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چکیده:
هدف پژوهش حاضر ارائه مدلي برای ارتقاء كيفيت زندگي خوابگاهي در منطقه دوازده دانشگاه
آزاد اسالمي بود .جامعه مورد نظردر اين پژوهش ،كليه دانشجويان مقاطع مختلف آموزشي ساكن در
خوابگاههای منطقه  12دانشگاه آزاد اسالمي در سال تحصيلي  93-92بود .نمونه عبارت از،
350نفرازدانشجويان ساكن در خوابگاهها بود كه به شيوه نمونهگيری خوشهای چند مرحلهای
انتخاب شدند .روش پژوهش از نظر هدف كاربردی و از نظر نوع زمينه يابي بود .ابزار جمع آوری
اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود كه عوامل موثر بر كيفيت زندگي خوابگاهي
در وضع موجود و مطلوب را ميسنجيد .برای توصيف دادهها ازجداول توزيع فراواني ،نمودار ميلهای،
ميانگين و انحراف استاندارد و برای پاسخ به سوالهای پژوهش ،آزمون كلموگروف اسميرنف ،جهت
شناسايي مولفهها از تحليل عامل اكتشافي به روش مولفههای اصلي ،جهت ارائه مدل ازروش مدل
سازی معادله ساختاری استفاده شد.نتايج بدست آمده عبارتند از:
فناوری ،فرهنگي اجتماعي ،روان شناختي ،نيروی انساني ،فيزيكي كالبدی و بهداشتي مؤلفه-
های اصلي كيفيت زندگي دانشجويان مقيم خوابگاهها بودند.
 1دانشجوي دكتراي مديريت آموزش عالي
 2عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات

38
35

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد/شماره

فناوری هم به صورت مستقيم و هم از طريق مولفههای فرهنگي اجتماعي و روان شناختي بركيفيت زندگي تأثير دارد.
ن يروی انساني هم به صورت مستقيم و هم از طريق مولفه فرهنگي اجتماعي بر كيفيتزندگي تأثير دارد.
روان شناختي هم به صورت مستقيم بر كيفيت زندگي تأثير دارد.و هم نقش واسطه را بازی ميكند
وعوامل بهداشتي ،فناوری ،فيزيكي كالبدی را با كيفيت زندگي مرتبط ميكند.

عامل فرهنگي اجتماعي هم به صورت مستقيم بر كيفيت زندگي تأثير داردوهم نقش واسطهرا بازی مي كند وهمه مولفهها را با كيفيت زندگي مرتبط ميكند.
عامل بهداشتي به صورت مستقيم بر كيفيت زندگي تأثير ندارد ولي از طريق مولفههای فرهنگياجتماعي و روان شناختي بر كيفيت زندگي تأثير دارد.
عامل فيزيكي كالبدی به صورت مستقيم بر كيفيت زندگي تأثير ندارد ولي از طريق مولفههایفرهنگي اجتماعي و روان شناختي بر كيفيت زندگي تأثير دارد.
واژههای کلیدی :كيفيت زندگي خوابگاهي ،دانشجويان ،دانشگاه آزاد اسالمي
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مقدمه
تاكنون چارچوب جامعي برای مطالعه كيفيت زندگي به صورت يكپارچه و كل گرايانه و متكي
بر شاخصهای فيزيكي ،مكاني و اجتماعي ارايه نشده است (كمپ و همكاران .)2009( 3امروزه
كيفيت زندگي مفهومي پيچيده است و بسياری از دانشمندان از ارائه تعريفي جامع و مانع از آن
ناتوانند .چرا كه در كاين مفهوم از سوی اقشار مختلف جامعه معنای متفاوتي را متبادر ميكند (جورج
وبيرون .)1980،4نتايج علمي بدست آمده در زمينه كيفيت زندگي مبين اين موضوع است كه
اصطالحات حاكم بر آن به صورت بسيار مشكلي تعريف پذير بوده و نشان از عدم توافق در اين
زمينه ميباشد( .موريس و كامانهو )2010،در برخي از روشها از جمله در روش پيشنهادی ميشل و

همكاران مجموعهای از عوامل از قبيل بهداشت ،محيط زيست فيزيكي ،رشد فردی و ايمني مطرح
شدهاند و حتي پژوهشگران حال حاضر نيز از اقتصاد به عنوان يكي از سه ركن اساسي از كيفيت
تلقي كردهاند( .كمپ و همكاران )2003،اما تالشها در جهت رسيدن به يك تعريف مشترک نشان
دهنده اين امر است كه عدم وجود چارچوب كلي برای كيفيت زندگي باعث جلوگيری از پيشرفت در
اين زمينه ميگردد (.پاسيون.)2003،5مطالب فوق باعث گرديد تا بعضي از پژوهشگران كيفيت
زندگي را مفهومي عمدتاً ذهني بدانند،از آن جمله ميتوان به تعريف ارائه شده توسط گروه هو-
كل 6در سال  1993اشاره داشت كه كيفيت زندگي را ادراک فرد از موقعيت خود در زندگي در
زمينههای فرهنگي و سيستمهای ارزشگذاری ميداند كه در رابطه با او به اهداف ،انتظارات،
استانداردها و ...بستگي دارند ،معرفي ميكند )كمپ و همكاران .)2003،بعضي ديگر از پژوهشگران
كيفيت زندگي را رضايت از زندگي به عنوان درجهای از برخورداری يك فرد از امكانات ارائه شده
ميدانند( .كمپ و همكاران 2003 ،و سيف الديني .)2010،كيفيت زندگي به عنوان مفهومي كه
دارای ابعاد چندگانه بوده و حوزههای مختلفي را در گسترهی خود جای داده است در دو سطح خرد
(فردی به صورت عيني-ذهني) و كالن (اجتماعي ،عيني و معنايي (زيبا شناختي) تعريف ميشود.

3-Kamp et al
4- George & Bearon
5-Pacione
6-who-qol
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سطح خرد شاخصهايي نظير ادراكات كيفيت زندگي فردی را شامل ميشود كه به صورت مستقيم
به فرد و ذهنيات او وابسته است.
و سطح كالن شامل درآمد ،اشتغال ،مسكن ،آموزش و پرورش ،و ساير شرايط زندگي و محيط
است .در رويكردی عملي ،كيفيت زندگي مفهومي كلي تعريف ميشود كه تمام ابعاد زيستي شامل
رضايت مادی ،نيازهای حياتي ،بهعالوة جنبههای انتقالي زندگي نظير توسعة فردی ،خود شناسي ،و
بهداشت اكوسيست مرا پوشش ميدهد (بالدوين وهمكاران .)1994 ،7درواقع كيفيت زندگي
احساسي است شخصي كه از ارزشهای فردی نشات ميگيرد و يا معلول شرايط عيني است يعني
وضعيت اقتصادی -اجتماعي -سياسي -فرهنگي جامعهای كه فرد در آن به سر ميبرد؟ و يا هر دو؟
بنابراين بايداز مدلها و تكنيكهايي استفاده شود كه هم وجه عيني و هم وجه ذهني كيفيت زندگي
را بسنجد .در سالهای اخير در زمينه كيفيت زندگي خوابگاهها تحقيقاتي انجام گرفته است كه هر
يك به نوبه خود ابعاد مختلف زندگي دانشجويي را مورد بررسي قرار دادند .از جمله اضطراب و
كيفيت زندگي (صالحي و نيری)1389 ،؛ استرس و كيفيت زندگي (نيری و حاج باقری )1385،؛
ميزان استرس با نا اميدی در دانشجويان ساكن خوابگاه مصباح و عابديان()1383؛ وضعيت سالمت
رواني دانشجويان مستقر در اتاقهای پرجمعيت و كم جمعيت رحيمي ()1385؛ رفتار های انحرافي

در خوابگاهها (مثنوی و همكاران ،)1384 ،فعاليتهای فيزيكي ،مقاومت در برابر استرس ،سيگار
كشيدن ،تغذيه (بختاری 8و همكاران )2007،؛ عوامل اقتصادی و اجتماعي دانشجويان درخوابگاه

(نوابي نژاد)1385،؛مسائل عاطفي ( كريمي)1387،؛ مسائل فيزيكي و محيطي خوابگاه (توانگر،
)1389؛ مسائل بهداشتي و عدم توجه به استانداردهای بهداشتي 9نظافتي 10و بهداشت آشپز خانهها،
سرويسهای بهداشتي ،نوع آب آشاميدني (هاشمي ،)1388 ،مسائل و مشكالت رفتاری ،بد دهني-
ها ،پيامكها و بلوتوث بازی طوالني مدت (رد وهمكاران2007 ،؛ عابدی و همكاران)2008 ،؛
مسائل امنيتي ،رواني و عاطفي وفقدان امكانات تفريحي و فرهنگي (صابری)1383 ،؛ مقايسه ميزان

افسردگي ،اضطراب ،استرس و كيفيت زندگي دانشجويان پسر و دختر مقيم خوابگاههای دانشجويي

7-Baldwin et al
8 Bakhtari
9Health standads
10Cleaning
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رضايي و آزادی()1386؛ بررسي رابطه شادكامي 11با عملكرد تحصيلي دانشجويان بومي و غير
بومي دهدشت و آهنكوب نژاد ()1389؛ بررسي نگرش دانشجويان خوابگاهي در مورد رفتارهای
انحرافي مثنوی و سام آرام()1384؛ بررسي ميزان استرس و نحوه سازگاری در دانشجويان
خوابگاههای دختران ياوريان و گلشن ()1385؛ تاثير شرايط اسكان دانشجويان بر مهارتهای حل
مسئله (اوسال و گرجين .)2010 ،رستمي مسئول مركز مشاوره دانشگاه علوم پزشكي تهران ،نبود
امكانات تفريحي و ورزشي ،نبود امكانات كافي برای مطالعه و تحقيقات دانشجويان و ...را از
مشكالت عمده دانشجويان خوابگاهي ذكر كرده است وعنوان ميكندكه ايجاد تحرک و شادابي
دردانشجويان خوابگاهي ،افزايش روحيه مسئوليت پذيری ،فعال نمودن و مسئوليت پذيری تشكلهای

دانشجويي ،ترويج ورزشهای همگاني و گسترش خدمات مشاوره دانشجويي در خوابگاهها مي تواند از
مشكالت دانشجويان در خوابگاههای دانشجويي بكاهد .از طرفي خوابگاه دانشجويي محل بيتوته و
زندگي دانشجوياني است كه هر كدام با تفاوتهای فرهنگي 12و طبقه اجتماعي ،13فرهنگ،

سنت14

و اعتقادات مختلف  ،15متمكن تا كم درآمد ،افراد بسيار با عالقه به كسب علم و دانش و تحقيق و
خود سازی تا افراد كامالً بي تفاوت و صرفاً در پي كسب مدرک كه همه جهت هدف مشترک گرد
هم آمدهاند  .طبيعاٌ اين تفاوتها هم ميتواند باعث رشد 16و تعالي 17و پويايي 18آنها گردد و هم امكان
اصطكاک و بر خورد نامعقول را در محيط خوابگاه در پيش داشته باشد (حكيميان1381 ،؛ مثنوی،
1383؛ وكيلي زاده)1380 ،بنابراين ازدست دادن نيروی با نشاط ،پرشور ،حساس و مسئوليت پذير
فردا برای مملكت خسران بزرگي را در پي دارد .با مالحظه موارد مطرح شده و فقدان شناسايي
مولفههای اصلي ارتقاء كيفيت زندگي خوابگاهي ،اين تحقيق در صدد شناسايي مولفههای اصلي
سبك زندگي خوابگاهي دانشجويان مقيم خوابگاهها و ارائه مدلي جهت ارتقاء كيفيت زندگي
دانشجويان در خوابگاه ميباشد.با توجه به اهداف پژوهش برای توصيف دادهها ازجداول توزيع
فراواني ،نمودار ميلهای ،ميانگين وانحراف استاندارد و برای پاسخ به سوالهای پژوهش ،ازآزمون
11Welfare
12Culturai differences
13Social Class
14Tradition
15Different deliefs
16Growth
17Excellence
18Dynamism
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كلموگروف اسميرنف برای بررسي نرمال بودن متغيرها ،جهت شناسايي مولفهها از تحليل عامل
اكتشافي به روش)19(pcو جهت ارائه مدل از روش مدل سازی معادله ساختاری20استفاده شد.
روش:
پژوهش از نظر هدف كاربردی و از نظر نوع زمينه يابي است.جامعه مورد نظر در اين پژوهش،
كليه دانشجويان مقاطع مختلف آموزشي ساكن در خوابگاههای منطقه  12دانشگاه آزاد اسالمي در
سال تحصيلي  93-92بودند.حجم نمونه با توجه به جدول «گرجسيومورگان »  350نفر
مشخصگرديدكه به شيوه نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای از هر كدام از دانشجويان رشتههای
فني ،علوم پايه ،مديريت ،حسابداری ،مهندسي پزشكي ،تربيت بدني ،زراعت و صنايع غذايي مقيم
خوابگاهها انتخاب شدند.پس از جلب مشاركت دانشجويان پرسشنامه محقق ساخته كه عوامل موثر
بر كيفيتزندگيخوابگاهي در وضع موجود و مطلوب را ميسنجيد در مورد دانشجويان به صورت
گروهي اجرا شد .پرسشنامه محقق ساخته ،كيفيت زندگي رادرابعاد منابع انساني ،روانشناختي،
فيزيكي و كالبدی ،فرهنگي واجتماعي ،تكنولژی و بهداشتي مد نظرداشت .ضريب آلفای كرونباخ
پايايي مولفهها در وضعيت موجودرا 0/788برای بعد بهداشتي الي  0/930برای كل پرسشنامه و در
وضعيت مطلوب  0/775برای بعد منابع انساني الي  0/842برای كل پرسشنامه بدست داد .كه
همه ضرايب قابل قبول و معنادار است .برای بررسي روايي پرسشنامه از روايي محتوا استفاده شد.
ميزان توافق نظرات  5نفر ازاساتيد راجع به اينكه آيا شش مولفه طرح شده ،كيفيت زندگي را
پوشش ميدهد ،و ثانيأ آيا آيتمهای طرح شده برای هر مولفه چقدر منعكس كننده آن مولفه است
ازخيلي زياد تا خيلي كم اندازه گيری شد .اساتيد اتفاق نظر داشتند كه اوأل شش مولفه طرح شده،

كيفيت زندگي راپوشش ميدهد و ثانيأ آيتمهای طرح شده برای هر مولفه مي تواند در اندازه گيری
آن مولفه موثر باشد .ضريب روايي 0/81برايبعدفرهنگي واجتماعيالي 0/89برای بعدروانشناختي
بود.

19Principle component analysis
20 Structural Equation Model
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یافتهها
-1ميانگين سن دانشجويان در اين پژوهش  23/01سال با انحراف استاندارد ،3/42حداقل
سن 18و حداكثر 38سال بود .ميانگين مدت زمان اقامت در خوابگاه  3/31ترم با انحراف
استاندارد ،2/40حداقل مدت زمان اقامت در خوابگا يك ترم و حداكثرده ترم بود 32 .درصد مرد
و68درصد زن بودند.
44/85-2درصد دانشجويان پاسخ دهنده رشتههای فني و 22/85درصد رشتههای علوم پايه
و  32/86درصد دانشجويان رشتههای مهندسي پزشكي ،تربيت بدني و صنايع غذايي بودند.
 -3ابعاداصلي كيفيت زندگي دانشجويان مقيم خوابگاهها كدامند؟برای پاسخ به اين پرسش از
روش تحليل مولفههای اصليبه روش)21(pcاستفاده شد .به منظور تشخيص عامل هايي كه احتماالً
زيربنای آيتمهای سي ويك گانه مد نظر پژوهشگر برای كيفيت زندگي را تشكيل مي دهد و
همچنين ساختار ساده آن ،روش چرخش واريماكس با حداقل بارعاملي  0/40مورد استفاده
قرارگرفت .محاسبات انجام شده نشان دادكه شاخص كفايت نمونهبرداری()KMO

22

برابر با

 0/918و سطح معناداربودن مشخصه آزمون كرويت بارتلت نيز كمتر از  0/001است .بنابراين بر
پايه هر دو مالک ميتوان نتيجه گرفت كه اجرای تحليل عاملي بر اساس ماتريس همبستگي
حاصل در گروه نمونه مورد مطالعه قابل توجيه بود .برای تعيين اين مطلب كه كيفيت زندگي از
چندعامل اشباع شده ،سه شاخص ارزش ويژه ،درصد تبيين واريانس ،و نمودار چرخش يافته
ارزشهای ويژه screeمورد بررسي قرار گرفت .برپايه سه شاخص مذكور ازدادههای مربوط به كيفيت
زندگي تعداد  6عامل كه ارزش ويژه بيشتر از يك داشت و 66/35درصد كل واريانس تبيين را مي
كرد ،استخراج شد .عامل اول با ارزش ويژه  11/57به اندازه  37/31درصد ازواريانس كل و عامل
ششم با ارزش ويژه 1/13به اندازه  3/63درصد ازواريانس كل كيفيت زندگي را تبيين ميكند.
جدول  1بار عاملي آيتمها را برروی عامل  1تا  6پس ازچرخش واريماكس نشان ميدهد.

21Principle component analysis
17-Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
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جدول  :1بار عاملي آيتمها برروی عامل 1تا 6پس ازچرخش واريماكس

عاملها و آيتمها
عامل اول :فناوری
)1ايجاد شرايط دسترسي به سايتهای معتبر علمي به صورت آزاد
 )2تامين كامپيوتر به تعداد مناسب در محيط خوابگاه
 )3افزايش پهنای باند و تجهيزات و وايرلس
 )4در نظر گرفتن فضای اوقات فراغت در داخل خوابگاه (كافي نت ،كافه تريا ،كافي گيم و)...
 )5ارائه آموزشي مهارتهای روابط جنسي سالم (آسيب شناسي روابط جنسي ناسالم)
 )6برگزاری نشستهای دانشجويي در خوابگاه جهت بررسي مسائل سياسي ،اجتماعي و اقتصادی
 )7برگزاری گردهم آيي هايي توسط سرپرست خوابگاه جهت مراوده و تعامل افراد با قوميتها و گروهها در خوابگاه

بار عاملي

آلفا
0/918

.824
.820
.817
.546
.511
.465
.416

 )8تامين و تهيه غذا(صبحانه ،ناهار ،شام)
عامل دوم :فرهنگي اجتماعي

.406

)1در نظر گرفتن فضای سبز مناسب برای تفريح و مطالعه

.703

 )2در نظر گرفتن فضای ورزشي (زمين فوتبال ،استخر ،باشگاه ورزشي)
)3در نظر گرفتن فضای پاركينگ برای هر فرد

.687
.640

 )4ايجاد شرايط پخش فيلم و جلسات نقد
 )5برگزاری مسابقات ورزشي ،علمي-فرهنگي در بين دانشجويان خوابگاه

.594
.508

عامل سوم :روان شناختي
 )1وجود مشاور جهت حل مسائل شخصي دانشجو
 )2وجود كادر پزشكي-درماني

.746
.609

0/905

0/830
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 )3تشكيلگروهسرپرستيخوابگاهمتشكالزدانشجويانساكندرخوابگاهبهمنظورخودگردانيخوابگاه
 )4ارائه بروشورها و آموزش هايي جهت يادگيری زندگي مستقل و به دور از خانواده

.600
.481

 ) 5گردآوری و ثبت تجربيات مهم و خاص دانشجويان در زندگي خوابگاهي و ارائه آن به ديگران
)6ارائه آموزش مهارتهای زندگي اجتماعي (مانند :تعامل گروهي ،گذشت ،همكاری ،مهارتهای زندگي جمعي)

.466
.449

) 7تدوين نظام نامه و آيين نامه رسمي جهت برقراری نظم در زندگي خوابگاهي (ساعت ورود و خروج ،خواب ،تغذيه)
عامل چهارم :نيروی انساني
 )1حضور مستمرسرپرست خوابگاه
 )2ارتباط صميمانه و مبتني بر احترام سرپرست و كاركنان مستقر در خوابگاه

.433
.762
.755

 )3وجود نظافتچي و نيروی خدماتي
 )4نظارت بر رفت و آمد و ثبت دقيق حضور و غياب دانشجويان ساكن خوابگاه

.590
.565

عامل پنجم :فيزيكي كالبدی
 )1ايجاد شرايط حق انتخاب ،هم اتاقيها توسط دانشجويان (رشته ،مقطع،قوميت و)...

.608

)2امكان انتخاب تراكم اتاقها با هزينههای متفاوت (خصوصي 2 ،تخته 4 ،تخته)... ،
3در نظر گرفتن سالن مطالعه بدون محدوديت زماني

.578
.570

 )4پيشگيری از آلودگيهای صوتي (صدای بلند ،رفت و آمد ماشين ها ،تاسيسات و )...
عامل ششم :بهداشتي
 )1انجام نظافت خوابگاه توسط دانشجويان (به منظور تقويت حس مسئوليت فردی)

.529

 )2تامين استانداردهای كيفي بهداشتي و آراستگي (رنگ ،سراميك ،نظافت)
 )3تامين استانداردهای كمي (تعداد آشپزخانه ،اجاق ،يخچال ،حمام ،توالت)

.843
.551
.402

0/758

0/747

0/691
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نتايج جدول فوق نشان ميدهد كه :عوامل فناوری ،فرهنگي اجتماعي ،روان شناختي ،نيروی انساني،
فيزيكي كالبدی و بهداشتي عاملهای اصلي كيفيت زندگي دانشجويان مقيم خوابگاهها بود .كه
ميزان اثرفناوری بر كيفيت زندگي دانشجويان  37/31درصد فرهنگي اجتماعي 10 /78درصد،
روان شناختي 6 /20درصد ،نيروی انساني  4/38درصد ،فيزيكي كالبدی 4/10درصد وعامل
بهداشتي به اندازه  3/6درصد بود.
 -4ارائه مدلي جهت ارتقاء سطح كيفيت زندگي زندگي دانشجويان درخوابگاههای دانشگاه:
برای بررسي مدل ازروش SEM1استفاده شدكه برای برازش مدل مذكور نرم افزارLISREL

نسخه 8/7مورد استفاده قرار گرفت  .مدل مفهومي بدست آمده به انظمام ضرايب مسير در شكل
1نشان داده شده است.

شكل : 1مدل مفهومي به انظمام ضرايب مسير

1Structural Equation Modeling
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شاخصهای برازش در جدول 2نشان ميدهد كه ،مجذور كای برابر 13/89و سطح معناداری بيشتر
از ،0/05حاكي از برازش مناسب مدل با دادهها است .مجذور كای نرم شده برای مدل اندازه گيری در
اين پژوهش 1/98؛ اغلب صاحب نظران مجذور كای نرم شده كوچكتر از  3را نشان دهنده برازندگي
مناسب مدل تلقي ميكنند( گيلز ،)2002 ،شاخص برازندگي تطبيقي ( )CFIباالتر از  0/9و شاخص
برازندگي () GFIبرابر  0/99و شاخص تعديل شده برازندگي ( )AGFIنيز  0/98و
همچنين RMSEAبرابربا0/053بود كه بر اساس مقادير بدست آمده مي توان گفت مدل مطالعه
حاضر برازش مناسبي با دادهها دارد0
جدول :2شاخص های برازش مدل
شاخص های برازش

2

sig

13/89

0/053

مقادير شاخص ها

2/df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

1/98

0/053

0/99

0/98

0/96

ضرايب در تمام مسيرها مثبت ومعنادار بود.نتايج بدست آمده از مدل عبارتست از:
 فناوری هم به صورت مستقيم و هم از طريق مولفههای فرهنگي اجتماعي و روانشناختي بر كيفيت زندگي تأثير دارد.
 نيروی انساني هم به صورت مستقيم و هم از طريق مولفه فرهنگي اجتماعي بر كيفيتزندگي تأثير دارد.
 روان شناختي هم به صورت مستقيم بر كيفيت زندگي تأثير دارد.و هم نقش واسطه رابازی ميكند وعوامل بهداشتي ،فناوری ،فيزيكي كالبدی را با كيفيت زندگي مرتبط مي
كند.
 عامل فرهنگي اجتماعي هم به صورت مستقيم بر كيفيت زندگي تأثير دارد و هم نقشواسطه را بازی ميكند و همه مولفهها را با كيفيت زندگي مرتبط ميكند.
 عامل بهداشتي به صورت مستقيم بر كيفيت زندگي تأثير نداردولي از طريق مولفههایفرهنگي اجتماعي و روان شناختي بر كيفيت زندگي تأثير دارد.
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 عامل فيزيكي كالبدی به صورت مستقيم بر كيفيت زندگي تأثير ندارد ولي از طريقمولفههای فرهنگي اجتماعي و روان شناختي بر كيفيت زندگي تأثير دارد.
 عوامل بهداشتي ،فناوری ،نيروی انساني ،فيزيكي كالبدی و روان شناختي 70درصدواريانس مولفه فرهنگي اجتماعي كيفيت زندگي در دانشجويان را تبيين مي كنند.
 عوامل بهداشتي ،فناوری ،فيزيكي كالبدی  56درصد واريانس مولفه روان شناختي كيفيتزندگي در دانشجويان را تبيين ميكنند.
-

عوامل فرهنگي اجتماعي ،فناوری ،نيروی انساني و روان شناختي  93درصد واريانس
كيفيت زندگي در دانشجويان را تبيين مي كنند.
بحث ونتیجه گیری

با توجه به اين كه در ايران تحقيقات معدود و پراكندهای پيرامون كيفيت زندگي خوابگاهي
دانشجويان انجام شده ،هدف پژوهش حاضر شناسايي مولفههای اصلي كيفيت زندگي خوابگاهي
دانشجويان مقيم خوابگاهها و ارائه مدلي جهت ارتقاء كيفيت زندگي دانشجويان در خوابگاه بود .نتايج
تحليل عامل اكتشافي با استفاده از روش تحليل مولفههای اصلي (جدول )1نشان دادكه كيفيت
زندگي خوابگاهي دانشجويان چند عاملي است .براين اساس شش عامل فناوری ،فرهنگي اجتماعي،
روان شناختي ،نيروی انساني ،فيزيكي كالبدی و بهداشتي استخراج شد .نتايج بدست آمده با يافته-
های عابدی و همكاران( )2008؛ هاشمي ()1388؛ رد و همكاران()2007؛ نوحي()1383؛ رحيمي
()1385؛ مصباح و عابديان()1383؛ دهقاني و خداپناهي()1388؛ اميديان و صياد()1389؛ رستگار

خالد()1389؛ خوزائي( ،)2010قورچيان و تنساز ()1374؛ وليزاده()1383؛ مثنوی و همكاران(
 ،)1384محمودی راد

(  .)1383مراديان( .)1391وبكرز( )2007همخوان است .بالدوين و

همكاران نيزكيفيت زندگي رابه عنوان مفهومي كه دارای ابعاد چندگانه بوده و حوزههای مختلفي را
در گسترهی خود جای داده است.ذكر مي كنند .در رويكردی عملي ،كيفيت زندگي مفهوم يكلي
تعريف ميشود كه تمام ابعاد زيستي شامل رضايت مادی ،نيازهای حياتي ،بهعالوة جنبههای انتقالي
زندگي نظيرتوسعة فردی ،خودشناسي ،و بهداشت اكوسيستم را پوشش ميدهد .در واقع كيفيت
زندگي احساسي است كه از ارزشهای فردی و شرايط عيني يعني وضعيت اقتصادی -اجتماعي-

ارائه مدلی برای ارتقاءکیفیت زندگی خوابگاهی درمنطقه دوازده دانشگاه آزاد اسالمی
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سياسي -فرهنگي جامعهای كه فرد در آن به سر ميبرد نشات ميگيرد .پژوهشها نشان ميدهد كه
دور بودن از محيط خانه و خانواده و از دست دادن چترهای حمايتي خانواده ،دوستان و آشنايان برای
دانشجويان ،كه در شرايط خاص سني و تغييرات تكاملي و رشدی قرار دارند ،مسائل عاطفي ايجاد
ميكند .وجود شرايط نسبتاٌ متفاوت حاكم بر دانشجويان خوابگاهي و بومي بر نحوه ارزيابي آنها تاثير
گذار است .دانشجوياني كه در كنار خانواده زندگي ميكنند نه تنها از نظر رفع نيازهای مالي وتامين
هزينههای زندگي ،شرايط مناسبتر و محدوديتهای كمتری را احساس ميكنند بلكه از نظر رواني
نيز از حمايت بيشتری برخور دارند ،همچنين جدای از خانواده 1،جدايي از دوستان و شبكه ارتباطات
اجتماعي2،و از نظر عملي رفت و آمد از محل تحصيل به خانه ،دسترسي به دانشكده ،دانشگاه ،سلف
سرويس وكتابخانههای عمومي ومراكزمهم شهر سازگاری با وضعيت اجتماعي ـ فرهنگي شهر
جديد ،و تالش در جهت مديريت يك زندگي مستقل3،از عوامل است كه بر دانشجويان غير بومي
تاثير منفي ميگذارد .از طرفي نبود آگاهي از شرايط زندگي جمعي در خوابگاهها در آغاز مرحله جدا
زيستي از جمع خانواده و اقامت طوالني مدت در خوابگاه؛ بستر مساعدی برای بروز يا پذيرش
رفتارهای انحرافي مغاير با هنجارهای اجتماعي ميشود .اوسال و گرجين(  )2010نيزنشان دادند،
شرايط اسكان دانشجويان بر مهارتهای حل مسئله آنها تأثير دارد و اگر شرايط مناسب باشد تالشي
كه دانشجويان برای آشپزی ،تميز كردن و نظافت ،گرمايش و محل سكونت و زندگي اجتماعي از
خود نشان ميدهند به آنها كمك ميكند تا مهارتهای حل مسئله خود را ارتقاء دهند و ممكن است
برای آنها تاثير مثبت داشته باشد .لي ات آل ( )2007نيز نشان داده دانشجويان خواهان خوابگاهي
هستند كه از لحاظ موقعيت استراتژيك ،نزديك بودن كالسهای درس به خوابگاه و دسترسي
مناسب به اينترنت ،نرخ كرايه (هزينه خوابگاه) ،مسافت تا امكانات دانشگاه ،امنيت اتاقها ،امنيت
خوابگاه ،اندازه اتاقها و ساير امكانات اصلي در كمپ مناسب باشد .در واقع هدف تأسيس خوابگاه
تنها مسكن دادن دانشجويان غير بومي نيست بلكه تامين خوابگاه چيزی شبيه تعهد دولت برای
تامين مسكن برای مردم است .در واقع موضوعپ رورش نيروی انساني است .از آنجا كه عمده
فعاليتهای پرورشي مثل ،آموزش زندگي كردن ،آموزش عشق ورزيدن و ...در فضايي جريان مييابد

1Separation from family
2Separation from family
3Independent Living
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كه عمالً خارج از فضاهای آموزشي متعارف است و مناسبترين محل استقرار اين قبيل فضاها در
جوار فضاهای مربوط به گذران ايام فراغت دانشجويان وطبيعتاً در جوار خوابگاههايي است كه
دانشجويان بيشتر اوقات فراغت خود رادر آنجا ميگذرانند .بنابراين برنامه ريزی فضای يك خوابگا
بدون توجه به اهداف كلي و سياستهای آموزشي و نحوه پرورش نيروی انساني مملكت بدون
روشن بودن نيازهای عملكردی و كاربردی آن و يا بدون شناخت رفتارهای فردی و اجتماعي جوانان
امكان پذير نيست.
درنتيجه گيری مربوط به سوال ،چه مدلي را ميتوان جهت ارتقاء سطح كيفيت زندگي دانشجويان
درخوابگاههای دانشگاه ارائه داد؟ جدول  2و شكل 1نشان ميدهدكه :عوامل فرهنگي اجتماعي،
فناوری ،نيروی انساني و روان شناختي بر كيفيت زندگي تأثير دارند و  93درصد واريانس كيفيت
زندگي دانشجويان خوابگاه را تبيين مي كنند .مولفه فرهنگي اجتماعي 70درصد متأثر از عوامل
بهداشتي ،فناوری ،نيروی انساني ،كالبدی و روان شناختي است .مولفه روان شناختي 56درصد تحت
تأثير عوامل بهداشتي و فناوری ،كالبدی است .فناوری هم به صورت مستقيم و هم از طريق مولفه-
های فرهنگي اجتماعي و روان شناختي بر كيفيت زندگي تأثير دارد .توجه به تاثير گسترده و عميق
انقالب ديجيتال برهمه حوزههاى زندگى فردى و جمعى ،از جمله اوقات فراغت ،آموزش ،مناسبات
اجتماعى ،پژوهش و يادگيرى و اصوال" همه فعاليتهاى اجتماعى مي توان گفت در عصر حاضر
بدون بهره گيرى از مواهب جامعه اطالعاتى نمىتوان براى زندگى خوابگاهي شرايطى را فراهم آورد
كه در شأن زندگى دانشجو باشد .به بيانى ديگر ،كيفيت زندگى بدون بهره گيرى از مواهب علمى –
تكنولوژيكى موجود قابل تامين نيست .برای دانشجويان احساس آرامش و لذت از زندگى بدون
همگامى با اين پيشرفتهای علمى و تكنولوژيك ميسر نيست .بنابراين طبيعي است كه از نظر
دانشجويان تامين كامپيوتر در محيط خوابگاه به تعداد مناسب ،ايجاد شرايط دسترسي به سايتهای
معتبر علمي به صورت آزاد ،افزايش پهنای باند و تجهيزات و وايرلس ،در نظر گرفتن فضای اوقات
فراغت در داخل خوابگاه (كافي نت ،كافه تريا ،كافي گيم و ،)...برگزاری نشستهای دانشجويي در
خوابگاه جهت بررسي مسائل سياسي ،اجتماعي و اقتصادی در اولويت باشد .در خوابگاه بايد شرايطى
بوجود آورد كه در آن دانشجويان ضمن بهرهمند شدن از مواهب پيشرفتهاى علمى و تكنولوژيك
احساس كنند كه در محيطى امن و ايمن زندگى مى كنند و در درون احساس آرامش كنند .اظهار
نظر و مشاركت دانشجويان در فرايندهای اقتصادی ،اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،توسعه انساني،
پيشرفت مستمر ،داشتن مسئوليني كه به تنوع فرهنگي ،نگرشي ،رفتاری دانشجو حساس باشد و آن
را سرمايه تلقي كند ،حق دانشجويان خوابگاهي است .و ائزوهمكاران ( )2004نيز در مطالعهای

ارائه مدلی برای ارتقاءکیفیت زندگی خوابگاهی درمنطقه دوازده دانشگاه آزاد اسالمی

51

خاطر نشان كردند كه كيفيت زندگي دانشجويان ،از غير دانشجويان همسن و سال آنها با اختالف
معنادار يك متر است .بكرز()2007نيز در رابطه با اين مسئله ذكر مي كند كه ،مطالعات انجام شده
نشان داده كه شرايط خوابگاههای خوب و امكانات آن در كمپهای دانشگاهي تاثير مثبتي بر نقش
دانشجويان دارد .بنابراين آموزش عالي بايد دراين زمينه تالش جدی مبذول دارد .برای طراحي
محيط و فضاهای خوابگاهي مطلوب بايد ،برنامه ريزی پرورشي به موازات اقدامات مربوط به برنامه
آموزشي صورت گيرد .پرداختن به امور پرورشي دانشجويان عالوه بر اينكه نياز به احداث فضاهای
مناسب دارد به تربيت كادری فهميده ،با شناخت و دركي درست وكامل از وظيفه نيازمند است.
كادری كه شايد اهميت آن از تربيت كادر آموزشي حياتيتر و سرنوشت سازتر باشد .اگر نميتوان
شرايط همگن را برای ساكنين يك اتاق در نظر گرفت ،القل ميتوان حريمي شخصي برای هر
دانشجو در نظر گرفت .طراحي و سازماندهي فضاها ميتواند با توجه به عملكردها و با درنظر گرفتن
شاخصهای تعيين كننده كلي حريم خصوصي هر فرد صورت گيرد .تا دانشجو احساس كند در
محيطهای اجتماعي كوچك ميتواند تا حدودی خود را بيابد وبه احساس آسايش بيشتری برسد.و
اين ممكن نخواهد بود مگر با تالش و تداوم كاری كليه صاحبنظران ،برنامه ريزان ،دست اندركاران
امور خوابگاهي.
وكيل زاده( )1380نيز ذكر ميكند برنامهريزان و مديران خوابگاههای دانشجويي ميتوانند از
طريق برنامه ريزی صحيح و اصولي در هماهنگي محيطهای همزيستي دانشجويي نقش موثری
داشته باشند .اسكندری()1386نيز عمدهترين ناكامي حاصل از زندگي در خوابگاهها و موقعيتهای
پر ازدحام ناشي از اين است كه در چنين شرايطي شخص از تنظيم يا كنترل تعداد زمان و نوع
ارتباطات خود ناتوان است .اين فرضيه در نظريه درماندگي آموخته شده ريشه دارد .مطابق اين نظريه
توانايي شخص در كنترل محيط خويش منجر به احساس درماندگي ميشود و احساس درماندگي نيز
به نوبه خود سبب ميشود كه شخص ميدان را خالي كند و حتي در موقعيتهای ديگر نيز كوشش و
تالش را بي فايده بداند.
پيشنهادهای كاربردی برگرفته شده از تحقيق
نتايج تحقيق حاضر ،بيانگر آن است كه متاسفانه وضعيت موجود خوابگاهها در اكثر موارد پايينتر از
حد متوسط بوده است و رسيدن به وضعيت مطلوب نيازمند تالش جدی مسئولين دانشگاهها مي-
باشد .لذا به منظور بهبود سطح وضعيت موجود در تمام مولفهها تا رسيدن به وضع مطلوب
پيشنهادهای ذيل ارائه ميشود:
بعد انساني
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به منظور افزايش سطح كيفيت زندگي در بعد انساني موارد ذيل پيشنهاد ميشوند:
 .1حضور مسئولين خوابگاه به منظور پاسخگويي به نيازهای دانشجويان در حيطه كاری خود
بايد به صورت مستمر و تمام وقت باشد وآمادگي ارائه خدمات را داشته باشند.
 .2بين دانشجويان و مسئولين خوابگاه همواره بايد رابطهی صميمانه و مبتني بر احترام باشد.
 .3جذب و افزايش تعداد مشاورين و پزشكان متخصص و متعهد در خوابگاه به منظور حل مسائل
دانشجويان.
 .4رعايت تناسب تعداد نيروهای خدماتي با دانشجويان در خوابگاهها
بعد روانشناختي
به منظور افزايش سطح كيفيت زندگي در بعد روانشناختي پيشنهادهای ذيل مطرح ميشوند:
 .1به منظور افزايش سطح كيفيت زندگي در بعد انساني پيشنهاد ميشود:
 .2تشكيل گروههای خودگردان سرپرستي خوابگاه متشكل از دانشجويان ساكن؛
 .3برگزاری كالسها ،كارگاهها و ارائه كتاب و راهنماييهای مكتوب و شفاهي به منظور
افزايش مهارتهای زندگي مستقل و بدور از خانواده؛
 .5ثبت ،ذخيره سازی و تسهيم تجارب زندگي خوابگاهي در بين دانشجويان؛
 .6فراهم آوردن شرايط انتخاب هم اتاقيها به صورت اختياری و بر مبنای رشته ،مقطع
تحصيلي؛
 .7برگزاری كارگاه ،كالسها و نشتهای آموزش مهارتهای زندگي در بعد مهارتهای ارتباط
جمعي؛
بعد كالبدی
به منظور افزايش سطح كيفيت زندگي در بعد كالبدی موارد ذيل مطرح ميشوند:
.1
دانشجو؛
 .2ايجای فضای سبز مناسب برای تفريح و مطالعه دانشجويان؛
 .3فراهم آوردن امكانات ورزشي مناسب برای غني سازی اوقات فراقت در خوابگاه؛
 .4ايجاد سالنهای مطالعه بدون محدوديت زماني؛
 .5كاهش آلودگي صوتي در خوابگاه از طريق استقرار خوابگاه در محيطهای كم رفت و آمد،
استاندارد سازی تاسيسات ،عايق نمودن ديوار و پنجرهها؛
تهيه و تدارک اتاقهايي ويژه (خصوصي ،سوئيت و )...با پرداختهای متفاوت با انتخاب
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 .6ايجاد فضای مناسب برای پارک نمودن خودروهای دانشجويي؛
فرهنگي و اجتماعي
به منظور باال بردن سطح كيفيت زندگي در بعد فرهنگي و اجتماعي پيشنهادهای ذيل ارائه ميگردد:
 .1ايجاد شرايط الزم برای برگزاری نشستها و جلسات پخش و نقد فيلم.
 .2برگزاری مسابقات ورزش و علمي -فرهنگي درون خوابگاهي.
 .3جامعه پذيری دانشجويان از طريق برگزاری نشست و محفلهای خوابگاهي به منظور
افزايش تعامل و آشنايي با آداب و رسوم اقوام مختلف.
 .4برگزاری نمايشگاهها و جشنوارههای مختلف در خصوص آشنايي با دستاوردهای قومي-
محلي درون خوابگاه.
 .5ايجاد فضای مناسب از قبيل كافي نت ،كافي تريا و كافي گيم.
 .6برگزاری نشستهای سياسي و اجتماعي از طريق دعوت از صاحب نظران و صاحب
منصبان سياسي و اجتماعي درون خوابگاههای دانشجويي.
فناوری
به منظور بهبود سطح كيفيت زندگي در بعد فناوری موارد ذيل پيشنهاد ميشوند:
 .1افزايش تعداد كامپيوتر به منظور تسريع در استفاده از خدمات رايانهای.
 .2ايجاد حسابهای كاربردی به منظور دسترسي به منابع الكترونيكي و كتابخانه ديجيتالي؛
 .3افزايش و فراهم آوردن پهنای باند مناسب و دسترسي به اينترنت با سرعت مناسب از
طريق وايرلس؛
بهداشتي
به منظور افزايش سطح كيفيت زندگي در بعد بهداشتي پيشنهادهای ذيل مطرح ميشوند:
.1
.2
.3
.4
.5

ترغيب و تالش برای مسئولين برای دخالت و مشاركت دانشجويان در نظافت خوابگاه؛
تدوين آيين نامه ،مقررات و دستورالعملهای مربوط به حوزه بهداشتي و آراستگي فضای
خوابگاه و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
ايجاد رعايت نسبت بين تعداد دانشجويان و تعداد سرويسهای بهداشت و آشپزخانه؛
ايجاد و فراهم نمودن سالنهای غذاخوری مناسب در خوابگاههای دانشجويي
ارائه كارگاه و سخنرانيهای آموزشي برای آشناسازی دانشجويان با مهارتهای روابط
جنسي سالم و آگاهي از آسيبهای ناشي از عدم رعايت آن
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پزشكي ايران در مورد رفتارهای انحراف در خوابگاه ها .دوره ششم ،شماره چهارم ،شماره مسلسل
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