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چکیده

خوابگاه ،عرصهای نیمهعموم است که در آ عدهای از همساال درگیر تعامالت بینفرهنگر م شروند.
این تعامالت م تواند تأثیر مثبت یا منف ای بر زندگ فرد بگذارد و از او در برابر تصمیمگیریهای زنردگ
اجتماع اش ،فردی مستقل یا منفعل بسازد .هدف اصل این مقاله بهتصویر کشرید زنردگ خوابگراه
است .پرسش ما این است که آیا دانشجویا دختر ،به خوابگاه حس تعلق دارند؟ حس تعلرق از ایرن ن رر
اهمیت دارد که ازیکسو شرایط مناسب باعث ایجاد این حس م شود و از سوی دیگر ،در صورت وجرود
حس تعلق به یک مکا  ،فرد برای بربود وضعیت آ تالش خواهد کرد .عوامل مرم ازجمله امنیت ،حریم
خصوص فرد ،تعامل مثبت با دیگرا مرم (هماتاق ها و مسئوال خوابگاه) ،و قوانین ،در شکلگیری حس
تعلق مؤثر هستند .در این مقاله از طریق روش داستا زندگ با  00دانشجوی دختر سراکن خوابگاههرای
دانشگاههای تررا  ،تربیت مدرس ،الزهرا ،و شرید برشت در تمرا مقراطت تیصریل مصراحبه کرردهایم.
عوامل انسان  ،مکان  ،و زمان در شکلگیری حس تعلق در خوابگاه مؤثر هستند .عوامل مرم ازجملره
رشته تیصیل  ،مقطت تیصیل  ،فرهنگ ،و نوع جامعهپذیری افراد ،سن ،ویژگ های فردی مانند درو گرا و
برو گرا بود فرد و به میزا بسیار اندک قومیت ،بر شرکلگیری ایرن حرس ترأثیر م گذارنرد .همننرین،
بررس های ما نشا م دهد که بهدلیل نداشتن حریم خصوص  ،مشرکل در ایجراد و برقرراری ارتبرا برا
مسئوال و هماتاق ها ،و میدودیتهای ناش از قوانین خوابگاه ،حس تعلرق بره خوابگراه در بسریاری از
دانشجویا پایین است .در پایا  ،راهکارهای برای بربود شرایط زندگ در خوابگاه ارائه شده است.
کلیدواژهها :خوابگاه دخترا  ،حس تعلق ،حریم خصوص
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

* این مقاله برگرفته از طرح پژوهش ای است که با سفارش و حمایرت پژوهشرکده مطالعرات فرهنگر و اجتمراع وزارت
علو انجا شده است.
داورا این مقاله :حسین ابراهیم آبادی (دانشیار روا شناس تربیتر پژوهشرکده مطالعرات فرهنگر و اجتمراع )؛ و رضرا
صمیم (استادیار جامعهشناس پژوهشکده مطالعات فرهنگ و اجتماع ).
 .1استادیار انسا شناس  ،گروه مرد شناس  ،دانشکده علو اجتماع  ،دانشگاه تررا  ،تررا  ،ایرا .


مقدمه

ورود به دانشگاه ،یک از مقاطت حساس زندگ است که غالبرا برا تیییررات زیرادی در روابرط
اجتماع همراه است .یک از این تیییرات ،انت ارات و نقشهای جدیدی است که همزما با
ورود به دانشگاه در دانشجویا شکل م گیرد (سلطان و دیگررا  .)94 ،7939 ،ایرن شررایط
برای دانشجویان که از خانواده خود جدا شده و مجبورند در شررری غیربروم و در خوابگراه
زندگ کنند ،دوچندا است .خوابگاه دانشجوی م توانرد نقرش مرمر در ایجراد احسراس
امنیت در دانشجویا غیربوم داشته باشد .ب تردید ،حس امنیت ناش از داشرتن سررپناه در
هنگا دوری از خانواده در موفقیت دانشجویا در ادامه تیصیل بسیار مؤثر اسرت .بره همرین
دلیل خوابگاه دانشجویا جایگاه ویژهای را در ن ا آموزش عال به خود اختصاص داده است
(سعیدی و اسماعیلزاده)88 ،7943 ،؛ بنابراین ،موضوع خوابگاه دانشجوی بهعنوا یکر از
دغدغههای دانشجویا در سیاستگذاری مسئوال دانشگاه ،اهمیت فراوان دارد .این موضوع
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برای دانشجویا دختر ،دارای اهمیت متفاوت است ،زیرا جامعه و خانواده در مورد ایرن قشرر
حساسیت بیشتری دارند؛ تاجای که اگر امکا اسکا در خوابگاه وجود نداشته باشد ،بسیاری
از خانوادهها با ادامۀ تیصیل دخترانشا در رشته و شرر مورد ن ر مخالفت م کنند.
از سوی دیگر ،خوابگاه ،عرصهای نیمهعموم است که در آ عدهای از همسراال  ،درگیرر
تعامالت بینفرهنگ  ،و برخوردهای قومیت م شوند .این تعامالت م توانرد ترأثیر مثبرت یرا
منف ای بر زندگ فرد داشته باشد و از او در برابر تصمیمگیریهای زندگ اجتماع اش ،فردی
مستقل یا منفعل بسازد .خوابگاه ،ادامۀ فضای دانشگاه است که در آ فرد ،تیت تعلیم و تأثیر
است .انتقال فرهنگ ،جامعهپذیری ،افزایش تخصص و مرارت ،پرورش و رشد شخص افراد،
مواردی هستند که افراد در تعامالت خود در ایرن فضرا م تواننرد کسرب کننرد (جررانگیری و
دیگرا  .)30 ،7937 ،درنرایت ،زندگ خوابگراه برا همرۀ مسرائل خرود ،برشر از زنردگ
دانشجو است .خاطره این داستا های هرچند کوچک ممکن اسرت سرالها در ذهرن بمانرد و
تأثیرهای بر زندگ آیندۀ فرد داشته باشد .این تأثیرات م تواند مثبرت یرا منفر باشرد .هردف
اصل ما در این مقاله ،بهتصویر کشید زندگ خوابگاه است و پرسش ما این است کره آیرا
دانشجویا دختر ،به خوابگاه ،اتاق ،و هماتاق هایشا احساس تعلق دارند؟ حس تعلق از این
ن ر اهمیت دارد که ازیکسو شرایط مناسب باعث ایجاد چنین حس م شود و از سوی دیگر،

در صورت وجود حس تعلق به یک مکا  ،فرد بررای بربرود وضرعیت آ ترالش خواهرد کررد.
عوامل مرم ازجمله امنیت ،حریم خصوص فرد ،تعامل مثبت با دیگرا مرم (هماتاق هرا و
مسئوال خوابگاه) و قوانین ،در شکلگیری حس تعلق مؤثرند که در این مقاله به بررسر ایرن
عوامل پرداختهایم .درنرایت ،با پاسخ به این پرسش و ارائه راهکارهرای کراربردی م خرواهیم
روایت تا حد ممکن واقع از زندگ خوابگاه دختررا را دراختیرار برنامرهریزا و مسرئوال
آموزش عال قرار دهریم ترا بره کمرک آ بتواننرد مییطر سرالمتر و برا آرامرش بیشرتر بررای
دانشجویا فراهم کنند .این برنامهها م توانند ابعاد مثبت زندگ خوابگاه را تقویت کننرد و
از ابعاد منف آ بکاهند.
 .1چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

بهن ر مید ،کنش فردی ،همواره در یک زمینۀ اجتماع رخ م دهد ،یعن چگونگ رفتار خرود و
کموکیف رابطه با دیگرا  ،حاصل فضای ارزشر گروههرای اسرت کره شرخص در درو آ هرا
بهگونهای عضویت پیدا کرده است (توسل )737 ،7910 ،؛ بنابراین ،در ایرن راسرتا سرازگاری یرا
عد سازگاری رفتار شخص باید با توجه به گروههای ارزیاب شود کره وی وامردار آ هرا اسرت.
جورج هومنز ،مسئلۀ سازگاری افراد در گروه را مطرح کرده و بر این ن ر است که بهطورکل افرراد
با جایگاه متوسط ،بیشترین میزا سازگاری را نشا م دهند و اعضای مرتبههای باال یرا پرایین در
گروهها سازگاری کمتری با گروه دارند (توسل  .)878 ،7910 ،بههرحال هرچقدر فرد ،احترا بره
خود را در گروه در مرتبۀ باالتری بیابد ،تمایل بیشتری به ارزشهای گروه پیدا م کنرد .دورکریم
نیز در ن ریه انسجا اجتماع خود ،مشکل اصل جوامت جدید را رابطه فرد با جامعره م دانرد؛
مشکل که از ازهمپاشیدگ اجتماع و ضعف پیوندهای موجود نشئت م گیرد .دورکیم بر ایرن
ن ر است که هنگام که یگانگ اجتماع ضعیف باشد ،افراد از حمایت اجتماع ب بررهانرد و
بهدنبال آ روابط اجتماع نیز ضعیف شده و افراد ،منرابت حمرایت را کره م توانسرتند از طریرق
گسترۀ روابط اجتماع و تعامل با دیگرا بهدست آورند ،از دست م دهند.
مییط ،مفروم پینیده و مرکب است که ابعاد مختلف دارد .دادههای فضای  ،جنبرههای
اجتماع  ،فرهنگ  ،فیزیک  ،معماری ،نمادی ،جیرافیای  ،تاریخ  ،و زیسرت از ابعراد مررم
مییط بهشمار م آیند .رفتار و تجربههای انسا را نم توا بدو توجه بره شررایط مییطر و
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بهطور جداگانه بررس کرد (برزاد بربران  .)00 ،7930 ،ازن ر یورگنسن و استدمن،2007( 1
 ،)291هویت مکان  ،پیوند مکان  ،دلبستگ مییطر  ،و وابسرتگ مییطر از عمردهترین
عوامل هستند که سبب دلبستگ مکان در افراد م شوند.
مییط ،عالوهبر عناصر کالبردی ،دربردارنردۀ پیا هرا ،معران  ،و رمزهرای اسرت کره مررد
براساس نقشها ،توقعات ،و انگیزههای خود آ ها را ادراک و رمزگشای م کنند و در مورد آ بره
قضاوت م پردازند .این حس کل که پس از ادراک و قضاوت در مورد مییطر خراص در فررد
بهوجود م آید« ،حس مکا » نامیده م شود که باعث هماهنگ فرد و مییط ،بررهبرداری برترر
از آ  ،رضایت استفادهکنندگا و درنرایت ،احسراس تعلرق بره آ مکرا و ترداو حضرور در آ

م شود (رلف .)11 ،7310 ،2الو و آلتمن )704 ،7332( 3بر این ن رنرد کره تعلرق بره مکرا ،
چیزی بیش از تجربۀ عاطف و شناخت مکا بوده و عقاید فرهنگ مرتبطکنندۀ افراد برا مکرا را
نیز دربر م گیرد .وی همننین معتقد است که این ارتبا در طول زندگ اتفاق م افترد و تجربرۀ
فصلنامه علمی ـ پژوهشی

010

دوره ،11شماره 2
تابستان 1931
پیاپی 22

بلندمدت از مکا م تواند به چنین ارتباط منجر شود؛ بنابراین ،از ن رر الو و آلرتمن« ،مکرا ،
فضای است که ط یک فرایند فرهنگ  ،فرردی ،و گروهر  ،معنرادار م شرود» .درواقرت ،افرراد
براساس تجربه و حس خود و همننین ،ارتباط کره برا دیگررا برقررار م کننرد ،بره فضرا معنرا
م دهند (حیردری و همکرارا  .)70 ،7939 ،اسرتدمن ( )12 ،2009برر ایرن ن رر اسرت کره
شکلگیری مکا  ،فرایندی اجتمراع و برگرفتره از ارتباطرات اجتمراع و فعالیتهرای درو آ
است؛ بنابراین ،با توجه به اینکه معان  ،اجزا ،و فعالیتهرا در مکرا کالبردی تجسرم م یابنرد و
بهوسیله شناخت انسا خلق م شوند ،درک اینکره چگونره چنرین معران ای بررای افرراد ایجراد
م شوند ،حائز اهمیت است ،و درنرایت م توا گفت ،حرس مکرا را نم تروا بردو تعامرل
انسا با آننه در جریا زندگ روزمره اتفاق م افتد ،تعیین کررد (حیردری و همکرارا ،7939 ،
 .)74بین میزا دلبستگ فرد به مکا و توجه او بره مکرا  ،ارتبرا مسرتقیم وجرود دارد (الو و
آلتمن7332 ،؛ رلف .)7310 ،حیدری و همکارا ( )7939عوامل مؤثر بر شکلگیری دلبستگ
به مکا را به موارد زیر دستهبندی م کنند :عوامل کالبدی ،عوامل اجتمراع  ،عوامرل فرهنگر ،
عوامل فردی ،خاطرات و تجارب ،رضایتمندی از مکا  ،عوامل فعالیت و عامل زما .

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

میاح و همکارانش ( )7932در پژوهش با عنوا «تیلیل تأثیر حس مکا در باال بررد
کیفیت زندگ در خوابگاه» این پرسش را مطرح کردهانرد کره چگونره م تروا خوابگراه را بره
مکان تبدیل کرد که دانشجویا آ را مانند خانۀ دو خود بپذیرند و به آ احساس تعلق داشته
باشند؟ نتایج این پژوهش نشا م دهد که امنیت ،یک از عوامل است که باعث م شود فرد
به مکان که در آ ساکن است ،احساس تعلق داشته باشد.
عالوهبر داشتن امنیت و حس تملک ،داشرتن خلروت و حرریم خصوصر نیرز در میریط
خوابگاه به دانشجو احساس تعلق خاطر م دهد .از ن ر آلرتمن ( ،)92-99 ،7942خلروت،
فرایند تن یم مرز میا افراد است و چگونگ تعامل فرد با دیگرا را مشخص م کنرد .فررد یرا
گروه ،گاه برای دیگرا راه م گشایند و گاه نیرز راه را برر میریط بیررو م بندنرد و هرگونره
تماس را با دنیای بیرو قطت م کنند .دو جنبۀ مرم این مقوله« ،خلوت مطلروب» و «خلروت
کسبشده» است .خلوت مطلوب ،میزا آرمان تعامل با دیگرا  ،و خلوت کسبشده ،میزا
واقع تعامل با دیگرا است .حالت برینۀ خلوت هنگام بهوجود م آید که ایرن دو میرزا برا
هم برابر باشند ،اما اگر خلوت کسبشده ،کمتر یرا بیشرتر از خلروت مطلروب باشرد ،حالرت
تعادل فررد از برین مر رود .براسراس تعریرف سرامر ( ،)7309من رور از فضرای شخصر ،
میدودهای است پیرامو جسم فرد که با مرزی نادیدن مشخص م شود و کس نباید به درو
آ وارد شود (حیدری و عبدیپور .)10 ،7938 ،آلتمن ( )92-99 ،7942بر این ن رر اسرت
که فضای شخص  ،الزاما مدور نیست و در همۀ جرتها بره یرک انردازه گسرترش نم یابرد.
درواقت ،فضای شخص تفکیک یا مرزی نامرئ میا خود و دیگرا است .فرد هرجا که برود،
فضای شخص اش را با خود م برد؛ بنابراین ،م توا گفت که فضای شخص  ،مییط است
که در آ درجات و شکلهای گونراگون از تمراس اجتمراع امکرا برقرراری پیردا م کننرد

(حیرردری و عبرردیپور .)10 ،7938 ،راپرراپورت ،)19 ،7301( 1خلرروت را توانررای کنترررل
تعامالت اجتماع  ،حق انتخاب ،و امکا تعامل اجتماع دلخواه برای فرد تعریرف م کنرد.
بااینحال ،خلوت نباید به گوشهگیری و تمایل به انزوا منجر شود .همننرین ،برا اینکره داشرتن
حریم شخص  ،مفروم جرا شمول است ،اما در فرهنگهای مختلف ،سازوکارهای رفتاری
متفاوت برای تن یم آ بهکار م رود (آلتمن.)93-10 ،7942 ،
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خوابگاه ،یک از مکا های متعلق به فضای دانشگاه است که دانشرجویا غیربروم در
آ ساکن هستند؛ بنابراین ،باید به خوابگاه بره عنوا زیرمجموعره ای از یرک مکرا بزر ترر
بنگریم که دارای اهداف تعلیمو تربیت است .تعلیمو تربیت منیصر به فضای کالس نیست و
آموزش در ادامۀ کالس درس در مکا های خارج از کالس ازجمله خوابگاه م توانرد مرؤثر
باشد و درصورت که خوابگاه به عنوا سکونتگاه و مکران کره بررای اسرتراحت دانشرجویا
درن ر گرفته شده است مکان آرا و ب دغدغه نباشد ،م تواند تأثیرات منف ای برر اهرداف
آموزشر و تعلیمو تربیتر داشررته باشررد و باعررث افررت تیصرریل و ایجرراد نابرنجاریهررای
اجتماع شود .ابراهیم آبادی و همکارانش ( ) 02 ،7930بر ایرن ن رنرد کره افرزایش ترراکم
جمعیت دانشجوی م تواند پیامدهای همنرو گسرترش مشرکالت رفراه  ،اجتمراع ،
روان  ،و تربیت و اخرتالل رفتراری و انیراف هرای اجتمراع در برین دانشرجویا  ،برهویژه
دانشجویا خوابگاه  ،داشته باشد که درنرایت م تواند فرایندهای آموزش و تربیت آ در
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کالس درس را به شدت تیت تأثیر قرار دهد.
حیرردری و عبرردیپور ( )7938در پژوهشر بررا عنرروا «ارزیرراب نقررش خلرروت در ارتقررای
دلبستگ به مکا در خوابگاههای دانشجوی » به این نتیجه رسریدهاند کره درصرورت که خلروت
مطلوب برای افراد ساکن در خوابگاهها تأمین نشود و مییط کالبدی ،قابلیت الز را بررای ترأمین
خلوت دراختیار ساکنا قرار ندهد ،فرد ،سازوکارهای مختلف را برای دستیاب به خلوت مطلوب
از خود بروز م دهد .این سازوکارها در سطوح مختلف کالم  ،غیرکالم  ،و رفتاری ،نمود پیردا
م کنند .نتایج ّ
کم و نیز کیف این پژوهش نشا م دهد که عوامل مانند تناسب بین روحیرات
فرد و هماتاق هایش ،تناسب بین تراکم افراد و ابعاد فیزیکر فضرا ،وجرود امکانرات و فضراهای
مختلف متناسب با عملکردهای مختلف در مییط خوابگاه و نیز انعطافپرذیری فضرا ،ازجملره
عوامل هستند که زمینۀ مناسب برای تأمین خلوت مطلوب را برای افراد فراهم م کنند.
شاکری اسک و همکارا ( ،)7939در پژوهش که ترأثیر اخرتالف فرهنگر برر تعریرف
حریم شخص در دو گروه دانشجویا ایران و قبرس را در خوابگاه مقایسه کردهانرد ،بره ایرن
نتیجه دست یافتهاند که تعریف حریم شخص و میزا استقبال از فضای تعرامل م توانرد بره
فرهنگهای مختلف وابسته باشد.
علمداری و دیگرا ( )7938نیز به این نتیجه دسرت یافتهانرد کره برا وجرود میرزا براالتر

سرزندگ و روابط اجتماع در خوابگاههای راهروی  ،اکثر دانشجویا مورد مطالعه ،خوابگاه
سوییت را ترجیح م دادند.
 .2روش پژوهش

در این پژوهش ،روش کیف بهکار رفته است .برای رسید به این من ور از روش داستا زندگ
استفاده کردهایم و از هریک از نمونهها خواستیم که داستا زنردگ خرود را از هنگرا ورود بره
خوابگاه تاکنو شرح دهند و همننین ،یک روز در طول هفته و یک روز آخر هفته را توصریف
کنند .تیلیل زندگ نامه (در اینجا تیلیل خاطره) در این مقالره بره دو قسرمت رخردادمیور و
شخصیتمیور تقسیم م شود:
 .2-1تحلیل رخدادمحور در ساختار داستان

هر داستان دارای سه مرحلۀ اساس است :آغاز ،میا و پایا  .پیرنگ ح رکت داستا از آغاز
به سمت پایا است؛ پس طرح داستا  ،مجموعۀ سازما یافتۀ وقایع اسرت کره از آغراز ترا
پایا داستا رخ م دهد و وابستگ میا حوادث را به طور عقالن تن یم م کند .مجموعرۀ
این حوادث با رابطۀ علتو معلول به هم پیوند خورده و با الگو و نقشهای مرتب شده اسرت

(نیازی و باباصفری .)731 ،7930 ،پراپ 1بر این ن ر است که هر داستان با یک وضرعیت
ثابت شروع م شود ،سپس این آرامش با یک نیروی برهمزننده بههم م خورد و به وضعیت
نامتعادل منجر م شود ،و سرانجا  ،وضعیت نامتعادل دوباره تعادل اولیۀ خود را بازم یابد
(یا نم یابد) (ایضا) .براساس این تعریف ،طرح داستا با کنش های متفاوت روبهرو اسرت
که ممکن است برهم زننده یا بازگردانندۀ تعادل به داستا باشند که م توا این کنشها را به
چرار دسته تقسیم کرد:
 .7کنشهای که تعادل برهمخوردۀ روایت را دوباره برقرار م کننرد و بره کنشهرای موفرق
معروفند؛
 .2کنشهای که تعادل روایت را بر هم م زنند و به کنشهای ناموفق معروفند؛
 .9کنشهای که سع در برقراری تعادل دارند و اگر نتوانند ،ناموفق هستند؛
 .8کنشهای که سع در بر هم زد تعادل روایت دارند و اگر نتوانند ،ناموفق خوانده م شوند.
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م توا هریک از شخصیتها ،اعم از انسان یا غیرانسان را در این چرار دسته جرای داد
(اخوت.)221-224 ،7917 ،
دانشجویا پیش از ورود به خوابگاه در شرایط متعادل در شررر خرود و در کنرار خرانواده
زندگ م کنند و پذیرش در دانشگاه در شررری دیگرر ،عامرل برهمزننردۀ ایرن تعرادل اسرت.
دانشجو با ورود به خوابگاه با زندگ نامتعادل روبهرو م شود و سع در برگرداند این تعادل
دارد .برگشتن به وضعیت تعادل ،به شرایط بسرتگ دارد کره دانشرجو برا آ روبرهرو اسرت و
مسائل برای او ایجاد م کند که از دل خاطرات او م توا به آ ها دست یافت.
 .2-2تحلیل شخصیتمحور در ساختار داستان

در این قسمت از الگوی تیلیرل روایرت گرمراس 1اسرتفاده مر کنیم .گرمراس ،شخصریتهای
داستا را بهجای رخدادهای داستا  ،میور تیلیل قرار م دهد .براساس الگوی گرماس ،قررما
یا فاعل در پ رسید به هدف است و مخالفا یا رقیبهای مانعش م شوند .قررما با کمرک
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یاریگرا از پس مخالفا برنم آید؛ تا اینکه یک ابریاریگر ،مداخله م کند و قررمرا بره هردف
م رسد .دریافتکننده ،کس است که پیروزی قررما درنرایت بره نفرت او خواهرد برود (ترولن،
 .)710 ،7939ایررن نقشهررا فراتررر از شخصرریت بررهمعنای متررداول آ هسررتند و ممکررن اسرت
شخصیتهای انسان  ،جانورا  ،اشیاء ،یا مکا ها بهجای آ بنشینند (هارلند.)937 ،7939 ،
دانشجو بهعنوا فاعل ،دارای هدف است که بررای رسرید بره آ بره دانشرگاه و خوابگراه
دانشجوی وارد م شود .در طول زندگ خوابگاه برا شخصریتهای روبرهرو م شرود کره
بعض نقش مثبت و بخش نقش منف در رسید او به هدفش بازی م کنند .درواقت ،صرینۀ
نزاع شکل م گیرد که افرادی که با دانشجو رابطه دارند در آ نقش دارند و داستا زندگ او را
شکل م دهند .از دل این صینه است که م توا مسائل و مشرکالت دانشرجو و ارتبرا ایرن
مسائل با شخصیتهای داستا را بهدست آورد و بررس کرد.
 .3توصیف انواع خوابگاه دانشجویی و نمونهگیری در این پژوهش

نخستین خوابگاه دانشجوی در ایرا متعلق به دانشگاه تررا است .این خوابگاه در تاریخ 29
آذر  7928در میل وسیع واقت در خیابا امیرآباد شمال (کارگر فعل ) با داشتن چنرد بنرای
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

کوچک و ارزا قیمت به دانشگاه تررا تیویل داده شد و از  1برمن هما سال پسرا دانشجو
در آ ساکن شدند .نخستین خوابگاه دخترا از سال  7989با گنجایش  12نفر تأسیس شرد و
شروع بهکار کرد .پس از پیروزی انقالب اسالم در سرال  ،7911ظرفیرت خوابگاههرا رو بره
افزایش نراد و پس از انقالب فرهنگ و تیییر معیار گزینش و پذیرش از نقا میرو کشور در
سال  ،7901موج متقاضیا خوابگاه ،مسئوال را به چارهجوی واداشت .در سال  7901پرس
از تشکیل ستاد اسرکا دانشرجویا در نخسرتوزیری و درنرایرت ،تصرویب قرانو بودجره،
بانکها مکلف به مشارکت در امر خوابگاهسازی شدند (زائر و قائد میمردی.)749 ،7937 ،
نسبت  90/1درصدی دانشرجویا دخترر در سرالهای  13٣3و  7918برا رونردی کموبریش
افزایش به  83/1درصرد در سرال تیصریل  7944رسریده اسرت .در ایرن سرال  19درصرد
دانشجویا ساکن خوابگاههای وزارت علرو را دختررا تشرکیل م دادنرد (آزاده و مشرتاقیا ،
 .)93 ،7932خوابگاههای دولت معموال در مجتمتهای متمرکز در نزدیکر دانشرگاهها قررار
دارنررد .اغلررب مجتمتهررای خوابگرراه دولت ر بررای اسررکا دانشررجویا سرراخته شرردهاند.
دانشجویا برای اسکا در این خوابگاهها مبلغ اندک پرداخرت م کننرد .در سرالهای اخیرر
بهدلیل افزایش تعداد دانشجویا غیربوم (00درصد تعداد کل دانشجویا کشور) و کم بود
تعداد خوابگاههای دولت  ،وزارت علو اقدا به واگذاری خوابگاههرای دانشرجوی بره بخرش
خصوص و غیردولت یا بهاصطالح ،برو سپاری بخش از خوابگاههای دانشجوی در سرطح
شررها کرده است (سعیدی و اسماعیلزاده7943 ،؛ پروین .)7930 ،این خوابگاهها ،خوابگاه
خصوص یا خودگردا نامیده م شوند و دانشجویا نسبت به خوابگاههای دولت برای اسکا
در این خوابگاهها پول بیشتری پرداخت م کنند .سراکنا خوابگاههرای خرودگردا  ،براسراس
قوانین هر دانشگاه ،متفاوت هستند؛ بهعنوا مثال ،دانشگاه الزهرا دانشجویا تر  3کارشناس
و دانشجویا ترددی که اسکا موقت دارند را به خوابگاه خودگردا معرف م کنرد .قروانین و
میدودیتها در این خوابگاهها شبیه خوابگاههای دولت است و امکانات تقریبا مشابه خوابگاه
دولت دارند .هرچند برخ از این خوابگاهها بهدلیل فرسوده بود ساختما  ،موقعیت شرری و
تیییر کاربری از اداری به خوابگاه ،وضعیت مناسب ندارند (پروین.)973 ،7930 ،
عالوهبر خوابگاههای دولت و غیردولت (خودگردا ) که زیر ن ر وزارت علو و دانشگاههای
دولت هستند ،در سطح شرر تررا پانسیو های دانشجوی نیز وجود دارند که بهشرکل کرامال
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خصوص اداره م شوند و قوانینشا شبیه خوابگاههای دولت و خودگردا نیست .مجروز ایرن
پانسیو ها توسط اداره میراث فرهنگ و گردشگری صادر م شود؛ هرچند برخ از آنا دارای
مجوز نیستند .در این مقالره برهدلیل گسرتردگ ابعراد مرورد بررسر در خوابگاههرای دولتر ،
خودگردا  ،و پانسیو ها ،تمرکز ما بر دانشجویا دختر ساکن خوابگاههای دولت شررر ترررا
است .نمونهگیری براساس رشته تیصریل و نروع دانشرگاه بروده اسرت؛ بهگونرهای کره تمرا
رشتههای تیصیل درن ر گرفته شدهاند .دانشگاه ترررا  ،دانشرگاه تربیرت مردرس ،دانشرگاه
شرید برشت  ،و دانشگاه الزهرا ازجمله دانشگاههای دولتر شررر ترررا هسرتند کره از تمرا
رشتهها دانشجو م پذیرند و درنرایت از بین تمرا دانشرگاههای ایرن شررر بررای نمونرهگیری
انتخاب شدهاند .از هر دانشگاه تعداد  71نفر از مقاطت تیصیل مختلف انتخاب شردند و برا
آ ها مصاحبه کردیم.
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 .4رفتار اجتماعی و روابط انسانی
 .4-1رابطه با خانواده

دانشجویا خوابگاه از طریق تلفن و فضای مجازی با خانواده خود در ارتبرا هسرتند .میرزا
رفتوآمد آنا به خانه ،به میزا مسافت بین شرر میل زندگ و تررا  ،وضعیت اقتصادی آنا  ،و
بستر خانوادگ و میزا وابستگ به خانواده بستگ دارد .دانشجویا سال اولر  ،معمروال بیشرتر
دلتنرگ خررانواده م شرروند و بیشرتر رفتوآمررد م کننررد .رویهمرفتره دوری دانشررجویا دختررر
خوابگاه از خانواده باعث استقالل بیشتر آنا شده است .دانشجویا  ،این اسرتقالل را دوسرت
دارند و همین امر باعث شده است که در سالهای باالتر تیصیل ،کمتر به خانه سربزنند.
حداکثر سهبار در یک تر پیش خانواده م ر ؛ یک بهخاطر کرار و یکر هرم برهدلیل هزینرۀ
زیادی که برای من داره و خستگ راه (کارشناس  ،تررا ).
رفتار بنهها و دلتنگ شو نهتنرا روی خودشو تأثیر داره ،روی بقیه هرم ترأثیر مر ذاره؛ مرثال
یک از بنهها خیل دلتنگ م کرد که اونقدر اومد و رفت و گفت من هم ته دلرم یره جروری
شد؛ دلتنگ شد  ،دلم م خواد بر اما فرصتش پیش نیومده (کارشناس  ،برشت ).
من که نم ر  ،تر به تر  ،بوده تا عید نرفتم ،تررجییم بره نرفتنره .مرن ایرن سربک زنردگ رو
دوست دار  ،چو استقاللطلب هستم (ارشد ،الزهرا).

 .4-2رابطه با هماتاقی

هرچه تفاوتهای افراد ساکن یک اتاق کمتر باشرد ،میرزا مشرکالت ،کمترر و فضرای اتراق،
مطلوبتر است .تفاوت رشته تیصیل افر ِاد هماتاق باعث م شود که افراد نتوانند زما بندی
یکسان برای انجا امور زندگ در اتاق داشته باشند؛ بهعنوا مثال ،سبک زندگ دانشرجویا

هنر ،علو انسان  ،پزشک  ،مرندس  ،و حقوق با یکردیگر متفراوت اسرت .دانشرجویا هنرر
بهدلیل داشتن کار عمل به فضای متفاوت نیازمند هستند .دانشجویا مرندس و حقوق بیشتر
باید زما خود را صرف مطالعه کنند .درحال که برخ از رشتههای علرو انسران  ،نیرازی بره
مطالعۀ زیاد در طول تر ندارند ،دانشجویا پزشک دائم نیاز به فضای برای مطالعه دارند.
تفاوت دوره تیصیل  ،بیشتر ناش از تفاوت سن دانشجویا در مقاطت مختلف و میزا
انت ارات هریک از این مقاطت از فضای خوابگاه است .دانشجویا کارشناس معموال وقت
آزاد بیشتری دارند و بیشرتر وقرت خرود را در خوابگراه بره تعامرل برا یکردیگر م گذراننرد،
درحال که دانشجویا تیصیالت تکمیل بیشتر نیاز به فضای آرام برای تمرکز و مطالعره
دارند .تفاوت قوم  ،مسئلۀ خاص بین دانشجویا ایجاد نکرده است؛ به جز کردها که بیشتر
دوست دارند در کنار یکدیگر زندگ کنند ،برای بقیۀ دانشجویا تفاوت قومیت هماتاق شا
مرم نیست .با وجود این ،تفاوت فرهنگ یک از مسائل مرم در شکل گیری رابطه دوسرتانۀ
ساکنا اتاق است .یک از موارد تفاوت فرهنگ که م تواند موجرب دردسرر شرود ،میرزا
توجه هر فرد به برداشت فردی و جمع است .میزا مرتب بود و تمیز بود از ن ر هر فرد
براساس نوع فرهنگ و نیوۀ جامعهپذیری م تواند متفاوت باشد .بسیاری از اتاقهرا قروانین
نانوشته ای دارند که بیشتر اوقات به آ عمل نم کنند .معمروال دانشرجویا سرع م کننرد
نقش افراد خانواده را به افراد اتاق تعمیم دهند .اگر فردی در یک اتاق دارای کاریزمای باشد
که بتواند نقش مادر را بازی کند ،آ اتاق از ن م بیشتری در برقراری قوانین برخوردار است.
روحیۀ جمت گرا و فردگرا نیز از عوامل مرم است که به گر یا سرد بود فضای اتاق منجرر
م شود .اگر افراد در این زمینه سنخیت نداشته باشند ،معموال از وضرعیت اتراق در عرذاب
خواهند بود .معموال ساکنا اتاق های که بیشرتر روحیره جمرتگرا برر آ هرا حراکم اسرت،
رضایت مندی بیشتری از زندگ در خوابگاه دارند و این رضرایت مندی ترا حردی اسرت کره
کمبودهای خوابگاه را قابلتیمل م کند.
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آد باید تو خوابگاه از یکسری از خواسرتههای خرودش بگرذره ،اگرر او طررف مقابرل هرم
اینجوری باشه ،کوتاه بیراد ،م شره جلرو بررد ،امرا اگرر نره ،دردسرر م شره .شرده اگرر زیراد
ازخودگذشتگ کنه ،وظیفه م شه (ارشد ،تربیت مدرس).
سال دو بهشدت فردگرای بود .کامال تکنفره بود .او واسه خودش روی تخرت برا ل تراپ
شا م خورد من اینور با کتابم و او یک هم تنرا .هری چیزیمرو مشرترک نبرود ،امرا اال
یک از هماتاق های من مثرل ماما هرا م مونره ،هر تشرویق م کنره برا هرم باشریم؛ مرثال
مجبورمو م کنه که بریم چای بذاریم .هرر کراری داریرم ول کنریم ،بیراییم دور هرم چرای
بخوریم .بعض ها بهخاطر خلقوخوشو تکنفره هستند ،بعضر ها هرم مثرل هماتاق هرای
امسال من ،روحیه جمتگرای دارند (کارشناس  ،دانشگاه تررا ).
یک نکته اینکه نباید بنههای گرافیک رو با بنههای دیگه بنداز  ،چو خیل سخته .اونا
معموال بنههای هنر م خوا شبها کار کنند و یه مشکل هرم اینره کره درسهرای مرا
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خیل سنگینتره .اونا درک نم کنند فکر م کنند ما خرخونیم .تو فاز ما نیسرتند (ارشرد،
تربیت مدرس).
سال دو  ،من لر بود  ،ترک داشتیم ،کرد داشتیم ،فارس داشرتیم؛ کررده تصرمیم گرفتره برود برا
کردها بره ،رفت (اتاقشو عوض کرد) (کارشناس  ،تررا ).
 .4-3رابطه با مسئوالن

بهطورکل در همۀ خوابگاهها این رابطه دچار چرالش اسرت؛ برهویژه مسرئوال ورود و خرروج و
مسئوال حضور و غیاب .مسئوال  ،دانشجویا را ملز به رعایت قوانین م دانند .این الزا قانون
همیشه از طرف دانشرجویا پرذیرفتن نیسرت یرا نیروۀ برخرورد مسرئوال از ن رر دانشرجویا
غیرمنعطف است؛ بهگونهای که همیشه دانشجویا را به مقابله با آنا وام دارد .دانشجویا بر این
ن رند که مسئوال خوابگاه به اندازۀ خانوادۀ آنا نتوانستهاند شرایط الز را برای بربود زندگ آنا
در خوابگاه فراهم کنند ،درحال که مسئوال چنین ادعای دارند .مسرئوال نیرز در اغلرب مروارد
دانشجویا را به عد مسئولیتپذیری و سرلانگاری در رعایت قوانین مترم م کنند و معتقدنرد،
دانشجویا نتوانستهاند با شرایط و قوانین خوابگاه سازش پیدا کنند .بهن ر م رسد که این تفراوت
نگاه ،ناش از جایگاه و نقش هرکدا و تفاوت انت ارات هریک از دیگرری باشرد .مسرئوالن کره
همدالنهتر و دلسوزانهتر و بهقول دانشجویا  ،انسان تر با دانشجویا خوابگاه رفترار م کننرد،

غالبا در بین دانشجویا میبوبترند .قدرت بیا و نیوۀ انتقال مفاهیم از سوی مسئوال به ایجاد
ارتبا برتر با دانشجویا کمک بسزای م کند .اینکه مسئوال خوابگاه شرایط زندگ دانشجویا
را درک کنند و بتوانند لی های خود را بهجای دانشجو بگذارند ،کاف است .مسرئوال خوابگراه،
قوانین خوابگاه را اجرا م کنند .یک از این قوانین ،قانو میدودیت ورود و خرروج دانشرجویا
است که تقریبا همۀ دخترا مورد مصاحبه از این قانو شکایت دارند؛ هرچنرد تعردادی از آ هرا
درنرایت معتقدند که این میدودیت به نفت آ هاست ،اما دیگرا بیشتر از این قرانو  ،مایلنرد در
صورت بروز حوادث خارج از خوابگاه از آ ها حمایت شود ،یرا در صرورت وجرود ایرن قرانو ،
وجود انعطافپذیری در شرایط خاص را انت ار دارند .آ ها از اینکه خوابگاه شبیه مکان میصور
رر بهقول آنا مانند زندا  ،پادگا  ،یا بیمارستا رر باشد ،ناراض هستند .عدهای نیز این مسئله را در
مقابل عد میدودیت زمان برای پسرا  ،امری تبعیضآمیز تلق م کنند و گاه به اعتراض بره
این موضوع پرداختهاند .این قانو ازیکسرو از طررف بسریاری از خانوادههرا نرهتنرا میردودیت
بهشمار نم آید ،بلکه باعث شده است که با خیال راحت دختر خود را روانرۀ شررر ترررا کننرد.
بهدلیل وجود این قانو که در پ آ برای دخترانشا امنیت ایجاد شده اسرت ،عردهای برا وجرود
داشتن توانای مال و اطالع از مشکالت زندگ خوابگاه  ،باز هم ترجیح م دهند دخترانشرا
در خوابگاه ساکن باشند ،تا اینکه بخواهند برایشا خانه شخص اجاره کنند.
مسئوال م تونن برتر باشن ،باید یه کم ارتباطشونو با دانشجوها برتر بکنن .تو شررایط
مثل ما قرار بگیر خودشو م فرمن که مشکالت ما چیه (کارشناس  ،الزهرا).
مسرئولین خوابگرراه اصرال انعطافپررذیر نیسرتند .بررای جابرهجای خیلر سررختگیری
م کنند ،با بنهها اصال کنار نمیا  .برای بنهها مشاوره گذاشتن ،اصال جاذبه نداره ،برره
اونجا مشکالتشو حل کنه ،چو نگاه باال به پایین دارند .خیل حالت طلبکارانه دارند؛
به همین خاطر بنهها برشو مراجعه نم کنند (کارشناس  ،برشت ).

قوانین دیگری نیز در خوابگاههای بعض از دانشگاهها وجود دارد؛ مانند قانو کار در قبال
اسکا برای دانشجویا شبانه دانشگاه تررا  .دانشجویا شبانه حت با وجود داشتن پول بررای
پرداخت هزینۀ خوابگاه نم توانند از این امکا استفاده کننرد ،مگرر اینکره در خوابگراه ،کرار
دانشجوی انجا دهند .دانشجویا مورد مصاحبۀ مرا بره ایرن قرانو اعترراض داشرتند .آ هرا
مشکالت ازجمله نداشتن اتاق مانند دیگرا  ،عد مطالعۀ کاف برهویژه در زمرا امتیانرات،
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نداشتن زما کاف برای گذرا اوقات فراغت و سرزد به خانواده را ازجملره مشرکالت خرود
عنوا کردهاند.
اتاق رو خودمو انتخاب نم کنیم و اتاقهای تعریفشدهای هست بررای دانشرجویا ،
کار در قبال ما اسکا و حق انتخاب نداریم (کارشناس  ،تررا ).
من اال دو ساله تو سلف کار م کنم ،مشکل مال ندار  ،یعن مستقل شد با اینکره خرانواده
م تونن به من پول بد  ،ول نم گیر  .از این لیاظ خوبه ،ول میدودیت داره ،چو ما بایرد
ساعت  0خوابگاه باشیم ،کل روزهرامو م سروزه ،مخصوصرا ترو امتیانرات ،کلر اذیرت
م شیم ،ول خب خود انتخاب کرد  ،چو پولشو م خوا (کارشناس  ،تررا ).

در برخ از خوابگاهها دانشجویا بهعنوا سرپرست یک ساختما یا یک راهرو منصروب
م شوند .بسیاری از دانشجویا از اینکه دانشجویا چنین مسئولیت داشرته باشرند ،رضرایت
نداشتند .دالیل ازجمله نداشتن قدرت کاف این دانشجویا برای انجرا کارهرای مربرو بره
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خوابگاه ،مانند رسیدگ به تأسیسرات خرابشرده در مقابرل کارمنردان کره دیگررا از آ هرا
حرفشنوی دارند ،برای این عد رضایت عنوا شده است .آ ها بر این ن ر بودند که کارمندا
در قبال این کار ،پول دریافت م کنند و فقط همرین وظیفره بره عردهشرا اسرت ،درحال کره
دانشجویا سرپرست ،عالوهبر انجا این کار باید به درس خود برسند و درنتیجه نم توانند به
اندازۀ کارمندا به مسائل خوابگاه رسیدگ کنند.
بنابراین ،در یک جمتبندی کل م توا گفت ،زندگ در خوابگراه ،زنردگ برا گروههرای
مختلف ،سبک زندگ های مختلف ،اخالق و رفتارهای مختلرف اسرت .دانشرجوی 74سرالۀ
کارشناس از خانواده خود که برای او امنترین جای جرا تلق م شود جدا شده و وارد یرک
مکا پرچالش و متفاوت از کانو گر خانواده م شود .برای بعضر از دانشرجویا  ،برهدلیل
پیشزمینۀ تربیت و رشد در خانوادههای متفاوت ،شرایط خوابگاه سختتر و برای برخ دیگر
آسا تر است .دانشجویا در طول این دورۀ زندگ با دیگران برخورد م کنند که لزومرا شربیه
آ ها نیستند .دانشجویا پس از عبور از یک مرحلۀ پرچالش (و برای عردهای غیرقابلتصرور)
برای برقراری ارتبا و تعامل اجتماع با دیگرا راهحلهای را کشف م کننرد و درواقرت یراد
م گیرند که چگونه م توا با دیگرا متفاوت زندگ کرد و با آ ها رابطه برقرار کرد .شاید ایرن
بزر ترین ارمیا زندگ خوابگاه باشد.

 .4-4محیط ،شامل مکان ،زمان ،و برقراری ارتباط با آن

در یک نگاه کل و تطبیق  ،در همۀ دانشگاهها ،مجتمتهای خوابگاه مورد مطالعه ،در درجه
اول براساس سطح تیصیالت دانشجویا  ،درجهبندی شدهاند .شررایط زنردگ خوابگراه و
دسترس به امکانات با باال رفتن مقطت تیصیل برتر م شود؛ بهگونرهای کره در دوره دکترری
تعداد هماتاق ها کمتر و امکانات مانند سرالن مطالعره و دسترسر بره اینترنرت برترر اسرت.
دانشجویا دکتری معموال در خوابگاه سوییت زندگ م کنند ،اما در بقیۀ دورههای تیصیل ،
خوابگاهها از نوع راهروی هستند و در هر راهرو ،چند اتاق بهعالوۀ سرویس برداشت عموم
و آشپزخانۀ مشترک وجود دارد .معموال هر ساختما یک سالن مطالعره دارد .حما هرا نیرز در
بیشتر خوابگاههای راهروی در زیرزمین هر ساختما قرار دارد .بهجز دانشگاه تربیت مدرس،
سه مجتمت خوابگاه دیگر ،دارای میوطۀ اطراف خوابگاه هسرتند .میوطرههای خوابگراه
بهطورکل دربرگیرندۀ فضای سبز ،سوپر مارکت ،سلف غرذاخوری ،سرالنهای ورزشر و در
برخ از موارد ،استخر ،دفتر امور خوابگاهها ،مرکز برداشت  ،و مرکز مشاوره هستند .البته همۀ
این موارد در همه خوابگاهها بهطور یکسان وجود ندارد.
در خوابگاههای راهروی  ،اتاقها دستکم دارای تختهای دوطبقه ،کمد و فرششرده برا
موکت هستند و در مواردی میز تیریر و قفسۀ کتاب نیز جزئر از مبلمرا اتاقهرای خوابگراه
است .در بسیاری از خوابگاههای دوره کارشناس و کارشناس ارشرد ،تعرداد افرراد هرر اتراق
بیشتر از ظرفیت پیشبین شده است؛ مثال تعداد دانشجویا کارشناس گاه شش نفر در یک
اتاق است .اتاقهای خوابگاه ازیکسو بهدلیل کوچک بود  ،نداشتن میل برای خلوت کرد
و حریم شخص  ،و همننین ،مشترک بود وسایل مرورد اسرتفاده ماننرد قفسره ،کمرد ،و میرز
تیریر ،دانشجویا را وادار به همگرای م کند .دانشجویا معموال با ورود به اتاق خود سع
م کنند قلمرو خود را مشرخص کننرد .اغلرب ،کسران که روحیرۀ فردگرایر بیشرتری دارنرد،
تختهای باالی را انتخاب م کنند تا دسترس دیگرا به آ سرخت باشرد .عردهای نیرز دور
تخت خود را با پرده م پوشانند تا یک جای نسبتا دنج و خلوت برای لی ات بهدست آورند .با
مشخص کرد بخش از اتاق بهعنوا منطقۀ ممنوعه برای دیگرا  ،قلمرو مشرخص م شرود؛
برای مثال ،بخش از قفسه یا بخش از زیرتخت یا کمد .در برخ اتاقها این روحیۀ فردگرای
تا حدی پیش م رود که افراد ،بیشتر اوقات را در تخت خرود سرپری م کننرد .هما جرا غرذا
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م خورند ،با ل تاپ خود فیلم م بیننرد و موسریق را درحال کره هردفو در گروش دارنرد،
م شنوند و با تذکر شفاه به دیگرا هشدار م دهنرد کره وارد حرریم شخص شرا نشروند.
معموال در اینگونه اتاقها رابطۀ افراد بسیار سرد و غیرصمیم است .معموال این اتاقها بررای
کسان که روحیه جمتگرا دارند ،به جرنم تبدیل م شود .برعکس در برخ اتاقها دانشجویا
با هم غذا درست م کنند ،فیلم م بینند ،خرید م کنند ،و روحیه جمتگرا حاکم است.
ما سه نفر جدا غذا درست م کردیم ،هرکس برای خودش ،بوشرری یه چنرد لقمره روی
بوشررری
تخت خودش م خورد ،ول من سفره پرن م کرد مر گفتم بیاییرد برا هرم،
ِ
م گفت نه من عجله دار  ،باید بر  .م نشست ،خیل کم فقط مراه رمضرو م اومرد.
بعض وقت ها با او خانم کرد با هم سر سفره بودیم ،اما اکثر اوقات مرن تنررای سرفره
پرن م کرد و تنرای غذا م خورد (کارشناس  ،تررا ).
ما سفره که م اندازیم هرکس هرچ داره میاره تو سفره با هم م خوریم .بعض وقتها
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هم با هم پول مر ذاریم و غرذا درسرت مر کنیم ،امرا معمروال غرذای خوابگراه هسرت
(کارشناس  ،برشت ).

دانشجویا بر این ن رند که خوابگاه ،مکان عموم است که حریم شخصر در آ معنرا
ندارد .بسیاری از آ ها تخت خود را قلمرو شخص خود م دانند و بررای لی رهای تنررای و
دور از هیاهوی خوابگاه به میوطۀ اطراف خوابگاه پناه م برند؛ بنرابراین ،از ن رر دانشرجویا
داشتن میوطه برای دانشگاههای مانند تربیت مدرس امرری ضرروری اسرت .عالوهبرر ایرن،
میوطه سبز با داشتن آالچیق و بدو میدودیت حجراب م توانرد میلر بررای تفریحهرای
فردی مانند قد زد یا دورهم های دوستانه و پیکنیک در روزهای تعطیل باشد کره دانشرگاه
الزهرا بیشتر از خوابگاههای دیگر از این امکا بررهمند است.
تو خوابگاه ،قلمرو فقط میدودۀ تخت خودته .من تو اتاقمو زیر تختمرو دو ترا قسرمت
کرد که یه قسمت برای خود هست ،یه قسمت برای تخت باالی است .یه موقت هم که
به حریمم تجاور م شه ،دلخور م شم .چند سری وسیلههای منو برداشتند گم شده ،بره
همین خاطر حساسم (کارشناس  ،الزهرا).
خوابگاه بهصورت مکانیک طراح شده .فضای برای خلوت آد ها وجرود نرداره .شرما
م خوای با خودت خلوت کن  ،هی جای نداری بری ،چو اتاقها متراکمه .یکسری

از بنه ها اومد پرده کشید دور تختشو تا یه منطقه امن داشرته باشرند .راحرت باشرن
(کارشناس  ،برشت ).
من وقت ناراحتم یا بخوا تنرا باشم ،م ر تو میوطه خوابگاه (کارشناس  ،تررا ).

از ن ر دانشجویا  ،خوابگاهها امنیت باالی دارند و همین امر باعث شده است که با وجود
مشکالت موجود ،زندگ در خوابگاه را به زندگ در منزل شخص ترجیح دهند.
خوابگاه ،امنیتش مسلما خیل برتر از خانه مجردی است .مخصوصا اگر داخل دانشگاه
باشه ،امنیت باال است .مخصوصا تو شرر بزرگ مثل تررا (ارشد ،الزهرا).

بهطورکل زما بندی در خوابگاه دانشجوی تنرا به خود فرد مربو نم شود .عروامل ماننرد
تعداد ساکنا و میزا امکانات موجود ،در زما بندی فرد مؤثرند .بر همین اساس ،معموال صربح
روزهای غیرتعطیل ،راهروها شلوغ است و دانشجویا برای رفتن بره دانشرگاه سرع در بهدسرت
آورد امکانات مانند سرویس برداشت دارند .پس از آ در طول روز ،خوابگاه سوتوکور است.
شبها ،رفتوآمد در آشرپزخانه افرزایش م یابرد و معمروال در روزهرای تعطیرل ،همرۀ سراکنا
(بهدلیل شبزندهداری تا دیروقت) ترا نزدیرک ظررر مر خوابنرد .پرس از آ آشرپزخانه شرلوغ و
دسترس به اجاق گاز سخت است .اکثر دانشجویا  ،ایا تعطیل را در خوابگاه سرپری م کننرد.
عدهای نیز اوقات فراغتشا را با آشنایا  ،رفتن به کوهنوردی ،بازار ،یا سینما م گذرانند.
 .4-5احساس تعلق

زما و مکا  ،دو عامل مؤثر در ایجاد حس تعلق هسرتند .کسران که بهمردت طروالن تری در
خوابگاه زندگ کردهاند ،نسبت به دانشجویا تازهوارد یا دانشجویان که برای مردت کوتراه
قرار است در خوابگاه زندگ کنند ،حس تعلق بیشتری به خوابگاه دارنرد .کسران که امکانرات
بیشتری مانند میوطه سبز و اتاق با فضای گر و صمیم دارند نیز تعلق بیشتری بره خوابگراه
دارند .نوع اتاق (سوییت یا راهروی ) و تعداد هماتاق ها ،رابطه با هماتاق ها ،برخورد مناسب
مسئوال  ،رضایتمندی از وضعیت خوابگاه ،و میدودیتهای قانون  ،عوامل دیگری هستند که
در ایجاد حس تعلق در دانشجویا مؤثر بودهاند .این حس تعلق باعث شده است که عدهای به
اموری مانند ن افت و آراستن اتاق خود اهمیت بیشتری بدهند؛ هرچند اکثر دانشجویا بهدلیل
کمبود امکانات ،دلتنگ  ،نداشتن حرریم شخصر و خلروت ،و زنردگ دسرتهجمع در یرک
فضای کوچک ،حس تعلق اندک به خوابگاه دارند.
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چو من اکثرا اینجا هستم ،به خوابگاه حس تعلق دار  .دورا کارشناس که فاصله برین
شررمو بیشتر بود ،اونجا میل زندگیم شده بود .به تمیزیش حساس برود  ،بره طراحر
اتاق حساس بود  ،به اینکه سر موقت ظرفها شسته بشه .هماتاق های مرن چرو اولرین
بارشونه اومد خوابگاه و دورا کارشناس خوابگاه نبود خیل حرس تعلرق نردار .
م گن خب یک دو ماه دیگه تمو م شه .من بیشتر برا مرم هست .م دونن کره گرذرا
است (ارشد ،الزهرا).
من دوست دار خوابگاه سوییت باشه که خودمو تمیزش کنیم و متعلق به خودمو باشره.
من اگه بهخاطر هماتاق ها نبود ،دیگه اصال نم تونستم بمونم (کارشناس  ،تررا ).

عدهای نیز با وجود همۀ مشکالت خوابگاه با فضای آ انس گرفتهانرد و خوابگراه را خانره
خود بهشمار م آورند .این حس به وضعیت زندگ افراد در خانواده ،ارتبا عراطف برا گرروه
همساال و هماتاق ها ،و سبک زندگ خوابگراه  ،کره بررای گروهر از دانشرجویا حرس
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استقاللطلب در برابر شرر و خانه را به ارمیا آورده است ،مربو م شود.
فضای خوابگاه مشکل زیاد داره .وسایل تا پوسیده نباشه عروض نم کننرد .یعنر انگرار
اصال فضرای خروب براشرو تعریرف نشرده .سرالن مطالعره افتضراحه ،کنرار حمرا و
موتورخونه .وقت میای ازش بیرو  ،تا یه مدت چیرزی نم شرنوی .سررویس برداشرت
برای این تعداد کاف نیست و وضعیت غذای سلف خیل ِبد ،اما بعد از  8سال برا تمرا
این سخت ها ،خوابگاه مثل خونم شده ،یعن وقت م خوا برر شررر (مشررد) انگرار
م خوا بر مسافرت و وقت م خوا برگرد  ،حس م کنم زندگیم دوباره داره برم گرده
روی روال روتین خودش .من به اینجا انس گرفتم (کارشناس  ،تررا ).
من به خاطر اینکه در خانوادۀ پرجمعیت برود  ،خوابگراه دوسرت داشرتم باشرم .خیلر
خوشیال بود  .خوابگاه ،فضای متفاوت بود و خرود برود و فضرای خرود (دکترری،
مدرس).

تقریبا هی یک از دانشجویا تمایل ندارند که پس از فارغالتیصیل به شررشا برگردنرد
و دلیل آ را آزادیای م دانند که زندگ خوابگاه برایشا فراهم کرده است؛ استقالل که تا
پیش از آ  ،در کنار خانواده نداشتهاند .همننین ،نبود امکانات کاف در شررشا بررای کرار
کرد و توسعۀ زندگ آیندهشا  ،از دالیل عالقه به ماند در تررا عنوا شده است.

من دوست ندار به شررمو برگرد  ،چو شرر کوچیک هست .من ترافیک رو دوسرت
ندار  ،ول دوست دار کار پیدا کنم و اینجا بمونم (کارشناس تررا ).
از این لیاظ که از طرف خانواده کنترل نمیش و چارچوب خاص نداری و راحرت هرر
کاری دوست داری انجا م دی ،خوبره .همرین اال هرم م خروا برر خونره ،غصرم
م گیره ،چو این آزادی نسب که دار اینجا ارزشمند هست برا و دوست ندار به خونه
برگرد (ارشد ،تررا ).

درنرایت ،دانشجویا ساکن خوابگاه بر این ن رند که زندگ خوابگاه باعث شده اسرت
که آ ها نسبت به پیش از این دورۀ زنردگ تیییرر کننرد و بره آد هرای صربور ،سرازشپذیر ،و
مستقل تبدیل شوند؛ تعامالت اجتماع شا بیشتر شود و با فرهنگها ،خلقیات ،و رفتارهرای
دیگرا آشنا شوند .عدهای نیز معتقدند ،زندگ خوابگاه آنا را بررای زنردگ مسرتقل آمراده
کرده ،به آ ها مدیریت مال آموخته ،و سبب آشنای شا با سخت های زندگ شده است.
من از خوابگاه یاد گرفتم که رو پای خود وایسم و مشکالتم رو خود حل کنم .بتونم برا
تنرای ها کنار بیا و تو تنراییم هرکس رو وارد نکنم (کارشناس  ،تررا ).
مدیریت پول رو یاد گرفتم ،اینطور که یکسری چیزها رو در اولویت قرار بد  .رفترار برا
دیگرا رو یاد گرفتم که یا سکوت کنم یا رد شم (کارشناس  ،تررا ).
من یاد گرفتم که اگه حقم رو خوردند ،ساکت نشینم ،البته اگه بفرمم که بیث با او آد
حماقته م گذر (کارشناس  ،تررا ).
م تونم تو آینده یه زندگ رو اداره کنم ،یعن یک حالت برت یاد م ده که یکم از حالت
خودمیور بود دربیای (کارشناس  ،تررا ).
رابطه و سرمایه اجتماع او چیزی هست که من بهدست آورد (کارشناس  ،تررا ).
از موقع که اومد خوابگاه ،صبر و تیملم زیاد شده .باید مدارا بکنم ،چو اخالقیرات
باألخره متفاوت است ،باید مدارا کرد .شناختم نسبت به رفتار آد ها بیشتر شد (الزهرا).
بحث و نتیجهگیری

بررس روابط انسان  ،مکان  ،و زمان در خوابگاه دخترا  ،یک تصور کل را در مورد شررایط
فردی و اجتمراع در ذهرن ایجراد م کنرد :خوابگراه (دختررا ) مکران تقریبرا عمروم و در
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مدتزمان کوتاه (دو تا  1سال) میل برای اسکا دانشجویا اسرت .در ایرن مردت کوتراه،
تعامالت که بین افراد شکل م گیرد و رابطهای که به فضا معنا م بخشد ،در ایجاد حس تعلق
به خوابگاه مؤثرند .اینکه اوال تا چه حد یک فضای واقع و تعامالت ایجادشده با ایردئالهای
فرد منطبق یا از آ دور باشد ،ثانیا شرایط زندگ جدید ،تا چه حد نیازهای فرد را برآورده کنرد،
و ثالثا فرد چه میزا بتواند خودش را با شرایط جدید سازگار کند ،همگ زندگ خوابگراه را
برای دانشجو مطلوب یا نامطلوب م کند .هرچه میزا رضایت افراد بیشتر باشد ،حس تعلق به
خوابگاه ن یز بیشتر خواهد بود .با افزایش حس تعلق به خوابگاه ،افراد برای برتر شد وضرعیت
خود بیشتر تالش خواهند کرد.
نتایج این پژوهش نشا م دهد که میزا حس تعلرق در برین سراکنا خوابگراه ،براسراس
عوامل مختلف متفاوت است .عوامل انسان  ،مکان  ،و زمان در شکلگیری حرس تعلرق بره
خوابگاه مؤثر بودند .عوامل انسان در رابطۀ فرد با هماتاق هایش و مسئوال خوابگاه خالصره
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م شود .عوامل مرم در شکلگیری رابطه هماتاق ها مؤثرند که عبارتند از :رشرته تیصریل ،
مقطت تیصیل  ،فرهنگ و نوع جامعهپذیری افراد ،سن ،ویژگ هرای فرردی ماننرد درو گررا و
برو گرا بود فرد ،و به میزا بسیار اندک قومیت ،در نوع رابطه و کنش بین ساکنا یرک اتراق
مؤثر هستند .درصورت که این عوامل باعث ایجاد تعامالت مثبت شوند ،حس زندگ روزمرره
در اتاق ،برتر و درنتیجه ،حس تعلق ،بیشتر است و بررعکس .در مرورد رابطرۀ دانشرجویا برا
مسئوال نیز این نتیجه بهدست آمد که تقریبا هی کدا رضایت از دیگری ندارند .همیشه یرک
جبرهگیری و چالش در این مورد دیده م شود کره ناشر از بررآورده نشرد انت رار هریرک از
دیگری است؛ انت اری که هی گاه از سوی هی طرف برآورده نشرده اسرت .برهن ر م رسرد،
دلیل این عد رضایت دانشجویا  ،میدودیتها و قوانین است که پاسخگوی نیازهرای آ هرا
نیست و دلیل وضت قوانین ،برای دانشجویا قانتکننده نیست .یک از این قوانین ،میردودیت
ورود و خروج برای دخترا ساکن خوابگاه است .اگرچه شرایط اجتمراع و فرهنگر جامعره
باعث وضت چنین قوانین شده است و درنرایرت ،در صرورت نبرود چنرین میردودیتهای
بسیاری از دخترا  ،حق ادامۀ تیصیل در دانشرگاه دور از خانره پردری را نداشرته باشرند ،امرا
دانشجویا دختر بر این ن رند که خوابگاه با چنین میدودیتهای  ،آزادی آنا را میدود کرده
و به مکان شبیه بیمارستا یا زندا با ن ارت شدید تبدیل شده است .همین حس میردودیت

و تیت ن ارت بود باعث شده است کره دانشرجویا  ،خوابگراه را مکران دوستداشرتن و
صمیم ندانند و درنتیجه ،در کراهش حرس تعلرق آنرا مرؤثر بروده اسرت .بااینحرال ،همرۀ
دانشجویا از امنیت خوابگراه کرامال راضر هسرتند .درسرت اسرت کره ایرن امنیرت نیرز از
سیستمهای شدید کنترل ناش شده است و امنیت ،یرک مؤلفره مررم در ایجراد حرس تعلرق
است ،اما بهدلیل احساس میدودیت که در مقایسه با دانشجویا پسرر در ذهرن ایجراد کررده
است ،در نگاه نخست ،حس نم شود.
حس تعلق به خوابگاه بهعنوا یک مکرا در یرک فراینرد اجتمراع و در درو ارتباطرات
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 ،)11در جریا زندگ روزمرۀ فرد در خوابگراه و گرذرا زمرا (روز و شرب ،ایرا تعطیرل ،و
غیرتعطیل) و تعامل فرد با اتاق ،تخت ،میوطه ،و سایر مکا ها ،حس تعلرق شرکل م گیررد.
خوابگاه بهدلیل اینکه عرصهای نیمهعموم است ،با خانۀ شخص متفاوت است .در خوابگاه،
حریم خصوص افراد شعاع کمتری دارد .هرچه حریم خصوص افراد تنگتر باشد ،حس تعلق
نیز کاهش خواهد یافرت .هرچنرد انسرا گراه نیازمنرد کراهش شرعاع حرریم خصوصر و
بهاشتراک گذاشتن احساسات مانند غم غربت با دیگرا (هماتاق ها) است ،امرا داشرتن یرک
قلمرو شخص و جای برای خلوت کرد با خود نیز از نیازهای هر فردی است که بهندرت در
خوابگاه بهدست م آید .ویژگ های اخالق مانند درو گرا یا برو گرا بود  ،یرا حتر تفراوت
فرهنگ  ،در میزا شعاع حریم شخص افراد تأثیرگذار هستند؛ بنابراین ،متناسب با این تفاوت،
برآورده شد نیاز افراد در خوابگاه ،متفاوت است و درنتیجه ،تأثیر متفاوت دارد .عردهای تمرا
خوابگاه را از آ ِ خود تصور م کنند و گروه نیز از خوابگاه ،فقط تختشا را قلمرو شخصر
خود م دانند .عوامل فضای  ،ازجمله راهروی یا سوییت برود خوابگراه ،در افرزایش شرعاع
قلمرو شخص مؤثر هستند .نتایج پژوهش حاضر نشا م دهد که میزا رضایت و درنتیجره،
حس تعلق افرادی که در خوابگاه سوییت زندگ م کنند ،نسبت به ساکنا خوابگاه راهروی ،
بیشتر است .یک دیگر از فضاهای که افراد م تواننرد در آ برا خرود خلروت کننرد ،میوطره
خوابگاه است .رضایت دانشجویا ساکن در خوابگاههای مانند دانشرگاه الزهررا کره میوطرۀ
خوابگاه بزر تر و مجرزتری دارند ،بیشتر از بقیۀ خوابگاهها است.
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نتایج پژوهش ما نشا م دهد که با وجود تما مشکالت زندگ در خوابگراه ،بسریاری از
دانشجویا دختر در پایا تیصیل خود دوست ندارند به شرر و دیار خود بازگردند ،زیررا ایرن
شیوه زندگ نوع استقالل را برایشا بهارمیا آورده است .در حال حاضر خوابگاه دانشجوی
تقریبا تنرا میل است که دخترا  ،زندگ برا همسراال خرود را تجربره م کننرد؛ زنردگ برا
همساالن که فرهنگ متفاوت دارند و از شرر ،روستا ،یا قومیت متفاوت آمدهانرد .ترا پریش از
آ  ،دخترا یا در خانه پدری ،زیر ن ر پدر زنردگ م کردنرد ،یرا ازدواج م کردنرد و بایرد برا
شوهرشا سازگار م شدند .زندگ خوابگاه  ،یک از موقعیتهرای انگشتشرمار عراری از
ن ارت مستقیم مردانه در زندگ دخترا است؛ ازاینرو ،شراید بزر تررین ویژگر زنردگ در
خوابگاه برای دانشجویا دختر ،رسید به استقالل باشد که دستیاب به آ در کنرار خرانواده،
بسیار دشوار است .زندگ در یک شرر غیربوم و دور از خانواده و انجرا کارهرای شخصر
بدو کمک دیگرا  ،تجربۀ ویژهای است که درعینحال مسائل خاص خود را نیز بههمراه داشته
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است .موارد دیگری مانند زندگ در کال شرر تررا و کوچک برود شررر مبردا دانشرجویا ،
نبود امکانات و شرایط شیل مناسب در شررشرا  ،و عرد اسرتقالل کراف در شررر میرل
زندگ شا  ،عوامل هستند که دانشجویا را وادار به ماند م کنند؛ بهگونرهای کره برخر از
آ ها حاضرند بهازای داشتن یک تخت ،برای دانشگاه کرار کننرد و در شررایط سرخت زنردگ
کنند ،ول به شررشا برنگردند.
خوابگاه بهعنوا بخش از فضای دانشگاه باید بتواند با ایجراد حرس تعلرق ،دلبسرتگ  ،و
آرامش ،به اهداف تعلیموتربیت و آموزش کمک کند .این درحال است که برای تعداد زیرادی
از ساکنا خود به عامل اضطراب و تنش تبدیل شده است .شرایط نامطلوب از ن ر بسریاری از
دانشجویا دختر ساکن خوابگاه تأثیر منف ای بر فعالیتهرای درسر آ هرا گذاشرته اسرت؛
تاجای که عدهای از دانشجویا را وادار به ترک تیصیل کرده یا باعث افت تیصیل آ ها شده
است .از سوی دیگر ،خوابگاه بهدلیل اینکه م تواند در ذیل مکا های دیگر دانشگاه ،عرصهای
آموزش تلق شود ،برای دانشجویا دختر جوان که دور از خرانواده ،زنردگ مسرتقل پیشره
کردهاند تا حد زیادی توانسته است آموزش زندگ بدهرد و برر توسرعه روابرط اجتمراع آنرا
تأثیرگذار باشد.

ارائه راهکارهای عملی و کاربردی
در سطح کالن میتوان راهکارهای ز یر را پیشنهاد داد:

 .7توسعه متواز امکانات در شررهای ایرا و تمرکززدای از پایتخت؛ برهطورکل  ،تمرکرز
تعرداد زیررادی از دانشررگاههای معتبرر ایررا در شرررر ترررا  ،باعرث سررازیر شررد جمعیررت
دانشجوی به این شرر م شود .عالوهبر این ،این دانشجویا بهدلیل توسعه نامتواز امکانرات
در شررهای کوچک و تمرکز امکانات در شرر تررا  ،پس از پایا تیصیل مایل نیستند به شرر
خود بازگردند؛ بنابراین ،یک از راهکارهای کال  ،توسعۀ متواز امکانرات در همرۀ شرررهای
کشور است .وزارت علو نیز در راستای این هدف م توانرد از تمرکرز دانشرگاههای معتبرر در
شرر تررا بکاهد و امکانات و شرایط دانشگاههای دیگر را افزایش دهد تا دانشجویا بوم هر
شرر بتوانند در شرر میل زندگ خود تیصریل کننرد .دراینصرورت ،میرزا عالقهمنردی بره
تیصیل در تررا کمتر شده و خوابگاهها نیز جمعیت قابلقبول و متناسرب برا ظرفیرت واقعر
خود را اسکا خواهند داد.
 .2کاهش تعداد ساکنا هرر اتراق ،یکر از راهحلهرای اسرت کره م توانرد بسریاری از
مشکالت اجتماع خوابگاه را کاهش دهد .فضا و امکانات پیشبین شدهای مانند دستشروی
و حما  ،آشپزخانه و رخشویخانه برای این تعداد دانشجو کاف نیسرت .تعرداد پیشبین شرده
برای مساحت هر اتاق ،کمتر از تعداد واقع ساکنا هر اتاق است؛ بهویژه در دورۀ کارشناس ،
این مورد بیشتر بهچشم م خورد .ازآنجاکره افرزایش زیربنرا و مسراحت و امکانرات ،نیازمنرد
بودجۀ زیادی است ،بنابراین باید بهطورکل از پذیرش تعداد زیاد دانشجویا غیربروم پرهیرز
کرد .تعداد دانشجویا پذیرفتهشده باید با ظرفیت و امکانات خوابگاهها همخوان داشته باشد.
 .9هما گونه که نتایج پژوهشهای دیگر و همننین ایرن پرژوهش نشرا دادهانرد ،فضرا و
نیوۀ طراح آ م تواند سبب افزایش رضایتمندی در خوابگاه شود؛ بهعنوا مثال ،نتایج ایرن
پژوهش نشا م دهد که ازن ر دانشجویا  ،خوابگاه سوییت برتر از خوابگاه راهروی است؛
بنابراین ،هنگا ایجاد خوابگاههای جدید این نکته م تواند مدن ر قرار گیرد.
همننین در سطح خرد و برای کاهش مشکالت زندگ خوابگاه م توا از راهحلهرای
که نیازی به بودجه زیادی ندارند ،استفاده کرد:
 .7براساس نتایج این پژوهش ،یک از معضالت دانشجویا ساکن یک اتاق ،هماتاق های
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غیرهمسنخ است .برای کاهش این مشکل ،پیش از ورود افراد به هر اتاق م توا برنامرهریزی،
و انتخاب هماتاق ها را مدیریت کرد؛ بهاینترتیب که در ابتدای ورود دانشجویا به خوابگراه،
یک شب همۀ افراد در یک مکا متمرکز مانند سالن ورزش یا نمازخانه اسکا داده شوند ،بین
آ ها فر های توزیت شود که ویژگ های عموم شرا ازجملره مشخصرات خرانوادگ  ،رشرته
تیصیل  ،عالقهمندیها ،و مواردی از این قبیل تعیین شود .براساس نتایج این فر هرا م تروا
نقشۀ توزیت انسان یک خوابگاه ،یک راهرو ،و یک اتاق را طراح کرد .همننرین ،برا اسرکا
این دانشجویا در شب اول بهصورت متمرکز ،کسان که از ن رر اخالقر شربیهترند ،فرصرت
دارند که یکدیگر را پیدا کنند و به آ ها این اجازه داده م شود که هماتاق خود را برگزینند.
 .2انعطافپذیری در بعض قوانین مانند قانو میدودیت ورود و خروج راهکرار دیگرری
م تواند باشد .هرچند زما ورود و خرروج بررای دانشرجویا دخترر یرک میردودیت تلقر
م شود و تقریبا همۀ آ ها از این قانو ابراز نارضایت م کنند ،اما بررای خانوادههایشرا مایره
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آرامش خاطر است .بااینحال م توا با اندک انعطافپذیری ،میزا نارضایت دانشرجویا را
کاهش داد .مسئوال ورود و خروج م توانند رفتار برتری با دانشجویا داشته باشند و برهجای
تردید ،این حس را ایجاد کنند که اگر مشکل برای آ ها پیش بیاید ،کس هست کره از آ هرا
حمایت کند .افزو بر این ،اضافه کرد برخ امکانات مانند سروپرمارکت ،دسرتگاه فتروکپ ،
خشکشوی  ،درمانگاه ،سالن غذاخوری ،و ...در میوطۀ خوابگاه ،میزا مراجعه بره خرارج از
میوطۀ خوابگاه را کاهش م دهد و درنتیجه ،دانشجویا نیازی به خروج از میوطه نخواهنرد
داشت .البته برخ مجتمتها این امکانات را دارند؛ بهعنوا مثال ،دانشگاه الزهرا تا حد زیادی
توانسته است این امکانات را (بهجز درمانگاه و سالن غذاخوری) برای دانشجویا فراهم کند.
 .9برتر است برای جلوگیری از ب ن م در خوابگاه ،قوانین خاص تعیین شرود .برهعنوا
مثال ،وجود قانو خاموش اتاقها در یک ساعت مشخص در طول هفتره م توانرد بره مرن م
شد خواب دانشجویا کمک کند .البته پیش از اجرای این قانو باید زیرساختهای فرراهم
شود تا دانشجویان که مایلند در طول شب درس بخوانند ،بدو مزاحمت برای ساکنا دیگرر
اتاق ،امکا بیدار بود را داشته باشند؛ مثال اضافه کرد یک چراغ مطالعره براالی تخرت هرر
دانشجو یا وجود سالن مطالعه در هر راهرو م تواند این امکا را برای دانشجویا فراهم کند.
.8در طراح فضا م توا موارد بسیار سادهای را بهکار بررد و خوابگراه را بره یرک میریط

اجتماع مطلوب تبدیل کرد؛ بهعنوا مثال ،اضافه کرد یک میز و چند صندل در آشرپزخانۀ
هر راهرو ،این امکا را فراهم م کند که دانشجویا بتوانند دور هم غذا بخورنرد .اگرر اضرافه
کرد میز غذاخوری به هر اتاق امکا پذیر نیست ،میز غذاخوری در هرر آشرپزخانه نره هزینرۀ
زیادی دارد و نه نیازمند فضای بزر تری است .این میز ،میل برای ایجاد همگرایر جمعر
است و قابلیت آ را دارد که واگرای و فردگرای را در خوابگراه کراهش دهرد و از ایرن طریرق
دانشجویا با دوستا خود ارتبا برقرار م کنند ،جشنهای کوچک دور هم برگزار م کنند و
فضای صمیم ای ایجاد م شود ،ن ارهگر آشپزی اقروا دیگرر خواهنرد برود ،احسراس تعلرق
بیشتری به فضای خوابگاه خواهند کرد ،و همننین ،برای هماتاق هایشا که مایل بره مطالعره
در اتاق مطالعه هستند فرصت فراهم م کنند.
سپاسگزاری

این مقاله با حمایت مال پژوهشکده مطالعات فرهنگر و اجتمراع وزارت علرو انجرا
شده است که از ایرن حمایرت کمرال تشرکر و قردردان را دار  .همننرین ،از خانمهرا ربراب
صادق نژاد و معصومه قدیری که در انجا کار میدان پژوهش کمک کردهاند ،تشکر و قدردان
م کنم.
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آزاده ،منصوره اع م؛ و مشتاقیا  ،مرضیه ( .)7932دشواریهای بازگشت به مبدا مراجرت :جدای فرهنگ  ،طرد و
برزیست  .هسمئل اجتممیی ایران.91-00 ،)7(0 ،
برزاد بربران  ،آرزو؛ عل آبادی ،میمد؛ سامان  ،سیامک؛ و پورنادری ،حسین ( .)7930طراح خوابگاههای جدیرد
بر اساس ترجییات دانشجویا در ابعاد معماری و روانشناس مییط  .روانشامسی هعمصر.13-04 ،)7(0 ،
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پروین ،ستار ( .)7930چالشهای زندگ دانشجوی در خوابگاههایخودگرداندرشهرتهران(باتاکیدبررسیری های
اجتماعی).فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران.977-994 ،)2(1 ،
توسل  ،غال عباس ( .)7910نظری همی جمهع شامسی (چاپ چرار ) .تررا  :انتشارات سمت
تولن ،مایکل ( .)7939روایتشامسی درآهدی زبمنشامختیلانتقمدی (مترجم :سریدهفاطمه علروی ،و فاطمره نعمتر ).
تررا  :سمت.
حیدری ،عل اکبر؛ مطلب  ،قاسم؛ و نکوی مررر ،فاطمره ( .)7939بررسر نیروه ارتبرا میرا دو مفررو حرس مکرا و
دلبستگ بره مکرا در خوابگراه دانشرجویا  .نشلری هارهلمی زیبم لهعملمری و شهرسلمزی.71-22 ،)7(73 ،
حیدری ،عل اکبرر؛ و عبردیپور ،زهررا ( .)7938ارزیراب نقرش خلروت در ارتقرای دلبسرتگ بره مکرا در خوابگاههرای
دانشجوی  .نشری هارهمی زیبملهعممری و شهرسمزی.19-40 ،)8(20 ،
جرانگیری ،جرانگیر؛ ابوتراب زارچ  ،فاطمه؛ تنرا ،فاطمه؛ و ابوتراب زارچ  ،حمیده ( .)7937بررس رابطره برین
رضایت از زنردگ خوابگراه و از خودبیگرانگ دانشرجویا دخترر خوابگراه (مطالعره مروردی :دانشرگاه
اصفرا ) .هجن زن در فرهاگ و هار.43-700 ،)8(8 ،
رضا سلطان  ،پروانه؛ قنبری خانقاه ،عاطفه؛ و مریدی ،مریم ( .)7939مقایسه کیفیت زندگ مرتبط برا سرالمت در
دانشجویا خوابگاه و غیرخوابگاه هجن پرستمری و همهمیی جمهعنگر.94-81 ،)18(28 ،
زائر ،لیال؛ و قائد میمدی ،میمدجواد ( .)7937مشکالت اجتماع تیصیل دانشرجویا دخترر ( 74-23سراله)
ساکن خوابگاه دانشگاههای آزاد اسالم منطقه  72از دید خود دانشجویا  .فصنامه پژوهشهلمی اجتملمیی،
.713-204 ،)74(0

سعیدی ،عل اصیر؛ و اسماعیلزاده ،خالد ( .)7943بررس مسرائل و مشرکالت خوابگاههرای دانشرجویا دخترر
دانشگاههای دولت در شرر تررا  .فصنامه زن و بهداشت89-44 ،)7(7 ،
شاکری اسک  ،شکوه؛ و لیتکوه  ،ساناز ( .)7939اختالفات فرهنگر عرامل تاثیرگرذار برر ترجییرات مییطر
دانشجویا نسبت به فضای خوابگاه (نمونه موردی ،ایرا و قبررس) .نشلری ینملی پژوهشلی انجملم ینملی
هعممری و شهرسمزی ایران.7-77 ،4 ،
علمداری ،مریم؛ عشرت  ،پرستو؛ و دوالب  ،پویا ( .)7938زمینهسازی پایداری اجتمراع خوابگراه دانشرجوی برا
رویکرد روانشناس مییط (میور مرد و پایداری اجتماع ) .اولیم رافرانس تخصصی هعممری و شهرسلمزی
ایران ( )4931شیراز ،موسسه عال علو و فناوری حکیم عرف شیراز.
میاح  ،مائده؛ و رهای  ،امید و الری بقال کیانوش( .)7932تیلیل تاثیر حس مکا در باال برد کیفیت زندگ در
خوابگاه نمونه موردی مجتمت خوابگاه خواهرا دانشگاه شرید چمرا اهواز .همایش معماری پایدار و توسعه
شرری ( ،)7932بوکا  ،شرکت سازه کویر.
نیازی ،شررزاد؛ و باباصفری ،عل اصیر ( .)7930تیلیل ساختاری داستا نل و دمن فیض دکن  .فصنامه ینملی
پژوهشی نقد ادبی.741 -271 ،)78(8 ،
هارلند ،رینارد ( .) 7939درآمدی تاریخ بر ن ریه ادب از افالطو تا بارت (متررجم :علر معصروم  ،و شراپور
جورکش) .تررا  :چشمه( .تاریخ اصل اثر .)7914
.
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