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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،1-11 ،)4(11 ،پیاپی  ،44زمستان 1131
دانشدگاهیایدولتدی

حبیبپورگتابی،کرم(.)۷۹۳۱کیفیتزنددگیخوابگداییدانشدوواا دختدر

سراجزاده،سیدحسین؛
اارا .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.۷-۹۷،)4(۷۷،
شاپا8004-۷44۱:

آزاداست) .

 نواسندگا /دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکراتیوکامانز

(

کیفیت زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر
دانشگاههای دولتی ایران
1

سیدحسین سراجزاده  ،کرم حبیبپور گتابی

2

دریافت 7932/40/72 :پذیرش7932/2/71 :

چکیده

خوابگاهدانشوو ایبهعنوا فضاایاجتماعیوفرینگی،نقشمهمدیدررضدااتدانشدوو اا ازدانشدگاهو
یداگردارد.بدهیمدینسدبب،در شدرااطزنددگی
کسووعملکردآموزشدیآ یداازسدو 
آموزشعالیازا 
رسد.مقالۀحاضدرضدمنمفهومسدازیکیفیدتزنددگی

خوابگاییوتدبیربرایبهبودآ ضروریبهنظرم 
ی
شوفنپرسشنامه،بهبررسیکیفیتزنددگیخوابگدایی8000نفدراز

خوابگایی،بااستفادهازروشپیماا
افتدهیانشدا 
دانشوو اا خوابگاییدختردر۷0منطقۀدانشدگاییو88دانشدگاهکشدورپرداختدهاسدت.ا 
ُ
دیدکهدربعدرفایی،دانشوو اا ازامکاناترفاییاتاق،سداختما وخوابگداه،امکانداتفرینگدیدر
م
ی
ُ
کسدودانشدوو اا از
بودهاندد.دربعددفرینگدی،ازا 
خوابگاه،وامکاناترفاییکالبددیخوابگداهناراضدی 
گوندهای
یداگر،ازوقدتفراتدتآندا به 
بودهانددوازسدو 
یاوبرنامهیایفرینگیدرخوابگاهناراضی 

فعالی 
ت
ُ
بیایاجتماعیبرایدخترا ،بیشدترمربدوببدهامدر
یشود.دربعداجتماعی،جنسآسی 
مطلوباستفادهنم 
جنسیوازنوعروابطدوستیبود(رابطۀدوستی،رابطۀجنسی،وپارتی).شااعترانمواددخانیمصرفیبدین
دانشوو اا ،ابتداقلیا وسپسسیگار،مشروباتالکلی،موادمخدر،وپیپبود.بسدیاریازدانشدوو اا از
یمرفته،رضااتدانشوو اا ازکیفی ِتذینیزنددگی
ی 
رفتوآمددرخوابگاه،ناراضیبودندورو 
دامنۀزمانی 
دستآمده،نشدا دیندهپدااین
جبه 
خوابگایی،چهدرشکلشهودیوچهدرشکلمنطقیآ ،پااینبود.نتاا 
درسطحخوابگاهیایدانشوو ایدخترا استکهبهنوبۀخدود،بدرکیفیدتذیندی

بود کیفیتزندگیعینی
آ یانیزتأثیرگذاشتهاست .
کلیدواژهها :کیفیتزندگی،کیفیتزندگیخوابگایی،قلمرویایذینیوعینی 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

.1دانشیارجامعهشناسی،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهخوارزمی،تهرا ،اارا (نواسندهمسئول) 


جامعهشناسی،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهخوارزمی،تهرا ،اارا  .

.2استاداار



 .۱مقدمه

سکونتدرمسکندانشوو ای،به دورازخانوادهوبرایمدتطدوننی،توربدۀدشدواری
برای دانشوو اا ،بهو ا ژهدخترا ،است.اانسبکزندگی جدادد،فرصدتی رابدرایآندا 
فرایممیکندتااادبگی رندکهچگونهمستقلزندگی کنند،چگونهبادانشدوو اا داگدرو
یماتاقی یاسازشکنند،فضداوامکانداترابدایدمبه اشدترا بگذارنددو(...خزاادیو
یمکارا .)۷44،80۷0،1خوابگاهدانشوو ایبدهعنوا ادکمکدا فیز اکدی،سداختما 

مسکونی ،ومحدودهای ازفضای دانشگاهبهشمارمیآادکدهبدرای  سدکونت،آرامدش،و
تأمینسالمتروانیدانشوو اا ،بهیمراهساا رامکاناتفرینگیورفاییدرحدمقررات
درنظرگرفتهشدهاستوتماممقدرراتانضدباطیواداری دانشدگاهبدرآ حداکماسدت
(کرامپورفرد،)8،۷۹41،امامهمتر ازاانفضدای فیز اکدی وفیز ادکگراایحداکمبدر
خوابگاه،خوابگاهدانشوو ایاکفضایاجتماعیوفرینگدی اسدتکدهدرعینحدالکده
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جنبهیایمثبتفراوانیماننداادگیریروابطاجتماعی،افزااشمهارتیایزندگی،کسب
توربهیای زندگی ،و...دارد،جنبهیای منفدیای ماننددخطدررو ادارو ایبداآسدیبیای
اجتماعی ،کایشعملکردآموزشی،تضعیفدانداری،کایشگرااشااعالقهمنددیبده
حوابوپوششاسالمی،و...نی زداردکهمسئون باادبهآ یاتوجهکنند .
یکنیمودربافدت
یکهخوابگداهدانشدوو ایرازناندهوتکجنسدیتیمد 
افزو براان،ینگام 
یگیرندد.اکدیاز
یترداداادنمشدکالت،شدکلمتفداوتیبدهخدودم 
یدییم،ب 
دخترا قرارم 
تزایحاکمبدرجامعدهبدرایدختدرا (پدیشازورودبده
جایاایکهعوارضفضایمحدودا 
استوبهاقدیناادنفضداپیامددیایمنفدی

یکند،خوابگاهدانشوو ای
دانشگاه)درآ بروزم 
ۀمطالعدۀشدواعنوریوشدکری(،۷۹۳8

بیشتریبرایدخترا خوایدداشتتاپسرا .نتیود
)۷4۱نی دزبددهمشددکالتدانشددوو اا دختددردرمقااسددهبددادانشددوو اا پسددر،بدداتوجددهبدده
تیایموجوددرجامعهبرایدخترا ،اذعا داشتهاسدت.مطالعداتفراواندیکدهدر
محدودا 
؛شدواعنوریوشدکری،

داخلکشور(براینمونه:پیامنی۷۹40،؛مثنویویمکارا ۷۹44،
۷۹۳8؛شکراللهی)۷۹۳8،وخارجازکشور(بدراینمونده:رادرویدا 800۳،2؛خزاادیو
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

؛ک ِلمندددتویمکددارا 80۷۹،1؛مودسدددوکیوچددداودوری80۷0،2؛
یمکددارا ِ 80۷۷،80۷0،
یدآنیبیروحسنیا )80۷1،3درموردمسائلگوناگو مربدوببدهخوابگداهدانشدوو ایدختدرا 
سان 
نخوابگاهیا،اارادیاومشکالتزاادیدارند .

انوامشدهاندنیزدنلتبراانمطلبدارندکهاا

اماموضوعموردبررسیدرپژویشحاضر،تأثیرفضایسکونتدانشدوو ایبدررضداات
یداگر،است؛بنابراان،بدا
کسووعملکردآموزشی،ازسو 
آ یاازدانشگاهوآموزشعالیازا 
برندوتوربدهیای

کسومزما خودرادرخوابگاهبه َسرم 
ی
توجهبهاانکهدانشوو اا بیشازا 
شدترازخدودمحدیطدانشدگاه،
یدابدهیمراهدارد،بسدیاربی

ستهایکهاانخوابگداهبدرایآ 
زا 
ِ
نرو،نزماستبرایبهبودشرااطخوابگاییآ یاتدابیری
دانشکده،وکالسدرساست،ازاا 
تخوابگاهیایدانشدوو ایدختدرا 

انداشیدهشود؛بنابراان،باتوجهبهایمیتسنوشوضعی
درابعادمختلفرفایی،فرینگی،واجتماعی،پژویشحاضربراساساانپرسشآتازواجرا
مهمتدرانمسدائل
نخوابگاهیاچهکیفیتیدرابعادذینیوعیندیدارندد »« 

شدهاستکه«اا
نخوابگاهیاچهمواردییستند»،و«دانشوو اا تاچهانددازه

رفایی،فرینگی،واجتماعیاا
ازشرااطزندگیدراانابعادرضااتدارند  
 .2چارچوب مفهومی

چارچوبیکهاانپژویشبرایبررسیکیفیدتزنددگیخوابگداهدانشدوو اا دختدرازمنظدر
رفددایی،فرینگدی،واجتمدداعیبرگز اددهوبددهکاربسددتهاسددت،بددرمفهددوم«کیفیدتزندددگی

خوابگایی»4متمرکزاستکهجامعیتاانمفهومبهمداکمدککدردتداتالدبابعدادزنددگی
افتهیا،دراادنمقالده
م،امابهدلیلحومزاادا 

دانشوو ایرادرسهحوزۀموردنظربررسیکنی
ربخشیا،براساسموضدوعاتمختلدف،

تنهابهبخشی(البتهمنسوم)ازآ اکتفاشدهوساا
درمقالهیایداگریبررسیخوایندشد .

جامعهشناس دی،روا شناس دی،

درپژویشیددای

نرشددتهای
کیفی دتزندددگی،مفهددومیبی 

،ورشتهیایداگر(فراس)8004،5وامرینسبی،انتزاعی،وچندوجهیاسدتکده

بازاراابی

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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رشتهای،تعرافمطلق،جامع،ومانعیبرایآ ارائهداد.
یتوا بدو اتخاذرو اکردیمیا  
نم 
یمچنین،کیفیتزندگی،ضمندارابود ابعادعینیووابستگیبدهشدرااطعیندیوبیروندی،
امریذینیودرونیاستودرنتیوهبهتصوراتوادرا فردازواقعیتزنددگیبسدتگیدارد
فیادربارۀکیفیتزندگیوجدودداردکده
ارگستردهایازتعرا 

(خوارزمی.)۷۹44،طیفبسی
ازمقالدهیای

یشمارد.ضدمناانکده،دربخشدی
شالو 1تعدادآ یارابیشاز۷00موردبرم 
فنکرد ااناصدطال،،امدری
،بهو اژهدرادبیاتعلومپزشکی،تعرا 
مربوببهکیفیتزندگی 
پردازند؛بدهعنوا مثدال،درمدرورنظاممنددیکدهبدر14

رااجاستوبیشتربهسنوشآ م 
ی
نظرکیت،2بااعتقادبه
یا،به ِ
الگویکیفیتزندگیمرتبطباسالمتانوامشد۷1،موردازآ  

یتوا کیفیتزندگیرابهطوردقیقتعرافکرد،تعرافیازآ ارائهندادهوباتأکیدبر
اانکهنم 
ارفتنبهسراغسنوشکیفیتزندگی،ازتعرافآ سرباززدهاند(مؤسسۀاجراای

رو اکردیاا
اسکاتلند .)۷۷،8000،3

فصلنامه علمیـپژوهشی

0

دوره ،11شماره 4
زمستان 1931
پیاپی 44

افزو براان،بینکارشناسا ومتخصصا نیزاستفادهازاصدطال،کیفیدتزنددگیبسدیار
نموردوجودندارد.کیدتوشدالو ()8000بدراادننظرنددکده
ِ
متنوعبودهواجماعیدراا
یتوا بهسهشکلتعرافکرد :
کیفیتزندگیرام 
4

یکند؛ 
کمفهومحساسکننده کهمرجعیتویدااترافرایمم 

الف)بهعنوا ا


ب)بهعنوا اکسازۀاجتماعی5؛ 


رکیت،800۷(،
ابهتعبی ِ
کنواختکننده،7ا 

ج)بهعنوا اکمفهومساما بخش6ااموضوعا


نگاهکرد بهفرااندبهبودزندگیافراد .
کچارچوبنظاممندبرای 

)04ا

10

رحرفدهای9وکارشناسدانه ازاصدطال،

ازنظرفارکویار،)00۹،۷۳۳0(8دوتعرادفتی

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

بدردنلتیدایضدمنیمثبدتاز

رحرفدهای،مبتن 
ی

کیفیتزنددگیوجدودداردکدهتعرادفتی
نامدهایاز«کیفیدت»
ففرینگ 

اصطال«،کیفیت»استوتعرافکارشناسانهبیشتربرتعراد
عتپااۀاکچیزکهممکدناسدتمثبدتادامنفدی
متمرکزاست؛اعنیتوصیفماییتااطبی 
فیایکارشناسانهدرادبیات4،ندوعاصدلی
،بامرورنظاممندتعرا 

باشد.فارکویاردرتالشی
اا دنتعرا دفرامشددخککددردهاسددتکددهعبارتانددداز:جهددانی،مؤلفددهای،اختصاص دی
تیرپژویشی،اختصاصیپژویشی،متمرکز،آشکار،ضمنی،وترکیبی .
وزهیدایاجتمداعی،رواندیو
سازما جهانیبهداشت،کیفیتزنددگیرابهز اسدتیدرح 
خدوددرچدارچوبنظامیدای

یداند«:کیفیتزندگی،ادرا فردازموقعیتزندگی
فیز اکیم 
اریا،ودتدتهیایاورابطه

یکندوباایداف،معی
یایاستکهدرآ زندگیم 
فرینگیوارزش 

دارد»(گروهکیفیتزندگیسازما جهانیبهداشت.)۷۳۳۹،1

لیو)۷۳4۹(2کیفیتزندگیراعنوا جدادیبرایمفهومقدامیبهز استیمادیورواندی

فکرده(بهنقلاز:خادمالحسینیویمکارا )4۳،۷۹4۳،

مردمدرمحیطزندگیخود،توصی
وسهرو اکردرادربررسیمفهومکیفیتزندگیارائهدادهاستکهعبارتانداز :
تمندی،
لدیندۀآ ،مانندشادکامی،رضاا 
)۷تعرافکیفیتزندگیبراساسعناصرتشکی 
ثروت،سبکزندگی،و...؛ 
معرفیدایعیندیوذیندی،ماننددتولیدد

)8تعرافکیفیتزندگیبراسداسبدهکارگیری
،بهداشت،رفاه،آموزش،و...؛ 

ناخالکداخلی
نهیا،وشرااطمؤثربرآ (تفاریوامیدی،
)۹تعرافکیفیتزندگیبراساسعوامل،زمی 
 .)۹-4،۷۹44
ییدای
فیایکیفیتزندگیحاکیازنکاتیاستکهبرو اژگ 
،جمعبندیتعرا 

بهطورکلی
کیفیتزندگیخوابگایینیزدنلتدارد:
رشتهایارائهدیندگا تعرافازکیفیتزندگی،برتعرافآ مؤثراسدتو
)جهتگیری 

۷
طخوابگاهیارابررسی

پژویشگرا مختلفباتوجهبهزمینۀرشتهوحوزۀتخصصیخود،شراا
کردهاند؛ 


دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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1
کیفیت زندگی خوابگاهی
دانشجویان دختر ...

)8درادبیاتموجود،کیفیتزندگیکمترتعرافشدهوبیشتربهبحد دربدارۀابعدادونحدوۀ
فیدایانددکیارائده
زندهتنهاتعرا 
سنوشآ پرداختهشدهاست.برایکیفیتزندگیخوابگایینی 
نعبارتمتمرکزبودهاندتاتعرافآ ؛

فیایموجودنیزبربررسیابعاداا
شدهاست،بلکهتعرا 
ییایکیفیتزندگی،آشفتگیوجدود
)۹درادبیاتموجود،بینتعراف،عوامل،وخروج 
یاانمسئلهااناستکهبرخینو اسندگا وپژویشدگرا بدراادننظرنددکده
دارد.دلیلاصل 
فیدایموجدود،عدواملی
یرچیزیبخشیازکیفیتزندگیاستوبهیمدینسدبب،درتعرا 
نهفتهاندکهیمداخلویمخارجازمفهومکیفیتزندگیقراردارند؛

،وبهطورمشدخک،کیفیدتزنددگیخوابگدایی،مفهدومی
،بهطورکلی 
)4کیفیتزندگی 
رشدتهایوفرارشدتهایبدایمکداری
چندوجهیاستوبررسیآ نیازبهاتخاذرو اکردیمیا  
گروییازپژویشگرا رشتهیایمختلفدارد؛ 
لدیندۀآ بدا
ردومؤلفدهیایتشدکی 

یپدذا
)0کیفیتزندگیبهشدتاززما ومکا تأثیرم 
فصلنامه علمیـپژوهشی
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ییدای
یکند.کیفیتزندگیخوابگایینیزبراساسو اژگ 
توجهبهدورهیایزمانیومکانیفرقم 

سدو،ودورهیدایمختلدفدانشدوو ایازجملده

یاوخوابگاهیاازا 
ک


دانشگاه
دولتیاورؤسای

یداگر،متفاوتاست؛ 
دانشگاه،سالورودی،مقطعتحصیلی،رشته،و...ازسو 
یتوا برایآ اکتعرافمطلقوجهانیارائده
)1کیفیتزندگی،امرینسبیاستونم 
لمصدداقیای

نموضوعصادقاسدتوبدهدلی

داد.درموردکیفیتزندگیخوابگایینیزیمی
یتوا 
یاوپهنهیایدانشگاییمختلف،نم 

گاهیاوحتی 
منطقه
متفاوتکیفیتزندگیدردانش 
گانهایبرایآ درسطحدانشگاهیایمختلفارائهداد؛ 
تعرافا 
یپذاردوبراسداسارزشیدایفدردی،
ازارزشیاتأثیرم 

)۱کیفیتزندگی،تاحدزاادی
دانشدگاهیای

یشدود.کیفیدتزنددگیخوابگداییدانشدوو اا 
اجتماعی،ااملدی،تعرادفم 
تر،فرینگیاایاستکهااندانشوو اا دارند؛

زمتأثرازارزشیا،ودرسطحکال 

مختلفنی
ییستند؛ 
ببهاتفاقااندانشوو اا خوابگایی،تیربوم 
یکهاکثرقرا 
بهو اژهزمان 
)4کیفیتزندگیخوابگایی،ضمندارابود ابعادعینیووابسدتگیبدهشدرااطعیندیو
تیدای
بیرونی،امریذینیودرونیاستودرنهاات،بهتصوراتوادرا یدایفدردازواقعی 
زندگیبستگیدارد.کیفیتزندگیخوابگایینیزمتشکلازعناصرعینیوذینیاستکهدر
یکنند.
ارتباببااکداگر،موموعۀکلیکیفیتزندگیخوابگاییرابازنماایم 

مطر،شده،مفهومکیفیتزندگی(کیفیتزندگیخوابگداییدانشدوو اا )
براساسبح یای 

یبرتعرافداس)8004(1استکهکیفیتزنددگیرابدهمعنایبهزاسدتیادا
دراانپژویش،مبتن 
یکند.یمچنین،دراانپدژویش،مفهدوم
عدمبهزاستیدانشوو اا ومحیطزندگیآ یاتعرافم 
اادشده،ازدوزاو اۀقلمروی،وابعادیومعرفیدرنظرگرفتهشدهاست(شکلشماره .)۷
ازجنبۀقلمروی،کیفیتزندگیخوابگاییدرترکیبیازدوقلمروذیندیوعیندیبررسدی
،کهبرتوربهیا

شدهاستکهسهرو اکرددرموردآ وجوددارد)۷:رو اکردذینیوآمراکاای
یشددا متمرکددزاسددت.دراا دنرو اکددرد،رضددااتمندیو
ومعرفیددایذین دیاف دراددرزندگ 

یروندوطرفدارا آ برااننظرند
خوشبختیبهعنوا معرفیایاصلیکیفیتزندگیبهکارم 
نقضاوتکنندگا دربارهموقعیتزندگیخودیستندوکیفیدتزنددگیرا

کهشهروندا ،بهترا
باادازدراچۀنگاهبینندهمشایدهکرد(زایدیاصلوفرخی.)۱،۷۹41،اانرو اکرد،کیفیت
زندگیراسازهایذینیپنداشتهومعتقدداسدت،کیفیدتزنددگیبدهاحساسدات،انتظدارات،
ً
اعتقادات،وپنداریایفردبستگیدارد؛بهاانمعناکهحتماباادتوسطخودشخکوبراساس
َ
خودفرداز
نظراو،نهفردجااگز ان،تعیینشود؛بنابراان،درمطالعاتکیفیتزندگی،ارزاابی ِ
ناسداس،
اخوببودنش،عاملکلیدیاسدت(رسدتمیوصدالحی.)۷۹۱4،بریمی 

سالمتا
کیفیتذینیزندگیخوابگدایی،ادرا وارزادابیدانشدوو اا راازوضدعیتعیندیزنددگی
یشا منعکسکردهوبااستفادهازمعرفیایذینی(بدرایمثدال،رضدااتازابعداد
خوابگای 
نروش،معرفیدای

خوابگاه)انددازهگیریشدد.درااد

گوناگو رفایی،فرینگی،واجتماعی
یایوجوددارندکهسطحرضااتدانشدوو اا راکدهبهاصدطال،،عوامدلزاستی دذینی
ذین 
یبرخودگزارشیدانشدوو اا ازادراکشدا 
فیامبتن 
نمعر 

یکنند.اا
یشود،ارزاابیم 
نامیدهم 
درموردجنبهیایمختلفزندگیخوابگاییاست .

)8رو اکردعینیواروپاای،کیفیتزندگیراسازهایعینیدانستهوبیشتربدرجنبدۀعیندی
اانمفهوممتمرکزاست(عنبری.)۷04،۷۹4۳،دراانرو اکدرد،بدرابعدادمدادیومحیطدی
شودکهناظربرداشتهیایعینیافرادوگروهیایاجتمداعی،ازجملده

کیفیتزندگیتأکیدم 
ی
مدهای،و
شغل،درآمد،تحصیالت،مهارت،مسکن،سالمتجسمانی،خدماتحمااتیوبی 
زبدااسدتفادهازمعرفیدای

امکاناتمادیموردنیازاست.کیفیتعینیزندگیخوابگایینید

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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کیفیت زندگی خوابگاهی
دانشجویان دختر ...

مدرتبطیسدتند،انددازهگیری

قابلمشایدهوملموسزندگیخوابگایی
تیای 
عینیکهباواقعی 
شدکهنمونهیاایازآ یا،برخورداریازتسهیالتوامکاناترفاییخوابگاه،برخورداریاز

امکاناتفرینگیخوابگاه،و...است .
دجدامعتری

نپژویش،انتخابشددهوبدهکاررفتدهاسدت،داد

)۹رو اکردتلفیقی،کهدراا
ُ
ُ
زازنگداهتکبعددی،آ راازدوبعددعیندیوذیندی

دربارۀمفهومکیفیتزندگیداردوبداپریید
یکند.براساساانرو اکرد،کیفیتزنددگیازدومؤلفدۀپاادهتشدکیلشددهاسدتکده
بررسیم 
.معرفیدایعیندی،نماادانگرشدرااطواقعدی

ومعرفیایذینی

انداز:معرفیایعینی


عبارت
التاست،ودرمقابل،معرفیایذینی،مانندبهزاستیذیندی،

(بالفعل)وآشکارمانندتحصی
یایاستکهافراداززندگیخودشا دارند(داس .)8004،
نمااانگریرنوعارزاابیمثبتومنف 
زُ ،
کهبعددومازسنوشکیفیتزنددگیدراادنپدژویشبدود،
ازجنبۀابعادیومعرفینی 
درحوزهیدای

مفهومکیفیتزندگیخوابگایی،ترکیبیازُ ۹بعدرفایی،فرینگی،واجتمداعی

فصلنامه علمیـپژوهشی
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مختلفدرنظرگرفتهشدکهیراکازاانابعاد،درچندانمؤلفهومعرف،تعرافوسدنویده
سازهایومفهومیآ ُبعدمتفاوتبود.
یاومعرفیا،براساسگستردگی 
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شکل شماره ( .)1ابعاد سهگانۀ کیفیت زندگی خوابگاهی بین دانشجو یان خوابگاهی دختر در دانشگاههای ایران

 .3پیشینۀ پژوهش

اتومطالعاتموجود،بهطورمستقیمازمفهومکیفیتزندگیخوابگاییاسدتفاده

اگرچهدرادبی
درخوابگداهوبدهطور

نشدهاست،امامطالعاتزاادیدراارا وجها درزمینۀشدرااطزنددگی
یایدراانزمینهتولیدوانباشتشددهاسدت.
مشخک،خوابگاهدخترا انوامشدهوادبیاتتن 
دراانمطالعات،پژویشگرا مختلفاززوااایگوناگو بهاانموضدوعنگداهکدردهودرنتیوده
نبین،برخیازپژویشگرا بهبررسدیکیفیدت
کردهاند.دراا 
ابعادوحوزهیایمتفاوتیرابررسی 

درخوابگاهپرداختهاند؛برایمثال،پیدامنی()۷۹40بیشدترانمشدکالتاقدامتی

زندگیعمومی
دردانشگاهیایعلومپزشکیتهرا رامربوببهعواملرفاییو

دانشوو اا خوابگاهیایموردی
بهداشتیوکمترانآ یارامربوببهنحوۀادارۀخوابگاهیادانستهاست .
رضاایآدراانیویمکارا ()۷۹41نشا دادهانددکده۹۹/8درصدددانشدوو اا پسدرو
مخوابگاهیایدانشوو ای،دارایکیفیتزندگیمتوسطو4/۳درصد،دارایکیفیت

دخترمقی
زندگیپااینییستند .
)مهمترانمشکالتدانشوو اا دختردانشگاهیایدولتی
لزادهوسعیدی( ۷۹4۳
اسماعی 
درشهرتهرا راشاملسهدستهمشکالتبهداشتیورفایی،تراکماتاقیاواسکا ،وکمبود
نترنتدانستهاند .

امکاناتعلمیوآموزشیواا
کسدومشدکالتدانشدوو اا دختدر
نمورد،شدواعنوریوشدکری()۷۹۳8ازا 

دریمی
بیایزنددگی
یداگرآسی 
وازسو 
تیربومیرادرسهطبقۀفردی،امکاناتخوابگاه،ومداراتی 
دانشوو ایآ یارادرچهارطبقۀجسمانی،روانی،تحصیلی،وناینوداریاخالقی درفتاری،
کردهاند .
شناساای 

تخوابگاهیایدخترانهدردانشگاهعلومپزشکیارومیهرادر

یلووخانی)80۷0(1کیفی
نب 

کردهاند .
حدمتوسطوخوبارزاابی 
ً
دهاند؛برای
مطالعاتخارجینیزبهنتااجتقرابامشابهیدرموردکیفیتزندگیخوابگاییرسی 

افتهاندکهادرا دانشدوو اا خوابگداییازکیفیدتخددمات
مثال،بشیرویمکارا )80۷8(2درا 
ً
خوابگاهدردانشگاهمالزی،نسبتاخوباست،امافاصلۀزاادیتادستیابیبهسطحعالیدارد .

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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کیفیت زندگی خوابگاهی
دانشجویان دختر ...

خوابگاهیدایخصوصدیدردانشدگاهتکنولدو ی

کلمنتویمکارا )80۷۹(1باارزادابی
افتهاندکهدانشوو اا ازنرخپااینجدراامودسترسدیآسدا بدهسدرو اسبهداشدتی
آ کوردرا 
رضااتداشتند،ولیازتسهیالتوامکاناتخوابگاهناراضیبودند .

تخوابگاهیایدانشوو ایدرمراکزآموزشعدالیرادر

نیماکووباندانوبا)80۷۹(2کیفی

خدماتحملونقل،سرو اسبهداشتی،امنیت،آشپزخانه،اتاقمطالعده،وشدهراه

نهیای
زمی 
کردهاند .
نامناسبارزاابی 

براساسنتااجپژویشآجاای،نوسو،وآجانی،)80۷0(3دانشوو اا دانشگاهتکنولدو ی

امکانات،مانندلباسشدو ای،حمدام،

آ کورنیوراهازکاراایاند وعملکردنامطلوببرخی
بودهاند .
سیابااتاق،وتمیزیمحیطناراضی 
امکاناتسرو اسبهداشتی،فاصلۀسرو ا 

)مهمتدرانمشدکالتخوابگداهدانشدوو ایراتنظیمدات
یدآنیبیرهوحسنیا  80۷1(4
سان 

سیستمتهو اۀیوا،کیفیتخدماتپشدتیبانیسداختما خوابگداه،انددازۀاتاقیدا،مبلمدا ،و
فصلنامه علمیـپژوهشی
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ادانستهاند .

نزداکیبهکافهترا
،بهجایتأکیدبربررسیکیفیتزندگی،
برخیازپژویشگرا ،بهو اژهپژویشگرا خارجی 
،تمرکزکردهاند؛بدرایمثدال،خزاادیو

بیشتربرعواملمرتبطبااانرضااتازکیفیتزندگی
5

)،مهمترانعواملتأثیرگذاربررضااتدانشوو اا خوابگاییدردانشدگاه

یمکارا (80۷0
علوممالزیرافاصلهباامکاناتدانشگاه،شرااطمحیطیخوابگاه،جمعیتخوابگاه،رضاات
اتاقدانستهاند .

ستمحملونقل،امنیتخوابگاه،اندازۀاتاق،واامنی

ازسی
افتهاندکهاحساستعلدقبدهخوابگداه،
خزاایویمکارا ()80۷0درپژویشداگریدرا 
بیندانشوو اا کارشناسیدردانشگاهعلوممالزیبارضااتآ یاازخوابگداهرابطدهداشدته،
ولیقومیت،تأثیریبرسطحرضااتواحساستعلقبهخوابگاهنداشتهاست .

افتهاندددکددهرضددااتدانشددوو اا سدداکندرخوابگاهیددای
بوتدداویمکددارا )80۷0(6درا 

دانشگاهآفراقایجنوبیباطیفیازعواملمستقیموتیرمسدتقیممدرتبطبدودهومحدیطآرامو

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ی َسروصدا،بهداشت،ونظمساکنا ،درافزااشرضدااتدانشدوو اا تدأثیربسدزاایداشدته
ب
بدهفداشکدرد 

است.مصرفموادمخدربیندانشوو اا وجودداشت،ولدیآ یداتمداالی
اطالعاتدراانزمینهنداشتند .

افتهاندددکددهنگددرشورضددااتدانشددوو اا در
مودسددوکیوچددادوری)80۷0(1درا 

خوابگاهیایمؤسسۀآموزشعالیشهرلبوا مدالزی،بدهمیدزا زادادیتحدتتدأثیرکیفیدت

امکاناتوتسهیالتخوابگاهبود،ولیمکا وموقعیتخوابگاه،تأثیریبرآ یانداشت .
منصددوروحس دینعلی()80۷0نی دزُ 4بعددداصددلیرضددااتدانشددوو اا خوابگدداییدر
یننکاراشاملمحلخوابگاه،تسهیالتپزشکی،موقعیتخوابگاه،امکانات
دانشگاهیایسر 

تدانستهاند .

ورزشی،امکاناتتذاای،یمکاریساکنا ،امکاناتکتابخانه،اامنیوامنی
ازمؤلفدهیایمهدمکیفیدتزنددگی

بیایاجتماعیدرخوابگاهنیدز،اکدی
وضعیتآسی 
افتهاند
خوابگاییدرمطالعاتپیشینبودهاست.دراانزمینه،مثنویویمکارا ()۷۹44درا 
کهنحوۀتوزاعدانشوو اا دراتاقیا،کایششرمحضدورناشدیازکمبدودفضدایتعدو اض
لباسووسوسهیایجنسی،دربروزرفتارانحرافیدرمیدا دانشدوو اا خوابگداییدانشدگاه

نهسازرفتارانحرافیدر
علومپزشکیاارا مؤثراست.تیرمذیبیبود وآشفتگیخانواده،زمی 
خوابگاهبودهودانشوو اا دختربیشترازپسرا ،نیازیایجنسیخودراسرکوبکردهاند .
افتهاسدتکدهخوابگاهیدایدانشدوو ای،محدر دانشدوو اا بده

شکرالهی()۷۹۳8درا
ارتکابجرمیستندکهتأثیرآ برجراامجنسی،دردخترا بیشترازپسرا است .
افتهاندکهشیوعمصرفموادمخددر،
یمچنین،باباایحیدرآبادیویمکارا ()80۷4درا 
بیندانشوو اا خوابگاییدردانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشدتیتهدرا ۷0/4درصددبدوده
استوبانترانفراوانی،مربوببهمصرفسیگاروقلیدا بدهترتیببدا4۱/4درصددو48/۳
درصدبود.سنآتازمصرفمواد،بین44درصددانشوو اا مصرفکننده۷4،سال،وکمتدر
نبارموادرادرخوابگاهیاوپار یاو4۱/0درصد،
بود.حدود04درصددانشوو اا ،نخستی 
ییایدانشوو ایآتازکردهبودند.
درنشستیاوپارت 

شداخکیای

یآبدادیویمکدارا ()۷۹4۳دربررسدی
درموردمعماریخوابگداهنیدزعل 
افتهانددکدهجنسدیت،مقطدع
خوابگاهیدایدانشدوو ایدرا 

روا شدناختیمحدیطدرطراحدی

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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ً
تحصیلی،ونوعخوابگاه،عناصرییستندکهلزومداباادددرطراحدیخوابگداهدرنظدرگرفتده
شداخکیایروا شدناختیدانشدوو اا ،ازجملدهاحسداس

شوند،زارااانعناصر،بربرخی
آرامددش،احسدداسازدحددام،احسدداسبرخددورداریازخلددوتشخصدی،احسدداسفرصددتو
قلمرو اابی،حسحضوردرخانه،و...تأثیرگذاریستند .
یدآنیبیرهوحسنیا (،)80۷1کیفیدتطراحدیخوابگداهویمچندین،کیفیدتمحدیط
سان 
کردهاند .
داخلیآ رادرحدمتوسطارزاابی 
یتدوا ازدوزاو ادۀ
ندربارۀخوابگاهیایدانشوو ایدختدرا رام 

نۀپژویشیایپیشی

پیشی
معبندیکرد .
نظریوروشیج 
شدهدرموردخوابگاهیا،فاقدرو اکردنظریادا


ازمطالعاتانوام
بهلحاظنظری)۷:بسیاری
وبدهطورمشدخک،
نامدر،بدهو اژهدرمطالعداتتیراجتمداعی 

مفهومیمشخصدییسدتند.ااد
داردبدامفهومسدازی

جامعهشناختیآشکاراست؛)8درچندینبدافتی،پدژویشحاضدرسدعی
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اصطال«،کیفیتزندگیخوابگایی»،مسیرجدادیرادرحوزۀمطالعاتخوابگاهدانشدوو ای،
وانواممطالعاتبیشتردرمورداانمفهوموحتینظرادهپردازیبیشدتردربدارۀآ ،بگشدااد؛)۹
مطالعۀحاضر،خوابگاهدانشوو ایدخترا رابارو اکردجامعازسهوجهفرینگی،اجتمداعی،و
کدهپژویشیدایپیشدین،حتدیدراادنسدهوجده،نگداه

رفاییبررسدیکدردهاسدت؛درحال 
ی
کردهاندتنهاوجهخاصدیازخوابگداهدانشدوو ایرامطالعده
ختهایازیرکدامداشتهوسعی 
گسی 
شناسدانهایبدهخوابگداهدانشدوو ایداشدتهوسدعی

کنند؛)4بسیاریازمطالعات،نگداهآسی 
ب
کردهاندبیشتربرآثارمنفیآ تمرکزکنند.ااندرحالیاستکهمقالهحاضدر،بدهیدردوسدو اۀ

نانهایازوضعیتفرینگی،
،برداشتواقعبی 

مثبتومنفیخوابگاهتوجهداشتهوفارغازجانبداای
خوابگاهیایدانشوو ایدخترا درسراسرکشورارائهدادهاست .

اجتماعی،ورفایی
بهلحاظروشی)۷:پدژویشحاضدر،تنهدادرمدورددختدرا انودامشددهاسدتوشدامل
ندددازاادنزاو اهدددرو اکدردمطالعدۀحاضدر،
یشدود؛بندابراا 
دانشوو اا خوابگاییپسدرنم 
تکجنسیتیاست؛)8دراانمطالعه،دانشوو اا خوابگاییوتیرخوابگایی(ساکندرخانۀ

سهنشدهاند؛)۹پژویشحاضدر،سدعیکدردهاسدتبدا

پدری،پانسیو ،اجارهای،و)...مقاا
رو اکردارزاابیتأثیر،پیامدیاوآثارسکونتخوابگاییدانشوو اا بدرعملکدرداجتمداعی،
فرینگی،وآموزشیآ یارابررسیکند .

 .4روششناسی پژوهش

نپژویش،بهلحاظروشیازنوعکمیاستکهروشمورداستفادهدرآ ،روشپیمااشبوده

اا
یاازپرسشنامهاستفادهشدهاست .

گردآوری 
داده
وبرای 
جامعۀآماریپژویش،شاملتمامدانشوو اا دختدرسداکندرخوابگاهیدایدانشدوو ای
سراسرکشوراستکهبراساسآخرانآمارصندوقرفاهدانشوو اا وزارتعلوم،تحقیقات،و
فناوری،درشهراور،۷۹۳0تعداد۱800۷دانشوویدختردر۹10خوابگاهدانشوو ایزادر
پوششوزارتعلومسکونتداشتند.حومنمونه،براساسفرمولکوکرا 8۹8۹،نفربدرآورد
لیا،ویمچنینبنایتحقیقبدراجدرایآ در۷0
افتهیاوتحلی 
شدکهبهمنظورافزااشدقتا 

منطقۀدانشگاییو88دانشگاه،اانحوم8۹8۹نفریبه8000نفرافزااشاافت.
،کلدانشگاهیابراساسمعیارجغرافیاایبهدودستهتقسدیم

نمونهگیری
یمچنین،درطر ،
یادرطبقۀدانشگاهیایتهرانیو48/۷درصد،در


درصددانشگاه
ناساس۷۱/۳،
شدندکهبراا 
یادرسدطحدانشدگاهیای


ننسبت،نمونده
طبقۀدانشگاهیایتیرتهرانیقرارگرفتهاندوبهیمی

تهرانیوتیرتهرانیانتخابشدند،امایما گونهکهاشارهشد،حودمنموندۀ8۹۱۹نفدریبده
ب،حومنمونهدردانشگاهیایتهرانیبه4۹۳نفدرو

8000نفرافزااشاافتوبهیمینترتی
ازروشیای

وۀنمونهگیرینیزترکیبی

دردانشگاهیایتیرتهرانیبه801۷نفرافزااشاافت.شی

نظاممندبودهاست .
قهبندیمتناسب،وتصادفی 
خوشهای،طب 
نمونهگیری 

نپژویش،مفهومسازی«کیفیتزندگیخوابگدایی»اقتباسدیازتعرادف

یمچنین،دراا
داس()8004درموردکیفیتزندگیبودکهبراساسآ ،کیفیتزنددگیخوابگداییعبدارت
استاز:بهز استیااعدمبهز استیدانشوو اا ومحیطزندگیآ یا،کهاادنکیفیدتزنددگی
)،ودومبدهلحاظ

خوابگاییازدوزاو اهسنوششد:نخست،ازنظدرقلمدرو(ذیندیوعیندی
)ومعرفیا .

ابعاد(رفایی،فرینگی،واجتماعی
درضمن،دراانپژویش،کیفیتذینیزندگیخوابگاییبهدوروششهودیومنطقیو
براساسمطالعۀخادمالحسینیویمکارا ()۷۹4۳درموردکیفیتزندگیسدنویدهشدد.در
پرسشنامهازدانشوو اا خواستهشدکهمیدزا رضدااتخدودرااز

روششهودی،درابتدای
منظوراندازهگیریدقیقترکیفیتذینیزنددگی

یبیا کنند،امابه
کیفیتکلیزندگیخوابگای 
گرازپاسخگو اا خواستهشدد

خوابگاییددبراساسروشمنطقیدددرپااا پرسشنامه،باردا
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شدهدرپرسشنامه،میزا رضاات

کهبادرنظرگرفتنیمۀقلمرویایزندگیخوابگایی 
مطر،
خودراازکیفیتکلیزندگیخوابگاییبیا کنند.درواقدع،کیفیدتزنددگیمنطقدیپدساز
پرسشدرموردمیزا رضااتافرادازابعادرفایی،فرینگی،واجتماعیزنددگیخوابگدایی،
اندازهگیریشد.یدفازاادنکدار،بررسدیاادنموضدوعاسدتکدهآاداتغییدریدرنظدرات

دانشوو اا درموردکیفیتزندگیخوابگاییآ یاپسازدر میزا رضااتازابعادمختلف
زندگیخوابگاییوجودداردااخیر .
برایبراورداعتبارپرسشنامه،ازروشاعتبارمحتدواای(صدوریومتخصصدا )اسدتفاده
ه،بدهمنظورمطالعدهو ِاعمدالنظدر،دراختیدارچنددنفدراز
نروش،پرسشنامۀاولی 

شد.دراا

کسدو
،بهو اژهپژویشگرا حوزۀآموزشعالیوزنا ازا 
کارشناسا رشتهیایعلوماجتماعی 
(بهصورتفردیوازطراقپستالکترونیکی)،وچندنفرازدانشوو اا درمقداطعمختلدف

کارشناسی،کارشناسیارشد،ودکترادردانشگاهیایتهرا ،شراف،شهیدبهشتی،خوارزمی،
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گر(بهصدورتجلسدۀگرویدیچهارسداعته)قدرار

یدا
صنعتازسدو 

،وعلمو

عالمهطباطباای
وۀطر،پرسشیا،

لپرسشنامهبراساسنظرآ یادربارۀتعداد،نوع،وشی

گرفتوپسازتعدا
نامهبهدسدتآمدد).


پرسدش
پرسشنامۀنهاایتهیهشد(درواقع،بهاانشکل،اعتبارمحتدوای

اسیدایتحقیدق
کرونبداخبدهتفکیکمقی 

پرسشنامهنیزازضدرابآلفدای

برایبرآوردپاااای
شآزمو با۷0نفرازدانشوو اا ساکنخوابگاهدردو
نترتیبکهابتدااکپی 
استفادهشد؛بهاا 

دانشگاهتهرا والزیراانوامشدوپسازبراوردپاااایآ باروشضرابآلفدایکرونبداخ،و
نامه،دادهیا،گردآوری

ییایاحتمالی،ونهاایشد پرسش
لپرسشیا،رفعکاست 

سپستعدا
دسدتآمده،دامندۀ

ودرراستایایدافپژویش،پردازشوتحلیدلشددند.براسداسنتداا 
جبه
مطر،شدهدراانمقاله،شاملرضااتازامکانات
اسیای 
ضرابآلفایکرونباخدرتماممقی 

رفاییاتاق(،)α=0/4۳1رضااتازامکانداترفداییسداختما (،)α=0/401رضدااتاز
امکاناترفداییدرخوابگداه(،)α=0/4۹8رضدااتازامکانداترفداییزاربنداایخوابگداه

تیداو
(،)α=0/۳۹4رضااتازامکاناتفرینگدیخوابگداه(،)α=0/484رضدااتازفعالی 
بیایاجتمدداعیدر
برنامدهیایفرینگدیدرخوابگداه()α=0/۳80وارزادابیازشدیوعآسدی 


اسیداو
خوابگاه()α=0/4۱۱بانترازحدنصاب0/۱0بودکهدنلتبرپااداایبدانیمقی 
درنهاات،ابزارپرسشنامهدارد .

 .5یافتهها

خوابگاهیا،وضعیتفرینگی

افتهیایتحقیقشاملپنجبخشبافتنمونۀآماری،وضعیترفایی
ا 
یباشند :
خوابگاهیا،ورضااتازکیفیتزندگیخوابگاییم 

خوابگاهیا،وضعیتاجتماعی

 .5-1بافت نمونۀ آماری

اکثردانشوو اا (۱4/8درصد)درسن84سالوکمتدربودندد(،)SD=۹/۱4،M=88/1۳اکثدر
کسومآ یا(۹4/۳درصد)درسدالدوم،
ببهاتفاقآ یامورد(۳0/1درصد)بودند؛بیشازا 
قرا 
و84/۳درصددرسالاولمقطعتحصدیلیبودندد؛بیشدتراننسدبتآ یدادرمقطدعکارشناسدی
(14/8درصد)مشغولبهتحصیلبودند؛دانشدوو اا رشدتهیایعلدومانسدانی(44/4درصدد)و
د)بهترتیببیشتراننسبتازنمونهرابهخدوداختصداددادهبودندد؛اکثرادت
علومپااه(88درص 
تیدایتالدبدانشدوو اا ،فدارس
دانشوو اا (40/1درصد)ساکننقدابشدهریبودندد؛قومی 
ُ
(4۱/۱درصد)،لر(۷۹/۱درصد)،تر (۷8/8درصد)،وکرد(۷0/8درصد)بود .
درصدد)و

ارزاابیدانشوو اا ازتعلقطبقداتیخدانواده،درابتدداطبقدۀمتوسدط(۱۱/1
سپس،طبقاتبان(۷8/4درصد)وپااین(۳/۱درصد)بود .
 .5-2وضعیت رفاهی خوابگاهها
 .5-2-1رضایت از امکانات رفاهی اتاق

رضااتدانشوو اا ازامکاناترفداییموجدوددراتداق،دربسدیاریازمدوارد،پدااینبدودو
مالحظۀمیانگینامکاناتموردبررسیدراانپژویش،حاکیازااناستکهمیانگینبسیاری
ازآ یا،کمترازحدمتوسط()۹است40/۹.درصددانشوو اا ،رضااتکمدیازامکاندات
رفاییدرداخلاتاقداشتندورضاات8۱/۷درصدآ یاازاادنامکانداتدرحددزادادبدود
،بهشر،زاراست :
).مهمتراننتااجاانقسمت 

(SD=۷/۹4،M=8/40
ازبین8۹وسیلهرفاییداخلاتاقکهدراادنپدژویشبررسدیشددند،تنهدا0مدورد
(شاملمناسببود تعدادتختبراییرنفر،داشتناخچال،امنیتوسداالاتداق،سیسدتم

گرمااش،وداشتنپردهدراتاق)میانگینیبانترازحدمتوسط()۹رابهخوداختصاددادهو
نترازحدمتوسطبودهاست؛ 
میانگین۷4موردازامکاناتداگر،پاای 
ُ
کیفیتتشک،میزوصندلیمطالعه،سرعتاانترنت،شادبود رنگاتداق،وکیفیدت
ُ
کمد،بهترتیبامکاناتیبودندکهدانشوو اا کمترانرضااتراازآ یاداشتند؛
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 .5-2-2رضایت از امکانات رفاهی ساختمان خوابگاه

رضااتدانشوو اا ازامکاناترفاییداخلساختما ،دربسیاریازموارد،پدااین(کمتدراز
حدمتوسط)۹بود۹۳/0.درصدازدانشدوو اا ،رضدااتکمدیازامکانداترفداییداخدل
کچهارمآ یا(8۹/۹درصد)ازاانامکانات
ساختما خوابگاهداشتندورضااتنزداکبها 
نقسمت،بهشر،زاراست :

).مهمتراننتااجاا

درحدزاادبود(SD=۷/8۱،M=8/۱8
ازبین8۳وسیلۀرفاییداخلساختما ،رضااتدانشوو اا از84موردازآ یدا،در
حدمتوسدطبدودکدهبدهترتیببده

حدکمترازمتوسط()۹بودومیانگینتنها0مورد،بانی
تمیزیرایرویا،امنیتساختما ،نوروروشناایرایرویا،نصبآانهدررایرویدا،وسیسدتم
یدیدد
نهیانشدا م 
یشود.دنلتضمنیرضااتدراانزمی 
جمعآوریودفعزبالهمربوبم 

کهرایرویایساختما خوابگاهیانسبتبهبقیۀفضایاوضعیتبهتریدارند؛
کمترانرضدااتدانشدوو اا بدهترتی بمربدوببدهماشدینلباسشدو ای،وضدعیت
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آسانسور،جعبۀکمکیای اولیده،تلو از اد و ،تلفدنوتلفنخانده،سدرو اسظرفشدو ای،
سآشدپزخانهوپ خدت َ
ُ
وپ ز،وسدرو اس
سیستمتهو ا ۀآشپزخانه،سرعتاانترندت،سدرو ا
دستشو ایبودهاست.
 .5-2-3رضایت از امکانات رفاهی خوابگاه

رضااتدانشوو اا ازامکاناترفاییموجوددرخوابگاهنیزمانندامکاناترفاییداخلاتاق
تبخشنبودهودرموردبیشترامکاناتموردبررسیدراانبخشنیز
وداخلساختما ،رضاا 
کسدوم
یدیددکدهبدیشازا 
نارضااتیدانشوو اا مشهوداست.نتااجاادنبررسدینشدا م 
دانشوو اا (۹0درصد)،رضااتاندکیازامکاناترفداییداخدلخوابگداهدارنددونسدبت
نزداکیبهآ (۹۷/۷درصدد)ازکیفیدتاادنامکانداتدرخوابگداهرضدااتزادادیداشدتند
(.)SD=۷/8۹،M=8/۳۷ساارنتااجتکمیلیبهشر،زاراست :
ازبین۷۷موردازامکاناترفاییموردبررسیدراانقسدمت،میدانگینرضدااتاز۱
مورد(قطدعنشدد گدازخوابگداه،قطدع

مورد،کمترازحدمتوسط()۹بودوتنهامیانگین4
وشو،وساعتسروتذایا)بدانترازاادن
نشد برقخوابگاه،قطعنشد آبشربوشست
ِ
حدبودهاست.بهعبارتداگر،بیشترانمیزا رضااتدانشوو اا بدهفدرایمبدود امکاندات

گاز،برق،وآبوبهعبارتیعدمقطعیاانامکاناتمربوببودهاست؛ 


نۀوعدهیایتذاایشاموصبحانه،مناسبدانشدوو اا 

درمقابل،کیفیت،تنوع،ویز ا
ژهشامداشتهاند .

نامکانات،بهو ا

نبودهودانشوو اا کمترانرضااتراازاا
جدول شماره ( .)1رضایت دانشجو یان از امکانات و شرایط اتاق ،ساختمان ،و خوابگاه
امکانات 

ا
اصل

)۷رضااتازامکاناترفاییاتاق 

 ۱/۹  ۷4/0  ۷8/1  80/۹  80/4  ۷۳/0

)8رضااتازامکاناترفاییساختما خوابگاه   ۷4
)۹رضااتازامکاناترفاییخوابگاه 

کم

تاحدی ز یاد

ا
کامل

 ۳/۱  ۷۹/1  88/4  8۷/0

بیجواب n
 ۷4/4

 0/۳  ۷0/۱  80/4  8۱/۳  ۷۳/4  ۷0/8

M

SD

 ۷/۹4  8/40  8000
 ۷/8۱  8/۱8  8000
 ۷/8۹  8/۳۷  8000

 .5-2-4رضایت از امکانات فرهنگی خوابگاه

یدرفایی،رضااتدانشوو اا بسیارپااینوکمترازحددمتوسدط()۹بدود
درموردامکاناتفرینگ 
(.)SD=۷/84،M=8/۱۳دراا دنزمیندده81،درصددددانشددوو اا ،رضددااتاندددکیازامکانددات
گربهشر،زاریستند :
فرینگیخوابگاهداشتندورضاات۷4درصدآ یا،زاادبود.نتااجدا 
ازبین۷1موردازامکاناتفرینگیموردبررسی،رضااتدانشوو اا تنهداازدومدورد
فضایسبزومسود(نمازخانه)بانترازحدمتوسط()۹بودومیانگینرضااتآ یدادر۷4
نترازحدمتوسطبود؛
موردداگر،پاای 
بدهترتیببدهسدینما،ااسدتگاه
کمترانمیزا رضااتدانشوو اا ازامکانداتفرینگدی 
یشد؛
ستدوچرخهسواری،وسرعتاانترنتمربوبم 

تندرستی،پی
رضددااتدانشددوو اا ازامکاندداتورزش دی،اعددماززم دینبددازیوورزش،باشددگاه،
ستدوچرخهسواری،واستخر،پااینبود.اگرچهدر

سالنیایمختلف،ااستگاهتندرستی،پی

دانشگاهیایمرکزی،دانشوو اا ازوجوداانامکانات،رضااتبیشتریداشدتند،امدا

برخی
مدهپیرامونیبدهدنالدیمانندد
یمرفته،دانشوو اا ساکندردانشدگاهیایپیرامدونیونی 
ی 
رو 
کوچکیسالنوباشگاه،یز انۀورودیبان،قدامیوخراببود توهیزات،زمدا نامناسدب
برایاستفاده،و،...ازاانامکاناتراضینبودند.
 .5-2-5رضایت از امکانات رفاهی کالبدی در خوابگاه

امکاناترفاییزاربناایخوابگاه،وضعیتمناسبینداشتندورضااتدانشوو اا ازآ یادر
حدپااینیبود88/0.درصدازدانشوو اا ،رضااتکم،و۷4/4درصدرضااتزاادیازاان
امکاناتداشتند(.)SD=۷/80،M=8/۱۷یمچنین :
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ازبین۷۱موردامکاناتزاربناایموردبررسی،رضااتدانشوو اا تنهدادرسدهمدورد
اتوبوسیا[)،بانتر

سرفتوآمدخوابگاه]

(دستگاهخودپرداز،خدماتکپیوتکثیر،وسرو ا
ازحدمتوسط()۹بودودر۷4موردداگر،رضااتدانشوو اا کمترازحدمتوسطبود؛ 
دانشوو اا ،بیشترازیمه،ازامکاناتبوفه،خشکشو ای،خیاطی،داروخانه،فروشگاه
،تنوعفروشگاهیا،وکتابفروشیناراضیبودند.درضمن،رضدااتدانشدوو اا 

نا وشیرانی
ازامکاناتداگریماننددرمانگاه،نانواای،مرکزمشاوره،و...نیزدرحدبسدیارپدااینیبدود؛
برایمثال،درموردخشکشدو ایوآرااشدگاه(کدهنیدازداگدردانشدوو اا بدود)،بسدیاریاز
یاگفتهاند.

دانشوو اا ازنبوداانامکاناتدرخوابگاهودرنتیوه،نیازبهااوادآ 
 .5-3وضعیت فرهنگی خوابگاهها

یاوبرنامهیایفرینگی

خوابگاهیا،بهدوموضوعرضااتازفعالی 
ت

دررابطهباوضعیتفرینگی
درخوابگاه،وشیوۀگذرا اوقاتفراتتدرطولیفتهوآخریفتهیاپرداختهشدهاست:
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 .5-3-1رضایت از فعالیتها و برنامههای فرهنگی در خوابگاه

یاوبرنامهیایفرینگیدرخوابگاه،درحدبسیارپدااینی

میزا رضااتدانشوو اا ازفعالی 
ت
یداوبرنامدهیا

بود(.)SD=۷/۷۳،M=8/40ازبینمومدوعدانشدوو اانیکدهازاادنفعالی 
ت
ً
استفادهکردهاند(44/4درصد)،رضااتبیشازنیمیازآ یا(08/0درصد)درحداصالو

کمبودودرمقابل،تنها۷۱/0درصد،ازاانامکاناترضااتزااد،ااکاملداشتندکهاکیاز
دنالاصلیااننارضااتی،عدمتناسبآ یابانیازیایدانشوو اا بود.جزئیداتنارضدااتی
خوابگاه،بهشر،زاراست :

یاوبرنامهیایفرینگی

دانشوو اا ازفعالی 
ت
ازتمام۷۳برنامهوفعالیتیکهدراانپژویشبررسیشدند،کمتر
رضااتدانشوو اا
ِ

تیدای
کازبرنامدهیاوفعالی 

چاد
یدید،دانشوو اا ازیدی 
ازحدمتوسط()۹بودکهنشا م 
نبودهاند؛ 
فرینگیدرخوابگاهراضی 
یتر
لحاظنوعبرنامهیا،دانشوو اا دخترخوابگاهازبرنامهیایشادوتفراحدیراضد 

به
تازبرنامدهیایشدادو

گوندهایکدهمیدانگینرضداا
؛به 
مهدارتآموزی 

اندتابرنامدهیای


بوده
مهدارتآموزیمانندد

تازبرنامدهیای

تفراحیخوابگاه()M=8/4۷بانترازمیانگینرضداا
خیاطی،آشپزی،آرااشی،نقاشی،خط،زبا یایخارجی،و)M=8/81(...بود؛
یا،جشنیا،و


جشنواره
نحال،دانشوو اا بهترتیب،بیشترانرضااتراازبرگزاری
بااا 

السیایمذیبیمانندآموزشوتفسیرقرآ و...؛وبرگزاری
مراسمشادوتفراحی؛برگزاریک 
،ارتبابمؤثر،و...داشتهاند؛

خانواده،مهارتیایزندگی

نهیای
کارگاهیایآموزشیدرزمی 

اجرایموسیقیمحلیدرخوابگاه،کمترانمیزا رضدااترابدهخدوداختصدادداده
کالسیدایآموزشدیزبدا خدارجی،وبرگدزاری

است()M=۷/۳1واجرایتئاتر،برگدزاری
بدهلحاظ
بدررتبدهیایبعددی 

،بدهترتی
اندهای 
ندۀنرمافزاریدایراا 

کالسیایآموزشیدرزمی

کمترانمیزا رضااتقرارداشتند؛
تیداو
گفتنیاستکدهاگرچدهنتدااجپیشدین،ازرضدااتپداایندانشدوو اا ازفعالی 
یمرفتهبسیاریازآ یا،ماییتوکارکرد
ی 
برنامهیایفرینگیخوابگاهحکااتداشت،امارو 

کردهاند(11/1درصد .)SD=۷/00،M=۹/۱۱،
تیارامفیدارزاابی 
اانفعالی 
 .5-3-2شیوۀ گذران اوقات فراغت در طول هفته و آخر هفتهها

بهلحاظمدتحضوردرخوابگاه44/۷،درصددانشوو اا درطولروزدرحد۷0سداعتو
یادرخوابگاهدرطولشبانهروز،حدود۷۷

کمتردرخوابگاهحضوردارندومتوسطحضورآ 
ساعتاست(،)SD=4/۹۳،M=۷۷/۹0امامیدانگینوقدتآزاددانشدوو اا درخوابگداهدر
طولروز(،)SD=۹/۱8،M=0/4۱کمترازمیانگینحضورآ یادرخوابگاهاست .
دانشوو اا بهدلیلنوعفعالیتخودکهمربوببهحوزۀعلمودانشگاهاست،بیشترانوقت
یگذرانندد(40/۱درصدد).دریمدینراسدتا،مطالعده
فراتتخودرابهاسدتفادهازاانترندتم 
درصدد)،وگدوشداد بده

ییا(۷1
(81/۹درصد)،ماند دراتاقوصحبتکرد بایماتاق 
تیایفراتتیدانشوو اا درطولروزیاییفتهیستند .
موسیقی(4/4درصد)ازفعالی 
یمانندوبیرو 
،آخریفتهیایخودرابیشتردرخوابگاهم 

یمچنین،دانشوو اا خوابگایی
زبهدلیلنزداکیشهرمحلسکونت
یروند(0۱/۱درصد)۷۱/۳.درصدآ یانی 
ازخوابگاهنم 
یابهمنظورگردشوتفدراحبدهبیدرو از
یروند،و۷1/4درصدآ  
خانواده،نزدخانوادهشا م 

یروند.اکیازدنالاانکهدانشدوو اا ،ماندد درخوابگداهرابدهعنوا مهمتدران
خوابگاهم 
یکنندد،نبدوداداکمبدودامکانداتتفراحدیوورزشدینزمدر
فعالیتفراتتیخودانتخابم 
خوابگاهاست.حتیبرخیازدانشوو اا برایگذرا اانفراتتدربیرو ازخوابگاهبامشکل
برگشتبهخوابگاهروبهرویستندودرنتیوده،امکدا بیدرو 

نشدهبرای
رفتوآمدوزما تعیی 

رفتنواستفادهازفضایاایمانندتئاتر،سینما،وکنسرتراندارند،افزو براان،دانشوو اا از
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یشدود،
تیایفرینگیوفراتتیکهدرخوابگاهبرایآ یابرگدزارم 
ازبرنامهیاوفعالی 

بسیاری
یکنند .
گونهایبهینهاستفادهنم 
ییستندودرنتیوه،اززما فراتتخودبه 
ناراض 
 .5-4وضعیت اجتماعی خوابگاهها

خوابگاهیددایمددوردمطالعددهازحید وضددعیتاجتمدداعی،درچهددارمقولددزارزادابیشدیوع

بیایاجتماعیبیندانشوو اا خوابگایی،توربهوزما مصرفمواددخانی،ارزاابیو
آسی 
توربۀرابطهباجنسمخالف(نایمونسخوایی)بیندانشوو اا ،وقوانینومقرراتخوابگاه
موردبررسیقرارگرفتند :
 .5-4-1ارزیابی شیوع آسیبهای اجتماعی بین دانشجویان خوابگاهی

بیایاجتماعیبیندانشوو اا خوابگاه،پااین(کمترازحد
پاسخگو اا ازشیوعآسی 
ارزاابی 
بیا
گونهایکه4۹/۷درصدآ یابرااننظربودندکهمیزا شیوعاانآسی 
)است؛به 

متوسط۹
ً
ً
بیندانشوو اا خوابگاییدرحداصالوکماستکهالبتهنسبتاصال(84/۷درصد)بیشتر
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ازنسبتکم(۷0درصد)است(.)SD=۷/۷۳،M=8/00نتااجداگرپژویشدرزمینۀمیدزا 
بیایاجتماعیبیندانشوو اا ،بهشر،زاراست :
شیوعآسی 
ازبین۷۱آسیباجتماعیومیزا شیوعآ ازنظردانشوو اا ،تنهامیدزا شدیوعادک
آسیب،بانترازحدمتوسط()۹بودکهمربدوببدهرابطدۀدوسدتیبداجدنسمخدالفاسدت
پاسخگو اا درموردشدیوعآ یدا،کمتدراز
بیا،ارزاابی 
(،)M=۹/1۷امادرموردساارآسی 
حدمتوسطبود؛
بیایاجتماعیبیندانشوو اا ،مربوببهامرجنسیورابطهبداجدنس
شااعترانآسی 
یابهشکلمعمولدرجامعه،بهتابوتبدالشدده
بیاایکهگاییارضایآ  
مخالفبود؛آسی 
بیاباا ددبددهرابطددۀدوسددتیبدداجددنسمخددالف
وسددرکوبشدددهاند.دراادندسددتهازآسدی 
ییدای
)،ونشستیاوپارت 

(،)M=۹/1۷رابطۀجنسینامشروعباجنسمخالف(M=8/0۱
دوستانۀمختلط()M=8/08اشارهکرد؛
زبهترتیب،
بیایاجتماعیبیندانشوو اا نی 
وعترانآسی 
پاسخگو اا ازکمشی 
ارزاابی 
بهاستفادهازشیشه،استفادهازحشیش،خرادوفروشموادمخدر،مصرفالکدل،ومصدرف
قردیایروا گردا مربوببود،امادرنقطۀمقابل،شدااعترانمدادۀدخدانیمصدرفیبدین

دانشوو اا ،سیگاروپسازآ ،قلیا بود.

جدول شماره ( .)2ارز یابی پاسخگو یان از شیوع آسیبهای اجتماعی بین دانشجو یان
آسیبها

ا
اصل

کم

)۷کشید سیگار 

 81

 ۷1/8  8۹/0

)8کشید قلیا 

 ۹1

)۹مصرفموادمخدر 

 ۷4/۱  ۹4/۱

 1/۱

)4خرادوفروشموادمخدر 

 ۱/1  ۹۳/۱

 8/1

 0/1

)0مصرفحشیش 

 0/۱  40/۳

 ۷/۱

 0/0

)1مصرفشیشه 

 0/1  4۷/0

 ۷/0

 0/4

 0 /8

)۱مصرفالکل 

 ۳/1  ۹1/۷

 4/۷

 ۷/۹

 0 /۹

 44/1

 ۹/4

 ۷/۱

 0 /۱

 0۷/۷

 0/44  ۷/44  84۱۳

 ۷4

 ۷۹/۷  ۷4/۱  ۹1/4

 ۷/۷0  ۹/1۷  8440

 ۹/0  ۷0/4

 44/۷

 ۷/8۹  8/0۱  8440

)۷۷رابطۀجنسیبایمونس 

 8۹

 ۷۹/۳

 4/0

 ۹/۹

 ۷/0

 4۳/4

 ۷/0۱  ۷/۳۹  8441

تنفروشیبرایتأمینیزانۀزندگی 
 )۷8

 88

 4/۳

 1/1

 ۹/1

 ۷/۹

 0۱/1

 ۷/۷۹  ۷/۳0  844۹

ییایدوستانۀمختلط   ۷۷/۹  ۷۱/۹
نشستیاوپارت 

)۷۹

 ۷1/۷

 ۹/8  ۷۷/۹

 40/۱

 ۷/84  8/08  84۱۱

)۷4پوششنامناسبدرزما ورودآقااا بهخوابگاه   84/۷  ۹0/۱

 ۷۱

 ۳/0

 ۹ /۱

 ۷0

 ۷/۷۱  8/۷۳  8441

)۷0دعواوزدوخوردبیندانشوو اا 

 ۷۱/8  ۹4/۳  84/4

 1/۷

 ۷/4

 ۷0/۳

 0/۳1  8/۷۷  844۱

)۷1سرقتوساالشخصیازاتاق 

 8۹/1  81/1  ۷4/۳

 4/8  ۷8/4

 ۷۹/4

 ۷/۷۹  8/00  84۳8
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)۷۱سرقتوساالشخصیازاخچال 

 8۷/8  ۹4/1

 ۷8/0

 1/4

 8 /4

 ۷4/4

 ۷/۷0  ۷/۳۹  84۳۷

مقیاس
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قردیایروا گردا 
)4مصرف 
)۳رابطۀدوستیباجنسمخالف 

تا حدی ز یاد

ا
کامل

نمیدانم

n

۱

 0 /۱

 81/1

 ۷/08  8/0۳  84۳۹

 ۷۱/8

 ۳/0

 4/۱

 0 /1

 ۹8/۷

 0/۳4  ۷/۱۱  84۳۹

 ۷/۱

 0 /4

 4۷/4

 0/41  ۷/10  84۳۷

 0 /۹

 4۳/۹

 0/1۱  ۷/۹۷  84۳۹

 0 /۹

 0۷

 0/18  ۷/84  84۳۹

 00/4

 0/0۳  ۷/88  84۳8
 0/40  ۷/40  8444

 4  ۹4/۱
 ۱/۱

 0/1

)۷0رابطۀجنسینامشروعباجنسمخالف   ۷8/8  ۷4/0

 ۷0/8

M

SD

 .5-4-2تجربه و زمان مصرف مواد دخانی

درموردتوربۀمصرفمواددخانی،زما مصرف،وسنآتازمصرفآ یا،نتااجاانپژویش
یدیدکه :
نشا م 
یکردند،قلیا (4/۳درصد)بدود،و
کهپاسخگو اا مصرفم 

ی ای 
شااعترانمواددخان 
سیگار(8/۱درصد)،مشروباتالکلی(8/۱درصد)،موادمخدر(0/1درصد)وپیپ(0/0
نپاسخگو اا ،قرارداشتند؛ 

،بهلحاظشیوعمصرفبی
ررتبهیایبعدی 
درصد)د 
درموردزما مصرفمواددخانی،درسهمادۀدخدانیسدیگار(4۱/0درصدد)،قلیدا 
(14/۱درصد)،ومشروباتالکلی(08/4درصد)،دانشوو اا پیشازورودبهدانشگاه،اان
یکردند،امادرمورددومادۀدخانیپیپ(14/۹درصد)،وموادمخدر(10
موادرامصرفم 
نموادکردهاندد.اادننتیوده

درصد)،دانشوو اا پسازورودبهدانشگاه،شروعبهمصرفاا

فصلنامه علمیـپژوهشی

ً
یدیدکهاحتماندانشگاهوبهو اژهخوابگاه،نقشمهمدیدرگدرااشدانشدوو اا بده
نشا م 
مصرفپیپوموادمخدرداشتهاستوبخشیازاانگرااش(درکنارعواملداگر)ناشیاز
ااندوفضااست؛
سنشروعمصرفمواددخانیبدیندانشدوو اا موردمطالعده،براسداسماییدتمدادۀ
گوندهایکدهدانشدوو اا ،ابتددامصدرفقلیدا راشدروعکردهاندد
،متفاوتاسدت؛به 

دخانی
()SD=8/44،M=۷۱/04وپسازآ ،سنآتازمصدرفسدیگار()SD=۹/8۹،M=۷4/4۷
هاست.ضمناانکهبینمواددخانیموردمطالعه،دانشوو اا ،مصرفموادمخدر

کمترازبقی
رادارترازبقیهموارد()SD=۷/0۹،M=80/۹۹ویما گونهکهدرنتااجپیشیندادام،پساز
یکنند.
ورودبهدانشگاهشروعم 

جدول شماره ( .)9تجربه و زمان مصرف مواد دخانی توسط پاسخگو یان
وضعیت مصرف
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متغیرها و طبقات

سیگار 
قلیا 
پ یپ 
موادمخدر 
مشروباتالکلی 

زمان مصرف
 )1پیش از

 )1مصرف

 )2مصرف

میکنم

نمیکنم

 14

 88۱0

 8/۱  %

 ۳۱/۹

 ۷00

 ۷۷4

 8884

 ۱۳  8۹۹4

سن شروع مصرف
 )2پس از آمدن

 )9پس از آمدن

به دانشگاه

به خوابگاه

 80

۱

 1۷

 4۷

 ۷۷/0

 ۷00

 8۳

۱

 ۷۷0

 80/8

 1/۷

 ۷00

۳

8

 ۷4

 14/۹

 ۷4/۹

 ۷00

1

۹

 ۷0

 0/1  %

 ۳۳/4

 ۷00

 ۷0

 10

 ۹0

 ۷00

 14

 881۱

 84  8۹۹۷

 ۷0

 ۷0

 0۹

 8/۱  %

 ۳۱/۹

 84/۹

 ۷4/۳

 ۷00

f

f

 4/۳  %
f

 ۷8

 0/0  %
f

f

 ۷۹

n

آمدن به
دانشگاه

 8۳  8۹۹۳
 4۱/0
 14/۱

 ۳0/۷

 ۷00

 8۹۷۹

 ۹  8۹80

 ۳۳/0

 ۷00

 8۹0۳

 ۷  8۹88

 ۷00

 8۷/4

 08/4

n

M

SD

 ۹/8۹  ۷4/4۷
 8/44  ۷۱/04
 ۷۳

 8/۹4

 ۷/0۹  80/۹۹
 ۹/۷۳  ۷۳/۷۳

 .5-4-3ارزیابی و تجربۀ رابطه با جنس مخالف (ناهمجنسخواهی) بین دانشجویان

بیایاجتماعیدرخوابگاهدانشوو ایدخترا ،رابطۀبرخیازآ یابدا
اکیازشااعترانآسی 
یکنیم،
افتدهیایاادنموضدوعدقدتمد 
یکدهدرا 
گوندهایکدهینگام 
جنسمخالفاسدت؛به 

یاابیمکهمیانگیناعتقادیکهدانشوو اا بهاانرابطهداشتهاند،بسدیاربدانبدودهوعددد
درم 

بددانای(4از)0رابددهخددوداختصدداددادهاسددت(.)SD=۷/۷0،M=4/۷4حدددوددوسددوم
دانشوو اا (10/4درصد)برااننظربودندکهبرخیدانشوو اا خوابگاهباجدنسمخدالف
رابطهدارندو44/4درصدآ یا،تعداددانشوو اا دارایرابطهباجنسمخالفرابین۷تا80
خدود

نفراعالمکردهاند(.)SD=40،M=۱۷یمچنین،وجودرابطهباجنسمخالفازسوی ِ

دانشوو اا پاسخگووتوربۀرابطۀآ یادردومرحلۀپیشوپسازورودبهدانشدگاه،گو ادای
یبرداشتنوشکلتوربۀرابطهباجنسمخالفاست :
دودنلتضمنیمبن 
کپنومدانشوو اا (۷۳/۱درصد)پیشازورودبهدانشدگاه،رابطدهبداجدنس
)۷حدودا 
پنومدانشآموزا دخترشاتلبهتحصیلدر

عبارتروشنتر،ا 
ک


اند.به
مخالفراتوربهکرده
وبهشکلیایمختلفباجنسمخالفرابطهداشتهاندکهااننسبت،

رسکشور،بهنوعی

مدا
پسازورودبهدانشدگاهوبدهو اژهخوابگداه،بده84/۹درصددافدزااشاافتدهاسدت(اعندیاز

کچهارم)؛ 
کپنومبها 
ا 
)8شکلرابطۀدانشوو اا خوابگاییباجنسمخالف،پیشوپدسازورودبدهدانشدگاه
تغییرکردهوازرابطۀکالمی،بهرابطۀرفتاریمانندبیدرو رفدتن(۷4/۳درصددپدیش8۹/۹،
کترفیز اکی(4درصدپیش1/۹،درصدپدس)تغییدراافتدهاسدت؛
درصدپس)وروابطنزدا 
اگرچهیمچنا شکلتالباانرابطه،تمداستلفندیاسدت(40/۹درصددپدیشازورودبده
دانشگاه4۷/۷،درصدپسازورودبهدانشگاه).
جدول شماره ( .)4تجربه و شکل رابطه با جنس مخالف در دو دوره پیش و پس از ورود به دانشگاه
تجربۀ داشتن رابطه با
جنس مخالف

متغیرها و طبقات
)۷بله

)0ساار 

n

 0۱4

فیز اکی 

 818  84۱۱  ۷۳44  44۳

 ۷0۳

 8۹

 ۷۹0

 04

 40/۹  ۷00  40/۹  ۷۳/۱  %

 ۷4/۳

4

 88/0

 ۳/۹

 ۷00

 840  8414  ۷414  100

 ۷0۳

 4۹

 ۷4۹

 01

 14۷

 8۹/۹

 1/۹

 8۷

 4/8

 ۷00

پدددسازورود f

بهدانشگاه 

)8خیر

n

)۷درحدتلفن

)8بیرو رفتن

کتر )4ماالنیستم
)۹روابطنزدا 
پاسخبدیم 

پدددیشازورود f

بهدانشگاه 

درصورت داشتن رابطه ،سطح آن

 4۷/۷  ۷00  ۱0/۱  84/۹  %
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 .5-4-4قوانین و مقررات خوابگاه

درموردکیفیتزندگیخوابگاییبهلحاظقوانینومقررات،سهموضوعبانتااجزادربررسدی
شدهاست:
 )1ارز یابی درصد رعایت قـوانین و مقـررات رفتوآمـد در خوابگـاه :درزمیندهرعاادتقدوانین
ازپاسخگو اا (۱0/۳درصد)برااناستکهبیشازنیمی

رفتوآمددرخوابگاه،اذعا بسیاری

یکنندودرمقابدل،ازنظدر84
ازدانشوو اا ،قوانینومقرراترفتوآمددرخوابگاهرارعااتم 
یکنند()SD=0/8۹،M=0/۱4؛ 
درصد،کمتراز00درصددانشوو اا اانقوانینرارعااتم 
 )2ارز یابی ماهیت و دلیل منطقی یا غیرمنطقی بودن قوانین رفتوآمد در خوابگاه :بدیشازدوسدوم
دانشوو اا (1۳/۹درصد)قوانینومقدرراترفتوآمدددرخوابگداهرامنطقدیومعقدولارزادابی
کردهاندددودرمقابددل۹0/۱،درصدددآ یدداازوجددهتیرمنطق دیوتیرعقالن دیآ سددخنگفتهانددد.

شتهاند،دلیلاصلی
دانشوو اانیکهبهعقالنیبود قوانینومقرراترفتوآمددرخوابگاهاذعا دا 
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درصد)مطر،کردهاندو۹۳/۱درصدنیزبدر

اانتلقیخودرالزومنظمبخشید بهخوابگاه(4۱/۹
یشودوبندابراان،خدودرا
ننظربودهاندکهوجوداانقوانین،موجببرقراریامنیتدرخوابگاهم 

اا
موظفبهرعااتآ دانستهاند،امدااسدتدنلنخسدت(01/8درصدد)دانشدوو اانیکدهقائدلبده
ن،سداعترفتوآمددآ یدادرخوابگداهرا

تیرعقالنیبود اانقوانینبودند،چنینبودکهاانقوانی
نساعترفتوآمدکنند.

یتوانندپسازاا
محدودبهساعتخاصی(80:۹0شب)کردهوآ یانم 
ً
نرفتوآمددرخوابگداه،

اندکهاصونوجودقوانی


تامرمخالفبودهوگفته
8۷درصدآ یابامایی
درصدپاسخگو اا ،ازشداتلبدود ،متأیدلبدود ،و

یآاد۱/0.
نبهدانشووبهشمارم 

نوعیتویی
یادرورودبهخوابگاهبهعنوا 

لدرمقاطعبانتربرخیدانشوو اا ودرنتیوهامکا تأخیرآ 
تحصی
ِ

رخوابگاهنامبردهاند؛

نرفتوآمدد

دنالاصلیمخالفتباقوانی

درصد)گفتهاندد

 )9تأخیر در بازگشت به خوابگاه در شب :بیشازنیمیازدانشوو اا (08/۹
نشده()80:۹0بهخوابگاه
رنداشتهاندویموارهدرزما تعیی 

کهتاکنو درورودبهخوابگاهتأخی
برگشتهاند.ااندرحالیاستکه4۱/۱درصدآ یاازتوربۀتأخیرخوددربازگشتبدهخوابگداه

نرفتوآمدخوابگداه

گفتهاند.البتهنباادفراموشکنیمکهبرخیازدانشوو اانیکهازرعااتقوانی

اندوچهبسااگر


ناشارهکرده
گفتهاند،ازوضعیتناراضیبودهوبهاجبارخودبهرعااتاانقوانی

یتربودندد.یمچندین،میدانگینتدأخیردربدین
یشد،راض 
رفتوآمدفرایمم 
شرااطبهتریبرای 

دانشوو اانیکهتوربۀآ راداشتهاند،نزداکبه4دفعهبودهاسدت(.)SD=4/44،M=۹/4۷در
موردنحوۀرفتارنگهباندا درصدورتتدأخیردانشدوو اا دربازگشدتبدهخوابگداه،بسدیاریاز
درصد)گفتهاندکهدرزمدا تدأخیردربازگشدتبدهخوابگداه،نگهباندا رفتدار

پاسخگو اا (41

نآمیز
داشتهاند.ااندرحالیاسدتکده84/۷درصددآ یداازرفتداربددوتدویی 
منطقیوخوبی 
ُ
اند.گرفتنتعهدوپرکرد فرمتأخیر(۳/8درصد)،گرفتنکارت

گونهمواقعگفته
نگهبانا دراا 
ن
درصدد)ازواکنشیدایداگدری

یتفداوت(۹/۱
دانشوو ای(4/۹درصد)،ورفتدارمعمدولیوب 
دهاند .
بودهاندکهدانشوو اا درمواقعتأخیرخوددربازگشتبهخوابگاه،ازنگهبانا دا 

 .5-5رضایت از کیفیت زندگی خوابگاهی

دستآمدهازبررسیکیفیتذینیزندگیخوابگاییبدهدوروششدهودیومنطقدی،
جبه 
نتاا 
حاکیاستکه :
یمرفته،میزا رضااتدانشوو اا ازکیفی ِتذیندیزنددگیخوابگداییدد دچدهدر
ی 
)۷رو 

شکلشهودیوچهدرشکلمنطقیآ ددپاایناستومیانگینکمترازحدمتوسط()۹رابده
گونهایکهنسبترضااتشهودیبرابربا۷۹/4درصدبودکهدر
خوداختصاددادهاست؛به 

رضااتمنطقیااننسبتباافزااشبسیارجزئدیبده۷4/1درصددرسدید.درمقابدل،نسدبت
نارضااتیشهودیبرابدربدا۹0/4درصدد،ونارضدااتیمنطقدی۹۷/۹درصددبدود؛بندابراان،
یشودکهدریردوشکلسدنوشرضدااتازکیفیدتزنددگیخوابگدایی،نسدبت
مشایدهم 
یرسد؛ 
کپنومنیزنم 
دانشوو اا راضیبه۷0درصدوکمترازا 
انددازهایبسدیارجزئدی،ازرضدااتشدهودیبدانتراسدت؛
)8میانگینرضااتمنطقدیبه 
گونهایکهمیزا بانیرضااتاززندگیخوابگاییدرحالتشهودیبرابربا۷۹/4درصدبود
به 
()SD=0/40،M=8/۱۷کهدررضااتمنطقیبه%۷4/1رسید( .)SD=0/48،M=8/۱۱

جدول شماره ( .)1رضایت دانشجو یان از کیفیت ذهنی زندگی خوابگاهی
رضایت

ا
اصل

کم

.۷رضااتشهودیازکیفیتذینیزندگی

 4/۱

 00/۹  8۱/۷

تا حدی

ز یاد

ا
کامل

n

 ۷8/۷

 ۷/۱

 0/40  8/۱۷  840۳

M

SD

خوابگایی 
.8رضااتمنطقیازکیفیتذینیزندگی
خوابگایی 

 ۱/1

 04/۷  8۹/۱

 ۷/4  ۷۹/8

 0/48  8/۱۱  844۳
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 .6بحث و نتیجهگیری

یدیدکهکیفیتعینیزندگیخوابگاییبیندخترا دانشوودرحد
دستآمدهنشا م 
جبه 
نتاا 
نازلیاستواانعدممطلوبیتکیفیدتعیندی،کیفیدتذیندیزنددگیخوابگداییآ یدارا
نامطلوبکردهاست.دریمینزمینه،اکیازنتااجبرجستۀپژویش،داشتنتصورمطلوباز
خوابگاهپیشازورودبهاانمکا بودکهپسازورودبهآ ،دچداردگرداسدیعمیدقوحتدی
عبارتروشنتر،تصورمطلدوبیکدهدانشدوو اا پدیشازورودبدهخوابگداه


معکوسشد.به
داشتند(مطلوبیتکیفیتذینیزندگیخوابگایی)،پسازورود،برعکسشدهاستوشاید
اذعا دانشوو اا بهعدممطلوبیدتآ یسدتیم.تصدورمثبدتدانشدوو اا پدیشازورودبده
درصد)،پدسازورود،بدهنگدرشمنفدیگراایدد(44/8درصدد)ودرحدال

خوابگاه(08/0
یایازخوابگاهدارند(04/1درصد)تاتصور
حاضر،نسبتبیشتریازدانشوو اا تصورمنف 
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دهیا،توربۀدوستا ،
دهیا،دا 
یدیدکهدرموموع،دانشوو اا براساسشنی 
مثبت.ااننشا م 
ً
و...تصورنسبتامثبتیازخوابگاهدانشوو ایداشتهواعتقادداشدتندکدهخوابگداه،فضداایبدا
تواندازجنبهیایرفایی،فرینگی،واجتماعی،موجدب

عناصرومؤلفهیایمثبتاستوم 
ی

نخودروبدهرو

شکوفاایآ یاشود،اماپسازورود،باشرااطیمتفاوتباارزاابیذینیپیشی
شدهاند.درنتیوه،گفتنیاستکهدانشوو اا ،رضااتزاادیازشرااطخوابگاهندارندومیزا 

رضااتآ یاازشرااطکلیخوابگاهپاایناست،وفاصلۀزاادیباشرااطاادئالدارد .
دهاند؛
ااندرحالیاستکهمطالعاتبسیارنادریبهنتااجنایمخوانیبامطالعۀحاضررسدی 
یلووخانی()80۷0کیفیتخدماتخوابگاییدردانشگاهعلومپزشکیارومیهرا
برایمثال،نب 
کردهاند؛البتهدلیلااننایمخوانینتااج،ممکدناسدتتفداوت
درحدمتوسطوخوبارزاابی 
نمونۀموردبررسیدرمطالعۀحاضرباشدکهتنهادانشوو اا دانشگاهیایتحدتپوشدشوزارت
ازپژویشیایداخلی(پیامنی۷۹40،؛رضاایآدراانی

علومرادربرگرفتهاست،امادربسیاری
لزاده)۷۹4۳،ومطالعداتخدارجی(بشدیرویمکدارا ،
ویمکارا ۷۹41،؛سعیدیواسماعی 
یدآنیبیروحسنیا )80۷1،بهاانفاصلهبداشدرااط
80۷8؛مودسوکیوچاودوری80۷0،؛سان 
اادئال،اشارهشدهاستوبانتااجمطالعۀحاضریمخوانیدارند .
بهیرحال،تصوراولیدۀدانشدوو اا ازخوابگداه،محیطدیشدادودوسدتانه،مکدانیدارای
امکاناتفراوا ،برخوردارازآرامشوامنیت،ودارایمحیطاختصاصیومنظمبودکهپساز

ازحدد،دوری
ش
ورودبهدانشگاه،اانتصوربهمحیطیباعناصریمانند:متراکمباشدلوتیبی 
ازخانوادهودلتنگی،فاقدآزادی،مقرراتانضباطیسختگیرانه،کثیفونامرتب،ناامنوفاقد
لشدهاست.بهسببیمینتفاوتچشمگیردرتصوراولیدۀبخشدیاز

حرامخصوصی،تبدا
دئالگراایرادراانبخشازدانشدوو اا 
دانشوو اا ازخوابگاهباتوربۀواقعیآ یا،نوعیاا 
یدید،دانشوو اا تصو اردرستیازاکخوابگاهندارند .
شایدیستیمکهنشا م 
یشود،ااناستکهدر
نکتۀداگریکهبهبح امکاناترفاییدانشوو اا دخترمربوبم 
یبددرگسددترشحضددور
چندددسددالاخیدر،سیاسددتوزارتعلددوم،تحقیقددات،وفندداوریمبتن 
دانشوو اا دختردردانشگاهیابودهاست،بدو آنکهدرسویداگراانسیاست،بهافزااشو
زخوابگاهیاتوجهشود.نتیوۀاانسیاست،جداازپیامدیایآ درحوزهیایداگدرکده

توهی
یابدهدلیلسرازارشدد 
ازحداتاق 

مطالعاتمفصلیدراانحوزهانوامشدهاست،تراکمبی 
ش
کسوومحدوداتامکانداتخوابگدایی
تعدادزاادیازدانشوو اا بهدانشگاهوخوابگاهازا 
یداگراستکهدانشوو اا موردمطالعدهدراادنپدژویشنیدزازتدراکمبدانی
دخترا ،ازسو 
اندد.بدهعبارت

اتاقیاوپیامدیایفردی،روحیوروانی،آموزشی،وفرینگیآ ناراضی 
بوده

داگر،درحالحاضر،بامحدوداتامکاناتخوابگاییدانشوو اا دختدردرمقابدلافدزااش
ِ
یادردانشگاهروبهرویستیم .

چشمگیرحضورآ 
سهایبینرضااتازامکاناترفداییدرسدهسدطحاتداق،
براان،اگربخواییممقاا 
افزو  
ِ
ساختما ،وخوابگاهداشتهباشیم،یرچهازسطحگسترده(داخلخوابگاه)بهسطحمحدودتر
یشدودو
یشو ام،نارضااتیدانشدوو اا ازامکانداترفدایی،بیشدترم 
(داخلاتاق)نزداکم 
بیشترانمیزا نارضااتیراازامکاناترفاییداخلاتاقشایدیستیم(رضدااتازامکاندات
رفدداییاتدداق،M=8/40،رضددااتازامکاندداترفدداییسدداختما M=8/۱8،؛رضددااتاز
).بهلحاظامکاناتفرینگیوامکاناترفاییکالبدینیز
امکاناترفاییخوابگاه M=8/۳۷،
ُ
تیایمختلف
یبینیمکهتمامدانشوو اا ،ازخردهجمعی 
یمیننارضااتیمشهوداستوبازم 
موجوددرخوابگاه،بدهو اژهدر

مقطع،رشته،قلمروسکونتخانواده،و...ازامکاناتفرینگی
سدتدوچرخهسدواری،سدرعتاانترندت،و،M=8/۱۳(...

زمینۀسینما،ااستگاهتندرستی،پی
)SD=۷/84وامکاندداترفدداییکالبدددیازجملددهبوفدده،خشکشددو ای،خی داطی،داروخاندده،
ییسددتند(،M=8/۱۷
،تنددوعفروشددگاهیاوکتابفروشددی،ناراضدد 

فروشددگاهنددا وشددیرانی
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نانوامشدددهدرخددارجازکشددورنی دزبددرنارضددااتی

جپژویشیددایپیش دی

.)SD=۷/80نتدداا
مثدال،ک ِلمندتویمکدارا ،
دانشوو اا ازامکاناترفاییخوابگاهتأکیدداشتهاست(بدرای
ِ
80۷۹؛قیاسدینیمدداکووباندددانوبا80۷۹،؛منصددوروحسدینعلی80۷0،؛آجدداای،نوسددوو
آجانی .)80۷0،
دانشدگاهیای

درپااا ،بهمنظوربهبدودکیفیدتزنددگیخوابگداییدانشدوو اا دختدردر
استیای)۷:تغییردرسیاستکال وزارتعلوم،تحقیقات،وفناوریو
یتوا بهسی 
دولتی،م 
واحدیایوابسدته؛)8ارتقدایوضدعیتفرینگدیخوابگداه؛)۹ارتقدایوضدعیتاجتمداعی
خوابگاه؛)4ارتقدایوضدعیتخددماترفداییخوابگداه؛و)0بدازنگریدرنظداممددارات
ن،بدهمنظور

خوابگاهاشارهکردکهجزئیاتآ یادراصلگزارشپژویشآمدهاست.یمچندی
افتهیاوانباشتمطالعداتبیشدتردراادنزمینده،انوداممطالعداتبدارو اکدرد
افزااشدقتا 
جنسیتی(دخترانهوپسرانه)،انواممطالعاتکیفیعمیقتردرموردبرخیموضوعاتومسائل
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دریردانشگاهبهصورتمستقل،وانواممطالعاتطولی

مهمخوابگاه،انواممطالعاتکیفی
یشود .
بهمنظوررصدوضعیتخوابگاهدانشوو ایدخترا درطولزما ،پیشنهادم 
سپاسگزاری

اسدتگذاریو

یایبداعندوا «تهیدۀبسدتۀجدامعسی
مقالۀحاضر،برگرفتدهازطدر،پژویشد 
خوابگاهیددای

رایبردیددایعملی داتیب درایارتقددایوضددعیتفرینگ دی،اجتمدداعی،ورفددایی
وبرنامدهرازی

اسدتگذاری

دانشوو اا دختردرکشور»استکهبداحماادتمدالیدفتدرسی
فرینگیواجتمداعیوزارتعلدوم،تحقیقدات،وفنداوری،ومعاوندتامدورزندا وخدانواده
نوا،اززحماتوکمکیایمدارا و

استجمهوریدرسال۷۹۳1انوامشدهاست.دراا
را 
یکنیم .
کارشناسا ااندونهادتشکرم 
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خشددی،حبیباللدده؛فروتددا ،مهشددید؛
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