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 چکيده
خوبی برای محیط راحت و مطمئن خانواده خوابگاه دانشجویی برای اکثر دانشجویان جایگزین 

 نیازهای از بسیاری خانواده کنار در زندگی و پشتیبانی از برخورداری و شود .محسوب نمی شود

 رضایت میزان بررسی مطالعه این از هدف لذا. گردد می شامل سنی های گروه کل در را دانشجویان

 به توصیفی ی مطالعه این در.باشد می همدان پزشکی علوم دانشگاه خوابگاههای از دانشجویان

 علوم های خوابگاه در ساکن دانشجویان دیدگاه از خوابگاه در اقامت رضایت میزان بررسی منظور

 و دختر دانشجویان از نفر 400 تعداد منظور همین به. شد انجام 1389 سال در همدان پزشکی

 داده آوری جمع ابزار. گردیدند انتخاب داشتن سکونت خوابگاه در تحصیلی ترم یک حداقل که پسر

 ویژه اهداف ی زمینه در آنان از نظرخواهی و فردی اطالعات با رابطه در ای پرسشنامه شامل ها

 متوسط – زیاد) ای درجه چهار مقیاس یک روش به را شده عنوان وضعیت سواالت این. بود بررسی

 از. شد آنالیز Spss افزار نرم توسط ها پرسشنامه. داد می قرار ارزیابی مورد( کم خیلی – کم –

 .شد استفاده ها یافته بیان جهت کای مجذور نیاز درصورت و( درصد و میانگین) توصیفی آمارهای

. کردند توصیف مناسب را خوابگاه در اقامت شرایط از درصد 5.5 فقط که داد نشان تحقیقات نتایج

 میزان به خوابگاه از خروج و ورود بندی زمان درخصوص دانشجویان رضایتمندی میزان بیشترین

 نشان بررسی این .بود %5/48 با برنامه فوق امور با ارتباط در رضایتمندی میزان کمترین و 5/46%

 .است متوسط خوابگاه امکانات از دانشجویان رضایت میزان که داد

 

 .شخصی رضایت دانشجویان، خوابگاه، :يديکل واژگان

 

 مقدمه

رویدادهای جدید همیشه با زندگی دوران دانشجویی، دوره ی زمانی انتقالی از زندگی وابسته به والدین به زندگی مستقل است. 

با توجه به اینکه اکثر دانشجویان علوم  استرس همراه هستند. چه این رویدادها خوشایند باشند مانند ازدواج و چه ناخوشایند مانند جدایی.

ه پزشکی همدان از دختران و پسران جوان بوده و بالطبع افرادی که در خوابگاه ها زندگی می کنند از خانواده ی خود دور هستند، لذا با توج

ه این دانشجویان به منظور بستری به تجربه ی اندک اکثر این دانشجویان در نحوه ی زندگی بدور از خانه الزم است به محیط های خوابگا

خوابگاه یعنی محل سکونت موقت، جایی با امکانات محدود و اولیه که دانشجو  .[1] سازی رفاهی، فرهنگی و اجتماعی توجه زیادی گردد

ده جدا می شود و در برای ادامه تحصیل در آن جا استقرار پیدا می کند. دانشجو با ورود به خوابگاه از محیطی که سال ها در آن زندگی کر
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 2 بهناز حيدری، 1 امير قربانی

 .کارشناس خدمات دانشجویان دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان 1
 .کارشناس مسؤول امورقراردادها مدیریت خدمات، دانشگاه علوم پزشکی همدان 2

 

 بهناز حيدري
Alvand1ham@yahoo.com 

 

 

 

بررسي ميزان رضایت دانشجویان از خوابگاههاي 

 دانشگاه علوم پزشکي همدان
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محیط جدید و متفاوتی قرار می گیرد و در نتیجه باید گفت که زندگی در همین محیط جدید با افرادی متفاوت از فرهنگ ها و سلیقه های 

  .[2گوناگون منجر به شکل گیری روابط خاصی می شود]

خوابگاههای مجردی دانشجویی دانشگاههای علوم  شهال پیامنی راجع به بررسی مشکالت در خوابگاه از دیدگاه دانشجویان مقیم

پزشکی تهران به این نتیجه رسید که واحدهای مورد پؤوهش واجد درجه باالی مشکالت اقامتی در راستای اهداف پؤوهش بودند و تنها 

ط به عوامل رفاهی و شرایط اقامت خود را در خوابگاه مناسب توصیف کردند.بیشترین مشکالت دانشجویان مورد مطالعه بترتیب مربو

ورود به دانشگاه تصویر و رویای بی نظیر استقالل از خانواده و زندگی با  بهداشت و کمترین آن در رابطه با نحوه اداره خوابگاهها بوده است.

فرادی از دوستان هم سن و سال را در ذهن ایجاد می کند. اولین روزهای زندگی دانشجویی بدون حضور خانواده، در شهری غریب با ا

فرهنگ های مختلف و شخصیت هایی متفاوت از شما، با اسکان در اتاق های کوچک و بدون امکانات رفاهی کافی است تا همه آنچه را در 

ذهن داشتید، متالشی شود. دانشجو با ورود به خوابگاه، از محیطی که سال ها در آن زندگی کرده است جدا می شود و در محیط جدید و 

محیطی که در آن افراد با فرهنگ، زبان، شخصیت و رشته های تحصیلی گوناگون که هر کدام ایدئولوژی ها و عالیق . ار می گیردمتفاوتی قر

 [.3متناسب با خود را می طلبد، در کنار یکدیگر و فردیت به شدت تحت تشنج ناشی از وضع جدید قرار می گیرند]

ن آرامی بر استرس و کیفیت زندگی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشجویی به این نتیجه ناهید دهقان نیری و همکارانش راجع به تاثیر ت

رسیده اند که آموزش تن آرامی به دانشجویان و کاربرد آن توسط آنها می تواند استرس دانشجویان را کاهش دهد و از طریق برخی از ابعاد 

هم زیستی اجباری،  دفی افراد به گروه ها در سایر دانشجویان توصیه می گردد.کیفیت زندگی را بهبود بخشد. مطالعه تجربی با تخصیص تصا

کم رنگی فردیت، تداخل حوزه خصوصی و عمومی، عدم رعایت بهداشت، سر و صدای موجود در محیط خوابگاه، شکل گیری روابط و هویت 

طرز فکر ها، نگرش ها، قومیت ها و رشته های تحصیلی  های جدید همه و همه تجربیاتی هستند که در این محیط با آن روبه رو می شویم.

 متفاوت هستند این امر می تواند عادات، رفتار و عقاید خاصی را شکل دهد که دانشجویان حتی در محیط بعد از خوابگاه آن 

 .[4] ویژگی ها را با خود به همراه داشته باشند

باشند؛ این مسأله در مورد خوابگاههای آنها نمی کننده نیازهای ساکنان های دانشجویی موجود تأمیننچه مسلم است اغلب خوابگاهآ

های آید و آثار و بازتابکالن آموزش عالی کشور به شمار می ای جدی در مدیریتاین وضعیت نقیصه. تر استدانشجویی دختران ملموس

شوند متناسب با می ه تحت عنوان خوابگاه دانشجویی شناخته[. اساساً اماکن کنونی زندگی دانشجویان ک5] دارد فرهنگی فراوانی را در پی

اند و امکانات و لوازم مورد صرفاً برای خواب و استراحت تأسیس شده نام و عنوان آن نه برای زندگی و پویایی و تحرک و جنب و جوش بلکه

صورتی است که دانشجویان و  تعبیه شده است. این درخواندن، تفریح، ورزش و پر نمودن اوقات فراغت به ندرت در آنها  نیاز به منظور درس

باشند تا بتوانند نیازهای عاطفی، روحی، تکرار تجربه زندگی خانوادگی خود می بویژه دانشجویان دختر به دلیل شرایط خاص خود نیازمند

 [. 6] جسمی خود را در محیطی همچون محیط خانه تأمین نمایند روانی و

هایی بدیع و نوین دارد که در کنار رفع ه طرحیارا ریزی وضعیت موجود به وضعیت مطلوب نیاز به برنامهبه همین منظور گذر از و

جوان،  آل از محل سکونت دانشجویان عرضه کند که نیازهای روحی و جسمی این قشرمطلوب و ایده موانع ذهنی و عینی موجود، طرحی

گام، خلق و ایجاد ذهنیتی مثبت و مطلوب مورد نیاز است  هدف واالیی به عنوان نخستین پویا و نوجو را برطرف نماید. اما برای تحقق چنین

انتظارات خاص خود را به همراه  ایجاد تحول در الفاظی جست و جو نمود که بار معنایی و بالتبع لوازم، الزامات و توان آن را از طریقکه می

محلی برای زندگی همراه با آرامش و  بایستآید میکه از عنوان و لفظ آن برمیآن گونه  (Student Home) [. خانه دانشجویی7] دارند

 آموزش و فراگیری و حتی لذت بردن از زندگی و نیز ابزار محبت و تأمین عواطف باشد. این آسایش و در عین حال یک زندگی پویا و توأم با

بایست مکانی برای زندگی جمعی دانشجویی می مطابق با آن خانه کند کهسازد و تصویری ایجاد میلفظ معنایی را در ذهن متبادر می

  .[8] جامع باشد دانشجویان به معنای واقعی کلمه و بصورت

 مواد و روش کار

انجام شد. این  1389نفر از دانشجویان خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال  400این مطالعه مقطعی تحلیلی بر روی 

سوال و توزیع آن در بین دانشجویان ساکن در خوابگاه های سطح شهر همدان در حوزه ی  33ک پرسشنامه به تعداد مطالعه با طرح ی

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گردید. جامعه ی هدف این مطالعه کلیه دانشجویان با گرایش تمامی رشته 

سؤال و توزیع آن  33با تهیه ی پرسشنامه ای با  وابگاه را سپری کرده اند را شامل شده است.های تحصیلی که حداقل یک ترم سکونت در خ

در بین دانشجویان توسط همکاران محترم در سه خوابگاه پسران توسط مجری و پنج خوابگاه دختران توسط همکاران خانم اقدام شد. بعد از 

امه های فوق جمع آوری شد. اشتغال به تحصیل، دانشجویان قبول شده در روز با مراجعه به واحدهای مذکور پرسشن 10گذشت قریب 

دانشگاه علوم پزشکی همدان، حداقل یک ترم تحصیلی در خوابگاه بدون انقطاع سکونت داشتن و تمامی رشته های تحصیلی از معیارهای 

شد و رضایت آگاهانه از دانشجویان درخصوص شرکت در  ورود به مطالعه بود. تأییدیه قبلی از کمیته اخالق معاونت پژوهشی دانشگاه گرفته
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مطالعه، بعد از توضیح اهداف و روش مطالعه کسب گردید. شرکت در مطالعه اختیاری بود و بمنظور باالتر بردن اطمینان و حس اعتماد آنها، 

دانشجو بررسی گردید. ابزار گردآوری داده  400، تعداد %50معادل  Pپرسشنامه فاقد نام بود. روش محاسبه ی حجم نمونه با درنظرگرفتن 

ایفا است که جهت سنجش میزان رضایت دانشجویان از خوابگاه می باشد که به -ها فقط شامل پرسشنامه می گردد. این ابزار وسیله ای خود

بنظران انجام شد. به منظور عنوان ابزار تشخیصی بکار می رود. روایی پرسشنامه بررسی میزان رضایت از خوابگاهها توسط دو نفر از صاح

بدست آمد. پرسشنامه در بین  86/0نفر از دانشجویان بصورت پایلوت تکمیل شد و ضریب کرونباخ  30بررسی پایایی،این پرسشنامه توسط 

از جمع  نفر از دانشجویان در رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی همدان به نسبت جمعیت هر خوابگاه توزیع شد و در نهایت پس 400

 آنالیز شد. از آمارهای توصیفی )میانگین و درصد( و درصورت نیاز از آزمون مجذور کای جهت بیان  Spssآوری پرسشنامه ها توسط نرم افزار 

 یافته ها استفاده شد.

 یافته ها
و  18ررسی حداقل اطالعات مربوط به خصوصیات دموگرافیک دانشجویان آورده شده است. سن دانشجویان شرکت کننده در این ب

سال بود. این بررسی نشان داد که میزان رضایت دانشجویان از امکانات خوابگاه متوسط است)  8/21( ±8/2و میانگین سنی ) 47حداکثر 

آورده شده است. عملکرد امور رستورانها در این تحقیق متوسط بود. همچنین در  1(. مابقی اطالعات مرتبط در جدول شماره ی 4جدول 

نفر در حد کم عملکرد امور رستوانها را ارزیابی کردند. نیازهای  128مواد غذایی این بررسی، نتایج بدست آمده نشان داد که در توزیع 

فرهنگی و رعایت اصول اخالقی در این مطالعه توسط دانشجویان متوسط ارزیابی گردید. نتیجه ی بدست آمده در رابطه با هم رشته بودن 

ی دانشجویان جدیدالورد و برگزاری مراسم در حد کم بیان شد)جدول زیاد ارزیابی شده است. حاصل این مطالعه در مورد برگزاری جشن برا

(. در مورد امکانات ورزشی و برگزاری مسابقات ورزشی نتایج ارزیابی خیلی کم و کم ابراز شد. در رابطه با استفاده از وسایل ورزشی 3

ر اعتالی شخصیت دانشجویان خیلی کم و کم بیان استاندارد نتیجه ی بدست آمده کم بیان گردید. در مورد محیط خوابگاه و نقش آن د

بیان شده است. در این تحقیق آرامش روحی و جسمی و تأثیر آن در توسعه ی فکری و  2گردید. سایر اطالعات مرتبط در جدول شماره ی 

سیاحتی از نظر  –مه های تفریحی اندیشه ی دانشجویان خیلی کم ارزیابی گردید. همچنین در این مطالعه، در رابطه با برگزاری اردو و برنا

دانشجویان خیلی کم بیان شد. رعایت حقوق فردی و جسمی متوسط بیان شد. همچنین مسؤولیت پذیری و خودباوری متوسط ارزیابی 

گردید.  گردید. در رابطه با امنیت و قانونمندی سکونت متوسط بیان شد. در مورد نظارت بر اموال و تأسیسات در این تحقیق متوسط ابراز

برخورد مسؤولین و نگهبانان خوابگاه متوسط بیان شد. زمان ورود و خروج دانشجویان زیاد ارزیابی گردید. زمان تخلیه ی خوابگاه توسط 

 دانشجویان، متوسط بیان شد. در نهایت در این بررسی دانشجویان میزان رضایت خود را از خوابگاه متوسط ارزیابی کردند.
 

 

 وزیع فراواني رشته ي تحصيلي  افراد مورد مطالعه: ت1جدول شماره 

 درصد تعداد رشته ي تحصيلي

 6 24 علوم آزمایشگاهي

 18.8 75 بهداشت

 15.8 63 دندانپزشکي

 2 8 داروسازي

 7.5 30 فوریتها

 4 16 گفتار درماني

http://www.joih.ir/


 69-77، ص 1395فروردین،  1جلد ،  10، شماره علوم انسانی اسالمی
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 2 8 هوشبري

 2.2 9 کتابداري

 1.8 7 مامایي

 4 16 اتاق عمل

 12.2 49 پرستاري

 20.2 81 پزشکي

 3.5 14 شنوایي سنجي

 

 : توزیع فراواني خوابگاههاي  افراد مورد مطالعه2جدول شماره 

 درصد تعداد خوابگاه ها

 14.8 59 خوابگاه فرهنگ

 28 112 خوابگاه مدني

 14 56 خوابگاه مباشر

 8 32 خوابگاه رکني

 11.2 45 خوابگاه سميه شماره یک

 13 52 خوابگاه سميه شماره دو

 11 44 خوابگاه سميه شماره پنج

 

 

 : توزیع فراواني نظر دانشجویان در مورد برگزاري جشن دانشجویان جدیدالورود و برگزاري مراسم3جدول شماره 

 دانشجویان جدیدالورود

 درصد تعداد برگزاري مراسم

 7 6.5 28 26 زیاد

 25.2 30.2 101 121 متوسط

 39.8 35 159 140 کم
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 28 28.2 112 113 خيلي کم

 100 100 400 400 جمع

 

 

 : توزیع فراواني نظر دانشجویان در مورد رضایت از خوابگاه4جدول شماره 

 درصد تعداد رضایت از خوابگاه

 5.5 22 زیاد

 38.5 154 متوسط

 30 120 کم

 26 104 خيلي کم

 100 400 جمع

 

 بحث ونتيجه گيري:
 در عاملی لباس تعویض فضای کمبود از ناشی حضور شرم کاهش اتاقها، توزیع ی نحوه قبیل از عواملی که دارد می بیان مختلف مطالعات

 که باشند مذکور رفتار ساز زمینه تواند می خانواده آشفتگی و بودن غیرمذهبی همچون عواملی همچنین باشد، می خوابگاه در انحرافی رفتار

 پسران) دانشجویان %8/71 انحرافی رفتار و خوابگاهی شرایط بین ی رابطه درخصوص[. 9] باشد می دانشجویان تحصیلی افت و کاهش باعث

 اینکه به توجه با حاضر تحقیق در[. 10]اند کرده عنوان انحرافی رفتار ساز زمینه عامل برترین را خوابگاه شرایط(  %9/64 دختران و 4/80%

 غیرقابل ماهیت بدلیل و زاست آسیب و هیجان از پر محیطی دانشجویی، خوابگاههای "مخصوصا جمعی، و گروهی های زندگی "اساسا

 انتظار از دور دانشجویان برای غیرمشروع و غیرمعمول بصورت عوامل برخی وقوع آن، شده یاد های محدودیت و خاص زمان بدون کنترل،

 محیط که دارد تأکید دیگر تحقیقات [.11. ]اند کرده بیان مورد این در ساز زمینه عامل کمترین را خوابگاه شرایط دانشجویان و نیست

 که شود می نتیجه حاصله نتایج به توجه با. باشد مؤثر و تأثیرگذار عاملی دانشجویان تحصیلی کیفیت افزایش در تواند می خوابگاه

 در "صرفا کشور، دانشگاههای خوابگاههای که آنجا از بنابراین دانند نمی مؤثر تحصیلی کیفیت افزایش در را خوابگاه محیط دانشجویان،

 خوابگاههای صورتیکه در سازد، می برآورده را دانشجویان ی اولیه و ساده نیازهای از بخشی تنها که شوند می ظاهر اجتماعی مراکز کسوت

 فرصت بتوانند افراد که دارند تأکید محیطی بر و شود می محسوب دانشجویان رشد برای ابزاری جهان معتبر دانشگاههای در دانشجویی

 ابزاری که آورند می حساب به یادگیری جوامع بعنوان را دانشجویی خوابگاههای آنان لذا. دهند اختصاص تحقیق و یادگیری به را بیشتری

 افزایش با و برخوردارند ای ویژه جایگاه از دانشگاهها ساختار در دانشجویی خوابگاههای[. 12] شوند می محسوب یادگیری فرایند بهبود برای

 با خوابگاهها عملکرد و طراحی در ای تازه تحول باید. شود می احساس گذشته از بیش نیز متنوع خدمات ارایه ضرورت دانشجویان تعداد

 کرد تبدیل علمی محیطهای در دانشجویان پرورش برای آل ایده محلی به باید را خوابگاهها. گیرد شکل یادگیرنده جوامع ایجاد هدف

 خود راهبردی ریزی برنامه در را خوابگاهها در یادگیرنده جوامع ایجاد عالی آموزش مراکز سایر تجارب از گیری بهره با دانشگاهها از بسیاری

 مهارتهای و ها توانایی رشد اثربخش، مدیریت پرورش یادگیری، کارکرد به اجتماعی کارکرد تغییر[. 13] اند داده قرار ویژه اولویت در

 یادگیری جوامع تشکیل اهداف از آموختگی دانش از پس بیرونی محیط در آن گسترش نهایت در و  رفتارها و ها نگرش تغییر دانشجویان،

 معنا آن به و کند می مرتبط وسیعتری تجربیات به را یادگیری چونکه ببرند یادگیرنده جوامع از باید را بیشتری ی بهره آموزشی مراکز. است

 احساس رشد و بیشتر فکری رشد و تعامل تحصیلی، موفقیت موجب دانشجویی خوابگاههای در یادگیرنده جوامع. دهد می بیشتری ارزش و

 [.14] شود می دانشجویان  در گرایی جمع
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 که است آن از حاکی آمده بدست نتایج و است رنگ کم بسیار مثبت عملکردی  ی ارایه در برنامه فوق امور ی اداره حضور تحقیق این در

 بخصوص یادگیری، اجتماعی ابعاد بر بیشتری تأمل باید بنابراین. ندارند را کامل رضایت اداره این بازخورد و ها فعالیت از دانشجویان اکثریت

 که اینست مؤید گوناگون مطالعات. داشت شناخت و یادگیری از حمایت برای مشارکتی، و اجتماعی های فعالیت شامل برنامه فوق فعالیتهای

 عملی و نظری تجربیات و رفتار اصالح جاری، و گذشته های یادگیری میان ارتباط ایجاد رفتاری، الگوهای انتخاب برنامه، فوق های فعالیت

 بهره با حتی و کالس در دانشجویان اوقات گاهی. هستند ارتباط ثمرات از حال و گذشته های یادگیری تأیید و ترغیب و بازخوردها مدد به

 که است روشن. باشد فهم قابل یادگیری کوچک جوامع در برنامه فوق های فعالیت در است ممکن فهمند، نمی الکترونیکی منابع از گیری

 فردی و علمی شخصیت پرورش باعث امر این و کند می فراهم را غیررسمی تعامالت و تأمالت های زمینه برنامه فوق های فعالیت

 و مشارکت به را آنان و دهد می گسترش خود اطراف مسایل به نسبت را دانشجویان نگرش برنامه فوق های فعالیت. شود می دانشجویان

 سازمانی فرهنگ یک بصورت باید دانشجویی خوابگاههای در برنامه فوق های فعالیت لذا. کند می ترغیب و تشویق بیشتر چه هر تعامل

 غذایی مواد تنظیم و تغذیه ارایه ی نحوه از دانشجویان که است آن ی دهنده نشان آن از حاصله نتایج و حاضر تحقیق [.15] شود نهادینه

 لبنی فراوردهای و ها سبزی ها، میوه غذایی، فیبرهای شامل که غذاهایی ی ارایه دلیل به است ممکن این و دارند رضایت متوسط بطور

 بدلیل شاید این و باشد می کم دانشجویی اردوهای در غذایی مواد توزیع ی نحوه از دانشجویان رضایت میزان همچنین. باشد هستند،

 انواع مصرف عدم و کالری کم های رژیم از پیروی غذایی، اصلی های وعده حذف برای آنان تمایل بعلت دانشجویان غذایی مصرف الگوهای

 مورد مهم های جنبه از یکی بعنوان صحیح تغذیه اهمیت اخیر سالهای در که دارد می بیان مختلف مطالعات[. 16] باشد غذاها از بخصوصی

 از پیروی و گذشته زندگی ی شیوه از شدن دور زندگی، محل تغییر. است یافته افزایش سالم غذایی های رژیم گرایش و گرفته قرار تأکید

 نشان خاس شرایط این در را مغذی مواد کمبودهای بروز امکان و صحیح تغذیه به بیشتر توجه لزوم خوابگاهها، در بویژه گروهی تغذیه اصول

 های غذاخوری از استفاده دانشجویی، دوران طول بدن، وزن جنس، تأثیر به توان می ای تغذیه تغییرات به مربوط مهم عوامل از. دهد می

 نوع انتخاب در تنها نه دانشجویان سکونت وضعیت بنابراین. نمود اشاره دانشگاه به ورود از قبل گرفته شکل ای تغذیه الگوهای و دانشجویی

 ی زمینه در عمده  مشکالتی دلیل از حاکی و دهد می قرار تأثیر تحت نیز را دریافتی مغذی مواد میزان بلکه دارد دخالت مصرفی غذای

 [.17] باشد می دانشجویی های خوابگاه ساکن دانشجویان مصرفی غذایی مواد نوع و میزان

 مطالعات بنابراین باشد، نمی دانشجویان خودباوری و پذیری مسؤولیت ارتقای باعث ضوابط و مقررات که است آن نوید حاضر ی مطالعه

 کیفیت بهبود به توان می میان آن از که دارد وجود خوابگاهها ی اداره در دانشجویان مشارکت برای بسیاری دالیل که دارد بیان متفاوت

 بطور ها خوابگاه ی اداره در دانشجویان دادن مشارکت با ها دانشگاه. کرد اشاره مدیریتی و گروهی های فعالیت تقویت انگیزه، ایجاد آموزش،

 اداره در دانشجویان و خوابگاهها مسؤوالن میان نزدیکی ارتباط دانشگاهها این در. پرداختند آنان مدیریتی تواناییهای ارتقای موضوع به جامع

 گفتمان، همکاری، که است غیرمتمرکز و موازی ساختار دانشجویان، مشارکت در دانشگاهها موفقیت علل از یکی. دارد وجود امور ی

 امور ی اداره در دانشجویان مشارکت بنابراین. است آورده ارمغان به را مدیریت مهارتهای پرورش درنهایت و گیری تصمیم در مشارکت

 بهتر تعامل باعث تحصیلی های رشته براساس خوابگاهها دهی سازمان لذا. است مدیریت تجربیات کسب های روش از یکی خوابگاهها

 والدین، از جدایی سبب که دانشگاه در شدن پذیرفته دلیل به دانشجو که است شده تأکید مختلف مطالعات در. باشد می دانشجویان

 هم با را ای تازه روابط و شود سازگار است پیشین تحصیلی وضعیت از متفاوت که جدید وضعیت با باید دانشجو شود، می آشنایان و دوستان

 خوابگاه، ساکن دانشجویان حاضر تحقیق در. بپذیرد روزمره زندگی در را بیشتری مسؤولیت کلی بطور و نماید برقرار خود دانشگاهی ساالن

 [.18] دانند نمی مؤثر را خودباوری و پذیری مسؤولیت

 از مالیمی درجه اگرچه دانند، نمی مناسب جسمی و روانی روحی، لحاظ از را خوابگاه محیط دانشجویان که دهد می نشان مطالعه این

 تأثیر تحت را دانشجو فردی بین ارتباطات و رفتار تواند می حد از بیش فشار اما دهد افزایش را دانشجو موفقیت و خالقیت تواند می استرس

 عالیم ایجاد در استرس های محیط نقش[. 19] کند تهدید را او سالمت و دهد کاهش را او تحصیلی پیشرفت و یادگیری میزان و داده قرار

 دانشجویان. است جوانان روانی سالمت ی مطالعه جهت بحرانی های محیط از یکی ها دانشگاه. است شده شناخته بخوبی روانی و افسردگی

 های محیط فشارهای والدین، نظارت کاهش دانشجویان، سایر با زندگی خانواده، از دوری جمله از ها استرس از متفاوتی انواع با "معموال

 گاهی. سازد متأثر را آموزشی کارایی و یادگیری توانایی است ممکن امر این و هستند روبرو نامشخص ی آینده و موفقیت به ملزم آموزشی

 می تسهیالت و امکانات حداقل آوردن بدست بدلیل این و بودند خوابگاه ساکن که است بوده دانشجویانی در بیشتر مشکالت این وجود علت

 از یک هر افزایش با که بطوری دارد وجود معناداری غیرمستقیم ارتباط استرس و اضطراب افسردگی، با زندگی کیفیت بین لذا[. 20] باشد

 لذا باشند، می خاصی روانشناختی و دموگرافیک های ویژگی دارای دانشجویان که این به توجه با. باید می کاهش زندگی کیفیت متغیر، سه

 رضایت میزان ارزیابی پژوهش این از هدف. دانست دانشجویان رضایت میزان در تأثیرگذار متغیرهای مهمترین از توان می را خصوصیات این

 میزان که داد نشان بررسی این. است بوده دانشگاهی مختلف های رشته در همدان پزشکی علوم دانشگاه های خوابگاه در ساکن دانشجویان
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 فقط دانشجویی های خوابگاه که کرد گیری نتیجه توان می تحقیق این های یافته از. است متوسط خوابگاه امکانات از دانشجویان رضایت

 [. 21]اند نشده طراحی اجتماعی روابط ایجاد و استراحت برای

 

 تشکر و قدرداني

از کلیه عزیزانی که با راهنمایی های ارزنده ی خود ما را در جهت تهیه ی این مقاله یاری نموده و  در پایان مراتب قدردانی و سپاس خود را

 همچنین دانشجویان محترم ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی همدان اعالم می داریم.
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