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کیفیت زندگی دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان بومی و غیر بومی 

 دولتی شهر تهرانهای  دانشگاه

 1رضا مهدی
 9/1/9311تاریخ دریافت: 
 93/91/9311تاریخ پذیرش: 

 چکیده
کیفیت زندگی دانشگاهی و ا ساس رواایت کلای دانشاجویان کلیااتی از زنادگی دانشاگاهی       

پریرند. این پژوهش باا هادف    های گوناگون تأثیر می هستند که بر اساس نظریۀ تسری، از بخش
هاای دواتای شاهر تهاران      حصیلی دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاهارزیابی کیفیت زندگی ت

سات. جامعاۀ ممااری     های من پینایشای  ای دارد و گردموری داده انجام شده است، هدفی توسعه
هاای   طاور تصاادفی از دانشاگاه    ننونه به 522این پژوهش، دانشجویان دور  کارشناسی است که 

ای که مح م تنظیم کرده، گردموری شده  نامه ده از پرسشها با استفا جامعۀ هدف انتخاب و داده
هاای مشاابه و مرای    شاده در پاژوهش   های مزموده نامه از پرسش است. برای تعیین روایی پرسش

از طریاام  2نامااه بااا اسااتفاده از شاااخص مافااای کرونعاااخ  متخصصااان اسااتفاده و پایااایی پرسااش
افاازار  هااا از ناارم  ای تحلیاال دادهتأییااد شااده اساات. باار   2 31ننونااه در  ااد   45مزمااون  پاایش
طاور   های ممااری اساتفاده شاده اسات. کیفیات زنادگی دانشاجویان باه         و مزمون 3اس اس پی اس

 از طور معنااداری بااالتر   معناداری کنتر از  د متوسد و کیفیت زندگی دانشجویان غیر بومی به
گی دانشاگاهی  ارزیابی شاده اسات. پاایین باودن کیفیات زناد       بومی کیفیت زندگی دانشجویان

وری منابع ملی، تأثیری  های مموزش قاای دربار  کیفیت و بهره دهد سیاست دانشجویان نشان می
قناوان یلای از    اندک داشته است. قدم رواایت دانشاجویان از کلیات زنادگی دانشاگاهی، باه      

هاای   هاا و فلسافه   تواند ن طه مغازی بارای انحاراف از رسااات    نفعان ا لی مموزش قاای، می ذی
وسعۀ مموزش قاای باشد. مدیران و رهعران مموزش قاای باید تصنیناتی جادی بارای ارت اای    ت

کیفیت زندگی دانشگاهی اتخاذ ننایند. مموزش قاای بدون کیفیت زنادگی دانشاگاهی، ن ا     
 غرپ خواهد بود.

مموزش قاای، دانشگاه، کیفیت زندگی دانشگاهی، دانشاجوی باومی،    واژگان کلیدی:
   می.دانشجوی غیر بو

                                                                                                                                        
  mahdi@iscs.ac.ir               و اجتماعی ،گر  پژوهشکدة مطالعات ررهنگی استادیار گروه مطالعات آینده. 1

2. Cronbach’s Alpha  

3. SPSS 
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 مقدمه

شناسااان،  هااای جامعااه ای اساات کااه دیاادگاهرشااته مفهااوم کیفیاات زناادگی، مفهااومی میااان
شناسااان، فالساافه، دانشاانندان قلااوم بااااینی و پزشاالی، اندیشاانندان قلااوم اجتناااقی،   روان
، 2و کورنر 4گیرد )بوند گراران را در بر می ریزان، اقتصاددانان، سیاستنداران و سیاست برنامه
(. اقتصادیون، اجتناقیون، فالسفه، اهاای بهداشت 414-221: 2222، 9و مسام 49-44: 4931

گراران و نظایر اینها هار کادام از منظار خااص خاود باه ساازه و مفهاوم          و سالمت، سیاست
(. اگر چه کیفیت زندگی در 51-12: 4332و هنلاران،  1نگرند )باادوین کیفیت زندگی می

جنه شده است، اما سطح زندگی و پیشرفت ماادی ف اد   تر 5بعضی از منابع به سطح زندگی
موواوع کیفیات    4332(. از دهاۀ  4333، 1سات )ایلرسالی   های کیفیت زنادگی یلی از پایه

هاای   بنادی ااعاده یافتاه و معناای تناایز و دساته     زندگی در ادبیات نظری توسعه، اهنیتی فو 
ی، استانداردهای زندگی و های توسعۀ انسان مید. شاخص نوین جوامع و کشورها به شنار می

اناداز باه وجاود     مصرف، در سه دهۀ اخیر تحوای در ادبیات توسعه از نظار اهاداف و چشام   
های کیفای و   و به نوقی با موووع کیفیت زندگی مرتعد هستند. برخی از شاخص اند مورده

انسانی توسعه مانند خوشعختی، مزادی، روایت از زنادگی و ا سااس امنیات ماورد تأکیاد      
 (. 21: 4933اند )قنعری، ار گرفتهقر

 نیازهاای  تاأمین  چگاونگی  بررسای  بارای  مفهاومی  قاای واژ  قلنی، در زندگی کیفیت
 مختلا   ابعااد  از هاا  افاراد، اقشاار، جواماع، گاروه     روایت درک معیاری برای نیز و انسانی
ل طور خاص، مفهومی پیویده و متشال  طور قام و کیفیت زندگی به کیفیت به .است زندگی

عدی بودن، ذهنی بودن و پویایی برخای  مید. چندب  به شنار می از ابعاد مختل  قینی و ذهنی
(. 413-411: 4934هااای ا االی کیفیاات زناادگی هسااتند )ماااذن و هنلاااران،     از ویژگاای

ها باه زنادگی اسات     و نحو  نگرش انسان 1ترین مفهوم کیفیت زندگی، مفهوم بهزیستی رایال
 (. 2229، 3چا )

                                                                                                                                        
1. Bond 

2. Corner 

3. Massam 

4. Baldwin 

5. life level 

6. Eckersley  
7. well-being  

8. Cha 
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قنوان قشر فعا  و برجستۀ جامعه، تاأثیری بسازا در    ی دانشگاهی دانشجویان بهکیفیت زندگ
های تحصایلی دارد. کیفیات زنادگی دانشاجویان      یادگیری و افزایش مگاهی قلنی و موف یت

، اجتنااقی   ا دانشگاهی ابعاد متعادد مموزشای، جسانی، روانای، رفتااری، پژوهشای، فرهنگای       
(. در واقع، 2223، 2و گریس 4ری رشد فردی دارد )اینگ رفاهی، تفریحی، اقتصادی و مینده

کیفیت زندگی دانشجویان نشانۀ بارزی از میزان روایت منها از زنادگی دانشاجویی اسات.    
شده، میزان روایت دانشجویان از کیفیت زندگی، تأثیر بسیاری بار   های انجام مطابم پژوهش

فیت نظام دانشگاهی و مموزش کیفیت یادگیری منها داشته و در مجنوع، موجی ارت ای کی
و هنلااران،   1؛ سایرجی 225-211: 9،4331؛ بنجاامین 25-91: 4932شود ) ادقی،  قاای می
2222 :941-213 .) 

های مموزش قاای در ایران و برخی کشورها کارکرد و قنللارد مناساعی در ارائاۀ     نظام
ممادی، مساائلی   های پیشرفت به دانشجویان ندارناد. ایان ناکار   تسهیالت، خدمات و فر ت

برای دانشجویان ایجاد کرده و ونن ایجاد ناروایتی از زندگی دانشگاهی، فرایند یادگیری 
گزینای در   سیاسات باومی   (.4932)جااودانی،   کناد  پریری دانشجویان را مختل مای  و جامعه

های غیرباومی   مموزش قاای ایران در پاسخ به برخی از مسائل برممده از تحصیل در دانشگاه
  اجراست و یلی از اهداف من، تأمین روایت نسعت به زندگی و به تعع من، ارت ای در  ا

های اخیر سیاسات   باشد. هنونین، در سا  کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان غیر بومی می
گراران نظام مموزش قاای قرار گرفته کاه   اانللی شدن مموزش قاای مورد توجه سیاست بین

هاای   کیفیات زنادگی دانشاگاهی و املاان رقابات باا نظاام       برای پیروزمندی ایان سیاسات،   
افازون بار ایان، کیفیات یلای از مساائل اساسای        مموزش قاای جهاان جایگااهی ویاژه دارد.    

مموزش قاای ایران است و قوامل متعددی در ارت ای کیفیت مموزش قاای ماثر هستند که از 
باا   (.29: 4934اسات )یننای،     نظرگاه هر رویلردی، قطعاً دانشجو محور کیفیت مموزش قاای

توجه به تأثیرات کیفیت زندگی تحصیلی دانشاجویان در پیشارفت قلنای و یاادگیری منهاا      
( و تأثیرات بومی یا غیار باومی   2222؛ سیرجی و هنلاران، 4331؛ بنجامین، 4932) ادقی، 

(، مگااهی از  4933بودن دانشجویان در کیفیات زنادگی دانشاگاهی )سالطانی و هنلااران،      
                                                                                                                                        
1. Lee  
2. Grace 
3. Benjamin 
4. Sirgy  
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کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان بومی و غیر باومی و بساد راهلارهاای ارت اای      سطح
 (.4932؛ ملوندی و زمانی، 4933 هنانمن، ورورتی مهم در نظام مموزش قاای است )

این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت زندگی دانشگاهی دانشاجویان باومی و غیار باومی     
ش انجام شده است. در ایان مطااعاه، منظاور از    های دواتی شهر تهران به روش پینای دانشگاه

ست که پیش و پس از ورود به دانشاگاه، سااکن تهاران باوده و      دانشجوی بومی، دانشجویی
کند. منظور از دانشجوی غیار باومی، دانشاجویی اسات کاه       قندتاً کنار خانواده زندگی می

و  ارفاً بارای   پیش از ورود باه دانشاگاه و در  اا   اوار شاهروند قناومی تهاران نعاوده         
 تحصیل در تهران سلونت دارد. خانواد  دانشجوی غیر بومی، م یم تهران نیستند.  

 
 های داخلی و خارجی  پیشینۀ پژوهش

بااه زقاام نویساانده، نخسااتین پااژوهش دربااار  کیفیاات زناادگی . پیشییینۀ پییژوهش در ایییران
قلاوم پزشالی   های  دانشجوی دانشگاه 9122دانشگاهی را برهننی با مطااعۀ کیفیت زندگی 

اقتصاادی و قنللارد     اا   با هدف بررسی کیفیت زندگی، نگارش دینای، وواعیت اجتنااقی    
دهاد کاه کیفیات زنادگی      های این مطااعه نشان می(. یافته4913تحصیلی، انجام داده است )

در د دانشجویان از نظار کیفیات    25نینی از دانشجویان در  د متوسد یا کنی بهتر است. 
 برند.امطلوب به سر میزندگی در شراید ن

هاای   در پژوهشی، ارتعا  میان اواطراب و کیفیات زنادگی دانشاجویان م ایم خوابگااه      
گیاری کاه باا افازایش ساطح کیفیات        دانشگاه قلوم پزشلی تهران بررسی شده با این نتیجاه 

 (. 4932توان سطح اوطراب دانشجویان را کاهش داد ) ااحی و ده ان نیری،  زندگی می
هاای شاهر اردبیال،     بررسی کیفیت زندگی دانشاجویان دانشاگاه  ی با موووع ا مطااعهدر 

نامۀ سازمان جهانی  های این شهر با استفاده از پرسش دانشجوی دانشگاه 122کیفیت زندگی 
در اد از   13گیری شاده کاه نتاایال من نشاان داده کیفیات زنادگی  ادود         بهداشت اندازه

شااجویان زن باااالتر از کیفیاات زناادگی دانشااجویان در  ااد متوسااد و کیفیاات زناادگی دان
 .(4932محندی و هنلاران، %( است )21% در برابر 94دانشجویان مرد )
نامۀ سازمان جهانی بهداشت بار روی   های پژوهشی که با استفاده از پرسشبر اساس یافته

دانشجوی دانشگاه گیالن انجام شده، سطح سالمت و کیفیت زندگی دانشجویان بومی  221
 (. 4933دانشجویان غیر بومی است )سلطانی و هنلاران،  بهتر از
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هاای قالماه طعاطعاایی، تهاران و      بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی دانشاجویان دانشاگاه  
سات و   کردستان نشان داده کیفیت زندگی کلی دانشجویان متاأثر از ابعااد مختلا  زنادگی    

تفااوتی معناادار وجاود     های تهاران و کردساتان   میان روایت از زندگی دانشگاهی دانشگاه
 (.4932دارد )فال تی، 

بااا بررساای زناادگی دانشااگاهی دانشااجویان ایراناای و خااارجی دانشااگاه شااهید بهشااتی   
 (.4932معارفوند، کیفیت زندگی دانشجویان به انداز  الزم مطلوب نیست )یابیم  درمی

عد سالمت و پزشلی کیفیت زندگی دانشاگاهی، ویژگای مشاترک مطااعاات     توجه به ب 
باشاد کاه چناین رویلاردی از مطااعاات و معیارهاای ساازمان         کیفیت زندگی در ایران مای 

جهانی بهداشت به کیفیت زندگی ااگوبرداری شده است. باه هناین دایال، بیشاتر مطااعاات      
کیفیت زندگی دانشگاهی توسد متخصصان  وز  قلوم پزشلی انجام شاده اسات. در ایان    

طور جامع و با توجه به هناۀ   یت زندگی دانشگاهی بهپژوهش، تالش بر این بوده مطااعۀ کیف
 ا هااای مموزشاای، بهداشااتی، دسترساای و فرهنگاای  ابعاااد زناادگی دانشااگاهی، نظیاار ماافااه 

 انجام گیرد.  4اجتناقی 
مطااعۀ کیفیت زندگی نه تنها در ایران، بللاه در جهاان   پیشینۀ پژوهش در خارج از ایران. 
اثاری از مطااعاات کیفیات     4332نتاوان پایش از دهاۀ    نیز موووقی نسعتاً جدیاد اسات. شااید    

هاای کیفیات زنادگی خوابگااهی را ابعااد       زندگی دانشگاهی یافت. بنجاامین قوامال و ماافاه   
های زندگی در خوابگاه و محید خوابگاه معرفای   زندگی اجتناقی، تفریحات، اقتصاد و هزینه

زنادگی دانشاجویان بایاد    (. بر اساس ایان پاژوهش، بارای ارت اای کیفیات      4331کرده است )
 طور جامع و هنگرا توسعه یابند. قوامل ماثر بر کیفیت زندگی خوابگاهی به

در مد  کیفیت زندگی دانشاگاهی دانشاجویان کار  جناوبی نیااز باه ساالمت، امنیات،         
نیازهای اقتصادی در محید دانشگاهی بررسی شده و معیارهای کیفیت زنادگی دانشاجویی   

تح یام، مشاخص شاده اسات کاه خادمات مموزشای، تساهیالت و         ارائه شده است. در این 
 (.2223خدمات اداری، تأثیری معنادار بر کیفیت زندگی دانشجویان دارد )ای و گریس، 

قناوان کیفیات زنادگی     در تح ی ی دربار  توسعه و اقتعارسنجی یک سنجۀ بهزیساتی باه  
اسات. هنوناین،    های مربو  به خدمات، تسهیالت و محید ارائاه شاده   دانشگاهی، شاخص

هاای   هاای رواایت از جنعاه    ااگویی مفهومی برای سنجش و تعیین کیفیت زنادگی باا ماافاه   
                                                                                                                                        
1. sociocultural  
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اند. در  های اجتناقی، ارائه داده مموزشی، روایت از تسهیالت و خدمات و روایت از جنعه
این ااگو، کیفیت زندگی دانشاگاهی دانشاجویان متاأثر از رواایت از خادمات مموزشای و       

نااقی نظاام دانشاگاهی معرفای شاده و رواایت از خادمات مموزشای و بعاد          های اجت جنعه
(. هنوناین  2221داند )سیرجی و هنلااران،   اجتناقی را نیز متأثر از تسهیالت و خدمات می

هاای مختلا  زنادگی بساد      ای برای بهزیستی اجتناقی بر اساس ادراک تأثیر بخاش  سنجه
 (.2242، هناناند ) داده

کااارگیری  فیاات زناادگی در ایااران و خااارج از ایااران، بااه  تفاااوت قنااد  مطااعااات کی 
سات. هادف قناد  ایان      های متعدد کیفیت زندگی و هدفنندی مطااعاات خاارجی   شاخص

های  مطااعات، ایجاد محید و شراید مناسی زندگی برای ماندگاری دانشجویان در دانشگاه
اسات. ایان    هاا و ماسساات مماوزش قااای دیگار      منتخی خود و املان رقابات باا دانشاگاه   

پژوهش، از منظر جامعیت ابعاد، به مطااعاات خاارجی شاعاهت دارد. مطااعاات خاارجی باه       
رود، اماا   های پیوید  مماری در مطااعات می شللی فزاینده به سنت فنی شدن و ورود روش

این مطااعه به شللی واقعی و با گزارش واقعیت و شواهد مست یم نظرات جامعۀ هدف پایش  
 رود. می

 
 ب نظری پژوهشچارچو

مثابه ا ساس روایت کلای منهاا    عد ذهنی، کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان بهاز منظر ب 
هاای ا الی ایجااد     از زندگی دانشگاهی است. از ایان رو، شاناخت و فهام قوامال و ماافاه     

های متعددی دربار  تعیاین و   روایت دانشجویان از زندگی دانشگاهی اهنیت دارد. پژوهش
(. 4932و ماهیت روایت دانشجویان از دانشگاه انجام شده اسات ) اادقی،    سنجش قوامل

کاارگیری یاک ااگاوی کیفیات      ، در انگلیس نشان داده کاه باه  2و راوای 4مطااعات مادریال
هاا بایاد در    )وارونه( برای مدیریت کیفیت، مناسی است. بر اساس این ااگو، دانشگاه 9منفی

(. ا سااس ماداوم کیفیات    4333دانشجویان باشند ) پی پاسخ به موارد منجر به قدم روایت
ای در  رغعتی دانشجویان و قواقی  ا ل از من هناراه اسات. مطااعاه    ناز ، با دازدگی و بی

های مانان با استفاده از مد  وفاداری دانشاجو معتنای بار کیفیات رابطاه، نشاان داده        دانشگاه
                                                                                                                                        
1. Aldridge  

2. Rowely 
3. negative QM 
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هاا اثاری زیاادی در میازان      گاهاست که کیفیت تدریس و تعهد ا ساسی دانشجویان به دانش
 (. 2224و هنلاران، 4روایت دانشجویان دارد )هنیگ

 9و دین 2ا ساسات مثعت و منفی و ماافۀ شناختی روایتنندی در پژوهشی که توسد یو
انجام گرفته، با وفاداری دانشجو ارتعا  دارد. از نظر منها ماافۀ روایت دانشاجویان، نساعت   

(. به قعارتی دیگر، با مگاهی 2224یت پیشگویی بیشتری است )به قامل شناختی، دارای ظرف
توان درباار  وفااداری منهاا نساعت باه دانشاگاه        از روایت دانشجویان از نظام دانشگاهی می

قضاوت کرد. مطااعه دربار  دانشجویان اسپانیایی نشان داده کاه تصاویر ذهنای دانشاگاه بار      
 (.2222نلاران، و ه 1میزان روایت دانشجو ماثر است )پاالسیو

با توجه به اینله قامل مهم ایجاد تصویر ذهنی از واقعیت، خود واقعیات اسات، شاناخت    
نفعان بسیار مهم است. در یک پژوهش، مساائل مااای و قلنای،     و مدیریت تصاویر هنۀ ذی

قناوان قوامال نارواایتی     قدم تناسی متون درسی )برنامۀ درسی( باا نیازهاای باازار کاار باه     
قاواملی   1و گللاان  1(. از منظار ماادمیر  2221و هنلاران،  5اند )مایو معرفی شدهدانشجویان 

هاای قلنای، جنسایت،     نظیر کیفیت قنللرد راهننایان مموزشی، تحصیالت، متون و کتااب 
مگاهی پیش از  ضور در محید دانشگاه، ن شی اساسی در روایت دانشاجویان از تحصایل   

 (.2221در دانشگاه دارد )
های اسپانیا متأثر از قوامال بسایاری نظیار کارکناان مموزشای،       ان دانشگاهروایت دانشجوی

های تدریس و نحو  ارائۀ دروس مموزشی بوده و اقضای هیئت قلنی بیشاترین ن اش را    روش
 3(. در مطااعاۀ ماای  2225و هنلااران،   3در روایتنندی و ماندگاری دانشجویان دارند )نااوارو 

ان شامل محتوای دروس، تخصص و قالقۀ اقضای هیئات  قوامل ماثر بر روایتنندی دانشجوی
قلنی، کم و کی  دسترسی به فناوری اطالقات و ارتعاطات، مشخصات مدرک تحصایلی در  

(. پژوهشاگرانی دیگاار باا اسااتفاده از مااد    2225انااد ) املاان کاریااابی و اشاتغا  معرفاای شاده   
                                                                                                                                        
1. Hennig 
2. Yu  

3. Dean 

4. Palacio 

5. Mayo 
6. Aldemir 

7. Gulcan 

8. Navarro 

9. Mai 
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تارین قوامال    را از مهام  ها ، کارایی دانشگاه و کالس4روایتنندی و تئوری انگیزش هرزبرگ
 (.2223و هنلاران، 2کنند  روایت دانشجویان معرفی کرده است )دشیلد تعیین

در ایران نیز مطااعات بسیاری در زمینۀ قوامل روایت دانشجویان از ابعاد و موواوقات  
هاای تأکیدشاده در    ها انجام شده که هنگی مایاد و معاین قوامال و ماافاه     مختل  دانشگاه

ای معنادار  ها، رابطه ح  ان خارجی است. برای ننونه، در یلی از این پژوهشهای م پژوهش
 (. 4932شود ) ادقی،  شده و روایتنندی دانشجویان برقرار می میان خدمات مموزشی ارائه

نظریۀ خا ی برای کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان بسد داده نشده است. افازون بار   
هاای نظاری نظیار منواه کاه شایخی        ت، دیادگاه های روایت تأکیدشده در مطااعاا  شاخص

توان معنایی برای مطااعات کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان قرار داد  مطر، کرده را می
قنوان چارچوب نظری مطااعۀ کیفیت زندگی دانشاگاهی ماورد    (. هفت دیدگاه را به4933)

 اند. توجه قرار داده
 میاان  ماازاد  انارژی  چگوناه  اسات کاه   ایان نظریاه بیاانگر ایان     :9«نظریۀ انرژی میازاد »

 و بازی زمینه و فر ت مصادیم این نظریه، از شود. یلی می  رف منها توسد و دانشجویان
در  یابند اجازه باید نظریه دانشجویان بر معنای این. است دانشجویان فراغت اوقات گرراندن
تعطیالت مخر هفتاه را  ویژه در   ا ل از تحصیل و مطااعه، به اوافی که انرژی هایی فعاایت
 هایی مفید بارای تخلیاۀ انارژی    های گوناگون فعاایت ورزش کنند، مشارکت کنند. می تخلیه

 (.29-25: 4319، 1اوافی هستند )اایس
های اوایاه  اوافی، نگاهی به انگیزه انرژی نظریۀ نظریۀ تفریح برخالف :5«نظریۀ تفریح»
 ناوینی در دانشاجویان ایجااد    سطۀ من، انرژیوا به تا دارد فراغت اوقات گرران و بازی برای

 دانشاجو  ساطح انارژی   درس، هاای  کاالس  در  ضاور  ساقت چند از شود. برای مثا ، پس
 کسای  موجای  فراغات  های مارتعد باا اوقاات    ورزشی یا فعاایت یک فعاایت. مید می پایین
ت ویات   دانشاجویان  در تحصایل و مطااعاه را   شاود و انگیاز    می بیشتر ایجاد انرژی یا انرژی
 (.59-51: 4332، 1کند )ویسلوپوف می

                                                                                                                                        
1. Herzberg 

2. Deshield 

3. surplus energy theory 

4. Ellis 

5. recreation theory 

6. Weiskopf  
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دانشاجویان   زنادگی  کیفیات  بهعود : این نظریه روش دیگری برای4«زدایی نظریۀ تنش»
 قناوان  به که تنشی است به دارد و پاسخ مدرن معانی جامعۀ با زیادی ارتعا  نظریه این. است
 ی وجود دارد. خاود های دانشگاهی و دانشجوی جوامع امروزی و محید در قنده مسأاۀ یک
 بازدارناد   قامال  قناوان  باه  گرفتن شراید، را ت برای شراید کردن فراهم با تواند می تفریح
 طاور  باه  دانشجو با چند دقی ه قادم زدن یاا شانا کاردن،     قنوان مثا ، یک به. نناید قنل تنش

، 2دهاد )کاراوس   تحصایل و پاژوهش را کااهش     ا ل از فشاار  تنش تواند می چشنگیری
4331 :91) . 
بار اسااس   . است دانشجویان فعاایت و این نظریه ارت ای پویایی هدف :9«نظریۀ جبران»

هاایی را   نظریۀ جعران، دانشجویان برای افزایش کیفیت زندگی دانشجویی باید بتوانند زمیناه 
های دیگری  کنند با فعاایت طور واقعی کنعود دارند یا از نظر ذهنی ا ساس کنعود می که به

 زناادگی کنعودهااای موجااود را جعااران کننااد. باادیهی اساات ارت ااای کیفیاات  جااایگزین و
هاا از   شدن املاناات و فر ات   دانشجویی و افزایش روایت از کلیت زندگی نیازمند فراهم

 (. 59-51: 4332سوی دانشگاه و هنت و تالش خود دانشجو است )ویسلوپوف، 
ت باه بخشای از زنادگی    بر این باور است که روایت نساع  5: گرونعرگ1«ینظریۀ تسرّ»

های دیگر تأثیرگارار اسات. هنعساتگی معنااداری میاان قوامال و ابعااد         بر روایت از بخش
کیفیت زندگی وجود دارد و کیفیت پایین در یک بخاش موجای پاایین ممادن کیفیات در      

 (.11: 4911شود )توسلی،  ها و  تی کل زندگی می سایر  یطه
ی انسانی که رویلرد قاملیات انساانی باه کیفیات     : نظریۀ نیازها«نظریۀ نیازهای انسانی»

زندگی است، برای قاملیت دانشجو ن شی محوری قائل بوده و بر این باور است که کیفیات  
های دانشجویان است )غفاری و امیادی،   ها و تواننندی زندگی بیشتر ناظر بر ذهنیات، قابلیت

اسااس رویلارد سااختاری،     (. ااعته کیفیت زندگی دانشگاهی دانشاجویان بار  92-43: 4932
گیرند.  ها، ابعاد و قوامل ماثر بر من مورد توجه قرار می یک مفهوم تام است و تنامی بخش

شاود.   قنوان یک کلیت تعری  مای  در این رویلرد، دانشگاه و کیفیت زندگی دانشگاهی به
                                                                                                                                        
1. relaxation theory 

2. Kraus 

3. compensation theory 

4. spill-over theory 

5. Gruneberg 
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د در توانا  هنونین، کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان فراتر از مفهوم نیازهاا اسات و مای   
 ارتعا  با فرایندها و پیامدهای خودمختاری و تح م فردی مطر، شود.  

ای ویژه، در این پژوهش از تجربه و دیدگاه سیرجی و هنلاارانش   نعود نظریه به با توجه
هاا درباار     منتشر شده، اقتعاس شده اسات. در ایاران نیاز مخارین پاژوهش      2242که در سا  

هاای   ز ااگوی مطااعات سیرجی و هنلاارانش در ساا   کیفیت زندگی دانشگاهی با اقتعاس ا
 (.4932؛ معارفوند، 4932انجام شده است )فال تی،  2242و  2221

عاد ذهنای و تل ای    با توجه به سنجش کیفیت زنادگی تحصایلی دانشاجویان از منظار ب     
تاوان بخشای از معاانی     مثابه کیفیات زنادگی دانشاگاهی، مای     میزان روایت دانشجویان به

؛ فال تای،  2221ی نساعت داد )سایرجی و هنلااران،    تح یم را باه نظریاۀ تسارّ   نظری این 
(. بار اسااس ایان نظریاه، رواایت از زنادگی تحصایلی، ترکیعای از         4933؛ شیخی، 4932

محاید و   .2مماوزش،   .4های مختلا  محاید دانشاگاهی اسات:      روایت از ابعاد و ماافه
 تنااوع فرهنگاای دانشااگاه،  .1دانشااگاه و رشااتۀ تحصاایلی،  .9هااای درس،  شااراید کااالس

کتابخانۀ  .1های مرهعی و فرهنگی دانشگاه،  برنامه .1های دانشجویی،  ووعیت خوابگاه .5
املاناات و تساهیالت    .3هاا،   املاناات  نال و ن ال و دسترسای     .3دانشگاه و دانشالده،  

خدمات ارتعاطی دانشاگاه،   .44ووعیت بهداشت و محید دانشگاه،  .42درمانی دانشگاه، 
تسااهیالت اقطااایی توسااد    .49خاادمات ورزشاای، تفریحاای و رفاااهی دانشااگاه،      .42

معاشرت باا   .45انداز و میند  شغلی و رشد فردی دانشجو،  چشم .41های رفاهی،   ندو 
 دوستان یا دانشجویان دیگر. 

بنابراین، کیفیت زندگی دانشاگاهی در ایان پاژوهش، مجناوع رواایت دانشاجویان از       
  زندگی دانشگاهی، شاامل کیفیات زنادگی دانشاجویی در پاردیس      ها و ابعاد مختل بخش

اجتنااقی،    اا   های کنک مموزشی، فو  برناماه، فرهنگای   دانشگاه از جنله مموزش، فعاایت
اناداز   روابد با هنتایان، مسیرهای دسترسی به پردیس، ا ساس رشاد فاردی و تصاور چشام    

 ت.  مینده و ا ساس درونی نسعت به موف یت امروز و فرداهاس

 

 روش تحقیق

ها پینایشی است. جامعۀ ممااری   ای و از نظر گردموری داده این تح یم از نظر هدف، توسعه
هاای دواتای بازرگ وابساته باه       های کارشناسی دانشاگاه  این پژوهش، هنۀ دانشجویان دوره
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،  اداکثر  4وزارت قلوم، تح ی ات و فناوری در شهر تهران است. بر اساس جدو  مورگاان 
ها از ابتدای پاژوهش   ننونه برمورد شده است. دانشگاه 522ی مورد نیاز در پژوهش ها ننونه

نساعت جنعیات دانشاجویان دور       -های تح یم به تعاداد ساهم هار دانشاگاه     انتخاب و ننونه
ا  هاای ماورد مطااعاه    کارشناسی هر دانشگاه به مجنوع دانشجویان دور  کارشناسی دانشاگاه 

ننوناه   522انتخاب شده است. به قعارتی دیگار،   2گیری ننونه بر معنای طر،طور تصادفی  به
از ایان قارار   شاده   دریافات  حیح های  نامه به نسعت سهم هر دانشگاه، توزیع و تعداد پرسش

نفار   55 )س(%(، اازهرا44 5نفر ) 59%(، شهید بهشتی 24 5نفر ) 33بوده است: دانشگاه تهران 
 12%(، خواجاه نصایراادین طوسای    5نفار )  29هنر  %(،42 5نفر ) 13%(، قالمه طعاطعائی 42)

%( و قلام و  انعت   42نفر ) 14%(،  نعتی امیرکعیر 3 9نفر ) 19%(،  نعتی شری  3 1نفر )
های نهایی پاژوهش در جادو     شناختی ننونه %(. برخی مشخصات جنعیت44نفر ) 52ایران 
 اند.  شر، داده شده 4شنار  

 های پژوهش شناختی نمونه . مشخصات جمعیت1جدول 

مشخصۀ 

 نمونه
 ساکن خوابگاه متأهل مجرد زن مرد

زندگی با 

 والدین
 غیر بومی بومی

 293 243 295 432 23 194 252 223 تعداد دانشجو
 

ناماه کاه توساد مح ام تنظایم شاده، باا م یااس          ها از یک پرساش  برای گردموری داده
و  1، زیااد معااد    9معااد    ، متوسد2، کم معاد  4ای )خیلی کم معاد   گزینه پنال 9ایلرت

نامه افزون بار ادبیاات چاارچوب     برای تنظیم پرسش( استفاده شده است. 5خیلی زیاد معاد  
ها در تح ی ات پیشین نظیر مطااعاات سایرجی    ها و ابزارهای گردموری داده نظری، از روش
پانال   ( استفاده شاده اسات. نظارات   4932( و معارفوند )4932(، فال تی )2242و هنلاران )

ناماه باا اساتفاده از     کار رفته است. پایایی پرساش  نامه به نظر برای تعیین روایی پرسش  ا ی
  . تأیید شده است. 31مزمون بررسی و در  د  ننونۀ پیش 45مافای کرونعاخ با 

 

                                                                                                                                        
1. Morgan 

2. sampling design  

3. likert scale 
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 های پژوهش  نتایج و یافته

کیفیات زنادگی   هاای   تفلیک ابعاد و ماافه اختصار به های ا لی این پژوهش به نتایال و یافته
 نشان داده است.   9و  2دانشگاهی دانشجویان در جداو  

 ای کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان بومی و غیر بومی نمونه . آزمون تی تک2جدول 

 ابعاد کیفیت زندگی
وضعیت 

 دانشجویی
 مقدار تی

درجۀ 

 آزادی

 سطح

 معناداری

تفاوت 

 ها میانگین

 کل کیفیت زندگی تحصیلی
 -2 22 2 24 243 -5 22 بومی

 2 24 2 15 293 2 11 غیر بومی

 مموزش و خدمات مموزشی
 2 22 2 14 243 2 25 بومی

 2 4 2 25 293 2 25 غیر بومی

 استادان )اقضای هیئت قلنی(
 -2 42 2 22 243 -2 11 بومی

 -2 221 2 31 293 -2 41 غیر بومی

املانات  نل و ن ل و دسترسی به 

 دانشگاه

 -2 31 2 24 243 -44 91 بومی

 -2 11 2 24 293 -5 23 غیر بومی

 روابد اجتناقی و اوقات فراغت
 2 23 2 24 243 5 21 بومی

 2 23 2 24 293 5 23 غیر بومی

 محل و شراید زندگی
 2 13 2 224 243 43 21 بومی

 2 41 2 24 293 2 51 غیر بومی

 خدمات ورزشی، رفاهی و تفریحی
 -2 52  .24 243 -1 39 بومی

 -2 91 2 24 293 -1 32 غیر بومی

 رشد فردی و میند  شغلی
 -2 29 2 13 243 -2 12 بومی

 2 25 2 15 293 2 11 غیر بومی

سالمت جسنی شخص و املانات 

 ها درمانی دانشگاه

 2 33 2 222 243 -5 11 بومی

 2 12 2 222 293 -3 51 غیر بومی

 فضای قنومی دانشگاه
 2 94 2 24 243 9 13 بومی

 2 92 2 24 293 9 14 غیر بومی

های  بهداشت و کیفیت غرای رستوران

 ها دانشگاه

 -2 43 2 24 243 -2 12 بومی

 -2 23 2 24 293 -1 43 غیر بومی
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 . نتایج آزمون تی برای بررسی تفاوت کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان بومی و غیربومی3جدول 

 ابعاد کیفیت زندگی
مقدار  آزمون لوین

 تی

درجۀ 

 آزادی

 سطح

 معناداری

تفاوت 

 Fمقدار  ها میانگین
 سطح

 معناداری

 -49 21 2 24 153 -9 32 2 42 2 49 کل کیفیت زندگی تحصیلی

 -4 51 2 293 153 -4 43 2 52 2 93 مموزش و خدمات مموزشی

 -2 13 2 42 153 -4 11 2 31 2 22 استادان

 املانات  نل و ن ل و دسترسی به

 دانشگاه
51 4 24 2 52 9- 153 24 2 43 4- 

 -2 22 2 35 153 -2 21 2 13 2 21 روابد اجتناقی و اوقات فراغت

 -2 21 2 19 153 -2 99 2 12 2 41 محل و شراید زندگی

 -2 35 2 23 153 -4 12 2 13 2 21 خدمات ورزشی، رفاهی و تفریحی

 -2 41 2 93 153 -2 31 2 13 2 52 رشد فردی و میند  شغلی

سالمت جسنی شخص و املانات 

 درمانی دانشگاه
19 2 42 2 13 2- 153 12 2 43 2- 

 2 22 2 31 153 2 41 2 42 2 41 فضای قنومی دانشگاه

بهداشت و کیفیت غرای 

 ها های دانشگاه رستوران
11 2 13 2 29 4 153 92 2 94 2 

 

 گیری و پیشنهاد  بحث، نتیجه

تفاوتی  2 24های دواتی شهر تهران در سطح  جویان دانشگاهکیفیت زندگی دانشگاهی دانش
داری کنتار از  اد متوساد    طاور معناا   دار با میاانگین نظاری )ارزش مزماون( دارد و باه     معنا

(. هنونااین، میااانگین کیفیاات زناادگی دانشااگاهی  2ارزیااابی شااده اساات )جاادو  شاانار   
زناادگی دانشااگاهی  دانشااجویان بااومی و غیاار بااومی اخااتالف معناااداری دارد و کیفیاات    

(. ایان  9دانشجویان غیر بومی از کیفیت زندگی دانشجویان بومی باالتر است )جدو  شنار  
 ( ناهنسو است.4933های سلطانی و هنلاران ) نتیجه با یافته
نسعت به دانشاجویان   غیر بومی زندگی دانشجویان باال بودن کیفیت رسد دایلبه نظر می

 و تحصایل در یلای از بهتارین    شاهر پایتخات   ی در کاالن بومی،  ضور دانشجویان غیر باوم 
باشاد. زنادگی در مرکاز و قعاوای در یاک دانشاگاه معتعار،         های دواتی شهر تهاران  دانشگاه
 در ا سااس  ایان  زندگی دانشجویان غیر بومی ایجااد کارده و قطعااً    در را برد یک ا ساس
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بار اسااس تعریا  ایان     نامه تح یم مااثر باوده اسات؛ چراکاه      پرسش سااالت منها به پاسخ
پژوهش، کیفیت زندگی تحصیلی، ا ساس روایت دانشاجو از کلیات زنادگی دانشاگاهی     

هاای دیگار    تواناد باه بخاش    است و بر اساس نظریۀ تسری، روایت از بخشی از زندگی مای 
 تسری یابد و روایت از هنۀ ابعاد زندگی را افزایش دهد.
زنادگی تحصایلی در شاهر تهاران      هنونین، قلت دیگر رواایت دانشاجویان غیرباومی از   

طاور   طور قام و روستاها به ها به تواند وابسته به سطح توقعات منها از زندگی باشد. شهرستان می
شاهر تهاران دارناد و رواایت از      خاص، املانات، خدمات و تسهیالت کنتری نسعت به کالن

پایش از ورود باه   تواناد بیشاتر از شاراید زنادگی      زندگی دانشگاهی در شهر تهران در کل می
ویاژه دانشاجویان شاهرهای     به  -شراید زندگی برای اغلی دانشجویان غیر بومیدانشگاه باشد. 

ویاژه   ا کااماًل متفااوت اسات. بارای بسایاری از دانشاجویان غیار باومی باه          کوچک و روستاها
 ای متفاوت از جامعۀ قعلی است.   دانشجویان دختر، ورود به دانشگاه ورود به جامعه

( کیفیت زندگی  دود نینی از دانشجویان در  د متوسد یا 4913وهش برهننی )در پژ
% از دانشاجویان قلاوم پزشالی از نظار کیفیات      25کنی بهتر از من ارزیابی شاده و  ادود   
برند و نیازمند تغییار جادی هساتند. مطااعاۀ سالطانی و       زندگی در شراید نامطلوبی به سر می

% دانشاجویان دانشاگاه گایالن را مطلاوب و     93 ( کیفیت زنادگی  ادود  4933هنلارانش )
کناد. در   تار ارزیاابی مای    % دانشاجویان ایان دانشاگاه را متوساد و پاایین     12کیفیت زندگی 

( مشاخص شاده کیفیات زنادگی دانشاجویان در  اد       4932پژوهش محندی و هنلااران ) 
وناد  متوسد بوده و کنتر از سطح کیفیت زندگی قنوم جامعه است. بر اساس مطااعاۀ معارف 

( کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان از مطلوبیت الزم برخوردار نیسات. بناابراین،   4932)
کند زندگی تحصایلی   های دیگر هنسو است و روشن می نتایال این پژوهش با نتایال پژوهش

 دانشجویان از کیفیت الزم برخوردار نیست. 
و خدمات مموزشی  های دواتی شهر تهران از مموزش روایت دانشجویان بومی دانشگاه

(. 2شود )جدو  شنار   تفاوت معناداری با ارزش مزمون ندارد و در  د متوسد ارزیابی می
در م ابل، میزان روایت دانشجویان غیار باومی از مماوزش و خادمات مموزشای باه شالل        
معناداری باالتر از  د متوسد ارزیابی شده است. در مورد رواایت از مماوزش و خادمات    

ت معناداری میان روایت دانشجویان بومی و غیر باومی ا صاات نشاده اسات     مموزشی، تفاو
 (.9)جدو  شنار  
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( میازان رواایت دانشاجویان ایرانای از اقضاای هیئات       4932بر اساس مطااعۀ معارفوند )
قلنی و روایت دانشجویان خارجی از اقضای هیئت قلنی و برنامۀ درسی مطلوب ارزیابی 

وایت دانشاجویان دانشاگاه شاهید بهشاتی در مطااعاۀ او بااال       شده است. به قعارتی، میزان ر
های این تح یم با نتایال مطااعۀ معارفوند، در مورد دانشجویان بومی  گزارش شده است. یافته

 باشد. ناهنسو و در مورد دانشجویان غیر بومی هنسو می
ر باومی،  توان گفت دانشجویان بومی در م ایسه با دانشاجویان غیا   بر اساس این نتایال می

هاا دارناد. میازان رواایت      انتظار و توقع بیشاتری از مماوزش و خادمات مموزشای دانشاگاه     
دانشجویان بومی از استادان تفاوت معنادار منفی نسعت باه ارزش مزماون دارد و رواایت از    

(. در 2تر از  د متوسد ارزیابی شده اسات )جادو  شانار     داری پاییناستادان به شلل معنا
روایت دانشجویان غیر باومی از اساتادان تفااوت معنااداری باا ارزش مزماون        م ابل، میزان

شود. دربار  روایت از اساتادان، تفااوت معنااداری میاان      ندارد و در  د متوسد برمورد می
 (. 2دانشجویان بومی و غیر بومی وجود ندارد )جدو  شنار  

ادان، مطلاوب ارزیاابی   فوند روایت دانشجویان ایرانی و خاارجی از اسات  ردر مطااعۀ معا
های مطااعۀ معارفوند در این زمینه ناهنسو است. یلای از   شده است. نتیجۀ این تح یم با یافته

دالیل این تفاوت، تفاوت جامعۀ مماری دو تح یم است. جامعاۀ ممااری تح یام معارفوناد،     
دانشااجویان هنااۀ م اااطع تحصاایلی و جامعااۀ مماااری ایاان تح یاام ف ااد دانشااجویان دور     

 شناسی است. کار
ها تفااوت   میزان روایت دانشجویان بومی از املانات  نل و ن ل و دسترسی به دانشگاه

معنادار منفی نسعت به ارزش مزمون دارد و روایت از املانات  نل و ن ال و دسترسای باه    
تر از  د متوسد ارزیابی شاده اسات. هنوناین، رواایت     داری پایینها به شلل معنا دانشگاه

ها تفااوت معناادار منفای     غیر بومی از املانات  نل و ن ل و دسترسی به پردیس دانشجویان
نسعت به ارزش مزمون دارد و رواایت دانشاجویان غیار باومی از املاناات  نال و ن ال و        

 (. 2تر از  د متوسد ارزیابی شده است )جدو  شنار   داری پایینطور معنا دسترسی به
داری هاا، تفااوت معناا     ل و دسترسی باه دانشاگاه  در زمینۀ روایت از املانات  نل و ن

میان دانشجویان بومی و غیر باومی وجاود دارد و رواایت دانشاجویان غیار باومی بیشاتر از        
( رفات و مماد   4933(. از نظر سلطانی و هنلااران ) 9دانشجویان بومی است )جدو  شنار  
از قوامل کاهش ساالمت   زا باشد. یلی تواند قاملی تنشزیاد برای دانشجویان غیر بومی می
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روان دانشجویان غیر بومی رفت و ممد از محل زندگی خانواده باه دانشاگاه محال تحصایل     
قنوان شده و از این رو، فشار روانی، مشلالت جسنی و اجتناقی بیشتری برای دانشاجویان  

دایاال ساالونت در کنااار خااانواده و  غیاار بااومی گاازارش شااده اساات. دانشااجویان بااومی بااه
های رفات   های رو ی و فردی خانوادگی و نیز مواجهۀ کنتر با تنش از  نایت برخورداری

زای  و ممد، دچار مشالالت کنتاری هساتند و تطاابم بیشاتری در مواجهاه باا قوامال تانش         
 محیطی دارند.

باشد. دالیال ا الی ایان     نتیجۀ این تح یم با نتایال مطااعۀ سلطانی و هنلاران ناهنسو می
شااهر تهاران قاباال ارزیااابی اساات.   و وواعیت ترافیلاای کااالن  ناهنساویی بااا قاماال شاالوغی 

هاای دانشاجویی سالونت     %( در خوابگااه 32دانشجویان غیر بومی کاه بیشاتر منهاا ) ادود     
قنوان رفت و ممد و دسترسی به دانشگاه مواجاه هساتند. از ساویی     دارند، کنتر با مشللی به

ی طاوالنی را در شالوغی و   هاا  شاهر تهاران روزاناه مساافت     دیگر، دانشاجویان باومی کاالن   
ترافیک سنگین شهر طی کرده و هزینۀ زیادی برای  ضور در دانشگاه محل تحصایل خاود   

 کنند.    رف می
میزان روایت دانشجویان بومی از روابد اجتناقی و اوقات فراغت تفاوت معنادار مثعت 

میازان   شاود. هنوناین،   نساعت باه ارزش مزماون دارد و بااالتر از  اد متوساد ارزیاابی مای        
روایت دانشجویان غیر بومی از روابد اجتناقی و اوقات فراغت اختالف معنادار نساعت باه   
ارزش مزمون دارد و روایت دانشجویان غیر بومی از روابد اجتناقی و اوقاات فراغات باه    

( 4932(. فال تای ) 2شاود )جادو  شانار      شلل معناداری باالتر از  د متوسد برمورد مای 
عاد اجتنااقی   هاای کردساتان، تهاران و قالماه طعاطعاائی را از ب       انشگاهروایت دانشجویان د

ای از رواایت   ( نشاانه 4939تر از  د متوسد ارزیابی کرده است. هنونین، معارفوناد )  پایین
ایان تح یام باا نتاایال تح ی اات فال تای و        ۀدانشجویان ارائاه نلارده اسات. بناابراین، نتیجا     

هاای جامعاۀ ممااری مطااعاات نساعت داده       به تفاوت ها، معارفوند هنسو نیست. این اختالف
 شده است.

میزان روایت دانشجویان بومی از محل و شراید زندگی تفاوت معنادار مثعت نسعت باه  
شود. هنونین، میزان  ارزش مزمون دارد و به شللی معنادار باالتر از  د متوسد ارزیابی می

طاور معنااداری بااالتر از  اد      باه  روایت دانشجویان غیر باومی از محال و شاراید زنادگی    
(. در مورد روایت از محال و شاراید زنادگی،    2متوسد برمورد شده است )جدو  شنار  
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(. 9تفاوت معناداری میان روایت دانشجویان بومی و غیر بومی وجود ندارد )جدو  شانار   
هاای   وابگااه های مطااعات معارفوند، سلطانی و هنلاران در زمیناۀ خ  نتیجۀ این تح یم با یافته

دانشجویی هنسو است. با توجه به ماافۀ کلی رواایت از محال و شاراید زنادگی در شاهر      
تهران، نتایال این تح یم با نتایال مطااعات معارفوند، سالطانی و هنلااران ناهنساو اسات. باه      

هاای   قعارتی دیگر، درست است کاه رواایت دانشاجویان غیار باومی از وواعیت خوابگااه       
سد ارزیابی شاده، اماا در مجناوع، تفااوت معنااداری میاان رواایت        دانشجویی در  د متو

دانشجویان بومی و غیر بومی در زمینۀ محل و شراید زندگی تحصیلی وجود ندارد )جادو   
 (. 9شنار  

هاا   میزان رواایت دانشاجویان باومی از خادمات ورزشای، رفااهی و تفریحای دانشاگاه        
تر از  د متوسد  و به شللی معنادار پایین اختالف معنادار منفی نسعت به ارزش مزمون دارد

ارزیابی شده است. هنونین، روایت دانشجویان غیر باومی از خادمات ورزشای، رفااهی و     
ها اختالف معنادار منفی نسعت به ارزش مزماون دارد و باه شاللی معناادار      تفریحی دانشگاه

ایت از خادمات  عاد روا  (. در ب 2شاود )جادو  شانار      تر از  د متوساد ارزیاابی مای    پایین
ها، تفاوت معناداری میاان رواایت دانشاجویان باومی و      ورزشی، رفاهی و تفریحی دانشگاه

غیر بومی وجود ندارد. مطااعات فال تی، معارفوند، سلطانی و هنلااران در زمیناۀ خادمات    
دهد که دانشجویان از این خدمات راوی نیستند و توقاع خادمات ورزشای،     رفاهی نشان می
های فال تی، معارفوناد، سالطانی و    یحی بیشتری دارند. نتیجۀ این تح یم با یافتهرفاهی و تفر

 هنلاران هنسو است.  
اناداز و میناد  شاغلی اخاتالف      میزان روایت دانشجویان باومی از رشاد فاردی و چشام    

شود. هنونین، رواایت   معناداری نسعت به ارزش مزمون ندارد و در  د متوسد ارزیابی می
انداز و میند  شغلی اختالف معناداری نساعت باه    بومی از رشد فردی و چشمدانشجویان غیر 

عد روایت (. در ب 2ارزش مزمون ندارد و در  د متوسد گزارش شده است )جدو  شنار  
انداز و میند  شغلی، تفاوت معنااداری میاان دانشاجویان باومی و غیار      از رشد فردی و چشم

ن داده کاه دانشاجویان، مسایر پیشارفت خاود را      بومی وجاود نادارد. مطااعاۀ معارفوناد نشاا     
های مطااعۀ معارفوند هنسو است. قنومااً   کنند. نتیجۀ این تح یم با یافته نامطلوب ارزیابی می

% تاا  92مموختگان دانشگاهی که نرخ من باین   با توجه به ووعیت بازار کار و بیلاری دانش
، دانشاجویان از رشاد فاردی و میناد      شود % و باالتر از نرخ بیلاری در جامعه برمورد می12
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 شغلی خود روایت مطلوبی ندارند. 
هاا   میزان روایت دانشجویان بومی از سالمت جسنی خود و املاناات درماانی دانشاگاه   

تار از  اد متوساد ارزیاابی      اختالف معنادار منفی نسعت به ارزش مزمون دارد و بسیار پایین
غیر بومی از سالمت جسانی خاود و املاناات    هنونین، میزان روایت دانشجویان شده است. 

ها اختالف معناداری نسعت به ارزش مزمون دارد و ساالمت جسانی فاردی و     درمانی دانشگاه
 (.2تر از  د متوسد گزارش شده است )جدو  شانار    ها بسیار پایین املانات درمانی دانشگاه

هاا، تفااوت معنااداری     عد روایت از سالمت جسنی فردی و املانات درماانی دانشاگاه  در ب 
میان دانشجویان بومی و غیر بومی وجود ندارد. سلطانی و هنلااران در مطااعاۀ خاود نشاان     

تر از متوساد اسات. مطااعاات     اند که سالمت جسنی دانشجویان قنوماً متوسد و پایین داده
هاای ماورد نظار را     فال تی و معارفوند نیز املانات و خادمات پزشالی و درماانی دانشاگاه    

دانند. نتیجۀ این تح یم با نتاایال مطااعاات فال تای، معارفوناد، سالطانی و       بخش ننی ایترو
 هنلاران هنسو است.

ها تفاوت معنااداری نساعت باه     میزان روایت دانشجویان بومی از فضای قنومی دانشگاه
ارزش مزمون دارد و و روایت دانشجویان بومی از فضاای قناومی دانشاگاه بااالتر از  اد      

زیابی شده است. هنونین، میزان روایت دانشجویان غیر بومی از فضاای قناومی   متوسد ار
ها اختالف معناداری نسعت به ارزش مزماون دارد و بااالتر از  اد متوساد بارمورد       دانشگاه

تفااوت معنااداری    ها دانشگاه قنومی فضای از (. در بعد روایت2شده است )جدو  شنار  
جود ندارد. معارفوناد رواایت از فضاای قناومی را در     میان دانشجویان بومی و غیر بومی و

 سطح مطلوبی ارزیابی کرده که با نتیجۀ این تح یم هنسو است. 
هاا   هاای دانشاگاه   میزان روایت دانشجویان بومی از بهداشت و کیفیت غارای رساتوران  

اختالف معنادار منفای نساعت باه ارزش مزماون دارد و رواایت دانشاجویان از بهداشات و        
تار از  اد متوساد ارزیاابی شاده اسات.        ها به شلل معنااداری پاایین   غرای رستورانکیفیت 

ها  های دانشگاه هنونین، روایت دانشجویان غیر بومی از بهداشت و کیفیت غرای رستوران
تر از  د متوسد  تفاوت معنادار منفی نسعت به ارزش مزمون دارد و به شلل معناداری پایین

(. بر اساس معیارهاای کیفیات زنادگی ساازمان جهاانی      2 گزارش شده است )جدو  شنار 
هاای اساسای کیفیات زنادگی افاراد       بهداشت، تغریه و میزان کااری دریافتی یلی از سانجه 
هاای کارشناسای )جامعاۀ ممااری ایان       است. هنونین، با توجه باه جاوانی دانشاجویان دوره   
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ناۀ یاادگیری و کوشاش    ای در ساالمت، نشاا  و ایجااد زمی    کننده تح یم( تغریه ن ش تعیین
دانشجویان دارد. مطااعات معارفوند، سالطانی و هنلااران دانشاجویان را در زمیناۀ دریافات      

بیناد. نتیجاۀ ایان تح یام باا نتاایال        کااری ملفای و کیفیات تغریاه در شاراید مطلاوبی ننای      
تح ی ات مرکور هنسو بوده و  اکی از ناروایتی دانشجویان از بهداشت و کیفیات غارای   

هاست. این موووع برای دانشجویان غیر بومی اهنیت مضاقفی دارد؛  های دانشگاه نرستورا
سعی زندگی مجردی یا خوابگاهی، وابستگی بیشتری به غرای دانشگاه داشاته   چراکه منها به

هاا و مشالالت در    تواند زمینۀ برخای از نارواایتی   ها می و نامطلوب بودن تغریه در دانشگاه
 زندگی تحصیلی باشد. 

داری در کیفیت زندگی دانشگاهی دانشاجویان نادارد،    فزون بر این، جنسیت، تأثیر معناا
اما در ماافاۀ رواایت از تحصایل در شاهر تهاران در میاان دانشاجویان مارد و زن، تفااوت          

داری گازارش شااده و رواایت از تحصایل در میااان دانشاجویان زن بیشاتر از روااایت       معناا 
داری در میااان  یااا غیاار بااومی بااودن، تفاااوت معنااا دانشااجویان ماارد اساات. باار اساااس بااومی

 دانشجویان مرد و زن در ماافۀ روایت از تحصیل در شهر تهران گزارش نشده است. 

هاای متاراکم    و انارژی ات هیجانا مهنی نظیر  های ویژگیی، از وانسعی ج ، بهانشجویاند
انت ااد و  و اهل ن د، قلم و دانش و شناخت نوین مرتعد با  یاندانشجوقالوه،  برخوردارند. به

تواید و متن روابد اقتصاادی    نظر اقتصادی، دانشجویان جایگاهی در شیوماز هستند. تحلیل 
تاأمین  خصو ای  و یناده، از مناابع بخاش قناومی     مقناوان نیاروی کاار     جامعه ندارناد و باه  

 سااس  ا ا ویژه برای دانشجویان غیر باومی  به  ا  از خانوادهی دور ،اجتناقیجنعۀ از شوند.  می
، پژوهشای  ا های مموزشی محیددر  گروهیراه زندگی، زندگی گزینش در و اختیار مزادی 

 از متن واقعی زنادگی اجتنااقی  ن ، دور افتادجوانی زندگی نامطلوب جنسی و تراکم انرژی
منادی از   چنین شرایطی در کناار بهاره  است. دانشجویی دوران زندگی قند  های  ویژگیاز 
دایال تحصایالت قااای و     روشانفلری باه   ۀجرگا به د وو تحرک، ور وانی هنراه با هیجانج

از فر اات ی منااد منااد بااا مسااائل اجتناااقی و سیاساای، بهااره مشاانایی نزدیااک و نسااعتاً نظااام
قارار  گرایاناه   مرمان را در ووعیتان دانشجویهای دانشجویی،  گروهی در محیدهای  تحلیل
 دهد. می
بررسای  ۀ کنجلااوی  عتاً بااال و رو یا  ساطح تحصایلی نسا   باا  جنع نیروهای مگاه جامعه ت

قلنی، ووعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روند مناسعات اجتناقی را در معارپ ن اادی   
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جامعاه  درباار  مساائل   ا باه تفلار   دانشجویان رو  ساس،  اد دهد. ذهن ن قرار می یاندانشجو
ثیر أنشجویان تا داهای  ها و فعاایت اقتراپ، نت ادهااجامعه، بر شدت کشاند. شدت مسائل  می
هایی منلن اسات انتظاار خا ای از     چنین ویژگی .(4932کرینیان و ا ندوند، ) گرارد می

کیفیت زندگی تحصیلی برای دانشجویان ایجاد کند. افزون بر این، بر اساس نظریاۀ تساری،   
هاای خااص    هایی از زنادگی دانشاجویی کاه  ا ال ویژگای      روایت یا ناروایتی از بخش

توانااد کلیاات کیفیاات زناادگی دانشااگاهی و فهاام    ویی اساات، ماایدوران زناادگی دانشااج
 دانشجویان از کیفیت این زندگی را تحت تأثیر قرار دهد. 

در میان ابعاد کیفیت زندگی دانشگاهی، ساه ماافاۀ رواباد اجتنااقی و اوقاات فرغات،       
هاای ا الی رواایت دانشاجویان      محل و شراید زندگی و فضای قنومی دانشگاه از ماافاه 

در م اباال، چهااار ماافااۀ املانااات  ناال و ن اال و دسترساای بااه دانشااگاه، خاادمات هسااتند. 
ورزشی، رفاهی و تفریحی، سالمت جسنی و املانات درمانی دانشگاه و بهداشت و کیفیت 

هاای ا الی نارواایتی دانشاجویان اسات. هنوناین،        ها از ماافاه  های دانشگاه غرای رستوان
خدمات مموزشی، اقضای هیئات قلنای و رشاد     ارزیابی دانشجویان از سه ماافۀ مموزش و

اناداز و میناد  شاغلی در م ایساه باا میاانگین نظاری )ارزش مزماون( در  اد          فردی و چشم
 باشد. متوسد می

روااایت  از از زناادگی دانشااگاهی بیشااتر غیاار بااومی در مجنااوع، روااایت دانشااجویان
دگی و تحصایل در  تاوان گفات قنومااً زنا     است. در تعیین این اختالف می بومی دانشجویان

شهر تهران کشش و جاذبۀ خا ی دارد که با زندگی و تحصیل در هیچ یک از شهرها  کالن
ها وجاود دارد   ها نگاهی ویژه به غریعه های دیگر قابل م ایسه نیست. در شهرستان و شهرستان

شهر تهران باومی باودن    کنند. در کالن و دانشجویان غیر بومی ا ساس غریعی و بیگانگی می
تواناد شاراید الزم بارای زنادگی و      غیر بومی بودن معنای چنادانی نادارد و هار فارد مای      و

تحصیل را بدون توجه جادی باه شاراید محیطای و نگارش ساایرین فاراهم کناد. مزادی و         
شهر تهران برای دانشجویان غیر باومی بیشاتر از مزادی و اختیاار دانشاجویان      اختیار در کالن

تواند میان کیفیت زنادگی   اساس نظریۀ تسری، این ماافه می غیر بومی سایر شهرهاست و بر
 ها تفاوت ایجاد کند.   دانشجویان غیر بومی تهران و شهرستان

با توجه به مسأاۀ اساسی کیفیت مموزش قاای و تأثیر کیفیت زندگی  پیشنهادی اجرایی.
کااه در افزایاای دانشااجویان، پیشاانهاد نگارنااده ایاان اساات  دانشااگاهی در یااادگیری و دانااش
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ای نسااعت بااه قواماال کیفیاات زناادگی  هااای ممااوزش قاااای، اهتنااام ویااژه گااراری سیاساات
های مموزش قااای ایاران    گزینی دانشجو، یلی از سیاست دانشگاهی دانشجویان شود. بومی

است که با هدف تأمین روایت و دسترسی دانشجویان و ارت ای کیفیت زندگی دانشاگاهی  
هاای دواتای شاهر تهاران کیفیات زنادگی        یم، در دانشاگاه شود. بر اساس این تح  اقنا  می

کام در   دانشگاهی دانشجویان غیر بومی بیشتر از دانشجویان باومی اسات. ایان یافتاه، دسات     
شود در تنظایم و اجارای    گزینی دانشجو ناهنسوست. پیشنهاد می شهر تهران با سیاست بومی

ا تصنینات بر معناای مطااعاات    داگر ا راری بر اجرای من وجود دار  ا  گزینی سیاست بومی
 قلنی و توجه به معیار کیفیت زندگی دانشگاهی اتخاذ شوند.

های مماوزش قااای پیشارفته و کیفای      های نظام اانللی یلی از سیاست مموزش قاای بین
جهان است. در موف یت این سیاست، کیفیت زنادگی دانشاگاهی و املاان رقابات باا ساایر       

ای دارد. یلی از معیارهای تح ام ایان سیاسات، تاأمین      ه ویژههای مموزش قاای جایگا نظام
کیفیت زنادگی دانشاگاهی دانشاجویان اسات. بار اسااس ایان تح یام، دانشاجویان ایرانای           

های دواتی شهر تهران از زندگی دانشگاهی خود روایت کافی ندارناد. از ایان رو،    دانشگاه
های مماوزش   ن، راهننای سیاستشود معیار کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویا پیشنهاد می
 اانللی باشد.  قاای بین

رشد مموزش قاای در چند دهۀ گرشته و گساترش تحصایالت تلنیلای در دهاۀ اخیار،      
طاوری کاه اقضاای     املانات، تسهیالت و خدمات به دانشجویان را مختال کارده اسات، باه    
ون بر این، سارقت  هیئت قلنی وقت اندکی برای راهننایی و تعامل با دانشجویان دارند. افز

های دانشاگاهی هناهناگ باا سارقت گساترش مماوزش قااای،         رشد املانات و زیرساخت
ویژه تحصیالت تلنیلی نعوده است. تداوم این وواعیت منلان اسات افازون بار کااهش        به

کیفیت مموزش قاای، منجر به کاهش بیشتر کیفیات زنادگی دانشاگاهی دانشاجویان شاود.      
طاور   طاور قاام و گساترش تحصایالت تلنیلای باه       قاای باه  شود توسعۀ مموزش پیشنهاد می

 خاص، تابع ووابد و معیارهای کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان باشد. 
تواند بر اساس کیفیات زنادگی دانشاگاهی منهاا      سعک زندگی تحصیلی دانشجویان می

هادایتگر  شود راهعردها، راهلارهاا و مناابع مماوزش قااای، راهنناا و       تغییر کند. پیشنهاد می
سعک زندگی مناسی تحصیلی باشند. هنونین، با تأمین کیفیت زندگی دانشگاهی هدفنناد  

 محور، سعک زندگی مطلوب و مد نظر جامعه، ترویال و گسترش داده شود.   و رساات
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با توجه به نو بودن توجاه باه کیفیات زنادگی دانشاگاهی در ساطح        پیشنهادی پژوهشی.
ای این نوع مطااعات، پیشنهادهای پژوهشای قابال ارائاه در     رشته جهان و ایران و ویژگی میان

 وز  کیفیت زندگی دانشگاهی متعدد و متنوع است. بر اساس  وز  این پژوهش، پیشانهاد  
. کیفیت زنادگی دانشاگاهی دانشاجویان ماسساات مماوزش قااای غیردواتای و        4شود:  می

. کیفیات  2ی مطااعاه شاود،   هاای دواتا   دانشاگاه  4معیارهاای  دانشگاه مزاد اسالمی بار اسااس   
هاای مسات ر در شاهرهای کوچاک، غیار از مراکاز        زندگی دانشگاهی دانشاجویان دانشاگاه  

ها و میزان نزدیلی منها با مموزش قاای   ی ای   ها با هدف شناخت سطح این دانشگاه استان
ای پیادا   ااعااده  . در دهۀ گرشته، وا دهای دانشاگاه پیاام ناور گساترش فاو      9مطااعه شود، 

اند، برای مگاهی از ووعیت این وا دها و کلیت این دانشگاه، مطااعۀ کیفیت زنادگی   ردهک
. کیفیات زنادگی دانشاگاهی دانشاجویان     1تواناد راهگشاا باشاد،     دانشگاهی دانشجویان می

ای، مطااعه و نتایال ایان مطااعاات معناای      ورت مستنر و دوره های ایران به خارجی دانشگاه
. مدیران و رهعران مموزش قااای ایاران شاناخت کنای از     5باشد و های بعدی  گیری تصنیم
کناک ارتعاطاات    شود باه  های مموزش قاای رقیی در منط ه و جهان دارند، پیشنهاد می نظام
در  2کااوی  اانللی وزارت قلوم، مطااعۀ تطعی ی کیفیت زندگی دانشگاهی باه روش بهیناه   بین

 ها انجام شود.   سطح این دانشگاه
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 منابع

ناماۀ   . پایاان دیادگان بنعااران شاینیایی سردشات     بررسای کیفیات زنادگی مسایی    (. 4913رهننای، گلشان )  ب
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Abstract  
The quality of college life means the overall satisfaction of students from the 
college life as a whole which is affected by different aspects of life based on the 
theory of generalization. The aim of this study is to evaluate the quality of 
college life among local and non-local students from non-state universities in 
Tehran. This study is developmental with respect to the aim and uses survey 
method for data gathering. The statistical population of the study are 
undergraduate students and 500 samples are chosen from the universities in the 
target population randomly and data are gathered using the questionnaire 
designed by the researcher the validity of the questionnaire has been verified 
based on the views of 5 experts and using some similar tested questionnaires as 
a model. The reliability has been estimated using Alpha Cronbach’s index by 
pre-test of 15 samples about 0.86. To data analyze SPSS software and statistical 
tests are used. The quality of the college life of students has been evaluated 
significantly lower than average and the quality of college life of non-local 
students is significantly higher than the quality of college life of local students. 
The low quality of college life shows that higher education policies on quality 
and national resources productivity have had low effectiveness. Dissatisfaction 
of students, as the key stakeholder of higher education system, from quality of 
college life could be a starting point to stray away from the higher education 
missions and philosophies. It is necessary that academic managers and leaders 
make serious decisions to promote the quality of college life. The higher 
education without the quality of college life, will be defeating the purpose. 

Keyword: Higher Education, University, College Life Quality, Local 
Student, Non-local Student. 
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