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چکیده
برخی دانشجویان ،ضمن تحصیل در دانشگاه ،زندگی جمعی و گروهی را نیز در خوابگاههای دانشجویی تجربه
میکنند .مطالعه حاضر با هدف بررسی تجارب دانشجویان دختر از سکونت در خوابگاههای دانشجویی و با روش
پدیدارشناسی صورت گرفت .با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند 24 ،نفر از دانشجویان دختر ساکن در
خوابگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان انتخاب شدند و برای جمعآوری دادهها از مصاحبه نیمهساختار یافته استفاده
شد .مصاحبهها تا زمان اشباع ادامه یافتند و با روش کوالیزی تجزیهوتحلیل شدند .نتایج نشان داد که سکونت
در خوابگاه برای دانشجویان دختر ،فرصتها و مشکالت متعددی به همراه دارد .استقالل ،افزایش صبر و توان
تحمل مشکالت ،یادگیری مدیریت مالی ،تقویت روحیه قدرشناسی نسبت به خانواده ،آشنایی با فرهنگها و
آداب و رسوم مختلف ،یادگیری و تقویت مهارتهای مختلف ،افزایش نظم و مسئولیتپذیری و تقویت بعد
معنوی و عمل به باورهای دینی از مهمترین فرصتهایی بودند که سکونت در خوابگاه برای دانشجویان به
ارمغان آورده بود .در کنار این فرصتها ،احساس غربت و دلتنگی ،فشارهای روانی ناشی از هم اتاق شدن با
افراد نامناسب ،کیفیت پایین غذای سلف ،کاهش کیفیت درس خواندن و بهم خوردن نظم خواب از برجستهترین
مشکالتی بودند که دانشجویان به آن اشاره کردند؛ بنابراین بر مبنای این یافتهها ،خوابگاههای دانشجویی
میتوانند مراکز آموزشی و فرهنگی مؤثری برای شکوفایی دانشجویان باشند و موجبات رشد فردی و اجتماعی
آنها را فراهم نمایند؛ اما سکونت در خوابگاهها ،در کنار جنبههای مثبت ،مشکالتی نیز به همراه دارد که
ضرورت برنامهریزیهای دقیقتر و سرمایهگذاریهای بیشتر مسئولین را برای بهبود وضعیت خوابگاهها نمایان
میسازد.
کلید واژهها :تجارب ،خوابگاه ،دانشجویان دختر ،مطالعه کیفی.
 -1دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 -2کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 -3دانشجوی کارشناسی روانشناسی عمومی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 -4دانشجوی کارشناسی روانشناسی عمومی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
Email: Fahimeh.Zeraatherfeh73@gmail.com
* :نویسنده مسئول
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 .1مقدمه و بیان مسئله
دانشجویان یکی از زیر گروههای سنی و طبقات اجتماعی مؤثر و آیندهساز هر جامعه را تشکیل
میدهند و در جامعه کنونی ما رقمی در حدود دو میلیون دانشجو وجود دارد (تاج بخش و
ریاحی1332 ،؛ مثنوی و همکاران .)1334 ،دوران دانشجویی از بهترین و حساسترین دوران
زندگی جوانان است و ورود به دانشگاه ،مقطعی بسیار حساس در زندگی نیروهای کارآمد ،فعال
و جوان هر کشوری محسوب میشود (مثنوی و همکاران1334 ،؛ خشکناب ،رسولی ،نصیری
و رهنما .)1332 ،ورود به دانشگاه میتواند تغییرات زیادی به همراه داشته باشد و انتظارات و
نقشهای جدیدی را برای افراد ایجاد نماید .یکی از این تغییرات و شرایط جدید که معموالً
برای دانشجویان غیربومی رخ میدهد ،دوری از خانواده و سکونت در محیطی به نام خوابگاه
است (خشکناب و همکاران.)1332 ،
اگرچه ممکن است دانشجویان برای رفتن از خانه و ورود به یک دنیای جدید ،تمایل زیادی
داشته باشند اما اغلب از دیدگاه بسیاری از دانشجویان ،رفتن از خانه به دانشگاه ،بهعنوان یک
عامل تولیدکننده اضطراب محسوب میشود .در واقع ،زمانی که دانشجو از خانه دور میشود و
به سمت دانشگاه حرکت میکند ،باید برای مدتی طوالنی در مکانی که خانه نامیده نمیشود،
زندگی کند (فیشر و هود.)1331 ،
اگرچه در بسیاری از موارد ،از دست دادن خانه به دالیلی نظیر جنگ و بالیای طبیعی رخ
میدهد (تاگنولی و یانگ1334 ،؛ اریکسون ،)1311 ،اما موقعیتهای دیگری نیز وجود دارند
که باعث از دست دادن خانه میشوند و ممکن است گاهی برای یک دوره چند ساله طول
بکشند .این موقعیتها برخالف سایر موقعیتها (نظیر جنگ و بالیای طبیعی) ،ممکن است
که آسیبهای کمتری داشته باشند و فرصتی برای سازگاری تدریجی ،مقابله کردن ،وفق دادن
و برنامهریزی طوالنیمدت فراهم نمایند (تاگنولی)2003 ،؛ و تجربه سکونت در خوابگاه یکی
از این موقعیتها محسوب میشود؛ بنابراین یکی از نمونههای بسیار مهم از دست دادن تدریجی
خانه ،دانشجویان دانشگاه هستند که از منزل والدینشان فاصله گرفته و به سمت خوابگاهها
حرکت میکنند (تاگنولی.)2003 ،
خوابگاه یک محل سکونت موقت و با امکانات محدود است که دانشجو برای ادامه تحصیل
در آن مستقر میشود و از محیط خانواده جدا میگردد .زندگی در این محیط جدید که افرادی
با سالیق گوناگون در آن حضور دارند ،میتواند منجر به شکلگیری روابط خاص و متفاوتی
نسبت به قبل گردد (پروین ،کالنتری و داودی .)1333 ،گاهی نیز ممکن است اولین روزهای
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زندگی دانشجویی بدون حضور خانواده و در یک شهر غریب با افرادی از فرهنگهای مختلف
و دارای شخصیتهای گوناگون با اسکان در اتاقهای کوچک ،همه آنچه را که دانشجو در ذهن
خود داشته است ،متالشی نماید (پروین و همکاران .)1333 ،بهعبارتدیگر ،استقرار در خوابگاه
در عنفوان جوانی ،بهتنهایی و به دور از خانواده میتواند چالشهای متعددی را برای افراد ایجاد
نماید و بررسی این چالشها حائز اهمیت است (تاجبخش و ریاحی.)1332 ،
تاکنون در مطالعات متعددی ،دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشجویی کشورمان از
ابعاد مختلفی موردبررسی قرار گرفته اند .در یک مطالعه که به بررسی وضعیت سالمت روان
دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی پرداخته شد،
نتایج نشان داد که دانشجویان ساکن در خوابگاه ،تحت تأثیر عواملی در معرض از دست دادن
سالمت روان هستند .در این مطالعه که  112نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاه موردبررسی
قرار گرفتند 44/3 ،درصد از آنان مشکوک به اختالل در سالمت روان بودند (خشکناب و
همکاران.)1332 ،
در پژوهشی دیگر که در شهر تهران صورت گرفت ،عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش
دانشجویان به رفتارهای پرخطر و آسیبهای اجتماعی موردبررسی قرار گرفت .نتایج این
تحقیق که دانشجویان ساکن در یک خوابگاه دانشجویی دولتی و یک خوابگاه خودگردان را
بررسی نمود ،نشان داد که آسیبهای اجتماعی مانند مصرف سیگار ،تماشای سایتها و
فیلمهای غیرمجاز و مصرف قلیان دارای بیشترین میزان شیوع در بین دانشجویان است .عالوه
براین ،یافتههای حاصل از این مطالعه نشان داد که دانشجویان ساکن در خوابگاه خودگردان و
دولتی ،استفاده باالیی از شبکههای اجتماعی مانند فیس بوک دارند و  30درصد از آنان
خودشان اظهار کردند که استفاده زیاد و خیلی زیادی از این شبکهها دارند .همچنین این
مطالعه دریافت که هرچه میزان احساس فشار در دانشجویان بیشتر باشد ،میزان سازگاری آنان
با محیط خوابگاه کمت ر خواهد بود و این امر منجر به گرایش دانشجویان ساکن در خوابگاه به
سمت آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر میشود (پروین و همکاران.)1333 ،
تاجبخش و ریاحی ( )1332نیز در پژوهش خود به بررسی کیفیت زندگی دانشجویان ساکن
در خوابگاه دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه و رابطه آن با عملکرد تحصیلی آنها پرداختند.
نتایج بهدستآمده از این بررسی نشان داد که کیفیت زندگی باالتر ،با عملکرد تحصیلی باالتر
همراه است .عالوهبراین ،نتایج این مطالعه نشان داد یکی از عوامل مهمی که میتواند پیشرفت
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و عملکرد تحصیلی دانشجویان خوابگاهی را تحت تأثیر قرار دهد ،برخورداری از روابط اجتماعی
و نیز حمایتهای دوستان و اطرافیان است.
بنابراین با عنایت به آنچه که گفته شد ،تاکنون مطالعات متعددی در کشورمان به بررسی
ابعاد مختلف زندگی در خوابگاههای دانشجویی پرداختهاند و مسائل گوناگونی را در این
دانشجویان بررسی کردهاند؛ زیرا امروزه خوابگاه دانشجویی یکی از مسائل مهم و اساسی برای
هر دانشگاهی محسوب میشود که سایر رسالتهای دانشگاه ازجمله کسب علم را تحتالشعاع
قرار میدهد و بر دانشجویان نیز اثرات متعددی دارد (پروین و همکاران)1333 ،؛ اما تاکنون
کمتر مطالعهای در کشورمان ،تجربیات سکونت در خوابگاههای دانشجویی را از دیدگاه
دانشجویان دختر و با استفاده از روششناسی کیفی و بهصورت کلی (از جنبههای مثبت و
منفی) بررسی نموده است .لذا مطالعه حاضر درصدد بررسی این مسئله میباشد .همچنین
ضرورت انجام پژوهش حاضر زمانی بیشتر آشکار میگردد که بدانیم دختران نسبت به پسران
از حساسیت و آسیبپذیری بیشتری برخوردارند .به همین دلیل بررسی تجربیات آنها از
سکونت در خوابگاههای دانشجویی ،از اهمیت بیشتری برخوردار است و میتواند نتایج مؤثری
را به همراه داشته باشد.
بنابراین مسئ له اساسی که مطالعه حاضر به دنبال بررسی آن است ،تجارب دانشجویان دختر
از سکونت در خوابگاههای دانشجویی است و قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که سکونت در
خوابگاههای دانشجویی ،چه تجاربی را برای دانشجویان دختر به همراه دارد؟
 .2مبانی نظری
ازآنجاکه هدف این مطالعه ،بررسی تجارب سکونت در خوابگاههای دانشجویی ازنقطهنظر تجربه
زیسته دانشجویان دختر ساکن در خوابگاههای دانشجویی است ،لذا ورود به جهان تجربههای
آنان مستلزم بهکارگیری روشی است که قادر به انجام چنین کاری باشد؛ بنابراین از رویکرد
پدیدارشناسی برای رسیدن به هدف مطالعه استفاده میشود .در این رویکرد ،هدف شناخت
ذات یا جوهرهی پدیدهها است و فهم ذاتها یا ماهیت پدیدهها نباید با استفاده از نظریه یا
رویکرد نظری پیشین ،بلکه باید با اتکا به ویژگی ذاتی یک پدیده صورت گیرد .بهعبارتدیگر،
استفاده از هرگونه نظریه یا فرضیه در تحقیق پدیدارشناسی به تحریف ذاتها یا عناصر درونی
پدیده تحت مطالعه منجر میشود و باید از آن خودداری نمود (محمدپور.)1330 ،
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در حقیقت ،هدف تحقیق کیفی نظریهآزمایی نیست؛ بلکه نظریهها بهعنوان راهنمای عمومی
تحقیق هستند که با اهدافی نظیر ایجاد حساسیت نظری – مفهومی و کمک به باز بودن ذهن
پژوهشگر نسبت به مسائل پژوهش مورداستفاده قرار میگیرند .عالوه بر این ،همه روشهای
تحقیق کیفی نیز بهطور یکسان از نظریهها یا چارچوب نظری استفاده نمیکنند (پورسینا،
زهراکار ،کیامنش و محسنزاده .)1331 ،پدیدارشناسی روشی است که کمتر از نظریهها
استفاده میکند ،زیرا این روش نسبت به برخی روشها ،با فرضهای اثباتگرایانه و استدالل
قیاسی -فرضیهای ،بیشتر در تضاد است (محمدپور .)1330 ،تمرکز پدیدارشناسی بر تجربه
آگاهانه و بدون پیشفرض زندگی است و جهان اجتماعی را آنطور که هست ،موردمطالعه قرار
میدهد .از دیدگاه پدیدارشناسی ،دانش حقیقی دربارۀ تجربهی انسانی تنها از طریق بررسی
کسانی که در جهان آن تجربه زندگی میکنند ،بهدست میآید و سوژههایی که موردمطالعه
قرار میگیرند ،بهتر از هر محققی میتوانند به توصیف و بازنمایی جهان زندگی خود بپردازند؛
بنابراین هدف از روش پدیدارشناسی ،ورود بیواسطه و بدون پیشفرض به ذات پدیدهها است
تا آن پدیدهها به اتکای ویژگیهای خود شناسایی شوند و محقق تالش میکند تا تجربه زیسته
و دست اول مشارکتکنندگان را با ابزار مصاحبه بهدست آورد (محمدپور.)1333 ،
بنابراین از رویکرد پدیدارشناسی ،سکونت در خوابگاه تجربهای است که برای افراد درگیر با
این مسئله ،فاقد معنا نیست؛ بلکه معانی خاصی دارد و هر یک از افرادی که این پدیده را
تجربه میکنند با تفسیرهای خاص خود اقدام مینمایند .اگرچه تجارب و تفاسیر دانشجویان
از سکونت در خوابگاه متفاوت است ،اما نکات مشترکی نیز در این تجارب و تفاسیر وجود دارد.
لذا هدف مطالعه حاضر ،بررسی تجارب دانشجویان دختر از سکونت در خوابگاههای دانشجویی
میباشد.
 .3روششناسی پژوهش
با توجه بهعنوان و هدف پژوهش ،از میان انواع مختلف روش کیفی ،روش کیفی پدیدارشناسی
مورداستفاده قرار گرفت؛ زیرا این روش ،برای توصیف تجارب و معنا بخشی به آنان روش
مناسبی است (ادیب ،فتحی آذر و دستوری .)1331 ،پدیدارشناسی هم یک رویکرد فلسفی و
هم یک روش تحقیق قلمداد میشود که هدف آن درک پدیدهها از طریق تجارب انسانی است
و بهدنبال این است که جوهره و ساختار پدیدههای تجربهشده را روشن نموده و با تجزیهوتحلیل
تجارب زندگی افراد ،توصیف دقیقی از پدیده موردبررسی ارائه دهد (حقیقتیان ،هاشمیانفر و
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بلوردی .)1334 ،در واقع ،پدیدارشناسی به مطالعه نمودها و تشریح ساختارهای تجربه زیسته
اختصاص دارد ،بدون اینکه به نظریات ،فرضهای نظری پیشین و تفکر قیاسی -فرضی ارجاع
دهد (محمد پور.)1330 ،
 .1-3نمونه و روش نمونهگیری

مصاحبهها با  24نفر از دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام
گرفت .مطابق با استاندارد تحقیق کیفی ،از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد و افرادی
که شرایط الزم برای اهداف مطالعه حاضر را دارا بودند ،انتخاب شدند .برای انتخاب
مشارکتکنندگان ،داشتن حداقل دو ترم سکونت در خوابگاه ضروری بود؛ و افرادی که این
معیار را دا را بودند و به شرکت در مطالعه نیز تمایل و رضایت آگاهانه داشتند ،وارد مطالعه
شده و موردبررسی قرار گرفتند .انتخاب مشارکتکنندگان براساس معیار اشباع بود که در
طول جمعآوری دادهها اتفاق افتاد؛ و تضمین کرد که اندازه نمونه برای اهداف مطالعه حاضر
معقول و مناسب است (برنارد .)2011 ،بهویژه از مصاحبه نفر  20به بعد هیچ داده و اطالعات
تازهای آشکار نشد و یافته جدیدی به دست نیامد که نشان داد اشباع رخ داده است (مرادخانی،
سبزهای و اکرمی یوسفیان)1331 ،؛ اما به منظور اطمینان بیشتر ،مصاحبهها تا نفر  24ادامه
یافت و اطمینان حاصل شد که دادهها به اشباع رسیدهاند.
 .2-3روش جمعآوری دادهها

برای جمعآوری دادهها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید (آلوسون .)2010 ،استفاده
از این نوع مصاحبه به مشارکتکنندگان اجازه داد تا داستانها و تجربیات زندگیشان را به
اشتراک بگذارند و به پژوهشگران نیز کمک کرد تا بتوانند دنیای مشارکتکنندگان را تا حد
امکان از دیدگاه آنها درک نمایند (پاتر و هپبرن .)2004 ،جمعآوری دادهها بهمدت چهار
ماه (از مهر ماه تا دی ماه  )1331زمان برد و هر یک از مصاحبهها از  40تا  10دقیقه به طول
انجامید .تعداد زیادی از مصاحبهها در داخل خوابگاه و در محیطی ساکت و آرام صورت گرفت
و برخی دیگر از مصاحبهها نیز با توجه به درخواست مصاحبهشوندگان و احساس راحتی بیشتر
آنها ،در محوطه دانشگاه انجام شد.
قبل از آغاز هر یک از مصاحبهها ،مشارکتکنندگان از هدف پژوهش مطلع شدند .عالوه بر
این ،به آنان اعالم شد که هر زمان که در طول مصاحبه ،اگر به هر دلیلی تمایلی به ادامه
مصاحبه نداشته باشند ،میتوانند از مصاحبه خارج شده و هیچ اجباری برای ادامه دادن به
فرایند مصاحبه وجود ندارد .همچنین با توجه به اینکه محققین قادر نبودند تمامی مطالب
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مطرحشده توسط مشارکتکنندگان را در همان جلسه مصاحبه یادداشت نمایند ،از ضبطصوت
برای ضبط صدای مصاحبه شوندگان استفاده گردید .قبل از اقدام به ضبط صدای
مشارکتکنندگان نیز این مسئله به آنها اطالع داده شد و تمامی آنها به ضبط کردن
صدایشان رضایت دادند.
مصاحبهها به روش گفتگوی دو طرفه انجام گرفت؛ بهطوریکه هر مصاحبه با سؤاالت باز و
با سؤال اصلی پژوهش آغاز شد و سؤاالت بعدی در ادامه مصاحبه و بهمنظور دستیابی به
دادههای عمیق و غنی مطرح گردیدند .پس از جمعآوری دادهها ،از روش کوالیزی برای
تجزیهوتحلیل داده ها استفاده شد .این روش دارای هفت مرحله است به این صورت که ابتدا
توصیفات همه مشارکتکنندگان خوانده شد ،سپس به هر یک از یادداشتهای مهم رجوع و
عبارت های مهم استخراج شدند .در مرحله سوم ،معنی و مفهوم هر عبارت مهم شکل گرفت.
در مرحله چهارم سازماندهی مضامین و موضوعات اصلی صورت گرفت و در مرحله پنجم
یافتهها به درون یک توصیف جامع از پدیده موردنظر تلفیق شدند .در مرحله ششم توصیف
جامعی از پدیده موردمطالعه به شکل صریح و روشن تنظیم و ارائه گردید .گام هفتم نیز گام
معتبرسازی نهایی است که بر اساس مالکهای اعتبار و قابلیت اطمینان صورت گرفت
(محمدپور.)1330 ،
 .3-3اعتباریابی دادهها

در این مطالعه ،از چندین روش برای بررسی اعتبار و قابلیت اطمینان دادهها استفاده شد .یکی
از این روشها ،مالقاتهایی بود که بین پژوهشگران برای کدگذاری دادهها صورت گرفت
(مارشال لوسک ،کاستالنوز-ریان ،ویتارو و سگین .)2014 ،در حقیقت ،نتایج مطالعه حاضر،
نتیجه گفتگو ،بحث و تجزیهوتحلیل دقیق بین پژوهشگران است که در یک تالش تیمی برای
مطالعه حاضر همکاری کردند .همچنین یافتههای کلی مطالعه ،با کسانی که با آنها مصاحبه
شده بود ،به اشتراک گذاشته شد (آلن ،دونوهو ،گریفین ،ریان و ترنر)2003 ،؛ و این فرآیند به
پژوهشگران اجازه داد تا مطمئن شوند آنچه را که نتیجهگیری کردهاند ،تجربیات و احساسات
واقعی مشارکتکنندگان را منعکس مینماید .عالوهبر اقدامات ذکر شده ،یافتهها در اختیار
برخی از اساتید بخش روانشناسی دانشگاه شهید باهنر نیز قرار گرفت و مطابق با نظر آنان
اصالحات الزم اعمال گردید؛ بنابراین ،با بهکارگیری روشهای مذکور ،پژوهشگران دریافتند
که نتایج ارائه شده در مطالعه حاضر ،بهطور دقیق بیانگر تجربیات واقعی مشارکتکنندگان
است.
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 .4یافتههای پژوهش
در این مطالعه کلیه مشارکتکنندگان دختر و محدوده سنی آنها بین  13تا  24سال بود.
حداقل مدت زمان سکونت افراد در خوابگاه  2ترم و حداکثر زمان اقامت  3ترم بود و دانشجویان
از رشتههای مختلفی بودند .ویژگیهای دموگرافیک مشارکتکنندگان در جدول شماره  1ارائه
شده است.
یافتههای بهدستآمده از مصاحبه با مشارکتکنندگان نشان داد که سکونت در خوابگاههای
دانشجویی با تجارب مثبت و منفی همراه است و دانشجویان در کنار فرصتهایی که سکونت
در خوابگاه برای آنان به همراه دارد ،مشکالتی را نیز تجربه مینمایند .بهطورکلی یافتههای
بهدستآمده از مطالعه حاضر در دو مقوله کلی فرصتها و مشکالت قرار میگیرند که در ادامه
به توضیح آنها میپردازیم.
 .1-4فرصتهای سکونت در خوابگاه دانشجویی

تمامی مشارکت کنندگان حاضر در این مطالعه بیان کردند که جدا شدن از محیط خانواده و
سکونت در خوابگاه ،فرصت مناسبی برای آنان ایجاد کرده است تا در ابعاد مختلف رشد یابند
و مهارتهای گوناگونی را کسب نمایند که در ادامه به بیان این فرصتها میپردازیم.
استقالل :مهمترین فرصت و پیامد مثبت سکونت در خوابگاه برای دانشجویان ،استقالل بود و
تقریباً تمامی مشارکت کنندگان بیان کردند که جدا شدن از محیط امن خانواده و سکونت در
خوابگاه ،نقش بسیار مهمی در استقالل آنها داشته و موجب شده است که آنها بسیاری از
کارهایشان را خودشان بهتنهایی و بدون کمک گرفتن از خانواده و دیگران انجام دهند .یکی
از مشارکت کنندگان که در خانه حتی کارهای ساده را نیز اعضای خانواده برایش انجام
میدادهاند ،دراینباره میگوید:

"زندگی خوابگاهی روی استقالل من خیلی زیاد تأثیر داشته .مثالً من قبالً خونه که بودم ،عابر
بانک هم نمیرفتم و همه کارهام رو خواهرم یا برادرم انجام میدادند ولی اینجا که اومدم
کارهای بانکی و اداری رو یاد گرفتم" (مشارکتکننده شماره .)4
مشارکتکننده دیگری تجربه سکونت در خوابگاه را بهدلیل حس استقاللی که ایجاد
مینماید ،دوست دارد و میگوید:

"من تجربه خوابگاه رو دوست دارم چون یک حس مستقل بودن به افراد میده که در آینده به
دردشون میخوره .تجربه زندگی در خوابگاه به آدم یاد میده که همیشه قرار نیست آدم در کنار
خانواده و در امن و امان زندگی کنه و جاهایی از زندگی فراز و نشیبهایی داره که آدم باید
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تنها و مستقل کاهاش رو جلو ببره"( .مشارکتکننده شماره )10
برخی دیگر از مشارکتکنندگان از استقاللی که خوابگاه برای آنان به ارمغان آورده بود
بسیار خرسند و راضی بودند .بهعنوانمثال یکی از مشارکتکنندگان میگوید:
" از وقتی که خوابگاه اومدم ،من خیلی خوب شدم ،خیلی خوب شدم .چونکه من قبالً اگه

مامانم اینا چند ساعت میخواستن جایی برن ،من خیلی حس بدی داشتم و دوست داشتم که
همیشه مامانم اینا کنارم باشن ولی االن خیلی راحتترم و خودم کارامو انجام میدم"
(مشارکتکننده شماره .)22
همچنین برای برخی از مشارکتکنندگان ،سکونت در خوابگاه عالوه بر اینکه موجب
استقالل در انجام دادن امور روزمره شده بود ،استقالل در تصمیمگیریها را نیز به همراه
داشت .یکی از مشارکتکنندگان دراینباره میگوید:

" روزای اول که اومده بودم خوابگاه ،هر جا که میخواستم برم به بابام زنگ میزدم و میگفتم
میرم فالن جا .بعد از گذشت یه مدت ،دیگه بابام بهم گفت خستهام کردی ،هر جا میخوای
بری برو .دیگه این باعث شد که خودم تصمیم بگیرم که کجا مناسب هست که برم و کجا
مناسب نیست که نرم" (مشارکتکننده شماره .)3
بنابراین همانگونه که نقلقولهای باال نشان میدهد ،محیط خوابگاه نقش مهمی در
استقالل افراد از خانواده داشته است و موجب شده که افراد بتوانند در ابعاد مختلف ،بدون
حضور و کمک گرفتن از خانواده ،کارهایشان را انجام داده و دربارۀ مسائل مختلف تصمیمگیری
نمایند .در واقع نقش محیط خوابگاه در استقالل افراد به میزانی است که یکی از
مشارکتکنندگان در توصیف زندگی خوابگاهی اینگونه میگوید:

"زندگی خوابگاهی ،مهمترین نقش رو برای استقالل داره؛ یعنی یکی سربازی واسه پسرا واجبه
و یکی زندگی خوابگاهی واسه دخترا" (مشارکتکننده شماره .)14
جدول  :1مشخصات دموگرافیک مشارکتکنندگان
مشارکتکننده

سن

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

1
2
3
4
4
1

13
20
21
22
13
20

علوم تربیتی
زیستشناسی جانوری
فلسفه
فلسفه
علوم تربیتی
فیزیک

کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی

مدت زمان اقامت
در خوابگاه
 4ترم
 3ترم
 4ترم
 4ترم
 3ترم
 3ترم

74

تجارب دانشجویان دختر از سکونت در خوابگاههای دانشجویی....

مشارکتکننده

سن

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

1
3
3
10
11
12
13
14
14
11
11
13
13
20
21
22
23
24

22
21
20
24
20
21
21
21
20
21
22
20
21
21
20
22
22
21

روانشناسی
متالوژی
جامعهشناسی
اقتصاد بازرگانی
روانشناسی
مهندسی شیمی
زبان و ادبیات فارسی
مترجمی زبان انگلیسی
حقوق و معارف اسالمی
زبان و ادبیات فارسی
مهندسی شیمی
جامعهشناسی
مهندسی کامپیوتر
مترجمی زبان انگلیسی
روانشناسی
اقتصاد بازرگانی
مهندسی علوم دام
اقتصاد بازرگانی

کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
ارشد پیوسته
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی

مدت زمان اقامت
در خوابگاه
 1ترم
 4ترم
 4ترم
 3ترم
 3ترم
 1ترم
 1ترم
 1ترم
 4ترم
 1ترم
 1ترم
 4ترم
 1ترم
 4ترم
 2ترم
 1ترم
 1ترم
 1ترم

افزایش صبر و توان تحمل مشکالت :عده زیادی از مشارکتکنندگان بیان کردند که سکونت
در خوابگاه ،صبر و تحمل آنها را بهشدت افزایش داده و موجب شده است که آنها این ویژگی
مثبت را در خود پرورش داده و تحمل خود را باال ببرند .یکی از مشارکتکنندگان دراینباره
میگوید:

"خوابگاه باعث شده که اخالق و رفتارم تغییر کنه .من قبالً بهمحض اینکه چیزی بهم میگفتن،
سریع ناراحت می شدم ولی از وقتی که اومدم خوابگاه فهمیدم که سریع ناراحت شدن فایده
نداره و باالخره باید تحمل کنم و عصبانیتم رو کنترل کنم" (مشارکتکننده شماره .)1
مشارکتکننده دیگری به نقش خوابگاه در افزایش صبر وی در برآورده کردن نیازهایش اشاره
میکند و میگوید:

" من دیگه لوس نیستم و صبرم بیشتر شده .قبالً اگه چیزی از مامانم میخواستم و نمیخرید،
گریه میکردم ولی االن بیشتر درک میکنم" (مشارکتکننده شماره .)3
در حقیقت ،مشارکتکنندگان معتقد بودند ازآنجاکه در خوابگاه باید در کنار افرادی با عقاید
و رفتارهای گوناگون زندگی کنند ،همین مسئله موجب میشود که آنان صبر و تحمل خود را
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افزایش دهند تا بتوانند با رفتارهای مختلف دیگران ،بهتر کنار آمده و زندگی راحتتری را
تجربه نمایند .بهعنوانمثال یکی از مشارکتکنندگان میگوید:

"وقتی میای خوابگاه ،یه اتاق کوچیک هست و آدمهای مختلف و گاهی کف خواب هم هست
که میشیم  1نفر .بچهها از شهرها و فرهنگهای مختلف هستن و نمیتونی هر کاری که دلت
میخواد انجام بدی .مثالً یکی میخواد آهنگ گوش بده ولی تو میخوای درس بخونی یا اینکه
تو میخوای بخوابی ولی یکی تازه بیدار شده و این باعث میشه که صبر و تحمل آدم باال بره"
(مشارکتکننده شماره .)4
مشارکتکننده دیگری نیز لزوم داشتن صبر و تحمل در خوابگاه را اینگونه توصیف میکند:

"برای زندگی در خوابگاه باید انسانی با ظرفیت باال باشی تا بتونی افراد متفاوت و فرهنگهای
مختلف رو تحمل کنی .باید صبور باشی وگرنه نمیشه لذت برد" (مشارکتکننده شماره .)21
یادگیری مدیریت مالی :تعداد زیادی از مشارکتکنندگان بیان کردند که سکونت در محیط
خوابگاه موجب شده که آنها مدیریت مالی را یاد گرفته و هزینههای اقتصادی خود را مدیریت
نمایند تا در مدتزمان تعیینشده دچار مشکل نشوند .یکی از مشارکتکنندگان ،به نقش
خوابگاه در بهبود مدیریت اقتصادی خود اشاره میکند و میگوید:

"از وقتی که اومدم خوابگاه ،مدیریت اقتصادیام خیلی بهتر شده .قبالً اصالً تو فاز اقتصادی
نبودم ولی االن میسنجم که چه چیزی رو الزم دارم و چه چیزی رو الزم نیست که داشته
باشم .کالً مدیریت آدم خوب میشه تا پولی رو که داری درست خرج کنی که هنوز به آخر ماه
نرسیده دوباره نگی پول" (مشارکتکننده شماره .)2
مشارکتکننده دیگری میگوید:

" من در خوابگاه مدیریت پولی رو یاد گرفتم .عقل معاش ،اینکه چقدر پول دارم ،چقدر خرج
کنم ،چقدر میتونم شارژ گوشی بگیرم و  ...خالصه توی همه چیز بهتر شدم" (مشارکتکننده
شماره .)4
مشارکتکننده دیگری به نقش سکونت در خوابگاه ،در اهمیت دادن او به مسائل مالی اشاره
میکند و شرایط حال حاضر خود را با زمانی که در خانه بوده مقایسه کرده و میگوید:

"من قبالً دختری بودم که هر وقت بابام بهم پول میداد ،برام مهم نبود که امروز خرجش کنم
یا فردا ولی االن برام مهمه که تا آخر ماه پولم رو مدیریت کنم" (مشارکتکننده شماره .)4
همچنین ،مشارکتکنندگان معتقد بودند که توان مدیریت مالی در خوابگاه مسئله بسیار مهمی
است و افراد باید همیشه آن را مدنظر داشته باشند .یکی از مشارکتکنندگان که خودش
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مدیریت مالی را در خوابگاه یاد گرفته است ،به افرادی که قصد دارند در آینده در خوابگاه
زندگی کنند نیز توصیه میکند که هزینههای خود را مدیریت نمایند و تحت تأثیر دیگران
قرار نگیرند .وی میگوید:

"تو خوابگاه مدیریت هزینهها خیلی مهمه ،یه وقتایی آدم واقعاً تحت تأثیر حرفهای بچهها
قرار میگیره و میره بیرون؛ ولی واقعاً یه وقتایی به ته دیگ میخوری و آدم حتماً باید هزینههاش
رو مدیریت کنه" (مشارکتکننده شماره .)11
تقویت روحیه قدرشناسی نسبت به خانواده :سکونت در محیط خوابگاه موجب شده بود که
افراد با مقایسه شرایط این محیط با محیط خانه ،قدر خانواده را بیشتر بدانند و روحیه
قدرشناسیشان نسبت به خانواده تقویت گردد .یکی از مشارکتکنندگان دراینباره میگوید:

"از وقتی که اومدم خوابگاه ،خیلی بیشتر قدر خانواده رو میدونم .آدم وقتی اطرافیانش رو توی
خوابگاه میبینه و اخالق و رفتار اونها رو با رفتار اعضای خانوادهاش مقایسه میکنه ،شدیداً و
عمیقاً به این نتیجه میرسه که هیچ جایی امنتر و عالیتر از خانواده نیست" (مشارکتکننده
شماره .)3
بهعبارتدیگر ،دور بودن از خانواده عامل مهمی است که موجب میشود افراد پس از حضور
در خوابگاه ،قدر خانواده را (که ممکن است تا پیش از حضور در خوابگاه کمتر متوجه آن
بودهاند) بیشتر بدانند .گاهی نیز این قدرشناسی نسبت به خانواده به حدی در خوابگاه تقویت
شده بود که مشارکتکنندگان در برخی از رفتارهایشان با خانواده نیز تجدیدنظر کرده بودند.
نظیر این مشارکتکننده که میگوید:

"االن خیلی بیشتر قدر خانواده رو میدونم .چون یه مدت نمیبینمشون و بعد که میرم می-
بینمشون ،حرف گوش کنتر شدم و هر چی که مامانم میگه ،فقط میگم چشم تو جون بخواه"
(مشارکتکننده شماره .)4
آشنایی با فرهنگها و آداب و رسوم مختلف :یکی دیگر از آثار مثبت سکونت در خوابگاههای
دانشجویی که مشارکتکنندگان زیادی به آن اشاره کردند ،آشنا شدن با فرهنگهای مختلف
و نحوه آداب و رسوم آنها بود .یکی از مشارکتکنندگان میگوید:

"تو خوابگاه با یکسری آدمهای مختلف از شهرهای مختلف آشنا میشی و چیزهای خوبی یاد
میگیری .مثالً چیزهای جدیدی که میخورن رو یاد میگیریم و امتحان میکنیم ،یک سری
اطالعات از فرهنگهای مختلف به دست میاریم و با اخالقیات سایر فرهنگها آشنا میشیم و
این خیلی خوبه" (مشارکتکننده شماره .)10
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مشارکتکننده دیگری دراینباره میگوید:

"یه ویژگی مثبت خوابگاه این هست که آدم با ویژگیهای فرهنگ و آداب و رسوم شهرهای
دیگه آشنا میشه" (مشارکتکننده شماره .)11
برخی از مشارکتکنندگان نیز آشنایی با فرهنگهای مختلف را بسیار مثبت ارزیابی کرده و
آن را فرصتی مغتنم برای کسب تجربه و پخته شدن میدانستند .به اظهارات این مشارکت-
کننده توجه کنید:

"یک جنبهای از خوابگاه که خیلی خیلی خیلی مثبت بوده ،برخورد با آدمای مختلف و طرز
فکرهای متفاوته و این خودش کلی تجربه میاره که قشنگ پخته بشی" (مشارکتکننده شماره
.)11
یادگیری و تقویت مهارتهای مختلف :تعدادی از مشارکتکنندگان بیان کردند که سکونت
در خوابگاه موجب شده که آنها برخی مهارتها را یاد بگیرند و اطالعات خود را افزایش دهند.
یکی از مهارتهایی که اکثریت دانشجویان دختر به آن اشاره کردند ،یادگیری مهارت آشپزی
بود که در واقع عدم تمایل به غذای سلف ،موجب بهبود و یادگیری این مهارت شده بود .یکی
از مشارکتکنندگان دراینباره میگوید:

"از زمانی که اومدم خوابگاه ،مهارتهای زندگی رو بهتر و بیشتر از قبل یاد گرفتم مثل همین
آشپزی و آشپزیام بهتر شده".
مشارکتکننده دیگری میگوید:

"من خودم تو خونه که بودم خیلی کم آشپزی میکردم و همش بر عهده مادر و خواهر بزرگترم
بود ،ولی از موقعی که اومدم دانشگاه و خوابگاه ،آشپزی کردن رو اکثر اوقات خودم انجام میدم
و آشپزیم خیلی بهتر شده" (مشارکتکننده شماره .)13
عالوه بر مهارت آشپزی ،حضور در کارگاهها و برنامههای آموزشی داخل یا خارج دانشگاه در
وقتهای آزاد نیز عامل دیگری بود که به افزایش مهارتهای دانشجویان ساکن در خوابگاه
کمک کرده بود .بهعنوانمثال یکی از مشارکتکنندگان میگوید:

"وقتی که دانشجو میشی ،توی خوابگاه مطمئناً فرصت بیشتری در اختیارته .اینکه میتونی یه
سری کارگاه ها رو داخل خوابگاه یا بیرون از خوابگاه شرکت کنی و این باعث میشه سطح
اطالعاتت باالتر بره" (مشارکتکننده شماره .)21
افزایش نظم و مسئولیتپذیری  :حضور در خوابگاه دانشجویی و زندگی کردن در کنار افراد
دیگر موجب شده بود که افراد نظم و مسئولیتپذیریشان نسبت به قبل افزایش یابد و تقریباً
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تمامی مشارکتکنندگان ،این افزایش را ناشی از شرایط خوابگاه و زندگی کردن در کنار افراد
دیگر میدانستند .یکی از مشارکتکنندگان دلیل افزایش نظم خود در خوابگاه را در مقایسه
با خانه اینگونه توضیح میدهد:

" اینجا مجبورم تمام وسایلم رو جمع کنم که مثالً ظرفم گم نشه یا مثالً اگر چیزی خوردم
باید سریع بشورم ،یا مثالً وقتی میرم حموم باید سریع لباس هام رو پهن کنم که خشک بشه
و بعدش هم سریع جمع کنم چون بچههای دیگه میخوان لباس هاشون رو خشک کنن ،یا
مثالً اگر لباس تو کمد بهم ریخته باشه چون کمدها کوچک هستن نمی تونی چیزی رو توی
کمد پیدا کنی و باید همیشه مرتب باشه و اینجور چیزا نظم رو خیلی نسبت به خونه بیشتر
کرده" (مشارکتکننده شماره .)1
مشارکتکننده دیگری به عواقب بینظمی در خوابگاه اشاره میکند و لزوم منظم بودن را
اینگونه شرح میدهد:

"اگر تو خوابگاه بینظم باشم ،بقیه اذیت میشن اما توی خونه اگه بینظم باشم مامانم جمع
میکنه .ولی اینجا کسی نیست که جمع کنه و بقیه سرت نق میزنن؛ پس باید جوری باشی که
بقیه اذیت نشن" (مشارکتکننده شماره .)3
وی در ادامه به اهمیت مسئولیتپذیری در خوابگاه اشاره میکند و میگوید:

"اگه من مسئولیتپذیر نباشم و بدقولی کنم ،هماتاقیام هم بدقولی میکنه .هماتاقی مثل
خانواده نیست که بگذره و من اگه کاری رو بهموقع انجام ندم بهم تذکر میدن" (مشارکتکننده
شماره .)3
بنابراین همانگونه که نقلقولهای فوق نشان میدهد ،بخشی از علت افزایش نظم و
مسئولیتپذیری در محیط خوابگاه به دلیل اجتناب از مواجهشدن با سرزنشهای هماتاقیها و
داشتن زندگی راحت و بدون درگیری است .چنانچه یکی دیگر از مشارکتکنندگان ،علت
مسئولیتپذیریاش را اینگونه بیان میکند:

"مثالً اینکه امروز نوبت یه نفر بود که اتاق رو جارو بزنه ولی بیمسئولیتی میکرد و جارو
نمیزد و بقیه خیلی ازش ناراحت میشدن و بهش میگفتن ،اونم احساس خجالت میکرد ولی
به روی خودش نمیآورد و همین ترس از سرزنش دیگران باعث شد مسئولیتپذیری من
بیشتر بشه" (مشارکتکننده شماره .)11
تقویت بعد معنوی و عمل به باورهای دینی :سکونت در خوابگاه برای تعداد زیادی از مشارکت-
کنندگان موجب تقویت بعد معنوی و نزدیکی بیشتر آنها به خدا شده بود .طبق گفته
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مشارکتکنندگان ،دوری از خانواده موجب شده بود که ارتباط آنها با خدا تقویت گردد و به
خدا نزدیکتر شوند .یکی از مشارکتکنندگان دراینباره میگوید:
"تو خوابگاه همیشه دلتنگ میشی و هیچکس رو نداری و فقط به خدا پناه میبری" (مشارکت-
کننده شماره .)14
مشارکتکننده دیگری میگوید:

"من تو خوابگاه بیشتر مذهبی هستم ،چونکه از خانوادهام دورم و احساس میکنم اینجا تنها
کسی که هست ،خداست و خیلی بهش نزدیک میشم و حس میکنم به خدا نزدیکترم"
(مشارکتکننده شماره .)1
همچنین عدهای از مشارکتکنندگان بیان کردند که از زمان حضور در خوابگاه ،به علت
شرایط این محیط ،آنها به نماز اول وقت و خواندن نماز در مسجد و به جماعت اهمیت
بیشتری میدهند و معموالً نمازشان را در مسجد میخوانند .بهعنوانمثال یکی از
مشارکتکنندگان میگوید:

"تو خونه خیلی کم پیش میاد که بریم مسجد نماز بخونیم ولی اینجا وقتی میبینیم مسجد
دانشگاه هست یا تو خوابگاه نماز جماعت هست ،بیشتر میریم" (مشارکتکننده شماره .)13
گاهی نیز مشارکتکنندگان تحت تأثیر هماتاقیهایشان به انجام اعمال دینی و بهویژه نماز اول
وقت ،حساستر شده بودند و این تجربه ،توسط تعداد زیادی از مشارکتکنندگان مطرح گردید.
بهعنوانمثال به تجربه یکی از مشارکتکنندگان توجه کنید:

"من یک هماتاقی داشتم که قاری قرآن بود و بقیه هماتاقیهام هم مذهبی بودند .من قبالً
نماز میخوندم ولی دقت نمیکردم که اول وقت باشه ،ولی از وقتی که با این دختر آشنا شدم
بهطور ناخودآگاه و بدون اینکه کسی به من بگه ،نمازم رو اول وقت میخوندم" (مشارکتکننده
شماره .)4
برای برخی از مشارکتکنندگان نیز محیط خوابگاه نسبت به خانه ،محیط مناسبتری برای
تقویت بعد معنوی و انجام اعمال دینی بود .یکی از مشارکتکنندگان که خانوادهاش در ابعاد
دینی ضعیف هستند ،دراینباره میگوید:

"تو خوابگاه بهتر از قبل به مسائل معنوی میپردازم چونکه تو خونه ما آدمای مذهبیای نیستن
و من خودم به یه سری چیزا اعتقاد دارم که تو خونه ندارن و من اینجا راحتترم" (مشارکت-
کننده شماره .)13
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 .2-4مشکالت سکونت در خوابگاه دانشجویی
زندگی در خوابگاه دانشجویی اگرچه فرصتی مناسب برای رشد و پیشرفت در ابعاد مختلف
است ،اما مشکالتی نیز به همراه دارد که در ادامه به بیان آنها میپردازیم.
احساس غربت و دلتنگی :مشارکتکنندگان بیان کردند که روزهای آغازین حضور آنها در
خوابگاه با احساس دلتنگی و غربت همراه بوده است و آنها در اولین روزهای حضور در خوابگاه،
شرایط سختی را تحمل کرده بودند .یکی از مشارکتکنندگان میگوید:

"روزهای اولی که اومدم خوابگاه ،تنها بودم و همش دلم میگرفت .چونکه با کسی ارتباط
نداشتم و خیلی حساس بودم و وقتی کسی چیزی بهم میگفت ،میاومدم تو اتاق گریه
میکردم" (مشارکتکننده شماره .)11
مشارکتکننده دیگری که از شهرستانهای استان کرمان آمده است ،درباره احساس غربت
و دلتنگیِ اوایل حضورش در خوابگاه اینگونه میگوید:

" با اینکه کرمان استان من بود ولی مهرش خیلی غریب بود ،چون من همیشه کنار پدر و
مادرم بودم و تنهایی راه دور نرفته بودم و شرایط خوابگاه خیلی برام سخت بود"
(مشارکتکننده شماره .)13
دانشجوی دیگری نیز به سختیهای سال اول سکونتش در خوابگاه اشاره میکند و میگوید:

"سالِ اولی که اومده بودم خوابگاه ،همش دلم میخواست برم خونه ،خیلی دپرس بودم و
همیشه گریه میکردم" (مشارکتکننده شماره .)20
فشارهای روانیِ ناشی از هم اتاق شدن با افراد نامناسب :یکی از مهمترین مشکالت سکونت
در خوابگاه دانشجویی که تعداد زیادی از مشارکتکنندگان به آن اشاره کردند ،هم اتاق شدن
با افراد نامناسب بود .در حقیقت ،زمانی که افراد در اتاقی ساکن شده بودند که عقاید
هماتاقیهایشان با عقاید آنها ناهمخوان و در تضاد بود ،این امر مشکالتی را ایجاد کرده و
موجب فشارهای روانی شده بود .به تجربه یکی از مشارکتکنندگان توجه کنید:

"اخالق بچهها به اخالق من نمیخورد ،سبک زندگی و تربیت خاصی داشتن .مثالً موسیقی با
صدای بلند گوش میدادن ،لیوان شخصی منو برمیداشتن ،بطری آب منو که شخصی بود و
تو یخچال گذاشته بودم برمیداشتن ،یا موقع خواب چراغ رو روشن میگذاشتن و رعایت
نمیکردن؛ و این رفتارها منو خیلی ناراحت و عصبانی میکرد" (مشارکتکننده شماره .)3
مشارکتکننده دیگری به ناهمخوان بودن عقاید دینیاش با عقاید هماتاقیهایش اشاره میکند
و میگوید:
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"من قبل از اینکه دانشگاه بیام ،کالً عروسی هم زیاد نمیرفتم ولی وقتی اومدم خوابگاه ،اومده
بودم تو شرایطی که بچهها هر روز آهنگ های شاد و اینجور چیزا گوش میدادن و خب اینا
خیلی روی من اثر منفی داشت .بچهها یه سری فیلمهای بدون سانسور میدیدن و طرف تو
فیلم برهنه بود ،یا مثالً فیلمایی میدیدن که کالً از اول تا آخرش رقص و آهنگ بود و من
واقعاً با اینا نمی تونستم کنار بیام .وحشتناک بود و من هیچوقت نتونستم این مسئله رو حل
کنم" (مشارکتکننده شماره .)14
برای برخی از مشارکتکنندگان نیز هم اتاق شدن با افراد نامناسب به حدی سخت و
غیرقابلتحمل بوده که آنها فشار های روانی زیادی رو متحمل شده بودند و حتی تصمیم به
انصراف از دانشگاه و یا انتقالی گرفته بودند .نظیر این مشارکتکننده که میگوید:

"اون مدتی که هماتاقیهام بد بودن ،روزی  1-1بار به خانوادهام (بهویژه مامانم) زنگ میزدم
و هر دفعه هم گریه میکردم .حتی کار به جایی رسیده بود که میخواستم انصراف بدم یا
انتقالی بگیرم" (مشارکتکننده شماره .)2
کیفیت پایین غذای سلف :یکی دیگر از مشکالت زندگی در خوابگاه ،کیفیت پایین غذای سلف
بود که عدهای از مشارکتکنندگان از این مسئله شکایت داشتند و معتقد بودند که غذای
نامناسب سلف ،مشکالت زیادی برایشان ایجاد کرده است .یکی از مشارکتکنندگان دراینباره
میگوید:

" از وقتی که اومدم خوابگاه ،خورد و خوراکم واقعاً داغون شده و غذای مناسب ندارم .چون
غذای سلف خیلی بده ،خیلی بده و واقعاً نمیشه بخوریش .وقتی هم که غذا بد باشه روی
سالمتیمون خیلی اثر میذاره و از موقعی که اومدم اینجا ،حال جسمیام خیلی بهم ریخته"
(مشارکتکننده شماره .)11
مشارکتکننده دیگری نیز میگوید:
"غذای سلف خیلی افتضاحه و بهم نمیسازه" (مشارکتکننده شماره .)13
کاهش کیفیت درس خواندن :یکی دیگر از مشکالت سکونت در خوابگاه دانشجویی ،نامناسب
بودن شرایط خوابگاه برای مطالعه بود که موجب کاهش کیفیت درس خواندن ،در برخی
مشارکتکنندگان شده بود .برخی از دانشجویان بیان کردند که آنها تا قبل از سکونت در
خوابگاه ،همیشه در منزل و در اتاق شخصیشان مطالعه میکردهاند و ازآنجاکه به شرایط
مطالعه در خوابگاه و همچنین کتابخانه عادت نداشتهاند ،این امر موجب کاهش میزان مطالعه
و افت تحصیلی آنها شده بود .یکی از مشارکتکنندگان میگوید:
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"اوایلی که ا ومده بودم خوابگاه ،اصالً عادت نداشتم برم کتابخونه یا اصالً عادت نداشتم تو اتاق
با بچه ها درس بخونم .چون تو خونه اتاق مجزا و جداگانه داشتم و اولش اینجا برام خیلی
سخت بود؛ یعنی ترم یک به خاطر همین شرایط ،من کالً گند زدم و خیلی سخت بود"
(مشارکتکننده شماره .)22
برخی دیگر از مشارکتکنندگان نیز ،باال بودنِ حجم تکالیف در خوابگاه را عامل کاهش
میزان مطالعه خود میدانستند .نظیر این مشارکتکننده که میگوید:

"االن کمتر درس میخونم ،چونکه آدم باید به یه سری کارهای شخصی هم برسه و این کارا
خیلی وقت آدم رو میگیره .اینجا باید غذا درست کنی ،لباس و ظرف بشوری ،تختت رو مرتب
کنی و در نتیجه وقت کمتری برای درس خوندن باقی میمونه" (مشارکتکننده شماره .)4
مشارکتکننده دیگری نیز دراینباره میگوید:

" اینجا کمتر درس میخونم و تو خونه بیشتر درس میخوندم .چون تو خونه آرامش بیشتری
داشتم و دیگه دغدغه غذا درست کردن و سروصدای بچهها نبود .از طرفی هم من تو سالن
مطالعه هم اصالً نمیتونم درس بخونم و باید حتماً تو اتاق درس بخونم؛ اما تو اتاق هم یکی
میخواد حرف بزنه ،یکی میخواد بخوابه و رعایت نمیکنن" (مشارککننده شماره .)22
بهم خوردن نظم خواب :مشکل دیگری که سکونت در خوابگاه برای برخی از دانشجویان ایجاد
کرده بود ،بهم خوردن نظم خواب آنها بود .در واقع سروصدای زیاد موجود در اتاق و همچنین
ناهمخوانی برنامههای دانشجویان ساکن در اتاق با یگدیگر (که موجب میشد آنها تا دیر وقت
بیدار بمانند) ،ازجمله مهمترین عواملی بودند که منجر به بهم خوردن نظم خواب افراد شده
بودند .بهعنوانمثال به تجربه این مشارکتکننده توجه کنید:

"بچهها تو اتاق خیلی سروصدا میکردند و من سردرد میگرفتم و نمیتونستم بخوابم .یا اینکه
تو اتاق نور بود و من با نور نمیتونستم بخوابم و بزرگترین عذاب برای من نور بود"
(مشارکتکننده شماره .)11
مشارکتکننده دیگری نیز میگوید:

"من از وقتی که اومدم خوابگاه ،ساعات خوابم کمتر شده و مثل خونه نیست که ساعات خواب
آدم تنظیم باشه" (مشارکتکننده شماره .)13

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

سال هشتم -شماره  – 41بهار و تابستان 73 4931

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با روش کیفی و با هدف بررسی تجارب دانشجویان دختر از سکونت در
خوابگاه های دانشجویی صورت گرفت .نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که سکونت در
خوابگاه دانشجویی ،فرصت مناسبی برای رشد افراد در ابعاد مختلف فراهم مینماید .یکی از
مهمترین فرصتهای حاصل از سکونت در خوابگاه ،ایجاد و پرورش حس استقالل بود که از
نتایج مثبت جدا شدن و دوری از خانواده بود و موجبات پیشرفت افراد در سایر زمینهها را
فراهم نموده بود .همانگونه که سایر مطالعات نیز نشان دادهاند که ترک خانه و جدایی از
خانواده ،دوستان و محله برای حضور یافتن در دانشگاه ،میتواند تأثیر پایداری در پیشرفت
آینده افراد داشته باشد (مارگولیس .)1331 ،همچنین سکونت در خوابگاه و زندگی در کنار
افراد دارای فرهنگ ها و عقاید مختلف ،موجب افزایش صبر و باال رفتن توان تحمل افراد شده
و سبب انطباق آنها با شرایط گردیده بود .در واقع زندگی در کنار افراد دارای عقاید گوناگون،
میتواند استرسهایی را برای افراد ایجاد نماید و تجربه استرس بهطور منظم در زندگی
دانشجویان اتفاق میافتد .بهویژه زمانی که خواستههای محیط از تواناییهای مقابله افراد فراتر
میروند ،ضرورت نیاز به انطباق و باال بردن توان تحمل بیشتر آشکار میگردد (دیسون و رنک،
.)2001
یادگیری مدیریت مالی و تقویت روحیه قدرشناسی نسبت به خانواده نیز از فرصتهای
مثبت دیگری بودند که سکونت در خوابگاه به همراه داشت و از نتایج مثبت جدا شدن از
خانواده محسوب میشوند .همچنین آشنایی با فرهنگها و آداب و رسوم مختلف (که ناشی از
سکونت در کنار افراد گوناگون بود) ،فرصت دیگری بود که خوابگاه برای دانشجویان به ارمغان
آورده بود .عالوه بر این ،اقامت در خوابگاه موجب یادگیری مهارتهای مختلف نظیر آشپزی
شده و نظم و مسئولیتپذیری افراد را افزایش داده بود؛ و این افزایش نظم و مسئولیتپذیری
عمدتاً ناشی از شرایط محیط خوابگاه و قوانین حاکم بر اتاقها بود که توسط خود دانشجویان
وضع شده بود .تقویت بعد معنوی و افزایش عمل به باورهای دینی (تحتِ تأثیر داشتن هم-
اتفاقی های مناسب) هم فرصت دیگری بود که سکونت در خوابگاه برای برخی دانشجویان به
ارمغان آورده بود؛ و با توجه به اینکه برخی مطالعات نشان دادهاند که بین ابعاد دینداری
دانشجویان و مؤلفههای سرمایه روانشناختی آنها یعنی عزت نفس ،مرکز کنترل و
خودکارآمدی همبستگی معناداری وجود دارد (میرزایی ،میرزایی و فتحی ،)1331 ،بنابراین،
این فرصت حاصل از سکونت در خوابگاه را میتوان بسیار مثبت و سازنده ارزیابی نمود.
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اما سکونت در خوابگاه در کنار ایجاد فرصتهای مناسب و داشتن ابعاد مثبت ،مشکالتی را
نیز برای دانشجویان ایجاد کرده بود .یکی از این مشکالت برای دانشجویان ،احساس غربت و
دلتنگی بود که عمدتاً در اوایل جدایی از خانواده با آن مواجه شده بودند و این مسئله موجب
شده بود که آنان شرایط سخت و احساسات ناخوشایندی را تجربه نمایند .مطابق با این یافته،
نتایج یک مطالعه نیز نشان داد که دوری از والدین برای دانشجویان سال اولی دشوارتر است
(بروکس و دوبیس )1334 ،و دانشجویانی که احساس غربت را گزارش میکنند ،بیشتر احتمال
دارد که سطوح باالیی از ناراحتیهای روانی را نشان دهند (نیولند و فرمان .)1333 ،در همین
راستا مطالعه دیگری نیز که احساس غربت را با روش کیفی در دانشجویان سال اولی بررسی
کرده بود ،نشان داد دانشجویانی که والدینشان در فاصله دورتری زندگی میکردند ،احساس
غربت و دلتنگی بیشتری داشتند و در عزتنفس و منبع کنترل درونی نیز نمرات پایینتری
کسب کرده بودند (تاگنولی.)2003 ،
هم اتاق شدن با افراد نامناسب نیز مشکل دیگر سکونت در خوابگاه بود که برای افراد
استرس و فشار های روانی ایجاد کرده و موجبات ناراحتی عمیق آنان را فراهم نموده بود .مطابق
با این یافته ،نتایج برخی مطالعات هم نشان دادهاند که حضور در دانشگاه میتواند یک تجربه
استرسزا باشد که احتمال دارد به میزان قابلتوجهی نشانههای افسردگی را در دانشجویان
افزایش دهد (ژائو و ییو2013 ،؛ دیسون و رنک .)2001 ،از مشکالت دیگری که دانشجویان
خوابگاهی با آن مواجه بودند ،کیفیت پایین غذای سلف بود که مشکالتی را نیز برای افراد
ایجاد کرده بود و عدهای از دانشجویان از این مسئله بهشدت ناراضی بودند .مطابق با این یافته،
مطالعات نیز نشان دادهاند که حساسیت غذایی در دانشجویان دانشگاه وجود دارد و تقریباً تمام
حوزههای زندگی دانشجویان را تحت تأثیر قرار میدهد (ارسیگ و ویلیامز .)2013 ،در نهایت،
کاهش کیفیت درس خواندن و بهم خوردن نظم خواب نیز از دیگر مشکالتی بودند که
دانشجویان دختر خوابگاهی با آن مواجه بودند.
بنابراین سکونت در خوابگاه برای دانشجویان دختر ،فرصتها و آسیبهای متعددی ایجاد
مینماید که این مطالعه بخش عمدهای از آنان را از طریق تجارب دسته اول دانشجویان ،آشکار
نمود .با توجه به اینکه محیط خوابگاهی و کیفیت آن شاخص مهمی در انتخاب و جذب
دانشجویان است و دانشجویان فارغالتحصیل بهترین مبلغ در تصمیمگیری دانشجویان آینده
هستند ،با توجه به نتایج حاصل از این بررسی پیشنهاد میشود که در راستای بهبود شرایط
خوابگاه های دانشجویی اقدامات الزم صورت گیرد و تالش شود تا امکان جابجایی اتاق برای
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دانشجویانی که با فشارهای زیادی از جانب هماتاقیهایشان مواجه هستند ،تسهیل گردد.
همچنین تالش شود تا کیفیت غذای سلف افزایش یابد و تا حد امکان شرایطی فراهم گردد تا
تعداد دانشجویان ساکن در اتاقها کاهش یابد تا از این طریق ،از برخی مشکالت دانشجویان
کاسته شود .الزم به ذکر است که این مطالعه با برخی محدودیتها نیز همراه است .نمونهگیری
از یک جنسیت و همچنین انتخاب نمونه از دانشجویان یک خوابگاه ،از محدودیتهای مطالعه
حاضر محسوب میشود؛ و لذا در تعمیم نتایج باید احتیاط نمود.
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