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 چکیده
این مقاله به واکاوی تجربیات زیسته دانشجویان دانشگاه 

پردازد. های دانشجویی میفرهنگیان از زندگی در خوابگاه
های دانشجویی به مثابه برنامه درسی پنهان زندگی در خوابگاه

تی، احساسی و رفتاری بر می تواند تأثیرات عمیق شناخ
دانشجویان داشته باشد. بررسی تجربیات زیسته دانشجویان از 
زندگی دانشجویی، اطالعات ارزشمندی را در اختیار مدیران و 

دهد. جامعه گذاران آموزشی و تربیتی دانشگاه قرار میسیاست
ساکن خوابگاه آماری این پژوهش دانشجویان کارشناسی 

گیری ها بر اساس نمونهبرز هستند. نمونهدانشگاه فرهنگیان ال
دانشجوی ساکن خوابگاه  16هدفمند انتخاب شدند که شامل 

ها بر اساس اصل دانشگاه فرهنگیان البرز هستند. تعداد نمونه
اشباع نظری تعیین شدند. روش پژوهش، روش کیفی با 

ها از طریق مصاحبه رویکرد پدیدارشناسی است که داده
آوری و به روش تحلیل مضمون تجزیه و د جمعمنساختنیمه

تحلیل شدند. تجربیات زیسته دانشجویان از زندگی دانشجویی 
بندی شدند. مضامین مضمون اصلی دسته 3مقوله و  10در 

اند از: سبک زندگی دانشجویی، تجربیات اصلی عبارت 
یادگیری فردی، تجربیات یادگیری اجتماعی. بررسی تجربیات 

دهند که زندگی دانشجویی نوعی ویان نشان میزیسته دانشج
های خاص خود را سبک زندگی است که مشکالت و محدودیت

دارد و این سبک زندگی دانشجویی پیامدهای یادگیری 
که اجتماعی و فردی مهمی بر دانشجویان دارد. از آنجایی

های دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان بخش مهمی از یادگیری
دهد؛ بنابراین ضرورت دارد ی دانشجویی رخ میهادر خوابگاه

ها و منابع یادگیری دانشجویان مورد که این بخش از فرصت
 توجه مدیران و سیاستگذاران تربیت معلم قرار گیرد. 
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Abstract 
This article analyzes the lived experiences of 
Farhangian University students from living in 

student dormitories. Living in student dormitories, 

as a hidden curriculum, can have deep cognitive, 
emotional, and behavioral effects on students. 

Analysis of lived experiences of students from 

living in student dormitories provides valuable 
information to the educational administrators of 

universities. The statistical population of this 

research consists of undergraduate students of 
Farhangian University of Alborz. The samples 

were selected based on purposive sampling. The 

samples examined in this research are 16 students. 
The number of the participants was determined 

based on the principle of theoretical saturation. 

All the studied samples lived in student 
dormitories. The research method is a qualitative 

with a phenomenological approach. Data 

collection was done through semi-structured 
interviews and the method of data analysis is 

thematic analysis. Students' lived experiences of 

living in student dormitories were categorized into 
10 categories and 3 main themes. The main 

themes are student lifestyle, individual learning 
experiences, and social learning experiences. The 

study of students' lived experiences shows that 

living in student dormitories is a kind of lifestyle. 
This lifestyle has problems and limitations. It has 

important social and personal learning 

consequences for students. An important part of 
students' learning at Farhangian University takes 

place in student dormitories. Therefore, this part 

of students' learning opportunities and resources 
must be paid attention to by managers and 

educational administrators, and policy makers.  
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 مقدمه

های نه چندان دور تلقی از برنامه درسی محدود به برنامه درسی رسمی و آشکار بود؛ یعنی در دوره

ه در مدارس از طریق شد بینیو پیش ریزیشده که طی یک فرایند برنامهتعیینای از پیشبرنامه

شد. اما امروزه اتفاق نظر بر این است که به همراه برنامه آموزان آموزش داده میمعلمان به دانش

های آموزشی متصور است که متفاوت های درسی دیگری نیز در نظامدرسی آشکار و رسمی، برنامه

های درسی، ی از این برنامه(. یک1975، 2، اپل1979، 1با برنامه درسی آشکار و رسمی است )آیزنر

( بود. وی در کتابش، با عنوان 1968)4است که مبتکر آن فلیپ جکسون 3برنامه درسی پنهان

کند. به برنامه درسی پنهان را در امتداد برنامه درسی آشکار قلمداد می« زندگی در کالس درس»

دهد؛ از جمله: یادگیری ار میای را مورد تأکید قرهای ویژهعقیده وی، برنامه درسی پنهان، مهارت

دادن، نشانداری، تالش، اتمام کار، مشغول شدن، همکاریسر و صدا، تمرین خویشتنانتظار بی

: 1968وفاداری نسبت به معلم و همساالن خود، مرتب و منظم بودن، انجام وظایف محوله )جکسون، 

ه ابعاد مختلف برنامه درسی پنهان ها و رویکردهای متفاوتی نسبت باگرچه امروزه برداشت .(33-10

ها (؛ اما در این مقاله، برنامه درسی پنهان شامل ارزش1392موحد و باوفا، مطرح شده است )صفایی

بینی نشده است؛ با این وجود فراگیرندگان، و توقعاتی است که معموالً در برنامه درسی رسمی پیش

(. بدین ترتیب، 1994گیرند )آیزنر، وزشی فرا میاین مفاهیم را در طی تجربیات آموزشی در نظام آم

های آشکار منتشر شده مورد حمایت نظام ها، محتوا و روشبجز برنامه درسی صریح که حاوی هدف

 شود که از آن بهآموزشی یا همان برنامه درسی رسمی است، برنامه درسی دیگری نیز آموخته می

آموزش برنامه درسی پنهان بدین معناست که  عنوان برنامه درسی پنهان نام برده می شود.

گیری تجربیاتشان نیز تحت تأثیر برنامه های آموزشی، شکلآموزان در جریان حضور در نظامدانش

کند که در چارچوب اجرای برنامه هایی حکایت میپنهان قرار دارد. برنامه درسی پنهان از یادگیری

آموزان، آن متن فرهنگ حاکم بر نظام آموزشی دانشدرسی تصریح شده و به دلیل حضور در بطن و 

 (. 467: 1387کنند )مهرمحمدی، را تجربه می

ای است که در یادگیری برنامه درسی پنهان، فرایند غیررسمی و غیرملموس ضمنی و ناآگاهانه

با  ها، در تعامالت معلمان و شاگردان و یا شاگردانها، هنجارها و نگرشجریان آن، برخی از ارزش

، 5یابد )قورچیانیکدیگر و تفاسیر شاگردان از رویدادها و محیط آموزشی، ایجاد شده و انتقال می

(. پیامدهای یادگیری برنامه درسی پنهان چه از سوی نظام آموزشی، چه از سوی فراگیران، 2000

از طریق برنامه آموزان هایی که دانشافتد. تجارب و آموختهکامالً قصد نشده و ناآگاهانه اتفاق می
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تواند آثار منفی و مثبت متفاوتی به همراه داشته باشد آورند میدرسی پنهان به دست می

ها و یا ترتیب در برنامه درسی پنهان، دانشجویان دانشگاه(. بدین91:1392موحد و باوفا، )صفایی

هماهنگی داشته درسی رسمی آموزان مدارس ممکن است تجاربی را فرابگیرند که با برنامهدانش

توان برخالف برنامه درسی آشکار و رسمی و باشد و یا به کلی با آن متعارض باشد. بنابراین نمی

قصدشده به طور دقیق و مشخصی از محتوا و پیامدهای برنامه درسی پنهان سخن گفت. با وجود 

ماند، عدم توجه به اقی میهایی که از برنامه درسی پنهان در فراگیران بتأثیر پایدار و ماندگار آموخته

تواند اهداف رسمی و آشکار را در نظام آموزشی دچار آثار و پیامدهای منفی برنامه درسی پنهان، می

نظران آموزشی و تربیتی بر تأثیر عمیق و پایدار برنامه مسأله نماید. باوجودآنکه بسیاری از صاحب

گیران توجه دارند، اما همچنان برنامه درسی ها و رفتارهای فراگیریها، جهتدرسی پنهان بر نگرش

های آموزشی قرار نگرفته پنهان همچون برنامه درسی آشکار و قصدشده مورد توجه محققان در نظام

های درسی پنهان در محیطاست. بدین ترتیب الزم است که پیامدها و تجربیات یادگیری برنامه

 رد. آموزشی، بیش از این، مورد توجه محققان قرار گی

هایی که به تأثیر برنامه درسی پنهان بر رفتارهای آموزشی در ادامه به برخی از پژوهش 

( در پژوهشی با 1390فر و همکاران )شود. بیاناند، اشاره میآموزان و دانشجویان پرداختهدانش

ر نشان دادند که در اکث« آموزانتبیین برنامه درسی پنهان بر پیشرفت تحصیلی دانش»عنوان 

آموزان تحت تأثیر آثار منفی و قصدنشده برنامه درسی شده، دانشهای درس مطالعهمدارس و کالس

های عمیق و واقعی پنهان قرار دارند. برنامه درسی پنهان به طور مستقیم و غیرمستقیم بر یادگیری

( در پژوهش 1393آبادی )فر و موسوی تازهگذارد. نتایج وارستهها اثرات منفی و پایداری میآن

نشان داد که درک و تجربه « درک پدیدار شناسانه کنش اجتماعی در زندگی خوابگاهی دانشجویان»

دانشجویان از زندگی در این مکان، همان درکی نیست که مسئولین دانشگاه از این تجربه دارند. 

گی، های زندهای مثبت زندگی اجتماعی در محیط خوابگاه را شامل مهارتدانشجویان کنش

دانند. طالبی و آوری و درک متقابل میپذیری رفتار و احساسات، تابسازگاری، کنترل، مسئولیت

آموزی: مقاومت همراه با برنامه درسی پنهان در زندگی دانش»ای با عنوان ( در مقاله1394شریفی )

ه با تابعیت در را الگوی مقاومت همرا کنند که آندرسی پنهان تأکید میبر نوعی برنامه« تابعیت

گیرد و در اند. این الگو بر محور جوّ اجتماعی حاکم در مدرسه شکل میآموزی نامیدهزندگی دانش

نجات و همکاران  گیرد.های رسمی مدارس قرار میها و برنامههای متعدد در مقابل سیاستزمینه

دهند که نشان می« آموزانپذیری دانشنقش برنامه درسی پنهان در جامعه»( در مقاله 1395)

داری دارد. نتایج آموزان همبستگی معناپذیری دانشبرنامه درسی پنهان و ابعاد آن با جامعه

تبیین اثر برنامه درسی پنهان بر انضباط »( در مقاله 1397های نوروزی چگینی و همکاران )یافته

معناداری وجود  ن، رابطهنشان داد که بین انضباط آموزشگاهی و برنامه درسی پنها« آموزاندانش

آموزان تحت تأثیر آثار برنامه درسی های درس مورد مشاهده، دانشدارد و در اکثر مدارس و کالس
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ها به مدرسه تأثیر طور مستقیم و غیرمستقیم بر احساس تعلق آنپنهان قرار داشتند که این آثار به

های پنهان آموزش»( در مقاله 1398)های میرزا مصطفی و همکاران عمیق و پایداری داشت. یافته

های دهد که برنامه پنهان در مدارس منجر به مهارتنشان می« آموزانمدرسه و تجارب زیسته دانش

های فردی، شناخت و درک دیگران، شناخت و تحقق خود، رقابت با دیگران و اجتماعی، مهارت

های تأثیر مؤلفه»( در مقاله 1400) آهوان و همکارانهای رئیسیشود. یافتهاطاعت از مافوق می

های دهد که مؤلفهنشان می« آموزانهای غیرشناختی )نگرش عاطفی( دانشدرسی بر ویژگیبرنامه 

برنامه درسی پنهان تأثیر عمیق و پایداری بر نگرش عاطفی آنان نسبت به مدرسه، موضوعات درسی 

نقش برنامه درسی پنهان در »ز در مقاله ( نی1401ها دارد. شفیعی و همکاران )و خودپنداره آن

 تفکر و سبک دهند برنامه درسی پنهان بر سبکنشان می« آموزانهای تفکر و ارتباطی دانشسبک

 آموزان تأثیر معناداری دارد. ارتباطی دانش

گیری برنامه درسی شود به زندگی دانشجویی همچون یک بستر شکلدر این مقاله تالش می

 1ط آموزشی دانشگاه پرداخته شود و تأثیرات این شیوه زندگی بر تجربیات یادگیریپنهان در محی

تواند همچون یک زمینه محیطی، دانشجویان دانشگاه نشان داده شود. زندگی دانشجویی می

آورنده برنامه درسی پنهان تلقی شود. زندگی دانشجویی در فضای حاکم بر اجتماعی و فرهنگی پدید

شود که دانشجویان در ها و تجربیاتی در دانشجویان میبه مجموعه آموخته ها منجردانشگاه

کنند. بنابراین روابطشان با سایر دانشجویان و در فضایی غیررسمی و در زندگی خوابگاهی کسب می

های دانشجویی بر دانشجویان دختر دانشگاه هدف این مقاله بررسی تأثیرات پنهان زندگی در خوابگاه

روزی است و دانشجویان دوره کارشناسی لبرز بود. دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی شبانهفرهنگیان ا

برند. )شورای عالی های دانشجویی به سر میروزی در خوابگاهسال به طور شبانه 4این دانشگاه 

ها و سایر اتاقیهای دانشجویی و تعامل با هم( زندگی دانشجویان در خوابگاه1390انقالب فرهنگی، 

گذارد که این تأثیرات دانشجویان تأثیرات عمیق و پایدار احساسی، رفتاری و شناختی بر آنان می

های درسی اتفاق شده و در کالسریزیهایی که به شیوه رسمی و برنامهتواند به همراه آموختهمی

بیش از آن ای و شغلی آنان اثر گذارد. برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان افتد، بر عملکرد حرفهمی

های درسی رسمی و آشکار به دانشجویان آموزش های درس و در برنامهچیزی است که در کالس

شود. برخی از عملکردهای آموزشی و تجارب یادگیری دانشجویان در دانشگاه را بایستی در داده می

افتد جستجو تفاق میها ااتاقیهای خوابگاه دانشجویی و در ارتباط با هموقایع و تجربیاتی که در اتاق

افتد تنها های درسی دانشگاه اتفاق میکرد. بنابراین آنچه در برنامه درسی رسمی و در جریان کالس

دهد بلکه بخشی از آن را باید در بیرون از کالس درس و تجارب یادگیری دانشجویان را تشکیل نمی

انشجویی جستجو نمود. تجربیات های دشده دانشجویان در خوابگاههای غیررسمی و زیستدر تجربه

تواند تجارب یادگیری را که از طریق گیرند مییادگیری که دانشجویان در فضاهای خوابگاهی فرامی

                                                           
1. Learning experiences 
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برنامه درسی رسمی و آشکار کسب شده است تقویت کند یا در جهت تضاد با آن تجربیات عمل 

تواند تا حد ها میخوابگاهشده دانشجویان از زندگی دانشجویی در کند. بررسی تجربیات زیست

زیادی بخشی از تجارب یادگیری دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان را توضیح دهد. عدم توجه 

ها و آنچه که در این فضای مدیران آموزشی و فرهنگی به تجارب یادگیری دانشجویان در خوابگاه

ای آموزشی دانشگاه فرهنگیان ای از پیامدهافتد، آنان را از بخش عمدهفرهنگی اتفاق می -اجتماعی

سازد. مسأله اصلی این پژوهش بازنمایی تجربیات یادگیری است که دانشجویان دانشگاه محروم می

اند. بنابراین سؤال اصلی این های دانشجویی کسب کردهفرهنگیان از زندگی دانشجویی در خوابگاه

انشگاه فرهنگیان از زندگی دانشجویی شود که تجربیات زیسته دانشجویان دگونه مطرح میمقاله این

های دانشجویی چه تجربیات یادگیری را چگونه است؟ دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در خوابگاه

 کنند؟کسب می

 

 روش

است. رویکرد  2با رویکرد پدیدارشناسی 1های تحقیق کیفیروش تحقیق در این پژوهش از نوع روش

؛ ترجمه 3شود )کرسولجربیات زیسته افراد محسوب میترین روش بررسی تپدیدارشناسی، مناسب

(. رویکرد پدیدارشناسی یک طرح پژوهش کیفی است و هدف 81:1391فرد و کاظمی، دانایی

پژوهشگر توصیف زندگی مشترک افراد به منظور درک وضعیتی است که افراد مورد پژوهش در آن 

عقاید، احساسات و عواطف افراد سر و کار  قرار دارند. روش پدیدارشناسی عموماً با ادراک، نگرش،

 (. 1398)بودالیی،  دارد

های دانشجویی جامعه آماری مورد پژوهش در این مقاله، دانشجویان دختر ساکن خوابگاه

نفر از دانشجویان دانشگاه انتخاب  16گیری هدفمند، دانشگاه فرهنگیان البرز هستند. بر اساس نمونه

 18های مورد بررسی بین های دانشجویی سکونت داشتند. سن نمونهگاهشدند که همه آنها در خواب

ها )به دلیل در دسترس بودن( از رشته آموزش مطالعات اجتماعی انتخاب سال بود و همه آن 22تا 

ها گیری هدفمند بوده و لذا نمونههای کیفی معموالً بر اساس نمونهگیری در روششدند. نمونه

ها چنان شوند. این بدان معنا است که نمونهبا سؤال پژوهشی، برگزیده میبرحسب معیاری متناظر 

متجانس است که تجارب نسبتاً مرتبط و مشترکی از شرایط خاص، حادثه یا وضعیت دارند 

نفر از  25تا  5شود که با های کیفی به پژوهشگران توصیه می(. در روش174:1396اصل، )محمدی

، 4اند مصاحبه کنند )به نقل از پلکینگهورنمطالعه را تجربه کرده افرادی که همگی پدیده مورد

                                                           
1. Qualitative Research  

2. Phenomenological approach 

3. Creswell 

4. Polkinghorne 
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؛ ترجمه محمدی، 1ها نیز بر اساس اصل اشباع نظری )استروس و کوربین(. تعداد نمونه1989

های دانشجویان از زندگی ها تا زمانی که روایتآوری داده( تعیین شدند. یعنی جمع1393

دانشجوی دختر  16بر این اساس، تجربیات زیسته  امه یافت.دانشجویی به تکرار نرسیده بود، اد

 آوری شد.های دانشجویی جمعدانشگاه فرهنگیان از زندگی در خوابگاه

ساختمند بود. در رویکرد پدیدارشناسی معموالً با نیمه ها روش مصاحبهآوری دادهروش جمع

کوشد محقق را به درون کیفی می کنند. ازآنجا که پژوهشساختی کار میهای نیمهنتایج مصاحبه

ساختی به واسطه تأکید بر های نیمهکنندگان تحقیق وارد سازد، مصاحبهجهان زندگی مشارکت

اصل، تواند مورد استفاده چنین پژوهشی قرار گیرد )محمدیشده میسؤاالت باز و غیرهدایت

ته خودشان از زندگی در ها از دانشجویان خواسته شد که تجربیات زیس(. در مصاحبه171:1396

دقیقه انجام شد.  30تا  20خوابگاه را بیان کنند. مصاحبه با هر کدام از دانشجویان در حدود 

های خودشان از زندگی دانشجویان در طول مصاحبه به بیان تجربیات، نظرات، احساسات و دیدگاه

مشخصی پیش برود از ها پرداختند. برای آنکه مصاحبه در یک چارچوب دانشجویی در خوابگاه

 شد:دانشجویان سه سؤال کلی پرسیده 

 کنید؟های دانشجویی را چگونه توصیف میزندگی دانشجویی در خوابگاه -1

 ها چه چیزهایی آموختید؟از زندگی دانشجویی در خوابگاه -2

 های دانشجویی با چه مسائل و مشکالتی مواجه بودید؟در خوابگاه-3

هایی که پاسخگویان از زندگی محقق دخالت کمتری در روایتدر طول مصاحبه تالش شد 

شده و های طرحکنند داشته باشد و مصاحبه با پاسخگویان در چارچوب پرسشدانشجویی ارائه می

های پاسخگویان ها و پاسخموضوع زندگی دانشجویی انجام شد. پس از آنکه محقق متوجه شد روایت

های قبلی ها نکته و مطلب جدیدی به مصاحبهاحبه با نمونهبه تکرار رسیده است یعنی ادامه مص

 ها به اتمام رسید.آوری دادهها را متوقف نمود و فرایند جمعافزاید مصاحبهنمی

های نوشتاری تبدیل شدند و های انجام شده به متنها، مصاحبهآوری مصاحبهپس از جمع

است. روش تحلیل  2، روش تحلیل مضمونهاها آغاز شد. روش تحلیل دادهفرایند تحلیل داده

تر روش کند. به بیان سادهمضمون بر فرایند شناسایی و کدگذاری الگوهای مختلف معنایی تأکید می

تحلیل مضمون، شناسایی، تحلیل و گزارش کردن الگوهاست. با این حال، روش تحلیل مضمون نه 

هاست. بنابراین دریافت الگوهای داده عنوان یک تکنیک تحلیلعنوان یک روش مستقل، بلکه بهبه

گونه که یک (. همان86:1399ها هدف اصلی این روش پژوهش است )ذکایی، معنایی مسلط در داده

کند، در ها استفاده میهای آماری برای فشردن و ارائه خالصه دادهمحقق کمّی از ضرایب و آزمون

                                                           
1. Strauess and Corbin 

2. Theme Analysis  
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سازی به گیرد. فرایند فشردهزی صورت میساروش کیفی نیز این روند به کمک کدگذاری و مقوله

 هاست.های اصلی و الگوبندی آنمعنای استخراج ایده

شود. کدگذاری به شده آغاز میهای پیادهمصاحبه 1تکنیک تحلیل مضمون با کدگذاری

های مصاحبه به اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است )استروس و کوربین؛ ترجمه خردکردن متن

شود که دانشجویان برای هایی گفته میبه مفاهیم، اصطالحات و عبارت 2(. کد61: 1393محمدی، 

سازی ها و پیادهآوری مصاحبهاند. بدین ترتیب پس از جمعتوصیف موضوع مورد پژوهش به کار برده

ها، تالش شد کدهای مشابه در های دانشجویان کدگذاری شد. پس از کدگذاری متنها، روایتآن

تر از کدهاست. وقتی که بندی شود. مقوله مفهومی با سطح انتزاع گستردهشخص طبقهم 3یک مقوله

ای مشابه مربوطند، در نظمی رسد که به مفهوم و مقولهشوند و به نظر میکدها با یکدیگر مقایسه می

تر است )استروس و شوند. مقوله، مفهومی است که از سایر مفاهیم انتزاعیبندی میباالتر دسته

بندی شدند. (. در ادامه، مقوالت بر اساس مضامین اصلی دسته57: 139ربین؛ ترجمه محمدی، کو

بر این  .در نهایت گزارشی روایی بر اساس مضامین اصلی و مقوالت استخراج شده ارائه شده است

 توان فرایند تحلیل داده را بدین شکل نشان داد.اساس می

 

 

 

 

، 6، باورپذیری5های کیفی، معیارهایی چون اعتمادپذیریدر پژوهش (1985) 4لینکلن و گوبا

پیشنهاد  12و عینیت 11، پایایی10به جای روایی را 9پذیری، و تایید8پذیری،اطمینان 7پذیریانتقال

(. به منظور اعتمادپذیری، باورپذیری و 420: 1393کنند )به نقل از فیلیک؛ تجمه جلیلی، می

تن از دانشجویانی  4شده از تجربیات زیسته دانشجویان، از راجپذیری مضامین و مقوالت استخانتقال

های دانشجویی سکونت داشتند کمک گرفته شد. آنان پس از مرور کدها، مقوالت و که در خوابگاه

شده به نوعی، گویای تجربیات زیسته مشترک مضامین بیان داشتند که مضامین و مقوالت استخراج

پذیری مقوالت و پذیری و تأییدستند. همچنین به منظور اطمینانآنان از زندگی دانشجویی نیز ه
                                                           
1. Coding 

2. Code 

3. Category 

4. Lincoln and Guba 

5.Trustworthiness  

6. Credibility 

7. Transferability 

8. Dependability 

9. Confirmability 

10. Validity 

11 Reliability 

12 Objectivity 

 مضمون بندیمقوله کدگذاری  هاروایت

 سازی

گزارش 

 روایی
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تن از متخصصان تربیتی و اجتماعی بهره  2ها، از نظرات شده و فرایند تحلیل دادهمضامین استخراج

ها، مورد پذیرش متخصصان تربیتی و اجتماعی قرار برده شد. مقوالت، مضامین و فرایند تحلیل داده

ها توانسته است تصویر و تی و اجتماعی بیان داشتند فرایند تحلیل دادهگرفت. متخصصان تربی

 نمایش نسبتاً روشن و دقیقی از تجربیات زیسته دانشجویان از زندگی دانشجویی ارائه دهد. 

 

 هایافته

های نوشتاری تبدیل شد و بعد از های گردآوری شده به متنها، مصاحبهآوری دادهپس از جمع

ها و استخراج کدها اقدام شد. کد عبارت است از اصطالحات و گذاری روایتبه شماره هاپاالیش متن

اند. ها به کار بردهعباراتی که دانشجویان برای بیان تجربیات و احساساتشان از زندگی در خوابگاه

بندی شدند. در معنی بودند در یک مقوله دستهپس از کدگذاری، کدهایی که مشابه و هم

هدف، ادغام اظهارات و مفاهیم با معانی مشابه و مترادف بود )استروس و کوربین؛  1یبندمقوله

 شده آمده است.( مقوالت استخراج1(. در جدول )61: 1393ترجمه محمدی، 
 شدهمقوالت استخراج (1جدول )

 مقوله کدها

ترشدن روابط اجتماعی، پیداکردن دوستان حضور بیشتر در اجتماع، قوی

 از حقوق خود، آشنایی و ارتباط با افراد جدیدجدید، دفاع 
 تقویت روابط اجتماعی

های ها، اشنایی با اقوام مختلف، سازگاری با سبک زندگیپذیرش تفاوت

ها، احترام های متفاوت، انس گرفتن با تفاوتمختلف، زندگی با فرهنگ

 به حقوق یکدیگر، احترام به نظرات متفاوت، آشنایی با تفکرات مختلف

ذیرش و سازگاری با پ

 هاتفاوت

دلی، حال خوب یکدیگر، تقویت کردن به دیگران، وحدت و همکمک

گیری جمعی، حس رفاقت و صمیمیت، درک روحیه همکاری، تصمیم

 های همسازش و همراهی، توجه به حساسیتبیشتر دیگران، 

 روحیه کار جمعی

ی تنهایی با استقالل و مستقل بودن، رودررویروی پای خود ایستادن، 

داشتن خود، ایمان به توانایی، قطع وابستگی به خانواده، مشکالت، قبول

مراقبت از رفتار و کالم، تنهایی بیرون رفتن، تنهایی خرید کردن، حس 

 گیری مستقالنهبزرگ شدن، تصمیم

 حس استقالل

 م بودنانضباط و منظ موقع کارها، انجام بهزمانشناسی، مدیریت نجات از شلختگی، وقت

اندازکردن، صرفه جویی، مدیریت دخل و خرج، درست خریدکردن، پس

 قناعت 
 مدیریت مالی

صبور بودن و تحمل کردن دیگران، گذشت کردن، کنترل خشم، 

 داریخویشتن
 صبوری و شکیبایی

                                                           
1. Categorization 
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 شده( مقوالت استخراج1جدول )ادامه 

 مقوله کدها

سال در یک اتاق،  سن وها، زندگی جمعی با چند نفر همبیداریشب

پختن غذاهای عجیب و غریب، گشت و گذارهای دوستانه، اتفاقات تلخ و 

شیرین.، خاطرات خوب، تجربیات جدید، زندگی در خوابگاه، دوری از 

 خانواده، دلتنگی برای خانواد، آشپزی کردن، تغییر، دید بازتر

های زندگی ویژگی

 دانشجویی

خرابی حمامِ، نبود اجاق گاز، مشکالت رفت و امد، فشار کم آب، غذاهای 

ها، نبود کتابخانه و سالن ورزشی، کیفیت، تراکم زیاد دانشجو در اتاقبی

های طوالنی غذا، زندگی در شهر غریب، نداشتن سالن مطالعه، صف

ی ها، ناسازگاراتاقیپذیری همها، عدم مسئولیتتنهایی، کثیف شدن اتاق

 ها، محدودیت رفت و آمد به خوابگاهخوابگاهیها یا هماتاقیهم

مسائل ومشکالت زندگی 

 دانشجویی

ها در بندی شدند، در ادامه تالش شد این مقولهپس از آنکه کدها در مقوله های مشخصی دسته 

تر از عبارت یا مفهومی کلی 1بندی شوند. مضمونتری دستههای کلی و انتزاعیمفاهیم و عبارت

ای که از اظهارات مهم دانشجویان استخراج شده بود در سه مقوله 10مقوله است. بدین ترتیب 

مضمون کلی سبک زندگی دانشجویی، تجربیات یادگیری فردی، تجربیات یادگیری اجتماعی 

بندی شدند. در زیر، جدول مضامین اصلی آمده است. در ادامه مضامین اصلی بر اساس مقوالت دسته

 های مستقیم دانشجویان توضیح داده شدند.تخراج شده و ارجاع به نقل قولاس
 شدهمضامین استخراج (2جدول )

 مضامین مقوله

 سبک زندگی دانشجویی های زندگی دانشجوییویژگی

 مسائل و مشکالت زندگی دانشجویی 

 حس استقالل

های تجربیات یادگیری مهارت

 فردی

 انضباط و منظم بودن

 ت مالیمدیری

 صبوری و شکیبایی

های تجربیات یادگیری مهارت تقویت روابط اجتماعی

 اجتماعی

 

 هاپذیرش و سازگاری با تفاوت

 روحیه کار جمعی

هایشان از زندگی سبک زندگی دانشجویی: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در روایت -1

ها زندگی های خاص خودش را دارد. آنگیاند که ویژدانشجویی، آن را نوعی از سبک زندگی دانسته

                                                           
1. Theme 
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سن و ها، زندگی جمعی با چند نفر هماند: شب بیداریها توصیف کردهدانشجویی را با این ویژگی

کردن و پختن غذاهای عجیب و غریب، گشت و گذارهای دوستانه، اتفاقات سال در یک اتاق، آشپزی

های شخصی را انجام دادن، زندگی در خوابگاه، تلخ و شیرین، اولین سفر تنهایی رفتن، تنهایی کار

ها بیان های غذا، رفت و آمدها، و... اکثر آندوری از خانواده، دلتنگی برای خانواده، ایستادن در صف

های بسیاری دارد و به تدریج ها تفاوتاند که این شیوه زندگی با سبک زندگی خانوادگی آنداشته

 زندگی سازگار کنند.  اند خود را با این شیوهتوانسته

حتی سبک زندگی هم تغییر »دارد: درباره سبک زندگی دانشجویی بیان می 8روایت شماره  

های زدم را اینجا تجربه کردم، شب نشینیها نمیکرده بود غذاهایی که هیچ وقت در خانه لب به آن

یات زندگی دانشجویی تجرب 12روایت شماره «. های دوستانه برایم لذت بخش بوددوستانه و گردش

های برای اولین بار سفر رفتن، برای اولین بار بانک رفتن و خیلی اولین»داند ها میرا تجربه اولین

نیز تجربیات جدیدی را که از زندگی دانشجویی در خوابگاه کسب کرده  11روایت شماره «. دیگر

شاید مثل خانه خودتان نباشد اما من معتقد هستم زندگی در خوابگاه »دارد: است اینگونه اظهار می

هایی دارد که بسیار ارزشمند است؛ در خوابگاه با زندگی دانشجویی گذشت، مهربانی، دوستی تجربه

نیز زندگی دانشجویی را  5روایت شماره «. گیریمو در مواقع لزوم، دفاع از حقوق خود را یاد می

رفتیم خرید و خودمان کردیم و میل جمع میبعضاً خودمان دُنگی دُنگی پو»کند اینگونه توصیف می

آمد که اسمش را غذای کردیم که در نهایت یک غذای عجیب غریبی از آب در میآشپزی می

رفتیم کردیم میگذاشتیم و هرهر میخندیدیم یا دُنگی دُنگی پول اسنپ را جمع میدانشجویی می

یم دلم برای آن روزها خیلی تنگ شده داد در کل اگر بگوکرج گردی که آن هم با دوستان کیف می

هایی که داشت ما راضی هستیم تا آخر عمر دانشجومعلم ام؛ حتی با وجود سختیاست اغراق نکرده

 «. بمانیم و خوابگاهی باشیم

اند که این شیوه های دانشجویی بیان داشتهشان از خوابگاههمچنین دانشجویان در تجربیات

های گاز، خرابی حمامِ و اجاق»ود را داشته است مسائلی همچون زندگی مسائل و مشکالت خاص خ

های رفت و آمد از خانه به دانشگاه. تراکم زیاد دانشجویان کیفیت نامناسب و نامطلوب غذاها. سختی

بیان  1برای نمونه روایت شماره «. دانشجویی، نبود سالن مطالعه و کتابخانه مناسبی هادر اتاق

ها و رفتن به خانه هوا تاریک هایی هم داشت؛ برای آخر هفتهویی سختیدوران دانشج»کند می

در این روایت، درمورد نداشتن کتابخانه و سالن مطالعه در شب «. شد و بازگشت سخت بودمی

های امتحان چون سالن مطالعه نداشتیم درس خواندن سخت بود؛ شب»دارد امتحان نیز بیان می

س بخوانم و برای خودم توضیح دهم اما این امکان توی خوابگاه وجود من عادت داشتم بلند بلند در

 «.نداشت

کردن به زندگی دانشجویی برای من بسیار زمان برد و اصالً عادت»دارد اظهار می 3روایت شماره 

کرد ولی این را هم آسان نبود. در این دوره، دور بودن از خانه دلتنگی روزها را برایم بیشتر می
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«. ها را هم تحمل کرد و با شرایط کنار آمدتم که برای رسیدن به هدف باید این سختیدانسمی

زندگی دانشجویی »کند نیز در مورد مشکالت زندگی در خوابگاه، اینگونه عنوان می 5روایت شماره 

ها را باال رسید مدام باید پلهشیرین ولی سختی داشتیم؛ مثالً چون آب به حمام طبقه سوم نمی

کردیم یا اینکه مجبور بودیم غذاهای چرب سلف را بخوریم؛ تازه، باید برایش دو ساعت ین میپای

 «. ایستادیمصف می

هایشان از زندگی های فردی زندگی دانشجویی: اغلب دانشجویان در روایتیادگیری-2

است. ها شده های فردی آناند که زندگی دانشجویی موجب ارتقای مهارتدانشجویی بیان داشته

حس استقالل، »اند: ها تجربیات یادگیری فردی از زندگی دانشجویی را با این مقوالت بیان داشتهآن

 «.انضباط و منظم بودن، مدیریت مالی و صبوری و شکیبایی

زندگی دانشجویی عبارت است »کند ، زندگی دانشجویی را اینگونه توصیف می12روایت شماره 

به نظرم »کند شدن در زندگی دانشجویی بیان میدرباره مستقل 2روایت شماره « شدناز مستقل

بودن را آموختم؛ زندگی دانشجویی بسیار عالی است و دورانی است که در آن استقالل و مستقل

رودررویی با مشکالت را تنهایی یاد گرفتم؛ به نظر من شخصیت حقیقی در دوران دانشجویی شکل 

های گردد. من خیلی از مشکالت و آدمعنوان آدمی پخته باز میبهالتحصیلی، گیرد و پس از فارغمی

همچنین روایت «. ام که باعث شده ذهنم بازتر و وسعت افکارم بسیار بیشتر شودمختلفی را دیده

بینی باید تمامی وقتی که می»شدن در دوره دانشجویی بیان می دارد درباره مستقل 3شماره 

خودت خرید کنی، خودت ظرف و لباس بشویی و حتی گاهی خودت کارهایت را خودت انجام دهی، 

کند: در این نیز بیان می 7روایت شماره «. کندتر میها تو را مستقلغذا درست کنی، همه این

گیری مستقالنه و روی تواند توانایی تصمیمکند و میدوران، دانشجو، دوری از خانواده را تجربه می

بودن در شناسی و منظمدرمورد اهمیت وقت 11، روایت شماره «گیردپای خود ایستادن را یاد ب

شناسی در زندگی دانشجویی، اصل بسیار مهمی است؛ زیرا وقت»دارد زندگی دانشجویی اظهار می

توانی انتخاب واحد کنی و از تمام کارها و اگر تمام کارها را پشت گوش بیاندازی درنهایت نمی

دارد درباره تأثیر زندگی دانشجویی بیان می 1روایت شماره « مانییاتفاقات مهم دانشگاه عقب م

روایت «. بودن را در من تقویت کردزندگی در خوابگاه من را از شلخته بودن نجات داد و منظم»

در این دوران توانستم دخل و خرجم را مدیریت کنم »کند درباره مدیریت مالی بیان می 12شماره 

انداز در دوران دانشجویی نیز در باره اهمیت پس 6روایت شماره «. وش بگذرانمو یاد بگیرم تنهایی خ

کردیم، بلکه همه پولمان را خرج خورد و خوراک و بیرون رفتن و خرید لباس نمی»دارد بیان می

شد؛ چراکه ما شهر غریب بودیم و اگر انداز برای روز مبادا کنار گذاشته میبخشی از همان پول پس

«. توانستیم از پس خودم بربیاییمآمد و دسترسی به کسی نبود باید میای پیش میرنامهبار بیک

در این دوران صبر و کنترل »کند درباره اهمیت صبور بودن در این دوران بیان می 7روایت شماره 

شود که سبک زندگی هر فردی با تواند تقویت شود. به دلیل اینکه دانشجو متوجه میخشم نیز می
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روایت «. ای جز صبر و تحمل نداریمد دیگر متفاوت است و گاهی باب میل ما نیست. اما ما چارهفر

زندگی در »کند اش از صبور شدن در زندگی دانشجویی را اینگونه بیان میدرباره تجربه 4شماره 

و  کند و صبور بودن و تحمل کردن و گذشت کردن و اجتماعی بودنخوابگاه تو را پر از تجربه می

 «. دهدمستقل شدن را یادت می

شان بیان های اجتماعی زندگی دانشجویی: اغلب دانشجویان در تجربیات زیستهیادگیری -3

های ها داشته است. روایتاجتماعی عمیقی بر آنتجربیات یادگیری اند که زندگی دانشجویی داشته

های شود که مهارتعث میهای دانشجویی بادهد که زندگی در خوابگاهدانشجویان نشان می

دلی با ها احترام بگذارند و انگیزه بیشتری برای همکاری و همها تقویت شود، به تفاوتارتباطی آن

اند: تقویت روابط ها تجربیات یادگیری اجتماعی را با این مقوالت بیان داشتهدیگران داشته باشند. آن

 ار جمعی.ها و روحیه کاجتماعی، پذیرش و سازگاری با تفاوت

دارد قتی به دانشگاه رفتم با درباره تقویت روابط اجتماعی اظهار می 1برای نمونه روایت شماره  

ام دوستان جدیدی آشنا شدم و بیشتر از گذشته در اجتماع حضور پیدا کردم و روابط اجتماعی

این »کند ان مینیز لزوم درک بیشتر دیگران را اینگونه بی 2روایت شماره «. تر از گذشته شدقوی

ها و درباره پذیرش تفاوت 9روایت شماره «. تر ساختتر و حتی با درکدوران از من آدمی اجتماعی

زندگی دانشجویی مفهومی است شامل یک زندگی »دارد های متفاوت اظهار میسازگاری با آدم

ر این زندگی، اعضای ها، ادیان و نژادهای متفاوت. دها، زبآنجدید در کنار افراد جدید با فرهنگ

شوند ای ازدانشجویان، جایگزین اعضای خانواده میخانواده، دیگر حضور ندارند و درحقیقت مجموعه

اند. زندگی دانشجویی برای من نوعی همگی در جهت یافتن علم و دانش دور هم گردآمدهکه به

 8روایت شماره «. ها بودتگرفتن با تمامی این تفاوهای متفاوت و انسهایی باویژگیشناخت انسان

های امتحان که فضا شب»های امتحان بیان می دارد دلی دانشجویان در شبدرباره همکاری و هم

توان به خواندند و به یکدیگر کمک می کردند. در اینجا میها با هم درس میسنگین بود، همه بچه

هایش در فضای دوستانه دلی آموخت. زندگی دانشجویی با تمام سختیخوبی درس وحدت و هم

تأثیرات یادگیری اجتماعی در دوران دانشجویی را  9روایت شماره «. شودکنار هم بودن شیرین می

زندگی دانشجویی به من یاد داد به حقوق همه افراد احترام بگذارم؛ زیرا »کند اینگونه توصیف می

نشجویی، دیگر، خبری از حقوق حقوق افراد در زندگی اجتماعی بسیار ارزشمند است. در زندگی دا

صرف فردی و خودخواهانه نیست. درحقیقت، ما باید به نظرات همه افراد احترام بگذاریم و 

 «.گیریم به صورت جمعی باشدهرتصمیمی که می

دهد تحلیل تجربیات زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از زندگی دانشجویی نشان می 

های اساسی ها تفاوتدانشگاه فرهنگیان با زندگی خانوادگی آنکه سبک زندگی دانشجویی در 

ها در اند. آنداشته است. اما به تدریج به این سبک زندگی عادت کرده و با آن سازگار شده

ها، تأثیرات فردی و اجتماعی اند که سبک زندگی دانشجویی در خوابگاهتجربیاتشان بیان داشته
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بیات یادگیری فردی دانشجویان از زندگی دانشجویی عبارت است ها گذاشته است. تجرمهمی بر آن

شدن، مدیریت مالی و اقتصادی و صبوری و شدن، انضباط شخصی و منظماز حس استقالل و مستقل

دهد که زندگی طورکلی تجربیات زیسته دانشجویان نشان میشکیبایی در برابر دیگران. به

ر از گذشته کرده است. توانایی مدیریت مالی و حساب دخل تتر و منضبطها را مستقلدانشجویی، آن

داری و صبوری نیز از تجربیات یادگیری فردی است که و خرج اقتصادی و افزایش خویشتن

اند. در بعد اجتماعی نیز دانشجویان تجربیات یادگیری اجتماعی را با دانشجویان به آن اشاره داشته

ها و روحیه کار جمعی با دیگران بیان نموده اند. اغلب تفاوتمقوالت تقویت روابط اجتماعی، پذیرش 

ها شده است اند که زندگی دانشجویی موجب تقویت روابط اجتماعی آندانشجویان اظهار کرده

های فرهنگی، قومی و مذهبی توجه داشته ها به تفاوتهمچنین این سبک زندگی باعث شده آن

دلی و همکاری با دیگران افزایش یافته ند. همچنین روحیه همها احترام بگذارباشند و به این تفاوت

های جمعی مشارکت و همکاری کنند و در فعالیتاست و بیش از گذشته دیگران را درک می

 کنند. می

 

 گیریبحث و نتیجه

های رسمی دانشگاه محدود های درس و برنامهتمام برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان، به کالس

رسمی خش بزرگی از تجربیات یادگیری دانشجویان خارج از کالس درس و به شکل غیرشود. بنمی

کند که بخشی از هایی را فراهم میها شرایط و زمینهشوند. زندگی دانشجویی در خوابگاهآموخته می

دهد. تجربیات تجربیات یادگیری دانشجویان به صورت ضمنی و غیررسمی در این شرایط رخ می

ای و شغلی تواند بر عملکرد حرفهکنند میدانشجویان در زندگی دانشجویی کسب مییادگیری که 

ها برای ها تأثیرات مهمی داشته باشد. این تأثیرات بخصوص بر دانشجویان دختر که اغلب آنآن

 کنند، تأثیرات عمیق و پایداری به همراه دارد. ایناولین بار و به دور از خانواده تجربیاتی را کسب می

تواند های درسی آشکار و قصدشده باشد، میتواند مثبت و در امتداد برنامهتجربیات همانطور که می

زا و انحراف از برنامه درسی آشکار و قصدشده باشد و پیامدهای یادگیری متفاوت و حتی آسیب

 متضاد با برنامه درسی آشکار داشته باشد. 

ها است. به شجویان از زندگی دانشجویی در خوابگاههدف این مقاله واکاوی تجربیات یادگیری دان

های دانشجویان از زندگی عبارت دیگر این مقاله در پی بازنمایی احساسات، ادراکات و نگرش

دانشجویی است. بررسی تجربیات زیسته دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از زندگی دانشجویی نشان 

ها داشته است. دانشجویان در اعی مهمی بر آندهد که این شیوه زندگی اثرات فردی و اجتممی

اند که زندگی دانشجویی سبکی از زندگی است که هایشان از زندگی دانشجویی بیان داشتهروایت

اند که در این سبک زندگی، ها اشاره داشتهها، مشکالت و مسائل خاص خود را دارد. آنویژگی

اند. تجربیات یادگیری فردی را که  تجربیات یادگیری فردی و اجتماعی مهمی کسب کرده
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شدن، منظم و توان در مقوالت حس استقالل و مستقلاند میدانشجویان به آن اشاره داشته

بندی کرد. شدن، مدیریت مالی و اقتصادی همچنین تقویت حس صبوری و شکیبایی دستهمنضبط

کند و با برخی از را تأیید می (1393آبادی )ها، نتایج وارسته فر و موسوی تازهاین بخش از یافته

 ( مطابقت دارد.1397های نوروزی چگینی و همکاران )یافته

در خصوص تجربیات یادگیری اجتماعی، دانشجویان به مقوالتی همچون تقویت ارتباطات 

ها اند. این یافتهها، و روحیه کار جمعی با دیگران اشاره داشتهاجتماعی، سازگاری و پذیرش تفاوت

( و نجات و 1393آبادی )فر و موسوی تازه(، وارسته1398قیقات میرزا مصطفی و همکاران )نیز تح

( و شفیعی 1400آهوان و همکاران )های رئیسیکند و با برخی از یافته( را تأیید می1395همکاران )

ان فر و همکارهای این پژوهش با نتایج بیانطورکلی یافته( مطابقت دارد. به1401و همکاران )

آموزان مطابقت ( در خصوص تأثیرات منفی برنامه درسی پنهان بر پیشرفت تحصیلی دانش1390)

 ندارد. 

دهد که دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان، خارج از کالس درس و نتایج این مقاله نشان می

بیات کنند. این تجرای کسب میهای رسمی دانشگاه تجربیات فردی و اجتماعی قابل مالحظهبرنامه

گذار های درس، مهم و اثرهای رسمی کالسهای غیررسمی، به اندازه برنامهیادگیری در محیط

هستند. زندگی در فضای خوابگاهی و تعامل غیررسمی دانشجویان با یکدیگر، بخشی از تجربیات 

رد حرفهتواند در آینده بر عملکیدهد. این تجربیات یادگیری میادگیری آنان را در دانشگاه شکل می

های درس، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی داشته باشد. بنابراین ضرورت ای و شغلی آنان در کالس

های دانشجویی و دارد که مدیران و مسئوالن آموزشی و فرهنگی دانشگاه به آنچه در خوابگاه

های امهدهد توجه داشته باشند. همانطور که رصد و ارزشیابی برنفضاهای غیررسمی دانشگاه رخ می

های غیررسمی و های درس اهمیت دارد، نظارت و اطالع از محیطشده در کالسبینیرسمی پیش

تواند مهم و ضروری کنند، میهای پنهانی که دانشجویان در فضاهای غیررسمی کسب مییادگیری

باشد؛ زیرا اگرچه بخشی از تجربیات یادگیری دانشجویان در فضاهای غیررسمی و تعامالت 

کننده آن باشد، اما برخی تواند در امتداد و هماهنگ با برنامه درسی رسمی و تکمیلشجویی میدان

های دانشجویی و تعامالت از تجربیات یادگیری غیررسمی و پنهان دانشجویان که در خوابگاه

ا تواند با برنامه درسی رسمی دانشگاه متفاوت و یشوند، میغیررسمی دانشجویان با یکدیگر کسب می

تواند مانع اجرای برنامه درسی رسمی حتی متضاد با آن باشد. این تجربیات یادگیری می

 ها را به چالش بکشد.شده باشد یا آن برنامهبینیپیش
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