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هایخودگراندرشهرهایزندگیدانشجوییدرخوابگاهالشچ

  (هایاجتماعیباتأکیدبرآسیب)تهران
 ستارپروین

2/6/96 :تاریخپذیرش2/9/92 :تاریخدریافت

چکیده
خودگردان های  فرهنگی خوابگاه -و مسایل اجتماعیها  مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی چالش

های  امعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان ساکن خوابگاهج. دپرداز یمان دانشجویی در شهر تهر

و ( پرسشنامه)تحقیق از طریق روش تحقیق کمی های  داده. خودگردان در سطح شهر تهران است

های  دهد که خوابگاه می نتایج تحقیق نشان. تگردآوری شده اس( مصاحبه و مشاهده) کیفی 

انند نداشتن حریم خصوصی ساکنین به دلیل ازدحام و خودگران با  مسایل و چالش هایی م

تراکم جمعیت، شلوغی و سروصدا، نزاع و درگیری دانشجویان بر سر مسایل مختلف، سکونت 

افراد غیر دانشجو،عدم تعلق به خوابگاه، بیگانگی از محیط خوابگاه، درگیری با همسایگان و 

... د اعتیاد و مصرف انواع مواد مخدر واجتماعی ماننهای  گرایش به رفتارهای پرخطر و آسیب

از سوی دیگر سبک زندگی دانشجویان و مسایل فرهنگی مرتبط با آن دارای آسیبهای .مواجه اند

براساس نتایج، به ترتیب تماشای .دانشجویی استهای  خاص خود در این گونه از خوابگاه

بیشترین شیوع در میان  ی غیرمجاز، مصرف سیگار، و مصرف قلیان دارایها لمیفو  ها تیسا

از سوی دیگر مصرف کراک و شیشه ، .باشد یمهای خودگردان دانشجویان ساکن خوابگاه

 باشد یمهروئین و کوکایین و تریاک،دارای کمترین میزان شیوع 

اجتماعی و های  اجتماعی، چالشهای  آسیب، خودگردانهای  دانشجو، خوابگاه:هاکلیدواژه

 فرهنگی، تهران
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فرهنگی خوابگاه های خودگردان  -نتایج این مقاله حاصل پژوهشی با عنوان ارزیابی پیامدهای اجتماعی .  

ت و فناوری به است که با حمایت مالی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقا( خصوصی)

 .انجام رسیده است

 (sparvin1359@gmail.com)عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی.   
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مسئلهطرح
این مقاله تالش دارد تا با استفاده از روش تحقیق ترکیبی و با رویکرد آسیب شناسی اجتمااعی و  

هاای   و مسایل اجتماعی و فرهنگی خوابگاهها  تاکید بر سبک زندگی دانشجویان به بررسی چالش

 .بر ساکنان اصلی آن یعنی دانشجویان در سطح شهر تهران بپردازد( خصوصی)خودگردان 

در .بوده استها  مسولین دانشگاههای  دانشجویی همواره یکی از دغدغههای  وع خوابگاهموض

دولتی های  چند سال اخیر و با رشد کمی تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی، خوابگاه

و مراکز آموزشی بنا به ها  پاسخ گوی نیاز تعداد فزاینده دانشجویان نبوده است و دانشگاه

د، اقدام به تاسیس و دایر کردن خوابگاههای موسوم به خودگردان یا خصوصی خوهای  ضرورت

عالو بر ابعاد فنی دارای ابعاد و پیامدهای اجتماعی و ها  به طور مسلم این خوابگاه.کرده اند

 . باشند می فرهنگی نیر

ی خصوصی و عمومی، عدم رعایت  فردیت، تداخل حوزه شدن زیستی اجباری، کم رنگ هم

-، سبکهای جدید گیری روابط و هویت، سر و صدای موجود در محیط خوابگاه، شکلبهداشت

، تغییر ها بخش آرامهای ناشی از عوامل متعدد، مصرف مخدرها و های زندگی متفاوت، استرس

، به علت دشو در این محیط با آن روبرو میدانشجو  که هستند تجربیاتی همه و همه در تغذیه

های  ها و رشته ها، قومیت ، نگرشفکرها طرز دارای که اتاق هر در ا بیشتر،نفر ی 4 سکونت عمدتاً

تواند عادات، رفتار و عقاید خاصی را شکل دهد که حتی  این امر می ،تحصیلی متفاوت هستند

از طرف دیگر، .ها را با خود به همراه داشته باشند ویژگی این ، دانشجودر محیط بعد از خوابگاه

ای خوابگاه را نیز در بر شود، بلکه این فضا، کالبد سازهفراد دانشجو ختم نمیخوابگاه تنها به ا

به عبارت دیگر، نحوه ساخت و ساز خوابگاه، تعداد دانشجویان ساکن در یک خوابگاه، . گیردمی

ها، همه در نحوه زندگی افراد در خوابگاه و نگرش آنان نسبت به خوابگاه میزان تراکم و شلوغی

 ،های مختص به خودهر فضا و مکان در زمان. دانشگاه بسیار موثر است و حتی محیط

که گرچه ممکن است در طول زمان تغییر کند، اما  ،را به دنبال دارد های خاص خود فرهنگ

  .کارکردها و فرهنگ خاص خود را به دنبال دارد

دانشجویی به ی ها خوابگاهبا این حال در چند سال گذشته وزارت علوم اقدام به واگذاری 

های  بخش خصوصی و غیر دولتی کرده است و به اصطالح اقدام به برون سپاری خوابگاه

دارای  شود یمبه طور مشخص هر طرحی که اجرا .دانشجویی در سطح شهرها کرده است
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بخشی از این پیامدها، قابل پیش بینی و بخشی . استپیامدهای مثبت و منفی فرهنگی و اجتماعی 

که  کنند یمدانشجویانی اقدام به زندگی خوابگاهی  عمدتاً .و غیرقابل پیش بینی است نیز ناخواسته

و یا در صورت عدم  کنند یماز خانواده خود دورند به همین دلیل یا اقدام به زندگی در خوابگاه 

های دانشجویی در خوابگاه.کنند یمهای اجاره سطح شهر امکان و یا استطاعت مالی، در خانه

تعداد ای که در دوره -ها خود را موظفو دانشگاه داد یمیشتر معنای دولتی بودن گذشته ب

ولی امروزه با زیاد شدن  کردند یمبه تهیه خوابگاه و امکانات مرتبط با آن   -کم بود انیدانشجو

های دولتی، جوابگوی نیازها و تعداد ، امکانات خوابگاهها دانشگاهپذیرش دانشجویان در سطح 

لذا، مدیریت امور دانشجویی در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و . ان نیستدانشجوی

ها با عنوان خودگردان یا خصوصی در چند سال اخیر کرده ، اقدام به تاسیس خوابگاهها دانشگاه

 .پیامدهای اجتماعی و فرهنگی متعددی را به دنبال داشته باشد تواند یماست که این امر 

ضرورتتحقیق
از ساوی دیگار، آناان    . آیند جوامع مدرن به حساب می جویان گروه اجتماعی فعالی در همهدانش

ماندگی یک جامعاه نقشای   نقش آنان در پیشبرد و یا عقباند و  خود تولیدکننده علمی و فرهنگی

نقاش و جایگااه دانشاجویان     نیتر مهمرسد که در این راستا به نظر می. بسیار حائز اهمیت است

عملای ایان نقاش بار      راتیتاثث و کل دانشگاه به طور عام، توجه به بعد علمای و   صخابه طور 

ها و مسائل و مشکالت مرتبط باا آن تاا   خوابگاه مسئلهرسد با این وجود به نظر می. جامعه است

که حدود نیمای   آنجااز . خود قرار داده است الشعاع تحتها را حد زیادی جایگاه علمی دانشگاه

اهمیتای مضااعف    مسائله ، لزوم توجه به این  کنندها زندگی میشور در خوابگاهاز دانشجویان ک

های و مساائل دانشاجویان در رابطاه باا     آسیب نیتر مهماز همین رو لزوم شناسایی . کندپیدا می

 .امری انکارناپذیر است( خصوصی)های دانشجویی اعم از دولتی و خودگردان خوابگاه

رشد اعتیاد و یا مصرف مشروبات الکی در  ثال مسئلهمبر همین اساس است که برای 

اما موضوع . شودها مطرح میها و یا حتی استفاده از داروهای خاص در میان خوابگاهخوابگاه

ها با برخی از مسائل جامعه، اینجا است که با وجود مشابهت این مشکالت و مسائل در خوابگاه

کنند، مشابه ا سایر مردمی که در جامعه زندگی میها باما علت و شیوه گرایش افراد خوابگاه

 . نخواهد بود

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
 به نقل از کارشناس صندوق رفاه دانشجویان.  
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،بعضی از باشد یمبه طور یقین،اجرای هر طرحی دارای پیامدهای اجتماعی و فرهنگی 

ها نیز یکی از این طرح( خصوصی)های خودگردان فرهنگی هستند و خوابگاه تاًیماهها  طرح

،دانشجویان و جوانان هستند،لذا توجه به نیازهای ها خوابگاه،با توجه به آنکه ساکنین این باشد یم

یی است که امروزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری با آن مواجه ها ضرورتآنان،یکی از 

موضوع خوابگاههای خودگردان دانشجویی که در چند سال گذشته با رشد کمی مواجه .است

ط با آن کمتر مورد توجه بوده است ولی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن و مسایل مرتب

 .پژوهشگران قرار گرفته است،این مقاله کنکاشی است در این راستا

اهدافتحقیق
 :این مطالعه به دنبال نیل به اهداف زیر است

 های خودگردان یا خصوصی شناخت پیامدهای اجتماعی و فرهنگی خوابگاه ( 

های دولتی در بین خوابگاه(دمولوژیاپی) ها آنی اجتماعی و شیوع ها بیآسای بررسی مقایسه ( 

 و خصوصی 

 دانشجوییهای  ارائه راهکارهایی جهت کاهش پیامدهای منفی خوابگاه (3

سواالتتحقیق

 :سوال اساسی این مقاله این است که   

و مسایل اجتماعی و فرهنگی ها  دارای چه چالش( یا خصوصی) خودگردان های  خوابگاه ( 

 هستند؟

ها  اجتماعی دارای بیشترین شیوع در بین دانشجویان ساکن در خوابگاه های کدام آسیب ( 

 است؟

ارائه ها  به مدیریت دانشگاهها  توان  جهت مدیریت بهتر این خوابگاه می چه راهکارهایی را( 3

 داد؟

 تحقیق پیشینه

 -یبویژه خوابگاهای دولتا  -دانشجوی در داخلهای  مطالعات زیادی در ارتباط با مسایل خوابگاه

 .شود می و خارج انجام شده است که به نتایج برخی از آنها اشاره
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دهد که عواملی همچون دور بودن از  می نشان( 331 )مطالعه رضایی ادریانی و همکاران 

محیط خانه و جدا شدن از خانواده، ورود به محیط جدید، مسائل و مشکالت درسی، رقابت با 

گیری و مشکالت مالی، آینده کاری، ناتوانی در تصمیمها، مسائل و دیگر دانشجویان، آزمون

ها  دانجویان ساکن خوابگاههای  ها از متغیرهای اثرگذاردر استرسها و درسحجم زیاد کالس

درباره شیوع مصرف ( 331 )و شریفی راد و کامران ( 331 )مطالعه شجاع و همکاران .است

عامل گرایش به سیگار در بین  نیتر مهم،  دهد که  دوستان سیگاری در خوابگاه می سیگار نشان

( 331 )ها توسط آراسته پژوهشی دیگر در راستای مسائل و مشکالت خوابگاه. دانشجویان است

خوابی در دانشجویان خوابگاهی عوامل کم خوابی و بی نیتر مهمانجام گرفته است که در آن 

دهد که بیش از نیمی از های این پژوهش نشان میداده. مورد بررسی قرار گرفته است

همچنین نک به پژوهش )خوابی هستند خوابی یا بیها دچار کمدانشجویان ساکن در خوابگاه

مسائل و مشکالت فراوان دیگری در (. 311 دیگری در این زمینه از قانعی و همکاران، 

از قبیل مسائل توان به موارد متعددی می ها آنها مورد توجه قرار گرفته است که در میان پژوهش

خداپناهی و )نقش فاصله جغرافیایی در احساس غربت ( 334 طیبی، )مربوط به بهداشت روانی 

افقی و صادقی، )ها ها و هنجارها و آنومی اجتماعی در خوابگاهارزش مسئلهو ( 333 گنجوی، 

 .را نام برد( 333 

شجویان خوابگاهی به بررسی  بیگانگی اجتماعی در بین دان( 111 )اریک  و همکاران 

ها دهد که دوری از خانواده و اجتماعات و وضعیت نابسامان خوابگاه می نتایج نشان.پرداخته اند 

دانشجویانی . شود از جمله عواملی است که باعث تنهائی دانشجویان جدیدالورود به دانشگاه می

بعالوه . کمتری دارندنمایند، احساس بیگانگی و تنهائی  های اجتماعی فعالیت می که در سازمان

 .دختران دانشجو نسبت به پسران احساس تنهائی و بیگانگی کمتری دارند

در پژوهش خود که تثثیر یک برنامه همسان را بر دانشجویان ملل ( 113 )ابی و همکاران 

دانشجویانی که از کشورهای آسیایی به امریکا  که دندیرساند، به این نتیجه مختلف بررسی کرده

اجتماعی و  -ند به دلیل دوری از کشور، خانواده، ناآشنائی با زبان، وجود تضاد فرهنگی ا آمده

 .گردند تفاوت در عالئق اجتماعی به مراتب در خوابگاه با مشکالت اجتماعی بیشتری مواجه می
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 ادبیاتنظریتحقیق
خااص   پیش فرض نظری تحقیق این است که این خوابگاها همراه با سبک زنادگی دانشاجویی  

و مساایل اجتمااعی فرهنگای مانناد احسااس فشاار اجتمااعی و ساازگاری         هاا   خود ، با چالش

اجتماعی مواجه اند که وجود این شرایط، از عوامل آسیب زا در میان دانشجویان ساکن این گونه 

 .استها  از خوابگاه

عدم سازگاری های اجتماعی ناشی از آن را بایستی به عنوان خوابگاه و آسیب مسئله عموماً 

سازگاری فرد با این محیط  مسئلهاز همین رو . دانشجو با محیط خوابگاهی جدید در نظر گرفت

چنین سازگاری با محیط جدید نیازمند تطبیق یافتن با . جدید را بایستی در کانون توجه قرار داد

ی جدید، های مصرف جدید، غذاهاشیوه احتماالًیک سبک زندگی جدید، در یک محیط ناآشنا و 

های دوستی جدید، بر هم خوردن ساعات خواب و بیداری، الگوهای نظافت و حتی افراد و گروه

نحوه . باعث فشار اجتماعی خواهد شد مسلماًچنین تفاوت و تغییر محیطی . تفکر خواهد بود

 . مواجهه افراد ساکن در خوابگاه با چنین فشاری بسیار حائز اهمیت خواهد بود

ی این مفهوم ریشه. ی مطالعات اجتماعی استهومی نسبتاً جدید در حوزهی، مفسبک زندگ

اهمیت این . کندهای آلفرد آدلر که از پیروان فروید بوده جستجو میرا ویلیام فایر در نوشته

لذا، این . مفهوم به قدری است که امروزه در محور مطالعات هویت و مصرف قرار گرفته است

ی بارز این نمونه. های جدید تحوالت بسیاری را تجربه کرده استریهمفهوم امروزه در قالب نظ

شامل بنا بر تعریف، سبک زندگی . دید( 134 )ی بوردیو ها بحثدر  توان یمتغییرات نظری را 

روز، نوع  هایی چون تقسیم ساعات شبانه فرد در عرصه بندی کننده بندی شده و طبقه اعمال طبقه

مواردی معاشرت، اثاثیه و خانه، آداب سخن گفتن، راه رفتن و  های تفریحات و ورزش، شیوه

ها و ترجیحات  ذائقه .شودتلقی می ترجیحات افراد ةیافت عینیتصورت در واقع مشابه است که 

.کنند را ایجاد می یهای زندگی متفاوت زیباشناختی متفاوت سبک

خود با  ةجانب دو ةبطمند منش است که از خالل را بنابراین سبک زندگی محصول نظام»

ای مورد  ای جامعه گردد که به گونه هایی می شود و تبدیل به نظام نشانه های منش درک می رویه

  .( 7 : 134 بوردیو، )« (...آور و  مثالً به عنوان، قابل احترام، ننگ)ارزیابی قرار گیرد 

های رفتاری و در این مقاله، منظور از سبک زندگی دانشجویان خوابگاهی مطالعه شیوه

-اما آنچه که زندگی دانشجویان را از سایر طبقه. مصرفی دانشجویان در درون خوابگاه است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
 .در این مطالعه، مباحث نظری کمتر جنبه تبیینی دارد  . 
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توان زندگی به این معنا که که می. کند نیز قابل توجه استهای اجتماعی متمایز میبندی

گاهی، های اجتماعی دیگری مانند دانشجویان غیرخواببندیدانشجویان در خوابگاه را با تقسیم

ی متعددی ها مؤلفهتوان در وجه ممیزه این سبک از زندگی را می. متمایز کرد... جوانان، زنان و 

و سال،  سن غالباًهمهای جوانان شکل زندگی دانشجویان خوابگاه به صورت گروه. جستجو کرد

ه، های خاص مطالعهای مشابه غذا خوردن، شیوهها، اجبار به زندگی گروهی، شیوهشکل اتاق

های های دوست گزینی خاص خود، شیوههای خصوصی و عمومی، شیوهتغییرات در حوزه

مصرف و به ویژه مصرف مواد مخدر، سیگار، مشروبات و بسیاری موارد دیگر وجود دارد که 

روی همدیگر زندگی خوابگاهی دانشجویان و یا به معنای مورد نظر ما سبک زندگی  بر تواند یم

 .خوابگاه را نشان دهدی ساکن در دانشجوئ

سبک زندگی دانشجویان ساکن در خوابگاه متمایز با سبک زندگی آنان در پیش از ورود به 

همچنین این سبک زندگی متمایز با . دانشگاه از لحاظ امور معمولی در زندگی روزمره آنان است

هر تهران منظور دانشجویان بومی ش عمدتاً)دانشجویانی است که ساکن در خوابگاه نیستند 

از ورود  و بعددر قبل و  ژهیوهای مختلف زندگی به به همین نسبت، این تمایز بین سبک(. است

به خوابگاه، مستلزم تغییرات بنیادین در برخی از امور معمولی و بدیهی انگاشته شده در زندگی 

را  ها آنا منظور از امور معمولی و روزمره، اموری هستند که م. روزمره دانشجویان خواهد بود

اکثر افراد به اشکال مشابهی . پردازیمبه تفکر نمی ها آنانگاریم و چندان در مورد بدیهی می

تنها به معنای عرفی آن،  کنند که جریان عادی زندگی روزمره را نهزندگی روزمره را تجربه می

:  31 نگلیس، ا)سازد  معمولی می -هر چند نه همه-اش برای غالب افراد بلکه به معنای مشترک

از همین رو اگر دانشجویی که در شهرستانی زندگی کرده است و امور معمولی و (. 2 -4 

گی روزمره خودش را گذرانده است، با ورود به خوابگاه، ممکن است مجبور زند پاافتاده شیپ

های مانند ساعت خواب، استراحت، حوزه خصوصی، شیوه)باشد بسیاری از این امور خودش 

ها و این فعالیت. را تغییر دهد( دیگر مواردها و ظروف و بسیاری وردن، شستن لباسغذا خ

شود و ممکن است باعث های زندگی در بیشتر موارد با مقاومت مواجه میتغییرات در سبک

توان گفت که سبک  می با این حال به طور کلی.ها در میان دانشجویان شودبروز برخی ناهنجاری

و مسایل اجتماعی و فرهنگی ها  خودگردان با چالشهای  ویان در خوابگاهزندگی خاص دانشج

 .دهد می همراه است که  ساکنان آنرا تحت تاثیر قرار
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 روش تحقیق

مصااحبه  )و کیفی ( پرسشنامه)در این تحقیق تالش شده است تا با استفاده از روش تحقیق کمی 

 .به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته شود( و مشاهده

جامعهآماریوروشنمونهگیری 
های  خاودگردان ساطح شاهر تهاران     جامعه آماری این پژوهش تمام دانشجویان در سطح خوابگاه

در بخاش روش کیفای باه عناوان     . روش نمونه گیری، هدف مند و در دسترس بوده اسات . هستند

ای نموناه گیاری در   بار . روش محوری مطالعه، حجم نمونه با رسیدن به اشباع نظری به پایان رسید

در انتخااب ماوارد   بارای  .  روش کمی، شیوه نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای باوده اسات  

هاای خااص بار    های بنادی کیفی برای هر خوابگاه، با توجه به حجم و تعداد خوابگاه، گروهبخش 

باه ایان   . ستگیری شده انمونه( های ساکن در خوابگاهبرای مثال تعداد سال)اساس اهداف تحقیق 

مصاحبه گروهی متمرکز در تحقیق شاامل گروهای از افاراد ا     )های گروهی متمرکز منظور مصاحبه

کنناده باه منظاور     اغلب با تجربیات یا خصوصیات مشترک ا هستند که به وسیله محقق یا هماهنگ 

ه استخراج عقاید، افکار و ادراکات در مورد موضوع یا مورد خاص که باه یاک حاوزه ماورد عالقا     

نفر از دانشجویان در هار گاروهو و مصااحبه فاردی باا       1 تا  7با ( شوند مربوط است، مصاحبه می

یاک گاروه دختاران و    )در مجموع دو مصاحبه متمرکاز  . دانشجویان به شکل عمیق صورت گرفت

مصاحبه با پساران   2 های خودگردان انجام گرفت و تعداد با دانشجویان خوابگاه( یک گروه پسران

هاای   روایای و پایاایی داده  .های خودگردان انجام شدصاحبه نیز با دختران ساکن در خوابگاهم 2 و 

بر مبناای معیارهاای قابلیات اعتباار     (  31 عباس زاده )کیفی پژوهش بر اساس نظر گوبا و لینکلن 

 .بدست آمده است(  پذیریتایید)ابلیت تایید ، ق( انتقال پذیری)، قابلیت انتقال (اعتبارپذیری)

تحقیقهاییافته
رود کاه توساط بخاش    های به کار میهای خودگردان اصطالحی است که برای خوابگاهخوابگاه

طباق فهرسات وزارت   . شاود خصوصی، و البته بهتر است بگوییم توسط برخی از مردم اداره می

میادان  های اطاراف  در مناطق مرکزی شهر تهران و بیشتر در خیابان عمدتاًها علوم ، این خوابگاه

 . اندانقالب قرار گرفته

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
 .اعی دربین دانشجویان ساکن استفاده شده استاز روش کمی برای شیوع شناسی آسیب های اجتم .   
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تعداد . خوابگاه در سطح شهر تهران به ثبت رسیده و دارای مجوز هستند 34همچنین حدود 

ناقص  ها آنخوابگاه پسرانه هستند و اطالعات  3 ها دخترانه و خوابگاه از این خوابگاه 2 

و  کامالًه اطالعات ربط متوجه شدیم کهای الزم و مراجعه به مراکز ذیپس از بررسی. است

 ها آنو حتی میزان امکانات  ها آن، ظرفیت ها آنها، محل دقیق دقیقی در رابطه با تعداد خوابگاه

وجود دارد که هنوز به ثبت ی خوابگاه در سطح شهر تهران شمار یبتعداد . وجود ندارد

جوز برای این برای ثبت و گرفتن م( دسته کم عملی)اند و هیچ گونه الزام و اجباری  نرسیده

 .ها وجود نداردخوابگاه

نفر نوسان  311نفر تا  1 و از  ریمتغ اریبساند هایی که به ثبت رسیدهتعداد ساکنان خوابگاه

توان آمار دقیقی از حتی فاقد تعداد افراد ساکن هستند نمی ها آنالبته چون تعدادی از . دارد

واقعیت این است که بسیاری از . ارائه داد های خودگردان ثبت شدهدانشجویان ساکن در خوابگاه

گفت که  توان ینم قاًیدقهای بسیار سیالی هستند و به همین خاطر ها دارای جمعیتاین خوابگاه

 . ها چگونه استوضعیت سکونت در این خوابگاه

این  عموماً. ها هم بسیار نامناسب استهای این خوابگاهاز طرف دیگر وضعیت سازه

تجاری داشته و یا / یا کاربری اداری  قبالًهای فرسوده هستند که ارای ساختمانها دخوابگاه

های دانشجویی تغییر کاربری اند که به علت سوددهی بیشتر، به خوابگاهمنازلی مسکونی بوده

به همین خاطر، به علت عدم طراحی متناسب با وضعیت دانشجویان خوابگاه، چیدمان . اندداده

 . سکونت دانشجویان بسیار نامنظم استداخل آن و نحوه 

تر به مرکز شهر و نیز دسترسی از سوی دیگر، مناطق مرکزی شهر، به علت دسترسی راحت

های ایاب و ذهاب به محل کار و دانشگاه ساکنان آن، خواهان بیشتری دارد و بسیاری از هزینه

ر مراکز بسیار شلوغ و پرترافیک ها داین خوابگاه عمدتاًبه همین سبب . کنددانشجویان را کم می

بسیار زیادی بر سالمت آنان  ریتثثو آلوده شهر تهران قرار دارند و بدون شک این آلودگی 

 . خواهد گذاشت

در داخل  عموماًها ها این است که این خوابگاهموضوع بعدی در رابطه با این خوابگاه

یل در همسایگی آنان منازل مسکونی قرار ها قرار دارد و به همین دلهای فرعی و یا کوچهخیابان

باعث بروز ( های دولتی سطح شهرحتی در مورد خوابگاه)این موضوع در برخی از موارد . دارد

 . شود که در برخی از موارد به شکایت انجامیده استاختالفاتی با همسایگان می
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یخودگردانهاخوابگاهفرهنگی-ومسایلاجتماعیهاچالش
هاای   بنادی چاالش  ها و مشااهدات باه عمال آماده باه دساته      با توجه به مصاحبه در این بخش،

 . شود می های خودگردان پرداختهفرهنگی مختلف خوابگاه-اجتماعی

کمبودونقصدرامکاناتعمومیورفاهی(الف

ی هاا هاا و باه ویاژه آسایب    هر چند که ممکن است امکانات عمومی و رفااهی را جازو آسایب   

هاای  بسیار زیادی بار بسایاری از آسایب    ریموجود تثثت، اما از آنجا که وضعیت اجتماعی ندانس

توان  گفت که این خوابگاههاا از امکانااتی    می اجتماعی دیگر گذاشته است، بر اساس مشاهدات

براسااس گفتاه یکای از    . اناد  محاروم ....  ورزشی و کتابخانه ، کماد ، تخات خاواب مناساب و    

 :دانشجویان

باید وارد اتاقت  ماًیمستقشوی از داخل خوابگاه که وارد می. ماندفس میاما اینجا مثل ق
تخت  فقطداخل اتاق هم که . توان توقف کنی و نه اطرافت را ببینیدر هیچ کجا نه می. شوی

مانی تا فردا صبح که دوباره از خوابگاه بیرون بروی و می همان جا. هست و دیگر هیچ چیز
تواند در این جا ی واقعی کلمه خوابگاه است و فقط آدم میاینجا به معنا. شب برگردی

 . بخوابد

نامناسببودمحیط(ب

اما در هر صاورت باه نگارش کلای دانشاجویان      . شوداین گزاره موارد بسیار زیادی را شامل می

ای است که باه تکارار در   این گزاره، به واقع جمله. های خودگردان اشاره داردنسبت به خوابگاه

ایام  خواسته ها آنهای دانشجویان در رابطه با توصیف خوابگاه وجود داشته است و ما از صحبت

 :.شودتا مصادیق این شکل از نامناسب بودن را برای ما نام ببرند که شامل موارد زیر می

تراکمباالیجمعیتساکندرهراتاق( 

هاا  ر سود ممکن از طریق خوابگااه های خودگردان به دنبال حداکثبه دلیل اینکه خوابگاه متثسفانه

به همین دلیال  . کنند تا حد ممکن تعداد افراد ساکن در هر اتاق را افزایش دهندهستند، سعی می

در برخای از  . نفر زندگی کنناد    تا  1 متری  2 تا    ممکن است در یک اتاق خیلی کوچک 

ته است و فقاط یاک فضاای    های دو نفره اختصاص یافها تمام حجم اتاق فقط به تختاین اتاق
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 نیا ایکای از دانشاجویان در   . بسیار کوچک در وسط اتاق وجود دارد که محل رفت و آمد است

 :گویدمی باره

تمام فضایی که شما برای . توان بر روی زمین غذا خورد و یا کار دیگری انجام دادحتی نمی 
یر کارهای روزمره همه کارهای خود چه غذا خوردن، چه استراحت، چه مطالعه و چه سا

 .دارید، همان فضای تخت شما است

نداشتنحریمخصوصیدرخوابگاه( 

دانشجویان در این رابطه . مشکالت موجود در خوابگاه عنوان شده است نیتر مهماین مورد از  

 :کنند کهبیان می

ی گاه. توانیم با خودمان خلوت کنیمنداشتن حریم خصوصی به این معنا است که ما نمی

اما اینجا وضعیت . فکر کند اش ندهیو آاوقات آدم دوست دارد تنها باشد و به گذشته خودش 

 واقعاً. کنندنفر زندگی می 1 تا  3متری  2 تصور کن در یک اتاق کوچک . کندخیلی فرق می

 شود زندگی کردن گاهی اوقات غیرممکن می جور نیا

. یگری نیز به وجود آورده استالبته عدم وجود حریم خصوصی، مشکالت فراوان د 

رفتارهای نابهنجار، عدم امنیت روانی، شلوغی، عدم تمرکز بر درس و بسیار موارد دیگر نیز 

برای نمونه یکی از دانشجویان . وجود دارد که همگی ناشی از عدم وجود حریم خصوصی است

 :گویدمی باره نیاساکن در خوابگاه خودگردان در 

کنند حداقل یک نفر نخاله وجود نفری که در یک اتاق زندگی می    تا 1 همیشه در میان  
اش دعوایی به راه های اتاق ما به خاطر گم شدن لیوانبرای مثال ترم پیش یکی از بچه. دارد

 .باور کنید تا یک هفته از زنده بودنم پشیمان شده بودم. دادانداخت و همه اتاق را فحش می

آورد و نوعی نگرانی و فشار دائمی از فراوانی به وجود می هایچنین رفتارهایی استرس 

کسانی که در  عمدتاً. کند می شناسد ایجادرا نمی ها آنبودن در کنار افرادی که چندان 

ممکن است از  ها آن. شناسندکنند، چندان یکدیگر را نمیهای خودگردان زندگی می خوابگاه

 هاب آنرده سنی ( دانشجو نباشند اصالًو یا )باشند  های مختلفیهای مختلف و از رشتهدانشگاه

است و هیچ گونه همگونی خاصی، چه از بعد تحصیالت، یا سن و یا قومیت در  ریمتغ اریس

 ها آن.های دوستی در میان آنان اندک استگیری گروهبنابراین شکل. شودمشاهده نمی ها آن

 .بسیار زیاد است ها آنتغییر جا در میان ممکن است تنها چندین ماه در کنار یکدیگر باشد و 
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 هاانواعمحدودیت(س

هاا  ایان محادودیت  . های خوابگاه نسبت به زندگی در منازل دارد اشاره به محدودیت مسئله نیا

به ویژه در خوابگااه  )محدودیت در ساعات ورود و خروج . شودموارد بسیار زیادی را شامل می

هاای دیگار   ، محدودیت در جا و بسایاری محادودیت  ، محدودیت در دعوت مهمان(خودگردان

یکای  از دانشاجویان باا    . شود که دانشجویان از این بابت به شدت احساس رنج کنناد باعث می

 :کندتوصیف می گونه نیاتشبیه خوابگاه با پادگان نظامی، آن را 

رود و اینجاا محادودیت در و  . بسیار شبیه به محیط پادگان است( خودگردان)محیط خوابگاه 
فضاا از باس محادود    . توانی از کسی دعوت کنی که به اتاقت بیایاد خروج وجود دارد، نمی

به همین خاطر . به مکانی برای خواب شب تبدیل شده است صرفاًاست و امکانات اندک که 
توانم کم به خوابگاه بیایم و فقاط بارای خاواب اسات کاه وارد      دهم که تا میمن ترجیح می
  . شومخوابگاه می

شلوغیوسروصدا(م

گویناد کاه باا ایان موضاوع کناار       برخی می. دانشجویان بسیاری از این وضعیت ناراحت هستند

ایان شالوغی بیشاتر باه خااطر      . داننداند و برخی دیگر آن را همچنان سوهان روح خود میآمده

 :گویدییکی از دانشجویان در این رابطه م. های خوابگاه استتراکم بسیار زیاد در اتاق

نفر تو یه  3ما . کننتونی بفهمی که چرا دارن از این کارها میبا یک حساب سرانگشتی می

 21 یعنی یه تخت ماهی . تونیم روی تختمون بشینیمکنیم که فقط میمتری زندگی می   اتاق 

ن به همی. یعنی ماهی یک میلیون و دویست هزار تومان بابت یک اتاق دوازده متری. هزار تومان

اگه اتاق ما جا داشت بیشتر از این هم تو . دنتونن تو یه اتاق دانشجو جا میخاطره که تا می

 .شداون جا داده می

. ها حکمفرما استدهد که وضعیت بسیار نامناسبی در خوابگاهمشاهدات میدانی نشان می
ود جا داده های کوچکی که تعداد قابل توجهی از دانشجویان را در خهای تنگ و اتاقسالن

 . تواند مکان مناسبی برای یک دانشجو باشداست، نمی

 هاترکیبنامناسبجمعیتاتاق(ن

باه  . گیرناد ها بر اساس سیستم و یا الگوی خاصی در کنار یکدیگر قرار نمای ساکنان اتاق معموالً

ه حتی های مختلف مشاهده کنیم کممکن است در یک اتاق افرادی از قومیت گاهاً ماهمین دلیل 
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دو باه دو بار اسااس     هاا  آنممکن است کاه   گاهاً. کنندبیشتر آنان زبان یکدیگر را هم درک نمی

قومیت با هم دوست شده و از سایرین جدایی گزینی داشته باشند، هر چند کاه همگای در یاک    

در موارد دیگری مشاهده شده است که افارادی از سانین مختلاف در یاک     . کننداتاق زندگی می

 گوناه  چیها شاد کاه   ساله می 41ساله و هم  3 این اتاق هم شامل دانشجوی . ور دارنداتاق حض

توانند یاک جماع خاوب و صامیمی داشاته باشاند و       این دو نمی اصوالًسنخیتی با هم ندارند و 

 .آوردمشکالت زیادی را به همراه می گاهاً مسئله نیا. کنندعمدتا همدیگر را درک نمی

 نزاعودرگیری(و

هاای دانشاجویان گازارش    خال اتااق  های زیاادی در دا احبه با یکی از نگهبانان، درگیریدر مص

دعواهای سیاسای، اناواع   . ها دالیل متعددی گزارش شده استدرباره عامل این درگیری. شود می

اما با کمی دقات در ایان گوناه ماوارد     . ها، عدم امنیت و مواردی از این دست وجود داردتهمت

همگنای و همساانی وجاود     گوناه  چیها قضیه پی برد که چون در داخل یک اتاق توان به این می

شاود تاا   اتااقی شاده باشاند، باعاث مای     ندارد که افراد بر اساس آن در کنار یکدیگر با هام هام  

 .زیاد شود ها آناختالفات در میان 

 سکونتافرادغیردانشجو(هـ

د، سکونت افاراد غیار دانشاجو در ایان     گیریکی از مسائلی که به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی

گیرد نظارت چندانی صورت نمی معموالً( خودگردان)ها در این نوع از خوابگاه. ها استخوابگاه

 :و ممکن است افراد کارمند و یا از سایر مشاغل دیگری نیز حضور داشته باشند

شون کارمند هابعضی. در اینجا همه کسانی که تو خوابگاه سکونت دارن دانشجو نیستن
همه جور آدمی . ولی فکر نمیکنن که همه دانشجو هستن. دونمها هم نمیهستند، بعضی
 .به همین خاطر اینجا امنیت زیاد باال نیست! شهاینجا پیدا می

 گاهاًها از ابعاد مختلف آن وجود دارد، اما هر چند به صورت کلی امنیت در خوابگاه

همان البته مواد غذایی کمترین میزان امنیت را دارند و  .هایی از سرقت هم وجود داردگزارش

 .گیردبعدی است که مورد تهدید قرار می نیتر مهمکه گفته شد، عدم حریم خصوصی  طور

فشاراقتصادی(ی

هاای خاودگردان را فشاار    مشکالت دانشجویان ساکن در خوابگااه  نیتر مهمشاید بتوان یکی از 

در این رابطه وضعیت در برخای ماوارد بسایار    . گی آنان دانستهای زنداقتصادی ناشی از هزینه
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در  اکثاراً واقعیت این است کاه دانشاجویان سااکن در خوابگااه، چاون      . شددردناک توصیف می

هاای  های غیردولتی و یا به صورت شبانه مشغول به تحصیل هستند، مجبوراند تاا هزیناه  دانشگاه

هاا خوابگااه نیاز در اختیاار     یگار ایان دانشاگاه   از ساوی د . زیادی بابت تحصیل خاود بپردازناد  

های خوابگاه که مبلغ قابل تاوجهی نیاز هسات، توساط خاود      دهند و هزینهدانشجویان قرار نمی

... های ایاب و ذهااب و  هزینه باالی مواردی مانند تهیه غذا، هزینه. شوددانشجویان پرداخت می

شار زیادی را تحمل کنند و همین موضاوع  شود تا دانشجویان از بعد اقتصادی فهمگی باعث می

دهد که از طرف دیگر وضعیت درسی آنان را دچار لطمه نیز آنان را به سمت کار کردن سوق می

 :گویدیکی از دانشجویان در این رابطه می. کندمی

مستقل شوم و برای خودم شغل  کامالًام با اینکه من فوق لیسانس هستم، اما هنوز هم نتوانسته
به . های من را ندارندهزینه نیتثمخانواده هم دیگر توان . وقت و مناسبی دست و پا کنم نیمه

االن من . گیرمکنم و بخشی را هم از خانواده کمک میمی نیتثماین خاطر بخشی را خودم 
 . کشمام درخواست پول بکنم، خجالت میاز اینکه از خانواده واقعاًساله هستم و  31حدود 

مناسبتغذیهنا(ر

گار از مساائل و مشاکالت مطارح و     وضعیت تغذیه دانشجویان ساکن در خوابگاه نیاز یکای دی  

تواند سالمت جسمی آنان را در خطر قرار دهد و هم به واقع، این موضوع هم می. گیر است همه

 .ها و مشکالت روحی را باعث شودآشفتگی

دانشجویان ساکن در  هر چند که آمار دقیقی درباره وضعیت تغذیه و وضعیت غذایی

به قضاوت  ها آنتوان به طور کلی درباره وضعیت تغذیه همه خوابگاه موجود نیست و نمی

برای نمونه . دهدها، برخی روندها در این رابطه را نشان مینشست، اما نتایج حاصل از مصاحبه

 :شودصرف میدهد که محصوالت لبنی به میزان اندکی در بین دانشجویان مها نشان میمصاحبه

توان مواد خوراکی ها اشتراکی هستند، نمیچون در اینجا هر اتاق یک یخچال ندارد و یخچال
 معموالًبه همین خاطر . و لبنی که به شدت فاسدشدنی هستند را در یخچال نگهداری کرد

 .مواد غذایی داخل یخچال وجود ندارد

گوید که دانشجویان ها میابگاهاز همین رو است که یکی از دانشجویان ساکن در این خو

خورند و در بیشتر مواقع در مسیر حرکت های خصوصی اغلب صبحانه نمیساکن در خوابگاه

مشکالت مربوطه دیگر مانند عدم . کنندخود به سمت دانشگاه با بیسکویت، خود را سیر می
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تا دانشجویان غذاهای شود باعث می... ناهمگون اتاق و  غالباًآشپزخانه مناسب، جمعیت زیاد  و 

در مورد پخت . خورند می با خوردن یک ساندویچ از بیرون شام معموالًآماده را ترجیح دهند و 

شوند، مانند سوسیس، کالباس و پز در داخل خوابگاه هم بیشتر از مواد غذایی که سریع آماده می

ز این بابت در وضعیت رسد که دانشجویان ابه همین دلیل به نظر می. کننداستفاده می... و 

 . چندان مناسبی قرار ندارند

درگیریباهمسایگان(ز

شود، بلکه محیط اجتماعی اطاراف  به خود خوابگاه مربوط نمی ماًیمستقالبته این موضوعی است که 

های سطح شهر که در مجاورت منازل مسکونی قرار در برخی از خوابگاه. گیردخوابگاه را در بر می

افتد کاه باعاث درگیاری باین همساایگان و دانشاجویان و مسائولین        فتارهایی اتفاق میر گاهاًدارد 

برای مثال در مواقعی که خوابگاه پسرانه است، ممکن است که دانشجویان سااکن  . شودخوابگاه می

هایی برای همسایگان به وجود آورند و هر گااه کاه خوابگااه دختراناه اسات،      در خوابگاه مزاحمت

 . است باعث مزاحمت دانشجویان ساکن در خوابگاه بشوند همسایگان ممکن

سبکزندگیومسالهسرمایهفرهنگی(ذ

ها موضوع سابک زنادگی در   مسائل و مشکالت زندگی در خوابگاه نیتر مهمبدون شک یکی از 

و باا  . شود تا دانشجویان فشار اجتماعی زیادی را تحمال کنناد  ها است که باعث میاین خوابگاه

 .مربوط به سرمایه فرهنگی مواجه شوندمسایل 

آن  نییتبشناختی است که بعد از ابداع و سرمایه فرهنگی، پیش از هر چیز مفهومی جامعه

بوردیو مفهوم سرمایه فرهنگی را به . ایی به دست آوردتوسط بوردیو، شهرت بسیار گسترده

د و در برگیرنده تمایالت معنای قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کاالهای فرهنگی در هر فر

وی این مفهوم را . شود یمکه در خالل اجتماعی شدن در فرد انباشته  کند یمپایدار فرد تعریف 

های اجتماعی در جامعه به به همراه سرمایه اجتماعی، برای تبیین جایگاه و هویت افراد و گروه

امری که به بهترین وجهی ) برد بوردیو معتقد است که امروزه، این جایگاه مصرفی استکار می

تواند تبیین کننده هویت فردی که بیش از هر چیز دیگری می( بازنمایی سبک زندگی افراد است

 . و گروهی در اجتماع باشد
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. دانشجویان از لحاظ مصرف کاالهای فرهنگی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارند عمدتاً

خرید کتاب و سایر . جویان بسیار پائین استبرای مثال میزان خرید مطبوعات در میان دانش

یا تعداد بسیار اندکی از دانشجویان به سینما و یا . محصوالت فرهنگی فاخر نیز بسیار اندک است

به هر حال شکی نیست که میزان مصرف و امکانات فرهنگی در میان دانشجویان . روندتئاتر می

 .خوابگاه بسیار اندک است

اولین دلیل برای عدم استفاده از این . شوداین امر نام برده می اما دالیل متعددی برای

یکی از این . امکانات فرهنگی، هزینه باالیی است که این امکانات برای دانشجویان دارد

 :گویددانشجویان در این رابطه می

این  اکثر دانشجوها توان خرید واقعاًهزینه بسیاری از این کاالها بسیار زیاد است و  متثسفانه
هزار تومان  1 تا  1 خود شما تصور کنین که خریدن یک کتاب حداقل . موارد را ندارند

شما اگر . هزینه سینما و تئاتر و سایر موارد هم که خیلی گران است. برای دانشجو هزینه دارد
 . داردهزار تومان هزینه بر می 1  حدوداًبخواهید روزانه روزنامه بخوانید ماهی 

 عمدتاًها یک فضای فرهنگی نیست و به طور کلی فضای حاکم بر خوابگاهبه هر حال، 

چنین رفتاری باعث . وجود نداردگرایشی به حرکت به سمت مصرف این کاالهای فرهنگی 

به این معنا که برای . های فرهنگی دانشجویان سمت و سوی دیگری به خود بگیردشود تا ذائقه می

 :شودهای مصرفی پناه برده میترین شیوهترین و ارزاندستبه سمت دم معموالًمصارف فرهنگی 

ها عضو بیشتر بچه. ها اینترنت استبهترین وسیله برای گذران فراغت در خوابگاه معموالً

در . کنندبوک هستند، یا اینکه چت میزنی در فیسهای اجتماعی هستند و در حال گشتشبکه

این کار . کننداند با هم تعویض کرده و تماشا میکرده هایی را که دانلودبقیه موارد هم فیلم

 .ای هم برای آنان نداردهزینه

. بوک بسیار شایع استهای اجتماعی همچون فیسمیزان استفاده از اینترنت و به ویژه شبکه

ه و کم تحرک پیش هزینها به سمت مصارف کمتوان گفت ذائقهبه همین دلیل است که می

 عمدتاًگیرد و کنشی جمعی صورت نمی معموالًها یگر در این گونه فعالیتاز سوی د. رود می

های پورنو نیز تا حدی در برای نمونه میزان دانلود فیلم. های دیگری همراه استهم با آسیب

 . ها شیوع داردخوابگاه
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هازاوپرخطردردرونخوابگاهگرایشبهرفتارهایآسیب(ص

در . مخدر و صنعتی و برخی از داروها در میان دانشاجویان وجاود دارد  ها به برخی مواد گرایش

اینجا سعی خواهیم کرد تا به شکل عمیق تر این وضعیت  در میان دانشجویان مورد بررسی قرار 

 .داده شود

ترین موارد مصرف در میان دانشجویان مصرف سیگار است که هر چند یکی از شایع: سیگار

 . شیوه بیشتری دارد، اما مصرف آن در میان دختران نیز رو به افزایش استدر میان دانشجویان پسر 

مشابه با مورد قبلی است، مصرف  کامالًمورد دیگری که : مصرف تریاک و سایر مواد مخدر

امکان استفاده از  عمالًهای خودگردان به علت فضاهای بسته و محدود در خوابگاه. تریاک است

های خودگردان نتیجه عدم یکی از دانشجویان ساکن در خوابگاه.شوداین ماده خیلی کم می

 :دهدتوضیح می گونه نیامصرف مواد مخدر سنتی در را 

ها امکان مصرف تریاک وجود ندارد، استفاده از سایر مواد صنعتی که چون در این خوابگاه

رسند،  گی میکمتر است و زودتر به مرحله نئش ها آنتری دارند، مدت زمان مصرف مصرف راحت

. ها شیشه و کراک و هروئین استبنابراین بهترین ماده مصرفی در این خوابگاه. رواج بیشتری دارد

دقیقه مواد را  2توانند با استفاده از یک فندک و یک زرورق در داخل دستشویی به مدت افراد می

 .شوندمیاین مواد بویی هم ندارند و به همین خاطر خیلی مصرف  عموماً. مصرف کنند

های خودگردان یکی دیگر از دانشجویان دختر در رابطه با مصرف مواد مخدر در خوابگاه

 :گویدمی
مصرف مواد فقط مخصوص مردها نیست و دخترا هم به سمت استفاده از مواد  متثسفانه اآلن

عالوه بر این، مصرف موادی مثل گراس و حشیش در . اندمخدر صنعتی گرایش پیدا کرده
ای کنندهها بسیار شایع شده است و وضعیت نگرانبرخی از دختران ساکن در خوابگاهمیان 
 .دارد

ها و شود و مصرف آرامبخشنمیبه هر حال مصرف مواد تنها به مواد مخدر محدود 

هر چند در این رابطه هم . زا استهای روانگردان و مضر نیز از سایر موارد مصرفی آسیب قرص

اما . شوددالیل بسیار زیادی درباره مصرف این مواد ذکر می.نیست آمار دقیقی در دست 

شود به صورت تلویحی به فشارهای اجتماعی زیادی که بر دانشجویان وارد می ها آن نیتر مهم

 :اشاره دارد
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وضعیت اقتصادی نامناسب، . کننددانشجوها اینجا با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می
شه تا به سمت مصرف مواد و محیط بد خوابگاه همگی باعث می ها و کار کردنفشار درس

 . برن

یکی دیگر از دانشجویان هم عدم دسترسی به امکانات فراغتی الزم را دلیل این گرایشات 

 :کندعنوان می

آخه مگه ما چه امکاناتی در اختیار داریم که به قول اینا بخوایم وقت فراغت درستی داشته 
هزار  11 تا  21بخوای دو نفری از خوابگاه بزنی بیرون . ی گرون شدههمه چیزا خیل. باشیم

ترین تفریح به هر حال به نظر من بهترین تفریح و ارزون. دارهتومن هزینه واست بر می
 .همینه

 :داننددالیل گرایش به سمت این مواد می نیتر مهمبرخی نیز ناامیدی و یاس را از 

-من وقتی که با خیلی. دیگه هیچ امیدی به آینده ندارن بیشتر جوانا و به خصوص دانشجوها

دونن که همه می. کنم، از ادامه تحصیل و اومدن به دانشگاه پشیمون شدنهاشون صحبت می
اما بیشتر به . تونن با تحصیل برای خودشون توی شهرشون یه شغلی دست و پا کنننمی

واقعیت اینه که . کننتحمل می به همین خاطر فشار زیادی. هاشون موندنخاطر خانواده
 .کنهمصرف مواد تا حدی اونا رو آروم می

تواند عامل مصرف مواد در میان برخی که گفته شد، فشار تحصیلی هم می همان طورالبته 

 :دانشجویان به ویژه دختران باشد
ن تا کنمثال بعضی مواد مصرف می. کننها فشار زیادی رو تحمل میبیشتر، موقع امتحانا بچه

 . نن تا درس بخوننخوابشون نبره و تا صبح بیدار مومی

رسد مصرف برخی موارد مانند مشروبات الکی نسبت به سایر مواد کمتر بوده البته به نظر می

 . اما در حال گسترش است

به . روابط جنسی در میان دانشجویان است مسئلهیکی از مسایل تقریبا پنهان : روابط جنسی

را از خود افراد پرسید،  سؤالتوان به صورت مستقیم این نمی معموالً مسئله نیا علت تابو بودن

در این . شودبنابراین این موضوع به صورت غیرمستقیم و درباره دیگران از افراد پرسیده می

 . موضوع، روابط بسیار پیچیده و غامضی وجود دارد

به  ریتثخمانند و در صورت ر میهای دولتی دختران تا ساعت خاصی از شب بیدادر خوابگاه

شود و به نوعی مسئولین خوابگاه نسبت به حضور آنان حساس اطالع داده می ها آنخانواده 
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د ندارد و هر دختری که بخواهد های خودگردان چنین وضعیتی وجواما در خوابگاه. هستند

 :گوید در این باره می ز دانشجویان دختریکی ا. خواهد سر کندتواند شب را در هر کجا که می می

در برخی . روندها میهایی وجود دارد که دختران به آن پارتیها و پارتیبرخی مواقع جشن
شوند و بدون اینکه با هم ازدواج ها با پسران مجرد آشنا میموارد هم دختران در این پارتی

 . کنندای اجاره کرده و با هم زندگی میکنند، برای خودشان خانه

دختران . دهد که گرایش به چنین سبکی از زندگی در حال رواج یافتن استها نشان میداده

های خود دور هستند، این و پسران دانشجو که برای مدت طوالنی و چندین ساله از خانواده

آورند تا به این سبک از زندگی ادامه دهند در مورد پسران هم تمایل به فرصت را به دست می

 :گویدیکی از دانشجویان در این رابطه می. ی رواج دارداین نوع از زندگ

واقعا فشار جنسی در میان دانشجویان بسیار زیاد شده به طوری که همگی به صورت 

کند که هیچ کس انکار نمی باًیتقر. کنندآشکاری در مورد نیازهای جنسی خودشان صحبت می

 . تمایل به برقراری رابطه جنسی دارد

حتی وضعیت ممکن است به صورت حادتری باشد به طوری که در برخی در مورد دختران 

موارد نداشتن دوست از جنس مخالف ممکن است به عنوان نقطه ضعف و ناتوانی وی تلقی 

به علت اینکه این .  ممکن است به مسایل دیگری بیانجامد گاهاًاین رفتارهای پر خطر . شود

هایی که در این مورد ا و صحبته، گزارشموضوع با ممنوعیت و تابو زیادی همراه است

هایی از دیگران است و کمتر کسی از تجربه مستقیم خود در قولبه صورت نقل عموماًشود،  می

هایی بسیار شدید و جدی به اما در چنین مواردی ممکن است آسیب. کنداین باره صحبت می

دهد که گرایش به سمت برخی یها نشان مالبته نتایج برخی از دیگر پژوهش. فرد وارد شود

. دیگر از رفتارهای جنسی غلط نیز در میان دانشجویان ساکن در خوابگاه تا حدودی رواج دارد

در پژوهشی میزان گرایش به سمت این گونه رفتارهای ( 334 )برای مثال مثنوی و همکاران 

ساز یزان زیادی زمینهم خوابگاه بهدهند که وضعیت کنند و نشان میجنسی را باال ارزیابی می

 . زا استگرایش به سمت این گونه رفتارهای آسیب

تجربه دیگری از زندگی دانشجویی و خوابگاهی به ویژه برای : شرکت در مجالس خاص

های مختلط، های خودگردان شرکت در برخی مراسمات و مجالس خاص، مانند پارتیخوابگاه

زا ای برای سایر رفتارهای آسیبمینهچنین مجالسی پیش معموالً. است... پارتی، فال قهوه و اکس

روابط جنسی آغاز شده و یا اینکه مصرف مواد  عمدتاًبرای مثال در این مجالس است که . هستند
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روزمرگی و تکرار مکررات و نیز فشارهای اقتصادی و مسائل متعدد  از زیگر. گیردصورت می

میزان شیوع . کنندزا را تشدید میارهای آسیبدیگر مانند دوری از خانواده همگی این رفت

 .شود می خودگردان در جداول زیر مشاهدههای  اجتماعی دربین خوابگاههای  آسیب

 ها تیساکه بر اساس میزان میانگین،به ترتیب تماشای   گفت توان یم(  )با توجه به جدول 

ع در میان دانشجویان ساکن ی غیرمجاز ،استعمال سیگار و قلیان دارای بیشترین شیوها لمیفو 

از سوی دیگر مصرف کراک و شیشه ، هروئین و کوکایین و .باشد یمهای خودگردان خوابگاه

گفت که دانشجویان مصرف پایینی  توان یمبنابراین .باشد یمتریاک، دارای کمترین میزان شیوع 

 .دارند مواد مخدردر 

ی اجتماعی و رفتارهای ها بیآسن که در بی  گفت توان یم( )بعالوه با توجه به جدول 

ی مستهجن و ها لمیفو  ها تیسا،مصرف قلیان، تماشای (پاسور)پرخطر به ترتیب ورق بازی 

بیشتر از سایر  اند داشتهمصرف سیگار رفتارهای آسیب زایی هستند که دانشجویان اظهار 

 مواد مخدروه  مصرف بعال.و یا با ارتکاب آن موافق اند دهند یمانجام  آن رای اجتماعی ها بیآس

 .باشد یمسنتی و صنعتی دارای کمترین میزان ارتکاب و یا گرایش در بین دانشجویان 

یاجتماعیدرهابیآسمیزانشیوعبرحسبتوزیعدرصدفراوانیمعتبرپاسخگویان( )جدول

خصوصیهایخوابگاه

مواردردیف
خیلیکمو

اصالً
زیادمتوسطکم

خیلی

زیاد
نمیانگیجمع

 51.3 100.0 21.7 23.8 22.4 12.6 19.6 سیگار  

 5133 100.0 9.1 18.2 20.3 23.8 28.7 قلیان  

 ..1. 100.0 2.1 9.1 17.5 21.0 50.3 مشروبات الکلی 3

 135. 100.0 7. 3.5 9.1 21.7 65.0 تریاک 4

 1.1. 100.0 2.1 2.8 7.0 17.5 70.6 کراک و شیشه 2

 ..1. 100.0 4.9 2.8 15.4 21.0 55.9 روان گردانهای قرص 1

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
غیر از خود )در این جدول از دانشجویان پرسیده شده است که در محیط خوابگاه و در بین دیگر دانشجویان .  

 .رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی چه میزان شیوع دارد( پاسخگو

چه میزان مرتکب آسیب های اجتماعی و در این جدول از خود پاسخگو پرسیده شده است که در عمل .  

 ..رفتارهای پرخطر شده است و یا گرایش وی چه میزان هست
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یاجتماعیدرهابیآسمیزانشیوعبرحسبتوزیعدرصدفراوانیمعتبرپاسخگویان( )دولادامهج

خصوصیهایخوابگاه

مواردردیف
خیلیکمو

اصالً
زیادمتوسطکم

خیلی

زیاد
میانگینجمع

 .515 100.0 9.1 14.0 21.0 19.6 36.4 ها بخش آرام 7

 1.1. 100.0 4.9 1.4 9.2 18.3 66.2 وئین و کوکائینهر 3

 5153 100.0 9.2 13.4 19.0 20.4 38.0 روابط جنسی نامشروع 1

 1 
های  یلمفها و  یتساتماشای 

 غیرمجاز
19.3 17.1 8.6 29.3 25.7 100.0 5153 

   
های دوستانه  یپارتشرکت در 

 و مختلط
28.9 20.4 26.8 14.8 9.2 100.0 513. 

یهابیآسمیزانارتکابویاگرایشفردبهبرحسبتوزیعدرصدفراوانیمعتبرپاسخگویان( )جدول

هایخصوصیاجتماعیدرخوابگاه

ردیف
خیلیکمو

اصالً
زیادمتوسطکم

خیلی

زیاد

جمع

کل
میانگین

 612  100.0 5.6 5.6 7.7 10.5 70.6 مصرف سیگار  

  
مصرف مواد مخدر سنتی مانند 

 تریاک
91.0 2.1 2.1 4.1 .7 100.0  6   

3 
مصرف مواد مخدر صنعتی مانند 

 کراک و شیشه
92.4 2.1 4.8 111 .7 100.0  6 4 

 631  100.0 7. 4.2 7.7 9.1 78.3 مشروبات الکلی مصرف 4

 4 6  100.0 14.5 4.8 19.3 13.1 48.3 (پاسور)ورق بازی  2

 634  100.0 5.5 5.5 15.2 15.2 58.6 مصرف قلیان 1

  62  100.0 2.1 3.4 11.0 10.3 73.1 رابطه جنسی نامشروع 7

3 
های  یلمفها و  یتساتماشای 

 مستهجن
59.3 16.6 13.8 4.1 6.2 100.0  63  

1 
های دوستانه و  یپارتشرکت در 

 مختلط
68.8 10.4 12.5 3.5 4.9 100.0  612 
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بیگانگینسبتبهخوابگاه(ژ
هاای خاودگردان را عادم تعلاق سااکنان آن      مسائل مربوط به خوابگاه نیتر مهمشاید بتوان یکی از 

ها، احساس تعلاق  رسد ساکنان و دانشجویان ساکن در این خوابگاهدانست، به طوری که به نظر می

باه   و کنناد  ینمآن را خانه خود محسوب  گاه چیهها دارند و به تعبیری بسیار اندکی به این خوابگاه

در اینجا منظور از خانه مطابق با رویکرد پدیدارشناختی، عنوان جایگااه  . ارندآن احساس بیگانگی د

از ایان منظار   . شاود معطاوف مای  (  11 دوراشامیت،  )در مقابل دنیای بیگانه شده  "پناهگاه"یک 

شاود،  کناد، مارتبط نمای   به اجتماعی محلی که فرد به طور اتفاقی در آن زندگی می ضرورتاً"خانه"

 متعلقات"بلکه هر کجا که 
 .او است، خانه فرد است "

. توان به خوبی در گفتارهای بسیاری از دانشجویان مشاهده کردچنین احساس تعلقی را می

. ها ندارندتعداد بسیاری از دانشجویان تمایلی برای ماندن در خوابگاه خودگردان، به غیر از شب

ها میزان تعلق به این خوابگاه. برندمیها به آن پناه ی است که شبصرفاً مکانخوابگاه  ها آنبرای 

برای مثال یکی از . توان از چندین طریق فهمیدنیز اندک است و این احساس تعلق را می

 :گویدهای دولتی و خصوصی میها در مقایسه بین خوابگاهدانشجویان ساکن در این خوابگاه
ها به دیدن دوستانمان تر شببیش( دوره کارشناسی)دانشگاه تهران که بودیم  ما در خوابگاه

اما اینجا خبری از این . آمدرفتیم یا برایمان مهمان مینشینی میرفتیم و به عبارتی به شبمی
 .تفاوت هستندبیشتر افراد اینجا نسبت به هم بی. چیزها نیست

این شکل از روابط اجتماعی به نوعی باعث همبستگی افراد به محیط اجتماعی بالواسط آنان 

در خوابگاه . ها استهای خودگردان فاقد چنین ویژگیاما محیط اجتماعی خوابگاه. شودمی

ای و مواردی مانند نشینی، مهمان، هم دانشکدهاتاقی، شبهایی مثل همبا وازه عموماًدولتی ما 

توانند روابط اجتماعی افراد در محیط خوابگاه را کنیم که تا حدود زیادی میاین برخورد می

( 31: 114 )از نظر گیدنز . های خودگردان فاقد چنین روابطی استدهند، اما خوابگاه شکل

از  نیبنابرا. شودمتغیر افراد منتج می« طبع»محیط اجتماعی دارای یک جهت و مقصد است که از 

یک دست در نظر  "فضای خالی"در یک « هاییموجودیت»توان ها را دیگر نمیاین منظر، مکان

شوند که درون پیکربندی معنادار روابط ی تبدیل می«های مهممکان»، بلکه به (1 ، همان)گرفت 

. بعد در تشکیل خاطره هستند نیتر مهمهای مهم،  این مکان. خورندای با هم پیوند میزندگینامه

توانند باعث دلبستگی و همبستگی فرد با محیط اجتماعی خاطرات بخش مهمی هستند که می

 .اش شودبالواسط

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Belongings 
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های خاطره بعد دیگری است که به خوبی بیگانگی افراد ساکن در خوابگاه مسئله نیهم

دانشجویان ساکن در خوابگاه دولتی مانند دانشگاه تهران به طور . دهدخودگردان را نشان می

های مانند باشگاه، پارک، و مکان ها آن. کنندمدام خاطراتی از زندگی خوابگاهی خود تعریف می

ها و رفتارهای سایر دانشجویان، مسابقات ورزشی داخل خوابگاه و موارد دیگری صابحتی اعت

محلی برای  صرفاًمحیط خوابگاه را به عنوان نه  ها آندهد که کنند که نشان میرا تعریف می

های خودگردان فاقد اما خوابگاه. آورندسکونت، بلکه به عنوان محلی برای زندگی به خاطر می

 .هایی استچنین ویژگی

تواند تا کنند که میاز این منظر، چنین خاطراتی نوعی دلبستگی عاطفی با محیط برقرار می

های دلبستگی نمادین فرد به مکان. حدود زیادی محیط خوابگاه را برای دانشجویان تلطیف کند

حوزه "ک های زندگی آینده، یای قبلی، به اندازه نقشهدار، به واسطه رسوبات زندگینامهمعنی

دوراشمیت، )واقعی است  "اکنون"و  "این جا"کند که بسیار فراتر از را ایجاد می "عاطفی

 11  :73.) 

های خودگردان و وضعیت کلی خوابگاه(  )با توجه به موارد گفته شده به طور کلی شکل 

 :دهد می پیامدهای اجتماعی و فرهنگی را به صورت زیر نشان
 

 
 یخودگردانهاخوابگاهفرهنگی-یلاجتماعیمساوهاچالش ( )شکل
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گیریوپیشنهاداتنتیجه
خودگردان دانشجویی های  و مسایل اجتماعی و فرهنگی خوابگاهها  ، آسیبها  این مقاله چالش

 .در شهر تهران را مورد بررسی قرار داد

های الواقعیت این است که تعداد قابل توجهی از جوانان امروزه تعداد قابل توجهی از س

ها مستعد مسائل و کنند ، با این حال محیط این خوابگاهها سپری میزندگی خود را در خوابگاه

فشارهای اجتماعی از ابعاد مختلف آن، گرایش به . های بسیار زیادی استمشکالت و آسیب

سمت رفتارهای پر خطر، عدم دسترسی به امکانات رفاهی حداقلی، عدم دسترسی و یا عدم تمکن 

زا و اشکالی از الی برای برخورداری از کاالهای فرهنگی مناسب که نتیجه آن سبک زندگی آسیبم

 .گذران غلط اوقات فراغت است، تجربه مستقیم و غیر مستقیم بسیاری از این جوانان است

گونه  به ویژه رشد قارچ در سطح شهر تهران، به علت تعداد بسیار زیاد دانشگاه و

های خودگردان و یا به تعبیر بسیار دهند، خوابگاهمکانات خوابگاهی ارائه نمیهایی که ا دانشگاه

اند که حتی تعداد بسیار زیادی از آنان فاقد مجوز تر، خصوصی بسیار زیادی شکل گرفتهمناسب

از تعداد بسیار زیاد . نداهای تابعه هم به ثبت نرسیدهبوده و در وزارت علوم و بخش

است که اطالعات  خوابگاه به ثبت رسیده 34ر سطح شهر تهران تنها های خصوصی د خوابگاه

 . ها هنوز هم مشخص نیستبسیاری از این خوابگاه

هایی فرسوده هستند ها که اغلب آنان دارای بافتقیمت بسیار باالی سکونت در این خوابگاه

دانشجویان شده  و فضاهایی بسیار تنگ و محدود دارند باعث بروز مشکالت بسیار زیادی برای

هایی اند و ساختمانها از ابتدا به جهت سکونت دانشجویان طراحی نشدهاین ساختمان. است

اند که به میزان زیادی کارایی خود را از دست داده و مسکونی و اداری و یا حتی تجاری بوده

مالی  اکنون به مکان خوابی برای اسکان دانشجویانی تبدیل شده است که به علت بضاعتهم

های دانشجویی باید به این نکته توجه کرد که خوابگاه. توانند سرپناهی بهتر برای خود بیابندنمی

هایی مسکونی هستند که در خودگردان به عنوان یک قرارگاه فیزیکی در شهر تهران ساختمان

احت کم و هایی که با مسدر این رابطه اتاق. بیشتر موارد نارضایتی ساکنان را به همراه دارند

 همههایی که ها و آشپزخانهها، نشیمناند و سرویستعداد زیاد افراد در کنار یکدیگر قرار گرفته

هستند، مواردی هستند که معیارهایی  ها آندانشجویان یک خوابگاه ملزم به استفاده مشترک از 

 .دهندقرار می ریتثثی، ازدحام و غیره را تحت و راحتهمچون خلوت شخصی، آرامش 
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از وضعیت مالی خوبی  ها آنها نشان داد که اغلب وضعیت دانشجویان این خوابگاه

هایی مشغول به تحصیل هستند که هزینه مالی در دانشگاه ها آنبسیاری از . برخوردار نیستند

های هزینه خوابگاه، هزینه. های سنگینی هستندبه همراه دارد و دارای شهریه ها آنزیادی برای 

، تنها چند ماه پس از آمدن به تهران به بازار ها آنشود تا بسیاری از ر اقالم باعث میغذا و سای

اند به کارهای ساده و مشغول شوند و از آنجا که حرفه خاصی نیاموخته -عمدتا غیررسمی-کار

حتی برای دختران هم اتفاق  مسئله نیا. پردازند که دستمزد زیادی هم ندارددشواری می عمدتاً

نتیجه این وضعیت فرسودگی جسمی و روحی است که با پیامدهایی از جمله  افت . تدافمی

 .تحصیلی همراه است

احساس . شود یمبه هر حال نتیجه همه این موارد منجر به فشار اجتماعی بسیار زیادی 

عدالتی، احساس شکست، محیط نامناسب خوابگاه، عدم امید به آینده تحصیلی، انتظارات  بی

ی بر سرنوشت خویشتن و بسیاری موارد دیگر از پیامدهای چنین رگذاریتثثو عدم خانواده 

. شود فشار اجتماعی زیادی بر دوش این دانشجویان باشدشرایطی از زندگی است که باعث می

تواند باعث افت تحصیلی و مواردی همچون گرایش به سمت رفتارهای قدر مسلم این فشار می

های روانگردان و اع و اقسام مواد مخدر، مشروبات الکلی، قرصزایی همچون مصرف انوآسیب

 .شود ... ها و آرامبخش

. ای از عدم گرایش به این سبک از زندگی، عدم دسترسی به امکانات الزم استبخش عمده

حتی در . های خودگردان هیچ گونه دسترسی به فضاهای ورزشی وجود ندارددر خوابگاه مثالً

اغلب این . ای سبزی که بتوان دقایقی را در آن استراحت کرد، وجود نداردها فضاین خوابگاه

در مراکز شهر و در جاهای بسیار شلوغ قرار دارند که حتی هوای آن محدوده  عمدتاًها خوابگاه

شود تا خود همه این موارد باعث می. باشدبه دلیل ترافیک بسیار باالی خودروها بسیار آلوده می

ترین اشکال سازگاری، یعنی مصرف مواد مخدر و دستترین و دمه سمت سادهبه خود اذهان ب

با این حال جهت کاستن از پیامدهای منفی اجتماعی و . زا پیش برودسایر رفتارهای آسیب

 :توان موارد زیر را پیشنهاد داد ها می فرهنگی این گونه ازخوابگاه

 هابندی خوابگاهرتبه . 

 ستانداردهای الزم برای راه اندازی خوابگاه خودگردانتعیین معیارها و ضوابط و ا . 

 هااسکان مشاوران مجرب در خوابگاه .3
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 های فرهنگی به دانشجویانهای فرهنگی و ارائه بستهبرگزاری برنامه .4

 های رفاهی به دانشجویانتخصیص وام .2

افراد  ها و جلوگیری ازاتاقیها و ساماندهی به وضعیت همنظارت مستمر بر عملکرد خوابگاه .1

 غیردانشجو

منابع
  ها و هنجارها و رابطه  با آناومی، مطالعاه   مطالعه تطبیقی ارزش( 333 )افقی، نادر و صادی، عباس

های دانشاگاه گایالن فصالنامه تحقیقاات فرهنگای، دور دوم،      موردی دانشجویان ساکن در خوابگاه

 .3شماره 

  رضا مرادی، انتشارات تیسا، چاپ اولفرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه علی(  31 )انگلیس، دیوید. 

  رویکردی سیستمی: چهار چوبی برای تدوین نقشة توسعة علمی کشور (331 )آراسته، حمیدرضا .

  . تابستان ،41شماره . رهیافت

  هاای  نقش ابعاد شخصایتی، دلبساتگی، شااخص   ( 333 )خداپناهی، محمد کریم و گنجوی، آناهیتا

بینی احساس غربت، ه جغرافیایی و جنس دانشجویان در پیششناختی فاصلخلقی و عوامل جمعیت

 .فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی، دور دوم، شماره سوم

 مقایساه  ( 331 ) امیر واحدیان عظیمی  و  احمدی فضل اله  ,آزادی آرمان ،مرتضی ،رضایی آدریانی

دگی دانشاجویان پسار و دختار مقایم دانشاجویی، پاژوهش       میزان افسردگی، استرس و کیفیت زنا 

 . 33- 3پرستاری، 

  بررسی فراوانی مصرف و علل گرایش باه سایگار در دانشاجوبان    (331 )شجاع، مهدیه و همکاران

 .، دوماهنامه پژوهنده37دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال های  ساکن خوابگاه

  ،عوامل مؤثر بر رفتار کشیدن سیگار بار اسااس مادل     (331 )شریفی راد، غالمرضا و عزیز کامران

فصالنامه دانشاگاه علاوم پزشاکی و     .بزنف در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 . 7 -17 صفحات : 4،زمستان، شماره    دوره  ;خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

 اه تربیت معلم سبزوار در بررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشگ (334 ) طیبی جواد

   4-34( :4)    پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،-فصلنامه علمی ;334 .  . 333 سال 

  تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی،جامعه شناسی کاربردی ساال  ( 31 )عباس زاده، محمد

 42،شماره3 

  هاای دانشاگاه   اری سااکن خوابگااه  کیفیت خواب دانشجویان پرست( 311 )قانعی، رضا و همکاران

 .علوم پزشکی ارومیه،  دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره نهم، شماره چهارم

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=61688
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=67966
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=3988
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=3988
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=77245
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