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ینیوعیذینی،قلمرویایخوابگاییتزندگیفی،کیتزندگیفیک :ها کلیدواژه

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

مسئول()نواسندهرا ااتهرا ،،یخوارزمدانشگاه،یانسانعلومواتیادبهدانشکد،یشناسجامعهدانشیار.1

.را ااتهرا ،،یوارزمخدانشگاه،یانسانعلومواتیادبهدانشکد،یشناسجامعهارااستاد.2


https://dx.doi.org/10.22035/jicr.2018.390
https://dx.doi.org/10.22035/jicr.2018.390
:%20%20http:/www.jicr.ir/article_390.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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 مقدمه. ۱
ی،توربدۀدشدواریمدتطدوننیدورازخانوادهوبرا،بهایسکونتدرمسکندانشوو

آندا یرابدرایفرصدتد،ادجدینسبکزندگاژهدخترا ،است.ااوا ،بهادانشوویبرا
گدرواا داکنند،چگونهبادانشدوویرندکهچگونهمستقلزندگیادبگاکندتایفرایمم

وادیاشدترا بگذارنددو...)خزایاسازشکنند،فضداوامکانداترابدایدمبهیاتاقیم
،سداختما یکدازیکمکدا فادعنوا بدهای(.خوابگاهدانشوو1،80۷0،۷44یمکارا 
سدکونت،آرامدش،ویدکدهبدرااآیشمارمدانشگاهبهیازفضایا،ومحدودهیمسکون

درحدمقرراتیورفاییرامکاناتفرینگایمراهساا ،بهادانشووینسالمتروانیتأم
دانشدگاهبدرآ حداکماسدتیواداریدرنظرگرفتهشدهاستوتماممقدرراتانضدباط

حداکمبدرایگراکادزیوفیکدازیفینفضدااازاتر(،امامهم۷۹41،8پورفرد،ما)کر
حدالکدهنیاسدتکدهدرعیوفرینگدیاجتماعیکفضااایخوابگاه،خوابگاهدانشوو

،کسبیزندگییاشمهارتا،افزایروابطاجتماعیریادگامانندیمثبتفراوانییاجنبه
ییابیبداآسدایاروادماننددخطدررویایمنفدییا،و...دارد،جنبهیزندگییاتوربه
بدهیمندداعالقهاشا،کایشگرایدارنافدی،تضعی،کایشعملکردآموزشیاجتماع

یاتوجهکنند.دبهآ ازداردکهمسئون بای،و...نیحوابوپوششاسالم
مودربافدتیکنیمدیتیجنسدرازناندهوتکایکهخوابگداهدانشدووین،ینگامابراافزو 

ازیکدارندد.یگیبدهخدودمینمشدکالت،شدکلمتفداوتاددااتردیم،بیدییدخترا قرارم
شازورودبدهیدختدرا )پدیحاکمبدرجامعدهبدرایزاتامحدودیکهعوارضفضاایجایا

یمنفدیامددیاینفضداپادنایقدااستوبهایکند،خوابگاهدانشوویدانشگاه(درآ بروزم
،۷۹۳8)یوشدکرینورۀمطالعدۀشدواعودیدخترا خوایدداشتتاپسرا .نتیبرایشتریب

ا پسددر،بدداتوجددهبددهاسددهبددادانشددوواا دختددردرمقاازبددهمشددکالتدانشددوویدد(ن۷4۱
کدهدریدخترا ،اذعا داشتهاسدت.مطالعداتفراواندیموجوددرجامعهبراییاتامحدود

،یشدکروینور؛شدواع۷۹44ویمکارا ،ی؛مثنو۷۹40،یامنینمونه:پیداخلکشور)برا
وادی؛خزا2،800۳نمونده:رادرویدا ی(وخارجازکشور)بدرا۷۹۳8،ی؛شکرالله۷۹۳8

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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؛2،80۷0یوچددداودوری؛مودسدددوک1،80۷۹؛ِکِلمندددتویمکددارا 80۷0،80۷۷یمکددارا ،
دختدرا ای(درموردمسائلگوناگو مربدوببدهخوابگداهدانشدوو3،80۷1ا یروحسنیبیآندیسان

دارند.یادارادیاومشکالتزایا،انخوابگاهانمطلبدارندکهاازدنلتبرایناندانوامشده
تابدررضداایسکونتدانشدوویرفضایدرپژویشحاضر،تأثیاماموضوعموردبررس

ن،بدااگر،است؛بنابراادی،ازسویسووعملکردآموزشکاازییاازدانشگاهوآموزشعالآ 
ییابرندوتوربدهیَسرمسومزما خودرادرخوابگاهبهکاشازیبا انکهدانشوواتوجهبها

طدانشدگاه،یشدترازخدوِدمحدیاربییمراهدارد،بسدیدابدهآ ینخوابگداهبدرااکهایاستهاز
یرییاتدابآ یطخوابگایابهبودشرایرو،نزماستبرانادانشکده،وکالسدرساست،ازا

دختدرا ایدانشدووییاتخوابگاهیتسنوشوضعیباتوجهبهایمن،ادهشود؛بنابرایشااند
نپرسشآتازواجراا،پژویشحاضربراساسای،واجتماعی،فرینگیدرابعادمختلفرفای

نمسدائلاتدرمهم«»دارندد یندیوعیدرابعادذینیتیفییاچهکنخوابگاهاا»شدهاستکه
ا تاچهانددازهادانشوو»،و«یستندییاچهمواردنخوابگاهاای،واجتماعی،فرینگیرفای

تدارند انابعادرضاادرایطزندگاازشرا
 
 ی. چارچوب مفهوم2

ا دختدرازمنظدراخوابگداهدانشدوویتزنددگیدفیکیبررسینپژویشبرااکهایچارچوب
یتزندددگیددفیک»کاربسددتهاسددت،بددرمفهددومدهوبددهاددبرگزی،واجتمدداعی،فرینگددیرفددای

ینمفهومبهمداکمدککدردتداتالدبابعدادزنددگاتایمتمرکزاستکهجامع«4یخوابگای
نمقالدهادیا،دراافتهاادالحومزیدلم،امابهیکنیرادرسهحوزۀموردنظربررسایدانشوو

یا،براساسموضدوعاتمختلدف،ربخشا)البتهمنسوم(ازآ اکتفاشدهوسایتنهابهبخش
خوایندشد.یبررسیگرادییادرمقاله
،یشناسدد،روا یشناسددجامعهییددادرپژویشیارشددتهنیبی،مفهددومیتزندددگیددفیک
اسدتکدهی،وچندوجهی،انتزاعینسبی(وامر5،8004ساگر)فرادییا،ورشتهیابابازار

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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اد.آ ارائهدیبرایفمطلق،جامع،ومانعا،تعریارشتها یمیکرداتوا بدو اتخاذروینم
،یروندیوبیندیطعابدهشدرایووابستگینی،ضمندارابود ابعادعیتزندگیفین،کییمچن
داردیبسدتگیتزنددگیوهبهتصوراتوادرا فردازواقعیاستودرنتیودرونیذینیامر

وجدودداردکدهیتزندگیفییادربارۀکفاازتعریاارگستردهیفبسی(.ط۷۹44،ی)خوارزم
ییاازمقالدهینکده،دربخشداشمارد.ضدمنایموردبرم۷00شازییارابادآ تعد1شالو 

یناصدطال،،امدرانکرد افا،تعریاتعلومپزشکیژهدرادباو،بهیتزندگیفیمربوببهک
14کدهبدریمنددعنوا مثدال،درمدرورنظامپردازند؛بدهیشتربهسنوشآ میجاستوبارا

،بااعتقادبه2تینظرِکیا،بهموردازآ ۷1تبطباسالمتانوامشد،مریتزندگیفیکیالگو
دبریازآ ارائهندادهوباتأکیفافکرد،تعراقتعریطوردقرابهیتزندگیفیتوا کینکهنماا

ایاند)مؤسسۀاجرافآ سرباززدها،ازتعریتزندگیفیسراغسنوشکارفتنبهاکردیاارو
(.3،8000،۷۷اسکاتلند
اریبسدیتزنددگیدفیزاستفادهازاصدطال،کینکارشناسا ومتخصصا نین،بابراافزو 

ننظرنددکدهاد(بدرا8000توشدالو )یدنموردوجودندارد.ِکادرایمتنوعبودهواجماع
فکرد:اتوا بهسهشکلتعریرامیتزندگیفیک

کند؛یترافرایمماویداتیکهمرجع4کنندهکمفهومحساساعنوا الف(به
؛5یکسازۀاجتماعاعنوا ب(به
،800۷ت،)یرِکیتعبابها،7کنندهکنواختااموضوعا6بخشکمفهومساما اعنوا ج(به

افراد.یندبهبودزندگاکرد بهفرانگاهیمندبراکچارچوبنظاما(04
ازاصدطال،10وکارشناسدانه9یارحرفدهیفتاد(،دوتعر۷۳۳0،00۹)8ازنظرفارکویار

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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مثبدتازیضدمنییدابدردنلتی،مبتنیارحرفدهیفتادوجدودداردکدهتعریتزنددگیفیک
«تیدفیک»ازیانامدهففرینگادشتربرتعریفکارشناسانهبااستوتعر«تیفیک»اصطال،

یامنفدادزکهممکدناسدتمثبدتیکچاۀاپاعتیاطباتیفماییتوصیعنامتمرکزاست؛
یندوعاصدل4ات،یکارشناسانهدرادبییافامندتعر،بامرورنظامی.فارکویاردرتالشباشد

ی،اختصاصددیا،مؤلفددهیانددداز:جهددانفرامشددخککددردهاسددتکددهعبارتاددنتعراددا
.یبی،وترکی،متمرکز،آشکار،ضمنیپژویشی،اختصاصیرپژویشیت

وی،رواندیاجتمداعییداوزهدرحیسدتارابهزیتزنددگیفیبهداشت،کیسازما جهان
ییداخدوددرچدارچوبنظامیتزندگی،ادرا فردازموقعیتزندگیفیک»داند:یمیکازیف

اورابطهییااریا،ودتدتهیکندوباایداف،معیمیاستکهدرآ زندگیایوارزشیفرینگ
 (.1،۷۳۳۹بهداشتیسازما جهانیتزندگیفی)گروهک«دارد

یورواندیمادیستابهزیمامفهومقدیبرایداراعنوا جدیتزندگیفی(ک۷۳4۹)2ویل
(۷۹4۳،4۳ویمکارا ،ینیالحسفکرده)بهنقلاز:خادمیخود،توصیطزندگیمردمدرمح

انداز:ارائهدادهاستکهعبارتیتزندگیفیمفهومکیکردرادربررساوسهرو
،یمندتا،رضایدیندۀآ ،مانندشادکاملیبراساسعناصرتشکیتزندگیفیفکا(تعر۷

،و...؛یثروت،سبکزندگ
دید،ماننددتولیوذیندیندیعییدامعرفیریکارگبراسداسبدهیتزندگیفیفکا(تعر8

آموزش،و...؛،بهداشت،رفاه،یناخالکداخل
،یدیوامیطمؤثربرآ )تفارایا،وشرانهیبراساسعوامل،زمیتزندگیفیفکا(تعر۹
۷۹44،4-۹.)
ییدایژگااستکهبرویازنکاتیحاکیتزندگیفیکییافاتعریبند،جمعیطورکلبه

 زدنلتدارد:ینیخوابگاییتزندگیفیک

فآ مؤثراسدتوا،برتعریتزندگیفیفازکادیندگا تعرارائهیارشتهیریگ(جهت۷
ییارابررسطخوابگاهاخود،شراینۀرشتهوحوزۀتخصصیپژویشگرا مختلفباتوجهبهزم

اند؛کرده
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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شتربهبحد دربدارۀابعدادونحدوۀیفشدهوباکمترتعریتزندگیفیاتموجود،کی(درادب8
ارائدهیانددکییدافاتنهاتعرزندهینیخوابگاییتزندگیفیکیسنوشآ پرداختهشدهاست.برا

 فآ ؛ااندتاتعرنعبارتمتمرکزبودهااداابعیزبربررسیموجودنییافاشدهاست،بلکهتعر

وجدودی،آشفتگیتزندگیفیکییایف،عوامل،وخروجانتعریاتموجود،بی(درادب۹
ننظرنددکدهادسندگا وپژویشدگرا بدراانویناستکهبرخانمسئلهااایلاصلیدارد.دل
یموجدود،عدواملییدافانسدبب،درتعریاستوبهیمدیتزندگیفیازکیبخشیزییرچ
 قراردارند؛یتزندگیفیاندکهیمداخلویمخارجازمفهومکنهفته

ی،مفهدومیخوابگداییتزنددگیدفیطورمشدخک،ک،وبهیطورکل،بهیتزندگیفی(ک4
یبدایمکداریاوفرارشدتهیارشدتها یمیکرداازبهاتخاذرویآ نیاستوبررسیچندوجه

مختلفدارد؛ییاازپژویشگرا رشتهیگروی
دیندۀآ بدالیتشدکییاردومؤلفدهاپدذیرمیشدتاززما ومکا تأثبهیتزندگیفی(ک0

ییدایژگازبراساسوینیخوابگاییتزندگیفیکند.کیفرقمیومکانیزمانییاتوجهبهدوره
ازجملدهایمختلدفدانشدووییداسدو،ودورهکایاازیاوخوابگاهدانشگاهییاورؤسادولت

گر،متفاوتاست؛ادی،رشته،و...ازسویلی،مقطعتحصیدانشگاه،سالورود
ارائدهیفمطلقوجهاناکتعراآ یتوا برایاستونمینسبی،امریتزندگیفی(ک1

ییالمصدداقیدلنموضوعصادقاسدتوبدهیزیمینیخوابگاییتزندگیفیداد.درموردک
توا یمختلف،نمیدانشگایییایاوپهنهمنطقهییاوحتگاهدردانشیتزندگیفیمتفاوتک

مختلفارائهداد؛ییاآ درسطحدانشگاهیبرایاگانهافاتعر
،یفدردییداردوبراسداسارزشاپذیرمییاتأثازارزشیادا،تاحدزیتزندگیفی(ک۱
ییادانشدگاها ادانشدوویخوابگداییتزنددگیدفیشدود.کیفماد،تعریاملدا،یاجتماع

ا دارند؛اندانشووااستکهااییاتر،فرینگیا،ودرسطحکال زمتأثرازارزشیمختلفن
یستند؛یربومی،تیا خوابگایاندانشووااتفاقابهباکهاکثرقریژهزماناوبه

ویندیطعابدهشدرایووابسدتگینی،ضمندارابود ابعادعیخوابگاییتزندگیفی(ک4
ییداتیفدردازواقعییدات،بهتصوراتوادرا ااستودرنهایودرونیذینی،امریرونیب

استکهدریوذینینیزمتشکلازعناصرعینیخوابگاییتزندگیفیدارد.کیبستگیزندگ
 کنند.یمایرابازنمایخوابگاییتزندگیفیکیگر،موموعۀکلاکداارتباببا
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ا (ادانشدوویخوابگداییتزندگیفی)کیتزندگیفیکشده،مفهوممطر،ییابراساسبح 
اادیسدتابهزیمعنارابدهیتزنددگیفی(استکهک8004)1فداسابرتعرینپژویش،مبتنادرا

نپدژویش،مفهدومان،درایکند.یمچنیفمایاتعرآ یطزندگیا ومحادانشوویستاعدمبهز
(.۷درنظرگرفتهشدهاست)شکلشمارهیومعرفی،وابعادیۀقلمرواادشده،ازدوزاوا

یبررسدیندیوعیازدوقلمروذیندیبیدرترکیخوابگاییتزندگیفی،کیازجنبۀقلمرو
یا،کهبرتوربهایکااوآمریکردذینا(رو۷کرددرموردآ وجوددارد:اشدهاستکهسهرو

ویتمنداکددرد،رضدداانرواددشددا متمرکددزاسددت.درایافددراددرزندگیذینددییدداومعرف
ننظرنداروندوطرفدارا آ برایکارمبهیتزندگیفیکیاصلییاعنوا معرفبهیخوشبخت

رایتزنددگیدفیخودیستندوکیتزندگیکنندگا دربارهموقعنقضاوتاکهشهروندا ،بهتر
تیفیکرد،کانروا(.ا۷۹41،۱،یاصلوفرخینندهمشایدهکرد)زایدیچۀنگاهبادازدرابا

بدهاحساسدات،انتظدارات،یتزنددگیدفیپنداشتهومعتقدداسدت،کیذینیاراسازهیزندگ
دتوسطخودشخکوبراساسانمعناکهحتمًاباادارد؛بهایفردبستگیاعتقادات،وپنداریا
فردازخوِدیابا،ارزیتزندگیفین،درمطالعاتکانشود؛بنابرایین،تعاگزانظراو،َنهفردجا

اسداس،نی(.بریم۷۹۱4،یوصدالحیاسدت)رسدتمیدیبودنش،عاملکلاخوباسالمت
یزنددگیندیتعیا راازوضدعادانشدوویاباد،ادرا وارزیخوابگداییزندگیتذینیفیک

تازابعدادامثدال،رضدای)بدرایذینییاشا منعکسکردهوبااستفادهازمعرفیخوابگای
ییدانروش،معرفادشدد.درایریگخوابگاه(انددازهی،واجتماعی،فرینگیگوناگو رفای

یذیندیستااصدطال،،عوامدلزا راکدهبهاتدانشدوواوجوددارندکهسطحرضایایذین
ا ازادراکشدا ادانشدوویبرخودگزارشییامبتنفنمعراکنند.ایمیاباشود،ارزیدهمینام

است.یابگایخویمختلفزندگییادرموردجنبه
یندیشتربدرجنبدۀعیدانستهوبینیعیاراسازهیتزندگیفی،کایواروپاینیکردعا(رو8

یطدیومحیکدرد،بدرابعدادمدادانروا(.درا۷۹4۳،۷04،ینمفهوممتمرکزاست)عنبراا
،ازجملدهیاجتمداعییاافرادوگروهینیعییاشودکهناظربرداشتهیدمیتأکیتزندگیفیک

،ویامدهیوبیتا،خدماتحمایالت،مهارت،مسکن،سالمتجسمانیشغل،درآمد،تحص
ییدازبدااسدتفادهازمعرفیدنیخوابگاییزندگینیتعیفیازاست.کیموردنیامکاناتماد

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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یریگمدرتبطیسدتند،انددازهیخوابگاییمشایدهوملموسزندگقابلییاتیکهباواقعینیع
ازیخوابگاه،برخورداریالتوامکاناترفاییازتسهییا،برخوردارآ ازاییاشدکهنمونه

خوابگاه،و...است.یامکاناتفرینگ
یتردجدامعادکاررفتدهاسدت،دنپژویش،انتخابشددهوبدها،کهدرایقیکردتلفا(رو۹

یوذیندیندی،آ راازدوُبعددعیُبعددزازنگداهتکیدداردوبداپرییتزندگیفیدربارۀمفهومک
لشددهاسدتکدهیهتشدکادازدومؤلفدۀپایتزنددگیفیکرد،کانرواکند.براساسایمیبررس

یطواقعداانگرشدرااد،نمایندیعییدا.معرفیذینییاومعرفینیعییاانداز:معرفعبارت
،یذیندیستا،مانندبهزیذینییاالتاست،ودرمقابل،معرفی)بالفعل(وآشکارمانندتحص

(.8004خودشا دارند)داس،یاستکهافراداززندگیایمثبتومنفیاباانگریرنوعارزانما
نپدژویشبدود،اددرایتزنددگیفیکهُبعددومازسنوشکز،ینیومعرفیازجنبۀابعاد

ییدادرحوزهی،واجتمداعی،فرینگیُبعدرفای۹ازیبی،ترکیخوابگاییتزندگیفیمفهومک
دهیفوسدنوانمؤلفهومعرف،تعرانابعاد،درچنداکازاارنظرگرفتهشدکهیرمختلفد

 آ ُبعدمتفاوتبود.یومفهومیاسازهییا،براساسگستردگیاومعرفشدندکهتعدادمؤلفه

 

 

 رانیا یها دختر در دانشگاه یان خوابگاهین دانشجو یب یخوابگاه یت زندگیفیگانۀ ک (. ابعاد سه1شکل شماره )
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 نۀ پژوهشیشی. پ3
اسدتفادهیخوابگاییتزندگیفیمازمفهومکیطورمستقاتومطالعاتموجود،بهیاگرچهدرادب

طوردرخوابگداهوبدهیطزنددگانۀشدرایرا وجها درزمادرایادانشدهاست،امامطالعاتز
دوانباشتشددهاسدت.ینهتولینزمادرایایاتتنیمشخک،خوابگاهدخترا انوامشدهوادب

ودهینموضدوعنگداهکدردهودرنتاگوناگو بهایاانمطالعات،پژویشگرا مختلفاززواادرا
تیدفیکیازپژویشگرا بهبررسدین،برخیبنااند.دراکردهیرابررسیمتفاوتییاابعادوحوزه

ینمشدکالتاقدامتاترشدی(ب۷۹40)یامنیدمثال،پیاند؛برادرخوابگاهپرداختهیعمومیزندگ
ویتهرا رامربوببهعواملرفاییعلومپزشکییادردانشگاهیموردییاا خوابگاهادانشوو
یادانستهاست.یارامربوببهنحوۀادارۀخوابگاهنآ اوکمتریبهداشت

ا پسدروادرصدددانشدوو8/۹۹انددکده(نشا داده۷۹41ویمکارا )یاناآدرایرضا
تیفیکیدرصد،دارا۳/4متوسطویتزندگیفیکی،داراایدانشووییامخوابگاهیدخترمق

یستند.ینایپایزندگ
یدولتییاا دختردانشگاهانمشکالتدانشوواتر(مهم۷۹4۳)یدیزادهوسعلیاسماع

یاواسکا ،وکمبود،تراکماتاقیورفاییدرشهرتهرا راشاملسهدستهمشکالتبهداشت
اند.نترنتدانستهاوایوآموزشیاناتعلمامک

ا دختدراسدومشدکالتدانشدووکا(از۷۹۳8)یوشدکرینورنمورد،شدواعیدریم
یزنددگییابیگرآسادیسووازیتارا،امکاناتخوابگاه،ومدیرادرسهطبقۀفردیربومیت

،یرفتاردیاخالقی،وناینوداریلی،تحصی،روانییارادرچهارطبقۀجسمانآ ایدانشوو
اند.کردهایشناسا
هرادریارومیدخترانهدردانشگاهعلومپزشکییاتخوابگاهیفی(ک80۷0)1یلووخانینب

اند.کردهیاباحدمتوسطوخوبارز
یاند؛برادهیرسیخوابگاییتزندگیفیدرموردکیبًامشابهاجتقرازبهنتاینیمطالعاتخارج

تخددماتیدفیازکیا خوابگدایااندکهادرا دانشدووافتها(در80۷8)2ارا رویمکیمثال،بش
دارد.یبهسطحعالیابیتادستیادا،نسبتًاخوباست،امافاصلۀزیخوابگاهدردانشگاهمالز

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

74 
 4،  شماره 11دوره

 1931زمستان 
 44پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 

یدردانشدگاهتکنولدو یخصوصدییداخوابگاهیاباد(باارز80۷۹)1کلمنتویمکارا 
کوردر یسبهداشدتاآسدا بدهسدرویمودسترسدانجدراای ازنرخپااااندکهدانشووافتهاآ

بودند.یالتوامکاناتخوابگاهناراضیازتسهیتداشتند،ولارضا
رادریدرمراکزآموزشعدالایدانشووییاتخوابگاهیفی(ک80۷۹)2نوبااماکووباندین
هامطالعده،وشدهرت،آشپزخانه،اتاقی،امنیسبهداشتاونقل،سروخدماتحملییانهیزم

اند.کردهیابانامناسبارز
یا دانشگاهتکنولدو ا(،دانشوو80۷0)3ی،نوسو،وآجانایجپژویشآجاابراساسنتا

کورن ،حمدام،ایشدوامکانات،مانندلباسیاند وعملکردنامطلوببرخایهازکارااوریآ
اند.بودهیطناراضیمحیزییابااتاق،وتمسا،فاصلۀسرویسبهداشتاامکاناتسرو

مداتیراتنظاینمشدکالتخوابگداهدانشدوواتدر(مهم80۷1)4ا یرهوحسنیبیآندیسان
یدا،مبلمدا ،وسداختما خوابگداه،انددازۀاتاقیبانیتخدماتپشدتیفیۀیوا،کاستمتهویس
اند.ادانستهابهکافهتریکانزد

،یتزندگیفیکیدبربررسیتأکیجا،بهیژهپژویشگرا خارجاوازپژویشگرا ،بهیبرخ
وادیمثدال،خزایاند؛بدرا،تمرکزکردهیتزندگیفیتازکانرضااشتربرعواملمرتبطباایب

دردانشدگاهیا خوابگایاتدانشووارگذاربررضاینعواملتأثاتر(،مهم80۷0)5یمکارا 
تاتخوابگاه،رضایه،جمعخوابگایطیطمحارافاصلهباامکاناتدانشگاه،شرایعلوممالز

اند.اتاقدانستهیمناتخوابگاه،اندازۀاتاق،وایونقل،امنستمحملیازس
اندکهاحساستعلدقبدهخوابگداه،افتهادریگرا(درپژویشد80۷0ویمکارا )ایخزا

یاازخوابگداهرابطدهداشدته،تآ ابارضایدردانشگاهعلوممالزیا کارشناساندانشوویب
تواحساستعلقبهخوابگاهنداشتهاست.ابرسطحرضایریت،تأثیقومیول

ییدداا سدداکندرخوابگاهاتدانشددووااندددکددهرضدداافتها(در80۷0)6بوتدداویمکددارا 
طآرامویممدرتبطبدودهومحدیرمسدتقیموتیازعواملمستقیفیباطیجنوبیقاادانشگاهآفر
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داشدتهایربسدزایا تدأثاتدانشدوواشرضداا،درافزاَسروصدا،بهداشت،ونظمساکنا یب
کدرد بدهفداشیلایداتمداآ یا وجودداشت،ولداندانشوویاست.مصرفموادمخدرب

نهنداشتند.ینزمااطالعاتدرا
ا دراتدانشددووااندددکددهنگددرشورضدداافتها(در80۷0)1یوچددادوریمودسددوک

تیدفیرکیتحدتتدأثیادادزا زید،بدهمیمدالزشهرلبوا یمؤسسۀآموزشعالییاخوابگاه
یانداشت.برآ یریتخوابگاه،تأثیمکا وموقعیالتخوابگاهبود،ولیامکاناتوتسه

دریا خوابگددایاتدانشددووارضددایُبعددداصددل4زیدد(ن80۷0)ینعلیمنصددوروحسدد
گاه،امکاناتتخوابی،موقعیالتپزشکیننکاراشاملمحلخوابگاه،تسهیسرییادانشگاه
اند.تدانستهیوامنیمناساکنا ،امکاناتکتابخانه،ای،یمکارای،امکاناتتذایورزش

یتزنددگیدفیمهدمکییاازمؤلفدهیکداز،یددرخوابگاهنیاجتماعییابیتآسیوضع
اندافتها(در۷۹44ویمکارا )ینه،مثنوینزمانبودهاست.درایشیدرمطالعاتپیخوابگای
ضاتعدویازکمبدودفضداییا،کایششرمحضدورناشدا دراتاقاعدانشوواوۀتوزکهنح

دانشدگاهیا خوابگدایاا دانشدوویددرمی،دربروزرفتارانحرافیجنسییالباسووسوسه
دریسازرفتارانحرافنهیخانواده،زمیبود وآشفتگیرمذیبیرا مؤثراست.تاایعلومپزشک

اند.خودراسرکوبکردهیجنسیازیایشترازپسرا ،نیا دخترباووخوابگاهبودهودانش
ا بدها،محدر دانشدووایدانشدووییداافتهاسدتکدهخوابگاها(در۷۹۳8)یشکراله

شترازپسرا است.ی،دردخترا بیمجنسارآ برجرایارتکابجرمیستندکهتأث
وعمصرفموادمخددر،یاندکهشافتها(در80۷4ویمکارا )یدرآبادیحاین،باباییمچن

درصددبدوده4/۷0تهدرا یدبهشدتیشهیدردانشگاهعلومپزشکیا خوابگایاندانشوویب
۳/48درصددو4/4۱ببدایترتا بدهیدگاروقلی،مربوببهمصرفسینفراوانااستوبانتر

،وکمتدرسال۷4کننده،ا مصرفادرصددانشوو44نیدرصدبود.سنآتازمصرفمواد،ب
درصد،0/4۱یاویاوپار بارموادرادرخوابگاهنیا ،نخستادرصددانشوو04بود.حدود
 آتازکردهبودند.ایدانشووییاییاوپارتدرنشست

ییاشداخکی(دربررسد۷۹4۳ویمکدارا )یآبدادیزعلیدخوابگداهنیدرموردمعمار
ت،مقطدعیانددکدهجنسدافتهادراینشدووداییداخوابگاهیطدرطراحدیمحدیشدناختروا 
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خوابگداهدرنظدرگرفتدهیددرطراحدادیستندکهلزومدًابای،ونوعخوابگاه،عناصریلیتحص
ا ،ازجملدهاحسداسادانشدوویشدناختروا ییاشداخکینعناصر،بربرخاراااشوند،ز

،احسدداسفرصددتویازخلددوتشخصددیآرامددش،احسدداسازدحددام،احسدداسبرخددوردار
رگذاریستند.ی،حسحضوردرخانه،و...تأثیاباروقلم

طیتمحدیدفین،کیخوابگداهویمچندیتطراحدیدفی(،ک80۷1ا )یرهوحسنیبیآندیسان
اند.کردهیاباآ رادرحدمتوسطارزیداخل
ۀادتدوا ازدوزاویدختدرا رامایدانشووییاندربارۀخوابگاهیشیپییانۀپژویشیشیپ
کرد.یبندمعجیوروشینظر

اادیکردنظرایا،فاقدروشدهدرموردخوابگاهازمطالعاتانوامیاری(بس۷:یلحاظنظربه
طورمشدخک،وبدهیراجتمداعیژهدرمطالعداتتاونامدر،بدهادیسدتند.ایمشخصدیمفهوم
یسدازداردبدامفهومی،پدژویشحاضدرسدعینبدافتی(درچند8آشکاراست؛یشناختجامعه

،ایرادرحوزۀمطالعاتخوابگاهدانشدوویدارجدی،مس«یخوابگاییتزندگیفیک»اصطال،
(۹د؛اشدتردربدارۀآ ،بگشدایبیپردازهادنظرینمفهوموحتاشتردرموردایوانواممطالعاتب

،وی،اجتمداعیکردجامعازسهوجهفرینگادخترا راباروایمطالعۀحاضر،خوابگاهدانشوو
نسدهوجده،نگداهاددراین،حتدیشدیپییداکدهپژویشیدهاسدت؛درحالکدریبررسدیرفای
رامطالعدهایازخوابگداهدانشدوویاندتنهاوجهخاصدکردهیازیرکدامداشتهوسعیاختهیگس

یداشدتهوسدعایبدهخوابگداهدانشدوویاشناسدانهبیازمطالعات،نگداهآسیاری(بس4کنند؛
ۀااستکهمقالهحاضدر،بدهیدردوسدویندرحالاتمرکزکنند.اآ یشتربرآثارمنفیاندبکرده

،یتفرینگیازوضعیانانهیب،برداشتواقعایخوابگاهتوجهداشتهوفارغازجانبدایمثبتومنف
دخترا درسراسرکشورارائهدادهاست.ایدانشووییاخوابگاهی،ورفاییاجتماع
رمدورددختدرا انودامشددهاسدتوشدامل(پدژویشحاضدر،تنهداد۷:یلحاظروشبه

کدردمطالعدۀحاضدر،ادددروهانزاوادازانددداشدود؛بندابرایپسدرنمیا خوابگایادانشوو
)ساکندرخانۀیرخوابگاییوتیا خوابگایانمطالعه،دانشووا(درا8است؛یتیجنستک
کدردهاسدتبدای،سدع(پژویشحاضدر۹اند؛سهنشدها،و...(مقایاو ،اجارهی،پانسیپدر
،یا بدرعملکدرداجتمداعادانشوویامدیاوآثارسکونتخوابگاییر،پیتأثیاباکردارزارو

کند.ییارابررسآ ی،وآموزشیفرینگ
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 پژوهش یشناس . روش4
شبودهامایاستکهروشمورداستفادهدرآ ،روشپیازنوعکمیلحاظروشنپژویش،بهاا

نامهاستفادهشدهاست.یاازپرسشدادهیآورگردیوبرا
ایدانشدووییداا دختدرسداکندرخوابگاهاپژویش،شاملتمامدانشوویجامعۀآمار

قات،ویا وزارتعلوم،تحقانآمارصندوقرفاهدانشوواسراسرکشوراستکهبراساسآخر
رادزایوخوابگاهدانشو۹10دختردریدانشوو۱800۷،تعداد۷۹۳0ورا،درشهریفناور

نفربدرآورد8۹8۹پوششوزارتعلومسکونتداشتند.حومنمونه،براساسفرمولکوکرا ،
۷0آ دریقبدراجدرایتحقینبناییا،ویمچنلییاوتحلافتهاشدقتامنظورافزاشدکهبه

 افت.اشانفرافزا8000بهینفر8۹8۹نحومادانشگاه،ا88ویمنطقۀدانشگای

میبهدودستهتقسدایایارجغرافییابراساسمعه،کلدانشگایریگنمونهن،درطر،ییمچن
درصد،در۷/48ویتهرانییایادرطبقۀدانشگاهدرصددانشگاه۳/۷۱اساس،ناشدندکهبرا
ییایادرسدطحدانشدگاهننسبت،نموندهیاندوبهیمقرارگرفتهیرتهرانیتییاطبقۀدانشگاه

بدهینفدر8۹۱۹گونهکهاشارهشد،حودمنموندۀانتخابشدند،امایما یرتهرانیوتیتهران
نفدرو4۹۳بهیتهرانییاب،حومنمونهدردانشگاهینترتیافتوبهیماشانفرافزا8000

ییاازروشیبیزترکینیریگوۀنمونهیافت.شاشانفرافزا801۷بهیرتهرانیتییادردانشگاه
مندبودهاست.نظامیمتناسب،وتصادفیبندقه،طبیاخوشهیریگنمونه

فادازتعریاقتباسد«یخوابگداییتزندگیفیک»یسازنپژویش،مفهومان،دراییمچن
عبدارتیخوابگداییتزنددگیفیبودکهبراساسآ ،کیتزندگیفی(درموردک8004داس)

یتزنددگیدفینکادایا،کهآ یطزندگیا ومحادانشوویستااعدمبهزایستااستاز:بهز
لحاظ(،ودومبدهیندیوعیهسنوششد:نخست،ازنظدرقلمدرو)ذینداازدوزاویخوابگای

یا.(ومعرفی،واجتماعی،فرینگیابعاد)رفای
ویومنطقیبهدوروششهودیخوابگاییزندگیتذینیفینپژویش،کادرضمن،درا

دهشدد.دریسدنویتزندگیفی(درموردک۷۹4۳ویمکارا )ینیالحسبراساسمطالعۀخادم
تخدودراازازا رضدایدا خواستهشدکهمانامهازدانشووپرسشی،درابتدایروششهود

یزنددگیتذینیفیترکقیدقیریگمنظوراندازها کنند،امابهیبیخوابگاییزندگیتکلیفیک
ا خواستهشدداگوگرازپاسخاباردنامه،ا پرسشادرپاددیبراساسروشمنطقددیخوابگای
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تازا رضاینامه،مشدهدرپرسشمطر،یخوابگاییزندگیکهبادرنظرگرفتنیمۀقلمرویا
پدسازیمنطقدیتزنددگیدفیا کنند.درواقدع،کیبیخوابگاییزندگیتکلیفیخودراازک

،یخوابگداییزنددگی،واجتماعی،فرینگیتافرادازابعادرفایازا رضایپرسشدرموردم
درنظدراتیرییداتغادنموضدوعاسدتکدهآاداینکدار،بررسدادشد.یدفازایریگاندازه

تازابعادمختلفازا رضاییاپسازدر مآ یخوابگاییتزندگیفیا درموردکادانشوو
ر.یاخاوجودداردیخوابگاییزندگ

ومتخصصدا (اسدتفادهی)صدوراینامه،ازروشاعتبارمحتدوابراورداعتبارپرسشیبرا
ارچنددنفدرازیدمنظورمطالعدهوِاعمدالنظدر،دراخته،بدهینامۀاولنروش،پرسشاشد.درا

سدوکاوزنا ازیژهپژویشگرا حوزۀآموزشعالاو،بهیعلوماجتماعییاکارشناسا رشته
درمقداطعمختلدفا ا(،وچندنفرازدانشوویکیقپستالکتروناوازطریصورتفرد)به

،ی،خوارزمیدبهشتیف،شهاتهرا ،شرییاارشد،ودکترادردانشگاهی،کارشناسیکارشناس
چهارسداعته(قدراریصدورتجلسدۀگرویدگر)بهادیسدوصنعتازو،وعلمایعالمهطباطبا

یا،وۀطر،پرسشییادربارۀتعداد،نوع،وشنامهبراساسنظرآ لپرسشاگرفتوپسازتعد
دسدتآمدد(.نامهبهپرسدشینشکل،اعتبارمحتدوااهشد)درواقع،بهایتهاینامۀنهاپرسش

قیدتحقییدااسیکمقیتفککرونبداخبدهیبآلفداازازضدرینامهنپرسشایاابرآوردپایبرا
ا ساکنخوابگاهدردوانفرازدانشوو۷0آزمو باشیکپابکهابتدایترتناااستفادهشد؛به

کرونبداخ،ویبآلفدااآ باروشضرایاادانشگاهتهرا والزیراانوامشدوپسازبراوردپا
ییا،گردآورنامه،دادهشد پرسشای،ونهایاحتمالییاییا،رفعکاستلپرسشاسپستعد
آمده،دامندۀدسدتجبهالشددند.براسداسنتدایدایدافپژویش،پردازشوتحلیودرراستا

تازامکاناتانمقاله،شاملرضااشدهدرامطر،ییااسیکرونباخدرتماممقیبآلفااضر
تازا(،رضداα=401/0سداختما )یتازامکانداترفدایا(،رضاα=4۳1/0اتاق)یرفای

خوابگداهایربنداازیتازامکانداترفدایا(،رضداα=4۹8/0درخوابگداه)یامکاناترفدای
(۳۹4/0=αرضا،)یتازامکاناتفرینگدا(484/0خوابگداه=αرضدا،)یداوتیتازفعالا

دریاجتمدداعییابیوعآسدیازشدیابادد(وارزα=۳80/0درخوابگداه)یفرینگدییابرنامده
یداواسیمقیبدانایاادبودکهدنلتبرپا۱0/0(بانترازحدنصابα=4۱۱/0خوابگاه)

نامهدارد.ت،ابزارپرسشادرنها
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 ها افتهی. 5
یتفرینگییا،وضعخوابگاهیترفایی،وضعیقشاملپنجبخشبافتنمونۀآماریتحقییاافتها

باشند:یمیخوابگاییتزندگیفیتازکایا،ورضاخوابگاهیتاجتماعییا،وضعخوابگاه
 ی. بافت نمونۀ آمار 1-5

(،اکثدرM،۱4/۹=SD=1۳/88سالوکمتدربودندد)84درصد(درسن8/۱4ا )ااکثردانشوو
درصد(درسدالدوم،۳/۹4یا)سومآ کاشازیدرصد(بودند؛ب1/۳0یامورد)اتفاقآ هبباقر
ییدادرمقطدعکارشناسدننسدبتآ اشدتریبودندد؛بیلیدرصددرسالاولمقطعتحصد۳/84و
درصدد(و4/44)یعلدومانسدانییاا رشدتهالبودند؛دانشدوویدرصد(مشغولبهتحص8/14)

تادنسبتازنمونهرابهخدوداختصداددادهبودندد؛اکثرناشتریببیترتد(بهدرص88ه)اعلومپا
ا ،فدارساتالدبدانشدووییداتیبودندد؛قومیدرصد(ساکننقدابشدهر1/40ا )ادانشوو

درصد(بود.8/۷0درصد(،وکرد)8/۷8درصد(،تر )۱/۷۹درصد(،ُلر)۱/4۱)
ودرصدد(1/۱۱درابتدداطبقدۀمتوسدط)خدانواده،یا ازتعلقطبقداتادانشوویاباارز

درصد(بود.۱/۳ن)ایدرصد(وپا4/۷8سپس،طبقاتبان)
 ها خوابگاه یت رفاهی. وضع2-5

 اتاق یت از امکانات رفاهی. رضا1-2-5

نبدودوایازمدوارد،پدایاریموجدوددراتداق،دربسدیا ازامکاناترفدایاتدانشووارضا
یارینبسیانگیناستکهماازاینپژویش،حاکادرایبررسردنامکاناتمویانگیمالحظۀم

ازامکانداتیتکمداا ،رضاادرصددانشوو۹/40(است.۹یا،کمترازحدمتوسط)ازآ 
ادبدودادنامکانداتدرحددزادیاازادرصدآ ۷/8۱تادرداخلاتاقداشتندورضایرفای

(40/8=M،۹4/۷=SDمهم.)راست:اشر،ز،بهنقسمتاجااننتااتر
مدورد0شددند،تنهداینپدژویشبررسدادداخلاتاقکهدرایلهرفاییوس8۹نیازب

سدتمیلاتداق،ساتوسدایخچال،امنایرنفر،داشتنیبود تعدادتختبرا)شاملمناسب
(رابهخوداختصاددادهو۹بانترازحدمتوسط)ینیانگیش،وداشتنپردهدراتاق(ماگرما

ترازحدمتوسطبودهاست؛نایگر،پااموردازامکاناتد۷4نیانگیم
تیدفینترنت،شادبود رنگاتداق،وکامطالعه،سرعتایزوصندلیتُتشک،میفیک

 یاداشتند؛تراازآ انرضااا کمترابودندکهدانشوویبامکاناتیترتُکمد،به
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 بگاهساختمان خوا یت از امکانات رفاهی. رضا2-2-5

ن)کمتدرازایازموارد،پدایاریداخلساختما ،دربسیا ازامکاناترفایاتدانشووارضا
داخدلیازامکانداترفداییتکمداا ،رضداادرصدازدانشدوو0/۹۳(بود.۹حدمتوسط

نامکاناتادرصد(ازا۹/8۹یا)چهارمآ کاکبهاتنزداساختما خوابگاهداشتندورضا
راست:اشر،زنقسمت،بهاجااننتااتر(.مهمM،8۱/۷=SD=۱8/8)ادبودادرحدز
یدا،درموردازآ 84ا ازاتدانشوواداخلساختما ،رضایلۀرفاییوس8۳نیازب

ببدهیترتحدمتوسدطبدودکدهبدهیمورد،بان0نتنهایانگی(بودوم۹حدکمترازمتوسط)
سدتمینهدررایرویدا،وسارایرویا،نصبآایروشناتساختما ،نورویرایرویا،امنیزیتم

دیددییانشدا منهینزماتدراارضایشود.دنلتضمنیودفعزبالهمربوبمیآورجمع
 دارند؛یتبهتریۀفضایاوضعییانسبتبهبقساختما خوابگاهیکهرایرویا

تیضدع،واینلباسشدویبمربدوببدهماشدیترتا بدهاتدانشدووانرضدااکمتر
،ایسظرفشدواخانده،سدروو ،تلفدنوتلفنادزاه،تلویداولییاآسانسور،جعبۀکمک

َپز،وسدروسآشدپزخانهوُپخدتانترندت،سدرواۀآشپزخانه،سرعتااستمتهویس ساو
 بودهاست.ایدستشو

 خوابگاه یت از امکانات رفاهی. رضا3-2-5

داخلاتاقیزمانندامکاناترفاییموجوددرخوابگاهنیا ازامکاناترفایاتدانشووارضا
زینبخشنادرایشترامکاناتموردبررسیبخشنبودهودرموردبتاوداخلساختما ،رضا

سدومکاشازیدیددکدهبدینشدا مینبررسدادجااا مشهوداست.نتاادانشوویتانارضا
دونسدبتداخدلخوابگداهدارندیازامکاناترفداییتاندکادرصد(،رضا۹0ا )ادانشوو

داشدتندیادادتزانامکانداتدرخوابگداهرضداادتایدفیدرصدد(ازک۷/۹۷بهآ )یکانزد
(۳۷/8=M،8۹/۷=SDسا.)راست:اشر،زبهیلیجتکمارنتاا

۱تازانرضدایانگیدنقسدمت،مادرایموردبررسیموردازامکاناترفای۷۷نیازب
نشدد گدازخوابگداه،قطدعمورد)قطدع4نیگانی(بودوتنهام۹مورد،کمترازحدمتوسط)

نادوشو،وساعتِسروتذایا(بدانترازانشد آبشربوشستنشد برقخوابگاه،قطع
بدود امکانداتا بدهفدرایماتدانشووازا رضاینماشتریگر،باعبارتدحدبودهاست.به

دهاست؛نامکاناتمربوببواایعدمقطعیعبارتگاز،برق،وآبوبه
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ا اشاموصبحانه،مناسبدانشدووایتذاییانۀوعدهات،تنوع،ویزیفیدرمقابل،ک
اند.ژهشامداشتهاونامکانات،بهاتراازاانرضااا کمترانبودهودانشوو

 ط اتاق، ساختمان، و خوابگاهیان از امکانات و شرایت دانشجو ی(. رضا1جدول شماره )

 n M SD جواب بی کاملا  ادیز  یتاحد کم اصلا امکانات
0/۷۳4/80۹/801/۷80/۷4۹/۱800040/8۹4/۷اتاقیرفایامکاناتازتارضا(۷
۷40/8۷4/881/۷۹۱/۳4/۷48000۱8/88۱/۷خوابگاهساختما یرفایامکاناتازتارضا(8
8/۷04/۷۳۳/8۱4/80۱/۷0۳/00080۳۷/88۹/۷خوابگاهیرفایامکاناتازتارضا(۹

 خوابگاه یت از امکانات فرهنگی. رضا4-2-5

(بدود۹نوکمترازحددمتوسدط)ایارپایا بساتدانشووا،رضایرفایدیدرموردامکاناتفرینگ
(۱۳/8=M،84/۷=SDدرا.)ازامکاندداتیتاندددکاا ،رضدداادرصددددانشددوو81ندده،ینزمادد

ریستند:اشر،زگربهاجداادبود.نتاایا،زدرصدآ ۷4تاخوابگاهداشتندورضایفرینگ
ا تنهداازدومدورداتدانشووا،رضایموردبررسیموردازامکاناتفرینگ۷1نیازب
۷4یدادرتآ انرضایانگی(بودوم۹سبزومسود)نمازخانه(بانترازحدمتوسط)یفضا

 ترازحدمتوسطبود؛نایگر،پااموردد

سدتگاهانما،ایببدهسدیترتبدهیا ازامکانداتفرینگداتدانشوواضازا رینماکمتر
 شد؛ینترنتمربوبما،وسرعتایسوارستدوچرخهی،پیتندرست

وورزش،باشددگاه،ینبددازی،اعددماززمددیا ازامکاندداتورزشدداتدانشددووارضددا
اگرچهدرنبود.ای،واستخر،پایسوارستدوچرخهی،پیستگاهتندرستامختلف،اییاسالن
داشدتند،امدایشتریتبانامکانات،رضااا ازوجوداا،دانشوویمرکزییادانشگاهیبرخ
ماننددیلدابدهدنیرامونیپمدهیونیرامدونیپییاا ساکندردانشدگاهارفته،دانشوویمیرو

زات،زمدا نامناسدبیوخراببود توهیمابان،قدینۀوروداسالنوباشگاه،یزیکوچک
 نبودند.ینامکاناتراضااستفاده،و...،ازایبرا

 در خوابگاه یکالبد یت از امکانات رفاهی. رضا5-2-5

یادرا ازآ اتدانشووانداشتندورضایتمناسبیخوابگاه،وضعایربناازیامکاناترفای
ناازایاداتزادرصدرضا4/۷4تکم،واا ،رضاادرصدازدانشوو0/88بود.ینایحدپا

ن:ی(.یمچنM،80/۷=SD=۱۷/8امکاناتداشتند)
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ا تنهدادرسدهمدورداتدانشووا،رضایموردبررسایربنااموردامکاناتز۷۱نیازب
(،بانتر]یااتوبوس[وآمدخوابگاهسرفتار،وسرویوتکثی)دستگاهخودپرداز،خدماتکپ

کمترازحدمتوسطبود؛ا اتدانشوواگر،رضااموردد۷4(بودودر۹ازحدمتوسط)
داروخانه،فروشگاهیاطی،خایشترازیمه،ازامکاناتبوفه،خشکشویا ،بادانشوو،

ا اتدانشدووابودند.درضمن،رضدایناراضییا،وکتابفروش،تنوعفروشگاهینارینا وش
بدود؛ینایرپداایزدرحدبسدی،مرکزمشاوره،و...نایماننددرمانگاه،نانوایگراازامکاناتد

ازیاریا بدود(،بسداگدردانشدوواازدیدشدگاه)کدهناوآراایمثال،درموردخشکشدویبرا
 اند.یاگفتهوادآ اازبهایوه،نینامکاناتدرخوابگاهودرنتاا ازنبوداادانشوو

 ها خوابگاه یت فرهنگی. وضع3-5

یفرینگییایاوبرنامهتیتازفعالایا،بهدوموضوعرضاخوابگاهیتفرینگیدررابطهباوضع
 یاپرداختهشدهاست:وۀگذرا اوقاتفراتتدرطولیفتهوآخریفتهیدرخوابگاه،وش

 در خوابگاه یفرهنگ یها ها و برنامه تیت از فعالی. رضا1-3-5

ینایارپدایدرخوابگاه،درحدبسیفرینگییایاوبرنامهتیا ازفعالاتدانشووازا رضایم
یایداوبرنامدهتینفعالادکدهازایانانمومدوعدانشدووی(.ازبM،۷۳/۷=SD=40/8بود)

درصد(درحداصاًلو0/08یا)ازآ یمیشازنیتبادرصد(،رضا4/44اند)استفادهکرده
ازیکااکاملداشتندکهااد،اتزانامکاناترضاادرصد،ازا0/۷۱کمبودودرمقابل،تنها

یتااتنارضدایدا بود.جزئادانشوویازیاییابان،عدمتناسبآ یتاننارضااایاصللادن
راست:اشر،زخوابگاه،بهیفرینگییایاوبرنامهتیا ازفعالادانشوو
شدند،کمترینپژویشبررساکهدرایتیبرنامهوفعال۷۳ا ازتماِماتدانشووارضا

ییداتییاوفعالکازبرنامدهادچیا ازیدادید،دانشووی(بودکهنشا م۹ازحدمتوسط)
اند؛نبودهیدرخوابگاهراضیفرینگ
تریراضدیحداشادوتفرییاا دخترخوابگاهازبرنامهایا،دانشوولحاظنوعبرنامهبه
شدادوییاتازبرنامدهانرضدایانگیدکدهمیاگونده؛بهیآموزمهدارتییااندتابرنامدهبوده
ماننددیآموزمهدارتییاتازبرنامدهانرضدایانگی(بانترازمM=4۷/8خوابگاه)یحاتفر
 (بود؛M=81/8،و...)یخارجییا،خط،زبا ی،نقاشیشا،آرای،آشپزیاطیخ

یا،ویا،جشنجشنوارهیتراازبرگزارانرضااشتریب،بیترتا بهاحال،دانشووناباا
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یرقرآ و...؛وبرگزاریمانندآموزشوتفسیمذیبییاالسکی؛برگزاریحامراسمشادوتفر
 اند؛،ارتبابمؤثر،و...داشتهیزندگییاخانواده،مهارتییانهیدرزمیآموزشییاکارگاه

ترابدهخدوداختصداددادهازا رضداینمادرخوابگاه،کمتریمحلیقیموسیاجرا
ی،وبرگدزاریزبدا خدارجیآموزشدیایدکالسیتئاتر،برگدزاری(واجراM=۳1/۷است)
لحاظبدهیبعددییابدررتبدهیترت،بدهیااندهارایافزاریداندۀنرمیدرزمیآموزشییاکالس
 تقرارداشتند؛ازا رضاینماکمتر

یداوتیا ازفعالاندانشدووایتپداان،ازرضدایشدیجپااستکدهاگرچدهنتدایگفتن
توکارکردییا،مایازآ یاریرفتهبسیمیت،اماروتداشاخوابگاهحکایفرینگییابرنامه

(.M،00/۷=SD=۱۱/۹درصد،1/11اند)کردهیابادارزییارامفتینفعالاا
 ها وۀ گذران اوقات فراغت در طول هفته و آخر هفتهی. ش2-3-5

سداعتو۷0ا درطولروزدرحدادرصددانشوو۷/44لحاظمدتحضوردرخوابگاه،به
۷۷روز،حدودیادرخوابگاهدرطولشبانهدرخوابگاهحضوردارندومتوسطحضورآ کمتر

ا درخوابگداهدرانوقدتآزاددانشدوویانگید(،امامM،۹۳/4=SD=۹0/۷۷ساعتاست)
یادرخوابگاهاست.نحضورآ یانگی(،کمترازمM،۱8/۹=SD=4۱/0طولروز)
نوقتاشتریکهمربوببهحوزۀعلمودانشگاهاست،بتخودیلنوعفعالیدلا بهادانشوو

نراسدتا،مطالعدهیدرصدد(.دریمد۱/40گذرانندد)ینترندتمافراتتخودرابهاسدتفادهازا
داد بدهدرصدد(،وگدوش۷1یا)یاتاقکرد بایمدرصد(،ماند دراتاقوصحبت۹/81)

یفتهیستند.یا درطولروزیاادانشوویفراتتییاتیدرصد(ازفعال4/4)یقیموس
رو یمانندوبیشتردرخوابگاهمیخودرابییا،آخریفتهیا خوابگایان،دانشووییمچن

شهرمحلسکونتیکالنزدیدلزبهییاندرصدآ ۳/۷۱درصد(.۱/0۱روند)یازخوابگاهنم
رو ازیدحبدهبادشوتفدرمنظورگریابهدرصدآ 4/۷1روند،ویشا مخانواده،نزدخانواده

ناتدرعنوا مهما ،ماندد درخوابگداهرابدهانکهدانشدووالااازدنیکاروند.یخوابگاهم
نزمدریوورزشدیحدااکمبدودامکانداتتفرادکنندد،نبدودیخودانتخابمیتفراتتیفعال

وابگاهبامشکلرو ازخینفراتتدرباگذرا ایا برااازدانشوویبرخیخوابگاهاست.حت
رو یدوده،امکدا بیرویستندودرنتبرگشتبهخوابگاهروبهیشدهبرانییآمدوزما تعورفت

ا ازان،دانشووابرانما،وکنسرتراندارند،افزو یمانندتئاتر،سایرفتنواستفادهازفضایا



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

74 
 4،  شماره 11دوره

 1931زمستان 
 44پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 

شدود،ییابرگدزارمآ یبراکهدرخوابگاهیوفراتتیفرینگییاتییاوفعالازبرنامهیاریبس
کنند.ینهاستفادهنمیبهیاگونهوه،اززما فراتتخودبهییستندودرنتیناراض

 ها خوابگاه یت اجتماعی. وضع4-5

وعیشددیابادد،درچهددارمقولددزارزیتاجتمدداعی وضددعیددمددوردمطالعددهازحییدداخوابگاه
ویابا،ارزیزما مصرفمواددخان،توربهویا خوابگایاندانشوویبیاجتماعییابیآس

نومقرراتخوابگاهیا ،وقواناندانشووی(بیخوایتوربۀرابطهباجنسمخالف)نایمونس
قرارگرفتند:یموردبررس

 یان خوابگاهین دانشجویب یاجتماع یها بیوع آسیش یابی. ارز 1-4-5

ن)کمترازحدایخوابگاه،پاا اندانشوویبیاجتماعییابیوعآسیا ازشاگوپاسخیاباارز
یابینآساوعایزا شیننظربودندکهمایابرادرصدآ ۷/4۹کهیاگونه(است؛به۹متوسط

شتریدرصد(ب۷/84درحداصاًلوکماستکهالبتهنسبتاصاًل)یا خوابگایاندانشوویب
زا یدنۀمیدرزمگرپژویشاجدا(.نتاM،۷۳/۷=SD=00/8درصد(است)۷0ازنسبتکم)

راست:اشر،زا ،بهاندانشوویبیاجتماعییابیوعآسیش
کادوعیزا شدیدا ،تنهاماوعآ ازنظردانشوویزا شیومیباجتماعیآس۷۱نیازب

بداجدنسمخدالفاسدتی(بودکهمربدوببدهرابطدۀدوسدت۹ب،بانترازحدمتوسط)یآس
(1۷/۹=Mامادرموردسا،)یدا،کمتدرازوعآ یا درموردشداگوپاسخیاباارزیا،بیرآسا

 حدمتوسطبود؛

ورابطهبداجدنسیا ،مربوببهامرجنساندانشوویبیاجتماعییابینآساترعاشا
لشددهاشکلمعمولدرجامعه،بهتابوتبدیابهآ یارضایکهگایاییابیمخالفبود؛آس
بدداجددنسمخددالفیدبددهرابطددۀدوسددتاددیابابیندسددتهازآسددادداند.دراوسددرکوبشددده

(1۷/۹=Mرابطۀجنس،)ی(0۱/8نامشروعباجنسمخالف=Mونشست،)ییداییاوپارت
 (اشارهکرد؛M=08/8دوستانۀمختلط)

ب،یترتزبهیا ناندانشوویبیاجتماعییابینآساتروعیشا ازکماگوپاسخیاباارز
دوفروشموادمخدر،مصرفالکدل،ومصدرفاش،خریازحششه،استفادهیبهاستفادهازش

نیبدیمصدرفینمدادۀدخداناترعاگردا مربوببود،امادرنقطۀمقابل،شداروا ییاقرد
 ا بود.یگاروپسازآ ،قلیا ،سادانشوو
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 انین دانشجو یب یاجتماع یها بیوع آسیان از شیگو  پاسخ یابی(. ارز 2جدول شماره )

 n M SD دانم ینم کاملا  ادیز  یحد تا کم اصلا  ها بیآس
810/8۹8/۷1۱۱/01/8184۳۹0۳/808/۷گاریسد یکش(۷
۹18/۷۱0/۳۱/41/0۷/۹884۳۹۱۱/۷۳4/0ا یقلد یکش(8
۱/۹4۱/۷4۱/1۱/۷4/04/4۷84۳۷10/۷41/0مخدرموادمصرف(۹
۱/۹۳1/۱1/81/0۹/0۹/4۳84۳۹۹۷/۷1۱/0مخدرموادفروشوداخر(4
۳/40۱/0۱/۷0/0۹/00۷84۳۹84/۷18/0شیحشمصرف(0
0/4۷1/00/۷4/08/04/0084۳888/۷0۳/0شهیشمصرف(1
۷/۹11/۳۷/4۹/۷۹/01/44844440/۷40/0الکلمصرف(۱
۱/۹444/۹۱/۷۱/0۷/0۷84۱۳44/۷44/0گردا روا ییاقردمصرف(4
۱/۱1/0۷44/۹1۱/۷4۷/۷۹84401۷/۹۷0/۷مخالفجنسبایدوستابطۀر(۳
0/۷48/۷88/۷04/۷00/۹۷/4484400۱/88۹/۷مخالفجنسبانامشروعیجنسرابطۀ(۷0
8۹۳/۷۹0/4۹/۹0/۷4/4۳8441۳۹/۷0۱/۷یمونسبایجنسرابطۀ(۷۷
88۳/41/11/۹۹/۷1/0۱844۹۳0/۷۷۹/۷یزندگنۀایزنیتأمیبرایفروشتن(۷8
۹/۷۱۹/۷۷۷/۷1۹/۷۷8/۹۱/4084۱۱08/884/۷مختلطدوستانۀییایپارتویانشست(۷۹
۱/۹0۷/84۷۱0/۳۱/۹۷08441۷۳/8۷۱/۷خوابگاهبها اآقاورودزما درنامناسبپوشش(۷4
4/84۳/۹48/۷۱۷/14/۷۳/۷0844۱۷۷/8۳1/0ا ادانشوونیبزدوخوردودعوا(۷0
۳/۷41/811/8۹4/۷88/44/۷۹84۳800/8۷۹/۷اتاقازیشخصلاوساسرقت(۷1
1/۹48/8۷0/۷84/14/84/۷484۳۷۳۹/۷۷0/۷خچالاازیشخصلاوساسرقت(۷۱
 13/1 11/2 2111 6/91 2/2 4/6 2/11 11 1/22 اسیمق

 ی. تجربه و زمان مصرف مواد دخان2-4-5

نپژویشاجاایا،نتا،زما مصرف،وسنآتازمصرفآ یموردتوربۀمصرفمواددخاندر
دیدکه:ینشا م
درصد(بدود،و۳/4ا )یکردند،قلیا مصرفماگوکهپاسخیاینمواددخاناترعاشا

0/0پ)یدرصد(وپ1/0درصد(،موادمخدر)۱/8)یدرصد(،مشروباتالکل۱/8گار)یس
ا ،قرارداشتند؛اگونپاسخیوعمصرفبیلحاظش،بهیبعدییاررتبهدرصد(د

ا یددرصدد(،قل0/4۱گار)یسدی،درسهمادۀدخدانیدرموردزما مصرفمواددخان
ناشازورودبهدانشگاه،ایا پادرصد(،دانشوو4/08)یدرصد(،ومشروباتالکل۱/14)

10درصد(،وموادمخدر)۹/14پ)یپیمادۀدخانکردند،امادرمورددویموادرامصرفم
ودهیننتاداندد.انموادکردهاا پسازورودبهدانشگاه،شروعبهمصرفاادرصد(،دانشوو
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ا بدهاشدانشدووادرگدرایژهخوابگاه،نقشمهمداودیدکهاحتماًندانشگاهوبهینشا م
ازیگر(ناشاش)درکنارعواملدانگرااازایپوموادمخدرداشتهاستوبخشیمصرفپ

 ندوفضااست؛اا

تمدادۀیدا موردمطالعده،براسداسمایاندانشدوویبدیسنشروعمصرفمواددخان
انددا راشدروعکردهیدا ،ابتددامصدرفقلاکدهدانشدوویاگونده،متفاوتاسدت؛بهیدخان

(04/۷۱=M،44/8=SD)گاریوپسازآ ،سنآتازمصدرفسد(4۷/۷4=M،8۹/۹=SD)
ا ،مصرفموادمخدراموردمطالعه،دانشووینمواددخانینکهبااهاست.ضمنیکمترازبق

م،پسازاداندیشیجپاگونهکهدرنتاویما (M،0۹/۷=SD=۹۹/80)همواردیرترازبقاراد
 کنند.یورودبهدانشگاهشروعم


 انیگو  پاسخ توسط ی(. تجربه و زمان مصرف مواد دخان9جدول شماره )

 طبقات و متغیرها

 مصرف شروع سن مصرف زمان مصرف وضعیت

 مصرف (1
 کنم یم

 مصرف (2
 n کنم ینم

 از شیپ (1
 به آمدن

 دانشگاه

 آمدن از پس (2
 دانشگاه به

 آمدن از پس (9
 n M SD خوابگاه به

f 1488۱08۹۹۳8۳80۱1۷گاریس
4۷/۷48۹/۹

%۱/8۹/۳۱۷000/4۱4۷0/۷۷0۷0

f ۷۷488848۹۹4۱۳8۳۱۷۷0ا یقل
04/۷۱44/8

%۳/4۷/۳0۷00۱/148/80۷/1۷00

f ۷88۹۷۹8۹80۹۳8۷4پیپ
۷۳۹4/8

%0/00/۳۳۷004/8۷۹/14۹/۷4۷00

f ۷۹8۹0۳8۹88۷1۹۷0مخدرمواد
۹۹/800۹/۷

%1/04/۳۳۷00۷010۹0۷00

f 14881۱8۹۹۷84۷0۷00۹یالکلمشروبات
۷۳/۷۳۷۳/۹

%۱/8۹/۳۱۷004/08۹/84۳/۷4۷00

 انین دانشجوی( بیخواه و تجربۀ رابطه با جنس مخالف )ناهمجنس یابی. ارز 3-4-5

یابداازآ یدخترا ،رابطۀبرخایدرخوابگاهدانشوویاجتماعییابینآساترعاازشایکا
م،یکنینموضدوعدقدتمداداییاافتدهاکدهدریکدهینگامیاگوندهجنسمخالفاسدت؛به

اربدانبدودهوعدددیاند،بسدنرابطهداشتهاا بهااکهدانشوویناعتقادیانگیمکهمیابایدرم
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(.حدددوددوسددومM،۷0/۷=SD=۷4/4(رابددهخددوداختصدداددادهاسددت)0از4)ایبددان
ا خوابگاهباجدنسمخدالفادانشوویرخننظربودندکهبادرصد(برا4/10ا )ادانشوو

80تا۷نیرابطهباجنسمخالفرابیا داراایا،تعداددانشوودرصدآ 4/44رابطهدارندو
خدوِدین،وجودرابطهباجنسمخالفازسوی(.یمچنM،40=SD=۱۷اند)نفراعالمکرده

یاادبهدانشدگاه،گوورودپسازشوییادردومرحلۀپگووتوربۀرابطۀآ ا پاسخادانشوو
برداشتنوشکلتوربۀرابطهباجنسمخالفاست:یمبنیدودنلتضمن

شازورودبهدانشدگاه،رابطدهبداجدنسیدرصد(پ۱/۷۳ا )اپنومدانشووکا(حدود۷
لدریآموزا دخترشاتلبهتحصپنومدانشکاتر،عبارتروشناند.بهمخالفراتوربهکرده

ننسبت،ااندکهامختلفباجنسمخالفرابطهداشتهییاوبهشکلینوعرسکشور،بهمدا
ازیعنداافتدهاسدت)اشادرصددافدزا۹/84ژهخوابگداه،بدهاوپسازورودبهدانشدگاهوبده

چهارم(؛کاپنومبهکا
شوپدسازورودبدهدانشدگاهیباجنسمخالف،پیا خوابگایا(شکلرابطۀدانشوو8

۹/8۹ش،یدرصددپد۳/۷4رفدتن)رو یدمانندبی،بهرابطۀرفتاریرکردهوازرابطۀکالمییتغ
افتدهاسدت؛ارییددرصدپدس(تغ۹/1ش،یدرصدپ4)یکازیترفکادرصدپس(وروابطنزد

شازورودبدهیدرصددپد۹/40اسدت)ینرابطه،تمداستلفندااگرچهیمچنا شکلتالبا
 ورودبهدانشگاه(.درصدپساز۷/4۷دانشگاه،

 ش و پس از ورود به دانشگاهی(. تجربه و شکل رابطه با جنس مخالف در دو دوره پ4جدول شماره )

 طبقات و رهایمتغ

 با رابطه داشتن تجربۀ
 مخالف جنس

 آن سطح رابطه، داشتن درصورت

 رفتنرو یب(8 تلفنحددر(n ۷ ریخ(8 بله(۷
ترکانزدروابط(۹
یکازیف

ستمینلاما(4
بدیمپاسخ

 nراسا(0

ورودازشیپددد

دانشگاهبه

f 44۳۷۳4484۱۱818۷0۳8۹۷۹0040۱4

%۱/۷۳۹/40۷00۹/40۳/۷440/88۹/۳۷00

ورودازپدددس

دانشگاهبه

f 100۷4148414840۷0۳4۹۷4۹0114۷

%۹/84۱/۱0۷00۷/4۷۹/8۹۹/18۷8/4۷00
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 مقررات خوابگاهن و ی. قوان4-4-5

یربررسدادجزانومقررات،سهموضوعبانتایلحاظقوانبهیخوابگاییتزندگیفیدرموردک
 شدهاست:

نیتقدوانادندهرعایدرزم وآمـد در خوابگـاه: ن و مقـررات رفتیت قـوانیدرصد رعا یابی( ارز 1
یمیشازنیستکهبناادرصد(برا۳/۱0ا )اگوازپاسخیاریآمددرخوابگاه،اذعا بسورفت

84کنندودرمقابدل،ازنظدریتماوآمددرخوابگاهرارعانومقرراترفتیا ،قواناازدانشوو
(؛M،8۹/0=SD=۱4/0کنند)یتمانرارعاینقواناا اادرصددانشوو00درصد،کمتراز

شازدوسدومیبد گاه:وآمد در خواب ن رفتیبودن قوان یرمنطقیا غی یل منطقیت و دل یماه یابی( ارز 2
یابادومعقدولارزیوآمدددرخوابگداهرامنطقدنومقدرراترفتیدرصد(قوان۹/1۳ا )ادانشوو

انددد.آ سددخنگفتهیرعقالنددیوتیرمنطقددییدداازوجددهتدرصدددآ ۱/۹0اندددودرمقابددل،کرده
یلاصلیاند،دلشتهوآمددرخوابگاهاذعا دانومقرراترفتیبود قوانیکهبهعقالنیانادانشوو

زبدریدرصدن۱/۹۳اندودرصد(مطر،کرده۹/4۱د بهخوابگاه)یبخشخودرالزومنظمینتلقاا
ن،خدودرااشودوبندابرایتدرخوابگاهمیامنین،موجببرقرارینقوانااندکهوجوداننظربودهاا

کدهقائدلبدهیاناد(دانشدوودرصد8/01اند،امدااسدتدنلنخسدت)تآ دانستهاموظفبهرعا
یدادرخوابگداهراوآمددآ ن،سداعترفتینقوانانبودکهاینبودند،چنینقوانابود ایرعقالنیت

وآمدکنند.نساعترفتاتوانندپسازاییانمشب(کردهوآ 80:۹0)یمحدودبهساعتخاص
وآمددرخوابگداه،نرفتیوجودقواناندکهاصونًتامرمخالفبودهوگفتهییابامایدرصدآ 8۷
بدود ،وبدود ،متأیدلا ،ازشداتلاگودرصدپاسخ0/۱د.اآیشمارمنبهدانشووبهیتویینوع

عنوا یادرورودبهخوابگاهبهرآ یوهامکا تأخیا ودرنتادانشوویلدرمقاطعبانتِربرخیتحص
 اند؛رخوابگاهنامبردهوآمددنرفتیمخالفتباقوانیلاصلادن

اندددرصد(گفته۹/08ا )اازدانشوویمیشازنیب ر در بازگشت به خوابگاه در شب:ی( تأخ9
(بهخوابگاه80:۹0شده)نییاندویموارهدرزما تعرنداشتهیکهتاکنو درورودبهخوابگاهتأخ

رخوددربازگشتبدهخوابگداهیخیاازتوربۀتأدرصدآ ۱/4۱استکهیندرحالااند.ابرگشته
وآمدخوابگداهنرفتیتقواناکهازرعایاناازدانشوویمکهبرخیدفراموشکنااند.البتهنباگفته
بسااگراندوچهناشارهکردهینقواناتاابودهوبهاجبارخودبهرعایتناراضیاند،ازوضعگفته
نیردربدینتدأخیانگیدن،میتربودندد.یمچندیضشد،رایوآمدفرایممرفتیبرایطبهتراشرا
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(.درM،44/4=SD=4۷/۹دفعهبودهاسدت)4کبهااند،نزدکهتوربۀآ راداشتهیانادانشوو
ازیاریا دربازگشدتبدهخوابگداه،بسداردانشدوویموردنحوۀرفتارنگهباندا درصدورتتدأخ

بازگشدتبدهخوابگداه،نگهباندا رفتدارردریاندکهدرزمدا تدأخدرصد(گفته41ا )اگوپاسخ
زیآمنییداازرفتداربددوتدویدرصددآ ۷/84اسدتکدهیندرحالااند.اداشتهیوخوبیمنطق

درصد(،گرفتنکارت8/۳ر)یاند.گرفتنتعهدوُپرکرد فرمتأخگونهمواقعگفتهنانگهبانا درا
یگدرادییدادرصدد(ازواکنش۱/۹)تفداوتیوبیدرصد(،ورفتدارمعمدول۹/4)ایدانشوو

اند.دهارخوددربازگشتبهخوابگاه،ازنگهبانا دیا درمواقعتأخااندکهدانشووبوده
 یخوابگاه یت زندگیفیت از کی. رضا5-5

،یومنطقدیبدهدوروششدهودیخوابگاییزندگیتذینیفیکیآمدهازبررسدستجبهانتا
استکه:یحاک
چدهدردددیخوابگداییزنددگیِتذیندیفیا ازکاتدانشووازا رضایمرفته،یمی(رو۷

(رابده۹نکمترازحدمتوسط)یانگیناستومایپاددآ یوچهدرشکلمنطقیشکلشهود
درصدبودکهدر4/۷۹برابربایتشهوداکهنسبترضایاگونهخوداختصاددادهاست؛به

د.درمقابدل،نسدبتیدرصددرسد1/۷4بدهیارجزئدیبسشاننسبتباافزااایتمنطقارضا
ن،ادرصددبدود؛بندابرا۹/۹۷یمنطقدیتادرصدد،ونارضدا4/۹0برابدربدایشهودیتانارضا

،نسدبتیخوابگداییتزنددگیدفیتازکاشودکهدریردوشکلسدنوشرضدایمشایدهم
رسد؛یزنمیپنومنکادرصدوکمتراز۷0بهیا راضادانشوو
بدانتراسدت؛یتشدهودا،ازرضدایارجزئدیبسدیاانددازهبهیتمنطقدانرضایگانی(م8

درصدبود4/۷۹برابربایدرحالتشهودیخوابگاییتاززندگارضایزا بانیکهمیاگونهبه
(۱۷/8=M،40/0=SDکهدررضا)ی%رس1/۷4بهیتمنطقا(۱۱/8د=M،48/0=SD.)


 یخوابگاه یزندگ یت ذهنیفین از کایت دانشجو ی(. رضا1جدول شماره )

 n M SD کاملا  ادیز  یحد تا کم اصلا  تیرضا
یزندگیذینتیفیکازیشهودتارضا.۷

یخوابگای
۱/4۷/8۱۹/00۷/۷8۱/۷840۳۱۷/840/0

یزندگیذینتیفیکازیمنطقتارضا.8
یخوابگای

1/۱۱/8۹۷/048/۷۹4/۷844۳۱۱/848/0
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 یر یگ جهی. بحث و نت6
ندخترا دانشوودرحدیبیخوابگاییزندگینیتعیفیدیدکهکیآمدهنشا مدستجبهانتا
یداراآ یخوابگداییزنددگیتذیندیدفی،کیندیتعیدفیتکینعدممطلوبااستواینازل

جبرجستۀپژویش،داشتنتصورمطلوبازاازنتایکانه،ینزمینامطلوبکردهاست.دریم
یقوحتدیدعمیسدانمکا بودکهپسازورودبهآ ،دچداردگرداورودبهاشازیخوابگاهپ

شازورودبدهخوابگداهیا پداکدهدانشدوویتر،تصورمطلدوبعبارتروشنمعکوسشد.به
(،پسازورود،برعکسشدهاستوشایدیخوابگاییزندگیتذینیفیتکیداشتند)مطلوب
شازورودبدهیا پدام.تصدورمثبدتدانشدوویتآ یسدتیدا بهعدممطلوبااذعا دانشوو

درصدد(ودرحدال8/44د)ایدگراینگدرشمنفددرصد(،پدسازورود،بده0/08خوابگاه)
درصد(تاتصور1/04ازخوابگاهدارند)یایا تصورمنفاازدانشوویشتریحاضر،نسبتب

یا،توربۀدوستا ،دهادیا،دهیا براساسشنادیدکهدرموموع،دانشوویننشا مامثبت.ا
بداایداشتهواعتقادداشدتندکدهخوابگداه،فضداایازخوابگاهدانشوویو...تصورنسبتًامثبت

،موجدبی،واجتماعی،فرینگیرفایییاتواندازجنبهیمثبتاستومییاعناصرومؤلفه
رونخودروبدهیشیپیذینیابامتفاوتباارزیطایاشود،اماپسازورود،باشراآ ایشکوفا
زا یطخوابگاهندارندوماازشرایاداتزاا ،رضاااستکهدانشوویوه،گفتنیاند.درنتشده
دئالدارد.اطااباشرایاداناست،وفاصلۀزایخوابگاهپایطکلایاازشراتآ ارضا
اند؛دهیررسدبامطالعۀحاضیجنایمخوانابهنتایارنادریاستکهمطالعاتبسیندرحالاا
هرایارومیدردانشگاهعلومپزشکیتخدماتخوابگاییفی(ک80۷0)یلووخانیمثال،نبیبرا

ج،ممکدناسدتتفداوتانتایننایمخوانالایاند؛البتهدلکردهیابادرحدمتوسطوخوبارز
وزارتتحدتپوشدشییاا دانشگاهادرمطالعۀحاضرباشدکهتنهادانشووینمونۀموردبررس

یاناآدرای؛رضا۷۹40،یامنی)پیداخلییاازپژویشیاریعلومرادربرگرفتهاست،امادربس
رویمکدارا ،ی)بشدی(ومطالعداتخدارج۷۹4۳زاده،لیواسماعیدی؛سع۷۹41ویمکارا ،

طانفاصلهبداشدراا(بها80۷1ا ،یروحسنیبیآندی؛سان80۷0،یوچاودوری؛مودسوک80۷8
دارند.یجمطالعۀحاضریمخوانائال،اشارهشدهاستوبانتاداا

یدارایشدادودوسدتانه،مکدانیطدیا ازخوابگداه،محاۀدانشدوویدیرحال،تصوراولبه
ومنظمبودکهپسازیطاختصاصیمحیت،ودارایامکاناتفراوا ،برخوردارازآرامشوامن
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یحدد،دورازشیبیمانند:متراکمباشدلوتیناصرباعیطینتصوربهمحاورودبهدانشگاه،ا
فونامرتب،ناامنوفاقدیرانه،کثیسختگی،مقرراتانضباطی،فاقدآزادیازخانوادهودلتنگ

ازیۀبخشدیدردرتصوراولینتفاوتچشمگیسببیملشدهاست.بها،تبدیمخصوصاحر
ا انبخشازدانشدووارادراایگرادئالااییا،نوعآ یا ازخوابگاهباتوربۀواقعادانشوو

کخوابگاهندارند.اازیردرستاا تصوادید،دانشوویمکهنشا میشایدیست
ناستکهدراشود،ایا دخترمربوبمادانشوویکهبهبح امکاناترفاییگرانکتۀد

بددرگسددترشحضددوریمبتنیقددات،وفندداوریاسددتوزارتعلددوم،تحقیر،سیددچندددسددالاخ
شوااست،بهافزاینساگراادیآنکهدرسویابودهاست،بدو ا دختردردانشگاهادانشوو

گدرکدهادییاآ درحوزهیامدیایاست،جداازپینساوۀاییاتوجهشود.نتزخوابگاهیتوه
رشدد السرازیدلیابدهازحداتاقشینحوزهانوامشدهاست،تراکمبادرایمطالعاتمفصل

یتامکانداتخوابگدایاسوومحدودکاا بهدانشگاهوخوابگاهازاازدانشوویادازتعداد
یزازتدراکمبدانیدنپدژویشنادا موردمطالعدهدرااگراستکهدانشووادیدخترا ،ازسو

عبارتاندد.بدهبودهیآ ناراضی،وفرینگی،آموزشیوروانی،روحیفردیامدیاییاوپاتاق
شاا دختدردرمقابدِلافدزاادانشوویتامکاناتخوابگایاضر،بامحدودگر،درحالحااد

م.یرویستیادردانشگاهروبهرحضورآ یچشمگ
درسدهسدطِحاتداق،یتازامکاناترفدایانرضایبیاسهاممقاین،اگربخوایاابرافزو 

سطحمحدودترم،یرچهازسطحگسترده)داخلخوابگاه(بهیساختما ،وخوابگاهداشتهباش
شدودویشدترمی،بیا ازامکانداترفدایادانشدوویتام،نارضااشویکما)داخلاتاق(نزد

تازامکانداتام)رضدایداخلاتاقشایدیستیراازامکاناترفاییتازا نارضاینماشتریب
تازا؛رضدداM=۱8/8سدداختما ،یتازامکاندداترفددایا،رضدداM=40/8اتدداق،یرفددای

زینیکالبدیوامکاناترفاییلحاظامکاناتفرینگ(.بهM=۳۷/8خوابگاه،یامکاناترفای
مختلفییاتیجمعا ،ازُخردهامکهتمامدانشووینیبیمشهوداستوبازمیتاننارضاییم

ژهدراوموجوددرخوابگاه،بدهیمقطع،رشته،قلمروسکونتخانواده،و...ازامکاناتفرینگ
،M=۱۳/8نترندت،و...)ا،سدرعتایسدوارسدتدوچرخهی،پیهتندرستستگاانما،اینۀسیزم
84/۷=SDداروخاندده،یاطیدد،خایازجملددهبوفدده،خشکشددویکالبدددی(وامکاندداترفددای،

،M=۱۷/8یسددتند)ی،ناراضددییاوکتابفروشدد،تنددوعفروشددگاهیناریفروشددگاهنددا وشدد
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80/۷=SDیتازبددرنارضددایددکشددورنشدددهدرخددارجازنانوامیشددیپییدداجپژویشا(.نتددا
مثدال،ِکِلمندتویمکدارا ،یدداشتهاست)بدرایخوابگاهتأکیا ازامکاناترفایادانشوو
،نوسددووای؛آجددا80۷0،ینعلی؛منصددوروحسدد80۷۹نوبا،امدداکووباندددینیاسددی؛ق80۷۹
(.80۷0،یآجان

ییادانشدگاها دختدردرادانشدوویخوابگداییتزنددگیدفیمنظوربهبدودکا ،بهادرپا
ویقات،وفناوریاستکال وزارتعلوم،تحقیردرسیی(تغ۷:ییااستیتوا بهسی،میدولت

یتاجتمداعیوضدعی(ارتقدا۹خوابگداه؛یتفرینگدیوضدعی(ارتقدا8وابسدته؛یواحدیا
تارادرنظداممددی(بدازنگر0خوابگداه؛ویتخددماترفداییوضدعی(ارتقدا4خوابگاه؛

منظورن،بدهییادراصلگزارشپژویشآمدهاست.یمچنداتآ یکردکهجزئخوابگاهاشاره
کدردانده،انوداممطالعداتبداروینزمادشدتردراییاوانباشتمطالعداتبافتهاشدقتاافزا
موضوعاتومسائلیتردرموردبرخقیعمیفی)دخترانهوپسرانه(،انواممطالعاتکیتیجنس

یصورتمستقل،وانواممطالعاتطولدریردانشگاهبهیفیکمهمخوابگاه،انواممطالعات
شود.یشنهادمیدخترا درطولزما ،پایتخوابگاهدانشوویمنظوررصدوضعبه
 

 یسپاسگزار 
ویگذاراسدتیۀبسدتۀجدامعسیدته»بداعندوا یایمقالۀحاضر،برگرفتدهازطدر،پژویشد

ییدداخوابگاهی،ورفددایی،اجتمدداعیتفرینگددیوضددعیارتقددایبددرایاتیددعملیرایبردیددا
یزاروبرنامدهیگذاراسدتیدفتدرسیتمدالاداستکهبداحما«ا دختردرکشورادانشوو
،ومعاوندتامدورزندا وخدانوادهیقدات،وفنداوریوزارتعلدوم،تحقیواجتمداعیفرینگ

را وامدییانوا،اززحماتوکمکاانوامشدهاست.درا۷۹۳1درسالیجمهوراستار
م.یکنیندونهادتشکرماکارشناسا ا
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