
 

ساله) ساكن خوابگاه  18-29مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي دانشجويان دختر (
  از ديد خود دانشجويان 12هاي آزاد اسالمي منطقة  دانشگاه

  2، محمدجواد قائدمحمدي1ال زائرلي

  چكيده
هـاي   دانشـگاه   تحصيلي دختران دانشجو در خوابگاه -پژوهش حاضر با هدف شناخت هرچه بيشتر و بهتر موانع و مشكالت اجتماعي 

رهـاي  تحصيلي دانشجويان، باتوجه به متغي -دانشگاه آزاد اسالمي، صورت گرفته است. در اين پژوهش، مشكالت اجتماعي 12منطقه 
شهر محل خوابگاه، رشتة تحصيلي، شهر محـل   هاي استفاده در خوابگاه، شدن، تعداد ترم سن، معدل واحدهاي گذرانده شده، مشروط

هاي خوابگاه بررسي شده است. جامعة آماري پژوهش كلية دانشجويان دختـر مجـرد مقـيم در     سكونت والدين، و تراكم افراد در اتاق
نفـر   5285انـد و مجموعـاً    مشغول به تحصـيل بـوده   86-87است كه در سال تحصيلي  12اسالمي منطقه  هاي آزاد خوابگاه دانشگاه

اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفي است كه به شـيوة پيمايشـي   نفر به عنوان نمونة آماري پژوهش انتخاب شد.  350هستند. تعداد 
آوري شد. سپس با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي و بهره  نامه، جمع سشهاي مورد نياز با استفاده از ابزار پر اجرا شده است. داده

، آزمون آنـاليز واريـانس   4ها ، آزمون تفاوت ميانگين3گيري از جداول دوبعدي و نمودارها، آزمون معناداري ضريب همبستگي پيرسون
پـس از   تماعي ـ تحصيلي دانشجويان بررسـي شـد.   تأثير متغيرها در مشكالت اج 6»شف«، و 5هاي پسين يا تعقيبي فه، آزمونرط يك

  بررسي، اين نتايج به دست آمد:
هاي خوابگاه بـا   بين معدل واحدهاي گذرانده شده، مشروط شدن، شهر محل خوابگاه، شهر محل سكونت والدين، و تراكم افراد در اتاق

  د دارد.% وجو95تحصيلي دانشجويان رابطة معنادار در سطح اطمينان  -مشكالت اجتماعي
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  مقدمه 
دانشگاه همواره به عنوان سازمان و كـانون علـوم جديـد از اركـان ضـروري جامعـه بـوده اسـت.         

شـوند (افقـي،    ن فراگيران اين علوم از اعضاي مهم اين كـانون محسـوب مـي   دانشجويان نيز به عنوا
كنند و در صورتي  بار خانة پدري را ترك مي دانشجويان دانشگاه غالباً براي اولين). 65: 1388صادقي، 

شدن نيازها، و دلبستگي اولية آنها بـه مراقبـان    يابند كه برآورده به سازگاري اجتماعي خوب دست مي
). در ميـان نيازهـاي دانشـجويان،    114-115: 1383احساس ايمني همـراه باشـد (الجـوردي،   خود با 

شـود، امـا دليـل اهميـت مسـكن بـه طـور عـام و خوابگـاه           ترين آنها محسوب مي پناه از بنيادي جان
تواند احساس امينت ايجاد كند و خوابگاه غالباً مكـان   دانشجويي به طور خاص، اين نيز هست كه مي

كنـد،   شود. خوابگاه به پيشرفت تحصيل و استقرار زندگي دانشجويي كمك مـي  محسوب ميتري  امن
پـذيري در   اما اگر اين سرپناه نتواند به اندازة كافي رضايت بخش باشـد، نخواهـد توانسـت مسـئوليت    

كسب دانش و موفقيت را به تجربة آنان بيفزايد. در اين مقاله سعي خواهيم كرد ضـمن مـرور متـون    
تحصيلي و فرهنگي زندگي دانشجويي را بـه   ه كيفيت زندگي و رفاه، تمامي مسائل اجتماعي،مربوط ب

هـاي دانشـجويان دربـارة     هـا و ايـده   صورتي جامع بررسي كنيم و زمينه را براي بررسي انـواع آرمـان  
سكونت خوابگاهي، به صورتي واضح و روشن فراهم كنيم، زيرا توجه به سكونت خوابگاهي در چنـين  

  ).44: 1389اي بسيار مهم است (سعيدي، اسماعيل زاده،  هزمين
  طرح مسئله

رفاه هر جامعه نشان دهندة توجه به شأن و انسانيت افراد و همبستگي اجتماعي آن جامعه است و 
تـرين مسـائل    ها و افراد جامعه متعهد با بهترين شكل ممكن از آن حفاظت كنند. يكـي از مهـم   دولت

هاي آنهاست. جوانان به ويژه دختران دانشـجو بـا تمـام روابـط      ط به خوابگاهرفاهي دانشجويان، مربو
شـوند تـا بـراي ادامـة      هاي زندگي از خانه و خانواده جـدا مـي   ترين سال عاطفي و معنوي در حساس

دهد كه اين مسئله به دو دليل براي دانشـجويان دختـر    تحصيل به دانشگاه بپيوندند. آمارها نشان مي
دارد؛ نخست اين كه نقش جنسيتي آنها در خانواده نسبت به پسران حاكي از اهميـت  اهميت بيشتري 

شان هر دو نگران ايامي هسـتند كـه    بيشتر و تجربة كمتر جداشدن از خانواده است. دختران و خانواده
تاكنون  1378كه، به سبب افزايش ميزان دانشجويان دختر از سال  برند. دوم اين در خوابگاه به سر مي

هاي دختران هم به لحاظ كمي و هم بـه لحـاظ كيفـي مـورد توجـه       ادامة اين روند، مسئلة خوابگاه و
). همچنـين اكثـر دختـران دانشـجوي     45: 1389زاده،  خاص قرار گرفتـه اسـت (سـعيدي، اسـماعيل    

دليـل دوري از خـانواده از محبـت والـدين خـود       شـوند، بـه   هاي خود جدا مي شهرستاني كه از خانواده
ترين ابراز محبت ديگري جذب او شوند و همين  ند و شايد همين امر عاملي باشد كه با كوچكمحروم

امر سرآغاز انحرافات اجتماعي خواهد شد. تبديل شدن محيط بسته و محدود شهرستان به يك محيط 
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كند اين امـر آرام آرام بـه    باز و شلوغ، دختر شهرستاتي را دچار نوعي سردرگمي و احساس حقارت مي
هاي چشمگيري بـين   شود. همچنين در شرايطي كه تفاوت همراه مشكالتي ديگر باعث افسردگي مي

هاي زندگي، سطح زندگي و محيط اجتماعي جامعة شهري و روستايي وجـود دارد، بايـد انتظـار     شيوه
جـو،   هاي اجتماعي دختران دانشجو را به دنبال مهاجرت و جابه جايي آنها داشـته باشـيم (خـرم    آسيب
هاي آموزشي هر كشور افت تحصيلي است. شكست يا افت تحصـيلي   ). از ديگر مشكالت نظام1382

عبارت است از ترك تحصيل زودرس و تكرار پاية تحصيلي در نظام آموزش و پـرورش يـك كشـور.    
ترين افت تحصيلي و بـاالترين بـازدهي را دارد. افـت تحصـيلي سـبب       يك نظام آموزشي كارآمد كم

اله ميلياردها تومان از بودجة كشور به هدر رود و نيز تعداد كثيري از نيروهاي بـالقوة  شود كه هرس مي
). بـراي حـل مسـئلة ضـايعات افـت      27: 1379انساني از پرورش و تربيت صحيح باز بمانند (كاكيـا،  

كـردن آنهـا، از اتـالف     تحصيلي بايد علل و عوامل گوناگون اين پديده را شناسايي كرد تا با برطـرف 
ها بـه دليـل    فرهنگ ابع مالي و نيروهاي انساني جلوگيري نمود. اختالط دختر و پسر و اتصال خردهمن

هـا نداشـتن امكانـات     خصوص دانشجويان دختر، نامناسب بودن خوابگاه مهاجرت تحميلي دانشجو به
هاي مفرط در بين دانشجويان غالباً به شكست تحصيلي، مشكالت سالمت، ضعف در  كافي و استرس

هاي جسمي و فيزيكي و اخالقي را بـراي دانشـجو در    انجامد و نيز آسيب ملكرد و ترك تحصيل ميع
هاي دانشجويان دختر  رسد كه سياست رفاهي در خوابگاه ). به نظر مي9: 1383بر دارد (ماهنامة ديده، 

ين امر تا حـد  هايشان باشد. ا ها و خانواده موقعي مؤثر است كه پاسخگوي نيازها و انتظارات واقعي آن
كنـد.   ها با نيازهاي دانشجويان دختر ارتباط پيـدا مـي   هاي رفاه خوابگاه زيادي به ميزان انطباق برنامه

ها موقعي عادالنه است كه به كاهش سطح مشـكالت اخالقـي آنهـا     طور سياست رفاه خوابگاه همين
بـار   واده كـه بـراي نخسـتين   منجر شود تا افراد از قرار گرفتن در شرايط نامناسب زنـدگي دور از خـان  

هاي مؤثر و كارآ يافت شود تـا شـرايط نـامطلوب زدوده     گيرد دور شوند و براي آن بايد راه صورت مي
گذاري در تأسيسات خوابگاهي كه بخش  شود. با توجه به موارد ذكر شده، بايد توجه داشت كه سرمايه

اهميت پايگاه و موقعيـت دانشـجويان   گذاري اقتصادي درآموزش عالي است، نشانگر  مهمي از سرمايه
گذاري با بـازدة اجتمـاعي    طلبانه نيست، بلكه نوعي سرمايه گذاري نه تنها نفع است. اين چنين سرمايه

رغم اهميت بااليي كه در نظام آموزش عـالي بـه    هاي دانشجويان علي شود. خوابگاه باال محسوب مي
هاي حوزة رفاه و نيازهاي دانشجويان نيـز   مونهخود اختصاص داده است، همچنين به عنوان يكي از ن

ها، واگذار كردن و مديريت،  گردد كه دولت بايد به طور مستقيم و گسترده در ساختن خوابگاه تلقي مي
هاي گوناگون شـركت داشـته باشـد، بـه ويـژه تعهـد دولـت در بخـش رفـاه           و نظارت بر آن به شيوه

اش تحصـيل   شجويي كه خارج از محل سكونت خانوادگيدانشجويان بر اين امر خواهد بود كه هر دان
كند، از حق داشتن سرپناهي با كيفيت زندگي مطلوب برخوردار شود. بنـابراين تـا چنـين مسـائلي      مي

توانند بر اساس كـدهاي رسـمي، برخـي نيازهـاي محسـوس را       گذاران تنها مي روشن نباشد، سياست
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صورت فيزيكي و تنها از يك بعد مفهـومي يعنـي رفـع    بررسي كنند و مسئلة رفاه دانشجويان تنها به 
گذاران در سبد رفاه دانشجويان  چه كه سياست شود، آن هم بر اساس آن نيازهاي اساسي، شناسايي مي

  ). 47: 1389زاده،  كند (سعيدي، اسماعيل نياز و مشكل تلقي مي
در خوابگاه را شناسايي و ها بايد مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي دختران دانشجو   رغم اين واقعيت به

هاي مناسب  ريزي وجود آورنده، براي كنترل و كاهش آنها برنامه معرفي نمود، تا پس از بررسي علل به
صورت پذيرد. در اين پژوهش كه بر مشكالت اجتماعي تحصيلي دختران خوابگاه نظـر دارد، پرسـش   

  كند كه:  آغازين خود را چنين مطرح مي
هـاي   سـاله) در خوابگـاه دانشـگاه    18-29لي دختران دانشـجوي ( مشكالت اجتماعي ـ تحصي 

پژوهش را استنتاج نمود: شناسايي  هاي پرسشتوان  براساس اين پرسش كلي مي كدامند؟ 12منطقه 
هـاي اسـتفاده    ارتباط بين متغيرهاي سن، معدل واحدهاي گذرانده شده، مشـروط شـدن، تعـداد تـرم    

هاي  حصيلي، شهر محل سكونت والدين، و تراكم افراد در اتاقشهر محل خوابگاه، رشتة ت درخوابگاه،
هاي اين پژوهش است، همچنين بايـد   خوابگاه با مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي دانشجويان، از سؤال 

هاي تحقيق، پيشنهادات عملي و قابل اجرا در جهت مهار يا حذف مشكالت و  بتوانيم با توجه به يافته
هـا و مسـئوالن مـرتبط بـا      سازي اين مشكالت بـراي سـازمان   نظور بهينهارائة راهكارهاي الزم به م

  خوابگاه دختران ارائه نماييم.

  مباني نظري

شناسـي ايـن دوره بـه     سالگي است، از ديدگاه جامعه 25تا  13دورة سني  جواني 1جوان:مفهوم  -
ي يـك خـرده   خاطر اين كه همراه با شيوة رفتاري و نگرش خاصي است، داراي اهميت اسـت؛ جـوان  

  ).24: 1383فرهنگ يا بخشي از فرهنگ اجتماعي است (شفرز، 
خوابگاه جزئي از امكانات رفاهي دانشگاه است كـه دانشـجويان براسـاس ضـوابط و      :2خوابگاه -

شرايط تعيين شده از آن برخوردار گرديده و در محدودة امكانات از فضاي خوابگـاهي و نيـز امكانـات    
  ).9 :1380شيخي، (جوان نمايند زشي و خدماتي استفاده ميفرهنگي، فوق برنامه، ور

مشكل اجتماعي موقعيتي است كه بيشتر مردم آن را غيـر مطلـوب تلقـي     :3مشكالت اجتماعي -
گـذارد و   طور مستقيم و غير مستقيم اثر مـي  كنند و بر زندگي بسياري در فرآيند كنش اجتماعي به مي

  ).19: 1377خواست حل آن را دارند (آزاد ارمكي و بهار، كنند و در بيشتر مردم آن را احساس مي

                                                            
1 young 
2 dormitory 
3 social problems 
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چه نوجواني دچار اشكال يادگيري يا ناتواني در برقراري ارتباط باشـد،   چنان 1مشكالت تحصيلي: -
دارد. نوجـواني كـه داراي ضـريب هوشـي عـادي اسـت ولـي در         توان گفت كه مشكل تحصيلي مي

كنـد، دچـار مشـكالت     مرات بسيار پاييني كسب مـي گذراندن واحدهاي درسي خود ناموفق است يا ن
  ).278: 1381تحصيلي است (اكبري، 

هاي مدنظر در زندگي اجتماعي، دستيابي به موقعيت در بين  ترين هدف از مهم 2:گروه همساالن -
هاست، كه اين موقعيت در ارتباط مستقيم با افراد، همراه با احترام،  تأثيرگذاري، لذت بـردن، در   گروه
  ).116-132: 2001و همكاران،  3ار ديگران بودن و ... است (كامرونكن

  تاريخچة خوابگاه
در  1324آذرماه  23اولين خوابگاه دانشجويي در ايران متعلق به دانشگاه تهران است كه در تاريخ 

ه قيمت ب محل وسيعي واقع در خيابان اميرآباد شمالي (كارگر فعلي) با داشتن چند بناي كوچك و ارزان
اي از دانشجويان پسـر   بهمن ماه همان سال مورد سكونت عده 5دانشگاه تهران تحويل داده شد و از 

كردند قرار گرفت و اولين خوابگاه  هاي مختلف دانشگاه تهران تحصيل مي شهرستاني كه در دانشكده
بـا   نفر تأسيس و شـروع بـه كـار كـرد،     52با گنجايش  43-44دانشجويي دخترانه در سال تحصيلي 

وضـعيت   1357اي از افراد خير خريداري شد. بعـد از پيـروزي انقـالب اسـالمي در سـال       كمك عده
ها رو به افزايش نهاد و در بعد از انقالب فرهنگي و تغيير معيـار گـزينش و پـذيرش از نقـاط      خوابگاه

پس از  1367، موج متقاضيان خوابگاه، مسئوالن را بر آن داشت كه در سال  67محروم كشور درسال 
ها مكلّف به  وزيري و در نهايت تصويب قانون بودجه، بانك تشكيل ستاد اسكان دانشجويان در نخست

  ).75-6سازي شوند (سمينار دانشجو و خوابگاه:  شركت در امر خوابگاه
اي در  هاي اجتماعي كه ذكر هر يك بـه گونـه   هاي مربوط به مشكالت و آسيب با توجه به تئوري

  هاي ذيل اشاره نمود. توان به نظريه ورد نظر پژوهش قادر به پاسخگويي است، ميتشريح مسئلة م

                                                            
1 educational problems 
2 peer group 
3 Cameron 
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  هاي اجتماعي هاي مربوط به مشكالت و آسيب نظران و تئوري : صاحب1جدول شماره 
رفتاري باعث افزايش  داند، از نظر وي كج علت همة رفتارهاي غيرعادي را در محيط اجتماعي مي 1دوركيماميل 

  ).58: 1381شود (ممتاز،  ي ميهمبستگي گروه
هاست؛  كه در اين  ترين شرط پيدايش احساس نارضايتي از وضع موجود و احساس نياز در انسان مهم 2مقايسة اجتماعي

  ).616-618: 1966، 3كنند (الفري و دراس صورت افراد خود را با افراد مشابه يا كمي باالتر از طبقة خود مقايسه مي
كنند كه چرا بايد فالن شخص  آيد. افراد احساس مي به وجود مي 4ماعي، احساس محروميت نسبيبعد از مقايسة اجت

خصوصي را داشته باشد و من نداشته باشم. شدت و عمق احساس محروميت نسبي بستگي دارد به ادارك  كاالي به
  ). 60: 1970، 5(گور ذهني مردم از فاصلة بين انتظارات و امكانات ارضاء نياز 

، شكاف عميق ميان اهداف و وسايل كسب و نيل به آنها و در نتيجه احساس محروميت ناكامي ناشي از 6نظر  مرتناز 
دهد  هنجاري قرار مي گردد و فرد را در وضعيت بي آن باعث ضعف تعهدات فرد نسبت به اهداف يا وسايل و امكانات مي

  ).33- 4: 1378(آقابخشي، 
هاي غير قانوني  هاي اجتماعي معموالً مشوق فعاليت گويد: برخي محيط مي 7ساترلند در نظرية انتقال فرهنگي، ادوين

كند (گيدنز، ترجمة  را زنده مي 8"يار بد"هاي ديگر چنين نيستند و در واقع اصطالح  كه محيط هستند، در صورتي
  ).140: 1378صبوري، 
ين پايه نهاده شده است كه ابزار و امكانات معمول و بر پاية نظرية ساترلند معتقد است كه نظرية آنومي بر ا 9كلوآرد

كه برخي از افراد در شرايط بهتر قرار دارند و در نتيجه از امكانات بيشتري  طوري اند، به مورد نياز يكسان توزيع نشده
  ). 560: 1969(كلوآرد،  رسند تر به اهداف مي برخوردارند و آسان

 "بخت"و  "سرنوشت"وجوانان (دختر و پسر) با اعتماد به نفس كم و معتقد به اند كه ن و همكارانش نشان داده 10دمن
  ).1993كه در زندگي با اتفاقات منفي روبرو شده بودند، بيشتر به آنومي تمايل داشتند (دمن و ديگران، 

يط خانواده يا داند. ويرتون اهميت فشار اجتماعي (مح ها را در محيط اجتماعي مي نيز ريشة تمام كجروي 11هوارد بكر
  ).31- 2كند (محمدي:  كنند) را بيان مي هاي فكري جوانان را تعيين مي محيط اتفاقي كه ارزش

  ).29دهد (آقابخشي:  داند كه رخ مي كتله و گري نيز اجتماع را مسئول كلية جرائمي مي
هيچ مانعي براي تمايالت فردگرايانه ، اگر فرد در خانواده 2و زنانيكي 1سازماني خانوادگي از ديدگاه تامس در ديدگاه بي

كند و اگر فرد با مخالفت جدي مواجه شود و به  جديد خود نداشته باشد، اين تمايالت را به صورتي عادي اظهار مي

                                                            
1 Emile Durkheim 
2 social domparison 
3 Lafree & Drass 
4 relative deprivation 
5 Gurr 
6 Merton 
7 Edwin Sutherland 
8 Bad Companion 
9 Cloward 
10 Deman 
11 Howard Becker 
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اندازة كافي از بند نظام سنتي آزاد نشده باشد خصومت و رفتار ضد اجتماعي نتيجة محتوم آن خواهد بود (رابينگتن، 
  ).58- 60واينبرگ: 

كنند كه تحوالت نسل جوان امروز با تغييرات جوانان نسل گذشته تفاوت دارد كه به  هال و كافي نيز خاطر نشان مي
باشد (كمالي،  نهادي، اقتصادي، جمعيتي و ... كه فردگرايي جوانان از نتايج آن مي - مدت اجتماعي علت تغييرات بلند

1383 :4-333.(  
شود كه پيوند ميان فرد و جامعه ضعيف  رفتاري زماني واقع مي معتقد است كج 4رشي، هي3در ديدگاه نظارت اجتماعي

تر و احتمال  باشد و يا گسسته شود و هرچه افراد كمتر وابسته، متعهد، درگير و معتقد باشند، پيوندشان با جامعه سست
  )119رفتاري بيشتر خواهد بود (ممتاز:  كج
نظارت دروني، نظارت مستقيم و غيرمستقيم و ارضاي نيازهاي خود باعث تقويت معتقد است كه خانواده از طريق  5ناي

شود، در مدرسه  گردد. افراد ميزان همنوايي يكساني با جامعه ندارند؛ مشكل در خانواده شروع مي پيوند اجتماعي مي
  ).122يابد (همان:  كند و در محل كار خاتمه مي ادامه پيدا مي

است، هر اندازه انتظارات افراد با انتظارات  6هاي سازگاري اجتماعي محيط كه يكي از ديدگاهدر تئوري انطباق فرد با 
محيط يكسان باشد انطباق بين فرد و محيط بيشتر بوده و فشار محيطي نيز روي افراد كم خواهد بود و برعكس 

  ).1377(فخرايي، 
بند كه دلبستگي اولية افراد به مراقبان خود با احساس يادر نظرية دلبستگي، در صورتي به تطابق اجتماعي خوب دست مي

  ).114-5شود كه فرد احساس تنهايي و اضطراب كند (الجوردي:  ايمني همراه بوده باشد. فقدان دلبستگي موجب مي
گيرند و  ، كنشگران حين كنش متقابل اجتماعي، در فراگردي از نفوذ متقابل قرار مي7در تئوري كنش متقابل نمادين

  ).286: 1382ها عمل كنند (ريتزر، ها حضارشان را وا دارد تا داوطلبانه به دلخواه آن مچنين اميدوارند كه نمايش آنه
دهد كه گذر از دورة دبيرستان به دانشـگاه مرحلـة مهمـي از     مروري بر پيشينة مطالعاتي نشان مي

د. براساس آمـار بـه دسـت    گرد هاي شخصي را رشد داده و باعث تغييرات مي زندگي است كه قابليت
آموزي كه پس از اتمام دبيرستان براي دانشگاه ثبت نام نمودنـد، نشـان داده كـه     دانش 2052آمده از 

آميز باال در طول گذار از دورة دبيرستان به دانشـگاه افـزايش يافتـه، بـه خصـوص       رفتارهاي مخاطره
هـا سـاكن هسـتند،     صـي در دانشـگاه  هاي خصو آموزاني كه از مدارس روستايي و يا در خوابگاه دانش

آميزي همچون مصرف الكل، رفتار جنسي با چند شريك جنسي و  بيشتر در معرض رفتارهاي مخاطره
قائم مقام رئيس دانشـگاه و مسـئول امـور     »دب لوئيس). «2008و ديگران،  8گيرند (فروم ... قرار مي

                                                                                                                                                  

1 Thomas 
2 Znaiki 
3 social control theory 
4 Travis Hirschi 
5 Nye 
6 social adaptation theory 
7 symbolic interaction theory 
8 Fromme 
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شود سيسـتم امنيتـي    كه باعث مي سيتي گفت: مؤلفة مهمي دانشجويان در دانشگاه ميسوري كانزاس
توانيد به لحاظ فني، بيشترين سيستم امنيتـي   بخش باشد، خود دانشجو است. شما مي مؤثر و اطمينان

هوشمند و مفيد را داشته باشيد، اما اگر دانشجويان به آن سيستم اطمينان نداشته باشـند آن سيسـتم   
سال از نزديك، دوازده دانشـگاه مسـكوني كـه    دو  2سيمن برت ).2004، 1(كندي تواند مؤثر باشد نمي

  اند را تحت نظر داشته است، او فهميده است كه يك زندگي دانشگاهي  خصوصي يا عمومي بوده
ميالدي متفاوت است و استفاده از الكـل، وجـود مـواد مخـدر،      60اساساً با تجربة خودش در دهة 

، هيجانـات سـطحي جنسـي و روابـط     افزايش ميزان خودكشي، روابط سطحي و نامناسب دانشجويان
تحـت عنـوان    2006پژوهشي در سـال   ).2005جنسي بيشتر از زمان دانشجويي خودش است (برت، 

هاي جنسي و گرايش نسبت بـه موضـوعات جنسـي در بـين انجمـن زنـان،        شونده تأثيرات آزمايش«
مـرد كـه در    شـوندة زن و  آزمـايش  100، بـر روي  »هـاي مخـتلط   انجمن دختران دانشجو و خوابگـاه 

كردند، انجام گرفت. براساس ايـن تحقيـق، ميـزان آزادي و     هاي مختلط و جداگانه زندگي مي خوابگاه
هـاي جداگانـه اسـت، و همچنـين      هاي مختلط بيشتر از خوابگـاه  سهولت گرايشات جنسي در خوابگاه

اي مخـتلط  هـ  ها از لحاظ تعامالت جنسي و موضـوعات جنسـي در خوابگـاه    شونده تعامل بين آزمايش
)، مثنـوي و  1367در تحقيقـات برهـاني (   ).186-8: 2006و ديگـران،   3(ارجنتينـو  بيشتر بـوده اسـت  

ها و مراكز جمعي، محيط مناسـبي بـراي    هاي بسته خوابگاه )، اشاره كردند كه، محيط1384همكاران (
يل نحوة توزيـع  هاي پژوهش، حاكي بر اين است كه عواملي از قب بروز رفتارهاي انحرافي است. يافته

هـاي جنسـي و عامـل     ها، كاهش شرم حضور ناشي از كمبود فضاي تعـويض لبـاس وسوسـه    در اتاق
) 1357اند؛ ترابـي (  ها دانسته ساز رفتار انحرافي در خوابگاه بودن و آشفتگي خانواده را، زمينه غيرمذهبي

بـارة مسـائل جنسـي رابطـة     ها و عقايد دانشـجويان در  بودن خانواده و آگاهي  معتقد است، بين مذهبي
هاي مختلط (به اين صورت بـود كـه    معناداري وجود دارد. در كشور مراكش تحقيقي بر روي خوابگاه

اي مجزا، ولي در يك ساختمان مستقر بودنـد) صـورت گرفـت، در     دختران و پسران هر كدام در طبقه
حصيلي دانشـجويان مشـاهده   هاي مختلط و پيشرفت و ارتقاي ت داري بين خوابگاه نهايت رابطة معني

هـاي مجـزا، از پيشـرفت     هاي مختلط نسبت به دانشجويان خوابگـاه  گرديد. يعني دانشجويان خوابگاه
 5هاي دانشگاه آرلينگتن بپ تـيس  خوابگاه ). در2006و ديگران،  4تحصيلي بهتري برخوردارند (آجانف

باشـد را   دي كه جنس مخالف ميدانشجويان مجرد، مجوز رفتن به اتاق، آپارتمان و خانة شخص مجر
)، درصـد قابـل   1380در پـژوهش شـكوهي (   6كه شخص ثالثي حضور داشـته باشـد.   ندارند، مگر اين

هـاي   اي از دختران و پسران مورد مطالعه با دوستي بـا جـنس مخـالف موافـق بودنـد. گـروه       مالحظه

                                                            
1 Kennedy 
2 Seaman Barret 
3 Argentino 
4 Ajanef 
5 Dormitory life at Arlington Baptist College 
6 www.abconline.edu 
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آمـوزان   اب دانـش شـوند اسـترس و اضـطر    به ميزان چشمگيري باعث مي 1»مدرسة بلتز«همسال در 
كنند كه بتوانند خود  آموزان كمك مي تر، در مورد دوري از خانه كاهش يابد و يا به دانش مقاطع پايين

ديسي و كني در رابطه با تبعيت اعضاي گروه  2روزي وفق دهند. را با مقتضيات و شرايط مدرسه شبانه
  نويسند:  هاي حاكم بر گروه مي همساالن از ارزش

اي كـه   آورد. در مطالعـه  ها فشار وارد مي ن در جهت همنوا شدن گروه با جمع، بدانگروه همساال«
ساله پرسـيدند   13-19آموز   دانش 1000انجام دادند، از بيش از  1986براون، كليزن و ايچر در سال 

ها بخواهند كه دست به كـاري كـه مـورد پـذيرش آنـان       كه اگر دوستان صميمي و نزديكشان از آن
ها، تسليم خواسته  داد اقشاري از جوان د، آنها چه خواهند كرد. نتايج مطالعه مزبور نشان مينيست بزنن

  » دوستان خود شده، به كار مورد نظر آنان دست خواهند زد.

                                                            
1 Beltz Schoole 
2 www.classmates.com 
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  هاي اساسي پژوهش پرسش

 ؟استدر چه حد مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي دانشجويان خوابگاهي  .1
 تحصيلي دانشجويان خوابگاهي و سن آنها رابطه وجود دارد؟-آيا بين مشكالت اجتماعي .2
تحصيلي دانشجويان خوابگاهي و معدل واحدهاي گذرانده شده  -آيا بين مشكالت اجتماعي .3

 آنها رابطه وجود دارد؟
تحصيلي دانشجويان خوابگاهي و مشـروط شـدن آنهـا رابطـه      -آيا بين مشكالت اجتماعي .4

  د دارد؟وجو
هاي زندگي آنها در  تحصيلي دانشجويان خوابگاهي و تعداد ترم -آيا بين مشكالت اجتماعي .5

  خوابگاه رابطه وجود دارد؟
تحصيلي دانشجويان خوابگاهي و شهر سـكونت والـدين آنهـا     -آيا بين مشكالت اجتماعي .6

 رابطه وجود دارد؟
شهر محل خوابگاهي رابطـه  تحصيلي دانشجويان خوابگاهي و  -آيا بين مشكالت اجتماعي .7

 وجود دارد؟
آيا بين مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي دانشجويان خوابگاهي و رشتة تحصـيلي آنهـا رابطـه      .8

 وجود دارد؟
هـاي   آيا بين مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي دانشجويان خوابگاهي و تـراكم افـراد در اتـاق     .9

  خوابگاه رابطه وجود دارد؟

  شناسي پژوهش روش
آوري شده و مورد تجزيه و تحليل  صورت ميداني جمع هها ب باشد و داده مي 1يپيمايش ،روش تحقيق
جايي كه پژوهشگر بيشتر از دو سال در خوابگـاه زنـدگي كـرده اسـت،      از آن .فته استآماري قرار گر

بنابراين از نزديك وضعيت زندگي خوابگاهي را مشاهده كرده و با شرايط مختلـف خوابگـاه و برخـي    
  اي آشنايي دارد.  ن ساكن در خوابگاه تا اندازهخصوصيات دخترا

  جامعه و نمونة آماري پژوهش
هـاي دانشـگاه آزاد    جامعة آماري مورد مطالعه در اين پـژوهش كليـة دانشـجويان مقـيم خوابگـاه     

باشد (معاونت دانشـجويي سـازمان مركـزي     نفر مي 5285است كه مجموعاً تعداد  12اسالمي منطقه 
  ).دانشگاه آزاد اسالمي

                                                            
1 Survey Method 
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هاي اولية آمار مشـكالت   و بررسي) مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي با توجه به متغير اصلي تحقيق (
مشـكالت اجتمـاعي و خوابگـاهي    % افـراد تحـت مطالعـه     30 اكثرشود حـد  بيني مي ، پيشخوابگاهي
 . اين از قسمت اول سه =q%  30و=p   %  70، يعني متفاوت باشند % 70ارائه دهند و بقيه  يكساني

 30بـه   70عامل كليدي، يعني ميزان تغيير در جمعيت بر حسب خصوصيات اصلي مورد مطالعـه كـه   
  است.

درصـد   – 5+ و 5يعني نتايج تحقيـق   شود، گرفته مي% در نظر 5تحقيق برابر با دقت نمونه  ةدرج
 باشد. % مي 95نكته سوم نيز كه سطح اطمينان . آماري باشد ةگيري قابل تعميم به جامع خطاي نمونه

حال با توجه به اين موارد و مراجعه به جدول برآورد حجم نمونه مقتضـي بـر حسـب دقـت و ميـزان      
پـژوهش را  )، حجم نمونه 79: 1376 همگني جمعيت كه توسط دي اي دواس ارائه شده است (دواس

 درصد جمعيتـي كـه   70يا  30عددي است كه در تقاطع بين  336در اين جدول عدد  كنيم: برآورد مي
% قرار دارد. پس حجم نمونه 5گيري قابل قبول  رود پاسخ خاصي ارائه دهند و خطاي نمونه انتظار مي

هـاي مخـدوش، نـاقص و يـا      كه بتوان اثر پرسشنامه ، براي اينباشد نفر مي 336در اين تحقيق تعداد 
بينـي   شهـاي پـژوهش پـي    پرسشنامه براي گـردآوري داده  350موارد بدون پاسخ كنترل گردد، تعداد 

  گرديد.

  روش نمونه گيري
ها بود و سـپس در   اي براي انتخاب خوابگاه اي چندمرحله گيري، خوشه در اين پژوهش شيوة نمونه

هاي تحقيق در اختيار افـراد نمونـة    گيري تصادفي ساده، پرسشنامه هر خوابگاه برمبناي تكنيك نمونه
  آماري گذاشته شد.

  روايي و پايايي
گيري (پرسشنامه) در اين پـژوهش، نظـر چنـد تـن از كارشناسـان و       بزار اندازهبراي تأمين اعتبار ا

، مـالك الزم بـراي   اسـاتيد   نظـرات  عنوان مالكي براي اعتبار، پرسيده شد و با تأييـد  متخصصان به
در اين تحقيق براي بـرآورد روايـي    گيري تحقيق، حاصل گرديد. اعتبار نظري و محتوايي وسيله اندازه

هـا و   ضـريب روايـي گويـه    .گـردد  فاده مياست 1»آلفاي كرونباخ« از برآورد گيري تحقيق، هوسيله انداز
) بـه دسـت آمـد. بـا توجـه بـه اينكـه        α%=71، ( هاي مورد استفاده از طريق آلفـاي كرونبـاخ   طيف

  راي نهايي صورت گرفت.% بود، اج70پرسشنامة فوق مطلوب و باالتر از رقم αضريب

                                                            
1 koronbuck alpha 
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  ها شيوة تجزيه و تحليل داده
با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي و جـداول دوبعـدي و نمودارهـا، آزمـون معنـاداري ضـريب       

هـاي پسـين يـا     ها، آزمون آناليز واريانس يكطرفه، آزمـون  همبستگي پيرسون، آزمون تفاوت ميانگين
  تحصيلي دانشجويان بررسي شد. -شكالت اجتماعيتأثير متغيرها در م» شف«تعقيبي، و 

  هاي پژوهش يافته
هـا   گيري آنها، به منظور توصيف داده هاي حاصل از اندازه با توجه به متغيرهاي مورد مطالعه و داده

، از هـاي تحقيـق   هاي مناسب آمار توصيفي و نمودارها، در نهايت براي پاسخ دادن به فرضيه از روش
ها، آناليز واريـانس يكطرفـه، تـأثير     ي ضريب همبستگي پيرسون، تفاوت ميانگيندار هاي معني آزمون

  متغيرها را در مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي دانشجويان استفاده شد.
  هاي جمعيتي دانشجويان خوابگاه: در توصيف ويژگي

 200هـاي فيروزكـوه (   دانشجوي دختر مجرد مقيم در خوابگاه 350حجم نمونه مورد مطالعه تعداد 
سـال بـا    18-21بين دهند. بيشترين محدودة سني دختران،  نفر) را تشكيل مي 150نفر) و تاكستان (

 3نفـر، حـدود    10سـال بـا    26-29درصد و كمترين محدودة سني بـين   57نفر، حدود  199فراواني 
. شـود  توان گفت كه فاصلة سني در بين دانشجويان كمتر مشاهده مي كه مي شود، درصد را شامل مي

و كمترين معدل در گروه  14-16درصد در گروه  48حدود  166معدل دانشجويان با فراواني بيشترين 
  درصد قرار دارد. 12نفر ، حدود  42با فراواني  18باالي 

  اند.  درصد از دانشجويان مشروط شده 26نفر يعني  89در كل 
 36نفر حدود  125بگاه، با فراواني هاي زندگي در خوا باالترين گزينة دانشجويان در مورد تعداد ترم

درصـد و   18هـاي اول   اند. در اين خوابگاه جمعيـت تـرم   ترم در خوابگاه زندگي كرده 4-5درصد بين 
هاي آخر نسـبت   هاي اول و ترم شود جمعيت ترم درصد است. مشاهده مي 12به باال حدود  6هاي  ترم

  هاي مابين آنها كمتر است. به ترم
خصوص در حوزة علوم انساني با فراواني  هاي تحصيلي متنوعي، به داراي رشته جامعة مورد مطالعه

درصد در رشتة فني ـ مهندسي قـرار    10و حدود  35درصد است و كمترين با فراواني  74، حدود 258
  دارند. 

درصـد در   51نفـر حـدود   177باالترين گزينة دانشجويان در مورد شهر سكونت والدين با فراواني 
درصـد افـراد، شـهر سـكونت والدينشـان در شـهرها و مراكـز         17نفر حـدود   58ن است و شهر تهرا

كنند، ايـن دانشـجويان    درصد افراد، در استان تهران زندگي مي 83در واقع باشد.  هاي ديگر مي استان
كنند و در طول هفته ارتباط بيشتري  هاي ديگر مسافت كمتري را طي مي نسبت به دانشجويان استان

  كنند. هايشان برقرار مي وادهبا خان
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  در توصيف وضعيت تراكم خوابگاه:
درصد در  22ها، به طور كلي  هاي خوابگاه به تفكيك متراژ اتاق براساس توزيع دانشجويان در اتاق

الـي   19درصد  15نفره و  18الي  13رصد د 19نفره،  12الي  7درصد  43نفره،  6تا 1هاي باالي  تاقا
هـاي   شود، نزديك به نيمي از دانشجويان در اتاق طور كه مشاهده مي ند. همانباش نفره ساكن مي 24
بودن متراژ و تعداد افـراد   درصد دانشجويان از مناسب 78در كل تعداد  كنند. نفره زندگي مي 12الي  7

  درصد از كل مشكلي ندارند.  3ها، ناراضي و  ساكن در اتاق
درصـد   75هـا    راحتـي و تعـداد افـراد سـاكن در اتـاق     ميزان نارضايتي دانشجويان از نظر بزرگي، 

  درصد از دانشجويان با اين مقوله موافقند. 7باشد، و  فقط  مي
هاي مختلف براساس نوع آزمـون در قالـب جـداول خـاص خـود قـرار        هاي فرضيه توضيح: آزمون

  اند. گرفته
  ن مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي: آزمون همبستگي پيرسون براي رابطة سن دانشجويان و ميزا2جدول شماره 

) 59/0دهد كه با توجه به درجة معناداري به دسـت آمـده (   : نتايج آزمون نشان مي2تفسير جدول 
) اسـت، و ضـريب   = آلفـا 50/0كه بزرگ تر از ميزان آلفاي قابل قبول در تحقيقات علـوم اجتمـاعي (  

توان گفت بين اين دو متغيـر رابطـة    ) مي04/0همبستگي بين سن و مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي ( 
داري بين دو متغير سن دانشجويان ادار آماري وجود ندارد و مدرك كافي براي پذيرش فرضية معنامعن

  و متغير مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي وجود ندارد.

  آماري تحليل واريانس: خالصة آزمون 2جدول شماره 
  (مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي و معدل،تعداد ترم، رشتة تحصيلي، محل سكونت والدين ، تراكم افراد در اتاق) 

  حجم نمونه درجه معناداري  همبستگي پيرسون  فرضيه
 �04/0 59/0 350سن دانشجويان

 تغييرات منابع  فرضيه
 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادي

 ميانگين

 مجذورات
F 

 درجة

 معناداري

معدل واحدهاي 
 گذرانده

گروهي  ميان
  گروهي درون

 جمع كل

671 ,145   
23188,773  
24639,444 

2  
121  
123 

725,335  
191,643  

 

785/3 025/0 

هاي  تعداد ترم
  استفاده از خوابگاه

  ميان گروهي
  گروهي  درون

 جمع كل

792 ,464   
24174,652  
24639,444 

3  
120  
123 

154,931  
201,455 

769/0 514/0 
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رشتة تحصيلي 
  دانشجويان

  ميان گروهي
  درون گروهي
 جمع كل

195,057  
24444,386 

24639,444 

2  
121  
123 

97,529  
202,020 

483/0 618/0 

شهر محل سكونت 
  والدين

  ميان گروهي
  درون گروهي
 جمع كل

1379,907  
23259,537  
24639,444 

2  
121  
123 

689,953  
192,228 

3,589 031/0 

تراكم افراد در 
  هاي خوابگاه اتاق

  گروهي ميان
  گروهي درون

 جمع كل

1330,899  
23308,544  
24639,444 

2  
121  
123 

655,450  
192,633 

3,455 035/0 

  
بين متغيرهاي ميـزان مشـكالت   هاي حاصل از آزمون فرضيه رابطة   : برابر با آماره3تفسير جدول 

توان گفت: درجة معنـاداري حاصـله بـراي     مي اجتماعي ـ تحصيلي و ميزان معدل واحدهاي گذرانده 
ر از ميزان آلفاي قابـل قبـول در تحقيقـات اجتمـاعي     باشد كه كوچكت مي 025/0فرضية فوق برابر با 

توان چنين ارزيابي نمود، دانشجويان  ييد فرضية فوق وجود دارد و ميأباشد، لذا مدرك كافي براي ت مي
نــد و تحصــيلي آن دار-مشــكالت بيشــتري در خوابگــاه و مســائل اجتمــاعي 16بــا معــدل كمتــر از 

دهندة مشكالت  نمودار زير نشان اند. در خوابگاه داشتهمشكالت كمتري 18دانشجويان با معدل باالي 
  باشد: تحصيلي به تفكيك معدل واحدهاي گذرانده مي -اجتماعي

  

هـاي   تحصيلي و متغير تعداد ترم -ميزان مشكالت اجتماعيبراي آزمون فرضية رابطة بين متغير 
ن آناليز واريانس يكطرفه استفاده شده است، كـه ايـن آزمـون    دانشجويان، از آزمواستفاده از خوابگاه 

ده ده ش دھای گذران دل واح مع
تر از  االی  18-١۶16کم ١٨ب

يلی
حص

- ت
عی 

ا
جتم

ت ا
کال

مش

102.00

100.00

98.00

96.00

94.00

92.00

90.00
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هـاي   زير گروه متغير تعـداد تـرم   4را در ميان » تحصيلي -ميزان مشكالت اجتماعي«ميانگين متغير 
كشـد و   ترم و بيشـتر) بـه تصـوير مـي     6ترم، و  4-5ترم،  2-3ترم، 1استفاده از خوابگاه دانشجويان (

هـاي اسـتفاده از خوابگـاه     گانه متغير تعداد تـرم 4هاي  بسته را در زيرگروههاي احتمالي متغير وا تفاوت
) كـه  Significant= 514/0دهد. درجه معناداري حاصـله بـراي فرضـيه فـوق برابـر بـا (       نمايش مي

= آلفا) است، بين اين دو متغيـر  05/0از ميزان آلفاي قابل قبول در تحقيقات علوم اجتماعي (تر  بزرگ
آماري وجود ندارد و مدرك كافي براي پذيرش فرضية معنـاداري بـين دو متغيـر تعـداد     رابطة معنادار 

وجـود نـدارد. لـذا    » مشكالت اجتمـاعي ـ تحصـيلي   «هاي استفاده از خوابگاه دانشجويان و متغير  ترم
هاي احتمالي مشاهده شده بين دو متغير فـوق ناشـي از تصـادفات آمـاري و      توان گفت كه تفاوت مي

  باشد. گيري مي مونهاشتباهات ن
تحصيلي و متغير رشتة تحصـيلي   -ميزان مشكالت اجتماعيبراي آزمون فرضية رابطة بين متغير 

از آزمون آناليز واريانس يكطرفه استفاده شده اسـت، كـه ايـن آزمـون ميـانگين متغيـر        دانشجويان،
انساني، علوم پايه،  زيرگروه متغير رشتة تحصيلي (علوم 3را در ميان » تحصيلي -مشكالت اجتماعي«

گانـه  3هـاي   هاي احتمالي متغير وابسـته را در زيرگـروه   كشد و تفاوت و فني ـ مهندسي)به تصوير مي 
دهد. درجة معناداري حاصله براي فرضية فـوق، برابـر بـا     متغير رشتة تحصيلي دانشجويان نمايش مي

)618/0 =Significant 05/0حقيقات علوم اجتمـاعي ( از ميزان آلفاي قابل قبول در تتر  بزرگ) كه =
آلفا) است، بين اين دو متغير رابطة معنادار آماري وجود ندارد و مدرك كـافي بـراي پـذيرش فرضـية     

» تحصـيلي  -مشكالت اجتماعي«معناداري بين دو متغير رشتة تحصيلي دانشجويان خوابگاه و متغير 
  وجود ندارد.

ميـزان مشـكالت اجتمـاعي ـ     ة بـين متغيرهـاي   هاي حاصل از آزمون فرضية رابطـ   برابر با آماره
توان گفت: درجة معناداري حاصله براي فرضية فوق برابـر   مي تحصيلي و شهر محل سكونت والدين

باشد، لـذا مـدرك    قبول در تحقيقات اجتماعي مي تر از ميزان آلفاي قابل باشد كه كوچك مي 031/0با 
ن چنين ارزيابي نمود كه دانشجوياني كه والدين آنها توا كافي براي تأييد فرضية فوق وجود دارد و مي

انـد و دانشـجوياني كـه     كنند، داراي مشكالت اجتماعي و تحصيلي بيشتري بوده در تهران زندگي مي
تحصـيلي كمتـري    -برند با مشكالت اجتماعي هاي ديگر به سر مي شهر محل سكونت آنها در استان

ميزان مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي به تفكيـك شـهر محـل     دهندة  باشند. نمودار زير نشان روبرو مي
  باشد: سكونت والدين مي
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کونت ل س ھر مح ش
ر تان ھای ديگ راناطراف تھراناس تھ

يلی
حص
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ميـزان مشـكالت اجتمـاعي ـ     هاي حاصل از آزمون فرضية رابطـة بـين متغيرهـاي      برابر با آماره

توان گفت: درجة معناداري حاصله براي فرضية فـوق   مي هاي خوابگاه تحصيلي و تراكم افراد در اتاق
باشـد، لـذا    باشد، كه كوچكتر از ميزان آلفاي قابل قبول در تحقيقات اجتمـاعي مـي   مي 035/0برابر با 

توان چنين نتيجه گرفت كه دانشجوياني  مدرك كافي براي تأييد فرضية فوق وجود دارد. همچنين مي
كنند، داراي مشـكالت اجتمـاعي ـ تحصـيلي كمتـري       هاي با تراكم افراد كمتر زندگي مي كه در اتاق

كنند، داراي مشكالت اجتمـاعي   هاي با تراكم افراد بيشتر زندگي مي و دانشجوياني كه در اتاقهستند 
تحصيلي به تفكيك  -دهندة ميزان مشكالت اجتماعي باشند. نمودار زير نشان ـ تحصيلي بيشتري مي

  باشد: هاي خوابگاه مي تراكم افراد در اتاق
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  ها تفاوت ميانگين : خالصة آزمون 4جدول شماره
  (مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي و مشروط شدن، شهر محل سكونت خوابگاه) 

 درجه معناداري ميانگين حجم نمونه ها مقوله فرضيه

 مشروط شدن
 89 5/82 بلي 1

011/0 
 260 4/79 خير 2

 شهر محل سكونت خوابگاه
  102,81  233  فيروزكوه  1

000/0 
  91,35  115  تاكستان  2

  
هـاي مشـروط شـدن و     ا ميانگين مربوط به آزمون فرضية رابطة متغيـر مطابق ب :4تفسير جدول 

هـاي   كه بـدانيم تفـاوت   گيري نمود: براي اين گونه نتيجه توان اين ، ميمشكالت اجتماعي ـ تحصيلي 
ها تـا چـه    ها و غير مشروطي در دو گروه از مشروطي» مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي «ميانگين متغير 

گردد و با توجـه بـه درجـه معنـاداري      هاي معناداري رابطة دو متغير رجوع مي  حد معتبر است به آماره
هـاي پيمايشـي    قبـول در پـژوهش   ) كه كـوچكتر از ميـزان آلفـاي قابـل    sign= 011/0بدست آمده (

باشد، دليل و سـند آمـاري بـراي پـذيرش معنـاداري فرضـيه فـوق وجـود دارد. لـذا           =آلفا) مي05/0(
هـا بيشـتر از غيـر     تـوان گفـت كـه مشـروطي     ه قابل اعتماد بوده و مـي شد هاي آماري مشاهده تفاوت

ميزان «دهندة ميانگين  باشند. نمودار زير نشان تحصيلي مواجه مي -ها با مشكالت اجتماعي مشروطي
  باشد: ها مي و غير مشروطي  در دو گروه از دانشجويان مشروطي» مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي
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هـاي شـهر محـل سـكونت خوابگـاه و       رابطة متغيـر  ه آزمون فرضيةمطابق با ميانگين مربوط ب
هـاي   كـه بـدانيم تفـاوت    گيري نمود: براي اين گونه نتيجه توان اين ميتحصيلي،  -مشكالت اجتماعي

در گروه از خوابگاه فيروزكوه و خوابگاه تاكسـتان تـا   » مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي «ميانگين متغير 
گردد و با توجه به درجة معناداري  هاي معناداري رابطة دو متغير رجوع مي  چه حد معتبر است، به آماره

هـاي پيمايشـي    تر از ميزان آلفاي قابـل قبـول در پـژوهش    ) كه كوچكsign= 000/0آمده ( دسته ب
باشد، دليل و سـند آمـاري بـراي پـذيرش معنـاداري فرضـيه فـوق وجـود دارد. لـذا           =آلفا) مي05/0(

توان گفت كـه ميـزان مشـكالت اجتمـاعي و      شده قابل اعتماد بوده و مي ههاي آماري مشاهد تفاوت
باشد. به بياني ديگـر   تحصيلي دانشجويان خوابگاه فيروزكوه بيشتر از دانشجويان خوابگاه تاكستان مي

ر زيـر  باشـند. نمـودا   تحصيلي كمتري مواجه مـي  -دانشجويان خوابگاه تاكستان با مشكالت اجتماعي
در دو گـروه از خوابگـاه فيروزكـوه و    » تحصـيلي  ــ  مشكالت اجتمـاعي ميزان «ين دهندة ميانگ نشان

  باشد: تاكستان مي
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  گيري بحث و نتيجه
  توان به موارد زير اشاره نمود. گيري مي براي بحث و نتيجه

درصد دانشجويان از امكانات خوابگاه جهت گذران اوقـات فراغـت ناراضـي     79نفر، حدود  178 -
درصد دانشجويان از امكانات موجود در خوابگاه جهت گذران اوقـات   11نفر، حدود  37هستند و فقط 

) در تحقيقـات خـود بـه ايـن     1384)، حسيني و همكارانشان (1354پور ( فراغت رضايت دارند. رواسي
اند كه، دانشجويان از نحوة گذران اوقات فراغتشان و كمبود دوسـت صـميمي در خوابگـاه     اشاره كرده

  د.ناراضي هستن
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درصد از كل دانشجويان سرقت در خوابگاه را از مشكالت زندگي خوابگاهي  81نفر حدود  283 -
  دانند. درصد از آنها سرقت را جزء مشكالت زندگي خوابگاهي نمي 9دانند و تنها  مي

باشند و حدود  درصد دانشجويان شاهد سيگار كشيدن برخي از افراد ساكن خوابگاه مي 40در كل -
هايشان مخالف هستند. در تحقيقات خالقي و همكاران  خوابگاهي فراد با سيگار كشيدن همدرصد ا 29

بيشترين درصد افرادي كه حداقل تجربة مصـرف يكـي از مـواد مخـدر و سـيگار را دارنـد،         )،1383(
دهـد كـه زنـدگي     كنند. اين مسئله نشان مي كساني هستند كه به تنهايي  و يا در خوابگاه زندگي مي

تواند تأثير مثبت  ها روي جوانان مي در كانون گرم خانواده و سرپرستي و نظارت مناسب خانوادهكردن 
)، 2001همكـارانش (  و 1وچلـر  هـاي  زيادي بر پيشگيري از اعتياد آنان داشته باشد. طبق نتايج يافتـه 

د كننـدة  هـاي محـدو   هايي كه آزاد اعالم شده، كمتر از خوابگـاه  گرايش به كشيدن سيگار در خوابگاه
ترين عوامل مؤثر در ترك سيگار در بين دانشجويان خوابگـاهي، طبـق نتـايج     باشد. از مهم سيگار مي

روي دانشجويان خوابگاه در سوريه، نشان داد سـالمتي، انگيـزة   ) 2008و همكاران ( 2مطالعة مازياك
درك ) نيـز در مطالعـة خـود بيـان كـرد وقتـي       2009( 3سـيمونس  .مهمي براي تـرك سـيگار اسـت   

همچنـين در  دانشجويان سيگاري از خطرات سيگار افزايش يابد، احتمال ترك در آنهـا بيشـتر اسـت.    
)، وضـعيت سـكونت   2008رانش (او همكـ  4)، پياسـكي 1385) و سـيام ( 1383هاي فروتني ( پژوهش

دانشجويان و مصرف مواد مخدر تفاوت معناداري وجود دارد، كه مطابق نتايج تحقيق بيشترين درصد 
شدن به استعمال مواد مخـدر و سـيگار    راد مورد مطالعه به دليل تقليد از دوستان و همرنگ جماعتاف

بيشترين درصـد افـرادي كـه حـداقل تجربـة        )،1383اند. در تحقيقات خالقي و همكاران ( روي آورده
نـدگي  مصرف يكي از مواد مخدر و سيگار را دارند، كساني هستند كه به تنهـايي  و يـا در خوابگـاه ز   

، دوران دانشجويي با توجـه بـه شـرايط خـاص ازجملـه زنـدگي در       دهد كنند. اين مسئله نشان مي مي
پذيري افراد نسبت به مصرف سـيگار   خوابگاه، نبودن نظارت والدين، دوري از خانواده و تنهايي، آسيب

  ).2007و همكاران،  5دهد (ريد و ساير مواد را افزايش مي
ويان معتقدند برخي دانشجويان ساكن خوابگاه با رفتارهـاي نامناسـب   درصد از دانشج 76حدود  -

درصـد بـا ايـن مقولـه مخـالف هسـتند. در        12گردند، و حدود  موجب رفتارهاي نامناسب ديگران مي
كنندگان الكل، معتقد بودند، اولـين   درصد بااليي از مصرف )،2008( و همكارش 6سونيتحقيقات جيم

هاي پژوهش وچلر  تأثير گروه همساالنشان بوده است، همچنين از يافتهمصرف آنها در خوابگاه تحت 
بـار در خوابگـاه،    كننـدگان الكـل، اولـين    توان بدان اشاره كرد كـه، مصـرف   )، مي1993و همكارانش (

                                                            
11 Wechsler 
2 Maziak 
3 Simmons 
4 Piasecki 
5 Reed 
6 Jamison 
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و  1هاي مختلط، گرايش به استعمال الكل پيدا كردند. طبـق نتـايج تحقيـق ونـگ     خصوص خوابگاه به
كنند، بيشتر تحـت تـأثير مصـرف     اتاقي زندگي مي ها با هم ي كه در خوابگاه)، افراد2007همكارانش (

  كنند. زندگي مي خود گيرند تا كساني كه با والدين باالي الكل توسط گروه همساالنشان قرار مي
درصد) معترضند كه مسـئوالن امـور خوابگـاه بـا دانشـجويان       49حدود نيمي از كل دانشجويان (

درصد از آنها با اين مقولـه مخـالفتي نداشـتند. طبـق      35اي ندارند و  شايستهبرخورد چندان مناسب و 
پور، شمسيان، پيامني، و كاظمي به دليل نبود رابطة دوسـتانه بـين سرپرسـت و     نتايج پژوهش رواسي

). 1374؛ كاظمي، 1380؛ پيامني،1368؛ شمسيان، 1354پور،  دانشجويان، نارضايتي وجود دارد (رواسي
اتـاقي يـا    )، بين اضطراب و درگيري لفظي يا فيزيكي با هم1379زاده و همكارش ( لبافدر تحقيق شا

تواننـد انگيـزة طبيعـي     مسئوالن خوابگاه رابطة معنادار مشاهده شده است. مسئوالن امور خوابگاه، مي
ش ساكنان خوابگاه را براي ايجاد اصالحات امنيتي در خوابگـاه برانگيزاننـد، همچنـين در ارتقـاء بيـن     

و  2(ميـورا  دانشجويان براي باالبردن و بهبود بخشيدن كيفيت زنـدگي در خوابگـاه، تأثيرگـذار باشـند    
  .)2005ديگران، 

بـي  » ها تفكيك و اختالط جنسي در زندگي خوابگاهي دانشگاه«پژوهشي تحت عنوان طبق نتايج 
 ).115: 1976، 3ود (لنسهش هاي باالتر، به ميزان زياد مشاهده مي بند وباري جنسي در دانشجويان ترم

)، سال اول دانشگاه بـراي دانشـجويان خوابگـاهي، زمـاني     2008و همكارانش ( 4طبق نتايج برساري
است براي تبادل و جايگزيني رفتارها و شناخت افـراد از يكـديگر بـه خصـوص در زمينـة ارتباطـات       

شـود. درواقـع    سـوب مـي  اجتماعي؛ به عنوان مثال مصرف الكل بخشي از اين رفتارهاي تبادالتي مح
پذيرترنـد.   هاي باالتر ريسـك  دانشجويان سال اولي در مصرف باالي الكل نسبت به دانشجويان سال

هاي فردي و ارتباطات آزاد، مصرف الكل و ماري جوانا  ها و افزايش آزادي همچنين با كاهش مراقبت
). 2008و ديگـران،   5وثريـل شـود (  و رفتارهاي جنسي در بين دانشجويان خوابگاه بيشتر مشاهده مـي 

) بين مصرف الكل و سوء استفادة جنسي در بـين دختـران   2008و همكاران ( 6طبق تحقيقات هووارد
  خوابگاهي ارتباط معناداري وجود دارد.

   هاي پژوهش به شرح زير است: نتايج آزمون فرضيه
عي ـ تحصـيلي   ها نشان داد كه بين سـن دانشـجويان و ميـزان مشـكالت اجتمـا      يافته :1فرضية 

ضـريب همبسـتگي پيرسـون اسـتفاده شـده      از تفاوت معناداري وجود ندارد. براي آزمون اين فرضيه، 
اي را مـورد   است، كه اين آزمون همبستگي و معناداري رابطة بين دو متغير در سطح سنجش فاصـله 
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هاي  دهد. داده ر ميدهد و معناداري فرضية رابطة بين دو متغير فوق را مورد آزمون قرا آزمون قرار مي
آمده بين اين دو متغير رابطـة معنـادار آمـاري     دهد، با توجه به درجة معناداري بدست جدول نشان مي

وجود ندارد و مدرك كافي براي پذيرش فرضيه معنـاداري بـين دو متغيـر سـن دانشـجويان و متغيـر       
اي احتمالي مشاهده شـده  ه توان گفت كه تفاوت وجود ندارد. لذا مي» مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي «

  باشد. گيري مي بين دو متغير فوق ناشي از تصادفات آماري و اشتباهات نمونه
ها نشان داد كه بـين معـدل واحـدهاي گذرانـده و ميـزان مشـكالت اجتمـاعي ـ          يافته :2فرضية 

ك از تحليـل واريـانس يـ   براي آناليز اين فرضيه، تحصيلي دانشجويان تفاوت معناداري وجود دارد. 
، اخـتالف ميـانگين   18دهد، دانشجويان با معـدل بـاالي    ها نشان مي نتايج آزمونطرفه استفاه شد و 

اند و معناداري رابطـة   معناداري با ساير دانشجويان از نظر ميزان مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي داشته 
ييد گرديده است و هاي متغير معدل واحدهاي گذرانده تأ با ساير زيرگروه 18هاي باالي  زيرگروه معدل

گانه متغير معدل واحدهاي گذرانده، بيشـترين   هاي سه توان چنين نتيجه گرفت كه در بين زيرگروه مي
باشـد كـه بيشـتر از ديگـر      مـي  18تبيين متغير وابسته مرتبط با زيرگروه دانشجويان با معدل بـاالي  

داراي مشـكالت   18ا معدل باالي باشند، به بياني ديگر دانشجويان ب دانشجويان از خوابگاه راضي مي
داراي مشـكالت   16اجتماعي ـ تحصيلي خوابگاهي كمتري هستند و دانشجويان بـا معـدل كمتـر از     

  باشند. تحصيلي بيشتري مي -اجتماعي
كه بـين مشـروط شـدن بـا ميـزان مشـكالت اجتمـاعي ـ          ها در مورد اين مقايسة يافته :3فرضية 

) نشـان  T_TESTهـا (  زمون تفاوت ميـانگين ق آطريير، از تحصيلي دانشجويان تفاوت دارد يا خ
داد، كه با اسـتفاده از ايـن آزمـون، ميـانگين مشـكالت اجتمـاعي ـ تحصـيلي، در دو گـروه          

نشان داد كه ايـن آزمـون ميـانگين    گيرد و  ها مورد بررسي قرار مي ها و غير مشروطي مشروطي
كشد،  ر دسته از بلي و خير به تصوير ميدر هرا  تحصيلي -مشكالت اجتماعيهاي ميانگين  تفاوت

ها با  ها بيشتر از غير مشروطي توان گفت كه مشروطي دست آمده، ميه داري باو با توجه به درجة معن
)، ميـانگين  1382باشند. در پژوهش عطاشنه و همكـارانش (  مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي مواجه مي 

باشـد،   گين نمرات دانشجويان مستقر در منـزل مـي  نمرات دانشجويان مستقر در خوابگاه كمتر از ميان
زاده و همكـارش   زيرا دانشجويان خوابگاه از امكانات و وقت كمتـري برخوردارنـد. همچنـين شـالباف    

) معتقدند بين اضطراب و سابقة مشروط شدن، تعداد دفعات مراجعه بـه شـهر محـل سـكونت     1379(
داري وجود دارد. طبـق  ااندن در خوابگاه رابطة معنخانواده در هر ترم ، وجود نگراني در مورد درس خو

هاي كيفيت  تواند بر تمام جنبه )، افسردگي و و اضطراب مي2008و همكاران ( 1مطالعات ويكسترومن
  ها منجر شود.  زندگي تأثير منفي گذاشته و به افت سطح كيفيت زندگي، و كيفيت تحصيلي در خوابگاه

                                                            
1 WickstromEne 
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هاي استفاده از خوابگـاه بـا ميـزان مشـكالت      كه تعداد ترم اين ها در مورد مقايسة يافته :4فرضية 
طرفـه نشـان    اجتماعي ـ تحصيلي دانشجويان تفاوت دارد يا خير، از طريق آزمون آناليز واريانس يـك  

داد كه بين اين دو متغير رابطة معنادار آمـاري وجـود نـدارد و مـدرك كـافي بـراي پـذيرش فرضـية         
 -مشـكالت اجتمـاعي  «هاي استفاده از خوابگاه دانشجويان و متغيـر   ترم معناداري بين دو متغير تعداد

) نشان داد كه پيشرفت تحصيلي دانشجويان 1359اي ( وجود ندارد. نتيجة پژوهش امامزاده» تحصيلي
خوابگاهي سال اول با دانشجويان غيرخوابگاهي سال اول تفاوت معناداري وجـود دارد و دانشـجويان   

  نگين باالتري برخوردار بودند.غير خوابگاهي از ميا
ها نشان داد كه بين شهر محل سكونت خوابگاهي و ميزان مشكالت اجتمـاعي ـ    يافته :5فرضية 

بـراي آنـاليز ايـن فرضـيه، از آزمـون تفـاوت       تحصيلي دانشجويان تفاوت معنـاداري وجـود دارد.   
ميـانگين مشـكالت   ) استفاده شده است، كه با استفاده از اين آزمـون  T_TESTها ( ميانگين

اجتماعي ـ تحصيلي در دو گروه خوابگاه فيروزكوه و خوابگـاه تاكسـتان مـورد بررسـي قـرار       
را در هر دسته از خوابگاه فيروزكـوه   تحصيلي -مشكالت اجتماعيهاي ميانگين  تفاوتگيرد و  مي

مشـكالت  توان چنـين نتيجـه گرفـت كـه ميـزان       كشد. بنابراين مي و خوابگاه تاكستان به تصوير مي
باشد. بـه   اجتماعي و تحصيلي دانشجويان خوابگاه فيروزكوه بيشتر از دانشجويان خوابگاه تاكستان مي
باشند. در  بياني ديگر دانشجويان خوابگاه تاكستان با مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي كمتري مواجه مي 

ي صـورت گرفتـه،   هاي دانشگاه علوم پزشك ) كه بر روي خوابگاه1384تحقيق حسيني و همكارانش (
هاي ديگر بيشتر بود و حتي آنهـا از محـل    ها نسبت به خوابگاه مشكالت دانشجويان برخي از خوابگاه

  سكونت خوابگاهشان ناراضي بودند. 
ها نشان داد كه بين رشتة تحصـيلي دانشـجويان و ميـزان مشـكالت اجتمـاعي ـ        يافته :6فرضية 

زمون اين فرضـيه، از آزمـون آنـاليز واريـانس يكطرفـه      تحصيلي تفاوت معناداري وجود ندارد. براي آ
زيـر   3استفاده شده است، كه اين آزمون ميانگين متغير مشكالت اجتمـاعي ـ تحصـيلي را در ميـان     

هـاي   گروه هاي احتمالي متغير وابسته را در زير كشد و تفاوت گروه متغير رشتة تحصيلي به تصوير مي
دهد. مدرك كافي براي پذيرش فرضية معنـاداري   ن نمايش ميگانه متغير رشتة تحصيلي دانشجويا 3

وجـود  » تحصـيلي  -مشـكالت اجتمـاعي  «بين دو متغير رشتة تحصيلي دانشجويان خوابگاه و متغيـر  
ه ارتباط معناداري بين موفقيت تحصيلي دانشـجويان  ك نشان داد )1373( رفيعي نتيجة پژوهش ندارد.

ن نشان نداده است. ولي بين پايگاه اقتصـادي اجتمـاعي و نـوع    هاي اقتصادي و اجتماعي آنا با پايگاه
پايگـاه   واقع دانشـجويان علـوم پزشـكي از    در معناداري وجود دارد. ةتحصيلي دانشجويان رابط ةرشت

  اقتصادي ـ اجتماعي باالتري نسبت به دانشجويان علوم انساني برخوردارند.
ل سكونت والدين با ميزان مشكالت اجتمـاعي  كه شهر مح ها در مورد اين مقايسة يافته :7فرضية 

كه ايـن   طرفه نشان داد ـ تحصيلي دانشجويان تفاوت دارد يا خير، از طريق آزمون آناليز واريانس يك
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گروه متغير شـهر محـل    زير 3آزمون ميانگين متغير ميزان مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي را در ميان  
گانه متغير  3هاي  احتمالي متغير وابسته را در زيرگروه هاي كشد و تفاوت سكونت والدين به تصوير مي

دهد. بنابراين مدرك كافي براي تأييد فرضية فوق وجود دارد و  شهر محل سكونت والدين نمايش مي
كنند، داراي مشكالت  توان چنين ارزيابي نمود كه دانشجوياني كه والدين آنها در تهران زندگي مي مي

هاي ديگر به  اند و دانشجوياني كه شهر محل سكونت آنها در استان بودهاجتماعي و تحصيلي بيشتري 
باشند. همچنين بـراي فهـم چگـونگي     برند با مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي كمتري روبرو مي  سر مي

هـاي   تغييري دو متغير شهر محل سكونت والدين و ميزان مشكالت اجتماعي و تحصـيلي آزمـون   هم
اسـتفاده  » شـف «و » توكي«هاي پسين  دد كه براي اين قسمت از آزمونگر پسين يا تعقيبي ارائه مي

هايشـان در تهـران زنـدگي     دهد، دانشجوياني كه خـانواده  ها نشان مي شده است، كه نتايج اين آزمون
كنند، اختالف ميانگين معناداري با ساير دانشجويان از نظر ميزان مشكالت اجتمـاعي ـ تحصـيلي     مي

هـاي ديگـر زنـدگي     هاي آنهـا در اسـتان   رابطة زيرگروه دانشجوياني كه خانواده اند و معناداري داشته
هاي متغير شهر محل سـكونت والـدين تأييـد گرديـده اسـت. در تحقيقـات        كنند، با ساير زيرگروه مي

)، دوري از خـانواده و كمبـود محبـت    1366)، صـفوي ( 1354پـور (  )، رواسـي 1355رحمان سرشـت ( 
)، در نتايج تحقيقـات  1380نشجويان قلمداد شده است. حسني و همكاران (عنوان مشكالت مهم دا به

خود بين غير بومي بودن دانشجويان و مشكالت غربت و سالمت روانـي رابطـة معنـاداري مشـاهده     
) معتقـد اسـت دور شـدن از محـل زنـدگي خـانوادگي و در نتيجـه        1370كردند. فالحي خشـكناب ( 

نواده موجب وارد آمدن فشار رواني بر دانشجويان خوابگاه شده برخورداري اندك از حمايت عاطفي خا
ـ    )، ميـزان اضـطراب   1375آمـده در پـژوهش باونـدپوري و همكـارش (     دسـت ه است. طبـق نتـايج ب

  كنند. هايشان زندگي مي دانشجويان ساكن در خوابگاه بيشتر است تا دانشجوياني كه با خانواده
هـا و ميـزان مشـكالت     بود كه بين تراكم افـراد در اتـاق  دهندة اين  مقايسة يافته نشان :8فرضية 

تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه       داري وجـود دارد. مـي   اجتماعي ـ تحصيلي دانشجويان رابطة معنـي  
كنند، داراي مشكالت اجتماعي ـ تحصيلي   هاي با تراكم افراد كمتر زندگي مي دانشجوياني كه در اتاق

كننـد، داراي مشـكالت    هاي با تراكم افراد بيشتر زندگي مي كمتري هستند و دانشجوياني كه در اتاق
 پـور  )، رواسـي 1368باشند. طبـق تحقيقـاتي كـه توسـط شمسـيان (      اجتماعي ـ تحصيلي بيشتري مي 

ها،  ) به انجام رسيده است، به تراكم گستردة دانشجويان در اتاق1380( )، بحرينيان و همكارش1354(
شـان   ها و ميـزان سـازگاري   معنادار بين تعداد دانشجويان در اتاق كمبود فضايي براي مطالعه و رابطة

تأثير نـوع و نمـاي اتـاق در    «)، كه 2002و همكارش ( 1اشاره شده است. همچنين در تحقيق ابوعبيد
انجـام   »در كشـور عمـان   هاي شهر ايربيـد  ادراك حريم خصوصي و استقالل دختران ساكن خوابگاه

هـاي   نـد، يافتـه  ه ادسته تقسـيم شـد   3به ها  روي سه خوابگاه، اتاقگرفت، براساس مطالعة مقدماتي 
                                                            
1 Abu‐Obeid 
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ند، از لحاظ امنيت و اختصاصي بودن قابل كنترل رهايي كه به هيچ طرف راه ندا د اتاقاتحقيق نشان د
داري اتـوان، معنـ   د. بنـابراين مـي  وشـ  ها بيشتر حفظ مي بود و حريم خصوصي دانشجويان در اين اتاق

ستنباط كرد كه، تراكم، نوع و نماي اتاق بر اسـتقالل، حـريم خصوصـي افـراد،     فرضية فوق را چنين ا
  هايشان و پيشرفت و ارتقاي تحصيلي دانشجويان تأثير تنگاتنگي دارد. اتاقي سازگاري آنها با هم

  پيشنهادها
ترين مزيـت زنـدگي در خوابگـاه بـراي دانشـجويان تجربـة يـك زنـدگي متفـاوت و           شايد بزرگ

يافتن به آن در كنار خانواده بسـيار مشـكل اسـت. زنـدگي در      ستقاللي باشد كه، دستيافتن به ا دست
هاي با  يك شهر غير بومي و دور از خانواده و انجام امورات شخصي، خود بدون كمك ديگران، تجربه

دهد، آنچه مهـم اسـت، در ايـن رونـد، جوانـان       ارزشي هستند كه به راحتي براي هر كسي دست نمي
  سازند. يابند و خود را براي زندگي آينده مي ند و فرصت تمرين زندگي ميكن تجربه مي

  ها؛  استفاده از خدمات مشاوره در خوابگاه -
هـا و   هـاي شـبانة آن   شدن سرپرستان خوابگاه در جمع دانشجويان و شـركت در مهمـاني   سهيم -

  پرسش و پاسخ دربارة مشكالت دانشجويان؛
زندگي خوابگاهي قبل از ورود و بعد از ورود به خوابگاه، توسـط  دادن برخي از نكات مهم  آگاهي -

منظور  هاي اجتماعي به هاي راهنما به دانشجويان ترم جديد، همچنين جلسات آموزش مهارت دفترچه
  شناخت هر چه بهتر محيط خوابگاه، و شرايطي كه با آن مواجه خواهند شد؛

پرسـتان خوابگـاه، بازديـد ماهانـه از خوبگـاه، و      باالي دانشگاه بر رفتار سر نظارت مسئوالن رده -
  برگزاري جلسات ماهانة پرسش و پاسخ بين مسئوالن دانشگاه و دانشجويان؛

خصوص استفادة بهينه  گيري مناسب از فضاي موجود، به ها از نظر فيزيكي و بهره توسعة خوابگاه -
  هاي خالي موجود در خوابگاه؛ از اتاق
هاي خـود   اتاقي ن تا با رغبت و آگاهي، از باورهاي مشترك يكديگر، هماجازه دادن به دانشجويا -

  را انتخاب كنند؛
  بار توسط مسئوالن دانشگاه؛  برگزاري اردوهاي خارج از خوابگاه حداقل هر دو هفته يك -
اندازي سايت كامپيوتر به تعداد كافي، براي دانشجويان خوابگاهي در خوابگاه، تـا بتواننـد در    راه -
  مند گردند؛ اي بهره ات فراغت خود، از امكانات رايانهاوق

هـاي موجـود در خوابگـاه،     كردن كتابخانة خوابگاه، كه بهتر است با توجـه بـه تنـوع رشـته     غني -
ها تهيه شود و در كتابخانه نگهداري شود تا بـه ايـن طريـق، دانشـجويان      هاي اختصاصي رشته كتاب

  ت بگيرند؛ها را امان درصورت نياز بتوانند كتاب
  شاپ به صورت خودگردان توسط دانشجويان؛ احداث فروشگاه و رستوران و يا كافي -
  فراهم كردن سالن ورزشي با حداقل امكانات موجود، براي پر كردن اوقات فراغت دانشجويان. -
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هاي دانشگاه تهران. كارشناسي ارشـد.   ). عقايد دانشجويان دخترخوابگاه1357ترابي، م. ر. ( •
  دانشكدة بهداشت. دانشگاه تهران.

). بهداشت رواني گروهـي از دانشـجويان خوابگـاهي و غيـر     1380(حسني، ج. و همكاران.  •
  خوابگاهي. طرح پژوهشي دانشگاه شيراز.
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هـاي   ). بررسي ميزان رضايت دانشجويان از خوابگـاه 1384حسيني، س. ع. ا. و همكاران. ( •
دانشگاه علوم پزشكي صدوقي يزد. معاونت امور پژوهشي. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

  ماني شهيد صدوقي يزد.بهداشتي در
). بررسي ميزان فراواني مصرف داروهاي اعصاب 1383خالقي، ع؛ احمدرضا صيادي، م. ن. ( •

و روان و مواد مخدر در دانشجويان دانشـكدة پزشـكي رفسـنجان. يـزد: سـومين همـايش       
  سراسري اعتياد.

  هاي اجتماعي. نشريه جوان. ). دختران، خوابگاه و آسيب1382جو، ف. ( خرم •
  .23هاي فرهنگي. ماهنامه ديده. شماره  ها، دانشجويان، بازشناسي آسيب شگاهدان •
). پيمايش در تحقيقات اجتماعي. ترجمة هوشـنگ نـايبي. تهـران:    1376دواس، دي. اي. ( •

  نشر ني.
). رويكردهاي نظري هفتگانه در بررسي مسـائل اجتمـاعي.   1382رابينگتن، ا؛ واينبرگ، م. ( •

  روستاني. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ترجمة رحمت اهللا صديق س
). بررسي وضـع زنـدگي دختـران دانشـجوي شهرسـتاني مقـيم       1355سرشت، ف. ( رحمان •

  تهران. دانشكدة علوم اجتماعي. دانشگاه تهران.
). بررسي نحوة گذران اوقات فراغت توسط دانشجويان شهرستاني مقيم 1354پور، ا. ( رواسي •

  ن. دانشكدة علوم اجتماعي. دانشگاه تهران.خوابگاه كوي دانشگاه تهرا
شناسي در دوران معاصر. ترجمـة محسـن ثالثـي. تهـران:      ). نظرية جامعه1382ريتزر، ج. ( •

  انتشارات علمي فرهنگي.
هاي دانشجويان  ). بررسي مسائل و مشكالت خوابگاه1389زاده، خ. ( سعيدي، ع. ا؛ اسماعيل •

  زن و بهداشت. سال اول. شمارة اول. هاي دولتي در شهر تهران. دختر دانشگاه
). بررسـي شـيوع سـوء مصـرف مـواد اعتيـادآور بـين دانشـجويان پسـر          1385سيام، ش. ( •

  .4. طبيب شرق. سال هشتم. شماره 1384هاي مختلف شهر رشت در سال  دانشگاه
). بررسي ميزان شيوع اضطراب آشكار و پنهان و 1379زاده، ب؛ احمدي كاشاني، ا. ( شالباف •

هاي دانشـگاه علـوم پزشـكي تهـران.      مل مرتبط با آن در دانشجويان ساكن در خوابگاهعوا
درمـاني   -دكتراي عمومي. دانشكده پزشكي. دانشگاه علـوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي    

  تهران.
). بررسي مسائل ومشـكالت عـاطفي دانشـجويان شهرسـتاني مقـيم      1368شمسيان، ف. ( •

مه و شهيد بهشتي. دانشكدة علوم اجتماعي. دانشـگاه  هاي تهران، عال هاي دانشگاه خوابگاه
  تهران.
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هـا و هنجارهـاي حـاكم بـر رفتـار اجتمـاعي        ). بررسـي ارزش 1380عباسي شـكوهي، ح. (  •
  دانشجويان خوابگاهي. تبريز: دانشگاه علوم پزشكي.

). مقايسه پيشرفت تحصـيلي دانشـجويان دختـر سـاكن در     1382عطاشنه، ن و همكاران. ( •
 -شجويي با دانشجويان بومي رشته حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادانخوابگاه دان

  خرمشهر. -خرمشهر. طرح پژوهشي. دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان
اي عوامــل اجتمــاعي، روانــي مــؤثر در افســردگي  ). بررســي مقايســه1374فخرايــي، س. ( •

  ).15-16( 5ي. سال دانشجويان دانشگاه شيراز. مجلة علمي پژوهشي علوم انسان
). بررسي ميزان آگاهي از اعتياد در دانشجويان شهرستان الرسـتان در  1383فروتني، م. ر. ( •

  . يزد: سومين همايش سراسري اعتياد. 1382سال 
اي افسردگي دانشجويان مقيم و غير مقيم در  ). بررسي مقايسه1370فالحي خشكناب، م. ( •

ارشـد. دانشـكدة علـوم تربيتـي.      تهران. كارشناسـي هاي علوم پزشكي  هاي دانشگاه خوابگاه
  دانشگاه تهران.

). بررسي مشكالت و نيازهاي دانشجويان دختر خوابگاه مجتمع فاطميه. 1374كاظمي، ع. ( •
  تهران.

). (نگرشي نو به افت تحصيلي) افت تحصيلي چيست؟. تهران : انتشـارات  1379كاكيا، ل. ( •
  اقاقي.

  اعي ايران (مجموعه مقاالت). تهران: نشر آگه.). مسائل اجتم1383كمالي، ا. ( •
).ســمينار دانشــجو و خوابگــاه.تهران: وزارت بهداشــت درمــان و 1372گــروه نويســندگان. ( •

  آموزش پزشكي.
  شناسي. ترجمة منوچهرصبوري. تهران: نشر ني. ). جامعه1378گيدنز، آ. ( •
مصـرف مـواد در    هاي دلبستگي وگرايش به سوء ). ارتباط بين سبك1383الجوردي، س. ( •

شناسي باليني.  دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. كارشناسي ارشد. رشته روان
  دانشگاه رودهن.

هـاي دانشـگاه علـوم     ). بررسي نگرش دانشـجويان خوابگـاه  1384مثنوي، ع و همكاران. ( •
دانشگاه هاي دانشجويي.  شهر تهران در مورد رفتارهاي انحرافي در خوابگاه -پزشكي ايران

  پژوهشكده. -علوم بهزيستي و توانبخشي
). تهران: روابـط  1370-80هاي اجتماعي زنان در دهه ( ). بررسي آسيب1383محمدي، ز. ( •

  عمومي شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان. 
  ها. تهران : شركت سهامي انتشار.  ها و ديدگاه ). انحرافات اجتماعي: نظريه1381ممتاز، ف. ( •



 207//  92، بهار  ششم، سال  فصلنامه پژوهش اجتماعي

 انگليسي  
• Abu-Obeid. N, Ibrahim. A, (2002). The Effect of Dormitory Type and 

Room View on the Perception of Privacy and Territoriality by Female 
Residents. Journal Article Excerpt. Vol. 45. 

• Ajanef. O, & Jahjah. S, etc. (2006). AUI Students attitudes towards 
Mixed Dormitories: Their Influence on Academic Performance. Al 
Akhawayn university(AUI). 

• Argentino. C, M, Kidd. Aline H ,… (2006). The effects of 
experimenter's sex and subject's sex on the Attitudes Toward Women of 
fraternity, sorority, and mixed-dormitory residents. Journal of 
Community Psychology. Vol 5. Issue 2. 

• Barrett, S. Reslife. (2005). HowCollege Students Are Really Living 
Today.Wiley. 

• Borsari, B.; Murphy J, G; Barnett Nancy P, (2008), Predictors of 
alcohol use during the first year of college: Implications for prevention, 
National Institutes of Health. Addict Behave; 32(10).  

• Cameron. A, & , Oliver P. John, etc. (2001). Who attains social status? 
Effects of personality and physical attractiveness in social groups. 
Journal of Personality and Social Psychology. Vol 81(1). 

• Cloward, R. A. (1969). illegitimate Means, Anomie, and Deviant 
Behavior, in: Lewis A. coser and Bernard Rosenberg: “Sociological 
Theory: A Book Reading. third ED.London: IMcmillan. 

• Deman, A. F , etal. (1993). Corralate of Anomie in French canaddian A 
dolescents. The Journal of Social Psychology. Vol 133. No 2.  

• Fromme, K. William R. Corbin & Marc I. Kruse. (2008). "Behavioral 
Risks during the Transition from High School to College".  National 
Institutes of Health. Dev Psychol; 44(5).  

• Gurr, T. R. (1970). Why Men Rebel. Prinston, N. J: Prinston 
University Press. 

• Howard, D. E; Melinda A. Griffin; Bradley O. Boekeloo. (2008). 
Prevalence And Psychosocial Correlates of Alcohol- Related Sexual 
Assault Among University Students. National Institutes of Health. 
Adolescence. 43(172). 

• Jamison. J & Myers. L. B. (2008). Peer-Group and Price Influence 
Students Drinking along with Planned Behaviour. Alcohol and 
Alcoholism. 43 (4). 

• Kennedy, M. (2004). American School & University. Overland Park. 
• Lafree, G. & Kriss A. drass. (1966). The Effect of changes in Intracial 

income Inequality and Educational Attainment on changes in Arrest 
Rates for African and whites 1957 to 1990. American Journal of 
Sociology. Vol 61. 



 تحصيلي دانشجويان دختر ... –مشكالت اجتماعي //  208

• Lance. M. Larry.(1976). Sex-Integrated and Sex-Segregated University 
Dormitory Living. Journal Human Relations. Vol. 29. No.2. 

• Maziak W, et al.(2008). Characteristics of Cigarette Smoking and 
Quitting Among University Students in Syria. Prev Med. 39(2)  

• Miura. K. Inada. T. … ( 2005). The International of Educational 
Management. Bradford. 

• Piasecki, T. M; Richardson, A. E; & Smith, S. M. (2008). Self- 
monitored motives for smoking among college students. Psychology of 
Addictive Behaviors,21. 

• Reed MB, Wang R, Shillington AM, Clapp JD, Lange JE. (2007). The 
relationship between alchol use and cigarette smoking in a sample of 
undergraduate college students. Addict Bahav. 32(3). 

• Simmons VN, Webb MS, Brandon TH. (2009). College - Student 
Smoking: an Initial Test of an Experiential Dissonsnce - Enhancing 
Intervention. Addict Behav. 29(6).  

• Wechsler .H, Dowdall. G W & …(1993). Correlates of college 
student binge drinking. Boston: , Harvard School of Public Health. 
Department of Health and Social Behavior.  

• Wechsler. H, Lee JE & … . (2001). Cigarette use by college students in 
smoke -free housing: results of a national study. American Journal of 
Preventive Medicine. 20(3). 

• Wetherill R. R; Neal D. J; Fromme K. (2008). Perceived awareness and 
caring influences sexual behavior during the transition from high school 
to college. Manuscript Submitted for Publication. 

• WickstromEne K, Nordberg G, Johansson FG, Sjostrom B. Pain. 
(2008). Psychological distress and health- related quality of life at 
baseline and 3 months after radical prostatectomy. BioMed Cevtral 
Nursing. 5(8). 

• Wong, F. Y; Huang, J. Z; Thompson, E. E; De Leon; J. M. Shah, M. S; 
Park. R. J & Do.T D. (2007). Substance use among a sample of foreign 
- and U. S.- born southeast Asians in an urban setting. J. Ethnic. Subst. 
Abuse.6. 

• WWW.abconline.edu/HTML/Student life/Dormlife.html 
• WWW.classmates.com/registration/registration.jsp 

  


