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9-26تصفحا/ 91بهار/ مپنجشماره / سال دوم/ فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان 

دانشجویان پسربررسی مشکالت فرهنگی زندگی خوابگاهی
*هاي دانشگاه یزدخوابگاه

1سید علیرضا افشانی

2عباس عسگري ندوشن

3مجید سفید

:چکیده
هدف این پژوهش، بررسی مشکالت فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر 

این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و . بود89- 90دانشگاه یزد در سال تحصیلی هايخوابگاه
) ياسناد(يابراي تدوین چارچوب نظري تحقیق و مروري بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه

، کاربردي، به لحاظ معیار زمان، ماهیتو نهایتاً اینکه، این مطالعه به لحاظ . استفاده گردیده است
جامعه آماري در این تحقیق، کلیه دانشجویان . ، پهنانگر استوسعتبه لحاظ معیار مقطعی و 

بودند که حجم نمونه با 89-90هاي پسرانه دانشگاه یزد در سال تحصیلی ساکن در خوابگاه
اي گیري در این تحقیق، طبقهشیوه نمونه. نفر محاسبه گردیده است345استفاده از فرمول کوکران، 

ابزار مورد استفاده . اندبقات بر حسب رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی انتخاب شدهط. بوده است
براي آزمون پایایی پرسشنامه در این تحقیق، از . ساخته بوده استدر این تحقیق، پرسشنامه محقق

همچنین در این تحقیق از اعتبار محتوایی استفاده شده . ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است
داري کمتر از متوسط دهد که مشکالت فرهنگی دانشجویان به طور معنیج نشان مینتای. است
میزان مشکالت فرهنگی در بین دانشجویان کارشناسی بیش از دانشجویان کارشناسی ارشد . است

. و دکتري و در بین دانشجویان مجرد بیش از دانشجویان متأهل است

اه، دانشگاه یزدمشکالت فرهنگی، دانشجو، خوابگ:کلید واژه

12/2/91:تاریخ پذیرش16/11/90: تاریخ وصول*
afshanialireza@yazduni.ac.irگاه یزد شناسی و عضو هیأت علمی دانشاستادیار جامعه-1

aaskarin@yazduni.ac.irشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه یزد استادیار جمعیت-2

yaser_sefid@yahoo.comکارشناس ارشد امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان -3
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مسألهنو بیامقدمه- 1
شود، چرا که بر شغل، درآمد، روابط ورود به دانشگاه در زندگی فرد واقعه مهمی محسوب می

اگرچه در گذشته ورود به دانشگاه در . شوداجتماعی و احتماالً انتخاب همسر او در آینده مؤثر واقع می
هان معاصر به دانشگاه نرفتن بیشتر یک قصور شخصی تلقی انحصار معدودي از برگزیدگان بود، در ج

هر . اقتصادي خانواده او در ارتباط است–شود و ورود به دانشگاه با بهره هوشی فرد و پایگاه اجتماعی می
قدر که محصل داراي بهره هوشی باالتري باشد و والدین او از رفاه بیشتري برخوردار باشند احتمال این 

اعم از این که دانشجو در یک دانشگاه بزرگ به تحصیل بپردازد و یا در . گاه برود بیشتر استکه او به دانش
کند و در تر میتردید محیط آموزش عالی افق ذهنی او را گستردهیک مؤسسه آموزش عالی کوچک، بی

نظر از این صرف. آوردهاي به وجود میهاي اجتماعی مورد قبول او دگرگونیها و ارزشداورينظام پیش
که علت را آموزش دانشگاهی بدانیم و یا پختگی ذهن و یا صرفاً دوري بیشتر از خانواده، آن چه که قابل 

).1388محسنی، (آید هاي اجتماعی دانشجو به وجود میتعمق است تغییراتی است که در نگرش
باشد که ع امروز میمسأله ادامه تحصیل و رشد و ارتقاي علمی، یکی از نیازهاي رو به رشد جوام

ها در مراکز از آنجا که دانشگاه. جوانان مستعد و پر تالش را به سمت و سوي خود جذب کرده است
ها ي دانشگاهها به حدي است که امکان ارائه آن در همهشهرهاي بزرگ قرار دارند و از طرفی تنوع رشته

در . اي جزء ترك شهر و دیار نیستچاره. مایدننیست، بلکه هر دانشگاهی تعداد معدودي رشته را ارائه می
باشد و این یعنی بینی شده که محل استقرار دانشجویان غیربومی میهایی پیشها، خوابگاهاکثر دانشگاه

آداب و رسوم و گویش و پوشش متفاوت خوابگاه را به محل تبلور و . هاي مختلفزندگی با فرهنگ
).1389فروتن، (کند فرهنگ تبدیل میها و خردهتظاهرانواع و اقسام فرهنگ

بهآناندهد، حرکتمیرخکهاي پدیدهشوند، مهمترینمیپذیرفتهدانشگاهدرفرزندانکهزمانی
توسطشد، حاالمیانجاموالدینتوسطقبالًکههایی فعالیتازدلیل، بسیاريهمینبه. استاستقاللسوي

نظیر آمادگی (هاي درسیارتباط، فعالیتوآمد، خرید، دوستیوترف: جملهگیرد ازمیانجامدانشجویان
).1389نوري، ... (، انجام امور شخصی و )بندي براي انجام کارهاي عملیها، زمانبراي امتحان

ها و هاي مهم دانشگاه، ارتباط و تعامالت افراد مختلف از فرهنگیکی از امکانات و ویژگی
هاي ارتباطی ها و مهارتها باعث رشد تواناییویژه در خوابگاههن فضایی بچنی. هاي متفاوت استخانواده

ها دانشجویان در بسیاري از موارد، بهترین کمک. شود که به اندازه درس دانشگاهی ارزش داردفرزندان می
ها را چه در زمینه امور درسی و چه در زمینه مسائل و مشکالت دیگر از یکدیگر دریافت و حمایت

).1389نوري، (کنند می
ها گذرد، اهمیت دوستیهاي زیادي از وقت جوانان در کنار یکدیگر میدر فضاي دانشگاه که ساعت

در واقع دوستان و . شودها بیشتر میکند و در مورد دانشجویان خوابگاهی، اهمیت دوستیافزایش پیدا می
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از دانشجویان بیمار است و دسترسی به زمانی که یکی . گردندهمساالن به نوعی جایگزین خانواده می
پردازند خانواده ممکن نیست، این دوستان و همساالن هستند که به پرستاري و مراقبت از یکدیگر می

.)1389نوري، (
دانشگاه محل خردورزي، آموزش و یادگیري بسیاري از مسائل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است 

شود و خوابگاه یعنی محل سکونت موقت و ت و ترقی افراد میبراي پیشرفهایی که باعث ایجاد فرصت
مین أشود که براي سکونت و آرامش و تاي از فضاي دانشگاه محسوب میخوابگاه دانشجویی محدوده

مندي از سایر امکانات فرهنگی، رفاهی، فوق برنامه، تربیت بدنی، بهداشت روانی دانشجویان به همراه بهره
کتابخانه و تغذیه و بهداشت و درمان در حد مقدورات در نظر گرفته شده است و مشاوره و راهنمایی، 

. کلیه مقررات انضباطی و اداري دانشگاه در آن حاکم است
ها گسترش مراکز آموزشی و پذیرش دانشجو از مناطق مختلف باعث انتقال فرهنگ و خرده فرهنگ

که در کوتاه مدت موجب افزایش ناهمگنی این پدیده عواقب گوناگونی دارد . شودبه یک مکان می
). 1388زاده، قلی(هایی را نیز در پی داشته باشد تواند تعارضمیفرهنگی مناطق مختلف شده و حتی 

شود و در محیط ها در آن زندگی کرده است جدا میدانشجو با ورود به خوابگاه، از محیطی که سال
ها، زبان، ها، قومیتها، طرز فکرها، نگرشآن افراد با فرهنگمحیطی که در.گیردجدید و متفاوتی قرار می

طلبد، در ها و عالیق متناسب با خود را میهاي تحصیلی گوناگون که هر کدام ایدئولوژيشخصیت و رشته
ها و اتفاقات هاي جدید باعث شکل گیري روابط، تجربهبرخورد با انسان. گیرندکنار یکدیگر قرار می

شود اتاقی گفته میکردن با افرادي که به آنها همد، داشتن ارتباط طوالنی و در واقع زندگیگردجدیدي می
بخشی از دانشجویان با درك کامل از شرایط جدید سعی بر آن . ثیر و تأثرهاي بسیاري استأسرآغاز ت

این جهت یک فرصت استفاده کنند ازدارند که خود را با آن منطبق کرده و از زندگی جدید به عنوان
امالیمات زندگی اي از فرهنگ همدلی، تعاون و سازگاري با نتوان گفت فرهنگ خوابگاهی مجموعهمی

هاي منفی از خود بروز ا که توانایی سازگاري با محیط جدید را ندارند، واکنشاست و برخی از آنه
.اش شودکه ممکن است موجب انحراف دانشجو از مسیر اصلیدهندمی

رهنگی ایران زمین به قدري است که شمال تا جنوب و شرق تا غرب مملو از عادات و گوناگونی ف
هاي خاص با زبان، رفتار و تواند فرهنگرسوم خاص آن منطقه است و خوابگاه مکانی است که می

را در خود جمع کرده و فرهنگ جدیدي ) هااي از فرهنگدر واقع مجموعه(هاي موجود در آن کارکرد
در این میان مشکالت متعدد فرهنگی از قبیل کمبود . را به وجود آوردفرهنگ خوابگاهیتحت عنوان

امکانات فرهنگی، آموزشی در خوابگاه، تفاوت فرهنگ رعایت بهداشت و نظافت خوابگاه، اختالف در 
ساعت فعالیت و استراحت در بین دانشجویان، اختالفات فرهنگ خانوادگی دانشجویان، تفاوت در خرده 
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اي، اختالف در اخالقیات و اعتقادات، اعتیاد به انواع مواد مخدر و سیگار و نیز هاي قومی و منطقهرهنگف
.تواند براي دانشجویان مطرح باشدانواع انحرافات اخالقی جنسی می

اي به عنوان شاخص تمامی تحوالت فرهنگی، ها و دانشجویان در هر جامعهاز آنجا که دانشگاه
هاي آیند، از این رو شناخت نقاط قوت، ضعف، تحول و تحركسی آن جامعه به شمار میاجتماعی و سیا

شود این الی که مطرح میؤبنابراین س. دانشگاهی براي همه مسئوالن و برنامه ریزان کشور امري الزم است
را ها هستند؟ و چه راهکارهایی ترین مشکالت فرهنگی دانشجویان خوابگاهی کشور کداماست که مهم

مطالعه حاضر در نظر دارد وضعیت توان یافت؟ از این رو ها میبراي کاهش مشکالت فرهنگی در خوابگاه
.دانشجویان پسر خوابگاهی دانشگاه یزد را از نظر مسائل و مشکالت فرهنگی ارزیابی نماید

پیشینه تحقیق- 2
ز واحدهاي مورد پژوهش درصد ا7/45حاکی از آن بود که در مجموع ) 1375(نتایج مطالعه پیامنی 

درصد 3/1واجد درجه باالي مشکالت اقامتی اعم از مشکالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي بودند و تنها 
. شرایط اقامت خود را در خوابگاه مناسب توصیف کردند

ها در صورتی که با هدف ایجاد جوامع نشان داد که خوابگاه) 1383(راد و آراسته پژوهش محمودي
هاي یکسان مورد بازنگري قرار گیرند به محیطی ایمن و حمایتی براي افزایش ادگیري در رشتهکوچک ی

هاي زندگی و سازگاري و تعامل بیشتر با محیط هاي فوق برنامه و نیز تقویت مهارتها و فعالیتگفتمان
. اجتماعی و رشد فردي و شغلی و مشارکت در ادره امور جامعه مبدل خواهندشد

ها، کاهش نشان داد عواملی از قبیل نحوه توزیع در اتاق) 1384(ي پژوهش مثنوي و همکاران هایافته
ثر ؤهاي جنسی در رفتار انحرافی در خوابگاه مشرم حضور ناشی از کمبود فضاي تعویض لباس و وسوسه

.بوده است
ه گیالن و هاي موجود در میان دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاهنجارها و ارزش) 1388(افقی 

رابطه آنها با آنومی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که میزان آنومی در خوابگاه پسران نسبت 
.به دختران کمتر است

داري بر متغیرهاي شکل گرفته در درون خانواده نقش معنی) 1388(بر اساس نتایج پژوهش توحیدلو 
. شجویان داردکاهش یا افزایش مشکالت فرهنگی در بین دان

به این نتیجه رسیدند که ارزیابی دانشجویان در خصوص کارکردهاي دانشگاه ) 1388(کلدي و فالح 
همچنین از اختالف طبقاتی فرهنگی و برخی عوامل خانوادگی و قومی . در سطح نسبتاً خوب بوده است

.به عنوان مهمترین مشکالت فرهنگی نام برده شد
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اتمامازبعد، اندکردهتحصیلامریکادرکهمکزیکیدانشجویانکهدادنشان1948درتجربیبررسی
حلبهبیشترتمایل. بودآمدهوجودبهآنهاهاي بینشوها نگرشدرآشکاريتغییراتتحصیالت
بهها، تمایلارزشمعیارباالترینمثابهبهامورعملیفایدهنظرگرفتنعملی، درهايروشبهمشکالت

متوسط از جمله این تغییرات طبقهاهمیتبرتأکیدوهستندضروريزیستنبرايکهچیزهاییبرتأکید
).1948، 1لومیس و چولر(بود 

درباره مشکالت دانشجویان ) 1999(»مردم نگاري«یا » اتنو گرافیک«به روش گی سندمنتحقیق 
بهرامشکالتاینوتهدانسدانشجویاناصلیمشکالترافرهنگیمشکالتایرانی خارج از کشور،

محرومیتوفرهنگی، انزواهاي فکري، استرساسلوبوشیوه: کندمیفهرستوخالصهذیلصورت
دهد این بررسی نشان می: نویسدگیري نهایی تحقیق خود میوي در نتیجه. فرهنگیتفاهمسوء،اجتماعی

هاي رشته و رك وظایف ماهیت گفتمانهم استادان راهنما و هم دانشجویان ایرانی در زمینه شناخت و د
زمینه مطالعاتی و روشی که باید تعلیم داده، آموخته و به کار گرفته شود با مشکالت ناشی از اختالف 

).1999، 2ساندمن(اند فرهنگی مواجه
در تحقیقی که درباره مشکالت دانشجویان ایرانی خارج از کشور توسط اتوکالینبرگ و همکارن در 

ش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه در میان دانشجویان ایرانی یازده کشور جهان به رو1979
هاي فرهنگی و کنند که تفاوتتأکید می... انجام شد ضمن تأکید بر مشکالت مختلف مسکن، زبان و

در هاي سبک یادگیري و آموزش و پژوهش در ایران و کشورهاي غربی یکی از مهمترین مشکالت تفاوت
).1387فاضلی، (راه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بوده است 

کهنشان داد 1980درسعوديعربستاندانشجویاندربارهتجربیبررسییکدر) 1980(3البنیان
تغییراتشغلی، باهايارزشوخانوادگیزن، روابطجایگاهدربارهدانشجویانهاينگرشوهاارزش

.استشدهعمیقواساسیتحوالتدستخوشوبودههمراهآشکاري
هاي دانشگاه کالیفرنیا را در رفتار و در پژوهشی تأثیر هم اتاقی خوابگاه) 2005(همکاران و4وان الر

هایی نتایج این مطالعه نشان داد که زندگی با هم اتاقی. نگرش قومی دانشجویان مورد مطالعه قرار دادند
صبات قومی و تغییر رفتار در دانشجویان و افزایش عاطفه بین هاي مختلف باعث کاهش تعحتی از نژاد

. آنها گردیده بود

1 - Loomis and Schuler 1948
2 - Sandeman-gay
3 - Al- Banyan
4 - VanLar
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اي با عنوان تأثیر شرایط سکونت در ایجاد مهارت حل مشکالت در مقاله) 2010(2و گیرجین1اوسلو
هاي دانشجویی هاي ترکیه نشان دادند دانشجویان پسر مستقر در خوابگاهاجتماعی دانشجویان خوابگاه

ل مشکالت داشته و در حتر از دانشجویان دختر توانایی ایجاد روابطی عاطفی با دیگر دانشجویان رابیش
.بودندترا موفقاجتماعی خود نسبت به آنه

مالحظات نظري- 3
اي را یافت که بطور مستقیم موضوع مشکالت فرهنگی دانشجویان خوابگاهی را شاید نتوان نظریه

توان ارتباط بین ه باشد؛ لیکن با تعمق و تأمل در برخی نظریات فرهنگی میمورد اشاره و تبیین قرار داد
از جمله نظریاتی که به نحوي . متغیرهاي متفاوت با متغیر فرهنگ و مسائل فرهنگی را برداشت نمود

عنوان هرا مورد مطالعه و بررسی قرار داده و ب... له فرهنگی وأفرهنگ، مسموضوعات فرهنگ، خرده
: توان موارد زیر را نام بردري مورد استفاده محقق قرار گرفته است، میچارچوب نظ

به اعتقاد تریاندیس؛ هرچه فاصله فرهنگی بیشتر باشد، شباهت درك کمتر و هر چه علم ما از فرهنگ 
شده بیشتر خواهد شباهت درك) که آموزش بین فرهنگی مؤثري داشته باشیممثالً زمانی(دیگر بیشتر باشد

فلذا هر چه توانش زبانی عامل در زبان فرد دیگر بیشتر؛ هر چه شبکه ارتباطی فرد با شبکه ارتباطی بود؛ 
هرچه اهداف فرادستی موجود بیشتر باشد تر؛ هر چه تماس هم پایه بین دو نفر بیشتر و افراد دیگر همپوش

و روابط اجتماعی به عبارت بهتر افراد داراي توانش زبانی باالتر . شباهت درك شده بیشتر است
پوشی هم. تر، بالتبع با مشکالت فرهنگی محدودتر و کمتري در محیط خوابگاه روبرو خواهند شدمستحکم

آورد و در جهت کاهش هاي هم شکل، ضربه فرهنگی کمتري به وجود میشبکه ارتباطی بیشتر و ویژگی
).1388تریاندیس، (نماید تعارضات و تضادهاي فرهنگی عمل می

هاي کوچک بدین منظور بررسی نمود تا تشخیص دهد بیلز، روابط اجتماعی را در درون گروهو اما
ها و ها تا چه اندازه نسبت به یکدیگر رفتار دوستانه یا خصمانه دارند و چگونه این دوستیکه انسان

ها با ط انسانبهدف بیلز اصالح جامعه و تقویت پیوندهاي اجتماعی و بهبود روا. آیدها به وجود میدشمنی
ا به یکدیگر کمک کنند و با هم محبت داشته باشند، نه اینکه بر ضد یکدیگر کار کنند و یکدیگر بود، تا آنه

از تئوري بیلز براي ) در بدترین حالت(توان همچنین می. برآیند نیروهاي اجتماعی یکدیگر را خنثی کنند
هاي درگیري، توانند روشدشمنان یک جامعه میها استفاده کرد، یعنیتخریب روابط اجتماعی در گروه

ها ها فالنند، رشتیترك(هاي محلی متلک، زخم زبان، نیش زدن، فحش و جک ساختن براي گروه
ها به عناصر فرهنگی تبدیل گونه زخم زباندر ایران متأسفانه این. را در یک جامعه رواج دهند...) فالنند

1 - Uslu
2 - Girgin
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تر بوده و بالتبع با اي داراي بعد احساسی مثبت، پیوندشان با گروه قويبهرحال افرادي با رفتاره. اندشده
بنابراین اگر یک شخص در رفتار . نمایندمسائل و مشکالت فرهنگی محدودتري دست و پنجه نرم می

تر وتمایلش به او بیشتر یید کند، پیوند دیگري با وي قويأالمقدورآن دیگري را تمتقابلش با دیگري، حتی
).1387رفیع پور، (د گردمی

گیرد که در شناسی فرهنگی پارسونز، جهان اجتماعی کامالً منظم، بسته و کاملی را در نظر میجامعه
هایی که فرهنگ هنجاري عام را شوند و گروههاي اجتماعی با موفقیت همنوا میآن طیف متنوعی از گروه

).1386صالحی امیري، (شوند ه میدرونی نساخته باشند، از فرآیند وحدت فرهنگی بیرون راند
ناپذیر وجود مطابق با دیدگاه وي، در میان کارکردهاي مختلف خانواده، دو کارکرد اساسی و تقلیل

از طرف . تثبیت تشخص و هویت در جامعه.2اجتماعی کردن اولیه فرزندان و . 1: اند ازدارد که عبارت
نهادي شدن و درونی شدن ) 1: کندن اولیه تأکید میدیگر، پارسونز بر دو فرایند بنیادي اجتماعی شد

.تثبیت شخصیت) 2فرهنگ و شکل گیري شخصیت و 
پذیر هاي مشترك، زندگی اجتماعی امکانبدون درونی شدن فرهنگ و بدون هنجارها و ارزش

ط از شود و آموزش اولیه آن نیز فقاما نکته مهم این است که فرهنگ به سادگی آموخته نمی. نخواهد بود
آن گاه که شخصیت . آیدخانواده ساخته است، یا به سخن دیگر فقط خانواده از عهده این وظیفه بر می

توحیدلو، (ناپذیر است رسد و این دومین کارکرد خانواده تفویضشکل گرفت، نوبت به تثبیت آن می
1388.(

الت فرهنگی و اجتماعی در فلذا افراد با شرایط خانوادگی متفاوت، تجارب متفاوتی از مسائل و مشک
.شوند، خواهند داشتهاي متفاوتی که در طول دوران زندگی با آن روبرو میمحیط

هاي متقابلی به گروهی براي کل افراد گروه پاداشمطابق با تئوري بالو، اگر پیوند اجتماعی یا هم
گروه احساس کنند که در اما اگر اعضاي یک . شودهمراه داشته باشد پیوند اجتماعی حفظ و تقویت می

کنند رشته پیوند در میان آنها کنش متقابل با یکدیگر هیچگونه پاداش یا منافع متقابلی را ردو بدل نمی
دغدغه مرکزي نظریه وي این است که چگونه شرایط . سست و سرانجام از هم گسیخته خواهد شد

، بر الگوهاي تعامل یا پیوند اجتماعی ساختاري در یک اجتماع یا جمعیت نظیر ناهمگونی و اندازه گروه
بالو؛ساختارينظریهبنیاديو اما مفروضات. گذاردافراد تأثیر می) مثل دوستی(

هاي آنها براي تماس با بین افراد تابعی است از فرصت) مشارکت(احتمال پیوند اجتماعی ) 1
یکدیگر؛
احتمال ) با پارامترهاي اسمی ومدرجبندي شده سازمان(مجاورت افراد در یک فضاي چندبعدي ) 2

دهد؛ پیوند اجتماعی را بین آنها افزایش می
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هاي اسمی یکسان بیشتر از این نرخ با دیگران خارج از گروه نرخ پیوندهاي افراد در موقعیت. الف
است

اي بین پیوندیافتگان کمتر از کل جمعیت استهاي درجهمیانگین فاصله اجتماعی در موقعیت. ب
موحد و همکاران، (کند ها تسهیل میهایا قشرها تحرك رادراین گروهپیوندها در دیگرگروه) 3
1388.(

اجتماعی در هر –در مورد تئوري آرچر؛ آغاز کارش با نظام فرهنگی است؛ زیرا هر کنش فرهنگی 
دهد که طی رخ میهاي بهم مرتبها و اندیشهباورداشتها، شمار نظریهموقعیت تاریخی، در زمینه انواع بی

نظام فرهنگی اجتماعی تقدم . گذارداي میاند و بر کنش تأثیر مشروط کنندهپیش از کنش تحول یافته
چنان که تحت هم. گذاردمنطقی بر کنش و کنش متقابل اجتماعی فرهنگی دارد و بر این کنش تأثیر می

ش و کنش متقابل اجتماعی فرهنگی و گیرد؛ سرانجام اینکه تکمیل فرهنگی بعد از کنتأثیر آن قرار می
تنها به آرچر نه. آیدآورد پیش میها پدید میهایی که تغییر نظام اجتماعی فرهنگی در این کنشدگرگونی

هاي حاصل آن که رفتارها و کنش. تبیین عام تکمیل فرهنگی بلکه به نمودهاي خاص آن نیز عالقمند است
).1388ریتزر، (الب بر آن محیط دارند افراد تأثیر و تأثر از نظام فرهنگی غ

اند که با هاي طبیعی نیستند و تنها سازگاري موقتیپارك معتقد است توافق و سامان اجتماعی پدیده
برخالف توافق همرنگی . شکنندها یکباره درهم میهاي فروخفته این سازگاريسربلند کردن کشمکش

ها خاطرات، احساسات و ت که طی آن اشخاص و گروهفراگردي از درهم آمیختگی و درهم فرورفتگی اس
سازند و با سهیم شدن در تجربه و تاریخ دیگران، با آنها در رویکردهاي اشخاص دیگر را از آن خود می

ها و مفهوم فاصله اجتماعی پارك نیز به درجه نزدیکی میان گروه. گردندیک فرهنگ مشترك عجین می
نماید؛ گیري میکند اندازهمیزان نفوذي را که هرکس بر دیگري اعمال میافراد راجع است و درجه نزدیکی 

).1380کوزر،(ها بیشتر باشد میزان نفوذ متقابل آنها کمتر است هرچه فاصله اجتماعی افراد و گروه

تحقیقروش- 4
در این تحقیق با توجه به هدف مطالعه که بررسی مشکالت فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان 

همچنین براي تدوین . هاي دانشگاه یزد بوده است از روش پیمایش استفاده شده استخوابگاهپسر
. استفاده گردیده است) ياسناد(ياچارچوب نظري تحقیق و مروري بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه

، وسعتلحاظ معیار ، کاربردي، به لحاظ معیار زمان، مقطعی و بهماهیتو نهایتاً اینکه، این مطالعه به لحاظ 
. پهنانگر است
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هاي پسرانه دانشگاه یزد در سال جامعه آماري در این تحقیق، کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه
5درصد، دقت احتمالی 5/95بودند که با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان 89-90تحصیلی 

. محاسبه شده استنفر 345درصد و باالترین واریانس ممکن، حجم نمونه 
طبقات بر حسب رشته تحصیلی و مقطع . اي بوده استگیري در این تحقیق، طبقهشیوه نمونه

.اندتحصیلی انتخاب شده
پرسشنامه پس از احراز اعتبار و . ساخته بوده استابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه محقق

هاي ها به گونهسؤاالت و گویه. د استفاده قرار گرفتهاي مورد نیاز مورآوري دادهپایایی براي جمع
) اياي، اسمی، رتبهفاصله(اي اسمی، باز و همچنین در سه سطح متفاوتی از جمله سؤاالت دو گزینه

.اندطراحی شده
بدین . براي آزمون پایایی پرسشنامه در این تحقیق، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است

) 88/0(، میزان آلفاي کرونباخ براي متغیر مشکالت فرهنگی آزمونهاي پیش صورت که با استفاده از داده
.شده است بیانگر مطلوبیت ابزار است7/0شده است که چون از 

هاي تحقیق را هایی که متغیربه این منظور، گویه. ار محتوایی استفاده شده استدر این تحقیق از اعتب
اند، استفاده و هاي تحقیقات پیشین که زیر نظر اساتید مجرب، استفاده و اجرا شدهسنجند را از گویهمی

در . کردیمهاي جدید از نظرات محققین و اساتید دیگر استفاده ها براي متغیربراي انتخاب بهترین گویه
ا براي تصحیح پرسشنامه متخصصان نشان داده و از نظرات آنهنهایت، پرسشنامه تدوین شده را به اساتید و 

.بنابراین پرسشنامه از اعتبار محتوایی برخوردار است. کمک گرفتیم
ر افزاها از نرمو براي ترسیم نمودارSPSSافزار کامپیوتري ها از نرمبراي تجزیه و تحلیل داده

Microsoft Excelدر سطح توصیفی از جداول یک بعدي، فراوانی، درصد ستونی و . استفاده شده است
، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل tترسیم نمودار و در سطح استنباطی براي آزمون فرضیات از آزمون 

.واریانس استفاده شده است

هایافته- 5
.دهنددرصد را افراد متأهل تشکیل می5/7مجرد ودرصد از پاسخگویان تحقیق را افراد6/91-
هاي علوم پایه، درصد در رشته1/15هاي علوم انسانی، درصد از پاسخگویان تحقیق در رشته9/35-

درصد از2/1هاي منابع طبیعی و درصد در رشته5/5هاي فنی و مهندسی، درصد در رشته3/42
.ماري مشغول به تحصیل هستندهاي هنر و معپاسخگویان تحقیق در رشته
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مقطعدردرصد6/13نیهمچن. کنندمیلیتحصیکارشناسمقطعدرپاسخگویانازدرصد8/83-
انیپاسخگودرصد80ازشیبمجموعدر. کنندمیلیتحصيدکترمقطعدردرصد6/2وارشدیکارشناس

.هستندلیتحصبهمشغولیکارشناسمقطعدر
پنجدرصد 6/18ترم، سهدرصد7/26. ترم در خوابگاه حضور داشتندیکدرصد پاسخگویان8/23-

.ترم در خوابگاه حضور داشتندهفتدرصد 1/10و ترم، 
پاسخگویان، ازدرصد4/6فقطکهحالیدربودندرشاغلیتحقیق، غپاسخگویانازدرصد6/93-
.بودندشاغل

فرهنگیر مشکالت یآماره توصیفی ابعاد مختلف متغ): 1(جدول 

ابعاد
تعداد 
گویه

دامنه 
امتیازات

میانگین
انحراف 

معیار
064/18332/8-945تفاوت در هنجارهاي فرهنگی

045/9439/4-420تفاوت در فرهنگ خانوادگی

059/4514/2-210ايتفاوت در فرهنگ منطقه

064/15528/6-735امکانات آموزشی و فرهنگیکمبود 

039/5188/4-420تفاوت در اعتقادات دینی و اخالقیات

021/7836/4-525هاي فرهنگیتفاوت در ارزش

063/14384/6-735تفاوت در فرهنگ بهداشت و نظافت

011/4134/3-315تفاوت در فرهنگ قومی

هاي به دست آمده ها براي هر بعد و میانگینو با توجه به تعداد گویه) 1(بر اساس اطالعات جدول 
هاي فرهنگی، تفاوت در باید گفت مشکالت فرهنگی دانشجویان در ابعادي نظیر تفاوت در ارزش

نگ قومی بسیار کم است و در ابعادي نظیر تفاوت در فرهنگ اعتقادات دینی و اخالقیات و تفاوت در فره
اي و تفاوت در فرهنگ بهداشت و نظافت بیشتر است ولی تفاوت در فرهنگ منطقهخانوادگی،

.هاي محاسبه شده نشانگر این است که در مجموع میزان مشکالت فرهنگی چندان زیاد نیستمیانگین
رداخته شود ابتدا بهتر است به این سؤال پاسخ داده شود که قبل از اینکه به بررسی فرضیات تحقیق پ

میزان مشکالت فرهنگی دانشجویان چقدر است؟
سؤال یا گویه در پرسشنامه قرار داد شده که هر 41براي بررسی میزان مشکالت فرهنگی دانشجویان، 

امتیاز ) ینه خیلی زیادبراي گز(5و حداکثر ) براي گزینه اصالً(پاسخگو به ازاء هر گویه، حداقل صفر 
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. بوده است205تا 0بنابراین حداقل و حداکثر امتیازات پاسخگو به لحاظ نظري بین . کرددریافت می
به عنوان حد متوسط مشکالت فرهنگی در نظر گرفته شد تا با استفاده از 5/102میانگین این دامنه یعنی 

هنگی دانشجویان چقدر است؟اي مشخص گردد که میزان مشکالت فرنمونهآزمون تی تک
براي سنجش میزان مشکالت فرهنگی دانشجویان1اينمونهتکتیخروجی آزمون ) 2(جدول 

سطح 4درجه آزادي3tانحراف معیار2میانگینتعدادمتغیر
5داريمعنی

33527/77679/22360/20334000/0فرهنگیمشکالتمیزان

دهد میانگین میزان مشکالت فرهنگی در بین نمونه مورد یهمانطور که خروجی این آزمون نشان م
توان گفت در مجموع میزان بنابراین می). 27/77(بوده است 5/102داري کمتر از مطالعه به طور معنی

.مشکالت فرهنگی در جامعه آماري این تحقیق کمتر از متوسط مورد نظر است

ان رشته تحصیلی و میزان مشکالت فرهنگی دانشجوی- 6
با توجه به اینکه افراد بر اساس رشته تحصیلی، چند گروه بودن و متغیر وابسته یعنی میزان مشکالت 

خروجی آزمون . گیري گردیده، از آزمون تحلیل واریانس استفاده شداي اندازهفرهنگی در سطح فاصله
بر زان مشکالت فرهنگی میبینداريتفاوت معنینشان داد که ) = P =455/2F ,063/0(تحلیل واریانس 

.داردنوجود رشته تحصیلی حسب 

هاي حضور در خوابگاه و میزان مشکالت فرهنگیتعداد ترم، میزان تحصیالت والدین- 7
دانشجویان 
شود در مورد تحصیالت پدر، ضریب همبستگی اسپیرمن برابرگونه که در جدول مالحظه میهمان

شده است که چون از پنج صدم بزرگتر است یعنی این رابطه 342/0داري برابر و سطح معنی052/0
داري آزمون اسپیرمن براي رابطه تحصیالت مادر و مشکالت فرهنگی همچنین سطح معنی. دار نیستمعنی

.دار نیستاز پنج صدم بزرگتر است یعنی این رابطه نیز معنی) 456/0(

1 - One Sample t-test
2- Mean
3- Standard Deviation
4- Degree of Freedom (df)
5- Significance Level(sig.)
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هاي حضور در خوابگاه با مشکالت فرهنگیعداد ترمآزمون رابطه میزان تحصیالت پدر و مادر و ت) 3(جدول 

هاي حضور در خوابگاه و ، ضریب همبستگی رابطه تعداد ترم)3(همچنین بر اساس اطالعات جدول 
داري برابر شده است که ضریب ضعیفی است همچنین سطح معنی-033/0میزان مشکالت فرهنگی برابر 

. نیستدارشده است که چون از پنج صدم بزرگتر است یعنی این رابطه معنی550/0

مقطع تحصیلی و میزان مشکالت فرهنگی دانشجویان - 8
کم بودند آنها با دانشجویان کارشناسی ارشد در یک ) نفر9(چون تعداد دانشجویان مقطع دکتري 

.ندگروه قرار داده شد
میزان مشکالت فرهنگی دانشجویان مقطع کارشناسی با براي مقایسه میانگین تیخروجی آزمون ) 4(جدول

انشجویان کارشناسی ارشد و دکتريد
داريسطح معنیآزمون تیمعیارانحرافمیانگینهاگروهمتغیر

مقطع 
تحصیلی

72/78692/22کارشناسی
657/2008/0

91/69327/21ارشد و دکتريکارشناسی
و بین دانشجویان مقطع کارشناسی با دانشجویان کارشناسی ارشد)4(هاي جدول بر اساس داده

محاسبه شده براي جدول تی. وجود داردداري معنیتفاوت دکتري به لحاظ میزان مشکالت فرهنگی، 
تر استبزرگجدول با درنظر گرفتن پنج درصد خطا تیشده است که از مقدار 657/2مزبور برابر 

)008/0 =P.(بین به عبارت دیگر میزان مشکالت فرهنگی در. توان فرض صفر را رد کردلذا می
.دانشجویان مقطع کارشناسی بیش از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري است

داريسطح معنیمقدارآزمونمتغیرمتغیر

052/0342/0اسپیرمنمیزان مشکالت فرهنگیمیزان تحصیالت پدر

041/0456/0اسپیرمنمیزان مشکالت فرهنگیمیزان تحصیالت مادر

550/0-033/0رسونپیمیزان مشکالت فرهنگیهاي حضور در خوابگاهتعداد ترم
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مقایسه میزان مشکالت فرهنگی دانشجویان مقطع کارشناسی با دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري) 1(نمودار 

وضعیت تأهل و میزان مشکالت فرهنگی دانشجویان - 9
از آزمون تی استفاده شده مشکالت فرهنگی دانشجویان رابطه وضعیت تأهل و میزانبررسی براي 

:در جدول زیر نشان داده شده استتیخروجی آزمون. است
میزان مشکالت فرهنگی دانشجویان مجرد و متأهلبراي مقایسه میانگین تیخروجی آزمون ) 5(جدول

داريسطح معنیتیمعیارانحرافمیانگینهاگروهمتغیر

وضعیت تأهل
93/77887/22مجرد

455/2015/0
44/66946/16متاهل

بین دانشجویان مجرد و متأهل به لحاظ میزان مشکالت فرهنگی، دهد که می)5(اطالعات جدول 
تیشده است که از مقدار 455/2محاسبه شده براي جدول مزبور برابر تی. وجود داردداري معنیتفاوت 

به . توان فرض صفر را رد کردلذا می).P= 015/0(تر استبزرگجدول با درنظر گرفتن پنج درصد خطا
. عبارت دیگر میزان مشکالت فرهنگی در بین دانشجویان مجرد بیش از دانشجویان متأهل است
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میزان مشکالت فرهنگی دانشجویان مجرد و متأهلمقایسه ) 2(نمودار 

هاي تحقیقیافته-10
که میزان مشکالت فرهنگی دانشجویان چقدر است؟ نتایج این سؤال اصلی این پژوهش این بود 

بررسی نشان داد که در مجموع میزان مشکالت فرهنگی در جامعه آماري این تحقیق یعنی دانشجویان 
البته بین میزان . کمتر از متوسط بوده است89-90هاي دانشگاه یزد در سال تحصیلی ساکن خوابگاه

هایی وجود داشت به عنوان مثال مشکالت در حوزه امکانات در تفاوتهاي گوناگون، مشکالت در بخش
ها با مشکالتی در این نکته که خوابگاه. هاي مذهبی یا قومی و نظایر آن بیشتر بوده استمقایسه با تفاوت

هاي در بین دانشجویان مقیم خوابگاه) 1375(زمینه امکانات فرهنگی روبرور هستند در پژوهش پیامنی 
هاي این پژوهش، بر اساس یافته. نیز حاصل شده بودهاي علوم پزشکی تهراندانشجویی دانشگاهمجردي 

هاي ویژه نسل جوان، این مسأله در محیطهبا وجود افزایش گرایش به مواد مخدر در سطح جامعه و ب
اد دانشجویان حتی در مورد مواد مخدر صنعتی جدید و مو. دانشجویی ظهور و بروز چندانی ندارد

دانشجویان به خوبی متوجه عوارض اشکال مختلف مواد . روانگردان احساس مشکل چندانی نداشتند
کنندگان مواد مخدر اعم از سنتی و جدید، تالش زیادي براي جذب این گروه مخدر هستند و اگرچه توزیع

.اندردهدارند ولی نتایج این پژوهش بیانگر این است که در این زمینه توفیق چندانی حاصل نک
ضمن . همچنین در زمینه اختالفات قومی و مذهبی، مشکل چندانی در محیط خوابگاهی وجود ندارد

کشور ما به لحاظ تنوع قومی و مذهبی .هاي نوظهور دینی نیز چندان زیاد نیستاینکه نگرانی از نفوذ فرقه
زدنی و ستی مثالهاي قومی و مذهبی مختلف همزیگروه. و دینی از تنوع خاصی برخوردار است
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هاي دانشجویی و خوابگاهی که دربرگیرنده قشر این موضع در محیط. آمیزي با یکدیگر دارندمسالمت
قشر دانشجو به دلیل داشتن اطالعات و آگاهی باال به راحتی . خوردفرهیخته جامعه است نیز به چشم می

هاي ظاهري، در محیط ی قضاوتبر خالف برخ.هاي انحرافی و نوظهور دینی نخواهند شدجذب گروه
میزان به عنوان نمونه . دهدکمتر رخ می... ها، رفتارهاي انحرافی نظیر مصرف مشروبات و سیگار و خوابگاه

درصد2/72واستبودهزیاددرصد5/3وزیادان، خیلییپاسخگودرصد2/5تنهامصرف مداوم سیگار 
در ) 1387(هاي پژوهش شجاع و همکاران فته با یافتهاین یا.کشندینمگاریاصالً سکهکردندانیب

عالوه بر باالبودن سطح .هاي دانشگاه علوم پزشکی گلستان همخوانی دارددانشجویان ساکن خوابگاه
ویژه در محیط مذهبی یزد از جمله عوامل مهمی است که هآگاهی دانشجویان، باال بودن تقید دینی آنها ب

دهد دانشجویان نتایج این بررسی نشان می.شودمیمانعن رفتارهاي نامطلوب دانشجویان را از ارتکاب ای
با توجه به اینکه دانشجویان در دوره جوانی . کننددر محیط خوابگاه احساس کسالت و خستگی مداوم می

هاي خوابگاهی هستند شاید بیش از هر چیزي نیازمند محیطی مفرح و جذاب هستند ولی ظاهراً  در محیط
ها دچار کسالت و خستگی شود لذا دانشجویان در این گونه محیطه چندانی به این موضوع نمیتوج
میزان مشکالت فرهنگی در بین .وري آموزشی آنها نیز بسیار مؤثر استشوند که حتی روي بهرهمی

باید در این زمینه . دانشجویان مقطع کارشناسی بیش از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري بوده است
تر در مقایسه با گفت دانشجویان مقطع کارشناسی به دلیل سن، تجربه و همچنین منزلت اجتماعی پایین

دانشجویان تحصیالت تکمیلی بیشتر در معرض رفتارهاي فرهنگی نامناسب از سوي خودشان و حتی 
این . متأهل استمیزان مشکالت فرهنگی در بین دانشجویان مجرد بیش از دانشجویان.ها هستنداتاقیهم

چرا که افراد مجرد در مقایسه با افراد متأهل، تقید کمتري احساس . یافته نیز در راستاي یافته قبلی است
پذیر کنند و تمایل دارند که از این فرصت براي انجام برخی از رفتارهایی که در دوره متأهلی امکانمی

تأهل در مقایسه با افراد مجرد در زمینه مسائل به طور کلی فضاي ذهنی یک فرد م. نیست استفاده کنند
.فرهنگی به مراتب متفاوت است

پیشنهادات کاربردي-11
عمل آمده پیرامون موضوع و با استناد به نتایج و ههاي بدر این بخش از پژوهش با توجه به بررسی

:گرددهاي تحقیق، پیشنهادات زیر ارئه مییافته
مودن امکانات و تفریحات سالم و مهیج از قبیل سهولت دسترسی به گردد با فراهم نپیشنهاد می-

هاي مجهز، مسابقات ورزشی و اردوهاي علمی سیاحتی زیارتی اي و اینترنتی، کتابخانهخدمات رایانه
.بستري مناسب براي رفتارهاي سالم دانشجویان بوجود آید
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عمل آید و افرادي انتخاب شوند شود در انتخاب مدیریت خوابگاه دقت بیشتري به پیشنهاد می-
همچنین گروه . که توانایی و مهارت الزم براي برقراري ارتباط با قشري فرهیخته و فرهنگی را داشته باشند

یا سازمانی مستقل از دانشجویان خوابگاهی بدون وابستگی به سرپرستی خوابگاه ایجاد گردد که منعکس 
از این گروه به عنوان ابزاري براي اعمال نظارت . ولین باشدؤمسکننده نظرات مفید و سازنده دانشجویان به 

.توان استفاده نمودو کنترل اجتماعی نیز می
گردد آور محیط خوابگاهی، پیشنهاد میبا توجه به مشکالت دانشجویان در زمینه فضاي کسالت-

ویژه جوانان، زمینه آورتمهیدات الزم در این مورد اندیشه شود و با افزودن مراکز تفریحی و نشاط
.تفریحات سالم آنها فراهم گردد

هاي اولیه تحصیل دانشجویان جدید هاي و سالهاي آموزشی در ترمها و کارگاهبرگزاري کالس-
در جهت آشنایی آنان با فرهنگ و محیط اجتماعی و جغرافیایی شهري که در آن تحصیل خواهند کرد، 

تواند در جهت هاي مختلف و مواردي از این دست میام و اقلیتهمچنین در راستاي آگاهی آنان از اقو
ثر واقع گردد و در ضمن به تقویت و ؤآشنایی دانشجویان با حدود و تکالیف خود در محیط خوابگاه م

تسهیل روابط اجتماعی آنان کمک نماید که همه اینها در جهت کاستن از مشکالت اجتماعی فرهنگی 
.نمایدویژه خوابگاه عمل میهه و بدانشجویان در محیط دانشگا

در اینجا (ها و بروشورهاي مرتبط با اطالعات کلی شهر محل تحصیل دانشجویان ارائه جزوه-
در بدو ورود به دانشگاه به ... هاي جغرافیایی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و شامل مشخصه) شهر یزد

ر جهت تضعیف مشکالت فرهنگی دانشجویان تواند اقدام مثبت و مفید دیگري ددانشجویان جدید می
گردد دانشگاه یزد در ابتداي ورود دانشجویان غیربومی براي همچنین پیشنهاد می. خوابگاهی محسوب شود

هاي توجیهی به منظور آشنایی آنان با محیط جغرافیایی و فرهنگی یزد که توسط متخصصان آنان کالس
.د برگزار نمایدشوریزي میفرهنگ و جغرافیاي یزد برنامه

شود دانشجویان مقطع کارشناسی مورد توجه بیشتري قرار گیرند و این گروه مبناي پیشنهاد می-
. قرار گیرد... هاي فرهنگی و تخصیص امکانات و ریزياصلی برنامه

سنجی نیازهاي فرهنگی دانشجویان انجام شود تا گردد پژوهشی درباره اولویتپیشنهاد می-
ترین نیازهاي فرهنگی دانشجویان به ترتیب اولویت چیست تا بتوان بر این اساس، مشخص گردد مهم

.ها و اقدامات عملی الزم در این باره را انجام داديریزبرنامه
هاي فرهنگی دانشجویان در زمینه مسایل مشغولیها و دلشود در مورد دغدغهپیشنهاد می-

.ها، در جهت رفع آنها تالش گرددهفرهنگی تحقیق شود و پس از شناسایی این دغدغ
گردد با توجه به اینکه این پژوهش در خوابگاه یک دانشگاه دولتی صورت گرفت در پیشنهاد می-

.نیز صورت پذیرد و نتایج با هم مقایسه گردد...) آزاد، غیرانتفاعی و (سطح خوابگاه یک دانشگاه غیردولتی 
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هاي پسران گرفت پژوهش مشابهی ر سطح خوابگاهگردد باتوجه به اینکه پژوهش دپیشنهاد می-
تري ها با یکدیگر، به نتایج دقیقدر سطح خوابگاه دختران نیز صورت گیرد تا بتوان ضمن مقایسه یافته
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