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 مقدمه
شود و این ها، تغییر مهمی در زندگی هر فرد محسوب می ورود به مراکز آموزش عالی و دانشگاه

خاطر ادامه تحصیل در شهری  تغییر برای افرادی نمود بیشتری خواهد داشت که مجبورند به 
از پایان تحصیالت دوره متوسطه و قبولی   آموز پس دانش دور از محل زندگی خود زندگی کنند.

رو ورود به  شود. از این  در دانشگاه، به عنوان دانشجو، وارد مرحله جدیدی از زندگی می
توان مقطعی بسیار حساس در زندگی جوانان بانشاط دانست که آغاز این دوره،  دانشگاه را می

خوابگاه دانشجویی نی آنان به وجود خواهد آورد. تغییرات زیادی را در روابط اجتماعی و انسا
شود و  عنوان خانه دوم آنان محسوب می مکانی برای سکونت و زندگی دانشجویان غیربومی، به

 دور از خانواده تجربه کند. های دانشجویی زندگی متفاوتی را به  دانشجو باید در خوابگاه

ل نواحی مختلف کشور هستند، دانشجویان ساکن در خوابگاه که هر یک از آنان اه 
های گوناگون در کنار یکدیگر، احتمال  های زندگی متفاوتی دارند. قرار گرفتن فرهنگ سبک

تنش و بروز درگیری را در بین دانشجویان و از سوی دیگر فرصت یادگیری و کسب تجربه را 
ای  جوانان با انگیزهافراد ساکن در خوابگاه »های مختلف برای آنان فراهم خواهد کرد.  در زمینه

پذیری و پویایی هستند. این  های جدید، جامعه همواره در حال آموزش، دریافت زمینه»هستند که 
عبارت دیگر،  های سنی غیرجوان کمتر در چنین شرایطی قرار دارند. به در حالی است که گروه

شود، بین  های جوان یک جامعه مشاهده می آن نوع پویایی و تغییرپذیری که درون گروه
باتوجه به اینکه ساخت و » (.45: 1391)شیخی، « میانساالن و بزرگساالن کمتر مشهود است

تر یا تعداد بیشتری از عناصر  تکوین زیستن افراد با هم متفاوت است، برخی از افراد اجزاء مهم
. آموزد فرد، هر کس چیزهای متفاوتی را می علت تجارب منحصربه آموزند. به فرهنگ را می

کند و در  ها در مسیر اجتماعی شدن را متفاوت می های انسان العمل تجارب بسیار متفاوت، عکس
دهند. از  العمل نشان می نتیجه افراد در مقابل محرکی واحد به نحوی متفاوت از خود عکس

کند و افراد در مقاطع مختلف زمانی چیزهای متفاوتی یاد  سوی دیگر، فرهنگ نیز تغییر می
با افزایش میزان یادگیری، رشد جسمی، گسترش ارتباطات با » (.122: 1386)محسنی، « دگیرن می

شوند. با آنکه فرهنگ نقش بارز و اساسی  فرهنگ مادی برای تکوین شخصیت فرد وارد کار می
در شخصیت فرد دارد، ولی تأثیر آن بر همه افراد یکسان نیست. این بدان سبب است که فرهنگ 

حال، از عناصر گوناگونی تشکیل شده که تأثیر   ت برخوردار است، در عینضمن آنکه از وحد
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این دلیل که افراد یک جامعه ضمن اینکه در مجموع در جریان  ها بر افراد یکسان نیست. به  آن
شروع سال »(. 271: 1380)فربد، « گیرند، اما هر یک فرهنگ خاصی دارند فرهنگی قرار می

انشگاه سرآغاز فصل جدیدی از زندگی بسیاری از دانشجوهاست. تحصیلی و آغاز هر ترم در د
ممکن است برای بسیاری از دانشجویان سال اول دانشگاه مصادف با اولین تجربه زندگی دور از 

زا  حال تنش انگیز و در عین مدت طوالنی باشد و این روند برای دانشجویان، هیجان خانواده به
اعی با همساالن فرصتی برای اندوختن تجارب و باشد. در سنین جوانی، زندگی اجتم

حال که در این زندگی جدید با افراد دیگر،  های گوناگون زندگی است. در عین  مهارت
کنند که خود را در ارتباط با دیگران  آورند، فرصت پیدا می های متفاوت به دست می تجربه

شوند که  و با وظایفی روبرو می های سازشی خود را محک بزنند ها و مهارت بشناسند و توانایی
اتاقی به  ای که از تعامل با هم کند. چه بسا تجربه دانشجو را برای یک زندگی مستقل آماده می

: 1393)رحیمی، « تر باشد آموزند، کاربردی های درس می آید، از همه آنچه در کالس دست می
گیری  ند بر رشد و شکلتوا (. محیط فیزیکی و اجتماعی از جمله خوابگاه دانشجویی می6

محیط آثار مثبت و منفی را در رشد آنان تدریجی شخصیت دانشجویان تأثیرگذار باشد و این 
این مکان خاص به دنبال خود فرهنگ خاصی را نیز به همراه خواهد همراه خواهد داشت.  به

، کنار آمدن داشت. فرد باید خود را با شرایط موجود وفق دهد. همزیستی اجباری با سایر افراد
ها و  با سالئق مختلف، زندگی در فضای محدود و مشترک، سازگاری با افرادی از فرهنگ

شود  های مختلف، همه تجربیاتی هستند که دانشجو در محیط خوابگاهی با آن مواجه می قومیت
کند. بسیاری از دانشجویان با شرایط موجود سعی در سازگار کردن خود  و آن را تجربه می

دادن خود با این محیط، دانشجویان با سبک زندگی   د داشت. در فرایند سازگاری و وفقخواهن
شوند که این سبک از زندگی دانشجویی ممکن است برای آنان مزایا و معایبی  جدیدی آشنا می

داشته باشد. دانشجو در زندگی جدید خود خواه ناخواه برخی از رفتارها و عادات خاص را از 
کند و این اعمال به مرور زمان بر شخصیت و رفتار وی تأثیر خواهد داشت. با  دیگران کسب می

توجه به حساسیت موضوع و اسکان دانشجویان در چنین فضایی با دارا بودن فرهنگ، 
های متفاوت، داشتن سالئق مختلف و سپری کردن بیشترین اوقات در این محیط،  قومیت

های فرهنگی آشکار و پنهان  دگیری و کسب زمینههایی را برای یا خوابگاه دانشجویی فرصت
 کند. برای دانشجویان فراهم می
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عنوان محل اسکان و تجمع دانشجویان در طول زندگی دانشجویی،   خوابگاه دانشجویی به 
تجارب خوشایند و ناخوشایندی را برای آنان خواهد داشت. به دست آوردن این تجارب در 

رو در این  توان جزو کارکردهای خوابگاه در نظر گرفت. از این طول زندگی خوابگاهی را می
کارکردگرایی بر آن است که هر کدام از »کردگرایی استفاده شده است. پژوهش از نظریه کار

ای است که در کنار هم، نظام اجتماعی را حفظ را  های یک فرهنگ، دارای کارکرد ویژه ویژگی
شود. دورکیم درباره  واسطه عمل این کارکردها معین می کند و ساختار یک جامعه به می

پردازیم، بایستی به طور  به تبیین یک پدیده اجتماعی می هر زمان که»گوید:  کارکردگرایی می
)رنجبر و « که دارد، جستجو شود« کارکردی»هایی که آن را ایجاد کرد،  موجب« علت»جداگانه، 
موجودیت هر نوع فرهنگی در کارکرد آن »معتقد است که « مالینوفسکی(. »81: 1386ستوده، 

نویسد:  برت مرتن در تعریف واژه کارکرد می(. را61: 1373خانقاه،  )عسگری« نهفته است
بر این اساس هر «. ها یا ساخت اجتماعی کارکرد عبارت است از نتــایج و آثار عینی پدیده»

پدیده اجتماعی و فرهنگی، کــارکرد معینی دارد، به نحوی که در دوام و اداره جامعه مؤثر است. 
ین واقعیت استوار است که دوام و بقای کلیه به عبارت دیگر، بنیان کارکردگرایی فرهنگی، بر ا

ای بستگی دارد که در  ها، هنجارها و نهادهای اجتماعی به کارکرد یا وظیفه سنن، مناسبات، ارزش
 (.16: 1394مقدم،  نظام اجتماعی یعنی کل جامعه بر عهده دارد )قرایی

توجه به ضرورت زندگی  بنابراین تعریف، هر پدیده اجتماعی و فرهنگی کارکرد معینی دارد. با
های  روزی، در این نوشتار فرصت صورت شبانه خوابگاهی و حضور دانشجو معلمان در خوابگاه به

 زندگی خوابگاهی )کارکرد مناسب خوابگاه( مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته است.
های مختلف مورد  های دانشجویی در کشورمان در زمینه تاکنون دانشجویان ساکن خوابگاه 

ها  های مرتبط با موضوع، مورد مطالعه قرار گرفته و از میان آن اند. پژوهش بررسی قرار گرفته
 شود. اند، به اختصار بیان می مطالب و مقاالتی که بیشترین ارتباط را در این زمینه داشته

های  ( نشان داد که دانشجویان کنش1393آبادی ) فر و موسوی تازه های پژوهش وارسته یافته
پذیری، کنترل  های زندگی، سازگاری، مسئولیت مثبت زندگی در محیط خوابگاهی را شامل مهارت

دانستند و مشخص شد که درک و تجربه  آوری و درک متقابل می رفتار و احساسات، تاب
بگاهی، همان درکی نیست که دیگران اعم از مسئوالن دانشگاه از این دانشجویان از زندگی خوا
ای در طراحی و عملکرد  ( نیز تحوالت تازه1393های پژوهش آراسته ) تجربه دارند. بر اساس یافته

ها به  گیری است. در این تحوالت، خوابگاه ها با هدف ایجاد جوامع یادگیری در حال شکل خوابگاه
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ها برای رشد  اند. بسیاری از دانشگاه های علمی تبدیل شده دانشجویان در محیطآل برای  محلی ایده
گیری از تجارب سایر مراکز آموزش عالی، ایجاد  فردی، اجتماعی و علمی دانشجویان، با بهره

اند. در مطالعه سموعی و همکاران  ها را در اولویت ویژه قرار داده جوامع یادگیری در خوابگاه
کننده مورد استقبال دانشجویان  های تفریحی و سرگرم ا نشان داد که بیشترین برنامهه ( یافته1390)

های مختلف، اتاق تلویزیون، فیلم،  بعد از ورود به دانشگاه عبارت بودند از: ورزش در رشته
کننده  های تفریحی و سرگرم کامپیوتر و اینترنت. قبل از ورود به دانشگاه نیز بیشترین برنامه

روی بوده است. بر اساس نتایج  ن به ترتیب، ورزش، تماشای تلویزیون گردش و پیادهدانشجویا
( استقالل، افزایش صبر و توان، تحمل مشکالت، یادگیری 1398پژوهش رحمتی و همکاران )

ها و آداب و رسوم  مدیریت مالی، تقویت روحیه و قدرشناسی از خانواده، آشنایی با فرهنگ
پذیری و تقویت بعد  های مختلف، افزایش نظم و مسؤلیت مهارت مختلف، یادگیری و تقویت

هایی بودند که سکونت در خوابگاه برای  معنوی و عمل به باورهای دینی از مهمترین فرصت
( نیز سبک زندگی خوابگاهی 1398دانشجویان پدید آورده بود. در مطالعه قدرتی و مقصودزاده )

همراه داشته است. از جمله افزایش  نشجویان دختر بهپیامدهای مثبتی در ابعاد فردی برای دا
های اقتصادی، باال رفتن درک و مدارا، بهبود  استقالل فردی در زندگی خوابگاهی، مدیریت هزینه

( نیز رشد 1383راد و آراسته ) همراه داشته است. در تحقیق محمودی تعامالت اجتماعی را به
گونه جوامع به   د، نسبت به افرادی که خارج از اینها سکونت دارن دانشجویانی که در خوابگاه

تری در  طور فعال عالوه دانشجویان مقیم در خوابگاه به کسب علم مشغولند، بیشتر است. به
1کنند. کوری مورگان یادگیری مشارکت می

ای با عنوان مزایا و معایب خوابگاه  ( در نوشته2010) 
روی سریع به کالس درس باشد. از  واند به معنای پیادهت نویسد: زندگی در خوابگاه دانشکده می می

زندگی راحت تا کمبود حریم شخصی. سکونت در خوابگاه دانشجویی حامل بسیاری از جوانب 
های اجتماعی بیشتری را نیز در دانشگاه فراهم  مثبت و منفی است. زندگی در خوابگاه فرصت

همراه دارد و شما را از وقایع  ی دانشگاه را بهها کنند. خوابگاه همچنین درگیر شدن با فعالیت می
های زندگی خوابگاهی  ( در پژوهشی با عنوان استرس2018) 2ماریسا کای لنگلوئیسکند.  آگاه می

از دانشگاه آریزونا نشان داد که دانشجویان سال اول، در  2006بیان کرده است: یک مطالعه در سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Kori morgan 
2 Marisa kay langlois 
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کنند، معدل باالتری  خارج از دانشگاه زندگی می زندگی خوابگاهی خود، نسبت به کسانی که
تر است و دانشجویان  دارند. احتمال این است که منابع دانشگاهی در محوطه دانشگاه قابل دسترس

 مجبور نیستند وقت خود را برای رفت و آمد بگذرانند.

است که  اند، بیانگر آن  بررسی مقاالتی که تا حدودی با موضوع پژوهش مرتبط بوده 
های دخترانه  شناسی در خوابگاه های علوم پزشکی و روان تحقیقات بیشتر از نگاه محققان رشته

های علوم اجتماعی عالقه کمتری برای تحقیق در این حوزه نشان  انجام شده و محققان رشته
های فوق بیشتر به شمارش فراوانی و رابطه همبستگی ختم شده است و درباره  شاند. پژوه داده

ها  شود. همچنین در پژوهش تجربه زیسته دانشجویان از زندگی خوابگاهی دیدگاهی مطرح نمی
کارکرد مناسب خوابگاه دانشجویی در ابعاد گوناگون بررسی نشده است. بر این اساس در 

نگاری، تجارب زیسته دانشجویان پسر از زندگی  روش مردم پژوهش حاضر هدف آن است که با
 های موجود در آن محیط بررسی شود. خوابگاهی شناسایی و فرصت

 روش پژوهش

عنوان یک  نگاری به مردم» نگاری است. مردم -تحقیق حاضر یک مطالعه کیفی از نوع توصیفی
کند. هدف این  یشنهاد میهای فرهنگی پ روش پژوهش کیفی، ابزاری برای بررسی دقیق پدیده

، 1: ج 1397)خنیفر و مسلمی، « روش، بررسی عمیق جوانب مختلف زندگی واقعی افراد است
نگاری هم با فرایند پژوهش و هم محصول نهایی آن سر و کار دارد و  توان گفت مردم می (.273

نظر پیامد انجام بنابراین از نظر انجام پژوهش به مثابه یک روش یا فرایند پژوهشی کیفی و از 
شود که در معرض تفسیر است )میرزایی،  در نظر گرفته می  پژوهش به مثابه محصول پژوهشی

 (.250، 1: ج 1395
های پردیس شهید مفتح شهر ری و  جامعه مورد مطالعه شامل همه دانشجویان ساکن خوابگاه

کننده با  مشارکت 41ا ها ب نفر( بود که از بین آن 750مرکز آموزش عالی شهید بهشتی تهران )
گیری هدفمند قصد  در نمونه»گیری هدفمند با حداکثر تنوع مصاحبه شد.  استفاده از روش نمونه

)گال و « محقق انتخاب مواردی است که با توجه به هدف تحقیق، اطالعات زیادی داشته باشند
های  رشته کنندگان بر اساس معیارهایی مانند تحصیل در (. مشارکت365: 1384همکاران، 

گوناگون، قومیت، مذهب و حداقل یک سال سابقه اسکان در خوابگاه و عالقه به شرکت در 
نحوه پژوهش و  کنندگان تحقیق ابتدا هدف، پژوهش انتخاب شدند. پس از انتخاب مشارکت
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روش مصاحبه برای آنان توضیح داده شد. قبل از شروع مصاحبه رضایت کامل آنها و اجازه 
شده پس از مطالعه حذف  ا دریافت گردید. به آنها اطمینان داده شد محتوای ضبطه ضبط مصاحبه

که  نام نزد پژوهشگر باقی خواهد ماند و در صورتی  خواهد شد و همه اطالعات محرمانه و بی
 گیری کنند. توانند از آن کناره تمایل به همکاری نداشته باشند، در هر مرحله از پژوهش، می

ساختارمند بود و  ها، مشاهده مشارکتی و مصاحبه عمیق نیمه ری دادهآو روش اصلی جمع 
 صورت باز طراحی گردید. در هر مصاحبه پس از گفتگوی اولیه، سؤاالت  سؤاالت مصاحبه به

سن، وضعیت تأهل )متأهل/ مجرد(، رشته تحصیلی، قومیت، مذهب، شهر محل »ساده، از جمله 
از دریافت این اطالعات،  شد. پس مطرح می« زندگی، میزان سابقه اسکان در خوابگاه دانشجویی

های  گردید. محور اصلی سؤاالت، فرصت روند مصاحبه در جهت اهداف پژوهش هدایت می
یافت که اشباع نظری در خصوص سؤاالت   ها تا جایی ادامه آوری داده جمع .زندگی خوابگاهی بود

 1دقیقه تا  45کنندگان حدود  تحقیق حاصل گردید. مدت زمان هر مصاحبه بر اساس نظر مشارکت
ها که ابهام وجود داشت، برای رفع ابهام با بعضی از  طول انجامید. در برخی از مصاحبه ساعت به

با توجه به شیوع  ها ضبط و به متن نوشتاری تبدیل شد. احبه شد. مصاحبهدانشجویان مجدد مص
مصاحبه از  23کنندگان،  ویروس کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی و عدم دسترسی به همه شرکت

صورت آنالین )همزمان و غیرهمزمان( انجام  های مجازی از جمله واتساپ و تلگرام به طریق شبکه
رو و همانند مصاحبه حضوری انجام شده  به صورت مبادله کالمی روبهشده است. مصاحبه آنالین 

شوندگان ارسال شد و بدون  است. اما در مصاحبه آنالین به شکل ناهمزمان سؤاالت برای مصاحبه
شوندگان به سؤاالت جواب دادند  آنکه نیازی به آنالین بودن دو طرف باشد؛ پس از مدتی مصاحبه

ساکن  توجه به اینکه بیشتر دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشجویی، با را ارسال کردند. و آن 
توان جزو مزایای استفاده از این روش در  آوری اطالعات از این طریق را می شهرستان بودند، جمع

های نوین  کنندگان نام برد. با توجه به گسترش روزافزون فناوری دسترسی آسان به مشارکت
 ای ارزشمند در تحقیقات کیفی به شمار آورد. زینهرا گ توان آن  ارتباطی، می

برای ارتقای روایی پژوهش کیفی یکی از راهبردهای مؤثر برای دستیابی به روایـی توصـیفی،   » 
استفاده از چندین منبع اطالعاتی برای درک یک پدیده است. برای مثال، مصاحبه بـا افـراد مختلـف    

)بـورک  « های متفاوتی داشـته باشـند   هش دیدگاهشامل کسانی که ممکن است در مورد موضوع پژو
آوری  (. پس از آنکه اطالعـات از طریـق مصـاحبه عمیـق جمـع     435: 1395جانسون و کریستنسن، 



 

 

 

 

 

 1401، بهار و تابستان 34شناسی، سال نوزدهم، شماره  نامۀ انسان

  

140 

روش تحلیل  ها، از روش کدگذاری استفاده گردید. اطالعات به دست آمده با  شد، برای تحلیل داده
ی و تکـراری حـذف و مطالـب مشـابه     محتوا بررسی شد. در این روش، بسـیاری از مطالـب اضـاف   

ها شناسایی شـد و بـا انتخـاب     رو نکات اساسی در متن مصاحبه بندی و خالصه شدند. از این  دسته
 بندی شد و در کنار یکدیگر قرار گرفت. هایی که مربوط به هر طبقه بود، دسته طبقات اصلی، گفته

 های پژوهش یافته
 د و در مقطع کارشناسی پیوسته مشغول تحصیل بودند.شوندگان در این مطالعه، مجر همه مصاحبه

 کنندگان در پژوهش (: مشخصات مشارکت1جدول )
سابقه اسكان در 

 ترم خوابگاه

استان محل 
 زندگی

 قومیت مذهب
رشته 

 تحصیلی

سن 
 سال

 شماره

 کنندگان مشارکت

 21 21 ابتدایی فارس تشیع تهران 5

 22 21 ادبیات عرب گیلک تشیع گیالن 5

 23 23 شیمی آذری تشیع غربی آذربایجان 5

 24 20 ریاضی تالش تشیع گیالن 5

 25 21 شناسی زیست آذری تشیع گیالن 5

 26 24 شیمی آذری تشیع شهریار 5

 27 22 شناسی زیست لر تشیع البرز 3

 28 23 شیمی کرد تسنن کرمانشاه 5

 29 23 ریاضی فارس شیعه سمنان 7

 30 22 فیزیک خراسانی تسنن خراسان رضوی 5

 31 21 فیزیک فارس تشیع گرگان 5

 32 22 فیزیک آذری تشیع شرقی آذربایجان 5

 33 20 ریاضی بختیاری تشیع خوزستان 3

 34 21 ریاضی آذری تشیع همدان 5

 35 21 فیزیک فارس تشیع خراسان رضوی 5

 36 21 شیمی ترکمن تسنن گلستان 3

 37 21 فیزیک آذری تشیع البرز 3

 38 21 شناسی زیست فارس تشیع گیالن 7

 39 22 ریاضی گیلک تشیع کرمان 5

 40 23 شناسی زیست فارس تشیع هرمزگان 5

   41 23 شناسی زیست آذری تشیع البرز 7
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سابقه اسكان در 
 ترم خوابگاه

استان محل 
 زندگی

 

 مذهب

 

 قومیت
رشته 

 تحصیلی

سن 
 سال

 شماره

 کنندگان مشارکت

 1 22 ادبیات عرب مازندرانی تشیع تهران 5

 2 20 ادبیات عرب گیلک تشیع گیالن 3

 3 22 ادبیات عرب اصفهانی تشیع تهران 7

 4 23 ادبیات عرب ترکمن تسنن گلستان 7

 5 20 ادبیات عرب آذری تشیع البرز 3

 6 21 ادبیات عرب تالش تسنن گیالن 3

 7 21 اسالمی معارف آذری تشیع قزوین 5

 8 21 ادبیات فارسی فارس تشیع تهران 3

 9 19 ادبیات عرب مازندرانی تشیع البرز 3

 10 22 ادبیات عرب آذری تشیع زنجان 5

 11 22 ادبیات فارسی گیلک تشیع تهران 7

 12 22 ادبیات عرب قشقایی تشیع فارس 7

 13 20 ادبیات عرب کرد تشیع کرمانشاه 3

 14 21 ادبیات عرب آذری تشیع قزوین 3

 15 21 ابتدایی آمزش فارس تشیع تهران 7

 16 22 ادبیات فارسی لک تشیع لرستان 7

 17 22 ادبیات فارسی فارس تشیع سمنان 5

 18 22 اسالمی معارف فارس تشیع همدان 5

 19 20 ادبیات عرب لر تشیع البرز 3

 20 22 ابتدایی آموزش کرمانج تشیع شمالی خراسان 7

مفهوم به دست آمد. مفاهیم در  1176مرحله اول کدگذاری، تعداد های اولیه در  با بررسی
جای ذکر اسامی  کد استخراج و نامگذاری شدند. به  30زیرطبقه و  5قالب یک طبقه اصلی و 

های  کنندگان از کدهای عددی استفاده شد و در نهایت اطالعات با عنوان فرصت مشارکت
زیرطبقه با عنوان  5عنوان یک طبقه اصلی و  زندگی خوابگاهی )کارکرد مناسب خوابگاه( به

 بندی گردید. کارکرد مناسب آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی دسته
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 هاي زندگی خوابگاهی )کارکردهاي مناسب خوابگاه( از دیدگاه پاسخگویان (: فرصت2جدول )

 کدها زیر طبقه طبقه

ت
رص

ف
 

هی
گا
واب
 خ

گی
ند
ی ز

ها
 

کارکرد مناسب 
 آموزشی

تسهیل یادگیری با روش  –ها خوابگاهی پیشرفت تحصیلی فرد در اثر اشتراک تجارب هم
افزایش  –های دیگران در کار و زندگی آشنایی و استفاده از مهارت –مباحثه در محیط خوابگاه

 های سبک زندگی یادگیری مهارت -آشنایی با جغرافیای سایر شهرهای ایران –ساعات مطالعه

مناسب کارکرد 
 اجتماعی

حفظ حرمت و توجه به  –توسعه روحیه همکاری –ها گسترش روابط و افزایش دوستی
القاء  –ها در میان جمع رقابتی شدن فعالیت –پذیری ایجاد روحیه نظم –احترام متقابل

برخورد عینی با  –الزام به تعامل و با مدارا رفتار کردن –تجارب در زندگی اجتماعی
اعمال ضوابط، زمینه عملی  –استحکام روابط متقابل ناشی از همدلی –های زندگی واقعیت

 –افزایش سازگاری در مواجهه با دیگران در محیط جمعی –تر تر و با قاعده زندگی منظم
احساس استقالل  –ای جدید از صبر و تحمل به دنبال دوری از خانواده دریافت تجربه

 –ب بیشتر در بین اطرافیان به منظور دوستیامکان انتخا –بیشتر با دوری از محیط خانواده
 الگوپذیری در فضای صمیمی خوابگاه از رفتار و اخالق.

کارکرد مناسب 
 اقتصادي

استقالل مالی و بلوغ اقتصادی در  –جویی و مصرف بهینه میل به قناعت ناشی از صرفه
اشتیاق به کسب درآمد در  –هزینه تحصیلی ریزی برای صرف کمک رهگذر برنامه

 های الزم در خرید کسب مهارت –مواجهه با تجربیات دیگران

کارکرد مناسب 
 فرهنگی

آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم  –آشنایی و برقراری ارتباط با اقوام و مذاهب دیگر
 سایر شهرهای ایران

کارکرد مناسب 
 مذهبی

تمایل به عمل به فرائض  –نماز جماعتنهادینه شدن نظم در رفتار از طریق شرکت در 
آشنایی بیشتر با معارف دینی از طریق شرکت در  –دینی به فراخور حرکت جمعی

 جلسات مذهبی

 شود: های زندگی خوابگاهی از دیدگاه دانشجویان پرداخته می در ادامه به بررسی فرصت 
 (: کارکرد مناسب آموزشی3جدول )

 دیگران در کار و زندگیهای  آشنایی و استفاده از مهارت

 نمونه واحد معنایی
کد 
 شونده مصاحبه

شود که  گیرد و با افراد جدیدی آشنا می هایی را یاد می های دانشجویی هر دانشجو مهارت در خوابگاه 
ها باعث ایجاد فرصت بیشتر در زندگی  هایی دارند و این مجموعه مهارت ها مهارت هر کدام از آن

 شوند. می

 
 1 -م

باید ارتباط بیشتری میان خوابگاه و فضای آموزش دانشگاه و استادان باشد تا خوابگاه را بستری جدا  
ها و با آموختن سبک  از آموزش ندانیم. به نظر من آموزش اصلی در دانشگاه فرهنگیان در خوابگاه

 گیرد. های فرهنگی صورت می زندگی و برنامه

 
 3 -م

توان در مورد  تلفی از نواحی مختلف کشور وجود دارد، میدر خوابگاه چون دانشجوهای مخ 
جغرافیای سایر شهرهای ایران اطالعاتی کسب کرد. همچنین چون دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه 

های مختلف  ها در پیشه ها و استفاده از تجربه آن دادند با صحبت کردن با آن کارهای مختلفی انجام می
 به آسانی آموخت. هایی را توان تجربه می

 
 23 -م



 

 

 

 

 

 مقاله علمی/ کارکردهاي مناسب آشكار و پنهان زندگی خوابگاهی...

 

143 

های گوناگون و کسب تجربه از  های دانشجویی و محیط آن در یادگیری مهارت خوابگاه 
کنند، بسیار سودمند خواهد بود. این تجربیات  وسالی که در یک محیط زندگی می سن افراد هم

باشد. برخی از طور مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت تحصیلی و اجتماعی فرد مؤثر   تواند به می
شوندگان بیان کردند که محیط خوابگاه محل مناسبی برای یادگیری و استفاده از تجربه  مصاحبه

های مختلف است. همچنین معتقدد بودند زندگی در خوابگاه به دلیل  دیگران و کسب مهارت
این امر  ها، موجب ایجاد ارتباطات گسترده در میان آنان شده و ها و همکالسی ای دوره حضور هم

موجب تقویت اعمال، رفتار، کردار، تفکر و پیشرفت تحصیلی آنان شده و در بهبود وضعیت 
 تحصیلی آنان مؤثر بوده است.

 (: کارکرد مناسب آموزشی4جدول )
 تسهیل یادگیري با روش مباحثه در محیط خوابگاه

 نمونه واحد معنایی
کد 

 شونده مصاحبه

از لحاظ تحصیلی هم خوابگاه مکان مناسبی است، چون بهترین روش یادگیری مباحثه است و  

 توانند در اوقاتی که کالس ندارند، به مباحثه بپردازند و مطالب را بهتر یاد بگیرند. دانشجویان می
 1 -م

بحث است. ترین فرصت در خوابگاه که در خانه وجود ندارد، یادگیری به شیوه  به نظر بنده مهم 

شود، افراد با بحث کردن اطالعات  چون در علم هم ثابت شده وقتی سر موضوعی بحث می

 کنند. همدیگر را تکمیل می

 38 -م

صورت مباحثه است.  کنندگان بیان کردند بهترین روش یادگیری به برخی از مشارکت 
مناسبی را  ها بستر یکی از کارکردهای خوابگاه دانشجویی این است که حضور همکالسی

کند. دانشجویان در خوابگاه دوباره مطالب بیان شده در  وگو و بحث فراهم می برای گفت
آید تا دروس و تکالیف و  کنند. این فرصت برای دانشجویان به وجود می کالس را بازگو می

صورت گروهی مورد بررسی قرار دهند. از این طریق قدرت بیان و  مطالب درسی خود را به 
یابد و بر اثر تکرار مطالب، سرعت یادگیری نیز افزایش  کردن در آنان پرورش می صحبت 

خاطر  کردن و به   خواهد یافت. این شیوه در بهبود روابط اجتماعی و تقویت توانایی گوش
مند  کننده در این شیوه از مزایای آن بهره آوردن مطالب مؤثر است و همه افراد شرکت

 شوند. می
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 کارکرد مناسب آموزشی(: 5جدول )
 های مختلف امکان بیان و شنیدن دیدگاه

کد  نمونه واحد معنایی
 شونده مصاحبه

وگو و صحبت فراهم است  ها و دوستان، امکان گفت کالسی در محیط خوابگاه به دلیل حضور هم
یک  که در محیط خانه این امکان وجود ندارد. مثالً در ایام امتحانات در صورت داشتن مشکل در

خوابگاهی خود و توضیح دادن آن مبحث، مشکل  توانیم با کمک گرفتن از هم مبحث درسی می
 خود را حل کنیم.

 
 25 -م

هر فرد در خوابگاه ایده و نظری درباره ادامه زندگی شخصی خود در نظر دارد، من جمله ادامه 
 ها خود یک کالس درس است. تحصیل و شنیدن این نظرات و پردازش آن

 7 -م

شود و فرصت  وگو فراهم می دلیل حضور همساالن، امکان گفت  در محیط خوابگاه دانشجویی به 
شود.  های متفاوت وجود دارد و زمینه شنیدن نظر دیگران فراهم می تبادل افکار و امکان طرح دیدگاه

ها را با  دگاهتوان در این فضا، بین نظر خوب و بد تمیز قائل شد و دی های متفاوت می با مقایسه دیدگاه
توان بهره برد. نظر بسیاری از  هم مقایسه کرد و از نظر سازنده دیگران در کار و زندگی می

های  کند که شنیدن دیدگاه شوندگان این بود که زندگی خوابگاهی این فرصت را فراهم می مصاحبه
 کند. مختلف دیگران و مشارکت در جمع، زمینه بهتر یادگیری و کسب تجارب را مهیا می

 (: کارکرد مناسب آموزشی6جدول )
 مطالعه کتب درسی و غیردرسی

کد  نمونه واحد معنایی
 شونده مصاحبه

توانستم انجام بدهم و حاال در خوابگاه توانستم انجام  خیلی کار ملموس و مهمی که قبالً نمی 
آید. جز اینکه گاهی اوقات از فضای کتابخانه دانشگاه که چسبیده به خوابگاه  دهم به ذهنم نمی
کنم. شاید فکر کنید خب در هر شهری کتابخانه هست، اما باید بگویم یک  هست استفاده می

کردم، اما در  یل اینکه قبالً به خاطر تنبلی یا هر دلیل دیگری به کتابخانه شهر مراجعه نمیدل
ام نسبت به قبل بیشتر شده و یکی هم بحث  خوابگاه چون وقت زیاد است، ساعات مطالعه

 هایی است که در کتابخانه دانشگاه هست. تنوع کتاب

 
 

 2 -م

فراغت و   ه دلیل نزدیکی کتابخانه و داشتن اوقاتکنندگان بیان کردند ب بسیاری از مشارکت 
های درسی و غیردرسی  های آموزشی، فرصت خوبی برای مطالعه کتاب زمان آزاد پس از کالس

شود.  وجود دارد. با درس خواندن گروهی انگیزه و رغبت بیشتری برای مطالعه در فرد پیدا می
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آورد تا از نظر دیگران استفاده  د میدرس خواندن گروهی این فرصت را برای دیگران به وجو
های خود را به اشتراک گذارند. با اشتراک گذاشتن خالصه مطالب درسی در یک  کنند و دانسته

بخش  کنندگان لذت شود و این یادگیری برای شرکت زمان مشخص، مطالب زیادی یاد گرفته می
شود که در آن افراد  م میخواهد بود. از جمله کارکردهای خوابگاه این است که محیطی فراه

گیرند و از نظر درسی در یک سطح هستند و این موقعیت و  وسال در کنار هم قرار می سن هم
فرصت در جای دیگر به آسانی به دست نخواهد آمد. قرار گرفتن بین دیگران و مشاهده جو 

یان کردند در شود و به مطالعه رو خواهد آورد. بسیاری ب مطالعه در محیط موجب تشویق فرد می
مقایسه با قبل از زندگی خوابگاهی، ساعات مطالعه آنان افزایش یافته و این امر موجب بهبود 

 عملکرد تحصیلی آنان شده است.
 (: کارکرد مناسب اجتماعی7جدول )

 ها گسترش روابط اجتماعی و افزایش دوستی

 نمونه واحد معنایی
کد 
 شونده مصاحبه

همه چیز اثرگذار است، مخصوصاً در نوع ارتباط با افراد. صمیمیتی که در طبیعتاً محیط خوابگاه در 
شود.  ها یا حتی بیرون از محیط دانشگاه هم کشیده می آید، حتی به داخل کالس جا به وجود می آن

بار در بیرون از محیط دانشگاه مشکلی برایم پیش آمد که اگر یکی از   آید یک یادم می
شد. البته این جو و نوع ارتباط صمیمی  جا نبود، مصیبتی می ها، اتفاقی آن تاقیا ها نه هم خوابگاهی هم

ها با اینکه در خوابگاه به مدت  و اثر آن بر دیگر جهات به خود دانشجویان هم مربوط است. بعضی
 شوند. کنند، اما زیاد اهل این محیط نیستند و با دیگران صمیمی نمی طوالنی زندگی می

 2 -م

کند که نحوه برقراری ارتباط با دیگران و اجتماع را بیاموزد  خوابگاهی، به فرد کمک میمحیط 
و از تجارب و اطالعات دیگر دانشجویان و آشنایی با فرهنگ و رسوم دیگر شهرها و 

 شود. ها آشنا شود که همه این موارد منجر به برقراری ارتباط مؤثر با دیگران می های آن فرهنگ

 13 -م

ت عزیزی داشتیم که در خوابگاه خودمان خیلی اوایل به لحاظ شرکت در مورد هر ما دوس
کنند  گیر بود و در ترم آخر دیدیم که در مجالس ما ماشاءاهلل ایشان شروع می ای، گوشه مسأله

جور تأثیرات را دیدیم. بسیاری از مسائل از  به بحث کردن و شروع بحث با ایشان است و این
ها  کردم، بعد با دوستان که نشستیم دیدیم که علم آن ده اوایل بحث نمیجمله سیاست که بن

 توانیم استفاده کنیم و این برای بنده مؤثر بود. باالتر از ما هست و ما می

 
 11 -م

کند که  خوابگاه برای دانشجویانی که روابط اجتماعی باالیی ندارند، محیطی را فراهم می
 باشند.تر با دیگران تعامل داشته  راحت

 23 -م

زندگی در خوابگاه منو فردی اجتماعی کرده، از حالت خجالتی بودن منو آورده بیرون، توانایی 
 مو باال برده، زندگی تو جمع رو بهم آموخته. برقراری ارتباط

 36 -م
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تواند تأثیر زیادی بر سالمت انسان در زندگی فردی  ها می دوستی با دیگران و آشنایی با آن 
توان بهترین لحظات را سپری کرد و دوستان  و اجتماعی داشته باشد. در کنار دوستان می

دهنده و امیدبخش باشند. افزایش دوستی و ارتباط با دیگران،  توانند در شرایط سخت یاری می
ها و  شود و دوستی با همکالسی زمان سبب پیدا شدن نقاط مشترک در بین افراد میمرور  به

همراه خواهد  کنند، تأثیرات مثبتی از جمله تأمین سالمت روانی را به افرادی که با هم زندگی می
ها  توان گسترش روابط و زمینه افزایش دوستی داشت. یکی دیگر از کارکردهای خوابگاه را می

های  ها با هم، راه رتباط بودن دانشجویان در خوابگاه و نزدیکی بیش از اندازه آندانست. در ا
کند. بسیاری از دانشجویان گفتند محیط خوابگاه زمینه افزایش  آشنایی را برای همدیگر فراهم می

کند و گسترش روابط دوستی را در پی دارد. زندگی در یک اتاق و  ها را فراهم می دوستی
شود و برقراری ارتباط با  های دوطرفه و پایدار می موجب پیدایش دوستی ساختمان مشترک

 دیگران، تأثیر مطلوبی در زندگی شخصی و اجتماعی آنان داشته است.

 (: کارکرد مناسب اجتماعی8جدول )
 تر تر و منظم زمینه عملی زندگی باقاعده

 شونده کدمصاحبه نمونه واحد معنایی

به شخصه فرد تنبلی در مرتب بودن و نظم داشتن هستم. برای همین تمیز بودن همیشگی زیر  
ام یا بهتر بگویم به  ها و اتاق، کمی سخت است، ولی با گذشت چهار ترم عادت کرده تخت

 ام. سمت نظم سوق داده شده

 2 -م

بندی ناهار و شام و  ریزی خوابگاه مثل زمان بینانه بخوام بگم واقعاً تمام برنامه به نظر من واقع 
مشخص کردن خواب و حتی بیرون نرفتن در ساعت خاصی، اشخاص رو برای زندگی آینده 

 تر باعث نظم بیشتری در زندگی خواهد شد. کنه و از همه مهم آماده می

 22 -م

بگاهی ما، نظم و انظباط، تعامل و مدارا کردن با سالیق مختلف، صمیمیت به نظرم در محیط خوا
 گیریم. های عمومی را یاد می و دوستی، افزایش سطح سواد، روابط اجتماعی و کسب مهارت

 25-م

ها با هم و دیدن  اتاقی کنند، به دلیل روابط نزدیک هم فضایی که دانشجویان با هم زندگی می 
رفتارهای یکدیگر و قوانین و مقرراتی که در خوابگاه وجود دارد، به نوعی القای یادگیری نظم 

ند ک کند. بنابراین فرد در همه اعمال خود، اصول و قواعدی را رعایت می را در افراد تقویت می
که در محیط زندگی جمعی وجود دارد. این رفتار و اعمال در زندگی شخصی و اجتماعی فرد به 

شود و در سایر امور نیز این قاعده را مراعات و سرلوحه کارهای خویش  مرور زمان نهادینه می
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کند و در همه مراحل  دهد. فرد در یک زندگی منظم و باقاعده احساس مسؤلیت می قرار می
تواند در تغییر سبک زندگی وی  کند و این موضوع می ود برنامه مشخصی را دنبال میزندگی خ

که افراد ساکن در محیط  پذیری را در وی تقویت کند. در صورتی  تأثیر بگذارد و روحیه نظم
خوابگاه دانشجویی از نظم برخوردار باشند، دیگران نیز از رفتار و حرکات آنان الگوبرداری 

پذیری آنان تأثیر  گیرند. به گفته دانشجویان، زندگی خوابگاهی در نظم ق میکنند و سرمش می
مثبتی داشته است. تعدادی از دانشجویان معتقد بودند که زندگی خوابگاهی مستلزم رعایت 
برخی قوانین و مقررات وضع شده از سوی دانشگاه است، از جمله ساعات ورود و خروج 

های غذایی در سالن غذاخوری، ساعت  صرف وعده دانشجویان، ساعات تعیین شده برای
سکوت و خواب. رعایت و انجام این موارد موجب نظم بیشتر در کارها و زندگی شخصی آنان 

 شود. تری برخوردار می شده است. در نتیجه فرد از زندگی منظم

 (: کارکرد مناسب اجتماعی9جدول )
 ها و دوستان خوابگاهی برطرف کردن مشکالت هم

کد  نمونه واحد معنایی
 شونده مصاحبه

شود.  ها و دوستی می طبعاً زندگی با دیگر افراد، در جایی مشترک سبب گسترش روابط با آن 
ها  خوابگاهی کنیم، دوستی بیشتری با هم وقتی در اتاق مشترک و ساختمان مشترک زندگی می

شویم و  هم بیشتر آشنا میها دوطرفه و مؤثر است. با مشکالت  شود و این دوستی ایجاد می
کنیم به همدیگر کمک کنیم. به طور مثال من لپ تاپ نداشتم و برای کارهای درسی  سعی می

 بارها از دوستان قرض گرفتم.

 
 3 -م

آید.  های زندگی به شمار می انسان موجودی اجتماعی است و دوستی با دیگران جزو ضرورت 
شود تا در غم و شادی و رفع مشکالت  برگزیدن دوست در محیط اجتماعی و جامعه موجب می

روحی و مادی، یاریگر یکدیگر باشند. انسان به تنهایی قادر به حل مشکالت خود نیست و در 
جوید. روابط دوستانه  نیاز از دیگران نیست و ناگزیر از دیگران یاری می بیدوران زندگی خود 

شود، کمک و حمایت دوستان را در شرایط  عالوه بر اینکه موجب اعتماد به نفس در فرد می
سخت به همراه خواهد داشت. این حمایت موجب آرامش و دلگرمی در زندگی فردی و اجتماعی 

آید، سبب دوستی و  نشجویی تعامالتی که بین افراد به وجود میشود. در خوابگاه دا انسان می
انسجام و وحدت بین آنان خواهد شد. در این روابط باارزش پدید آمده دانشجویان به نظر یکدیگر 
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کنند. تعدادی از آنها  گذارند و برای رفع نیازهای همدیگر و بهبود وضعیت تالش می احترام می
اتاق و ساختمان مشترک، افراد ساکن در خوابگاه دانشجویی از طریق  دلیل زندگی در یک  گفتند به

 . کنند روابط دوستانه برای رفع مشکالت یکدیگر تالش می

 (: کارکرد مناسب اجتماعی10جدول )
 تمرین و عادت به زندگی جمعی

 نمونه واحد معنایی
کد 
 شونده مصاحبه

در خوابگاه دانشجویی به دلیل اقتضائات اخالقی باید برخی موارد را رعایت کرد. مثالً اگر تا  
دادم، با ورود به  قبل از ورود به خوابگاه، صوتی را با صدای بلند از تلفن همراه گوش می

 پذیر نیست و خوابگاه و تجربه زندگی جمعی، به دلیل رعایت احوال دیگران دیگر این کار امکان
 باید از هندزفری استفاده کرد.

 
 8 -م

زندگی خوابگاهی در فضای خوابگاه و محیط اجتماعی شرایط را برای زندگی مستقل و استقالل  
کند. زندگی در فضای  اقتصادی، اجتماعی، روانی و اخالقی در آینده را برای هر کسی فراهم می

خوابگاه به معنای تنها زندگی کردن، تنهایی را درک کردن، یادگیری بسیاری از امور شخصی، 
مدار بودن، اجتماعی بودن و در اجتماع زندگی کردن است. زندگی در فضای خوابگاهی به  اخالق

 معنای پذیرش تمام شرایط اجتماعی، رعایت و مراعات حال یکدیگر.

 
 12 -م

کنه چون با هر قومی که  به نظر من زندگی جمعی روابط اجتماعی رو خیلی بیشتر از قبل بهتر می
کنی به طور  بینشون باشی و تفاوتشونو بعد از یه مدت کامالً درک می تونی متوجه تمایز هستی می

 کلی به نظرم از نظر اجتماعی خیلی تأثیرگذاره.

 
 30 -م

ام، همین برقراری ارتباط و روابطم با سایر افراد  هایی که من کسب کرده یکی از بهترین تجربه
چگونه رفتار کنم و چگونه ارتباط بوده است. من خیلی خوب یاد گرفتم که با افراد و هر فرد 

 برقرار کنم. زندگی خوابگاهی این تجربه بسیار ارزشمند را به من آموخت.

 
 32 -م

برای همزیستی با دیگران، انسان ناگزیر به همکاری با دیگران است و نسبت به آنان باید  
فتاری فرد مسئولیتی را بپذیرد. پذیرش و احساس مسئولیت، حاکی از روحیه اجتماعی و ر

های اجتماعی  گیری ارتباط و پذیرش مسئولیت شود و این توانمندی موجب شکل محسوب می
شوندگان گفتند زندگی خوابگاهی باعث شده است زندگی در جمع  گردد. تعدادی از مصاحبه می

به بودن و زندگی با آنان،  را بیاموزند و با این زندگی سازگاری پیدا کنند. از سوی دیگر با جمع 
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شود فرد خود را ملزم به همکاری و  ها موجب می دلیل مالحظات اخالقی به وجود آمده میان آن
 مراعات حال دیگران کند.

 (: کارکرد مناسب اجتماعی11جدول )
 افزایش صبر و تحمل در برابر مشكالت و دوري از خانواده

 نمونه واحد معنایی
کد 
 شونده مصاحبه

زدم بهشون باعث شده به  دوری از خانواده به خصوص برای من که هر دو یا سه ماه سر می 
خودم بیام تا زندگی رو بر اساس متکی بودن به خودم درست کنم نه خانواده، باعث شده 

 صبرم رو باال ببره. در مقابله با مشکالت، برای من خیلی مفید بوده زندگی خوابگاهی.

 
 22 -م

دهد  دهد و به فرد اجازه می تجربه زندگی مستقل بدون کمک خانواده را به فرد میخوابگاه 
 های زندگی را ببیند و یاد بگیرد چگونه گلیم خود را از آب بیرون بکشد. حقایق و سختی

 
 39-م

های عاطفی و معنوی را در فرد  شود و حمایت خانواده به عنوان منبع حمایتی محسوب می 
گیرد  زندگی خوابگاهی و به دنبال دوری از خانواده، فرد در محیطی قرار می کند. در فراهم می

های خانواده و  ها و مهربانی رو دلتنگ حمایت که از حمایت خانواده برخوردار نیست. از این 
شود. فرد در این موقعیت مجبور است برای رفع مشکالت خود  خاطرات شیرین از آنها می
های  بیاندیشد و امور خود را به تنهایی به سرانجام برساند. خوابگاهدرباره مسائل جاری مستقل 

ها سبب فراگیری  کند. این تجربه هایی را برای دانشجویان مهیّا می دانشجویی امکان کسب تجربه
آن برقراری روابط، سازگاری، افزایش صبر و تحمل در اثر  های زیست با دیگران و در پی  شیوه

دور از خانواده و   خی از آنها گفتند در خوابگاه تجربه زندگی مستقل بهمشکالت خواهد بود. بر
 در پی آن افزایش صبر و تحمل در آنان تقویت شده است.

 (: شواهد تحقیق، کارکرد مناسب اقتصادي12جدول )
 استقالل مالی و بلوغ اقتصادي و میل به قناعت

 نمونه واحد معنایی
کد مصاحبه 

 شونده

 1 -م شود تا فرد قانع باشد. زندگی خوابگاهی از لحاظ اقتصادی باعث می 

آموزد. همچنین  ریزی را تا حدودی می زندگی خوابگاهی از لحاظ اقتصادی مدیریت و برنامه
 استقالل مالی را به همراه دارد.

 3 -م

 30 -م از نظر اقتصادی اینکه فرهنگیان مبلغی به عنوان حقوق برامون در نظر گرفته به من خیلی کمک کرد. 
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جویی  شوندگان بیان کردند شرایط زندگی خوابگاهی و ضرورت صرفه تعدادی از مصاحبه 
تقالل دانشگاه به عنوان پشتوانه و اس  هزینه بودن فرد شده و کمک در برخی از امور، سبب قانع 

مالی محسوب شده است و نحوه مدیریت در مسائل مالی را یاد گرفتند. قرار گرفتن در جمع 
 شود. دانشجویی نیز موجب تبادل تجربیات درباره مسائل مالی می

 (: کارکرد مناسب فرهنگی13جدول )
 آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم دیگر شهرها

 شونده کد مصاحبه نمونه واحد معنایی

شدن برای زندگی مشترک است، آشنایی با  های زندگی خوابگاهی، آماده  جمله فرصتاز 
هاست، رشد شخصیت اجتماعی انسان است، انسان برای رشد نیاز به ارتباط با خود، خدا،  فرهنگ

ها باشد، فرصت  طبیعت و دیگران دارد که به نظرم زندگی خوابگاهی یکی از بهترین فرصت
کرده و حال از آن دور است تا با نگاهی انتقادی به آن نظر  ر آن زندگی میکه د  دوری از فرهنگی

 زیسته امکان رشد یا پسرفت را داشته است. داشته باشد که چقدر فرهنگی که در آن می

 
 7 -م

آورد که با فرهنگ، رفتار، اخالق، لهجه و نوع  زندگی در فضای خوابگاهی شرایطی را فراهم می 
 کنیم. شویم، چون در یک فضا زندگی می زندگی سایر افراد در هر کجای ایران که باشند، آشنا می

 12-م
 

 های موجود در شهر تهران و همچنین خوابگاه دانشجویی دانشگاه های دانشگاه خوابگاه
فرهنگیان تهران به سبب حضور افراد از سرتاسر کشور با سالیق و خصوصیات از قبیل 

کند و این به  زبان، رنگ، و دیگر خلقیات، امکان آشنایی بیشتر با اقوام مختلف را فراهم می
نوبه خود تجربه بسیار زیبایی است. زیرا ما با زبان و اقوام مختلف کشور خود در ارتباط 

 کنیم. ها زندگی می هستیم و با آن

 
 25 -م

های گوناگون رو  های گوناگون، زندگی جمعی با فرهنگ دلیل وجود رفتارها و فرهنگ به 
 تجربه کردم.

 35 -م

شدن تجربه خواهد  های گوناگون زندگی و اجتماعی  در خوابگاه دانشجویی یادگیری شیوه 
شد. از سوی دیگر آشنایی با افرادی از سایر شهرها موجب آموختن آداب و رسوم شهرهای 

های مختلف در خوابگاه  کنندگان گفتند حضور قومیت شود. بسیاری از مشارکت مختلف می
های  است. این آشنایی سبب آموختن شیوه ارتباط با افراد زیادی شده باعث آشنایی و برقراری 

مختلف زندگی، گویش، آداب و رسوم و جغرافیای آن مناطق شده است. از نگاه 
های گوناگون  شوندگان بهترین تجربه در زندگی خوابگاهی، زندگی جمعی با فرهنگ مصاحبه

 بوده است.
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 (: کارکرد مناسب مذهبی14جدول )
 در عمل به فرائض دینی به فراخور حرکت جمعیتمایل 

 شونده کد مصاحبه نمونه واحد معنایی

 بخوانند نماز شده که هم ظاهر حفظ برای مثال برای ها بچه حتی شود می باعث مذهبی لحاظ از 

 .آورد بجا را نمازهایش قلبی طور به و عشق واقعاً با فرد تا شود می باعث درازمدت در این و
 14 -م

قرار گرفتن در جمع موجب بهتر عمل کردن من به دستورات دینی نسبت به قبل از دوران 
 خوابگاه شده است.

 20 -م

توانستم در جلسات هیئت دانشگاه به صورت هفتگی شرکت کنم. یا برای نماز  به راحتی می
 دقیقه خودم را برسانم. 5توانستم در عرض کمتر از  راحتی می جماعت به

 26 -م

شود با معارف دینی آشنا  ادی از دانشجویان معتقد بودند که جلسات مذهبی باعث میتعد 
سبب نزدیکی نمازخانه به خوابگاه دانشجویی و شرکت در نماز جماعت، احساس  شوند و به

است.  آرامش کرده و قرار گرفتن در جمع نیز موجب بهتر عمل کردن به فرائض دینی شده 
خواندند. اما این امر موجب شد  از افراد برای حفظ ظاهر نماز می همچنین بیان کردند که برخی

 به طور مرتب و منظم نمازهایشان را بجا آورند.

 گیری بحث و نتیجه
های  خوابگاه دانشجویی مکانی برای سکونت دانشجویان و همزیستی با افرادی از قومیت 

ای از  های زندگی متفاوتی دارند. این مکان مجموعه مختلف است که هر یک از آنان سبک
توان ترکیبی  های گوناگون را در خود جای داده است و این سبک از زندگی جدید را می فرهنگ

های دانشجویی فرصت مناسبی برای  ا دیگران و محیط دانست. خوابگاهاز فرهنگ سازگاری ب
ها در  ها از دیگران است. آموختن مهارت تجربه زندگی اجتماعی و یادگیری برخی از مهارت

تأثیر  های فردی، اجتماعی و آموزشی دانشجویان در طول زندگی بی بالندگی و افزایش مهارت
ا هدف شناسایی تجربه زیسته دانشجویان پسر از نیست. پژوهش حاضر با روش کیفی و ب

های این مطالعه نشان داد که سکونت در  سکونت در خوابگاه دانشجویی انجام شده است. یافته
کند.  فراهم میخوابگاه دانشجویی فرصت مناسبی را برای رشد دانشجویان در ابعاد مختلف 

ن، کارکردهای گوناگونی را در دلیل ماهیت اجتماعی و فرهنگی آ خوابگاه دانشجویی به 
 های مختلف از جمله آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی دارد. حوزه
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توان در این  هایی که می اولین کارکرد مناسب خوابگاه در بُعد آموزشی آن است. فرصت 
زندگی، تسهیل های دیگران در کار و  آشنایی و استفاده از مهارتاند از:  زمینه بیان کرد، عبارت

خواندن به طور گروهی و   در یادگیری با روش مباحثه، مطالعه کتب درسی و غیردرسی، درس
همراه داشته است. در  افزایش ساعات مطالعه. این موارد پیشرفت تحصیلی دانشجویان را به 

( در مورد 1393توان مطالعات آراسته ) ها می بررسی ادبیات پژوهشی همسو با این یافته
دانشجویان در این جوامع احساس مشارکت  ها را به عنوان جوامع یادگیری بیان کرد. ابگاهخو

( نیز نشان داد رشد 1383راد و آراسته ) بیشتری برای فراگیری دارند. پژوهش محمودی
دانشجویانی که در خوابگاه حضور دارند، نسبت به افرادی که خارج از خوابگاه به کسب علم 

کند، بلکه  های اجتماعی را تسهیل می تر است. گروه همساالن نه تنها فعالیتمشغول هستند، بیش
سبب  دانشجویان بهدهد.  یادگیری را با کمک به یکدیگر و درک بهتر از موضوع افزایش می

ای بودن و زندگی با هم، این فرصت ناب برایشان مهیّا شد تا بتوانند  رشته ای، هم دوره هم
های علمی است که از  مذاکره و مباحثه یکی از روش»را تجربه کنند.  روش مباحثه یادگیری با 

کند و دیگران، موارد غامض و  طریق آن، طالب علم درس خود را نزد همگنان خود بازگو می
کنند و بر  گذارند. از این راه، افراد اشکاالت خود را برطرف می برانگیز را به بحث می سؤال

افزایند. امام باقر )ع( مذاکره و مباحثه با اهل دین و  د میتوانایی علمی و عمق آگاهی خو
یادگیری و آموزش فراوان دارد، به   پرهیزکاران را موجب احیای علم دانسته است. مباحثه ارزش

ها را  رود، مهارت منزله عامل تقویت و تشویق به کار می کند، به طوری که یادگیری را تسهیل می
کند، موجب یادآوری، انتقال و تعمیم  گروهی را مستحکم می پروراند، ارتباطات علمی می

« دهد کند و سرعت انتقال را افزایش می ها را سنجش می شود و آن ها می ها و دانش مهارت
 (.150: 1387)ناجی، 

ترین مواردی که دانشجویان  کارکرد مناسب دیگر خوابگاه در بُعد اجتماعی آن است. مهم 
ها، ایجاد روابط اجتماعی بهتر،  د از: گسترش روابط و افزایش دوستیبیان کردند، عبارت بودن
ها و دوستان، تمرین و عادت  خوابگاهی تر، رفع مشکالت هم تر و منظم زندگی عملی و باقاعده

های گوناگون،  به زندگی جمعی، افزایش صبر در برابر مشکالت، آشنایی با افرادی با ویژگی
برقراری ارتباط با دیگران و تعامل با افراد ساکن در اتاق دیگران. مراعات حال و احترام به نظر 

شدن فرد و کسب  ساز رابطه دوستی شده و اجتماعی  موجب گسترش روابط اجتماعی و زمینه
( 1393آبادی ) فر و موسوی تازه نتایج مطالعات وارسته های زندگی را در پی داشته است. مهارت
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های  پذیری، کنترل رفتار و احساسات را جزو کنش ی، مسئولیتنیز سازگار نشان داد که دختران
مثبت زندگی خوابگاهی در بُعد اجتماعی دانستند. همچنین بر اساس مطالعات قدرتی و 

( تجربه زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر در افزایش صبر و توان، تحمل 1398مقصودزاده )
 بوده است.پذیری آنها مؤثر  مشکالت، افزایش نظم و مسئولیت

کارکرد اقتصادی آن است. استقالل مالی و بلوغ اقتصادی در سومین کارکرد مناسب خوابگاه، 
هزینه تحصیلی، کسب مهارت و میل به قناعت ناشی از  ریزی برای صرف کمک رهگذر برنامه

های الزم در  اشتیاق به کسب درآمد در مواجهه با تجربیات دیگران، کسب مهارتجویی،  صرفه
( نیز مؤید 1398از جمله نتایج در این زمینه بوده است. پژوهش قدرتی و مقصودزاده ) ،خرید

های اقتصادی را در زندگی خوابگاهی یاد گرفته بودند.  این بود که دختران نیز مدیریت هزینه
توان در نظر گرفت، کارکرد فرهنگی است. بسیاری از  کارکرد دیگری که برای خوابگاه می

ها با فرهنگ و آداب و  ن بیان کردند که خوابگاه دانشجویی موجب آشنایی آنشوندگا مصاحبه
هایی  که فرصت  رسوم دیگر شهرها شده است. پنجمین کارکرد خوابگاه، کارکرد مذهبی آن است

در زمینه تمایل به فرائض دینی به فراخور حرکت جمعی، نهادینه شدن نظم در رفتار از طریق 
شنایی بیشتر با معارف دینی از طریق شرکت در جلسات مذهبی را شرکت در نماز جماعت و آ

زندگی خوابگاهی و در کنار هم بودن افراد با رفتارها و سالئق مختلف، گاهی پدید آورده است. 
نظرهایی در برخی از امور زندگی گروهی است. این  ساز بروز مشکالت و اختالف اوقات زمینه

های  است. اگر افراد ساکن در خوابگاه نتوانند از فرصت ساز ناسازگاری نظر، زمینه اختالف
زندگی خوابگاهی به شکل مطلوب استفاده کنند، تبدیل به تهدید و مشکل برای آنان خواهد شد 
که آثار منفی بر زندگی فردی، اجتماعی و شغلی آنان خواهد داشت. خوابگاه نباید فقط محل 

را به مکانی  توان آن  در نظر گرفته شود، بلکه می استراحت و تأمین نیازهای اولیه دانشجویان
های گوناگون  برای آموختن تبدیل کرد و به افراد ساکن در آن فرصت داد تا به یادگیری مهارت

( نیز نتایج نشان داد که استقالل، افزایش صبر و 1398بپردازند. در پژوهش رحمتی و همکاران )
ها و آداب و رسوم مختلف،  ی، آشنایی با فرهنگتوان، تحمل مشکالت، یادگیری مدیریت مال

پذیری و تقویت بعد معنوی از مهمترین  های مختلف، افزایش نظم یادگیری و تقویت مهارت
هایی است که سکونت در خوابگاه برای دانشجویان پدید آورده بود که با برخی از نتایج  فرصت

 این پژوهش همخوانی داشته است.
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های دانشگاه فرهنگیان که در آن افرادی با تنوع  دانشجویان در خوابگاهبا توجه به حضور  
فرهنگی متفاوت، جغرافیا، قومیت، مذهب، موقعیت اجتماعی، وضع اقتصادی، و افکار و عقاید 

عبارت دیگر تنوع   آمیز به دست آمده است. به مختلف حضور دارند، تجربه یک زندگی مسالمت
های ارزشمند زندگی خوابگاهی است  های مختلف یکی از جنبه گقومیتی و زیست در کنار فرهن

های قومی و مذهبی موجود در جامعه را  و آشنایی با اقوام و مذاهب دیگر، بسیاری از چالش
تر خواهد کرد. کارکرد آشکار خوابگاه، اسکان و استراحت و دور هم بودن دانشجویان  رنگ کم

توان تقویت روحیه  دهای پنهان خوابگاه میدر مدت حضور در خوابگاه است. از کارکر
اجتماعی، همکاری، تشریک مساعی با دیگران، تقویت صبر و حوصله، اعتماد به نفس، آموختن 

های گوناگون و آشنایی با سبک زندگی  های زندگی، آشنایی با افراد و فرهنگ تجارب و مهارت
ریزی  منبع قابل استفاده برای برنامه جدید را نام برد. نظر دانشجویان ساکن در خوابگاه بهترین

 شود: ها است و با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاداتی بیان می در اداره امور خوابگاه
فراهم کردن محیطی در خوابگاه که دانشجویان بتوانند در اوقات فراغت خود، برخی از  - 

دی، اجتماعی و شغلی های زندگی را یاد بگیرند تا برای بهبود وضعیت زندگی فر مهارت
 خود از آن استفاده کنند.

های زندگی اجتماعی از جمله مهارت برقراری ارتباط و  افراد جامعه بدون داشتن مهارت - 
های مطلوب زندگی با دیگران، قادر به بهبود وضعیت زندگی خود نخواهند بود. از این  شیوه

های  وانند با در نظر گرفتن کالست رو مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه فرهنگیان می 
های زندگی و شغلی، آگاهی دانشجویان را  آموزشی یا تهیه کتاب و جزوه درباره مهارت

 افزایش دهند تا دانشجویان در زندگی فردی و شغلی خود مدیریت بهتری داشته باشند.
دگی برای های زن های آموزشی با عنوان مهارت ریزی برای برگزاری دوره طراحی و برنامه –

 دانشجویان خوابگاهی.
های زندگی جمعی و در اختیار دانشجویان قرار دادن،  تهیه جزوه یا بروشور با عنوان مهارت –

 در بدو ورود به خوابگاه.

سپاس بیکران از دانشجویان عزیز دانشگاه فرهنگیان در پردیس شهید مفتح شهر ری و مرکز 
دانه فرصت خود را در اختیار ما قرار دادند و از آموزش عالی شهید بهشتی تهران که سخاوتمن

 تجربیات زندگی خوابگاهی خود برایمان گفتند و یاریگر ما در انجام این پژوهش بودند.
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