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 هاي اجتماعي دختران ي و آسيبخوابگاه دانشجوي

 هاي دولتي( هاي دانشجويي دانشگاه )مورد مطالعه: خوابگاه

   2گتابي پور حبيب کرم ،1زاده سراج سيدحسين

 02/30/3191تاريخ پذيرش:   31/9/3191تاريخ دريافت: 

 چکيده 
همواره  جويان،دانش يندر ب ياجتماع هاي آسيب تعميق و يوعبر ش ييخوابگاه دانشجو فضاي تأثير بحث

 اين باب در اجماعي موردروشن و  واحدِهنوز پاسخ  کهمهم و البته همچنان باز است  يها از بحث يکي

هاي کمّي )پيمايش با   از روش ترکيبيموضوع، با  ينا سازي مسئله با حاضر مقالة. ندارد وجود تأثير

و بحث  ساختاريافته  نيمه عميق مصاحبة تکنيک با کيفي محتواي)تحليل  کيفي ونامه(  تکنيک پرسش

 يندر ب ياجتماع هاي آسيب دامنة و شيوع بررسي به يينيتب متوالي طرح قالب درگروهي متمرکز( 

 دانشگاه 00 و دانشگاهي منطقة 02 در دانشجويي هاي خوابگاه در ساکن دختر دانشجويان از نفر 0022

 درها نشان داد که  رداخته است. يافتهدر سطح کشور پ فناوري و تحقيقات علوم، وزارت پوشش تحت

است و  ييندر حد پا خوابگاهي، دختر دانشجويان يندر ب ياجتماع هاي آسيب شيوع يزانم مجموع،

)رابطة  استعمدتاً مربوط به امر جنسي و از نوع روابط دوستي  آنان،هاي اجتماعي در بين  آسيب شکل

 دانشجويان بين در مخالف جنس با رابطه شيوع ميزان کهطوريبه ؛دوستي، رابطة جنسي و پارتي(

 دخاني مواد ترين شايع براين،عالوه. اند کرده تجربه را رابطه اين دانشجويان چهارم يکباالست و حدود 

 نتايج. بود پيپ و موادّمخدر الکلي، مشروبات سيگار، سپس و قليان ابتدا دانشجويان، بين در مصرفي

 بخش گويااما  دارد، داللتدختر با جنس مخالف  دانشجويان رابطة يوعش باالي ميزان برگرچه  يق،تحق

 در وخاص بوده  طور به خوابگاه و عام طور به دانشگاه به ورود از قبل زمان به مربوطتجربه  اين اعظم

 . است داشته زمينه يندر ا يسهم جزئ يو خوابگاه يدانشگاه فضاي نتيجه

 مصرفبا جنس مخالف،  رابطه ي،اجتماع هاي آسيب نشجويي،دا خوابگاه دانشگاه،کليدي:  واژگان

 دخانيات
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 serajsh@yahoo.com  ؛ پست الکترونيکي:سئول(خوارزمي )نويسندۀ م دانشگاه شناسي جامعه دانشيار 0

 karamhabibpour@yahoo.com         ؛ پست الکترونيکي:خوارزمي دانشگاه شناسي استاديار جامعه 0
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 مسئله مقدمه و بيان

 يگر،د يدارند و ازسو يو فرهنگ اجتماعي اقتصادي، متعدد عوامل در ريشه سو يکاز ياجتماع هاي آسيب

بناست  وقتي ازطرفي،. شوند يم هو جامع خانوادگي ي،در سطوح فرد ياديز هاي دگرگوني و ييراتمنشأ تغ

 شود، توجه دانشجويان بين در ها آسيب ينخوابگاه، به ا يدانشگاه و مشخصاً فضا فضاي چارچوبدر 

 يفضاي که دانشجويي، خوابگاه بساچه. شود مي بيشتر آن عمق و دامنه حيث از آنها به توجه اهميت

مانند يادگيري  ت،مثب جوانب و پيامدها کنار در ،است جمعي يستبارز ز يژگياجتماعي و فرهنگي با و

 هاي يبآس زمينة در ازجمله هايي يسکهاي زندگي، کسب تجارب زندگي و... با ر اجتماعي، افزايش مهارت

 همراه است.  يزن ياجتماع

 شيوع و معنا يت،زنانه و دخترانه، ماه فضاي در حتماالًا ياجتماع هاي آسيب اين ينکها بعدي موضوع

 ياسدر ق خوابگاهي، دختران يندر ب ياجتماع هاي يبستره و شدت آسگ تفاوتاز  نظر قطع ودارند  ديگري

 يندازجمله فرا متعددي عوامل بازتابدختران  يندر ب ها آسيب اين بروزکه  رسد مي نظربه پسران،با 

مثال، دختران در  ي. براباشد مي آن امثال و دوستان شرايط خانوادگي، شرايط پذيري، جامعه و شدن ياجتماع

را  يشتريزمان ب يجه،درنت اند، مواجه پسران با يسهدر جامعه در مقا يشتريب هاي يتبا محدود يرانيفرهنگ ا

 درسي، مطالب مطالعة جز ،کننده سرگرم يجانب هاي فعاليت به کمتر برند، مي سربه خوابگاه يطدر مح

 گرايي فيزيک يکردخوابگاه و رو يسکونت فضاي ي،(. ازطرف041: 0930 ي،و شکر ينور )شجاع پردازند يم

 ساير تأثير ينةزم يگر،د يمناسب ازسو يو فراغت تفريحي امکانات فقدان و سو يکآن از به خوابگاه ئولينمس

در  يبيو آس يانحراف رفتارهاي بروز احتمال برامثال آن  و هماالن اقتصادي، خانوادگي، اجتماعي،عوامل 

 و نزاع که داد نشان( 0930) پروين مطالعةمثال،  ايبر. کند يم تسهيلرا فراهم و  خوابگاهي دختران ينب

هاي اجتماعي مانند اعتياد  رخطر و آسيبو گرايش به رفتارهاي پُ مختلف مسائل سر بر دانشجويان درگيري

هاي خودگران در  زندگي دانشجويي در خوابگاه اجتماعيهاي  چالش ترينمهم ازو مصرف انواع موادّمخدر 

 يندر ب ياجتماع هاي آسيب ارتکاب با مرتبط عواملبا  رابطه در همچنين،. ندشو مي محسوبشهر تهران 

 متغير ترينمهم که داد نشان( 0930) يبروجن يونسيو  نيا عليوردي مطالعة نتايج خوابگاهي، دانشجويان

 يانجيم يرهايمتغ هماناست که  عمومي فشار دانشجويان، يندر ب يانحراف رفتارهاي بر تأثيرگذار

 يندر ب يبروز رفتار انحراف درنهايت، و گذاشته يرتأث اجتماعي يوندو پ خودکنترلي برشده و  محسوب

 خوابگاهيگرايش دانشجويان  دليل ترينمهم نيز( 0983) همکاران و شجاع. شوند مي موجب را دانشجويان

 يگر،د سوي در گرچه اند؛ کرده اعالمدانشگاه علوم پزشکي گلستان به سيگار را ارتباط با دوستان سيگاري 

علت مصرف  ترين( مهم0930) کخوران فاضل و حسيني زاده، رحيم و( 0930رضاخاني مقدم و همکاران )

 .اند کرده اعالمتفريح و سرگرمي  را دانشجويان ينسيگار و قليان در ب
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و  ياجتماع هاي آسيب بروز بر خوابگاه تأثير ينةموجود در زم رويکردهايو رصد  پيگيري هرروي،به

 ي،و نوشتار يگفتار ادبيات بين دراز آن دارد که  حکايت خوابگاهي، دانشجويان يندر ب يانحراف يرفتارها

 وجهي با اول رويکرد: دارد وجودمتناقض  رويکرددو دسته  ي،و کارگزار گذاري سياست محافل در ويژه هب

 ،خوابگاه بر بروز منفي تأثير برو دانسته  ياجتماع هاي يبرا همزاد آس دانشجويي خوابگاه يانه،گرا ذات

 رويکرد. کند مي تشديد را آن خوابگاه که اند يافتهمتمرکز شده و در ياجتماع هاي آسيبو عمق  تعدد شيوع،

است  خوابگاهي دختران يندر ب ياجتماع هاي يبآس يرو يرياست که خوابگاه فاقد هرگونه تأث معتقد دوم

 يندر ب ياجتماع هاي يبآن است که بروز آس رويکرد ينا يل ضمن. استدالتأثيرند اين منکر رواينو از

 اين و شده ها آسيب ينخارج از خوابگاه است که موجب ا بيروني شرايط نتيجة صرفاً خوابگاه، ساکنان

 .اند يافته جلوهخوابگاه  محيط در صرفاً ها آسيب

 هاي آسيب و خوابگاه رابطة مينةزدر  رويکردها تناقضبا  سو، ازيک که است ينبنابراين، واقع امر ا

مطالعات موجود  بسا، چه ايم؛ مواجه زمينه اين در جامع و تر يقبا کمبود مطالعات دق يگر،د يوسو از ياجتماع

. دارد متناقض و مبهم درک از يتفراهم نکرده و همچنان حکا روشني به را رابطه ينامکان درک ا

 يو اجتماع فرهنگي رفاهي، وضعيت يمايشاز پ يکه حاصل بخش رو، پيشمقالة  اساس، برهمين

در  فناوري و يقاتهاي دولتي تحت پوشش وزارت علوم، تحق دختر در دانشگاه ييدانشجو يها خوابگاه

 هاي آسيب شيوع و دامنه يت،ماه يبه بررس يفيو ک يکمّ هاي يشناس از روش يقيسطح کشور است، با تلف

 .پردازد مي يگرد سوي از آنها داليل تفسير و سو يکاز  يخوابگاه دختر دانشجويان يندر ب ياجتماع

 تجربي پيشينة

در  ياجتماع هاي آسيب مطالعات ينةدر زم ضمني داللت ينداخل و خارج از کشور چند مطالعاتي پيشينة

 ينپرداخته و در دلِ ا يخوابگاه يکل مسائل زندگ يدارد. دستة اول به بررس ييسطح خوابگاه دانشجو

و شکري  نوري شجاعدسته، تنها با مطالعة  ينپرداختند که در ا ياجتماع هاي يبآس بررسي به کلّيت،

هاي زندگي دانشجويان مشکالت و آسيب يبندشناسايي و طبقه» کيفي پژوهش درکه  ايم مواجه( 0930)

ي ها ، مشکالت دانشجويان را در سه طبقة فردي، امکانات خوابگاه و مديريتي و آسيب«دختر غيربومي

زندگي دانشجويي براي برخي دانشجويان غيربومي را در چهار طبقة جسماني، رواني، تحصيلي و ناهنجاري 

 . کردندرفتاري شناسايي _اخالقي

متمرکز  يو بزهکار يانحراف رفتارهاي ي،اجتماع هاي آسيب يتکلّ روي صرفاً مطالعات، از دوم دستة

( نگرش 0984و همکاران ) مثنويمثال،  ينند. برااز آنها توجه ک خاصي نوع به ينکهشدند، بدون ا

 مطالعه مورد راها  در خوابگاه يانحراف يدر مورد رفتارها يرانا يپزشک دانشگاه علوم يخوابگاه ياندانشجو
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 در انحرافي رفتارهاي و جامعه شرايط و خانوادگي شرايط و خوابگاهي شرايط بينکه  دريافتند و داده قرار

عواملي از قبيل نحوۀ توزيع دانشجويان در  عبارتي، معناداري وجود دارد. به ةرابط يي،دانشجو هاي خوابگاه

هاي جنسي، در رفتار انحرافي در  ها، کاهش شرم حضور ناشي از کمبود فضاي تعويض لباس و وسوسه اتاق

ر خوابگاه ساز رفتار انحرافي د بودن و آشفتگي خانواده زمينه خوابگاه مؤثر بوده است و عامل غيرمذهبي

خودارضايي و در مقابل،  دختر دانشجويان از بيش پسر دانشجويان جنسيت، نظر از همچنيناند.  بوده

 تأثير» بررسي در( 0930) شکرالهياند.  نيازهاي جنسي خود را سرکوب کرده پسران از بيش دختران

 محرک انشجوييد هاي خوابگاه .0: که دريافت «دانشجويان بزهکاري بر دانشجويي هاي خوابگاه

 جنسي جرائم در دختران به نسبت دانشجويي هاي خوابگاه تأثيرات .0. باشند مي جرم ارتکاب به دانشجويان

 و موادّمخدر به اعتياد در پسران به نسبت دانشجويي هاي خوابگاه زايي جرم تأثيرات .9. است بيشتر

 هاي خوابگاه در زا جرم عوامل حذف و شناسايي جهت تالشي هيچ تاکنون .4. است بيشتر الکلي مشروبات

 مطالعة. است پسران از بيش جرم ارتکاب به دختران و زنان گرايش .0. است نگرفته صورت دانشجويي

هاي خودگران در شهر  زندگي دانشجويي در خوابگاه يفرهنگ_اجتماعيهاي  چالش زمينة در( 0930) پروين

که  يافتدر مطالعه ايندستة دوم است.  يناز ا ديگري لعةمطا يز،هاي اجتماعي ن تهران با تأکيد بر آسيب

 و ازدحام دليل به ساکنين، خصوصي حريم نداشتن مانند هايي چالش و مسائل ان بادهاي خودگر خوابگاه

 افراد سکونت مختلف، مسائل سر بر دانشجويان درگيري و نزاع سروصدا، و شلوغي جمعيت، تراکم

ه، بيگانگي از محيط خوابگاه، درگيري با همسايگان و گرايش به رفتارهاي خوابگا به تعلق عدم غيردانشجو،

به ترتيب  همچنين،اند. هاي اجتماعي مانند اعتياد و مصرف انواع موادّمخدر و... مواجه رخطر و آسيبپُ

هاي غيرمجاز، مصرف سيگار و مصرف قليان داراي بيشترين شيوع در ميان  ها و فيلم تماشاي سايت

د و مصرف کراک و شيشه، هروئين و کوکايين و ترياک، نباش هاي خودگردان مين ساکن خوابگاهدانشجويا

 باشد. داراي کمترين ميزان شيوع مي

 خاص، طور به ها، آسيب مجموعة و يتتمرکز بر کلّ جاي به يزن يمطالعات داخل برخيدستة سوم،  در

. يافتنددست  هايي يافته به زمينه ينو در ا اند در سطح خوابگاه متمرکز شده يمشخص اجتماعي يبآس يرو

 در( 0984) صالحي و عباسقليزاده اربابي، حميدزاده مجيدپور، مطالعة يگار،مصرف س رابطه با مثال، در براي

 0.0که  داد نشان لدانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اردبيبين در آن ميزان شيوع و علل گرايش به  زمينة

 9.9. داشتند سيگار مصرف تجربةآنها  از درصد 9.1بودند و  سيگاري پژوهش زمان دراز دختران  درصد

و  رباني محمدعليزاده، گواري، رمضاني،بودند.  يربوميغ درصد 09.8و  يبوم سيگاري دانشجويان از درصد

 کشيدن سيگار تجربةشهر کرمان  هاي دانشگاه دانشجوياناز درصد  00.8که  يافتند( در0983بهرامپور )

 يناول سالگي 02 زير سن در درصد 04.4 و بود کرده پيدا ادامه سيگارکشيدن آنها درصد 00.0 در ند،داشت
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از  درصد 3.0که  يافتند( در0930مقدم و همکاران ) رضاخاني زمينه، همين در. بودند نموده تجربه را سيگار

ترين علت ند و اصليبود يانيقل درصد 04.8و  سيگاريدانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي تهران 

( نشان داد که 0983و همکاران ) شجاع مطالعة يجمصرف سيگار و قليان تفريح و سرگرمي بوده است. نتا

ساکن خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشکي گلستان در زمان پژوهش  دختر دانشجويان از درصد 2.8

( 0204همکاران ) و حيدرآبادي اباييب. بودارتباط با دوستان سيگاري  آن،ترين دليل  سيگاري بودند و مهم

خوابگاهي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران  دانشجويانشيوع مصرف مواد در بين  که دادند نشان

و  درصد 41.4مربوط به سيگار و قليان به ترتيب با  مصرفي موادّمخدر باالترينو  درصد است 00.4با  برابر

سال و کمتر  08کردند، سن آغاز مصرف آنها  ه مواد مصرف ميدانشجوياني ک درصد 48بود.  درصد 40.3

و  ها نشست در آن از پس وها  ها و پارک بار مواد را در خوابگاه دانشجويان اولين درصد 08بود. حدود 

ميزان  که يافتند( در0930و فاضل کخوران ) حسيني زاده، رحيمکردند.  آغاز%( 41.0هاي دانشجويي ) پارتي

 00.9 با برابربه ترتيب  ،تربيت بدني دانشگاه کردستان دخترقليان در بين دانشجويان مصرف سيگار و 

 تفريح و سرگرمي بود. آنترين دليل  است که مهم درصد 1.0و  درصد

 براي. ايم در خوابگاه مواجه ياجتماع هاي آسيب ينةدر زم مناسبي ياتبا ادب يزن خارجي مطالعات در

هاي خصوصي؛ مطالعة موردي خوابگاه  ارزيابي خوابگاه»( در 0209) 0ند و موداپکِلِمنت، دِله، کِهايمثال، 

 و مود سوکيکردند.  ارزيابي پايين را ها خوابگاه از دسته ين، نرخ جرايم در ا«دانشگاه فدرال تکنولوژي آکور

اي ه بررسي نگرش و رضايت از زندگي دانشجويان در خوابگاه»( پژوهشي تحت عنوان 0200) 0چاودوري

موقعيت، امکانات و کيفيت  کهانجام دادند  فرضيه اين با و« مؤسسة آموزش عالي شهر لبوان مالزي

 پژوهش اين نتايج. گذارد مي تأثير خوابگاهي زندگي از دانشجويانخوابگاه از طريق نگرش، روي رضايت 

 و امکانات و ها گاهخواب کيفيت از متأثر بيشتر خوابگاه ساکن دانشجويان رضايت و نگرش که داد نشان

هاي دانشجويي  نگرش دانشجويان بر رضايت آنها از زندگي در خوابگاه براين، عالوهاست.  آن تسهيالت

بوتا، اسنوبال، . ندارد دانشجويان نگرش و رضايت بر تأثيري خوابگاه موقعيت و مکان ليکنگذارد،  تأثير مي

هاي  نندۀ رضايت دانشجويان ساکن خوابگاهک عوامل تعيين» بررسي در( 0200) 9دو کلرک و رادلوف

نقش عوامل مختلف ازجمله درک و تصور ساکنين از مسائل موادّمخدر  يبه بررس« دانشگاه آفريقاي جنوبي

 محيط در دانشجويان رضايت و سالمتي براي موادّمخدر با مرتبط مسائل که يافتندو الکل پرداخته و در

 احساس. نداشتند زمينه اين در اطالعات کردن فاش به تمايلي وياندانشج برخي و بوده آور زيان خوابگاه

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1 Clement, Dele, Kehinde, & Modupe  

2 Mohd Suki & Chowdhury  

3 Botha, Snowball, de Klerk, & Radloff 
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با اين تصور که  ،اتاقشان را دباي ،نبودشان در کردند مي احساس که دانشجوياني بين در خوابگاه از رضايت

 0مطالعة افتخار و اجمل هاي يافتهشان در معرض تهديد است، قفل کنند، کمتر است.  اموال شخصي

 0 و زن 0) خوابگاهي دانشجوي 02 يندر ب« کيفي اثرات زندگي خوابگاهي ةمطالع»وان ( تحت عن0200)

 به دانشجويان گرايش افزايش موجب خوابگاهي زندگي که داد نشان سال 00 تا 02 سني محدودۀ در( مرد

 .است شده خوابگاه ساکن پسر دانشجويان بين در موادّمخدر و سيگار از استفاده سمت

 دختران، بين در ويژه هب يي،در خوابگاه دانشجو ياجتماع هاي آسيب ينةدر زم يات قبلمطالع بندي جمع

 اکثر اينکه اول: دارد نسبي يتمز يمنظر نسبت به مطالعات قبل سهکه مطالعة حاضر از  از آن است يحاک

، اما موضوع پرداختند يبه بررس يفيو ک يکمّ يشناس از دو روش يکيبا  قبلي مطالعات اتفاق به قريب

 بندي يه/زاوچندبُعدي يلاست که به دل يعيو طب است کرده استفاده را روش دو يناز ا يبيمطالعة حاضر ترک

 در اينکه دوم مزيت. باشد يم روشي تک رويکرد از بيشتر بسيار ترکيبي، رويکرد در ها تحليل و ها يافتهدقت 

از مطالعات  بسياري که يشده است، درحال يبررس يتر در دامنة گسترده ياجتماع هاي آسيب مطالعه، اين

 در ويژه به ادبيات انباشت موجب حاضر مطالعة رو، ايناند. از متمرکز شده يخاص هاي آسيب يا يببر آس يقبل

 به توجه با اينکه سوم يت. مزاند داده پوشش را ها يباز آس تري وسيع دامنة که شود يم مطالعاتي مورد

در  ياجتماع هاي آسيب بيشتر يوعو ش ييدانشجو زندگي سبک تغيير و يقبل هاي پژوهش بودن قديمي

 ها دانشگاه جديدالورود دانشجويان دهندۀ يلکه بخش اعظم آنها تشک ير،اخ يها سطح مدارس در سال

پاسخ به  ياست برا ياست و مطالعة حاضر اهتمام ضروري زمينه اين در يقعم اي مطالعه انجام هستند،

 .ضرورت يناز ا يبخش

 نظري ادبيات

 نظري ادبياتهاي اجتماعي در سطح خوابگاه دانشجويي دختران، در مسير  حاضر در بررسي آسيب مطالعة

هاي فرايندي و  هاي اجتماعي و رفتارهاي انحرافي حرکت کرده و در اين مسير، از نظريه مرتبط با آسيب

دختران بهره   در سطح خوابگاههاي اجتماعي  هنجاري در سطح خُرد براي توصيف و تشريح وضعيت آسيب

 نقاط مراحل، از پيوستاري محصول را اجتماعي آسيب فرايندي، هايبُرده است. بدين معني که نظريه

 و تفسير يادگيري،. کندمي ظهور آن معناي و رفتار آنها، ماحصل از که دانند مي هايي بحث و تصميم

، 0)ليسکا روندمي کار به انحراف تبيين براي هانظريه اين توسط که اند مفاهيمي ترين مهم از شدناجتماعي

 (. 04-00: 0989صديق سروستاني،  ؛0381

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1 Iftikhar & Ajmal 

2 Liska 
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 ديدگاه فرهنگي،خُرده نظرية شامل اصلي نظرية سه خُرد، هنجاري و فرايندي هاي نظريه دستة در اما

 در که دارند وجود عياجتما کنترل نظرية و( افتراقي هويت و افتراقي پيوند فرعي نظرية دو)با  متقابل کنش

 و( آن فرعي هاي نظريه همراه)به  نمادين متقابل کنش ديدگاه يعني اخير نظرية دو از صرفاً تحقيق، اين

 دختران دانشجويي خوابگاه سطح در اجتماعي هاي آسيب وضعيت تحليل و توصيف براي اجتماعي کنترل

 .است شده استفاده

 و چارچوب يک که است نمادي متقابل کنش ديدگاه تحقيق، اين براي انتخابي نظرية از دسته اولين

 راه از چگونه جامعه که پردازد مي موضوع اين به و است خُرد سطح در شناختي جامعه نظري ديدگاه

 يا ساختاري فشارهاي که است آن ديدگاه اين فرض. يابد مي تداوم و شده ايجاد افراد ميان تعامالت

 تا شود تردقيق مردم روزمرۀ رفتار در تا است درصدد در مقابل، و يستندن انحراف علت فرهنگي، تضادهاي

 متقابل کنش ديدگاه انديشة ثقل مرکز. خير ديگر برخي اما شوند،چرا برخي مردم منحرف مي ببرد که پي

 بر هانظريه اين از بسياري. است مهم نيز آن چگونگي بلکه افتد،مي اتفاق انحراف چرا تنها نَه که است اين

 تأثير و هماالن هاي گروه نقش هماالن، فشار مانند شناختي روان-اجتماعي و تعاملي خاص هاي ديناميسم

 را رفتارشان خورند، برمي هاسختي و فشارها مشکالت، با افراد که موقعي. کنند مي تمرکز نقش الگوهاي

 افراد که است هماالن هاي گروه اين داخل در عبارتي، به. کنند مي تنظيم خود هماالن هاي گروه براساس

 ها، برداشت تأثير تحت افراد هاي واکنش و ها چه کاري را چگونه انجام دهند و کنش گيرند کهمي تصميم

 انحراف که معتقدند نمادين متقابل کنش پردازان نظريه. است هماالنشان هاي گروه هايکنش و تفاسير

 صديق از نقل)به  گيردانحرافي را از ديگران ياد ميفرد رفتارهاي  آن، طي که است يادگرفتني امري

 (.0989 سروستاني،

نقش مؤثري در  افتراقي هويت و افتراقي پيوند نظرية دو نمادين، متقابل کنش ديدگاه چارچوب در

متمرکزند و براساس « يادگيري»بندي چارچوب نظري اين تحقيق دارند که هر دو بر مفهوم کليدي  فرمول

ت و کنش متقابل فيمابين افراد نقش مهمي در گرايش و ارتکاب انحراف در آنها دارد. اولين آنها، تعامال

که نوعي  ،است. نظرية ساترلند 0ادوين ساترلند 0«نظرية پيوند افتراقي»نظرية مورد استفاده در اين ديدگاه، 

)پيوند افتراقي( « يارمعاشرت با اغ»نظرية انتقال فرهنگي است، معتقد است که رفتار انحرافي از طريق 

 براي»: گويد مي او. شودمي آموخته کاران يعني داشتن روابط اجتماعي با انواع خاصي از مردم مانند جنايت

: 0980)به نقل از ستوده، « جنايت کرد توانمي چگونه که بياموزد نخست بايد شود، کار جنايت شخص آنکه

 ياد را جنائي و انحرافي رفتارهاي مجرمان که کندره مياشا خود افتراقي پيوند نظرية در ساترلند(. 83

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1 Differential association theory 

2 Edwin H. Sutherland 

http://en.wikipedia.org/wiki/Differential_association
http://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Sutherland
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 ياد انحرافي رفتارهاي. نيست خاص فرد يک ذات و طبيعت جزء هيچگاه انحراف درنتيجه، و گيرند مي

 از يادگيري اين. شوندمي گرفته ياد ديگر رفتارهاي تمامي که طريقي همان به درست شود، مي گرفته

. از نظر او، پيوند با گيردمي انجام هاايده و نمادها تبادل و بکارگيري و ها، هگرو و افراد بين تعامل طريق

 در ساترلند (.023: 0220، 0)دادسون هماالنِ ضداجتماعي ارتباط مثبت و مستقيمي با رفتار بزهکارانه دارد

که آنها را  اعي،اجتم نشرايط معيّ راانحرافي در افراد  هايانگيزش که کندفرض مي افتراقي، پيوند نظرية

-جامعه قالب در انحرافات از ايعمده بخش است معتقد او. کندمي تعيين دارد،به رفتار انحرافي وامي

 شود مي حاصل ديگراني با معاشرت و همنشيني طريق از و آميزانحراف هاي فرهنگ خُرده در فرد پذيرشدن

 درون فرد شدناجتماعي نيازمند عمدتاً را افانحر تحقق او تعبيري، به. اندانحرافي هنجارهاي حامل که

: 0989)طالبان،  است جامعه در مسلّط هنجارهاي نقض به او مشوق و راهنما که داند مي ها ارزش از نظامي

 طي که است يينوا هم نوعي خود آميز،انحراف فرهنگخُرده درون در انحراف نظر، اين از بنابراين،(. 8-3

 . کندمي نوا هم فرهنگخُرده آن قواعد با را خود فرد آن

 درنتيجه و گرفته خود دوستان از هنجارهاست، و قانون نقض موافق که را تعاريفي هافرهنگخُرده اين

 را بزهکارانه هايکنش که هاييتعريف اگر عبارتي، به. شوندمي انحرافي رفتارهاي درگير بيشتري احتمال با

شود و فرد نيز  القا فرد به انحرافي رفتار با مخالف هايتعريف از تري ويق پشتوانة با نماياند،مي قبول قابل

در دفعات بيشتري با اين دسته از تعاريف مواجه گردد، احتمال اينکه مرتکب انحراف شود، بيشتر است 

هاي نخستين نظير گروه  (. وي در بيان خصلت يادگيرانة انحرافات، بيشتر به گروه8: 0989)طالبان، 

)معلمين،  مسئولين از ها گروه اين نفوذ قدرت که کنديا خانواده توجه داشته و حتي اشاره مي دوستان

 پيوند نظرية درمجموع،(. 00: 0918 پور،)رفيع است بيشتر( روزنامه و)فيلم  هارسانه و( پليس و کشيشان

  هوشي ۀبهر  محصول  هو نَ  تاس  ارثي  هنَ ،است  انحراف يادگرفتني .0: که داردمي اذعان ساترلند افتراقي

  يادگيري  اصلي  بخش .9شود.  مي  آموخته  با ديگران  انحراف در تعامل .0.  آن  و امثال  مغزي يا آسيب  پايين

 .4کنند.  را ايفا مي  دوم  نقش  و مطبوعات  جمعي هاي  دهد و رسانه مي  روي  گروه  درون ةدر حلق ،انحراف

ها  ها و گرايش ها، کشش انگيزه  خاص  سويو و سمت  خالفکاري  فنون  آموختن  انحراف شامل  يادگيري

  هنجارها ياد گرفته  و موافق  مخالف  هاي ها از تعريف ها و کشش انگيزه  خاص  وسوي سمت .0شود.  مي

با   نوايي ا همب  موافق  هاي تعريف  نسبت  ، به تخلف  موافق  هاي تعريف  بودن بيشتر  دليله فرد ب .6شود.  مي

از   است  ممکن  افتراقي  پيوندهاي .1.  رلند استتسا ةنظري  کليدي ة، قضي نکته  شود. اين مي منحرفهنجارها 

و   با منحرفان  تعامل  انحراف از طريق  فرايند يادگيري .8باشند.   متفاوت  و شدت  ، رجحان ، دوام نظر فراواني

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1 Dodson 
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نيازها و   خود تجلي  که ،انحراف را .3ديگر دارد.   يادگيري  با هر نوع  مشابهي  ، سازوکارهاي نوايان هم

 سروستاني، صديق از نقل بهکرد )  ينيتب  کلي  هاي نيازها و ارزش  با همين  توان نمي ، است  کلي  هاي ارزش

0989 :01-06.) 

فاده قرار گرفته، که در اين تحقيق مورد است نمادين، متقابل کنش ديدگاه چارچوب در نظريه دومين

که مدل ساترلند را تکميل کرده است. گليزر  است 0گليزر دانيل به منتسب 0«افتراقي  پذيري هويت»نظرية 

با   تعامل  پندارد که مي  دارد و چنين  رفتارانکج  به  انگارانهماشين  رلند رويکرديتسا ةنظري  که  است  مدعي

 ،کار  با اين که درحاليکند.  مي  در امور منحرفانه  درگيرشدن  ر بهوادا  طور مکانيکي هرا ب  شخص  منحرفان

  اين  اصالح  براي  . گليزر در تالش است  شده  گرفته نقش در فرد ناديده   و پذيرش  سازي تصميم  هاي قابليت

  خودي  ( به ا مجازيي  )واقعي  با منحرفان  تعامل  که  است  ، اظهار داشته رفتاراناز کج  انگارانهتصوير ماشين

 بهبگيرد )  بداند و از آنها هويت  يکي  را با منحرفان دفرد خو  برسد که  حدي  به  مگر اينکه ،ندارد  خود ضرري

افراد با   و برخاست  گليزر از نشست  رسد که نظر مي  به  (. بنابراين01: 0989 سروستاني، صديق از نقل

الگو و   همانند نپذيرد و با آنها  از آنها هويت   ها، درصورتي که ها و فيلم يا در کتاب  واقع  در جهان  منحرفان

انحراف را   اصلي  داند و علت ساز نميمنحرفرا   پيوند افتراقي  ندارد، چون  خود برخورد نکند، هراسي  قهرمان

 (.03-08ند )همان: دا مي  افتراقي  پذيري يا هويت  از منحرفان  پذيري هويت  يعني ؛متغير سوم  دخالت

 ويژه به ،9رشييهاي انتخابي تحقيق، نظرية کنترل اجتماعي منتسب به تراويس ه دوم از نظريه دستة

 رفتار زمينة در ها ديدگاه ترين مسلّط از يکي اجتماعي کنترل نظرية. اوست ،4«پيوند اجتماعي» مفهوم

 هاي نظريه بين در و گرفته صورت آن روي نآزمو بيشترين که است هايي نظريه از يکي احتماالً و انحرافي

 تجربي حمايت از اجتماعي کنترل نظرية براين، عالوه. رود مي سخن آن از زياد نيز انحراف شناختي جامعه

است )دورکين، وولف  شده گزارش متوسط يا خوب حد در نيز آن تبييني ارزش و بوده برخوردار توجهي قابل

همة ما حيوان هستيم و بنابراين همه هم فطرتاً استعداد »عتقد است که رشي ميه (.400: 0333، 0و کالرک

. «است ذاتشان جزء کردنجرم که چون شوند،مي جرم مرتکب مردم» و «داريم را بزهکارانه هايبروز کنش

افراد با   نوايي هم  . هيرشي علت«زنندنمي جرم به دست مردم بيشتر چرا حال بااين» که است سؤال اين اما

  علت  ترين مهم  فرد و جامعه  پيوند ميان  که  است  آنها دانسته و مدعي  را پيوند اجتماعي  اجتماعي  هنجارهاي

انحراف   اصلي موجب  ،پيوند يا نبود آن  اين  و ضعف  فرد است  رفتارهاي  کنترل  اصلي  و عامل  نوايي هم

دلبستگي، تعهد،  ،دنشو انحراف مي  مانع  که ،ار  با جامعه  پيوند شخص  چهار جزء اصلي  . هيرشي است

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1 Differential identification theory 
2 Daniel Glaser  
3 Travis Hirshi 
4 Social bond  
5 Durkin, Wolfe & Clark 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Sutherland


 

 

 

 

 

 0938و تابستان  ، بهار0، شماره 02بررسي مسائل اجتماعي ايران، دوره   06 

  

 

  و زندگي  امور متداول  به  آنان« تعهد»،  جامعه  افراد به« دلبستگي«  درگيري و باور دانسته و معتقد است بين

  به  «باورشان»و   زندگي  مختلف هاي  آنها در فعاليت«  درگيري»،  اجتماعي  با هنجارهاي  يينوا روزمره و هم

و با  ،مستقيم ةديگر رابط  از سوي  اجتماعي  با هنجارهاي  آنان  نوايي سو و هم  از يک  جامعه  هنجاري  نظام

هيرشي بر اين باور است که  (.063-060: 0363)هيرشي،  وجود دارد  معکوس  ةرابط  انحراف آنان  احتمال

 فکر فرد که موقعي همچنين،. شوديهرچه پيوستگي فرد با والدين بيشتر باشد، فرد کمتر دچار انحراف م

گرايد و کمتر رفتار بزهکارانه از  اين فرد کمتر به اعمال انحرافي مي رود،مي کجاها او دانندمي والدينش کند

 بر گرفته صورت اجتماعي کنترل هرچه نظريه، اين براساس (.34-30: 0220)دادسون،  دهد خود بروز مي

 اجتماعي، کنترل نظرية اصلي گزارۀ طبق. شودمي کشيده انحراف تسم به بيشتر فرد باشد، بيشتر فرد

 اصلي نهادهاي به باور و مشغوليت تعهد، تعلق، نظر از کمتري اجتماعي هايبستگي و پيوند که افرادي

هاي انحرافي به مراتب بيشتر از ديگران است.  در فعاليت شان درگيري احتمال دارند، شانجامعه اجتماعي

 همة ميان در انحراف ارتکاب براي طبيعي انگيزش که است فرض اين بر اجتماعي کنترل ريةنظ واقع،در

 و کنترل عوامل که زماني منتهي هستند، منحرف بالقوه مردم همة و( 1: 0989)طالبان،  دارد وجود مردم

چار پيوستگي اجتماعي کمرنگ شوند، اين حالت بالقوۀ انحراف به فعليت رسيده و فرد د هايمؤلفه

 شود.   رفتارهاي انحرافي مي

 تحقيق روش

انجام شده است.  ياتو آزمون فرض علّي تبيين هدف از فارغ و توصيف،و  اکتشافحاضر در سطح  مطالعة

 تحقيق، اين در استفاده مورد شناسي روشدر آنها،  يقو تعم دقت و ها يافته بندي زاويه هدف به توجه با

 شناسي روشنخست استفاده از  يعني ؛0تبييني يبا طرح متوال کيفي و کمّي هاي شناسي روش از ترکيبي

 و)کرسول  کمّي نتايج عميق يفکمک به توص يبرا يفيک شناسي روش از استفاده سپس و کمّي

نامه در بين  شناسي کمّي، از روش پيمايش و تکنيک پرسش در روش .0بوده است:  ،(0934 پالنوکالرک،

 شناسي روشدر  .0هاي کشور استفاده شد.  هاي دانشجويي دانشگاه بگاهدختران دانشجوي ساکن در خوا

 بحث و ساختاريافته نيمه عميق مصاحبة تکنيک دو از تلفيقي باتحليل محتواي کيفي  روشکيفي، از 

( اول: شد گرفته بهره شد، استفاده تحقيق از خاصي خدمات شرح و هدف براي يککه هر متمرکز، گروهي

 خوابگاه مسئوالن .0 ها، خوابگاه کل مديران .0: گروه پنج با ساختاريافته نيمه قعمي مصاحبة اجراي

ها. دوم( اجراي  نگهبانان خوابگاه .0و  ها خوابگاه سرپرستان کمک .4 ها، خوابگاه سرپرستان .9 خواهران،

از  بيترکي حاضر تحقيق درحقيقت،ها.  بحث گروهي متمرکز در بين دختران دانشجوي ساکن در خوابگاه

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1 Explanatory sequential design 



 

 

 

 

 

 01 هاي اجتماعي دختران   ...  پور گتابي/ خوابگاه دانشجويي و آسيب زاده، حبيب سراج

 

 

 هاي خوابگاهدختران ساکن در  بين در ياجتماع هاي يبآس شناسي يوعو ش يسنج نگرش يکردهايرو

 .است بوده کشوردر  يدولت ييدانشجو

 گيري نمونه شيوة و نمونه حجم آماري، جامعة

 :است بوده گروه دو بر مشتمل تحقيق آماري جامعة

 براساس که بودند کشور سراسر دولتيانشجويي هاي د اول، دانشجويان دختر مستقر در خوابگاه گروه

، 0930 شهريور در فناوري و تحقيقات علوم، وزارت دانشجويان رفاه صندوق سوي از شده ارائه آمار آخرين

 که داشتند سکونت علوم وزارت پوشش تحت دانشجويي خوابگاه 962 در دختر دانشجوي 10220 تعداد

 اند.  اين تحقيق را تشکيل دادهحجم جامعة آماري  درحقيقت، تعداد، اين

نفر  0909ها براساس فرمول کوکران برابر با  نمونه در بين دانشجويان دختر ساکن در خوابگاه حجم

نمونه  نفر به حجم 02ها از نمونه به جامعة آماري،  برآورد شد، اما بنا به داليل آماري و امکان تعميم يافته

 نفر 0909 از نمونه حجم حساب،با اين  افزوده شد واالنبياي بهبهان  در دو دانشگاه نوشيرواني بابل و خاتم

 00منطقة دانشگاهي و  02چون بناي تحقيق بر اجراي آن در  ديگر، ازطرف. يافت افزايش نفر 0919 به

 .يافت افزايش نفر 0022 به نفري 0919 حجم اين ها، تحليل و ها يافته دقت افزايش منظور بهدانشگاه بود، 

 که شدند تقسيم دسته دو به جغرافيايي معيار برحسب ها ه دانشگا کل گيري، نمونه طرح در ن،همچني

 هاي دانشگاه طبقة در درصد 80.0 و تهراني هاي دانشگاه طبقة در ها دانشگاه درصد 01.3 اساس، براين

درصد  80.0 و تهراني هاي دانشگاه از( نفر 406) نمونه حجم درصد 01.3 درنتيجه،. اند گرفته قرار غيرتهراني

 0919 نمونة حجم شد، اشاره طور که همان اما. شدند انتخاب غيرتهراني هاي دانشگاه از( نفر 0321) آنها

 و نفر 493 به نيز تهراني هاي دانشگاه در نمونه حجم منوال همين به و يافت افزايش نفر 0022 به نفري

 دانشجويان، بين در نامه پرسش تکميل در ين،. همچنيافت افزايش نفر 0260 به غيرتهراني هاي دانشگاه در

 يانو تعداد دانشجو تحصيلي)مقطع  متناسب بندي طبقه اي، خوشه يريگ نمونه هاي روشاز  ترکيبياز 

 .است شده استفاده مند نظام تصادفي و( خوابگاه هر در ساکن

 8مستقر در خوابگاه در  بحث گروهي متمرکز با دانشجويان دختر 8 گروه، يندر ا پيمايش بر عالوه

هاي الزهرا، اهواز، تبريز، تهران، خوارزمي،  دانشگاه در نقاط مختلف کشور انجام شد که شامل دانشگاه

 سعي ييرات،حداکثر تغ يهدفمند و استراتژ گيري نمونه روش از استفاده باکرمانشاه، گيالن و کرمان بود. 

 گانة دهمناطق  بندي پهنهها )برحسب  دانشگاه وضعيت ي،جغرافياي منطقة ها، دانشگاه اين انتخاب در شد

 رفاهي شرايط از بهتري درک بتوان تا شود لحاظ دانشجويان يليرشته و مقطع تحص نيز ووزارت علوم( 

 . داشت ها دانشگاه اين در ها خوابگاه



 

 

 

 

 

 0938و تابستان  ، بهار0، شماره 02بررسي مسائل اجتماعي ايران، دوره   08 

  

 

 آوري معج براي که است کشور سراسر در دخترانه دانشجويي هاي خوابگاه مسئولين شامل دوم، گروه

 استفاده ساختاريافته نيمه عميق مصاحبة تکنيک و کيفي شناسي روش از گروه، اين از اطالعات و ها داده

 مسئوالن دوم، خوابگاه؛ کل مديران اول،: است فرعي گروه پنج شامل آماري جامعة از گروه اين. شد

 پنجم، و خواهران؛ خوابگاه انسرپرست کمک چهارم، خواهران، خوابگاه سرپرستان سوم، خواهران؛ خوابگاه

 خواهران، خوابگاه مسئول 0 ها، خوابگاه مديرکل 0 دانشگاه هر از گروه، اين در. خواهران خوابگاه نگهبانان

 به توجه با بنابراين،(. دانشگاه هر از نفر 6)يعني  شدند انتخاب نگهبان 0 و سرپرست کمک 0 سرپرست، 0

 .بود نفر 090 با برابر گروه اين در نمونه حجم کشور، دانشگاهي ةمنطق 02 از دانشگاه 00 مجموع انتخاب

 ها سنجه

و  سنجش معرف ينبراساس چند خوابگاهي دختر دانشجويان بين در اجتماعي هاي آسيب تحقيق، اين در

 ي،هاي اجتماعي در بين دانشجويان خوابگاه شيوع آسيب مورد در پاسخگويان نگرششده است:  يبررس

)قبل و بعد از ورود به دانشگاه و خوابگاه، سن آغاز مصرف(، ارزيابي و  دخاني مواد مصرف زمان و تجربه

خواهي در بين دانشجويان )قبل و بعد از ورود به دانشگاه و  تجربة رابطه با جنس مخالف/ناهمجنس

 در. دانشجويان بين درخواهي  /ناهمجنسمخالف جنس با رابطه تجربة و ارزيابيخوابگاه، شکل رابطه(. 

گفت که  بايد ،هاي اجتماعي در بين دانشجويان شيوع آسيب مورد در پاسخگويان نگرش مقياس با رابطه

 قليان، يدنشامل کشيدن سيگار، کش اجتماعي آسيب 01ساخته مشتمل بر  محقق مقياس يک مقياس ينا

 مصرف الکل، مصرف شه،شي از استفاده حشيش، از استفاده موادّمخدر، فروش و خريد موادّمخدر، از استفاده

 شد خواسته پاسخگويانآن از  يکه ط بود اينها جز و مخالف جنس با دوستي رابطة روانگردان، هاي قرص

و  زياد حدي، تا کم، اصالً،)شامل  اي گزينه 0 طيف قالب در را خوابگاه در ها آسيب اين شيوع ميزان تا

آنها از  ارزيابي کل نمرۀ آسيب، 01 اين از گويانپاسخ ارزيابي نمرۀ جمع کنند که حاصل ارزيابيکامالً( 

 . داد يدر خوابگاه را نشان م ياجتماع هاي آسيب يوعش

 ها داده تحليل

استفاده شده است.  يمتفاوت هاي روش از( يفيو ک ي)کمّ آنها متفاوت ماهيت به توجه با ها، داده يلتحل براي

 با همراه ها يافته يشو نما SPSS.ver24 آماري زاراف نرم از ي،کمّ هاي داده يلتحل براي معناکه ينبد

 براي)انحراف استاندارد(، و  ي(  و پراکندگيانگين)م مرکز به يشگرا يآمار هاي شاخص و درصد فراواني،

 معني يناستفاده شده است. بد استقرايي يکردمتعارف با رو محتواي تحليل روش از يفي،ک هاي داده يلتحل
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 براساس نَه اند شده احصا ها داده به رجوع با يق،در ارتباط با موضوع تحق لياص مقوالت و يمکه مفاه

 .شده ييناز قبل تع ينظر الگوهاي و ها فرض پيش

 تحقيق کيفيت

و  فرهنگي اجتماعي، يتوضع در خصوصساخته  محقق نامة پرسش کمّي، بخش در گيري اندازه اصلي ابزار

 ياجتماع هاي يباز آن به موضوع آس يبود که بخش دختر در کشور ييدانشجو يها خوابگاه يرفاه

 بدين. شد برآورد( متخصصان و)صوري  محتوايي اعتبار روش با نامه پرسش اعتبار. است يافتهاختصاص 

 پژوهشگران ويژه هب اجتماعي، علوم هاي رشته کارشناسان از نفر چند اختيار در اوليه نامة پرسش که صورت

 از نفر چند و( الکترونيکي پست طريق از و فردي صورت ه)ب طرف يک از زنان و عالي آموزش حوزۀ در

 شهيد شريف، تهران، هاي دانشگاه در دکتري و ارشد کارشناسي کارشناسي، مختلف مقاطع در دانشجويان

به  ،(ساعته 4 گروهي جلسة صورت ه)ب ديگر طرف از صنعت و علم و طباطبايي عالمه خوارزمي، بهشتي،

 تعداد، دربارۀ آنها نظر اِعمال براساسنامه  و اِعمال نظر قرار گرفت و پس از تعديل پرسشمنظور مطالعه 

 نامه پرسش محتواي اعتبار شکل، اين به واقع،)در  شد تهيه نهايي نامة پرسش سؤاالت، بيان شيوۀ و نوع

نفر( از  02) معدودي ةبا نمون آزمون پيشابتدا يک  ،نامه پرسش پايايي برآورد براي(. گرديد حاصل

ساکن خوابگاه در دو دانشگاه تهران و الزهرا انجام گرفت و پس از برآورد پايايي آن با روش  دانشجويان

ها جمع نامه، داده شدن پرسشضريب آلفاي کرونباخ، و سپس تعديل سؤاالت، رفع نواقص احتمالي و نهايي

 مقياس نيز، مقاله اين با مرتبط وعموض در. ندراستاي اهداف تحقيق پردازش و تحليل شد درآوري و 

 بود، تنها مقياسي «هاي اجتماعي در بين دانشجويان خوابگاهي در مورد شيوع آسيب پاسخگوياننگرش »

 2.811که امکان برآورد پايايي براي آن وجود داشت و نتايج نشان داد که مقدار پايايي اين مقياس برابر با 

 هاي آن با يکديگر دارد. قياس و سازگاري دروني باالي گويهبود که داللت بر پايايي باالي اين م

 ويژه به 0اعتمادپذيري معيار( اول: شد استفاده معيار سه از تحقيق کيفيت ارزيابي براي کيفي، بخش در

 حفظ هاي استراتژي از باورپذيري، اين تأمين براي که ،(0380) 9گوبا و لينکلن نظر مورد 0باورپذيري معيار

 استفاده محقق اي حرفه شايستگي و ميداني کار فنون اجراي در دقت کنندگان، شرکت با رتباطا گسترش و

 و است( 0380) گوبا و لينکلن نظر مورد اعتمادپذيري معيار زيرمجموعة که 4پذيري  انتقال معيار( دوم. شد

 جزئيات همة با ها يافته عميق و مناسب توصيف بر مبني 0ضخيم توصيف استراتژي از آن تأمين براي

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1 Trustworthiness 

2 Credibility 
3 Lincoln & Guba 

4 Trustworthiness 
5. Thick description 
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 آن تأمين براي که ،(0383) دنزين نظر مورد 0بندي زاويه معيار( سوم. شد استفاده تحقيق فرايند با مرتبط

 داده بندي زاويه ،(کيفي محتواي تحليل و پيمايش هاي روش از استفاده) روشي بندي زاويه هاي استراتژي

 چندين از استفاده) پژوهشگر بندي زاويه ،(مرکزمت گروهي بحث و مصاحبه ،نامه پرسش هاي داده از استفاده)

 مراحل بر روشي و موضوعي متخصصان از نفر چند نظارت) 0مميزي تکنيک و( ها داده تحليل در پژوهشگر

 . شدند گرفته کار به( بندي تم و بندي مقوله کدگذاري،

 ها يافته

 نمونه بافت

 گروه از( درصد 14.0) آنها يشترت که باس يحاک يتيجمع هاي ويژگي برحسب يانپاسخگو نسبي توزيع

 ،(درصد 94.3) ورودي دوم سال ،(درصد 32.6مجرد ) ،(M، 9.14=SD=00.63سال و کمتر ) 04 سني

 ،(درصد 80.6) شهري نقاط ساکن(، درصد 44.4) انساني علوم هاي رشته ،(درصد 64.0) کارشناسي مقطع

 .بودند  (درصد 11.6متوسط ) ي( و طبقة اجتماعدرصد 41.1) فارس قوميت

 هاي اجتماعي در بين دانشجويان خوابگاهي شيوع آسيب مورد در پاسخگويان نگرش

 از کمتر بسيار حد در و پايين خوابگاه دانشجويان بين در اجتماعي هاي آسيب شيوع از پاسخگويان ارزيابي

هاي اجتماعي  وع آسيببر اين باور بودند که ميزان شي آنها درصد 49.0 که طوري به. است( 9) متوسط حد

 00( بيشتر از کم )درصد 08.0در بين دانشجويان خوابگاهي در حد اصالً و کم است که البته نسبت اصالً )

 کامالً و زياد حد در را خوابگاه در ها آسيب اين ميزان پاسخگويان درصد 3.0باشد. در مقابل،  ( ميدرصد

 دانشجويان بين در ها آسيب اين شيوع به راسخ اعتقاد رصدد 0.8 مجموع در آنها، بين از که اند کرده عنوان

هاي متمرکزي نيز که با دانشجويان صورت  (. در بحثM، 0.03=SD=0.20) داشتند دختر خوابگاهي

. است شده عنوان پايين حد در دانشجويان بين در اجتماعي هاي آسيب شيوع ميزانآنها از  ارزيابيگرفت، 

 :مثال براي

 )الزهرا، د. مديريت بازرگاني(. «... کم خيلي ولي کنيم، مي حس رو رسيگا بوي آره،»

 آنها با و شد شناسايي البته که شد، مي مصرف هم الکلي مشروبات کم خيلي حد در گاهي»

 )کرمانشاه(. «شد برخورد

 بين در اجتماعي هاي آسيب شيوع ميزاندر مورد  پاسخگويان نگرشديگر تحقيق مبني بر  نتايج

 :باشند مي اشاره قابل زير شرح به اندانشجوي

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Triangulation 
2. Audit check 
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آسيب اجتماعي مورد بررسي که ارزيابي پاسخگويان از ميزان شيوع آن در بين  01بين  از( اول

( بود که مربوط به رابطة دوستي با 9از حد متوسط ) باالتردانشجويان پرسش شد، ميزان تنها يک آسيب 

 .بود متوسط حد از کمتر پاسخگويان ارزيابي ها، آسيب ساير مورد در اما(. M=9.60جنس مخالف است )

 و جنسي امر به مربوط دانشجويان، بين در اجتماعي هاي آسيب ترين شايع پاسخگويان، نظر از( دوم

که ارضاي آنها به شکل معمول در جامعه گاه با تابو  هايي آسيب درحقيقت، بود؛ مخالف جنس با رابطه

ها، بايستي به رابطة دوستي با جنس مخالف  ن دسته از آسيبهمراه است و سرکوب شده است. در اي

(9.60=M ،)مخالف جنس با نامشروع جنسي رابطة (0.01=M )مختلط دوستانة هاي پارتي و ها نشست و 

(0.00=M .اشاره کرد ) 

هاي اجتماعي در بين دانشجويان نيز، به ترتيب مربوط  ترين آسيب شايع از کم پاسخگويان ارزيابي( سوم

(، M=0.90) موادّمخدر خريدوفروش(، M=0.04) حشيش از استفاده(، M=0.00ه استفاده از شيشه )ب

آنها از  ارزيابي( بود. اما در نقطة مقابل، M=0.48) روانگردان هاي قرص مصرف و( M=0.40) الکل مصرف

 گروهي هاي حثب نتايج که است بوده سيگاربه  مربوطمادۀ دخاني مصرفي در بين دانشجويان،  ترين شايع

 پس و است داشته دخاني مواد بقية با قياس در دانشجويان، بين در آن مصرف شيوع بر داللت نيز متمرکز

 قرار داشت. بعدي رتبة در قليان مصرق آن، از

 )تهران(. «کشن مي سيگار بعضي 0 فاطمية پشت که ديدم وقتا بعضي»

 )الزهرا، د. پژوهش هنر(. «... پنهاني خيلي خوب ولي کنند، مي استفاده سيگار که ها بچه هستند»

)گيالن، د.  «کنه مي خفه آدمو بوش و آيد مي بغلي اتاق از کنيم مي باز را بالکن دَر هميشه سيگار بوي»

 تربيت بدني(.

 از معدودي در اما داشتند، روانگردان هاي قرص مصرف شيوع با رابطه در منفي نظر پاسخگويان گرچه

 دانشجويان بين در ها قرص اين مصرف از خوابگاه مديران پيراموني، هاي دانشگاه در ژهوي هب ها، خوابگاه

 .اند گفته

 هاي معجون قالب در و خاص بندي بسته و شکل با روانگردان هاي قرص يا مواد توزيع و پخش»

 اريدشو بسيار کار آن کنندگان توزيع کشف و شناسايي متأسفانه که است ها خوابگاه محيط در گياهي

 )بيرجند، مديرکل خوابگاه(. «است

 سيگار مصرف دختران، خوابگاه در اجتماعي هاي آسيب شيوع از ارزيابي در نيز خوابگاه مسئولين حتي

 سخن اجتماعي هاي آسيب افزايش صعودي روند از گاه و اند دانسته دختران بين در آسيب ترين شايع را

 .اند  گفته

 «الکلي مشروبات و باال رود مي دارد سيگار نمودار اين اما. بود تابو چيز يک سيگار پيش، سال چند تا»

 )الزهرا، مسئول خوابگاه خواهران(. 
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 در کننده شرکت دانشجويان از معدودي نيز، الکلي مشروبات استعمال و موادّمخدر مصرف با رابطه در

 دانشجويان برخي سوي از وادم اين مصرف به پيراموني، نيمه هاي دانشگاه از يکي در گروهي بحث جلسات

 :اند کرده اشاره

 )کرمان، ک.ا. ادبيات فارسي(. «ام کرده استشمام را موادّمخدر بوي قبالً»

 و شده سرو مشروب اتاق فالن در که داده اطالع من به دوستانم از يکي ولي نشدم، متوجه خودم من»

 اهل که کساني همة که شدم مطلع د،دهن نمي خبر مسئولين به ها اتاقي هم چطور که شدم جويا وقتي

 هاي آبي(.  )کرمان، ک.ا. سازه «دارند سکونت اتاق يک در هستند، کار اين

هاي اجتماعي در بين دختران خوابگاهي، از نوع  گوياي اين واقعيت است که جنس آسيب نتايج( چهارم

آسيب اجتماعي به معناي جرمي  روابط دوستي است )رابطة دوستي، رابطة جنسي و پارتي( تا موادّمخدر و يا

هاي مورد  مخالف در اکثر دانشگاه جنسآن )مصرف شيشه، حشيش، موادّمخدر، مصرف الکل و...(. رابطه با 

 آسيب ترين چه در مناطق مرکزي و چه در مناطق پيراموني، بسيار شايع بود و به عنوان مهم ،مطالعه

 خانواده از دوري از ناشي عاطفي خأل به دليل نيز بيشتر که است شده ياد دختر دانشجويان بين در اجتماعي

. گيرد مي صورت ديگر سوي از جامعه سطح در پسر و دختر بين روابط آزادي محدوديت و طرف يک از

 :مثال براي

 ارتباط مخالف جنس با عاطفي، خأل خاطر به يا خانواده از دوري خاطر به دانشجوها بعضي متأسفانه»

 )اهواز، ک.ا. برق(....  «کرده برقرار

 بيرون هم با روز هر و داشتند رابطه مخالف جنس با که ديدم ها بچه بين در ولي...  ندارم تجربه»

 شناسي(. )اهواز، ک. جامعه «بودند

 بر آنها. بودند خوابگاهي دانشجويان بين در مخالف جنس با رابطه شيوع به قايل نيز خوابگاه ينمسئول

 از که است دختر دانشجويان براي جدي آسيب يک حاضر درحال مخالف، جنس با اطارتب اين که باورند اين

 آسيب شود، مي گسسته رابطه که مدتي از بعد و کرده پيدا مخالف جنس به شديدي وابستگي عاطفي نظر

 .دارد دختران براي رواني و روحي فراواني

 دختري دوست و پسر دوست سئلةم همين بيشتر دانشجوها، بين نداريم، خيلي هم اجتماعي مشکالت»

 )تبريز، کمک سرپرست(. «است

 خودکشي يک ها داستان همين سَر مثالً. مشکلي چه هم آن است، بزرگي مشکل هم پسر دوست»

 )اروميه، سرپرست(. «داشتيم

 کنيم، نگاه پسر و دختر رابطة موضوع به گرايي برساخت نگاه از اگر که اينجاست نکته اما

 از بخشي نظر از آسيب، يک عنوان ي داشتن رابطة دوستي با جنس مخالف بهتلق حاضر، درحال

از  زايي آسيب تعبير آنها و است مردود ندارند، اي رابطه چنين حتي و/يا دارند را رابطه اين که دانشجوياني



 

 

 

 

 

 09 هاي اجتماعي دختران   ...  پور گتابي/ خوابگاه دانشجويي و آسيب زاده، حبيب سراج

 

 

اي را جزء حوزۀ خصوصي خويش دانسته و آن را  آن ندارند. اين بخش از دانشجويان داشتن چنين رابطه

پژوهشگر اين نوع  و دولت حاکميت، مقام در اگر ماکنند. بنابراين، حتي  بخشي از زندگي عادي تلقي مي

رابطه را آسيب تلقي کنيم، اما مرتکبين اين رفتار نگاه غيرانحرافي به آن دارند. براي مثال، دانشجويان 

 گويند: زير در اين رابطه چنين مي

... وقتي وارد  است عادي و نيست مربوط کسي به و تاس شخصي مسائل جزء پسر، دوست داشتن»

 )کرمانشاه، د.(. «است طبيعي مخالف جنس با رابطه شوند،محيط خوابگاه مي

 چي هدفت داره بستگيگم مشروع و بايد باشه، البته  گن نامشروع، من مي اين ارتباطات که اينا مي»

 )تهران(. «کنه يم منحرف را عشق رابطة تو جنسي و جسمي رابطة چون باشه،

 نديدم، آموزش و بوده تابو نظرمون از که ما ولي نداره، ارتباط کسي به پسر و دختر دوس بين ارتباط»

 )تهران(. «رابطه اين کيف و کم آموزش براي خوبيه بستر خوابگاه

 شناسانه به هاي مرکزي نيز فاقد هرگونه نگاه آسيب حتي يکي از دانشجويان در يکي از دانشگاه يا

 داند: را جزو نيازهاي زيستي يک انسان مي اي رابطهرابطه با جنس مخالف بوده و چنين 

 «شدن داشته دوست داشتن، دوست به نياز نيازه، يک نيست، آسيب يک صددرصد مسائل اين»

 )خوارزمي، ک.ا. صنايع(.

 قرار سنجش مورد و گرفته نظر در تحقيق تيم سوي از آسيب عنوان به که مسائلي اين همة کنار در اما

اين  ازجملة. کردند اشاره هم ديگري هاي آسيب به ها دانشگاه از بسياري در خوابگاه مسئولين گرفتند،

شناسانه به آن در بين دانشجويان مفقود است.  ها، استفاده از فضاي مجازي بود که اين نگاه آسيب آسيب

 و آسيب يک عنوان اي عدم تلقي آنها از آن بهبدين معني که عدم اشارۀ دانشجويان به اين مسئله، به معن

 مفرط استفادۀ خوابگاه مسئولين صورت، هر در اما. است بوده روزمره زندگي از بخشي عنوان به آن از تلقي

 .اند کرده نگراني اظهار دانشگاه در آن شيوع از و دانسته آسيب نوعي را مجازي فضاي از دانشجويان فربة و

 هزاران فرد. شوند مي دوست راحت... و تلگرام اينستاگرام، به مادکردناعت چت، مجازي، فضاي»

)الزهرا،  «بشود سازي فرهنگ آنها به بايد.  کنند مي اعتماد او به دختران اما داده، انجام خالف

 مديرکل خوابگاه(.

. است برداشته ميان از را ديوارها و ها حريم که است مجازي فضاي تکنولوژي مسئلة...  ديگر مشکل»

 توسط سهواً يا عمداً دانشجويان تصاوير که ايم کرده دريافت زمينه اين در نيز متعددي گزارشات

 برخورد آن با جديداً که ديگري. مورد شده منتشر نامحرم افراد بين در دوستانشان و هايشان اتاقي هم

 )بيرجند، مديرکل خوابگاه(. «ايم کرده
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 گرايش مخالف جنس به 16، 10 دهة هاي بچه که است اين ود،ش توجه آن به بايد که اي نکته... »

 آسان دسترسي و مجازي فضاي وجود اثرات به بايد البته. شوند مي پسران با دوستي روابط وارد و دارند

 ها(. )لرستان، مدير مجتمع خوابگاه «داشت توجه مسئله اين روي بر اينترنت به

 اين. است دانشجويان بدحجابي يا حجابي کم اند، کرده ارهاش آن به خوابگاه مسئولين که ديگري آسيب

 زياد را حجاب شود، مي داده آنها به که اي نامه آيين تذکرهاي رغم علي دانشجويان، که معتقدند مسئولين

 .کنند نمي رعايت

 مثالً و کنند نمي توجه اما ايم، داده تذکر اينان به بارها روند، مي بيرون بدحجاب دانشجويان از برخي»

 گير شما آييم مي هم اينجا و دهد مي گير ارشاد گشت بيرون هستم، دکتري دانشجوي من گويند مي

 )علم و صنعت، نگهبان(. «دارند نگهباني با بدي برخورد کالً و دهيد مي

 )تبريز، سرپرست(. «دهيم مي تذکر آنها به که دارند، غليظ آرايش يا ناجور هاي پوشش هم ها بعضي»

 يندرت از سو هاي اجتماعي است که البته به هاي مختلط نيز از ديگر آسيب و دوستي ها نشست

 .اند کرده اشاره آن به مسئولين از معدودي واذعان شده  يانپاسخگو

 اينها که شده ايجاد پسر و دختر هاى دوستى مثالً اند، نرفته منزل ولى زده منزل خروجى که بوده»

 تا خود پسر دوست با روند مى بيرون صبح که مواردى باشند، هم با ار شب کالً که اى خانه اند رفته

 االنبياي بهبهان، سرپرست(. )خاتم «عصر

 

 هاي اجتماعي بين دانشجويان پاسخگويان در مورد شيوع آسيب نگرش :1شمارة  جدول

 کم اصالً ها آسيب
 تا

 حدي
 n M SD دانم نمي کامالً زياد

 0.20 0.23 0439 06.6 2.1 1 06.0 09.0 06 سيگار کشيدن .0

 2.38 0.11 0439 90.0 2.6 4.1 3.0 01.0 96 قليان کشيدن .0

 2.86 0.62 0430 40.8 2.4 0.1 6.1 04.1 94.1 موادّمخدر از استفاده .9

 2.61 0.90 0439 43.9 2.9 2.6 0.6 1.6 93.1 موادّمخدر فروش و خريد .4

 2.60 0.04 0439 00 2.9 2.0 0.1 0.1 42.3 حشيش از استفاده .0

 2.03 0.00 0430 02.8 2.0 2.4 0.0 0.6 40.0 شيشه از استفاده .6
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 هاي اجتماعي بين دانشجويان پاسخگويان در مورد شيوع آسيب نگرش :1شمارة  دولادامه ج

 ها يخوابگاه اتاقي و هم هم توسط دخاني مواد مصرفدر مورد  گويانپاسخ نگرش

 هاي اتاقي هم( معتقد بودند درصد 30.0) يانپاسخگو اکثر معتبر، درصد براساس گرچه که داد نشان نتايج

 ،اند داشته اذعان اتاقي هم توسط دخاني مواد مصرف بهآنها  درصد 1.8و  کنند نمي مصرف دخاني مواد آنها

 00.8جوابي  تقليل يافته و حاکي است که اگر دليل بي درصد 80.4راساس درصد نسبي، اين نسبت به اما ب

ها بدانيم،  اتاقي اين پرسش را نيز مدرکي دالّ بر کتمان مصرف مواد دخاني توسط هم به پاسخگويان درصد

 کم اصالً ها آسيب
 تا

 حدي
 n M SD دانم نمي کامالً زياد

 2.82 0.40 0488 48.6 2.9 0.9 4.0 3.6 96.0 الکل مصرف .1

 ايه قرص مصرف .8

 روانگردان
94.1 8 9.8 0.1 2.1 00.0 0413 0.48 2.88 

 جنس با دوستي رابطة .3

 مخالف
1.1 0.6 08 96.8 08.1 09.0 0482 9.60 0.00 

 با نامشروع جنسي رابطة .02

 مخالف جنس
04.0 00.0 00.0 02.4 9.0 44.0 0482 0.01 0.09 

 با جنسي رابطة .00

 همجنس
09 09.3 8.0 9.9 0.0 43.8 0486 0.39 0.21 

 تأمين بخاطر فروشي تن .00

 زندگي هزينة
00 8.3 6.6 9.6 0.9 01.6 0489 0.32 0.09 

 هاي پارتي و ها نشست .09

 مختلط دوستانة
01.9 00.9 06.0 00.9 9.0 42.1 0411 0.00 0.04 

 نامناسب بسيار پوشش .04

 به آقايان ورود زمان در

 خوابگاه

92.1 04.0 01 3.0 9.1 00 0486 0.03 0.01 

 بين ردزدوخو و دعوا .00

 دانشجويان
04.4 94.3 01.0 6.0 0.4 00.3 0481 0.00 2.36 

 شخصي وسايل سرقت .06

 اتاق از
08.3 06.6 09.6 00.8 4.0 09.8 0430 0.02 0.09 

 شخصي وسايل سرقت .01

 يخچال از
98.6 00.0 00.0 6.4 0.4 08.8 0430 0.39 0.02 

 1811 28.1 ..21 6.84 .28 486 1.82 11 2.81 مقياس
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کنند.  خاني مصرف ميآنها مواد د هاي اتاقي هماين باورند که  بر پاسخگويان درصد 08.6در اين صورت 

 البته بر اين استدالل، خطا نيز وارد است و بايستي اين خطا را در نظر گرفت.

 بيشتر پاسخگويانخوابگاهي، قطعاً نسبت اظهارشده از سوي  رابطه با مصرف مواد دخاني توسط هم در

 دخاني مواد آنها هاي خوابگاهي هم که اند گفته پاسخگوياناز  درصد 44.0در اين زمينه،  که طوري هب است؛

 .بودند قايل ها خوابگاهي هم سوي از مواد اين مصرف عدم به نيز درصد00.3 و کنند مي مصرف

به دو سوم پاسخگويان  قريبها،  خوابگاهي هم و/يا ها اتاقي هم توسط دخاني مادۀ نوع با رابطه در

سوي دانشجويان است. پس از  از مصرفيترين مادۀ دخاني  شايع سيگار( معتقد بودند که درصد 64.1)

 هاي بعدي قرار داشتند. سيگار، قليان، موادّمخدر سنتي، موادّمخدر صنعتي و پيپ در رتبه

 ها خوابگاهي اتاقي و هم توسط هم الکلي مشروبات مصرفدر مورد  پاسخگويان نگرش

 مواد که هايي اتاقي هم با تقريباً(، درصد 1.1) کنند مي مصرف الکلي مشروبات که هايي اتاقي هم نسبت

 که بودند باور اين بر پاسخگوياناز  درصد 1.1 درحقيقت،. است برابر(، درصد 30.6) کنند مي مصرف دخاني

 0 تا 0 به درصد 0.0 بين، اين در که کند  مي مصرف الکلي مشروبات آنها هاي اتاقي هم از نفر يک حداقل

کنندۀ  هاي مصرف خوابگاهي در رابطه با نسبت هم اما .اند کرده اشاره بيشتر و نفر 6 به درصد 0.9 و نفر

 44.0کنندۀ مواد دخاني ) هاي مصرف خوابگاهي (، اين نسبت کمتر از همدرصد 91.3الکلي ) مشروبات

کنند تا  زعم پاسخگويان، دانشجويان ساکن در خوابگاه بيشتر مواد دخاني مصرف مي ( است. يعني بهدرصد

 پاسخگوياناز  درصد 03.4بع و محل تهية موادّمخدر يا مشروبات الکلي، منا در خصوصمشروبات الکلي. 

 .کنند مي تهيه شهر سطح از را الکلي مشروبات يا موادّمخدر دانشجويان که بودند باور اين بر

 پاسخگويان توسط دخاني مواد مصرفسن آغاز  و زمان تجربه،

(، درصد 0.1) سيگار(. درصد 4.3است ) قليان کنند مي مصرف پاسخگويان که دخاني مادۀ ترين شايع

هاي بعدي از نظر شيوع  ( در رتبهدرصد 2.0( و پيپ )درصد 2.6(، موادّمخدر )درصد 0.1مشروبات الکلي )

مصرف در بين پاسخگويان قرار داشتند. در رابطه با زمان مصرف مواد دخاني نيز، در سه مادۀ دخاني 

کردند. اما در  از ورود به دانشگاه اين مواد را مصرف مي قبل نپاسخگوياسيگار، قليان و مشروبات الکلي، 

اند. اين نتيجه  از ورود به دانشگاه شروع به مصرف اين مواد کرده بعد پاسخگويانمورد دو مادۀ دخاني پيپ، 

نقش مهمي در گرايش دانشجويان به مصرف پيپ و  خوابگاه، ويژه به ،دانشگاه احتماالًدهد که  نشان مي

خدر داشته است و بخشي از اين گرايش ناشي از اين دو فضاست )که البته عوامل ديگري نيز در آن موادّم

 مادۀ ماهيت برحسب سن اين پاسخگويان، توسط دخاني مواد مصرف آغاز سن با رابطه درنقش دارند(. 
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( و M، 0.84=SD=01.04از همه مصرف قليان را شروع کرده ) پيش آنها که طوري به. است متفاوت دخاني

اينکه در بين مواد  ( کمتر از بقيه است. ضمنM، 9.09=SD=08.80پس از آن، سن آغاز مصرف سيگار )

( M، 0.29=SD=02.99کنند ) موادّمخدر را ديرتر از همه شروع مي مصرف پاسخگوياندخاني مورد مطالعه، 

 .است بوده دانشگاه به رودو از بعد ديدم، قبلي نتايج در طورکه ن هما بقيه، به نسبت تأخير اين که

 تجربه و زمان مصرف مواد دخاني توسط پاسخگويان :2جدول شمارة 

 دخاني مواد

 مصرف زمان مصرف وضعيت

M SD 1 )مصرف 

 کنم مي

 مصرف( 2

 کنم نمي
N 

1 )
بل

ق
 از 

ن
مد

آ
 

 به

اه
شگ

دان
 

2 )
عد

ب
 از 

ن
مد

آ
 

 به

اه
شگ

دان
 

6 )
عد

ب
 از 

ن
مد

آ
 

 به

اه
بگ

وا
خ

 

n 

 سيگار
f 64 0010 0993 03 00 1 60 

08.80 9.09 
% 0.1 31.9 022 41.0 40 00.0 022 

 قليان
f 004 0004 0998 13 03 1 000 

01.04 0.84 
% 4.3 30.0 022 68.1 00.0 6.0 022 

 پيپ
f 00 0909 0900 9 3 0 04 

03 0.98 
% 2.0 33.0 022 00.4 64.9 04.9 022 

 موادّمخدر
f 09 0923 0900 0 6 9 02 

02.99 0.29 
% 2.6 33.4 022 02 62 92 022 

 مشروبات

 الکلي

f 64 0061 0990 08 00 02 09 
03.03 9.03 

% 0.1 31.9 022 00.8 08.9 08.3 022 

 يانو پاسخگو دانشجويان بين درخواهي(  )ناهمجنس مخالف جنس با ارتباط

داشتند، بسيار باال بود  مخالف جنس با اهخوابگ ياندانشجو برخي رابطة به پاسخگوياناعتقادي که  ميانگين

(. در پاسخ به اين سؤال که M، 0.02=SD=4.04( را به خود اختصاص داده است )0از  4و عددي باالتر از )

 60.4) پاسخگوياندارند، حدود دو سوم  رابطهچقدر معتقديد برخي دانشجويان خوابگاه با جنس مخالف 

 8 دانشجويان بين در گروهي بحث نتايجدانشجويان دختر بودند.  در بين رابطه( موافق وجود اين درصد

 کرده تأييد را خوابگاهي دانشجويان بين در مخالف جنس با رابطه گستردگي و وجود صحّت نيز، دانشگاه

 گستردگي از و نداشته هم با تفاوتي پيرامون و مرکز هاي دانشگاه در رابطه اين اينکه جالب نکتة و است

 .بودند برخوردار انييکس تقريباً
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 را خود غيبت بعد شب و گذرانند مي خوابگاه از بيرون در مخالف جنس با را شب اي عده که ام ديده من»

 )کرمان، ک.ا. حقوق(. «کنند مي موجه مختلف هاي بهانه به

ديگر در همين زمينه آن است که رابطه با جنس مخالف حتي در بين دانشجويان متأهل نيز  نتيجة

 و برخي از آنها نيز با جنس مخالف رابطه دارند. وجود 

 دختره که بود اين مشکلش داشت، اخالقي فساد که داشتم اياتاقيهم يک بودم، که اول ترم من»

)خوارزمي، ک.  «رسيد مي تا شيش به شايد تا، دو نَه يکي نَه حاال داشت، هم پسر دوست داشت، نامزد

 تربيت بدني(.

 )کرمان، جمعي از دانشجويان(. «دارند رابطه نيز مخالف جنس اب متأهل دختران برخي»

 ومرحلة قبل  دورابطه با جنس مخالف در  ازخودِ دانشجويان پاسخگو  تجربة ،تحقيق اين در همچنين،

 شکل و داشتن بر مبني داللت چندين گوياينتايج  کهبه دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت  ورود ازبعد 

 :بود مخالف جنس با رابطه تجربة

 را مخالف جنس با رابطه دانشگاه، به ورود از قبل( درصد 03.1) پاسخگويانيک پنجم  حدود( اول

 اَشکال با و نوعي به کشور، مدارس در تحصيل به شاغل آموزان دانش پنجم يک عبارتي، به. اند کرده تجربه

 به خوابگاه، ويژه هب دانشگاه، به دورو از بعد نسبت اين است طبيعي و دارند رابطه مخالف جنس با مختلف

بيشتر نيز خواهد شد. نتايجي که در ادامة اين موضوع و در رابطه با تجربة رابطه با  آن بر حاکم شرايط دليل

از ورود به  پس پاسخگوياننيز نشان داد که  شد حاصل دانشگاه به ورود از پس زمان در الفجنس مخ

رابطه با جنس  داراي پاسخگويانرش داده و به همين خاطر نسبت دانشگاه، رابطه با جنس مخالف را گست

به  درصد 03.1بيشتر از زمان قبل است. بدين معني که نسبت مورد نظر از  ،بعد از ورود به دانشگاه مخالف

 افزايش يافته است، يعني از يک پنجم به يک چهارم. درصد 04.9

در زمان قبل و بعد از ورود به دانشگاه تغيير  مخالف جنس با خوابگاهي دانشجويان رابطة شکل( دوم

 با رابطه غالب شکل همچنان گرچه که طوري هاست. ب يافتهکرده و از رابطة کالمي به رابطة رفتاري تغيير 

بعد از ورود به درصد  40.0قبل از ورود به دانشگاه، درصد  40.9تماس تلفني است ) مخالف جنس

زمينه حاصل شده اينکه بعد از ورود به دانشگاه، از رابطة کالمي و تلفني دانشگاه(، اما تغييري که در اين 

 09.9 قبل، درصد 08.3) رفتن بيرون نوع از رفتاري رابطة نسبت و شده کاسته مخالف جنس با پاسخگويان

 .است يافته افزايش( بعد درصد 6.9 قبل، درصد 4) فيزيکي تر نزديک روابط و( بعد درصد

چه در زمان قبل و چه « مايل نيستم پاسخ بدهم»گزينة  در پاسخگويان اليبانسبت  وجود( سوم

دارد که احتمال  آنهاواقعيت رابطه با جنس مخالف از سوي  سازي پنهاندر زمان بعد از ورود، نشان از 

 اند. وجود دارد، منتهي از اظهار آن سَر باز زده آنانوجود رابطه در هر دو زمان از سوي 
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با جنس مخالف در دو زمان قبل و بعد از ورود به  پاسخگويان ةتجربه و شکل رابط :6شمارة  جدول

 دانشگاه

 طبقات و متغيرها

 دانشگاه به ورود از بعد دانشگاه به ورود از قبل

F 
 %

 نسبي

 %

 معتبر
f 

 %

 نسبي

 %

 معتبر

 رابطه داشتن تجربة

 مخالف جنس با

 04.9 04 622 03.1 03.6 483 بله( 0

 10.1 14.1 0868 82.9 13.0 0388 خير( 0

 022 38.1 0468 022 33.0 0411 کل

 - 0.9 90 - 2.3 09 جواب بي

N 21.. 1.. - 21.. 1.. - 

 داشتن درصورت

 آن سطح رابطه،

 پيامک،)تماس،  تلفن حد در( 0

 ...(و اجتماعي هاي شبکه
060 02.0 40.9 082 00.0 40.0 

 09.9 6.4 003 08.3 4.4 023 رفتن بيرون( 0

 6.9 0.1 49 4 2.3 09 فيزيکي نزديکتر روابط( 9

 00 0.1 049 00.0 0.0 092 بدهم پاسخ نيستم مايل( 4

 8.0 0.0 06 3.9 0.0 04 ساير( 0

N 1.. 2681 1.. 4.1 2.82 1.. 

 يانو پاسخگو دانشجويان بين درخواهي(  )همجنس موافق جنس با رابطه

 مشاهده مطالعه مورد هاي دانشگاه از برخي در که است اجتماعي هاي يبآس ديگر از خواهي همجنس رابطة

 6.0) پاسخگوياننظر حدود يک دهم  از. است مخالف جنس با رابطه از کمتر بسيار آن نسبت اگرچه شده،

آنها  درصد 09.1کامالً( برخي دانشجويان خوابگاه با همديگر رابطة جنسي دارند و  درصد 4.0زياد و  درصد

 رابطة وجود کامل مخالف پاسخگويان درصد 00.0اند. در اين بين،  زان کم اين رابطه گفتهاز مي

 ندارد صحّت و خطاست زمينه اين در ها شنيده که داشتند اعتقاد و بوده دانشجويان بين در خواهي همجنس

(0.43=M، 0.30=SD.) 

 يت بازرگاني(.)الزهرا، د. مدير «شنيديم ولي نديديم، رو بازي همجنس خودمون... »

 با که داشتن دوست همديگرو اينقدر دختر تا دو که بودم گراييهمجنس از مورد دو شاهد خودم من»

 )خوارزمي، ک.ا. فيزيک نانو(. «نداشتن ارتباط پسري هيچ

 )اروميه، ک.ا. معدن(. «کردند شان جمع بودند، ها سري يه اولمون طبقة تو شنيديم ما»
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 در خواهي همجنس موارد برخي وجود به نيز مطالعه مورد هاي دانشگاه در ها خوابگاه برخي مسئولين

 .اند کرده اشاره دانشجويان بين

 )خوارزمي، نگهبان(. «شده گزارش بازي همجنس مورد دو»

 )بيرجند، مسئول خوابگاه خواهران(. «بازي همجنس»

 آنها درصد 0.9 تنها شد، رسشپ پاسخگو دانشجويان خودِ از موافق جنس با رابطه تجربة وقتي ازطرفي،

 پيرامون. ندارند موافق جنس با اي رابطه هيچ که اند گفته درصد 38.1 و داده تجربه اين داشتن به مثبت پاسخ

 بودند، کرده اشاره موافق جنس با رابطه وجود به که پاسخگوياني درصد از 04 نيز، موافق جنس با رابطه شکل

 خطا با سؤال، اين در ها پاسخ نسبت موضوع، ماهيت دليل به البته. ردندک اعالم فيزيکي را رابطه اين شکل

 تجربه، داشتن شامل زمينه اين در شده مطرح سؤال سه در پاسخگويان کل تعداد ناهمخواني و است همراه

 . دارد دانشجويان برخي سوي از موضوع کتمان بر داللت پاسخ، به ميلي بي گزينة و رابطه شکل

 يريگ نتيجه و بحث

هاي اجتماعي دختران  سنخ آسيب»کرد که:  يبند و صورت بندي جمع گزاره اين با توان مي را ها يافته کلّيت

هاي اجتماعي  در رابطه با وضعيت آسيب که طوري هب«. خوابگاهي، امر جنسي و رابطه با جنس مخالف است

 بين در يگارمصرف س يو حت لکليا مشروبات و موادّمخدر مصرفدر خوابگاه دختران، نتايج نشان داد که 

 در اما ،(است پايين خوابگاه در ها آسيب اين يوعآنها از ش ارزيابي اينکه  )ضمن است کمخوابگاهي  دختران

 وقتي که طوري به. دارند موافق جنس گاه حتي و مخالف جنس با اي گسترده دوستي روابط مقابل نقطة

 متوسط حد از باالتر آسيب يک تنها ميزان گرفت، قرار ندانشجويا اختيار در اجتماعي آسيب 01 فهرست

ها، ارزيابي  (. اما در مورد ساير آسيبM=9.60) است مخالف جنس با دوستي رابطة به مربوط که بود( 9)

ها رواج چنداني  دهد که از نظر دانشجويان ساير آسيب پاسخگويان کمتر از حد متوسط بود و اين نشان مي

هاي زندگي دانشجويان دختر از مشکالت و آسيب يکي( 0930و شکري ) نوري شجاع در خوابگاه ندارند.

زندگي دانشجويي در  يها از چالش يکي( 0930) ينرفتاري و پرو_غيربومي را ناهنجاري اخالقي

هاي اجتماعي مانند اعتياد و  رخطر و آسيبگرايش به رفتارهاي پُ راهاي خودگران در شهر تهران  خوابگاه

( 0209) کِلِمنت، دِله، کِهايند و موداپ يز،ن خارجي مطالعات در. اند واع موادّمخدر و... عنوان کردهمصرف ان

اي که روي خوابگاه دانشگاه تکنولوژي آکور انجام دادند، دريافتند که دانشجويان از نرخ پايين  در مطالعه

 جرايم در خوابگاه راضي بودند.

 روابط نوع از خوابگاهي، دختران بين در اجتماعي هاي آسيب جنس که است واقعيت اين گوياي نتايج

 آن جرمي معناي به اجتماعي آسيب يا و موادّمخدر تا( پارتي و جنسي رابطة دوستي،)رابطة  است دوستي
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 در اجتماعي هاي آسيب ترين شايع ديگر، عبارت به...(. و الکل مصرف موادّمخدر، حشيش، شيشه،)مصرف 

 ارضاي که هايي آسيب حقيقت،در بود. مخالف جنس با رابطه و جنسي امر به مربوط ،خوابگاهي دختران بين

 دوستي رابطة مانند هايي آسيب است، شده سرکوب و است همراه تابو با گاه جامعه در معمول شکل به آنها

 اين،بنابر. مختلط دوستانة هاي پارتي و ها نشست و مخالف جنس با نامشروع جنسي رابطة مخالف، جنس با

 هاي آسيب تا آنهاست آزادي محدوديت از ناشي هاي آسيب خوابگاهي، دختران بين در اجتماعي هاي آسيب

از عوامل  يکيکه  دريافتند( 0939) همکاران و مرادي.... و جامعه از سرخوردگي و نااميدي بيکاري، از ناشي

در  کهنفس در آنهاست مادبهاصفهان، ضعف اعت يدر دانشگاه علوم پزشک خوابگاهي دختران يرشدندرگ

ويژه در رابطه با  هب آنها،نفس، ميزان خطرپذيري افزايش اعتمادبه با الطبعسطح متوسط قرار دارد و ب

 نگرش مورد در نيز( 0984) همکاران و مثنوي که پژوهشي در. بدياکاهش مي ،رخطررفتارهاي پُ

 از جنسي نيازهاي سرکوب به دادند، صورت ها اهخوابگ در انحرافي رفتارهاي مورد در خوابگاهي دانشجويان

توان در نوع  هاي ناشي از محدوديت آزادي را، مي آسيب اين. است شده اشاره خوابگاهي دختران سوي

 دانشجويي خوابگاه منفي هاي ويژگي مورد در آنها که جايي کرد؛ مشاهده نيز خوابگاه به دانشجويان نگرش

 دختران رابطة به که است موردي به مربوط آنها، منفي نگرش ترين ستهبرج و ترين عمده گويند، مي سخن

 خأل و خانواده از دوري دليل به خوابگاه دانشجويان از برخي» معتقدند و کرده اشاره پسران با خوابگاهي

 «.کنند شان را با پسران پُر مي تنهايي عاطفي

تماعي است. براي مثال، نتايج هاي اج ديگر، نقش خوابگاه در گرايش دختران به آسيب موضوع

مطالعه پيرامون داشتن رابطه با جنس مخالف در دو مرحلة قبل از ورود به دانشگاه و مرحلة بعد از ورود 

، يک پنجم( قبل از ورود به دانشگاه، درصد 03.1به دانشگاه نشان داد که حدود يک پنجم دانشجويان )

 اين دانشگاه، به ورود از پس و اند کرده تجربه را لفمخا جنس با رابطه مختلف اَشکال با و نوعي به

 رابطه شکل دانشگاه، به ورود از پس اينکه ضمن (. چهارم يک، درصد 04.9) است يافته گسترش رابطه

 مخالف جنس با رابطه غالب شکل همچنان گرچه است؛ يافته تغيير رفتاري رابطة به کالمي رابطة از نيز

 درصد 40.0 دانشگاه، به ورود از قبل درصد 40.9: کالمي)رابطة  است يتلفن تماس صورت به و کالمي

 تر و روابط نزديک ]بعد درصد 09.9 قبل، درصد 08.3[رفتن  رابطة رفتاري: بيرون دانشگاه، به ورود از بعد

 نيز دخاني، مواد مصرف زمينة در ويژه هب ها، آسيب ساير مورد در. ]درصد بعد 6.9 درصد قبل، 4[فيزيکي 

 بر مبني دانشجويان خود نظر اگرچه است؛ شده آنها به دانشجويان گرايش موجب خوابگاه حدودي تا

 که درحالي(. درصد 80.0) است بوده اجتماعي هاي آسيب به خود گرايش در خوابگاه پايين بسيار نقش

 از قبل دانشجويان که داد نشان دانشجويان بين در دخاني مواد مصرف مستقيم سنجش از حاصل نتايج

 در اما. کردند مي مصرف را الکلي مشروبات و قليان سيگار، دخاني مادۀ سه خوابگاه، و دانشگاه به ورود
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 مواد اين مصرف به شروع دانشگاه به ورود از بعد دانشجويان موادّمخدر، و پيپ دخاني مادۀ دو مورد

يش دانشجويان به مصرف پيپ و نقش مهمي در گرا خوابگاه، ويژه هب دانشگاه، عبارتي، به. اند کرده

 عوامل تأثير نبايد اينکه  مخدر داشته است و بخشي از اين گرايش ناشي از اين دو فضاست )ضمنموادّ

در  (0204همکاران ) و حيدرآبادي بابايي زمينه، همين درو بالطبع کنترل کرد(.  شد منکر را ديگر

پزشکي شهيد  ويان خوابگاهي دانشگاه علوماي که روي شيوع مصرف موادّمخدر در بين دانشج مطالعه

ها و  بار مواد را در خوابگاه دانشجويان اولين درصد 08بهشتي تهران انجام دادند، دريافتند که حدود 

( و 0930) شکرالهيهاي دانشجويي آغاز کرده بودند.  هاي و پارتي در نشست درصد 41.0ها و  پارک

خوابگاه  که دريافتند دانشجويان بر دانشجويي خوابگاه يرتأث بررسي با نيز (0200) افتخار و اجمل

 . شود ميو موادّمخدر  يگارو مصرف س جرم ارتکاب به دانشجويان يکدانشجويي موجب تحر

 ديدگاه براساس توان يرا م خوابگاهي دختران يندر ب ياجتماع هاي آسيب شيوع يتاز واقع بخشي

متقابل  هاي کنش و ها  يناميسمبا انواع د ياجتماع ييفضا خوابگاه که کرد تحليل چنين متقابل کنش

ساترلند « نظرية پيوند افتراقيِ» چارچوبها، در  کنش يناز ا بسياري که است دانشجويان يمابينف ياجتماع

 يدارد. رفتارها انحرافي رفتار با مستقيمي و مثبت ارتباط ضداجتماعي هماالنِ با پيوند و اند يادگيريقابل 

است که  يانحراف يها و هنجارها از ارزش يخاص با نظام يفرهنگ خوابگاه وابسته به خُرده در يانحراف

ملزم  طبيعي، طور هو معاشرت کنند، ب نشيني هم فرهنگ خُرده ينکه با افراد وابسته به ا دختري ياندانشجو

 نقض را او هک شوند يفرهنگ م از خُرده يو هنجار ارزشي نظام ينبا ا يينوا و هم يريپذ به جامعه

خُرده  درون در انحراف شکل اين بگوييم، بهتر يا. کنند مي يقمسلط در جامعه و خوابگاه تشو هنجارهاي

 نوا هم فرهنگ خُرده آن قواعد با را خود فرد آن طي که است يينوا هم نوعي خود آميز،انحراف فرهنگ 

از  بخشي احتماالً که ايم همواج يماالنه يها گروه ياز سو هنجاري فشار با قضيه، يگرد سوي در. کند مي

 دختر يانخوابگاه، دانشجو يهستند. در فضا انحرافي فرهنگ خُرده  و نظام همان به وابسته خود گروه ينا

 ضعف يا)درصورت نبود  هاسختي و فشارها مشکالت، با مواجهه زمان در ويژه هب واقع، امور با برخورد در

هاي  را براساس گروه رفتارشانر سطح دانشگاه و خوابگاه(، معموالً د يو مددکار يا مشاوره نهادهاي

 انجام را آن چگونه و کنند کار چه که گيرند مي تصميم ها گروه اين داخل در و کنند هماالن خود تنظيم مي

 هاي گروه هايکنش و تفاسير ها،برداشت تأثير تحت افراد هاي واکنش و هاکنش عبارتي، به. دهند

 يدر خوابگاه را از سو انحرافي رفتارهاي شيوع ميزان بيشترين اساس، برهمين. دارد قرار نهماالنشا

کل و در سطح هماالن و اتاق به  طور هدر سطح خوابگاه ب اجتماعي آسيب ارتکاب در که بينيم يم يدختران

 بابايي ؛0983و همکاران،  شجاع) قبلي مطالعات نتايجشده است.  تبديل هنجار بالطبع و ارزش يک
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از  يکيو موادّمخدر  يگارکنندۀ س نشان داده که ارتباط با دوستان مصرف (0204همکاران، حيدرآبادي و 

 است. دخاني مواد ينبه مصرف ا خوابگاهي دانشجويان يشگرا اصلي يلدال

 کنترلي منابع از يکي که کرد اشاره خانواده با دانشجويان ارتباط موضوع به بايستي زمينه، همين در

 ضعف از حکايت شد، حاصل تحقيق اين در که اي نتيجه اما. است اجتماعي هاي آسيب به گرايش در آنها

 خوابگاهي دانشجويان که داد نشان و داشت خانواده با ارتباط و تردد کاهش دليل به کنترل اين عملکرد

 در آن از ناشي نظارت درنتيجه و خانوادگي ارتباط که طوري به هستند؛ والدين نظارت و کنترل از فارغ

 دفعه 0 تا 0 بين سال طول در( درصد 91.6) دانشجويان سوم يک از بيش. است متوسط حد در دانشجويان

خانواده  نيز( درصد 91) آنها سوم يک از بيش مورد در و کنند مي وآمد رفت شهرستان به خانواده ديدار جهت

توان گفت خانوادۀ اين نسبت از دانشجويان پس از قبولي  آيد و در نتيجه مي براي ديدن آنها به خوابگاه نمي

در دانشگاه و حضور در خوابگاه، اطالعي از موقعيت و شرايط خوابگاهي فرزندان خود ندارند. نتيجة مطالعة 

( نيز منطبق با همين يافته بود و نشان داد که والدين دانشجويان بومي، کنترل 0983مظاهري و همکاران )

آنها دارند تا دانشجويان غيربومي. اگرچه اين ارتباط پايين بين دانشجويان و خانواده به  تري روي مطلوب

 شکافي و درسي امور در درگيري وآمد، رفت هزينة آن، بودن  کننده داليل مختلفي مانند دوري راه و خسته

 زاي آسيب ويژه هب رفتارهاي بر کنترل عدم ضعيف، ارتباط اين مسلّمِ نتيجة اما افتد، مي اتفاق نسلي

همکاران حيدرآبادي و  بابايي. بيافتد اتفاق خانواده از دور به تواند مي که است خوابگاه در دانشجويان

پزشکي  در بررسي وضعيت شيوع مصرف موادّمخدر در بين دانشجويان خوابگاهي دانشگاه علوم (0204)

ه دليل عدم نظارت والدين، در برابر که دانشجويان ساکن در خوابگاه ب يافتندشهيد بهشتي تهران، در

در دختران  يانحراف رفتارهاي بروز بر خانواده نظارت و کنترل نقشپذيرترند.  مخدر آسيبمصرف موادّ

رشي در نظرية کنترل اجتماعي يتراويس ه «پيوند اجتماعي» مفهوم چارچوب در توان يرا م يخوابگاه

 رفتارهاي بروز نتيجهاجتماعي و در  افراد با هنجارهاي  نوايي ناهم اصلي دليل است معتقد که داد يحتوض

و  يريخاطر، تعهد، درگ است که شامل چهار عنصر تعلق اجتماعي پيوند نبود يا  در آنان، ضعف انحرافي

و چه  تلفني صورت هچه ب يکه مناسبات چندان يانيدانشجو سوي از خانواده با ارتباط عدم. شود مياعتقاد 

و   تمايالت ينآنها با خانواده شده و چن ياجتماع يوندهايندارند، موجب ضعف پ يوآمد رفت صورت هب

 هرچه هيرشي، با موافق ين،انحراف آزاد بداند. بنابرا  فرد خود را در ارتکاب  شود که مي  موجب  پيوندهايي

 که عيموق همچنين،. شوندمي انحراف دچار کمتر آنها باشد، بيشتر والدين با دانشجويان پيوستگي

آنها کمتر به اَعمال انحرافي  طبيعي طور به روند، مي کجاها آنها دانندمي والدينشان کنند فکر دانشجويان

  (.34-30: 0220دهند )دادسون، مي بروز خود از بزهکارانه رفتار کمتر و گرايندمي
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گاه پيشنهادهاي در خواب ياجتماع هاي آسيب بهتر هرچه يريتو مد گذاري سياست منظور به پايان، در

 اجتماعي هاي آسيب به نسبتو مديران خوابگاه  مسئوالنرويکرد  اصالح .0طرح و پيگيري است:  زير قابل

 و...( و نامشروع جنسي روابط اعتياد،گرايي،  )نظيرهمجنس ها آسيب بين تمايزگذاري جهت در دانشجويان

 .0 مديران؛ و مسئوالن تابوگونة يکردرو حذف(؛ مخالف جنس با سالم رابطة)مانند  اجتماعي نيازهاي

نبودن شرايط  با توجه به يکسان دانشجويان، پذيريجامعه نيازهاي به صحيح پاسخگويي براي ريزي برنامه

 ارائة طريق از( پسر و دختر)بين  سالم ارتباط الگوي به دستيابي .9 ؛خانوادگي و اجتماعي دانشجويان

 درک ايجاد منظور به دانشجويان با مسئولين تعامل ي،زندگ ياهآموزش مهارت نظير مقتضي هايآموزش

 و ترويجي)آموزشي،  پيشگيرانه هايبرنامه بر تمرکز .4 ؛...و غيرسالم و سالم رابطة مرز درباب مشترک

 هاي آسيب از کنترلي نوآورانه رويکردهاي کنار در هاآسيب با مواجه در( فراغت اوقات گذران سازيبهينه

 کاهش( 0و  ؛...(و پارتي در شرکت الکلي،مصرف مواد  ها،روانگردان موادّمخدر قليان،يگار، )س اجتماعي

 کارکنان حضور از ناشي ناامني موردي، دستبردهاي از ناشي)ناامني  خوابگاه در دانشجويان ناامني احساس

 (.خوابگاه محيط در مرد

 سپاسگزاري

گذاري و راهبردهاي عملياتي  هية بستة جامع سياستت»حاضر برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان  مقالة

است که با « هاي دانشجويان دختر در کشور جهت ارتقاي وضعيت فرهنگي، اجتماعي و رفاهي خوابگاه

ريزي فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، و  گذاري و برنامه حمايت مالي دفتر سياست

انجام گرفته است. در اينجا، از زحمات و  0936جمهوري در سال  معاونت امور زنان و خانواده رياست

 شود.   مساعدت مديران و کارشناسان اين دو نهاد تشکر مي

 منابع

 ،هاي خودگران در شهر تهران )با تأکيد بر  هاي زندگي دانشجويي در خوابگاه (. چالش0930ستار ) پروين

 .998-900 :(0)1 ،يرانا يمسائل اجتماع بررسي فصلنامةهاي اجتماعي(.  آسيب

 بررسي شيوع و علل گرايش به مصرف سيگار و قليان در (. 0930مقدم، حامد و همکاران ) رضاخاني

 :(4)00 ،يزد بهداشت طلوع دوماهنامة. 0983-32دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال تحصيلي 

029-009 . 

 بررسي فراواني مصرف و علل گرايش به (. 0930فاضل کخوران، جمال ) ؛رستگار حسيني، مهدي؛ زاده، رحيم

 و المتس مجلة. مصرف سيگار و قليان در بين دانشجويان پسر و دختر تربيت بدني دانشگاه کردستان

 .686-682 :(0)1 ،بهداشت

http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-362-fa.pdf
http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-362-fa.pdf
http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-362-fa.pdf
http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1098-fa.pdf
http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1098-fa.pdf
http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1098-fa.pdf
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http://jarums.arums.ac.ir/article-1-591-fa.pdf
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