن به  از    یکدیگر با    یح ارتباط صح  ی سکونتگاه قادر 

  یارتباط  یله وس  یکشهر    یطهستند.. مح  ینماد  یعناصر کالبد  یقطر

نمادها نمادها  یح صر   یاست که هم  نظ  یضمن  ی و  بردارد  در  :  یررا 

مصور، ستونها،    یهاپنجره  یادین،م  ابلوها، پرچمها، چمنها، تقاطعها، ت

حر دروازه و  ها  لبه  ا  یم ها،  مالک  ینها.  از  را  ما    یت، موقع  یت، عالئم 

گروه  یوابستگ عملکردهابه  رفتار    ی،پنهان  یها،  خدمات،  و  کاالها 

م آگاه  معن   ییجز  ینا   یسازددرست  خوانا  یاز  که    یدهنام  ییاست 

است    یگانهب   ی که نسبت به فرهنگ  ی کس  ی برا  ئمعال   ین اکثر ا.  شودیم

 . باشدیقابل درک م یرغ

 خوابگاه تعلق در   -7-2

احساسات  دانشجویان با  به خوابگاه  و ورود  خانواده  و  خانه    ی با ترک 

و حس    شوند یمواجه م  یاضطراب و افسردگ  یی، همچون غربت، تنها

  یت و تقو  یش با افزا  . شودینم   یدهدر آنها د جدید    به مکان یدلبستگ

توان حس تعلق را در    یدر خوابگاه م  یاندانشجو   یتعامالت اجتماع

در خوابگاه ساکن    یان که دانشجو  یداد، در مدت  یش افزا   انیدانشجو 

که به فضا    ی او رابطه  گیردیافراد شکل م  ین که ب   یهستند، تعامالت

  یت حس تعلق به خوابگاه مؤثرند. داشتن امن  یجاددر ا   بخشدیمعنا م

محوطه سبز     ی،خصوص  یمت، حس تملک، داشتن خلوت و حریو رضا 

 . [9] دهد ی جو احساس تعلق خاطر مخوابگاه به دانش یطدر مح یزن 

نحوه    ی،ارتباط  یبه فضاها  یت موارد مؤثر بر حس تعلق اهم  یگرد  از

  ها یها و همجوارمجاورت یینسلسله مراتب در تع یتها، رعامجاورت

  یان حس تعلق دانشجو   یشخوابگاه در جهت افزا  یاست و در طراح

 مؤثر است.

 یوفیلیک ب معماری -3

عنوان    یوفیلیکب   طراحی گرا   یکیبه  با    یدار،پا   ی معمار  هاییشاز 

دارد ارتباط بنا   ی تکامل انسان سع یر س ی یشهبر بازگشتن به ر   یدتاک

بستر طب با  بایدنما   یت آن تقو   یعیرا  و      Bioاز دو جزء  یوفیلیا . واژه 

Philia  واژه    یلتشک است،  ابتدا  یشوندی پ  Bioشده  در  که    ی است 

صفتاسم قها،  و  ماس  یدهاییها  چ  یشودکه تفاده    یا زنده    یزهای به 

مانسان  یزندگ مربوط  مثبت  یتجذاب   Philia.  شودیها  احساس    یو 

که در    یزهاییو تمام چ  هایتها، فعالاست که مردم نسبت به عادت

نت  یعتطب در  دارند.  ماست  احساس    Biophilia  یجه اطراف  همان 

انسان ممثبت  زنده  موجودات  به  نسبت  در  با یها  اگرچه  روند  شد. 

قرار گرفته    ی بحران   یتیدر وضع  ی ذات  یلم  ین شدن انسان، ا   یته مدرن 
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است    یده د  یب نوع بشر آس  ی و جسم  یسالمت روح  یجهاست، در نت

[3 ]. 

  یان دو طرفه م  یاست که رابطه ا  ینتالش بر ا   یوفیلیکب   یطراح  در

  یاز ن   یصنگاه، تشخ  یک . در  [3]  یردو انسان مدرن شکل بگ  یعتطب

برا  یفطر طب  یبرقرار  ی انسان  با  پا   یعتارتباط  همراه  و    یداریبه 

مح  یبرا  یطراح  یجهان   هاییاستراتژ افزا   ییطهایخلق    یش جهت 

سالمت    یشچون افزا  یراتیتأث  یوفیلیکب   یطراح.  است  یزندگ  یفیتک

  یش افزا  ی،بدن، باال بردن قدرت حل مشکالت، کاهش استرس و نگران 

توانا   یت،خالق  ی،خوشنود گروه  یجمع  یها   ییبهبود  کار    ی،و 

اجتماع روابط  بهبود  تمرکز،  سطح  خشونت    کاهشو    یباالبردن 

 .[3] شودیم

ها،  سبز بر روان انسان یو اثر مثبت حضور در فضا یتتوجه به اهم با

خوابگاه    ی سبز در طراح  یجهت استفاده از فضا  یان، بخصوص دانشجو

استفاده کرد. استفاده    یوفیلیکب   یمعمار  یاز اصول و الگوها  توانیم

الگوها تجربه  یوفیلیکب   ی معمار  یاز  حضور در    یممستق  یاز جمله 

هو  یعتطب گ  ا، )نور،  تجربهیاهان،آتشآّب،  غ  ی (    یم مستق  یرحضور 

  ی نور و هوا  یعی،طب  یهارنگ  یعی،مصالح طب  یرطبیعت،)تصاو  یعتطب

فرم  یساز  یهشب  یعیطب شکلشده،  و  طب  یهاها  بر    یعت، منطبق 

طب طراحیومیمیکریبا   یعت،فراخواندن  در  م  ی(    تواندیخوابگاه 

ک  یاریبس  یپاسخگو باشد،  خوابگاه  مشکالت  زندگیفیاز    ی ت 

آرامش و حس تعلق مکان    یشداد و موجب افزا  یشرا افزا  یان دانشجو 

 در خوابگاه شد.  یاندانشجو 

 
 

و همکاران، نقل شده از قلعه گالب و نوروز  ینگ)منبع: بران  و همکاران  ینگبران  یهطبق نظر یستیز یو واکنش ها یوفیلیکب یطراح یالگوها 1جدول 

 ( 1395 ی،برازجان

 هااحساسات و حالت  رفتار آگاهانه  کاهش استرس  الگو  14 

 

 طبیعت در  

 فضا 

 

 ی تمندی نگرش مثبت همراه با رضا تمرکز  /یبهبود تعادل روان  کاهش فشار خون و ضربان قلب  عت یبا طب  یارتباط بصر

 ی مثبت بر عملکرد شناخت  ریتأث کاهش فشار خون  عت ی با طب یربصریارتباط غ
بهبود احساس سالمت روان و  

 آرامش 

 ک یتم ی رریغ یمحرک حس
مثبت بر فشار خون، ضربان  ریتأث

 ی عصب ستمیقلب و س

مشاهده شده و   یاقدامات رفتار

 شده از کشف و شهود  یریاندازه گ
 

 هوا و گرما  انیجر یریرپذییتغ
سالمت و   ،ی مثبت بر راحت ریأث

 یی کارا
 مثبت بر تمرکز ریتأث

و   یجسم یاصالح و بهبود فشارها

 اطراف  یاز فضا یناش

 حضور آب
حس   شیکاهش استرس، افزا 

 آرامش، کاهش ضربان قلب
 حافظه  ییبهبود و اصالح کارا

و   یحس مشاهده گر یارتقا

 مثبت  یحس یواکنش

 و ساطع شده  کینام ینور دا
و   یتأثر مثبت بر کارکرد شبانه روز

 یی نایبهبود ب 
  

 ی واکنش مثبت در سالمت    ی عی طب یها ستمی ارتباط با س

 طبیعت 

 مشابه 

 بهتر  دید   ی ست یالگوها و اشکال ز

 شتر یب  یراحت کاهش فشار خون   عت یبا طب  یارتباط ماد

 ی دگ یچ ینظم و پ
 یمثبت بر ادراک و واکنشها ریتأث

 ی و روان   یاسترس
 بهتر  دید 

 طبیعت 

 فضایی 

 

 تیو احساس امن  شتریب  یراحت ی و ناراحت یکاهش خستگ  کاهش استرس  چشم انداز 

  تیتمرکز، دقت و حس امن  شیافزا  مکان امن 

 ی به غلبه بر ناشناختگ لیم   ی رازآلودگ

 واکنش لذت بخش    / خطر  سکیر

 معماری بیوفیلیک و حس تعلق -1-3

منظور    به  عتیطب  -تکامل روابط انسان  معماری بیوفیلیک سعی در   

آسا  جادیا تع   شی آرامش،  انسان لو حس  در    حی طرا.  [11]دارد    ق 

شود.    یما به مکان ها م  یعاطف  ی ها  ی وابستگ  ت یباعث تقو   کیلیوفیب 

  جاد ی در انسان ارا  به مکان ها   یساسحا  یدلبستگ  حیطرا  کردیروین ا

گیم شکل  سبب  و  محمفهوم    یریکند  تعلق  .  [6]  گردد  یس 

حس   بیوفیلیک  طراحی  اصول  از  نیز  قلمروها  به  توجه  و  مرزبندی 

 .  دهدوحدت و تعلق به مکان را در افراد افزایش می

 معماری بیوفیلیک و حس تعلق در خوابگاه-2-3

بیوفیلیک   معماری  رویکردهای  از  استفاده  با  خوابگاه  طراحی  در 

توان احساس تعلق، آرامش، سالمت و غنای روحی دانشجویان را  می

داد.   افزایش  خوابگاه  دارای  در  بیوفیلیک  معماری  سه  رویکردهای 

طب به  نسبت  تجربه  و  احساس  ت است  عتیدسته  شامل  ی  جربهکه 

حضور مستقیم طبیعت، تجربه حضور غیر مستقیم طبیعت و احساس  

ی حضور مستقیم طبیعت  تجربهی روانی فضا و مکان است.  و تجربه

های خوابگاه  تواند در تراسدر فضاهای معماری خوابگاه دانشجویی می

)اداره کل دانشجویی وزارت    ها از الزامات طراحی خوابگاه  که وجود آن

پزشکی،  بهداشت،   آموزش  و  از    (1394درمان  و  یافته  نمود  است، 

برد.  تراس بهره  طراحی  در  سبز  نقشی  های  طبیعت  حضور  چراکه 

فعالسازی   قابلیت  واسطه  به  مکان  به  تعلق  حس  کسب  در  مثبت 

در مطالعات  [  12]ادراکات حسی، فعالیتی و ذهنی معنایی انسان دارد  

( ملکی  نوروزیان  و  دی1398نظرپور  از  نیز  با  (  ارتباط  دانشجویان  د 

بوده   برخوردار  اهمیت  درجه  بیشترین  از  طبیعی  عناصر  و  طبیعت 

 . [13]است

توجه و طراحی برجسته فضاهای ارتباطی که جزئی از فضاهای فرعی  

تجربه و  احساس  رویکرد  در  استفاده  مورد  راهکارهای  از  ی  هستند 
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سبت به  روانی فضا و مکان در بیوفیلیک است و به تجربه و احساس ن 

گردد و باعث  تواند القا کند، برمیویژگی های خاصی که یک فضا می

فضاهایی همچون  .  [3]شود  بهبود سالمت جسمی و روحی فرد می

آستانه هشتیراهروها،  ورودی،  نمونه  های  از  غیره  و  ها،  ایوان  ها، 

فضاهای ارتباطی هستند که طراحی این فضاها به عنوان مفصل سبز  

علق مؤثر است. طراحی فضاهای ارتباطی به عنوان  در افزایش حس ت

انتقال دهنده از   انتقالی،  مفصل سبز به طوری است که یک فضای 

وضعیت حرکت به وضعیت سکون است و هم یک فضای مسیراست  

ی عرصه های مختلف مجتمع خوابگاهی است و هم  که ارتباط دهنده

که   ز داردبه عنوان فضای مکان، هویتی مستقل و حس مکانی متمای

رود و موجب  از بین می  فضایکنواختی  قلمرو،  و  حریم  در ضمن رعایت  

دلبستگی مکانی و افزایش تعامالت اجتماعی، احساس تعلق و بهبود  

 . [8]شود سالمت روان دانشجویان می

حفظ  و  ساختمان ها    ی در طراح  ک یو ارگان   یاستفاده از فرم های بوم

پرورش گ اطرا  یبوم  اهانیو  راهکارهای    ف ساختمان هادر  از دیگر 

به    ازین که    انسان  یبعد روحان به    معماری بیوفیلیک است که با توجه

در  .  [14]شود  میحس تعلق    افزایش  سبب   یی است، با یشناختن و ز

توان در طراحی نما و دیگر فضاهای خوابگاه  طراحی خوابگاه نیز می

راهکارهای افزایش حس  از آن بهره برد. همچنین با استفاده از دیگر  

بیوفیلیک همچون فراهم کردن مشارکت ساکنان   تعلق در معماری 

های هویتمند  در راستای زیباسازی و مدیریت فضاها، استفاده از المان

مرتبط با بستر به عنوان نشانه، ایجاد فضای جمعی در راستای ایجاد  

رنگ   ترکیب  از  استفاده  و  میان ساکنان  مشارکت  و  خاطره جمعی 

توان احساس تعلق  مناسب در کنار فضای سبز و زیباسازی محیط می

 و آرامش را در دانشجویان ساکن در خوابگاه افزایش داد.

 نتیجه گیری  -4

با توجه به مشکالت دانشجویان در خوابگاه و کاهش آرامش و حس  

آن طراحی  تعلق  در  بیوفیلیک  معماری  از  استفاده  خوابگاه،  در  ها 

موجب   بیوفیلیک  معماری  است.  راهگشا  دانشجویی  تکامل  خوابگاه 

و حس    ش یآرامش، آسا   جادی ادر    شود ومی  عت یطب  - روابط انسان  

در  لتع است.  ق  مؤثر  تقو   ک یلیوفیب   حیطرادانشجویان    ت یباعث 

ا  یم  خوابگاهبه    دانشجویان  یعاطف  یها  یوابستگ   کردیرو ین  شود. 

کند و  یم  جادی ارا    خوابگاهبه  دانشجویان    یساسحا  یدلبستگ  حیطرا

 . گردد یمدانشجویان س تعلق ح مفهوم  ی ریسبب شکل گ

 

 منابع  -5

(،  1390)   حسین،  پورنادری،  سیامک،   سامانی،  محمد،  علیآبادی،آرزو،    بهبهانی،  بهزاد [1]

  نشناسی و روا  معماری  بعاددر ا  نشجویاندا  ترجیحات  براساس  جدید   های  خوابگاه  طراحی

 . 68-56(، 11  یاپی)پ  1دوره ششم، شماره معاصر، نشناسیروا محیطی،

  ی مسائل و مشکالت خوابگاهها ی(، بررس 1389زاده، خالد، )  یلاصغر، اسماع  یعل  سعیدی، [2]

،  1زن و بهداشت، دوره   یدر شهر تهران ، فصلنامه  یدولت یدختر دانشگاهها یاندانشجو

 . 88-43، 1شماره  

)  ینا،م  طیبی، [3] سها،  افشان،  راهکارها1395گل  برا  یی(،    یطراح   ی ساز  یادهپ  یطراحانه 

ساختمانها  یوفیلیکبا ب   ین دوم  یطی،مح  یدر    ین نو  یاورهادست  ی الملل  ینکنفرانس 

 .یشهر  یریتو مد  یدر عمران، معمار یپژوهش

  شهر در    خودگران  یهاخوابگاهدر    ییدانشجو  یزندگ  یها(، چالش1395ستار، )  پروین، [4]

،  2، شماره 7دوره یران،ا یمسائل اجتماع ی( ، بررس یاجتماع هاییبآس بر  ید تأک )باتهران  

338-311 . 

  یدار پا  یطراح  یفاکتورها  یرتأث  ین،جمال الد   یلی،(، سه1396آالله، )  یدهدل، س   میرزنده [5]

و    ی معمار  ی کنفرانس مل  ینچهارم  ی، روان  هاییشگاهحس آرامش فضا در آسا  یشبر افزا

 .یرانا ین،قزو یت،از آرمان تا واقع یو تاب آور یداریپا یشهرساز

)  یرام  یان،متوسل  یرضا،عل  یزدی،  سلمانزاده [6] بررس 1397محمد،    ی طراح  یالگوها  ی(، 

کنفرانس    ینسوم  یعت،ارتباط انسان با طب  یبمنظور ارتقا  یدرمان  یدر فضاها  یوفیلیکب

 بلغارستان.  یست،ز  یطو مح یعمران، کشاورز یمهندس  ی،معمار یالملل ینب

جهت کسب    یطراح  یها(، شناخت مؤلفه1398)  ی،موس   ی،شاکر  یلین،آ  پوراسکندری، [7]

  یکنفرانس مل ینو چهارم یالملل ینکنفرانس ب ینسوم ی،مسکون  یمجتمع هاآرامش در 

 . یزدانشگاه هنر تبر یران،ا ی،شهر  یو طراح  یعمران و معمار یمهندس 

  یی خوابگاه دانشجو یمعمار  ی(، طراح 1396)   یم،مر  ی،کالم   ید،حم  یری،الکسار، وز  زارعی [8]

  یافت در  ینامه برا  یانکاربران، پا  یبهبود سالمت روان  یکرددختران دانشگاه زنجان با رو

 زنجان.  یران،ارشد، دانشگاه زنجان، ا یدرجه کارشناس 

  یدولت   یدختران دانشگاه  ها  ی(، حس تعلق به خوابگاه؛ مطالعه مورد 1397زهره، )   انواری، [9]

 تهران.  ان،یر ا یران،ا یفرهنگ یقاتشهر تهران، فصلنامه تحق

با    یدر انزل   یمجتمع مسکون   ی (، طراح1393ترکاشوند، عباس، )   یه،سم  یانی،سند   امانی [10]

ارشد، دانشگاه    ی درجه کارشناس   یافتدر  ینامه برا  یانهدف ارتقاء حس تعلق ساکنان، پا

 . یرانرشت، ا یالن،گ

  یعت ارتباط با طب  یراهکارها  یین (، تب1398)  ی،مقد   یان،خدابخش  ینا،م  ی،دهاقان  امینی [11]

ساختمان برج باغ    ی؛)نمونه مورد  یوفیلیک ب  ی بر اساس طراح   یمسکون   یدر ساختمانها

 . یراناصغهان، ا ی،و عمران شهر یدارتوسعه پا یالملل  ینکنفرانس ب ین(، نهمیکولآربور

  یسنت یحس تعلق در خانه ها  یشو افزا یعت(، رابطه حضور طب1393) ینب،پور، ز داعی [12]

 تهران. یران،نظر، ا باغ یران،ا

خوابگاه؛    ی کالبد   یبا فضا  یانسالمت روان دانشجو  ین (، رابطة ب1398)   ی، محمدتق  نظرپور، [13]

  یبا،ز  یهنرها  یهنشر  ،«یبهشت  ید چهار بلوک خوابگاه دختران دانشگاه شه  ی»مورد پژوه

 . 96-87،   3، شماره4دوره 

)  ی،نخع   یناسادات،ت  صدرالغروی، [14] نظر1397جالل،  رو  یوفیلیکب  یمعمار  یه(،    یکرد با 

 ی،و شهرساز  یدر عمران، معمار  یادینبن  یقاتتحق  یکنفرانس مل   یطی،مح  یروانشناس

 تهران. یران،ا

 


