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  به روش كيفي ؛ يك مطالعهشكالت زندگي خوابگاهي دانشجويانم
 

  2حسن ميرزا حسيني، 4، آزاده استقالليان3، عليرضا تركان2، مجيد ضرغام حاجبي1امراله ابراهيمي
  

  چكيده
 و دور از زادگاه، شهر و خانواده خوابگاهي در شرايط مشكالت، زندگي از اين يكي .باشد مي گريبانگير دانشجويان دانشجويي، همواره در دوران مختلفي مشكالت :زمينه و هدف
 خوابگاهي زندگي بر دشواري باشد كه داشته مشكالتي تواند مي نيز خوابگاهي زندگي خود بر آن، عالوه .بياورد ارمغان به وي براي را زيادي مشكالت تواند مي دانشجو است كه

  .بود كيفي روش خوابگاهي به زندگي مشكالت بررسي پژوهش اين هدف .بيافزايد

 علوم دانشگاه خوابگاهي دانشجويان با ساختاريافته نيمه مصاحبه 12ها به صورت  داده. صورت گرفت محتوا تحليل روش و به كيفي مطالعه حاضر يك مطالعه ها: مواد و روش
 آناليز محتواي روش ها و به داده آوري با جمع زمان ها هم داده تحليل. يافت ادامه ها داده آغاز و تا اشباع 1394 هدفمند در سال صورت به گيري نمونه. شد آوري جمعاصفهان  پزشكي
  .گرديد انجام كيفي

امكانات،  شامل مشكالت اين داد. نشان مي خوابگاهي زندگي مشكالت را از پيامدهاي كنندگان مشاركت تجارب شد كه مايه درون 13استخراج  منجر به ها داده تحليل ها: يافته
 دانشجويان براي را هايي رنج مشكالت اين از كدام هر كه بود خوابگاه، بهداشت و... هاي ها، هزينه اتاقي و مذهبي، هم فرهنگي، تفريحي هاي و مسؤوالن، فعاليت تغذيه، رفتار پرسنل

  .داشت دنبال هب
  .نمود تالش ها آن جهت رفع توان مي كه گذاشت مي دانشجويان تحصيلي روند بر مستقيمي منفي تأثيرات خوابگاهي زندگي مشكالت گيري: نتيجه

  دانشجويان كيفي، خوابگاه، خوابگاهي، تحقيق زندگي مشكالت هاي كليدي: واژه

  
مجله . كيفي روش به مطالعه يك ؛مشكالت زندگي خوابگاهي دانشجويان .تركان عليرضا، استقالليان آزاده، ميرزا حسيني حسنابراهيمي امراله، ضرغام حاجبي مجيد،  ارجاع:

  244-249): 2( 14؛ 1395 تحقيقات علوم رفتاري

  3/4/1395 پذيرش مقاله:  25/1/1395 مقاله: دريافت

  
  مقدمه

است و نياز به تمركز و آرامش كافي دارد و  يكار دشوار، تحصيل كردن در دانشگاه
باشـد. زنـدگي خوابگـاهي نيـز بـه ايـن مشـكالت         هميشه با مشكالتي همراه مـي 

بـه شناسـايي مشـكالت زنـدگي خوابگـاهي دانشـجويان        مطالعه حاضـر  افزايد. مي
مسير تحصيل دانشجويان را همـوارتر و   تا با شناسايي مشكالت و رفع آن، پرداخت

تـوان   مـي حتـي   زد. با رفـع موانـع  هاي بيشتر رهنمون سا ها را به سوي موفقيت آن
  .)1( ها به ارمغان آورد خاطرات خوشي را از زندگي خوابگاهي براي آن

هـدف را در رابطـه بـا مشـكالت      3طور كلـي  ه ب حاضر تحقيق و پژوهش
در حـال   ايـران ) جمعيت رو به رشدي در كشور 1نمود. زندگي خوابگاهي دنبال 

كه اين جمعيت هر سـاله بـا افـزايش قابـل تـوجهي       باشد ميها  ورود به دانشگاه
هـا   زيـادتر و يـا خوابگـاه    آن جمعيت خوابگاه نيز به طبـع  است. بنابراين،رو  هروب

 ) دانشجويان با توجـه بـه سـن و ماهيـت دانشـجويي در     2 تر خواهد شد. متراكم
هـا و   هـا از جملـه برنامـه    ها و سياسـت  ، حساسيت زيادتري نسبت به برنامهايران

دهنـد كـه    رفـاهي از خـود نشـان مـي     سياسـي و  فرهنگي، هاي اجتماعي، مقوله
 نتيجه جامعه را با بررسـي وضـعيت و بهبـود آن   ها و در  توان شرايط دانشگاه مي

كه اكثـر نخبگـان از ميـان آنـان     هستند ) دانشجويان قشر ممتازي 3. بهتر نمود
كه اين نيروهاي انساني بايـد   باشد ميعالي دستگاهي   نظام آموزش .خيزند برمي

نقشي سازنده در جامعه ايفا كننـد. يكـي از عوامـل    بتوانند در آن تربيت شوند تا 
وفيق در اين امر آن است كه حداقلي از سطح رفاه براي دانشجويان فراهم شده ت

 معطوف به باال بردن واقعي سطح رفـاه و  بايد هاي رفاهي برنامه . همچنين،باشد
  ).2(همراه با برداشت دانشجويان از وضعيت رفاهي مطلوب خودشان باشد 

ز وضـعيت  ا )Realistic( بينانـه  شـناختي واقـع  اين پژوهش جهت كسـب  
آگاهي و منبع مناسبي براي  اجرا شد كهل و مشكالت دانشجويان يرفاهي و مسا

 دهد تـا  در اختيار قرار ميمشكالت آنان  جهت رفعهاي مفيد و مؤثر  حل تهيه راه
ريزي براي آنان  ها با شناخت بهتري نسبت به برنامه اندركاران رفاه خوابگاه دست
  . نماينداقدام 

 مقاله پژوهشي
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مشكالت زندگي خوابگاهي استفاده از روشـي مناسـب اسـت كـه     براي بررسي 
باشد  مناسبي مي  كيفي، روش  مشكل را عمقي، دقيق و از منظر فرد بررسي كند. روش

ها در شرايط و  هاي تحقيقات كمي، به درك جامع پديده تواند بدون محدوديت كه مي
تن محيط و بـا تمـام   بافت خود كمك نمايد؛ به عبارت ديگر، اين روش انسان را در م

دهد و تجارب انسان را به صورت همه جانبـه و   هاي آن مورد توجه قرار مي پيچيدگي
كوشد تا اين ابعاد را از ديدگاه افـرادي كـه آن را    كند. اين روش مي فردي بررسي مي

  ).3تجربه نمودند و يا در حال كسب تجربه هستند، در نظر بگيرد (
آوردن مشـكالت زنـدگي خوابگـاهي از     در تحقيقات قبلـي بـراي بـه دسـت    

توانسـت مشـكالت را    نامه استفاده شد كه به طبع آن نمي هاي كمي و پرسش روش
عميق و دقيق از منظر افراد به دست آورد. از طرفـي، مشـكالت در هـر جامعـه بـا      

باشد كه از ايـن حيـث، تحقيـق حاضـر در دانشـگاه علـوم        جوامع ديگر متفاوت مي
  في انجام شد. نتايج تحقيقات قبلي به شرح زير است.و با روش كياصفهان پزشكي 

نفر از دانشجويان خوابگاهي استراليا صورت گرفت.  960 روي براي  مطالعه
هاي اداره خوابگاه، وضعيت اقامت، عملكرد پرسنل خوابگاه و سياست  ها روش آن

. مطالعـه ديگـر در   )4( مبارزه با الكل را مشكالت اصلي خوابگاه مطـرح نمودنـد  
. دوري و مشـكل  شـد  انجـام  آمريكا متحده التياا ويسكانسين دانشگاه خوابگاه

ها و امكانـات   مالقات با خانواده، سرويس خوابگاه، عدم سكوت در خوابگاه، اتاق
ها و رفتار پرسنل خوابگاه جزء مشكالت  ها، سياست مبارزه با الكل، رنگ اتاق آن

  .)5( زندگي خوابگاهي مطرح گرديد
هـاي علـوم    دانشجوي خوابگاهي دانشـگاه  300ري كه بر روي مطالعه ديگ

پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي صورت گرفت، عوامـل رفـاهي، بهداشـتي،    
نحوه اداره خوابگاه و رفتار پرسنل خوابگاه را مشكالت زندگي خوابگاهي عنـوان  

 هـاي  دانشگاهنفر از دانشجويان خوابگاهي  313. مطالعه ديگري بر روي )6( كرد
انجام شد. دانشجويان در اين مطالعه مشـكالت عـاطفي و روحيـه،     تهران دولتي

محيط خوابگاه، نحوه عملكرد مسؤول خوابگاه، مسايل اجتماعي و امنيتي، روابط 
ريـزي و سـازماندهي خوابگـاه،     افراد در خوابگاه، بهزيستي روانـي، نحـوه برنامـه   

بگـاه را مشـكالت زنـدگي    هاي خوابگـاه و مشـكل تهيـه خوا    مقررات و سياست
  .)7( خوابگاهي مطرح نمودند

  
  ها مواد و روش

مطالعه حاضر يك مطالعه كيفي بود كه به روش تحليل محتوا انجـام شـد و بـه    
بررسي عميق مشـكالت زنـدگي خوابگـاهي از ديـدگاه دانشـجويان خوابگـاهي       

  هـا شـامل    پرداخـت. نمونـه   1393-94دانشگاه علوم پزشكي اصـفهان در سـال   
دانشجوي خوابگاهي بودند كه به دليل مشكالت زندگي خوابگـاهي مراجعـه    12

گيري به روش مبتني بر هدف صورت گرفت. دانشجوياني كـه بـه    نمودند. نمونه
شركت در مطالعه تمايل داشتند و مشكالت را بيشتر تجربه كردند، به صورت فردي 

ها و عدم دستيابي به نتـايج   هها تا زمان اشباع داد مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه
جديد ادامه يافت. با دانشجويان در مورد اهداف مطالعـه قبـل از مصـاحبه صـحبت     

  گرديد و از آنان رضايت كتبي و آگاهانه جهت شركت در مطالعه گرفته شد. 
هـاي نيمـه سـاختارمند مطـرح شـده       ها با استفاده از پرسش آوري داده جمع

هاي افراد بر روي فايل صـوتي ضـبط و    توسط پژوهشگر صورت گرفت. صحبت
سپس بر روي كاغذ پياده گرديد. از تحليل محتوا جهـت تجزيـه و تحليـل ايـن     

ازات انجام ها از زمان مصاحبه اول و به مو مطالعه استفاده شد. شروع تحليل داده

ها چندين بار مطالعه گرديد  زمان). يادداشت ها صورت گرفت (تحليل هم مصاحبه
شـد. ابتـدا    تا درك كلي از متن به دست آمد. سپس متن، خط بـه خـط خوانـده    

گرفـت؛ بـه ايـن صـورت كـه جمالتـي كـه پاسـخ          كدگذاري سطح اول صورت 
به مفاهيم اصلي  هاي مطرح شده در مصاحبه بودند، مشخص گرديد. سپس سؤال

  شد.  اين جمالت، يك مضمون داده 
هـاي اصـلي و    هـا بـا يكـديگر، فهرسـتي از مضـمون      با مقايسـه مضـمون  

هـاي اصـلي و    در كدگـذاري سـطح دوم، مضـمون    .ها به دست آمـد  زيرمضمون
هـاي اصـلي بـا معنـاي      ها مورد بازخواني قرار گرفت. سپس مضمون زيرمضمون

رو، طبقات تشكيل گرديد. كدبنـدي و   شدند و از اينبندي  مشابه با يكديگر دسته
تعيين طبقـات توسـط محققـان صـورت گرفـت. سـپس محققـان بـه مقايسـه          

هاي تعيين شده با يكـديگر پرداختنـد. جهـت اعتباربخشـي بـه نتـايج،        مضمون
شد و از نظرهاي همكاران به طور مرتب استفاده گرديد.  ها مكرر خوانده  مصاحبه

رجي جهت افزايش پايايي آن مورد استفاده قرار گرفت. براي همچنين، نظارت خا
ها به محققي داده شد كه ارتباطي با مطالعه حاضر نداشت  اين امر بخشي از داده

رو، مشخص شد كه آيا او نيز درك مشابهي از  و به منزله ناظر خارجي بود. از اين
  ها دارد يا خير.  داده

گاه علـوم پزشـكي اصـفهان بـود.     هاي دانشـ  محيط مصاحبه شامل خوابگاه
ها در اتاقي خلوت صورت گرفت؛ به طوري كه حريم افراد رعايـت شـد.    مصاحبه

دقيقه متغير  90تا  30مدت زمان هر مصاحبه بسته به شرايط شركت كنندگان از 
بود. مالحظات اخالقي كه در اين مطالعه رعايت گرديد، شامل اخذ مجوز از اداره 

نامـه كتبـي آگاهانـه از دانشـجويان جهـت       ، گرفتن رضايتهاي دانشگاه خوابگاه
شركت در مطالعه، دادن اطمينان خاطر به دانشجويان در مورد محرمانـه مانـدن   

  .هاي صوتي پس از پياده نمودن بر روي كاغذ بود هاي آنان و حذف فايل صحبت
  

  ها يافته
درصد) نفر از دانشجويان شـركت   68/11( 2و درصد)  50( 6، درصد) 32/33( 4

سال قرار  32-28سال و  24-28سال،  20-24كننده به ترتيب در محدوده سني 
  درصد) از نظـر سـطح تحصـيالت در مقطـع كارشناسـي،       32/33نفر ( 4داشتند. 

درصد) در مقطع  66/16نفر ( 2درصد) در مقطع كارشناسي ارشد،  32/33نفر ( 4
اي و تخصصـي   درصد) در مقطع دكتري حرفـه  66/16( نفر 2دكتري عمومي و 

هـاي مشـكالت زنـدگي     نوشـته  مضمون از تجزيه و تحليل متن دست 13بودند. 
  ).1خوابگاهي دانشجويان استخراج شد (جدول 

 طريـق مصـاحبه روايتـي    بهمشكالت زندگي خوابگاهي از ديد دانشجويان 
بـه  ه اصول پژوهش كيفـي  ها با توجه ب داده مديريت ذاري وگكدآوري شد.  جمع

  شرح زير است.
  امكانات خوابگاه

جايي كه امكانات در هر مكان و زماني در تسهيل زندگي به انسـان كمـك    از آن
توانـد مشـكالت فراوانـي را بـراي      كند، عدم وجود يا نقصان امكانات نيز مي مي

نفـر   300بـراي تعـداد   «اظهـار داشـت:    10). دانشـجوي  8انسان فراهم نمايد (
دانشجو، فقط دو تا ماشين لباسشويي گذاشتند كه تقريباً هيچ وقت نوبت شسـتن  

براي «بيان كرد:  3دانشجوي ». هاي من نميشه و من هميشه مشكل دارم لباس
هر سه تا اتاق يك كولر گذاشتند كه هميشه يه چند نفر مـا سردشـون ميشـه و    

  ».چند نفر گرمشون. هميشه ما با هم درگير هستيم سر كولر



  

  
  

www.mui.ac.ir 

كيفيروشبه دانشجويان خوابگاهي زندگيمشكالت 

 1395/  2/ شماره  14تحقيقات علوم رفتاري / دوره 246

  هاي استخراج شده از بيانات مشاركت كنندگان مضمون. 1جدول 
  مضمون

   ها امكانات خوابگاه )1
   تغذيه )2
   ولين خوابگاهؤرفتار پرسنل و مس )3
   ها فضاي اتاق )4
   هاي فرهنگي، تفريحي و مذهبي فعاليت )5
  ين و امكان اتصال موبايليسرعت اينترنت پا )6
 ها روابط هم اتاقي )7
  بهداشتيبهداشت و امكانات  )8
  هاي دريافتي ) هزينه9

  ) سالن مطالعه و كتابخانه10
  ) فضا و امكانات ورزشي11
  ) سرويس رفت و برگشت12
  ) آلودگي صوتي13

  
  تغذيه

ترين عوامل شادي و نشاط رواني، اجتماعي و جسمي است. نظـام   تغذيه يكي از مهم
). 9به سزايي ايفا نمايد ( تواند در روند تحصيلي دانشجويان نيز نقش غذايي مناسب مي

مقدار غذا براي من كمه و من هـيچ وقـت سـير نميشـم.     «عنوان كرد:  1دانشجوي 
دانشـجوي  ». كنم مجبورم خودم هم غذا بپزم و وقت زيادي براي تهيه غذا صرف مي

  ».خورم كيفيت غذا خيلي پايينه و معموالً غذاي دانشگاه را نمي«اظهار داشت:  6
  ولين خوابگاهؤرفتار پرسنل و مس

تواند در بينش مثبت يا منفي دانشجويان خوابگـاهي نقـش    رفتار پرسنل خوابگاه مي
تواند باعث پذيرش مشكالت و تغيير نگرش  زيادي ايفا كند و يك رفتار مناسب مي

رفتار آشپز و «بيان نمود:  5). دانشجوي 10ها نسبت به زندگي خوابگاهي گردد ( آن
تاري در شأن دانشجويان دانشگاه علوم پزشـكي نيسـت و   نگهبان خوابگاه اصالً رف

ما دانشـجويان تـا   «اظهار داشت:  10دانشجوي ». كنند گاهي اوقات پرخاشگري مي
هايي كه در  گيري ايم كه در تصميم االن چند دفعه از مسؤول خوابگاه خواهش كرده

  ».شود، حداقل نظر خودمان را هم بگيرند خوابگاه براي دانشجويان مي
 ها ضاي اتاقف

هـا سـپري    اكثر دانشجويان بيشتر وقت خـود را زمـان حضـور در خوابگـاه در اتـاق     
اي برخـوردار اسـت    ها از جميع جهات از اهميت ويژه رو، فضاي اتاق كنند. از اين مي

بعضي موقع اينقدر فضـاي كوچـك و دلگيـر اتـاق     «بيان نمود:  1). دانشجوي 11(
  ».خيال تحصيل بشوم و به شهرم برگردم كنم بي برايم آزار دهنده است كه فكر مي

 هاي فرهنگي، تفريحي و مذهبي فعاليت

توانـد بـر روي سـطح     هـاي دانشـجويي مـي    برنامه در خوابگـاه  هاي فوق فعاليت
 7). دانشجوي 12رضايتمندي دانشجويان از زندگي در خوابگاه بسيار مؤثر باشد (

يم به دانشـگاه كـه در خوابگـاه    كن براي هر مراسمي كه مراجعه مي«عنوان كرد: 
هـا   همـه دانشـگاه  «اظهـار داشـت:    8دانشجوي ». گند پول نداريم اجرا بشه، مي

اردوهاي تابستانه براي دانشجوها دارن، ولي اين دانشگاه چند ساليه كـه برنامـه   
  ».پوسيم كنه. ما تو خوابگاه داريم مي چشمگيري اجرا نمي
 امكان اتصال موبايل عدم ين ويسرعت اينترنت پا

پـذير   آموختن دانش در عصر اطالعـات بـدون اتصـال بـه منـابع علمـي امكـان       

سـازد. يكـي از    باشد و قابليت دسترسي به شبكه اين امكـان را فـراهم مـي    نمي
هاي دانشجويي، وجود اينترنت با سرعت مناسب است  ترين امكانات خوابگاه مهم

خوام به يه سـايت وارد بشـم، بايـد     مي هر وقت«ذكر نمود:  11). دانشجوي 13(
يك ساعت زمان صرف كنم. تازه بعد از اون اينترنت قطـع ميشـه و مـن عمـالً     

مـن نميـدونم چـه    «بيان كـرد:   9دانشجوي ». دسترسي به هيچ سايتي رو ندارم
تاپ با وصل شـدن بـه اينترنـت بـا      فرقي داره بين وصل شدن به اينترنت با لپ

  ».ال به اينترنت با موبايل را بستن؟موبايل؟ چرا امكان اتص
 ها روابط هم اتاقي

آينـد.   روزي در حكم خانواده دانشجو به حساب مي هاي شبانه ها در خوابگاه هم اتاقي
ها نتوانند با هم سازگار شـوند يـا حتـي نيازهـاي يكـديگر را       رو، اگر هم اتاقي از اين

رود  واني اعضاي اتاق باال مـي همانند يك خانواده برآورده كنند، احتمال فرسودگي ر
هاي اتاق ما هر كدوم از يه شهري اومـدن   بچه«اظهار داشت:  12). دانشجوي 14(

». هاي متفاوتي دارنـد. بـراي همـين نتونسـتيم بـا هـم صـميمي بشـيم         و فرهنگ
هاي اتاق، هم رشـته باشـيم تـا     من دوست دارم همه بچه«بيان نمود:  6دانشجوي 

 ».هاي مختلف هست م، اما تو هر اتاقي رشتهبتونيم با هم درس بخوني
 بهداشت و امكانات بهداشتي

شـود.   اي مـي  بهداشت و امكانـات بهداشـتي باعـث سـالمت افـراد هـر جامعـه       
هاي دانشجويي نيز نياز به امكانات بهداشتي دارند تا بتوانند سالمت افراد  خوابگاه

هـاي بهداشـتي خيلـي     سـرويس «عنوان نمود:  7). دانشجوي 15را تأمين كنند (
دانشجوي ». كنم بيشتر دانشكده برم دستشويي تا خوابگاه كثيفند و من سعي مي

 ».خوابگاه موش داره و من خيلي ناراحتم«بيان كرد:  2
 هاي دريافتي هزينه

هزينه، پول يا خدمت يا هر چيز ديگري است كه فرد در ازاي دريافـت كـاال يـا    
ها براي دانشجويان خوابگـاهي بـه دليـل عـدم      ينهنمايد. هز خدمات پرداخت مي

 5). دانشـجوي  16باشد ( و دوري از خانواده بسيار حايز اهميت مي استقالل مالي
هـاي دولتـي بـراي خوابگـاه پـول زيـاد        هيچ كـدوم از دانشـگاه  «اظهار داشت: 

دونستم براي يك ترم خوابگاه بايد يك ميليون تومان پول  گيرن. من اگه مي نمي
 ».كردم اصالً اصفهان را انتخاب نمي بدم،

 سالن مطالعه و كتابخانه 

دانشجويان هميشه نياز به مكاني امن، آرام و مناسب دارند كه به مطالعه و انجام 
نور سالن مطالعه «بيان نمود:  10). دانشجوي 17وظايف تحصيلي خود بپردازند (

هـاي   كتـاب « عنـوان كـرد:   6دانشـجوي  ». گيـرن  خيلي بده و چشمام درد مـي 
 ».خيلي كم و قديمي هستند هكتابخون

 فضا و امكانات ورزشي

باشـد و   ورزش جزء جدايي ناپذير سبك زندگي سالم در زندگي ماشيني امروز مي
تواند در رونـد زنـدگي سـالم تحصـيلي دانشـجويان       امكانات ورزشي مناسب مي

سـايل  و«اظهـار داشـت:    12). دانشـجوي  18خوابگاهي نقش زيادي ايفا كنـد ( 
ذكر  11دانشجوي ». ها هم خرابند ورزشي خوابگاه خيلي كمه و تازه بعضي از اين

اصالً زمان باز شدن سالن ورزشي معلوم نيست كي هسـت و مسـؤولش   «نمود: 
  ».هم معموالً در دسترس نيست
 سرويس رفت و برگشت

  رفــت و برگشــت دانشــجويان از خوابگــاه بــه دانشــگاه يــا بيــرون و بــرعكس،  
). 11دهـد (  سهم زيادي از زمان و انرژي دانشجويان را بـه خـود اختصـاص مـي    
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مسير خوابگاه سر باالييه و سرويس هم نـداره و مـن   «عنوان كرد:  6دانشجوي 
 4دانشجوي ». گيره تا برسم به خوابگاه اگه يه كيسه ميوه خريده باشم، نفسم مي

ساعت زودتر راه بيافتم تا  خوام برم دانشكده بايد دو هر وقت كه مي«بيان نمود: 
 ».به موقع برسم

 آلودگي صوتي

آرامش و عدم آلودگي صوتي در هر سبك زندگي سالم و استاندارد از لوازم اصلي 
هاي دانشـجويي، بـراي    رود. دانشجويان عالوه بر محيط خوابگاه آن به شمار مي

هـا   ر شـب آخـ «اظهار داشـت:   3). دانشجوي 19مطالعه نيز نياز به آرامش دارند (
». تـونم بخـوابم   كـنن. مـن اصـالً نمـي     ها تو راهروها خيلي سر و صدا مـي  بچه

كـنن كـه بـراي مطالعـه      ها تو اتاق مراعـات نمـي   بچه«بيان نمود:  1دانشجوي 
  ».سكوت رو رعايت كنند و براي مطالعه تو اتاق مشكل دارم

  
  گيري بحث و نتيجه

پـژوهش   مشكالت زندگي خوابگـاهي در  ،فصل قبل اشاره شد ور كه درط همان
 هـا از قبيـل سـرمايش و    امكانـات خوابگـاه   )1 عبـارت از  حاضر به طور خالصه

 بنـد رخـت،   كمـد،  وسـايل آشـپزخانه،   ماشين لباسشويي، يخچال، اتو، گرمايش،
تغذيــه نامناســب در  )2 ،كيفيــت پــايين بــا موكــت نامناســب و فــرش و ،تخــت
، ها در برخي موارد ولين خوابگاهؤرفتار پرسنل و مس بودن نامناسب )3، ها خوابگاه

 كميـت و عـدم   )5، هـا  سـاكن در آن  ها و تعداد افراد زيـاد  فضاي اتاق بودكم )4
برنامه براي اوقات فراغـت   نيزهاي فرهنگي، تفريحي و مذهبي و  كيفيت فعاليت

امكـان اتصـال موبايـل بـه      عـدم  سرعت اينترنـت و  بودن ينيپا )6 ،دانشجويان
اي و  رشـته و  فات فرهنگيالها به دليل اخت روابط نامناسب هم اتاقي )7، ينترنتا

هاي دريافتي جهت اسـكان   هزينهبودن نامناسب  )8، رعايت حقوق يكديگرعدم 
هـا   غير استاندارد خوابگاه بهداشت و امكانات بهداشتي نامطلوب و )9، در خوابگاه
 ميـز و  كتـاب،  فضـا،  از نظـر  ناسـب سالن مطالعه و كتابخانه نام )10، در مواردي
آلـودگي صـوتي    بودن زياد )11، موقعيت مكاني و ساعات استفاده از آن صندلي،

 بـرعكس سرويس رفت و برگشت به دانشگاه و نبودن  )12، ها در محيط خوابگاه
ورزشي مناسب فضا و امكانات عدم وجود  )13از روز و هايي  ساعت در مواردي و

 ها است.  ساعت استفاده از آن و
 بـا  هـا  آنبيان گرديـد.  شكالت از زبان تعدادي دانشجويان ماين  يك از هر

هاي زيادي از ايـن مشـكالت    روايت ها و مشكالت برخورد داشتند و داستان اين
كـه اكثـر    ايـن  بـا توجـه بـه اشـباع نظـري و     نمودند. بنـابراين، مشـكالت   ذكر 

ايـن محقـق    دسـت آمـد.  ه ب ،نظر داشتند اتفاق  ها آن دانشجويان مذكور در مورد
بـا حضـور در    ابزار تحقيـق اسـت و   ،كه در روش تحقيق تحليل روايت باشد مي

بنـدي   به جمع ،شناختي هاي پديدار ديدگاه درك شرايط و لمس و موقعيت فرد و
مشكالت زندگي خوابگاهي را در مطالعه حاضر محقق پردازد.  نظر ميمدموضوع 

گاهي اوقـات امكـان تحمـل     از نظر محقق، .لمس نمود احساس و تمام وجود با
دسـت يـاري   رو،  بـود. از ايـن  يـا بسـيار دشـوار    و  وجود نداشتبرخي مشكالت 

در صورت امكان رفـع   هاي دانشجويي را جهت بررسي و خوابگاه اندركاران دست
   د.يطلب به طور جدي مي يا كاهش مشكالت

ثيرات مستقيم أكه برخي از مشكالت ذكر شده ت بودنتايج مبين اين مطلب 
شـناختي   يـا حتـي وضـعيت روان    غير مستقيم به سزايي در رونـد تحصـيلي و   و

كـه   را نام برد مشكل تغذيه نامناسبتوان  داشت. به عنوان نمونه ميدانشجويان 

بـراي   ءآثار سو و بودثر ؤرواني فرد م يا حتي سالمت جسمي و در عملكرد فرد و
. از جمله موارد شد فرد مي در باعث احساس ضعف ليا حداق داشتهمراه فرد به 

سـرمايش  )، از نيازهاي اساسي دانشجو يكي(مشكالت اينترنت توان به  ديگر مي
سـاالنه   .اشاره كـرد  هر كدام از ديگر مشكالت يا آلودگي صوتي و و گرمايش و

جويان در جهت پيشرفت دانش مقادير قابل توجهي از منابع ملي، صرف تحصيل و
با كاستن هر كدام از موانع تحصيلي هرچنـد   .شود اعتالي سطح علمي كشور مي

بخشيد كه تمام انگيزه  توان شتاب بيشتري به پيشرفت علمي كشور مي كوچك،
  . توان در اين امر خالصه نمود را مي مطالعه حاضرمحقق 

مشـكالت را  اي در اسـتراليا كـه    مقايسه نتـايج مطالعـه حاضـر بـا مطالعـه     
 و سياسـت  خوابگـاه  پرسـنل  عملكـرد ، اقامـت  وضعيت، خوابگاه اداره هاي روش
، نشـان داد كـه مشـكالت در اسـتراليا كمتـر بـه       )4( الكل برآورد نمود با مبارزه

 شود و بيشتر با قوانين اداره خوابگـاه مـرتبط اسـت. مقايسـه     امكانات مربوط مي
خوابگاهي در آمريكا كه مشكالت را بررسي مشكالت زندگي  مطالعه با اين نتايج
 خوابگـاه،  در سـكوت  عـدم  خوابگاه، خانواده، سرويس با مالقات مشكل و دوري
 پرسـنل  رفتـار  و هـا  اتـاق  الكل، رنـگ  با مبارزه ها، سياست آن امكانات و ها اتاق

، نشـان داد كـه دانشـجويان آن خوابگـاه نيـز شـرايط و       )5( خوابگاه برآورد كرد
با دانشجويان مطالعه حاضر داشتند و اين دو تحقيـق همسـو   مشكالت مشابهي 

  بودند.
ــه ــه مطالع ــدگي مشــكالت بررســي اي ب  هــاي خوابگــاهي در خوابگــاه زن

و شهيد بهشتي پرداخت كه مشكالت را  تهران، ايران پزشكي علوم هاي دانشگاه
 خوابگاه عنـوان كـرد   پرسنل رفتار و خوابگاه اداره رفاهي، بهداشتي، نحوه عوامل

هاي داخل كشـور   . مقايسه آن با مطالعه حاضر نشان داد كه وضعيت خوابگاه)6(
باشد. اين دو تحقيق نيـز بـا يكـديگر همسـو بودنـد.       ايران مشابه به يكديگر مي

 هـاي  دانشـگاه  هـاي  اي بـر روي خوابگـاه   مطالعه حاضر با پژوهش نتايج مقايسه
هاي دولتـي تهـران    خوابگاهتهران نيز نشان داد كه مشكالت مشابهي در  دولتي

هاي دانشگاه علوم پزشـكي اصـفهان    . تنها مشكلي كه در خوابگاه)7( وجود دارد
خورد، هزينه خوابگاه بود كـه هزينـه قابـل      ها به چشم مي بيشتر از ديگر خوابگاه

توجهي بنا به قوانين اين دانشگاه از دانشجويان جديـد الـورود جهـت اقامـت در     
  اين دو پژوهش در ديگر موارد همسو بودند. شد. خوابگاه اخذ مي

 بتوانـد راهگشـاي تصـميمات و    مطالعـه در پايان اميـد اسـت كـه نتـايج ايـن      
 مرتفع كننده يا كاهش دهنده مشكالت فعلي دانشجويان باشـد.  هاي آينده و سياست

بررسـي مشـكالت و نقـاط ضـعف      حاضـر فقـط بـه   شايان ذكر اسـت كـه تحقيـق    
رداخت و هيچ گزارشـي در خصـوص نقـاط قـوت در نظـر      هاي دانشجويي پ خوابگاه

كل از شرايط موجـود در   كه اكثر دانشجويان در باشد ميذكر اين نكته الزامي  شت.ندا
هاي دانشگاه  حتي عنوان كردند كه مجموعه خوابگاه و نمودندرضايت ابراز ها  خوابگاه

يـا حتـي در    وهاي داخـل كشـور    علوم پزشكي اصفهان سطح بااليي در بين خوابگاه
 دليـل برخي از دانشجويان  . همچنين،دارد خودشان هاي المللي طي بررسي سطح بين

  هاي خوب آن عنوان نمودند. انتخاب اين دانشگاه را به خاطر خوابگاه
  

  سپاسگزاري
سـالمت روان دانشـجويان    بدين وسـيله از همكـاران محتـرم مركـز مشـاوره و     

مام شركت كنندگاني كه صبورانه به بـازگويي  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و ت
  .شود تجارب خويش پرداختند، تشكر و قدرداني مي
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The Problems of Students’ Dormitory Life; A Study by Qualitative Method 
 

Amrollah Ebrahimi1, Majid Zargham-Hajebi2, Alireza Torkan3, Azadeh Esteghlalian4,  
Hassan Mirza-Hosseini2 

 

Abstract 
Aim and Background: During a studentship time, students suffer several problems. One of these problems is living 
in dormitories and far from home, family and the city that can bring many problems for student. In addition, hostel 
life can also cause problems that increase the difficulty of life in dormitories. This study aimed to assess the 
difficulties of dormitory life by using qualitative method. 
Methods and Materials: This study was a qualitative study using content analysis approach. The process of data 
collection consisted of 12 semi-structured interviews with students living in the dormitories of Isfahan University of 
Medical Sciences, Iran. Purposeful sampling began in 2015 and continued until data saturation. Data analysis was 
done using content analysis method.  
Findings: Data analysis tended to the extraction of 13 themes that indicated the participants' experiences of the 
difficulties of living in a university dormitory. These problems included facilities, nutrition, behavior of the staff and 
administrators, cultural, recreation and religion activities, roommates, costs of accommodation and care that each one 
caused problems for students. 
Conclusions: Dormitory life problems such would have a direct negative impact on the education process of students 
and officials can try to improve them. 
Keywords: Dormitory, Life problems, Qualitative research, Students 
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