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ي کنش اجتماعی در زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر درك پدیدارشناسانه
 دانشگاه فرهنگیان

 
 1فردکتر افسانه وارسته

 2سیده فاطمه موسوي تازه آبادي

 چکیده
هاي دانشجویی دانشگاه فرهنگیان از دانشجویان دختر ساکن خوابگاهي در تحقیق حاضر به بررسی تجارب زیسته

ها از زندگی در این اماکن پرداخته شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی و درك آن هاي اجتماعیکنش
ها بوده و نمونه 1393بوده و به روش پدیدارشناسی انجام گرفته است. زمان اجراي پژوهش، بهمن و اسفند سال 

خاب شدند. پس از اشباع گیري هدفمند، انتها، با استفاده از روش نمونهاز میان دانشجویان ساکن خوابگاه
ي عمیق و تجزیه و آوري اطالعات با استفاده از مصاحبهنفر رسید. جمع 16کنندگان به اطالعاتی، تعداد شرکت

ي دانشجویان، در هاي حاصل از تجارب زیستهها به روش کدگذاري آزاد و انتخابی انجام شد. یافتهتحلیل داده
ون استخراج شدند. مضامین اصلی استخراج شده عبارت بودند از: مضمتعدادي زیرمضمون اصلی و  5قالب 

آموزي. در این پذیري رضایتمندانه، خودکنترلی، الگوپذیري و تجربهدلبستگی به خوابگاه، درك همدالنه، نظم
تحقیق مشخص شد که درك و تجربه دانشجویان از زندگی در این مکان، همان درکی نیست که دیگران (اعم از 

هاي  هاي مثبت زندگی در محیط خوابگاه را شامل مهارت ن دانشگاه) از این تجربه دارند. دانشجویان کنشمسئولی
ها جوامع دانستند. آنمتقابل میآوري و درك پذیري، کنترل رفتار و احساسات، تابسازگاري، مسئولیتزندگی، 
 آموختند.را از آن طریق میاي تشکیل داده بودند که بسیاري از مفاهیم بنیادین زندگی یادگیري
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 مقدمه

باشد. در این دوران، دوران دانشجویی جزء اوقات مهیج و محرك زندگی دانشجویان می
ها عالوه بر آماده شدن دهد؛ آنیاي براي دانشجویان و والدینشان روي متغییرات تازه

ي خود و دنیاي هاي متفاوت براي یادگیري دربارهاي، با چالشبراي یک زندگی حرفه
هاي ). زندگی خوابگاهی در بیشتر دانشگاه1389شوند (یعقوبی، رو میاطرافشان روبه

براي هاي زیادي را کشور جریان دارد. عقیده بر این است که زندگی خوابگاهی، فرصت
کند و در آن نوعی یادگیري پنهان و غیررسمی ها و ارتباطات اجتماعی فراهم میکنش

اي ها از جایگاه ویژه هاي دانشجویی در ساختار دانشگاهوجود دارد. از این رو، خوابگاه
-ي خدمات متنوع نیز بیشتر میبرخوردارند و با افزایش تعداد دانشجویان، ضرورت ارائه

 شود. 
هایی هاي کشور، دانشگاه فرهنگیان است. این دانشگاه، از جمله دانشگاهانشگاهیکی از د

است که با هدف تأمین، تربیت و توانمندسازي منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش 
تأسیس گردیده است. اهداف مهم این دانشگاه شامل تأمین و تربیت معلمان، مدیران، 

هاي اسالمی و ه متعهد، معتقد به مبانی دینی و ارزشمربیان، کارکنان و پژوهشگرانی است ک
هاي واالي انسانی، کارآمد و توانمند در طراز انقالبی، داراي فضائل اخالقی و ارزش

). بر اساس این 1390باشند (شوراي عالی انقالب فرهنگی، جمهوري اسالمی ایران می
هاي یابند و بخشی از فعالیتروزي اسکان هاي شبانهاهداف، دانشجویان باید در خوابگاه

 ي خود را در این محیط طی کنند.تربیتی، آموزشی و فوق برنامه

هاي اجتماعی آنان دانست. توان کنشهاي دانشجویی را میي خوابگاهترین پدیدهمهم
اي که شود که انگیزه و راهنماي آن معانی باشد؛ معانیکنش، به رفتاري انسانی اطالق می

دهد. به عبارتی کنش یعنی یابد و به آن حساسیت نشان میاي خارج میکنشگر در دنی
کند؛ این هایی که کنشگر از معانی چیزها در محیط دریافت می آگاهی و حساسیت به پیام

اي از واحدهاي ). هر کنش از مجموعه1389تواند فرد یا جمع باشد (شفق، کنشگر می
ي آن ي بازسازي شدهاست که مجموعهشود و شامل حاالت و گفتارهکنشی ساخته می

-اي کم و بیش طوالنی از کنش متقابل اجتماعی را پدید مییک نقش اجتماعی یا برهه
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هاي ي دختران متفاوت از کنشهاي اجتماعی در جامعه). کنش1376آورد (روشه، 
هاي فیزیولوژیکی، شخصیتی، اجتماعی جنس دیگر است. این تفاوت ناشی از ویژگی

) به تفاوت دو جنس در 1390زاده (ناختی و اجتماعی است. عارفی و محسنشروان
بندي ) به طبقه1392هاي آن پرداختند و شجاع نوري و شکري (سالمت روان و مؤلفه

ها نشان مشکالت دانشجویان دختر در دو بعد بومی و غیربومی اهتمام ورزیدند. پژوهش
-رشد فردي و شغلی دانشجویان ایفا میهاي دانشجویی نقش مهمی در دهد خوابگاهمی

کنند، ). دانشجویانی که در محیط خوابگاه زندگی می1383کنند (محمودي راد و آراسته، 
هاي  تعامل بیشتري با سایر دانشجویان و اعضاي هیئت علمی دارند و در نتیجه، مهارت

هاي دانشگاهی  ). اما خوابگاه1996، و همکاران 1شود (ترنزینیزندگی در آنان تقویت می
اي ظاهر در کشور ما، با بیش از پانصد هزار دانشجو صرفاً در جایگاه مراکز اجتماعی

سازند.  ي دانشجویان را برآورده میشوند که تنها بخش اندکی از نیازهاي ساده و اولیه می
هاي معتبر جهان ابزاري براي هاي دانشجویی در دانشگاهاین در حالی است که خوابگاه

ورزند  هایی بر ایجاد محیطی تأکید میشوند. چنین دانشگاهدانشجویان محسوب می رشد
 که در آن افراد بتوانند فرصت بیشتري را به یادگیري و تحقیق اختصاص دهند.

هاي دانشجویی تحقیقاتی صورت گرفته که از اثرگذاري خوابگاه يي نحوهدر زمینه
)، مثنوي 1383)، محمودي راد و آراسته (2010( 2توان به اوسلو و گیرجین آن جمله می
هاي مذکور صرفاً به  ) اشاره کرد. پژوهش1388) و کلدي و فالح (1384و همکاران (

ي همبستگی ختم شده و در مورد چگونگی درك و شمارش فراوانی و یا نهایتاً رابطه
ن این کنند. همچنیهاي اجتماعی، دیدگاهی کاربردي مطرح نمیتجربه افراد از کنش

-هاي اجتماعی پرداختهها به ندرت، به دانشجویان دختر و درك ایشان از کنشپژوهش

اي کیفی و اند. بر این اساس در پژوهش حاضر هدف آن است که به شیوه
هاي اجتماعی در زندگی خوابگاهی پدیدارشناسانه، درك دانشجویان دختر از کنش
 ان مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.دانشجویان دختر پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگی

 
                                                      
1.Terenzini 
2. Uslu & Girgin 
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 پیشینه
ي مهم وجود دارد که در ادامه به ي مطالعات مربوط به کنش اجتماعی دو نظریهدر زمینه

 شود:ها پرداخته میآن
، ما پیوسته کنشگر اجتماعی 1از نظر تالکوت پارسونز کنش اجتماعی پارسونز:
-کنیم، از دیگران می ارتباط برقرار می گذاریم، با دیگرانهستیم. بر دیگران تأثیر می

کنیم، محبت خود را به دیگران دهیم، در دیگران نفوذ میگریزیم، دیگران را فریب می
ي کنیم و...؛ تقریباً هر فعل ما دربردارنده دهیم، براي دیگران هنرآفرینی مینشان می

آورد. می گیرد و به حسابعنصري اجتماعی است، چرا که دیگران را در نظر می
همکاري کردن، بازي کردن، عشق ورزیدن، به ستیزه پرداختن، استدالل کردن و... ما 

عبارت از تمام » کنش). «1387همواره در کنش اجتماعی درگیر هستیم (شارون، 
دهد. رفتارهاي انسانی است که در آن فرد کنشگر معنایی ذهنی به رفتارش نسبت می

ود یا صرفاً درونی یا ذهنی باشد، ممکن است شامل کنش در این معنا ممکن است مشه
اي و یا پذیرش ي مثبت در یک موقعیت، یا خودداري عمدي از چنین مداخلهمداخله
). منظور ماکس وبر از کنش، رفتار معنادار و 1382ي وضعیت باشد (کرایب، منفعالنه

و یا هر کنشگر ي رفتار انسانی (هدفمند است. مفهوم کنش از دیدگاه پارسونز، همه
ي آن معانی است. پارسونز مفهوم کنش را ابتدا در نظام باشد که انگیزهدیگري) می
 ). 1382آبادي، دهد (حاجیرا به نظام اقتصادي تعمیم میسنجد و سپس آن  اجتماعی می
شناسى  هاى نظرى جامعه کنش متقابل نمادین یکى از دیدگاه :گرایی نمادینتعامل

هاى فراوانى را برانگیخته است. این دیدگاه خود  هاى اخیر بحث ر دههمعاصر است که د
شناسى پدیدارشناسانه نامیده شده است (آزاد  ترى است که جامعه جزئى از بینش وسیع

توان برشمرد: رهیافت سنتى که با افکار  ). سه رهیافت براى این نظریه مى1376ارمکی، 
که توسط منفورد کان و به دنبال آن کارل شود؛ رهیافت علمى  مید و بلومر مشخص مى

که مورد -هاى مشارکتى همدالنه  هاى کمى به جاى روش کوچ مطرح گردید و از شیوه

                                                      
1. Talcott Parsons 
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کردند و رهیافت نمایشى که توسط گافمن  در تحقیقات استفاده مى -تأکید بلومر بود
 ).1374مطرح گردید (ریترز، 

گاهی و دانشجویی، طیف هاي خوابي محیطهاي انجام گرفته دربارهپژوهش
پایک و همکاران در تحقیقات خود، ارتباط گیرند. اي از موضوعات را در بر میگسترده

هاي دانشجویی و تجربیات به دست آمده از سوي میان جوامع یادگیرنده در خوابگاه
هاي اند. از نظر او، جوامع یادگیرنده در خوابگاهدانشجویان را مورد بررسی قرار داده

هاي جوامع شوند. به عالوه، برنامهنشجویی موجب موفقیت تحصیلی دانشجویان میدا
گذاري در این نوع جوامع اند و سرمایه هاي یادگیري تر از سایر برنامهیادگیري اثربخش

و  2). ژنگ1997، 1دهد (پایک، شرودر و بريآموختگی موفق را افزایش میمیزان دانش
ی عوامل مؤثر در موفقیت دانشجویان، به این موضوع ) نیز ضمن بررس2002همکاران (

کنند. اشاره دارند که جوامع یادگیري نقش مهمی را در موفقیت دانشجویان ایفا می
سزایی داشته توانند در تجربیات موفق دانشجویان سهم بهبنابراین، جوامع یادگیري می

 باشند. 
ر شرایط سکونت در ایجاد اي با عنوان تأثی) در مقاله2010اوسلو و گیرجین (

هاي ترکیه، نشان دادند که مهارت حل مشکالت اجتماعی دانشجویان خوابگاه
هاي دانشجویی بیشتر از دانشجویان دختر، توانایی دانشجویان پسر مستقر در خوابگاه

ایجاد روابط عاطفی با دیگر دانشجویان را داشته و در حل مشکالت اجتماعی خود 
) با عنوان 1383اند. پژوهش محمودي راد و آراسته (تر بودهقها موفنسبت به آن

ها در نشان داد که خوابگاه» ي جوامعی براي یادگیريهاي دانشجویی به مثابهخوابگاه«
هاي یکسان مورد بازنگري صورتی که با هدف ایجاد جوامع کوچک یادگیري در رشته

برنامه، هاي فوقها و فعالیتگفتمانقرار گیرند، به محیطی ایمن و حمایتی براي افزایش 
هاي زندگی و سازگاري و تعامل بیشتر با محیط اجتماعی، رشد فردي و تقویت مهارت

) 1384ي امور جامعه مبدل خواهند شد. مثنوي و همکاران (شغلی و مشارکت در اداره
نگرش دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران در «در پژوهشی با عنوان 

                                                      
1. Pike, Schroeder & Berry   
2. Zheng 
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-ي توزیع اتاقنشان دادند عواملی از قبیل نحوه» هامورد رفتارهاي انحرافی در خوابگاه

هاي جنسی، در ها، کاهش شرم حضور ناشی از کمبود فضاي تعویض لباس و وسوسه
-) به این نتیجه رسیده1388رفتار انحرافی در خوابگاه مؤثر بوده است. کلدي و فالح (

خصوص کارکردهاي دانشگاه در سطح نسبتاً خوب بوده اند که ارزیابی دانشجویان در 
است. همچنین از اختالف طبقاتی فرهنگی و برخی عوامل خانوادگی و قومی به عنوان 

 ترین مشکالت فرهنگی نام برده شده است.مهم

هاي صورت گرفته در توان گفت بیشتر پژوهشبر اساس مطالعات انجام شده، می
اي یا با استفاده از روش اند که به صورت مقایسهمرکز داشتههایی تاین زمینه، بر مؤلفه

ها از اند و از کاوش در علت رفتارها و نیز تعابیر و تفاسیر آناي به دست آمدهپرسشنامه
اند. پی بردن به درك و تفسیر افراد از زندگی در فضاي خوابگاهی، رفتارها بازمانده

یدارشناسی است. بر این اساس هدف مستلزم درانداختن طرحی نو تحت عنوان پد
هاي اجتماعی در زندگی خوابگاهی در اي از کنشاصلی این تحقیق درك پدیدارشناسانه

 بین دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان است.
 روش

تحقیق حاضر به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناختی انجام شده، زیرا هدف 
هاي اجتماعی بوده شجویان دختر از کنشپژوهش، بررسیِ درك، تجربه و تفسیر دان

ي عمیق و اکتشافی و است. دستیابی به این درك و تفسیر، جز از مسیر مصاحبه
پذیر نبود. بازگویی تجارب زیست شده و حقیقت ساخته شده از سوي دانشجو امکان

دارد که پدیدارشناسی به جهان، آنچنان که توسط ) بیان می1386در این زمینه چناري (
عنوان واقعیتی که جدا از انسان باشد، توجه دارد. لذا شود، و نه به یک فرد زیسته می

کوشد زیرا می» اي است؟تجربه زیسته چه نوع تجربه«کند که این پرسش را مطرح می
شوند، آشکار نماید. بر این اساس، معانی را آنچنان که در زندگی روزمره زیسته می

و تفسیرهاي دانشجویان از زندگی در فضاي خوابگاهی  هدف ما نیز تجربیات و درك
 بود که به روش پدیدارشناسی انجام شد.
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هاي دانشجویی ي هدف در این تحقیق، دانشجویان دختر ساکن در خوابگاهجامعه
ي پردیس نسیبه و مراکز آموزش عالی شهید شرافت شهر تهران بود. از میان این جامعه

نفر از دانشجویان که در  16ري هدفمند و در دسترس تعداد گیي نمونهآماري، به شیوه
روزي سکونت داشتند، انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار خوابگاه شبانه

ها پیش رفت. گردآوري اطالعات مصاحبه بود و این فرایند تا حد اشباع نظري داده
ایند تعامل و کنش ها با دانشجویان سال اول، دوم و سوم انجام شد که فرمصاحبه

ها در عین توجه به اجتماعی را حداقل یک سال تجربه کرده بودند. در این مصاحبه
وضعیت دانشجویان و مالحظات اخالقی، کوشیدیم ضمن ایجاد همدلی با دانشجویان، 
دریابیم که فرایند تعامالت اجتماعی را چگونه تجربه کرده و این تجارب خود را 

 کنند. چگونه روایت می
مدل تحلیلی پدیدارشناختی عبارت از اپوخه، تقلیل پدیدارشناختی، در پژوهش از 

تنوع تخیلی و ترکیب بافت و ساختار استفاده شد. در اپوخه، هرگونه تفهم، قضاوت و 
نخورده و با شود و پدیده مجدداً به صورت عینی، دستدانستنی کنار گذاشته می

شود. در پژوهش د ناب یا متعالی بازبینی مینظر یک خواحساسی باز و وسیع از نقطه
حاضر براي دستیابی به این امر، از روش براکتینگ (پرانتزگذاري) استفاده شد؛ بدین 
معنی که موارد مربوط به پیشینه ذهنی محقق روي کاغذ آورده شد و در فرایند مصاحبه 

شناختی، محقق و ها پرداخته نشود. در بخش تقلیل پدیدارحتی االمکان سعی شد به آن
هاي شخصی در مورد با شک و تردید به باورها، مفروضات و سوگیري 1دوستان مطلع

ي کنش کنش اجتماعی دانشجویان تحت مطالعه پرداختند و بدین وسیله پدیده
ها و تصورات از پیش درك شده جدا شد. دوستان مطلع در این اجتماعی، از ایده

علمی دانشگاه فرهنگیان با تخصص مدیریت پژوهش، شامل یکی از اعضاي هیأت 
 آموزشی و آشنا به روش تحقیق کیفی بود.

                                                      
) اشاره به فردي دارد که معموالً همکار یا شریک پژوهشگر است، بر critical friends» (دوستان منتقد«یا » دوستان مطلع«. عبارت  1

ي نامداري پژمان، ، ترجمه2005دهد (کوشاي، هاي الزم را در مسیر انجام پژوهش ارائه مینماییپژوهش کیفی انجام شده تسلط دارد و راه
1390.( 
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ي عمیق و اکتشافی بود. بدین صورت که با شروع ها، مصاحبهروش گردآوري داده
ها سؤاالتی ها و ابعاد درك و تفسیر آنعلت درك و تفاسیر آنمصاحبه و بیان سؤاالت 

شد تا از این طریق به طور توضیحات بیشتري ارائه میشد یا با ادات استفهامی پرسیده می
ها با هر دانشجو به طور مصاحبهعمیقی به درك و تفسیر دانشجویان پی برده شود. 

ها جداگانه و در زمان و مکان مشخصی در خوابگاه صورت گرفت. زمان انجام مصاحبه
دور از سر و صدا و  هاي روزانه و در یک اتاق آرام و بهدو ساعت بعد از پایان کالس

مدت زمان انجام هر مصاحبه، تقریباً یک ساعت بود. پیش از ورود به خوابگاه، مجوز 
 ها با رضایت دانشجویان ضبط شدند.ورود از نهادهاي قانونی اخذ شد. مصاحبه

ها با تعدادي سؤال از پیش طراحی شده شروع شدند. اما بعد از انجام تعدادي مصاحبه
کنندگان متوجه شدیم که سؤاالت اولیه قابل تفاده از نظرات خود مصاحبهمصاحبه و با اس
اي توان تعدادي از سؤاالت را حذف کرده و سؤاالت تازهاند؛ همچنین میتغییر و تبدیل
ها کرد. به این ترتیب بعد از تعدادي مصاحبه، تغییراتی اعمال شد. پس از انجام جایگزین آن

شد و سپس به گرفت و مفاهیم بارز مشخص میصورت می ايهر مصاحبه، تحلیل اولیه
رفتیم تا به حدي از اشباع نظري دست پیدا کردیم. اما براي ي بعدي میسراغ مصاحبه

ها نیز تقریباً همان مفاهیم قبلی را  ي دیگر نیز صورت گرفت و آناطمینان، دو مصاحبه
ببینیم دانشجویان دختر کنش کردند. همانگونه که ذکر شد، هدف این بود که بازگو می

آیند. براي این کنند و سپس چگونه با آن کنار میاجتماعی را چگونه درك و تجربه می
 ي سؤاالت خود را به قرار زیر طرح کردیم:منظور درونمایه

 بینید؟زندگی خوابگاهی را چگونه می -
 گذرانید؟اوقات خود را در زندگی خوابگاهی چگونه می -
 ها و دیگر دانشجویان چگونه است؟خوابگاهیع تعامل و ارتباط شما با همنحوه و نو -

براي تعیین روایی محتوایی سؤاالت از نظر متخصصان استفاده شد. بدین صورت که 
سؤاالت طرح شده براي مصاحبه، در اختیار چهار نفر از متخصصان گذاشته شد و پس از 

دوین شدند. در این پژوهش همانند سایر هاي انجام شده، سؤاالت نهایی تجرح و تعدیل
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هاي کیفی، برخی سؤاالت نیز در فرایند انجام مصاحبه به صورت موقعیتی پرسیده پژوهش
 شدند.
ها با دو روش کدگذاري آزاد و انتخابی تحلیل شدند. در کدگذاري آزاد مفاهیم داده

ا قرار داده و ما قبل از اصلی که در حقیقت سنگ بناي تحقیق بوده و خود میدان در اختیار م
ها نداشتیم، در جدولی مرتب شدند. ترتیب قرار گرفتن این ها ذهنیتی از آنشروع مصاحبه

-توان جاي آن ؛ یعنی میبوده و متد و علت خاصی ندارد ي محققبر اساس سلیقه مفاهیم

ین ها را عوض کرد و این امر تأثیري بر نتیجه تحقیق ندارد. از آنجا که هر یک از ا
اند بنابراین در کدگذاري انتخابی مفاهیم قطعاً مفاهیم دیگري را در دل خود پنهان کرده

آمد پرداختیم، سپس همین مقوالت را در به مقوالتی که از دل این مفاهیم بیرون می
 هاي اصلی تحقیق دست پیدا کنیم.تر بررسی کردیم تا به گزارهتر و انتزاعیسطحی کلی

 هایافته
 گذاري بازکد -الف

-شوند و آنپردازي میها خرد شده، مفهومکدگذاري نشانگر عملیاتی است که طی آن داده

شوند. در این تحقیق از دو روش هاي جدید دوباره به یکدیگر متصل میگاه به روش
 کدگذاري آزاد و انتخابی استفاده شد.

در جریان مصاحبه  همانطور که گفته شد در کدگذاري باز، مقوالت اصلی به دست آمده
شوند تا نماي کلی تحقیق پیش روي خوانندگان قرار گیرد. کدگذاري آزاد (باز) ارائه می

ها از بندي پدیدهگذاري و مقوله بخشی از تجزیه وتحلیل است که به صورت مشخص به نام
گام شود مقوالتی است که در هنپردازد. آنچه در ادامه بیان میها میراه بررسی دقیق داده

 ها دست پیدا کردیم.هاي تحقیق به آنمصاحبه و با توجه به پرسش
ي تعامل با مسئولین خوابگاه از : تجربهتعامل سازنده با مسئولین خوابگاه -1ي مقوله

هاي حساس است، یکی از روزي که در دانشگاه فرهنگیان از پستجمله سرپرست شبانه
بود. در این زمینه دانشجویان اظهار داشتند  عوامل مهم در تجربه زیست شده دانشجویان

شود و هاي تخصصی و عمومی توسط مسئولین شنیده میمشکالت ایشان در نشست
ها، فعاالنه و با احساس است. دانشجویان از این نوع برخورد احساس رضایت برخورد آن
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ده بودند و یا داشتند. همچنین مسئولین به دانشجویانی که از نقاط دوردست وارد دانشگاه ش
دادند. در ها انجام میهاي عاطفی از آنتري داشتند و حمایتمشکالتی داشتند، نگاه ویژه

هاي دانشگاه، پدرش سفیر ایران  یکی از بچه"این زمینه یکی از دانشجویان بیان داشت: 
هاي ما هواي او را خیلی بیشتر دارد، چون باألخره پدر  در آفریقاست. یکی از سرپرست

آمدند و هاي پیش سرپرستی داشتیم که ایشان میترم"و ادامه داد:  "مادرش ایران نیستند.و 
شب در نمازخانه جلسه است.  9گفتند ساعت کردند. مثالً میها فعالیت میبا مشورت بچه
کردیم و  رفتند و جلسه به صورت پرسش و پاسخ بود. با هم صحبت میهمه پایین می
گفت و دیگر مشکلی ین قانون است و هر کس صحبتی داشت میگفتند که اهمانجا می
 ".آمدپیش نمی

: دوست داشتن محیط خوابگاهی و تعلق خاطر به محیط خوابگاهی -2ي مقوله
احساس تعلق خاطر یکی از کدهایی بود که دانشجویان آن را بیان کردند. در سند تحول 

موزي و دانشجویی باید تجلی آ بنیادین آموزش و پرورش محیط تحصیل و زندگی دانش
-هاي تربیتی، زمینهي خدمات و فرصتي صالح، کانون عرضهمراتب حیات طیبه و جامعه

(شوراي  ساز درك و اصالح موقعیت توسط متربیان و تکوین و تعالی هویت آنان باشد
. دانشجو در چنین محیطی احساس امنیت، رضایت و )1390عالی آموزش و پرورش، 

کند. بر اساس بیانات و اظهار نظرات دانشجویان، ایشان عالقه وافري به میخودشکوفایی 
ها زندگی دادند. آنزندگی خوابگاهی داشتند و حتی آن را به زندگی با خانواده ترجیح می

ها، دانستند. محبتزندگی در خوابگاه را متفاوت می يخوابگاهی را دوست داشتند و تجربه
ها خاص و متفاوت بودند. یکی از دانشجویان در این ت و نگاهقهرها، رفتارها، احساسا

کنم زندگی خوابگاهی بهتر از زندگی با خانواده است. درست  فکر می" زمینه اظهار داشت:
ام وابسته هستم و دوست دارم در کنار خانواده باشم، ولی زندگی  است که خیلی به خانواده

خوانیم و اشکاالت  که گروهی با هم درس میهایی دارد از قبیل ایندر خوابگاه مزیت 
 ".کنیم همدیگر را رفع می

: احساس خوب از زندگی در خوابگاه احساس خوب از زندگی در خوابگاه -3ي مقوله
مندي گره خورده است. رضایت از زندگی خوابگاهی به معناي ارضاي امیال با رضایت
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طوري که هرچه نیازها و انتظارات فرد  (انتظارات و نیازهاي) معقول و منطقی فرد است. به
ها و اشخاص بهتر برآورده شود، رضایت و خشنودي از آن شخص یا موقعیت از موقعیت

ي سلسله مراتب ). شاید بتوان احساس خوب را با نظریه1390بیشتر خواهد بود (نوري، 
ی، پذیرش نیازهاي مازلو توجیه کرد که در آن نیازها شامل نیازهاي فیزیولوژیک، ایمن

من زندگی در خوابگاه "اجتماعی، احترام و خودشکوفایی عنوان شده است. اظهاراتی مانند 
کالً زندگی "، "زندگی خوابگاهی خیلی خوبه"، "دهم را به زندگی با خانواده ترجیح می

اگر بخواهم بین زندگی با خانواده یا خوابگاه یکی را "و  "خوابگاهی را دوست دارم
حاکی از رضایت در خوابگاه و زندگی خوابگاهی  "کنموابگاه را انتخاب میانتخاب کنم، خ

 است.
قدرت تطابق با شرایط جدید از فاکتورهاي : سازگاري و انطباق با شرایط -4ي مقوله

ي آن شود که بر پایهانسان هوشمند است. سازگاري فرایندي کم و بیش آگاهانه فرض می
یابد. این انطباق مستلزم آن است که فرد فرهنگی انطباق میفرد با محیط اجتماعی، طبیعی یا 

که فعاالنه تغییراتی در محیط ایجاد نماید و در نتیجه هماهنگی الزم خود را تغییر داده یا این
ي سازگاري ). دانشجویان در زمینه1391بین فرد و محیط ایجاد شود (زارعی و میرهاشمی، 

دادند، برخی از عادات هاي گوناگون عالقه نشان میهنگو انطباق با شرایط به تعامل با فر
ها و سالیق گوناگون وفق داده بودند و گذشته خود را ترك کرده بودند، خود را با تفاوت

ها و افراد مختلف، سازگاري تدریجی یافته ها، شرایط، فرهنگبا اطرافیان و رفتارهاي آن
 بودند. 

به توافق رسیدن با یک موضوع و یا با «معناي  کنار آمدن به: کنار آمدن -5ي مقوله
با هم کنار «و » کنارآمدن با بقیه«باشد. اصالحاتی مانند می» دیگري بر سر یک موضوع

) کنار آمدن (مقابله) را 2003و همکاران ( 1حاکی از این مقوله است. گاالگر» آمدن
که هنگام رویارویی با  دانندهاي هیجانی، شناختی و رفتاري میهاي فرد در زمینهتالش

فشار روانی براي غلبه، تحمل و یا به حداقل رساندن عوارض فشار روانی به کار گرفته 
وقتی "یکی از دانشجویان در قالب عبارت ذیل نمود داشت:  شود. در این زمینه کنشمی

                                                      
1. Gallagher 
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نی، نفر دیگر زندگی ک 7شوي و مجبوري با تان دور میآیی چون از فضاي خانهبه اینجا می
شدم کند. مثالً من وقتی ترم اول بودم خیلی زود عصبانی میهایت تغییر میخیلی از اخالق

 "ولی االن اصالً اینطور نیستم.

و این یعنی » دیگران را به حال خود بگذاریم«درك متقابل یعنی : درك متقابل -6ي مقوله
باشند. این درك   خود را داشته هاي ها و ارزش ها، هیجانات، باور ها اجازه دهیم خواسته به آن
در تحلیل رفتار متقابل نقش ) مرتبط دانست. TA( 1توان با تئوري تحلیل رفتار متقابلرا می

محیط و ارتباط اجتماعی از اهمیت فراوانی برخوردار است. با این حال نهایتاً افراد خود 
ا باشد و به نقش خود در مسئول زندگی و رفتار خود هستند و فرد باید این مسئولیت را پذیر

تحلیل رفتار متقابل به روابط و مشکالت . زندگی بیشتر از هر عامل دیگري توجه نماید
ها با یکدیگر توجه خاصی دارد و اعتقاد بر این است که اگر  ي انساندرونی شخص و رابطه

روابط مخرب، افراد با یکدیگر روابط سالم، صمیمانه و صادقانه داشته باشند و آن را جایگزین 
هاي روانی خود و دیگران بکاهند و از  آمیز نمایند قادر خواهند بود که از فشار منفی و تحقیر

این کنش، در بین دانشجویان به . )1392زندگی لذت بیشتري ببرند (صادقی و همکاران، 
ها در درك دیدگاه«و » درك بهتر دیگران«، »درك احساس دیگران«، »پنداريذاتهم«صورت 

 نمود پیدا کرد.» ي مدیریت امورنحوه

عطوفت، به معناي مهربانی و در نظر گرفتن شرایط دیگران، با : عطوفت -7ي مقوله
باشد. می »رعایت حال همدیگر«و » توجه به مسائل و مشکالت«، »دلسوزي«هایی از زمینه

 وقتی یکی از ام. مثالًدلسوزتر شده"این کنش اجتماعی، با جمالتی ازین قبیل همراه بود: 
آید، چون شب و روز با هم هستیم، شود یا مشکلی برایش پیش میهایم مریض میاتاقیهم

در مراودات خوابگاهی به مسائل و مشکالت همدیگر توجه "یا  "شودخیلی برایم مهم می
 ."رسدشویم. اینجا عطوفت و مهربانی به اوج میکنیم و حساس میمی

هاي زندگی است و به این همدلی یکی از مهارت: حاکمیت همدلی -8ي مقوله
فرد بتواند مسایل دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درك کند و معناست که 

ها را شود تا به دیگران توجه کرده و آنها احترام بگذارد. این مهارت موجب می به آن

                                                      
1. Transactional Analysis (TA) 
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ن دیگران قرار بگیریم و با ایجاد دوست داشته باشیم و خود نیز مورد توجه و دوست داشت
). اتحاد داشتن، حاکم 1394تر شویم (لطافتی و زرینی، روابط اجتماعی بهتر به هم نزدیک

هاي حاکمیت همدلی کردن جو مناسب، هواي هم را داشتن و شادي مشارکتی، از مصداق
  است.

بگاهی کنار هاي اجتماعی ایجاد شده در محیط خوا: یکی از کنشصبوري -9ي مقوله
من " آمدن با یکدیگر و صبور شدن است. در این زمینه یکی از دانشجویان اظهار داشت:

آدم صبوري نبودم اما فضا و تعامالت خوابگاهی باعث شده یاد بگیرم در برخورد با دیگران 
 ".چطور صبوري کنم

در بررسی مفهوم لغوي ازخودگذشتگی و ایثار، به : ازخودگذشتگی -10ي مقوله
خوریم. در  عباراتی مانند برگزیدن، اختیارکردن، اکرام نمودن و تفضیل دادن برمی

آدمی از روي قصد و نیت خیر، غیر را بر خود «اصطالح نیز به این معنی است که 
ایثار و دیگرگزینی عمل متعالی و اخالقی ». اختیار کند و او را بر خویشتن برگزیند
هاي اخالقی  گزینی قرار دارد که جزء رذیلتاست و در مقابل آن، استیثار و خود

ها، گذشت  کم شدن کینه. دانشجویان، ازخودگذشتگی را به صورت گردد محسوب می
 خاطر راحت زندگی کردن و چشم پوشی کردن از خطاي دیگران درك کردند.به

 هاي موردمختاري از سازهاستقالل به معناي خود: استقالل یافتن در امور – 11ي مقوله
قابل تبیین  1گريتعیینخود ياجتماعی بندورا است که با نظریه-ي شناختیبررسی در نظریه

). 1390گري است (کدیور، ي خودتعیینهاي انگیزش، نظریهترین نظریهاست. یکی از مهم
و  3، شایستگی2شناختی اساسی وجود دارد: خودمختاريمطابق با این نظریه، سه نیاز روان

کند که نیازها براي شایستگی، ارتباط و خودمختاري زیربناي ن نظریه فرض می. ای4ارتباط
شناختی ضروري هستند. ها فطري و براي رشد و بهزیستی روانرفتارهاي انسان هستند. آن

ي ها براي تجربهاي از زندگی انسان، فرصتفرض دیگر این است که در هر حیطه
 ي رضایت از زندگی و بهزیستی ضروري است.خودمختاري، شایستگی و ارتباط در ارتقا

                                                      
1. determinism theory 
2. autonomy 
3. competence 
4. relatedness 
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استقالل از «، »روي پاي خود ایستادن«، »خودساخته شدن«، »تعمیم سازگاري با سایر شرایط«
نقش استقالل در انجام وظایف و نقش استقالل در دفاع از «، »استقالل فردي«، »خانواده
 ها بود.، از جمله اصطالحات قابل احصاء در مصاحبه»خود

کنترل به اعمال نفوذ و قدرت از سوي فرد اشاره : رضایت به کنترل بیرونی -12ي مقوله
تواند مشروع و یا نامشروع باشد. تمایل به اعمال کنترل از سوي سرپرست دارد که می

تمایل به کنترل «گردد.  خوابگاه و اجراي قوانین و مقررات به موضوع قدرت مشروع بر می
از جمله مواردي بود که » تمایل به کنترل ورود و خروج«و  »بیرونی از سوي مسئولین

هاي درك شده را بدین شکل بیان نمودند: دانشجویان در این مقوله بیان کردند و کنش
بینیم که  ي خودمان میهاي دوستانهسختگیري خیلی خوب است چون ما در جمع"

 ."اي روي دهدثهها را کنترل نکنند، ممکن است حادمشکالتی وجود دارد و اگر بچه
هاي مهم شخصیتی که در موفقیت فرد یکی از ویژگی: پذیريمسئولیت -13ي مقوله

پذیري یک الزام و تعهد درونی پذیري است. مسئولیت کند، مسئولیتاي ایفا مینقش عمده
ي او گذاشته باشد که بر عهدههایی میي فعالیتاز سوي فرد براي انجام مطلوب همه

سري نماید که یکگیرد، توافق میدي که مسئولیت کاري را بر عهده میشده است. فر
ها و کارها را انجام دهد و یا بر انجام این کارها توسط دیگران نظارت داشته باشد. فعالیت

» انجام کارهاي محوله«و  »مسئول وظایف خود بودن«این کنش با اصطالحاتی مانند 
 توصیف و تبیین شد.

کند : زندگی جمعی از جمله زندگی خوابگاهی شرایطی ایجاد میپذیرينظم -14ي مقوله
پذیري داشته باشند تا از این طریق، بتوانند با فراهم آوردن آسایش و آرامش که افراد نظم

پذیري بیشتر، امور خود را پیش ببرند. این کنش اجتماعی با رعایت نظم، مرتب بودن و نظم
سري مسائل را باید یک"یکی از دانشجویان اظهار داشت:  قابل توجیه است. در این زمینه،

، رفتار، و کالً همه چیز باید رعایت شود چون اگر خیلی بیشتر رعایت کرد. تمیزي و مرتبی
 ."ریزداي بکنی، خیلی چیزها به هم میکوچکترین کوتاهی

 شناسی رشد در بخشپذیري از موضوعات مهم رواننقش: پذیرينقش -15ي مقوله
من «پذیري فرآیند دریافتن مسائلی از این قبیل است که ارتباطات اجتماعی است. نقش
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چه رفتاري باید ارائه «و » رود؟چه انتظاراتی از من می«، »چه جنسیتی دارم؟«، »چیستم؟
هاي مختلفی مانند نقش فرزندي، پدري، مادري، شهروندي، دانشجویی  پذیرفتن نقش». دهم؟

نجام وظایف ا«ي دانشجویی با خاص خود را دارند. این کنش در دوره و تمام مشاغل، روند
و ... همراه است. یکی از  »هاي آموزشینقش«، »هاي زندگی خوابگاهینقش«و  »جدید

کنم که برخی را اولین بار است که انجام  کارهایی را می" دانشجویان در این زمینه بیان داشت:
 ."دن استدهم. این کارها مختص دانشجو بو می

به فرآیندي اشاره دارد که » پذیريمشارکت«: اصطالح پذیريمشارکت -16ي مقوله
افراد طی آن اقدام به عمل جمعی نموده یا رفتار خود را معطوف به تحقق هدفی مشترك 

دانشجویان دانشگاه در زندگی خوابگاهی » پذیريمشارکت«نمایند. کنش اجتماعی 
همکاري با «، »هاي علمیها در ایجاد بحثايرشتهتأثیر هم«ند هایی ماندر زمینه فرهنگیان

آموزي هنرهاي همکاري و هم«، »همکاري در انجام امور روزمره«، »هم در امور مشترك
 یافت. نمود می» مختلف

است. شهید مطهري، » عهد و پیمان«: در لغت تعهد به معناي تعهد -17ي مقوله
ها معتقد داند که انسان نسبت به آن ول و قراردادهایی میتعهد را به معنی پایبندي به اص

فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و "دارد:  است و بیان می
). کنش تعهد در دانشجویان خوابگاهی 1380(الحسینی، "براي اهداف آن تالش نماید

و » تعهد نسبت به دیگران«، »تعهد به انجام فرائض دینی«دانشگاه فرهنگیان به صورت 
 نمود داشت.» تعهد واقعی به دوستی«

پذیري به عنوان جزئی از فرایند اجتماعی شدن افراد قانون: پذیريقانون -18ي مقوله
ها و آداب و تدریج هنجارها، ارزششود. در جریان اجتماعی شدن، افراد بهجامعه تلقی می

کنند (روشه، ئی از شخصیت خود تصور میگیرند و آن را جزقوانین جامعه را فرا می
-). اگر فرایند اجتماعی شدن درست انجام گرفته باشد، افراد جامعه دلبستگی و عالقه1370

ها تخطی نکنند. دانشجویان این کنند از آني فراوانی به رعایت قوانین داشته و سعی می
 »بلوغ اجتماعی«و  »رراتقوانین و مق«، »هابندي فعالیتزمان«کنش اجتماعی را ناشی از 

 دانستند.می
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هایی مانند زندگی جمعی همواره با چالش: تقسیم و عمل به وظایف -19ي مقوله
روست. زندگی خوابگاهی و دانشجویان ساکن در ها روبهبندي فعالیتبندي و تقسیمزمان

هایی  هاي داراي اهداف مشترك، همواره با چنین بحثآن به عنوان اجتماعی از انسان
ي مهم در این زمینه هستند. دو مقوله »عمل به وظایف خود«و » تقسیم وظایف«اند. مواجه

کنیم؛ به این هایمان را تقسیم میمسئولیت" یکی از دانشجویان در این زمینه بیان داشت:
کنیم ها را که تقسیم میصورت که یک روز یکی جارو بزند، یکی غذا بپزد. مسئولیت

 ."خیلی خوب است
همانگونه که آدمی دوست دارد دیگران به حق : احترام به حقوق دیگران -20ي مقوله

او تجاوز نکنند و احساسش را نادیده نگیرند، خود نیز به حکم وجدان و انسان بودن، 
ها را محترم شمارد. احترام به حقوق دیگران از مصادیق ي انسانوظیفه دارد تا حقوق همه
رود. دانشجویان این کنش آمیز به شمار مییستی مسالمتززندگی شهروندي و هم

احترام به «و » هاي مختلفها و اقلیماحترام به افرادي از فرهنگ«اجتماعی را به صورت 
تجربه کردند. یکی از دانشجویان این تجربه را بدین صورت » هاي دیگراننظرات و ایده

که یاد گرفتم باید حقوق بقیه را  اي بودهشرایط و تعامالت به گونه" درك کرده بود:
 "رعایت کرد.
این کنش اجتماعی به صورت تمایل : گرایش به رفتارهاي مثبت -21ي مقوله

ها به محور تعریف شد. این کنشپسند و اخالقدانشجویان به انجام رفتارهاي مثبت، عامه
تارهاي خوب شکل دادن رف«، »عدم تمایل به دوستی با افراد ناقض حرمت دیگران«صورت 
» بومیبرقراري روابط صمیمانه با افراد غیر«و » برخورد صمیمانه و دلسوزانه«، »در خود

 پدیدار شد. 
ي عواملی که در رفتار انسان مؤثرند و آن را درباره: کنترل رفتار و احساسات -22ي مقوله
س و تحقیق و نمایند، دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه روانکاوان که سعی در تجسکنترل می

ي دقیق وقایع آن دارند. و اش و مطالعهکشف محتواي شخصیتی فرد با توجه به تاریخ زندگی
گروه دیگر که سعی دارند تا اثر موقعیت کنونی فرد را در رفتار او تقلیل دهند و خودنمایی و 

عوامل  ي کنترل رفتارها و احساسات باید گفت دو دستهتظاهر و ابراز وجود کنند. در زمینه
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ي فرد که به سبب درونی و بیرونی مؤثرند. عوامل درونی به سوابق و تجربیات گذشته
اند و وجود ها، تنفرها و انزجارهایی را موجب شدههاي او، در وي تمایلها و ناکامیموفقیت

شوند. عوامل بیرونی مؤثر در خود را در رفتارهاي بعدي شخص بروز می دهند، مربوط می
کنند. آنان معتقدند که ساختمان بدنی انسان ار انسان بر رفتارهاي انسان تأکید میکنترل رفت

اي باشد از آنچه هاي ثابت ظاهرشوندهي انگیزهکنندهگراست تا منتقلبسیار حساس و واکنش
دانند. در این زمینه به اثرهاي موقعیتی در ها میها و محتواي آنها آن را مخزن انگیزهکه آن
و » کنترل رفتارها«، »کنترل خشم«شود. و نیز تأثیر متقابل شخصیت و موقعیت توجه میرفتار 

رود. یکی از دانشجویان این سه بخش این کنش اجتماعی به شمار می» کنترل احساسات«
هاي دور و برش [در خوابگاه] آدم دلش مثالً از آدم"کنش را در قالب این عبارات بیان کرد: 

که لزومی ندارد بگویی، کنی. براي اینات را] بیان نمیهر دلیلی [دلگیري گیرد ولی خب به می
 "کند.جور دیگر برداشت میکند، یککنی طرف مقابلت درك نمییا فکر می
-هاي اصلی روانآوري به عنوان یکی از سازهتاب: آوري (تحمل)تاب -23ي مقوله

یک فرایند، «آوري را ) تاب1991( 1شود. گارمزي و ماستننگر محسوب میشناسی مثبت
اند که تعریف نموده» ي محیطیآمیز با شرایط تهدیدکنندهتوانایی یا پیامد سازگاري موفقیت
ها و تهدیدهاي زندگی و آثار نامطلوب آن دارد. به بیان نقش مهمی در مقابله با تنیدگی

، 2ست (والرآوري، توانایی سازگاري سطح کنترل بر حسب شرایط محیطی ادیگر تاب
 حالتی و نیست تهدیدکننده شرایط یا هاآسیب برابر در داريیپا تنها آوريبتا البته). 2001

 محیط در سازنده و فعال شرکت بلکه باشد،خطرناك نمی شرایط با رویارویی در انفعالی

 در روانی-تعادل زیستی برقراري در فرد توانایی آوري،بتا دیگر بیان به خود است؛ پیرامون

 باورند این بر این، پژوهشگران بر ). افزون2003، 3است (کانر و داویدسون خطرناك شرایط

 خود ین ا که است شناختی و عاطفی مثبت با پیامدهاي خود ترمیم نوعی آوريتاب که

، 4دارد (لوتر، سیچتی و بکر زندگی از بیشتر هرچه رضایت و سازگاري در مهمی نقش
2000.( 
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مواجه شدن با مشکالت شیرین «ن کنش اجتماعی رفتارهایی مانند دانشجویان در ای
سبک شمردن «، »تر بودن در زندگیمحکم«، »دید فعاالنه نسبت به مشکالت«، »دوستانه
ها براي تحمل سختی«، »تحمل دوري از خانواده«، »هاسودمندي در عین سختی«، »مشکالت

خاطر شغل و شرایط تحمل مشکالت به«، »تنهاییها بهتحمل سختی«، »دستیابی به اهداف
 را ابراز داشتند. » تحمل مشکالت و تأثیر آن در زندگی شغلی آینده«، »آینده

دارد که طی آن افراد در  فرایندياین کنش اجتماعی اشاره به : خودراهبري -24ي مقوله
 گذارندخصوص نیل به خودهدایتی و خودانگیختگی الزم براي عمل، بر خود تأثیر می

دید «هایی مانند ). کنش اجتماعی خودراهبري در قالب رفتارها و توانمندي2002، 1(یوکل
ها  سازماندهی فعالیت«، »ریزي اموربرنامه«، »انطباق دادن رفتارها به اختیار خود«، »باز داشتن

 در دانشجویان نمود داشت. » مدیریت زمان«و » به اختیار خود
ي تحصیل اساس اجتماع زندگی دانشجویی بر پایه: یرقابت مثبت تحصیل -25 يمقوله

و یادگیري دانش و مهارت نهاده شده است. مطالعه، تحقیق، انجام تکالیف درسی و ... از 
کنند و این کار را در محیط جمله مواردي است که دانشجویان وقت خود را صرف آن می

رایند، جوي مناسب و مثبت بین دهند. این فخوابگاه، سالن مطالعه و اماکن دیگر انجام می
آورد تا از این طریق با الگوبرداري و ترغیب و یادگیري جانشینی، با دانشجویان فراهم می

دیگر دانشجویان به صورت مثبت رقابت داشته باشند. دانشجویان این کنش اجتماعی را در 
نم دوستم دستش بی اینجا فضا رقابتی است. مثالً می"قالب عبارات ذیل درك کرده بودند: 

فکر "، "شوم که مطالعه کنمکند، من هم ترغیب میاش دارد مطالعه میکتاب است و همه
ام. چون اگر درس را هم خوانده باشم اما ببینم دوستانم تر شدهخوانخرده هم درسکنم یک

گذارد که خوانم. ذاتم نمیگیرم و درس میخوانند، من هم کتاب جلویم میدارند درس می
 ."خوانمن

پیدا کردن دوستان جدید در دانشگاه هاي ویژه:  یابی مبتنی بر مالكدوست -26ي مقوله
هاي بارز دوران دانشجویی است. علت این امر، رشد ها از ویژگیو پایداري این دوستی

ها به دلیل همین باشد. در این دوره دوستیمنطقی، عقلی و عاطفی و اجتماعی دانشجویان می

                                                      
1. Yukl 
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اي است که ماندگاري دارند. دانشجویان این کنش اجتماعی را هاي ویژهی بر مالكرشد مبتن
رضایت از همسانی دانشجویان در «و » دوستی بر اساس اشتراکات و عالیق«به صورت 
 درك کرده بودند.» خاطر گزینشی بودنخوابگاه به
و عملکرد اي در طراحی : امروزه تحول تازهایجاد جوامع یادگیرنده -27ي مقوله
گیري است. در این سازي ایجاد جوامع یادگیرنده، در حال شکلها، با هدف زمینهخوابگاه

هاي علمی  آل براي پرورش دانشجویان در محیطها را به محلی ایدهتوان خوابگاهتحول، می
ی، گیري از تجارب سایر مراکز آموزش عال ها با استفاده و بهرهتبدیل کرد. بسیاري از دانشگاه

هاي راهبردي خود در اولویت خاص ریزي ها را در برنامهایجاد جوامع یادگیرنده در خوابگاه
هاي مورد نیاز در زندگی ها و دانشاند. اساس این کنش اجتماعی، یادگیري مهارتقرار داده
، »یادگیري مثبت از رفتارهاي منفی«، »یادگیري گذشت«، »یادگیري صبوري«است. 

همگی از مصادیق » ي مثبت با خانوادهیادگیري نوع رابطه«، »پذیريیتیادگیري مسئول«
 هاي دانشجویی است. جوامع یادگیرنده مانند خوابگاه

هاي جمعی کنشی اندوزي در محیطتجربه: کسب تجربیات مفید و مختلف -28ي مقوله
نست. است که شاید بتوان آن را از نظر دانشی و نگرشی، یکی از مفیدترین نتایج دا

ي متفاوت تجربه«، »ي زندگی واقعیتجربه«دانشجویان در این زمینه مواردي از جمله 
ي برخورد با ي نحوهکسب تجربه در زمینه«، »استفاده از تجربیات دوستان«، »داشتن

 را درك کرده بودند. » هاکسب تجربه با وجود محدودیت«و » رفتارهاي مختلف
دانشگاه فرهنگیان، به لحاظ : هاي آیندهمیم به نقشکسب تجربه براي تع -29ي مقوله

هاي شایسته، کارآمد و  ي پرورندان انسانرسالت اصلی خود، یعنی تربیت معلم، در زمینه
آشنا به اصول و فنون معلمی به دنبال ایجاد محیطی سازنده است تا از آن طریق دانشجویان 

تواند ه آماده شوند. این تجربیات میبا کسب تجربیات مفید براي ایفاي نقش خود در آیند
هاي آتی شغلی اثرگذار باشد و حتی زندگی خانوادگی را تحت تأثیر قرار دهد. در تنش

هاي آتی و تواند بر سازگاري با محیطمحیط خوابگاهی و تجارب زیست شده در آن، می
طور بیان این تحمل مشکالت مؤثر باشد. یکی از دانشجویان در این زمینه، ادراکات خود را

تر بتوانم با فکر کنم اگر در مدرسه با چنین مشکالتی مواجه بشوم، خیلی راحت"کرد: 
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ام که آنقدر کنش و تنش در آن بوده که ها کنار بیایم. چون قبالً در فضایی بودهبچه
 ،"بتوانم در مدرسه هم این مسائل را حل کنم

ي حیات، سازگاري، ارتقاء و ه: یادگیري اساس ادامیادگیري با هم -30ي مقوله
بندورا و نیز  اجتماعی-هاي شناختیخودشکوفایی است. یادگیري اجتماعی ریشه در نظریه

در رویکرد مشارکتی فراگیران از طریق اجتماعی ویگوتسکی دارد. -هاي فرهنگینظریه
کنند. یدر قبال یادگیري احساس مسئولیت م رسند وها به یادگیري میهمکاري در قالب گروه

شتابند و موفقیت دیگران، شان نیاز به کمک داشته باشند به کمک میکالسانزمانی که هم
شود. این رویکرد موجب  موفقیت آنان و شکست دیگران، شکست آنان محسوب می

ي رستگار ، ترجمه1(الیس و والنشود ها میتر و خالقیت و نوآوري بیشتر آنیادگیري عمیق
الگوپذیري از دوستان و «انشجویان این کنش اجتماعی را با شرایطی مانند . د)1387و ملکان، 

تجربه کردند و در این » کمک به یکدیگر در مسائل درسی«و » یادگیري با هم«، »هاايرشتههم
کنیم  اشکاالت همدیگر را رفع می"هاي خود را در قالب جمالت ذیل بیان کردند: راستا کنش

ها بلدند گویم و چیزهایی که آن ها مییم. چیزهایی که من بلدم به آنکن و از همدیگر سؤال می
ها را کنیم. درسها را با هم ترجمه میکنیم. زبانبا همدیگر حل می". "دهند به من یاد می

دهند اگر کسی چیزي را بلد نباشد. خیلی ها براي هم توضیح میکنیم و بچهبندي میقسمت
 ."بهتر است
ساز شرایطی است زندگی اجتماعی زمینه: تقاء و بهبود روابط اجتماعیار -31ي مقوله

ها را رعایت کرد و یا پذیرفت. بهبود ي حیات جمعی و سازگاري باید آنکه براي ادامه
هایی است که دانشجویان به آن اشارات متعددي داشتند. ما روابط اجتماعی، از جمله کنش

کنیم و یا در فکر آن به سر باط با دیگران سپري میاي از زندگی خود را در ارتبخش عمده
بریم که ارتباطات مؤثري داشته باشیم. انسان موجودي اجتماعی است به همین خاطر به می

مان با دیگران فردي نیاز دارد. سالمتی روان ما هم بستگی کامل به کیفیت روابطروابط بین
المتی را میزان برقراري و حفظ روابط و هاي سدارد. بسیاري از دانشمندان یکی از شاخصه

کنند. افرادي که در این نوع روابط دچار مشکل هستند، تشریک مساعی با دیگران ذکر می
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شوند. به همین دلیل براي دور هاي بیهودگی و انزواي روزافزون میاغلب دچار اضطراب
مؤثر و مفید هستیم  ماندن از رنج و تنهایی و کسب محبت مجبور به برقراري روابط انسانی

سال با  4دانیم که باید ما االن می"). در این کنش، دانشجویان اذعان داشتند: 1385(شاملو، 
سال زهر  4هم باشیم. حاال اگر بخواهیم با هم بد باشیم و رفتارمان بد باشد به خودمان این 

نباشد. مان تنها شود. چه خوب است که با هم خوب باشیم و بیرون برویم. یکیمی
 ".مجبوریم با هم راه بیاییم. به نفع خودمان است

گرایی و گریز  انسان موجودي اجتماعی است و فطرت جمع: الگوپذیري -32ي مقوله
اي است که خداي متعال در انسان نهاده است و در حقیقت این  از زندگی انفرادي ودیعه

گرایی انسان مبتنی  ی است. جمعي تشکیل اجتماعات انساني الهی زیربنا و خمیرمایهودیعه
گذارد،  رکن استوار است. شخصی که تأثیر می 3است و البته هر تأثیر بر »  تأثیرگذاري«بر 

آید، رکن  کننده به حساب می گیرد و در این معادله رکن تعیین عنوان می»  سرمشق«یا » الگو«
گیرد.  تقلید قرار می پذیرد و رکن سوم رفتاري است که مورد دوم شخصی است که تأثیر می

اند که شخص طی آن رفتارهایی را از طریق  شناسان، الگوگیري را فرایندي دانسته روان
هاي کند. این فرایند به عنوان یکی از کنش ها را دوباره تولید می گیرد و آن مشاهده یاد می

به حساب  ها، مدارس و به طور کلی اجتماع،هاي دانشجویی، دانشگاهاجتماعی در خوابگاه
الگوپذیري «، »یادگیري نظم«، »الگوپذیري نوع پوشش«آید. در این زمینه دانشجویان به می

به عنوان یک کنش اجتماعی » الگوپذیري معنوي«و حتی » الگوپذیري رفتاري«، »تحصیلی
 مهم اشاره داشتند.

 هاکدگذاري انتخابی و رسیدن به گزاره -ب
ضوع تحقیق که در جریان تحقیق به دست آمده هاي کلی مودر این مرحله به گزاره

گردد. کدهاي انتخابی شود و روابط تبیینی بین مقوالت تا حدودي مشخص میاشاره می
 حاصله عبارتند از:

هاي کالبدي و اجتماعی به محیط از جنبه: حس مکان و تعلق به خوابگاه -1ي هگزار
کنند و مکان طراف خود را خلق میهاي اها مکانصورت توأمان ساخته شده است. انسان

اي سوداگرانه است. افراد ي بین انسان و مکان رابطهمستقل از انسان معنا ندارد. رابطه
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دهند. این بده و بستان بر محیط چیزهاي مثبت و منفی را از محیط گرفته و یا به آن پس می
» مکان«و » حس«ي از ترکیب دو واژه» حس مکان«و انسان تأثیرگذار است. اصطالح 

ي حس در فرهنگ لغت آکسفورد سه معناي اصلی دارد: نخست تشکیل شده است. واژه
شناسی به درك تصویر گانه، دوم احساس، عاطفه و محبت که در روانیکی از حواس پنج

شود. یعنی قضاوتی که بعد از ادراك معناي شیء نسبت به خود شیء در فرد  ذهنی گفته می
ي تواند خوب، جذاب یا بد باشد. سوم توانایی در قضاوت دربارهمی آید کهبه وجود می

دهد که محیط عالوه بر عناصر هاي انجام شده نشان مییک موضوع انتزاعی. پژوهش
ها ها، توقعات، انگیزهها، معانی و رمزهایی است که مردم بر اساس نقشکالبدي، شامل پیام

پردازند کنند و در مورد آن به قضاوت میو دیگر عوامل آن را رمزگشایی و درك می
 ). 1389(ضرابیان و منعام، 

هایی که در قالب گزاره قابل استنباط است، حس مکان با این توضیحات، یکی از کنش
تعامل سازنده با «توان گفت عواملی همچون و تعلق به خوابگاه است. در این زمینه می

شود. با سازگاري و ا شرایط خوابگاهی می، موجب پذیرش و انطباق ب»مسئولین خوابگاه
روزي و خوابگاهی به تطبیق با شرایط موجود، احساس خوبی براي زندگی در محیط شبانه

خورد. در کند که زندگی واقعی و اصلی او دارد رقم میآید و دانشجو احساس میوجود می
حتی در جهت کمک  این شرایط او در برابر مشکالت صبور بوده و در مقابل نامالیمات و

گوید حس ) می1385دارد. همانگونه که فالحت (» از خود گذشتگی«ها خوابگاهیبه هم
ي مردم از محیط خود است که بیش آگاهانهومکان، به معناي ادراك ذهنی و احساسات کم

دهد. به طوري که فهم و احساسات فرد با شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می
شود. این حس عاملی است که موجب  معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه میي زمینه

شود. حس مکان تبدیل فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاري خاص براي افراد می
شود، از مفاهیم فرهنگی مورد نظر عالوه بر اینکه باعث احساس راحتی در یک محیط می

یک مکان مشخص حمایت کرده و باعث مردم، روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه در 
توان ها میشود. با این ویژگی یابی به هویت براي افراد مییادآوري تجارب گذشته و دست
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ي حس مکان را در گفتار خود نشان دادند و درك آن را به زبان گفت دانشجویان تجربه
 آوردند.

اعی است که در هاي اجتم، از جمله فراکنش1تم همدلی: درك همدالنه -2ي گزاره
توان ي همدلی به دو رویکرد میها استنباط شد. در زمینهفرایند کدگذاري و مرور مصاحبه

-، یک شخص همدل به صورت تخیلی می»2پذیري شناختینقش«اشاره کرد. طبق رویکرد 

تواند نقش فرد دیگري را به خود بگیرد و افکار، احساسات و رفتار آن شخص را درك و 
ي دیگران به تجارب عاطفی ادراك شده» 3پاسخ عاطفی جایگزین«. رویکرد پیشگویی کند

دهی عاطفی پذیري شناختی و پاسختعریف شده است. یک تفاوت حساس بین فرایند نقش
همدالنه وجود دارد؛ در حالی که اولی بازشناسایی احساسات دیگران است، دومی شامل 

عواطف عمده (خوشایند یا ناخوشایند) سهیم شدن در احساسات دیگران، حداقل در سطح 
توان توانایی تشخیص ). بنابراین، همدلی را می1389شود (زرشقایی، نوري و عریضی، می

و فهم ادراکات و احساسات فرد مقابل و انتقال دقیق این فهم از راه یک پاسخ پذیراگر 
ز حالت هیجانی آگاهی ا«هاي همدلی بر اساس این تعریف عبارتند از: تعریف کرد. جنبه

ي پاسخ عاطفی ارائه«و » همانندسازي فردي با موقعیت«، »درك آن حالت«، »فرد مقابل
توان چنین تشریح نمود که سازگاري و گیري درك همدالنه را میروند شکل». مناسب

انطباق با شرایط موجب حاکمیت همدلی، عطوفت و مهربانی نسبت به هم و کنار آمدن با 
ها درك متقابل، عطوفت، صبر بر مشکالت و از خود گذشتگی اصل اینشود که حهم می

-پذیري شناختی  و پاسخ عاطفی جایگزین به شمار میها مصادیق نقشرا در پی دارد. این

 روند.

خودکنترلی به این معنی است که یک شخص در موقعیت : خودکنترلی -3ي گزاره
). اشنایدر (نقل 2006، 4اشال و کوانتسپذیر و پایدار است (کخود تا چه میزان انعطاف

شوند: افراد با گوید: مردم در یک بحث کلی به دو دسته تقسیم می) می2003، 5ازکجلدال

                                                      
1. empathy 
2. cognitive role taking 
3. vicarious emotional response  
4. Kaushal & Kwantes 
5. Kjeldal 
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هایی دارند. برخی افراد خودکنترلی باال و افراد با خودکنترلی پایین که هر کدام ویژگی
وقعیت رایج تنظیم هاي اجتماعی حساس هستند و خود را متناسب با منسبت به موقعیت

نامیم. در مقابل افرادي هستند با خودکنترلی پایین کنند، این افراد را با خودکنترلی باال میمی
که تمایل دارند فکر و احساس خود را بیان نمایند، تا این که آن را متناسب با موقعیت 

ل سنجش هاي مهم و قابعنوان یکی از تفاوتسازماندهی کنند. همچنین خودکنترلی به
هاي رفتاري فرد با شود که بیانگر میزان مطابقت ویژگیهاي رفتاري تعریف میویژگی

 شرایط و موقعیت موجود است. 

-هاي اجتماعی تلقی میهاي ناشی از کنشعنوان یکی از مهارتهمچنین خودکنترلی به

 شود که نمود آن در دانشجویان خوابگاهی ظهور یافت. طی این فراکنش اجتماعی،
دانشجویان تمایل به رفتارهاي مثبت داشتند و در این رهگذر به اجبار رفتارها و احساسات 

عنوان ظرفیتی براي مقاومت در برابر استرس آوري (تحمل) بهکردند. تابخود را کنترل می
حاصل خودکنترلی بود که دانشجویان به آن اذعان داشتند. این قابلیت، انسان را  و فاجعه

کند و آموختنی نیز هست. افراد ها آماده میاري و غلبه بر خطرات و سختیبراي سازگ
نیز هستند. بدان معنا که خودراهبري، فرایند هدفدار » خود راهبر«داراي توانایی خودکنترلی، 

کنترل رفتار است که از قصد شکوفایی فردي برخوردار است. خودراهبري فرایند اثرگذاري 
اي و دهد تا به تنظیم و هدایت خود یا زندگی حرفهاجازه میبر خود است که به افراد 

ي به کارگیري راهبردهاي رفتاري، انگیزشی و شناختی بپردازند. شان به واسطهشخصی
مدیریت «، »خودپرورشی«هاي دانشجویان شامل اجزاي خودراهبري استنباط شده در گفته

 بود.» ي امورریزمدیریت و برنامه«، »هاي ارتباطیمهارت«، »زمان
زندگی در محیط خوابگاهی همواره شامل : آموزيالگوپذیري و تجربه -4ي گزاره

ناپذیر آن است. الگوپذیري اي جزء جداییشرایطی است که الگوپذیري و یادگیري مشاهده
مثابه محرکی براي افکار،  شود که در آن رفتار یک فرد یا گروه به به فرآیندي اطالق می

کار گرفته شود. در این فرایند، فرد با تحلیل رفتارهاي شخص یا اشخاصی دیگر بهها یا   نگرش
پذیرد که یک رفتار الگوي او شود و بدان بپردازد یا  شناختی خود می محیط و ساخت

هایی از یک ي درك این کنش، رفتار یا جنبهبالعکس آن را انجام ندهد. دانشجویان در زمینه
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طور مثال، نوع لباس ظاهر و پوشش، رفتارهاي انتخاب کرده بودند به عنوان الگورفتار را به
دوستانه و معنوي هایی از رفتارهاي انسانجویانه دیگران، الگوپذیري تحصیلی و جنبهنظم

ي یادگیرنده و آموزي بود. دانشجویان با تشکیل جامعهدانشجویان. بعد دیگر این کنش، تجربه
گرفتند و  هاي تحصیلی از یکدیگر یاد میت خاص، در زمینهها و اختصاصامبتنی بر مالك

-ي تجربهها هم جنبهآموختند. این فعالیتي شغلی خود تجربیاتی را از یکدیگر میبراي آینده

ي هاي فوق در دو جنبهآموزي داشت و هم بهبود رفتارهاي اجتماعی را در پی داشت. فعالیت
دانستند. اي نمود داشت و دانشجویان هر دو را مفید میرشتهاي و غیر همرشتهدانشجویان هم

 هاي درك شده بود. ترین کنشآموزي و الگوپذیري از مهماز این نظر، کنش اجتماعی تجربه
 ارائه شده است. 1هاي پژوهش در جدول شماره الگوي نهایی حاصل از یافته

 ابگاهیهاي اجتماعی دانشجویان از زندگی خوالگوي نهایی کنش .1جدول 
 هاي اجتماعی دانشجویان از زندگی خوابگاهیکنش

پذیري رضایتمندانهنظم درك همدالنه دلبستگی به خوابگاه آموزيالگوپذیري و تجربه خودکنترلی   

تعامل سازنده با  
 مسئولین خوابگاه

تعلق خاطر به  
 محیط خوابگاهی

احساس خوب  
 از زندگی در خوابگاه

سازگاري و انطباق  
 با شرایط

 نار آمدنک 

 پنداريذاتهم 

 عطوفت 

 حاکمیت همدلی 

 صبوري 

 از خود گذشتگی 

 استقالل یافتن در امور  
 پذیريقانون 

 رضایت به کنترل بیرونی 

 پذیريمشارکت 

 پذیريمسئولیت 

 پذیرينظم 

 پذیرينقش 

 تعهد                    

 تقسیم و عمل به وظایف  

 احترام به حقوق دیگران 

گرایش به  
 رفتارهاي مثبت

کنترل رفتار و  
 احساسات

 آوري (تحمل)تاب 

 خود سازماندهی 

 رقابت مثبت تحصیلی 
 ي یادگیرندهایجاد جامعه 

هاي یابی مبتنی بر مالكدوست 
 ویژه

 کسب تجربیات مفید و مختلف 

کسب تجربه براي تعمیم به  
 هاي آینده نقش

 یادگیري با هم  

 ارتقاء و بهبود رفتارهاي اجتماعی 

 الگوپذیري 

 یريگنتیجه
هدف پژوهش حاضر این بود که نشان دهد دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان در زندگی 

بینند و ها را چطور میها چیست، آنهایی دارند و درکشان از این کنشخوابگاهی چه کنش
هاي دانشجویی ي خوابگاهترین پدیدهشاید بتوان مهمها دارند. چه دیدگاهی نسبت به آن

شود که انگیزه و ها دانست. کنش، به رفتار انسانی اطالق میماعی آنهاي اجترا کنش
یابد و به آن حساسیت اي که کنشگر در دنیاي خارج میراهنماي آن معانی باشد؛ معانی

شود و شامل حاالت اي از واحدهاي کنشی ساخته میدهد. هر کنش از مجموعهنشان می
-واي کمي آن یک نقش اجتماعی یا برهههي بازسازي شدست که مجموعهو گفتارهایی ا
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ي هاي اجتماعی در جامعهآورد. کنشبیش طوالنی از کنش متقابل اجتماعی را پدید می
هاي هاي اجتماعی جنس دیگر است. این تفاوت ناشی از ویژگیدختران متفاوت از کنش

 شناختی و اجتماعی است. فیزیولوژیکی، شخصیتی، روان
ي انسانی بود: عی زندگی خوابگاهی، شامل چندین مؤلفههاي اجتمادرك کنش
عنوان مسئولین خوابگاه بودند، در ایجاد حس همکارانه و تعلق روزي که به سرپرستان شبانه

ویژه دانشجویانی با به خوابگاه نقش مهمی داشتند. ایشان با رعایت حال دانشجویان (به
-با دانشجویان، نقش مهمی را ایفا میجویانه مشکالت خاص) و تعامل سازنده و همکاري

 کردند. مند به دانشگاه و زندگی خوابگاهی میکردند و دانشجویان را عالقه
دانشجویان در برخورد با شرایط و مشکالت زندگی خوابگاهی عامل صبر و تحمل را 

مواجه "گفتند این شرایط گذراست، باید تحمل کرد. عبارت دانستند و میکلید مؤثري می
شاید به بهترین نحو بیانگر نوع تعامل دانشجویان با  "دن با مشکالت شیرینِ دوستانهش

توان اذعان داشت، زندگی هاي دانشجویان میمشکالت و شرایط باشد. در بررسی گفته
هاي زندگی را خوابگاهی به صورت غیرمستقیم و در قالب یک برنامه درسی پنهان، مهارت

ود. ابعاد این مهارت که دانشجویان به آن اشاره داشتند، عبارتند در دانشجویان ایجاد کرده ب
 از:

هاي اجتماعی عنوان عامل کلیدي در ایجاد کنشبه» سازگاري و انطباق با شرایط« -
ها و مثبت، باعث ترك برخی از عادات غلط دانشجویان و همچنین موجب تعامل با فرهنگ

ریجی اتفاق افتاده و در اوایل پذیرش بسیار صورت تدنظرات مختلف شده بود. سازگاري به
 سخت بوده است.

هاي معلمی، یکی دیگر از مهارت-در کنار نقش جدید دانشجو» پذیريمسئولیت« -
عنوان یک کنش اجتماعی بدان اشاره داشتند. ایشان با پذیرش زندگی است که دانشجویان به

گرفتند در آینده باید بر عهده میهایی که نقش دانشجویی و معلمی با هم، نسبت به نقش
-ها بهحساس بودند و این حساسیت موجب تعهد نسبی شده بود. مشارکت در فعالیت

صورت داوطلبانه و خودجوش، تقسیم و عمل به وظایف و نیز احترام به حقوق دیگران، در 
 پذیري نقش مهمی داشتند. فرایند مسئولیت
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هاي زندگی بود که در یکی دیگر از مهارت »آوريکنترل رفتار و احساسات و تاب« -
دوران دانشجویی با فشارهاي زیادي همراه است. به قالب کنش اجتماعی نمود پیدا کرد. 

دهد و اگر نتوانند با این شرایط دنبال فشارها، احساسات زیادي دانشجویان را رنج می
گردد. این ل میها دچار مشکي صحیح و سالمی داشته باشند، سالمت روان آنمقابله

تواند مؤثر باشد و آوري و کنترل رفتارها و هیجانات) در این زمینه میمهارت (تاب
 دانشجویان به این اثربخشی اذعان داشتند.

هاي زندگی فردي است که جزء مهارتهاي بینیکی از مهارت» درك متقابل« -
ي ها در نحوهدگاهپنداري، درك احساس دیگران و درك دیذاتهمباشد. اجتماعی می

رود. دانشجویان در این زمینه، احساس شمار میمدیریت امور از مصادیق درك متقابل به
ساز فضاي همدلی، عطوفت، از خود گذشتگی و کنار آمدن با خوبی داشتند و آن را زمینه

 دانستند. یکدیگر و اختالفات می
اهی دانشجویان دختر، هاي اجتماعی در زندگی خوابگیکی دیگر از مصادیق کنش -

بود. یادگیري جزء الینفک زندگی خوابگاهی است. » ایجاد جوامع یادگیرنده«
هاي مختلف هنري، علمی، آموزشی به یادگیري ها و گروهدانشجویان با تشکیل تیم

ها ها معلم نیز خود دانشجویان هستند. آنپردازند. در این گروهدانش و مهارت می
هاي رفتاري، احساسی، کالمی و  از تعامل و کنش و واکنش عالوه بر این موارد،
کنند؛ یادگیري گذشت، صبر، نوع  هاي دیگري را نیز تجربه میغیرکالمی، یادگیري

صحبت کردن با والدین (از طریق موبایل و تلفن)، یادگیري مثبت از رفتارهاي منفی و 
گاهی دانشجویان پذیري، همه و همه حاصل تجارب زندگی خوابیادگیري مسئولیت

 بود.
ها و سپس طرح این ادعاست که زندگی ها نشان دادن تفاوتقصد ما از بیان این نمونه
هاي موجود در آن، تجربیات ارزشمندي در اختیار دانشجویان خوابگاهی و تعامالت و کنش

رشی دهد. اگرچه شاید در نگاه اول شرایط را دشوار ببینند، اما پیامد رفتاري و نگقرار می
 شان در پی دارد.مثبتی را براي
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هاي مختلف، تحقیقات خوبی در مورد زندگی نامهها و پایانها، مقالهدر کتاب
ها اشاره کردیم. طور گذرا به آني تحقیق بهدانشجویی انجام شده است که در بخش پیشینه

هاي کمی و بهها با تمرکز بر جنتوان گفت که بیشتر آن با وجود اهمیت این تحقیقات، می
ها در محیط شناختی به موضوع کنششناختی و رواناند از منظر جامعهبعدي، نتوانستهتک

خوابگاهی بپردازند. ما در این تحقیق کوشیدیم با جبران این خأل، راه را براي تحقیقات و 
آن نامه نتوانست به هاي اینچنینی بگشائیم. شاید یکی از چند هدفی که این پایان پژوهش

ي اجتماعی، جنسیت و هایی چون طبقهي دانشجویان با توجه به مؤلفهدست یابد، مطالعه
ها بود. این اي بین آنطور جداگانه و سپس انجام مطالعات تطبیقی و مقایسهها بهسایر مؤلفه

تواند راهگشاي گرایی اجتماعی می کاري است که انجام دادن آن از منظر دیدگاه برساخت
تري شده و در تر و عمیقطور جزئیائل و مشکالت بیشتر این دانشجویان بهشناخت مس

ها را به مسئوالن دانشگاه آشکارا نتیجه ضرورت توجه به کیفیت زندگی خوابگاهی آن
گوشزد کند. عقیده دارم هر یک از مفاهیم شناخته شده در بخش کدگذاري آزاد آنقدر 

ش و بررسی علمی قرار گیرند، اما در این میان از طور مستقل مورد پژوهاهمیت دارند که به
رود در تحقیقات آینده مورد توجه کافی و وافی محققان قرار هایی که امید میجمله زمینه

 گیرد:
 اي در باب فرایند زندگی خوابگاهی در دانشگاه فرهنگیاني تئوري زمینهارائه -1
 معلمان پسر و دختر-هاي اجتماعی درك شده در دانشجوي کنشمقایسه -2
 هاي اجتماعی سرپرستان خوابگاه از تعامل با دانشجویانبررسی و درك کنش -3
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