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مطالعه وضعیت نگرشی دانشجویان در مورد فضای اداری در
*
حوزه عمومی دانشگاه
سیدمهدی اعتمادیفرد

دریافت1931/11/11 :؛

پذیرش1931/21/13 :

چکیده

طورعام،وفضایاداریآن،بهطورخاصاابهعنواننخستینفضاییکاه

باتوجهبهاهمیتفضایدانشگا به
دانشجویاناههمانورودتاپایانتحصیالتخودباآنسروکاردارنداادرمقالهحاضر،نگار دانشاجویان
دراینهمینهبررسیشاد اسات .کیفیاتنگار دانشاجویانباهفضااهایاداریدرحاوه عماومی
هایمشترکمیاندانشجویان،بحثهایاصلیموردبررسیمقاله


هایذهنیومقوله
دانشگا ،وهمینه
هستند.رو پژوهشحاضر،کیفیوابزاراصلیآن،مصااحهههایفاردیوگروهایاسات.درایان
راستا،بیشاه81مصاحههبافعاالنودانشجویاندانشگا هایتهران،شهیدبهشتی،عالمهطهاطهایی،
شاخصهایفضایاداریدراینپژوهشعهارتند

صنعتیشریف،خوارهمیوالزهراانجامشد است.
اه :رضایتاهفضایاداری،اموررفاهیدانشجویان،ووضعیتانتقادیدربرابار ناینفضاایی،کاه
تال شد استبادستهبندیوارجاعبهنگر دانشجویاندرمورداینشاخصها،بهمسائلتحقیق
پاسخگوییم .مشکالتوموانعموجوددرفضایاداریدانشگا وراهکارهایدانشاجویانبارایرفاع
هانیزاهجملهموضوعهایموردبررسیمقالهبود است.


آن
کلیدواژهها:اموررفاهی،حوه عمومی،هیستجهاندانشگا ،فضایاداری،فعالیتدانشجویی.
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*اینمقاله،برگرفتهاهطرحپژوهشیباعنوان«مطالعهوضعیتنگرشیدانشجویاندرموردفضایاداریدرحوه عماومی
فرهنگیااجتماعیوهارتعلوم،تحقیقاتوفناوریانجامشد است.

دانشگا »استکهبهسفار پژوهشکد مطالعات
جامعهشناسی،دانشکد علوماجتماعی،دانشگا تهران،تهران،ایران.
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هایآموهشی،بهویژ درسطوحعالی،جایگاهیبارایتحقاق


موقعیت
ذهنیتکنشگرانحاضردر
ها،ارهیابیموفقیاتسیاساتهایاتخاذشاد ،


اهدافکالندانشگاهیاستکهبدونتوجهبهآن
درپژوهشهایمعاصاردرحاوه جامعهشناسایفضاایدانشاگا ،رو هاای

امکانپذیرنیست.

گونهایموقاتومعطا وفباهمشااهد ورصادوضاعیتنگرشایورفتااری
مداخالتی،بیشتربه 

دانشجویاندرموقعیتهایمختلفاست؛اهاینرو،مشکالتویژ ایکهدانشاجویاندرفضاای

نامههایکمای
هااوپرساش 


هاااهطریاقپیمایش

روهساتندوبررسایآن

هااروباه
دانشگا بااآن
واقاعنگریدرحاوه 
هاایکیفایعمیاق،قابلبررسایهساتند .

پذیرنیست،باهکمکرو 


امکان
گذاریاقتضامیکندکهتال کنیم،فارغاهرویکردهایاسالیقههایشخصای،باهعماق


سیاست
هایااهمیناههاوعوامالگونااگونیراکاه

نگرشیدانشجویاندرابعادمختلفپیبرد وسااهوکار
می توانندبر نینسطحیتأثیرگذارباشند،شناساییکنیمودرنتیجاه،عالو بارارهیاابیروشامند

هایمناسبتریرانیزارائهدهیم.

پیامدهاوپیشبینیروندآیند ،راههردهاوسیاست

نخستینفضاییکهدانشجویاندرحوه عمومیدانشگا درآنحضورپیدامیکنناد،فضاایاداری
است.آنانبرایرسمیتبخشیدنبهحضورخود اپیشاهورودبهسایرفضاهایدانشگاهی انخساتین
رویاروییخویشرادرفضایاداریتجرباهمیکنناد.دانشاجویانهمننایندرطاوودور حضاوردر
هایگوناگونتحصیلیشان،اقادامات

دانشگا ،پیوستهبافضایاداریدرتماسهستندتابتواننددردور
الهمرابرایانجامامورمختلفیارفاعمشکالتشاانانجاامدهناد.نگرشایکاهباارویااروییابتادایی
هاشکلمیگیرد،اهجملهابعادساهند ایاساتکاهبار

دانشجویان،درموردفضایدانشگا درذهنآن
ذهنیتورفتارآنهادرسایرفضاهایغیراداریدردانشگا (اعماهآموهشی،پژوهشی،فرهنگی،سیاسی

و)...نیزتأثیرگذاراست.اگر هآموه وپژوهش،رکناصلیدانشگا است،امادراینمیدان،نیروهای
ندگانهومؤثریحضوردارندکهبهمنظورفهموضعیتکاالندانشاگا ،الهماساتوضاعیتآنهااو

نگر دانشجویاندرموردشانبررسیشود.فضایاداریاهجمله نینفضاهاییاساتکاهمیتواناد
ساهشکلگیرینگر ورفتاردانشاجویاندرساایرفضااهایموجاوددرمیاداندانشاگا شاود؛


همینه
اهاینرو،بررسیوضعیتنگرشیدانشجویاندربار فضایاداری،اهمیتوضرورتداردوهدفمقاله
برایناساس،پرسشاصلیپژوهشحاضرباهدوبخاشکلای

حاضرنیزمعطوفبههمینجنههاست.
تقسیممیشود.6:نگر دانشجویانمشغووبهتحصیلدردانشگا هایدولتی(باتأکیدبردانشگا های

هایذهنیومقولاههایمشاترکیمیاان


ههمینه
واقعدرتهران)درموردفضایاداری گونهاست؟.2
دانشجویاندانشگا هایمختلفاهمسائلومشکالتمربوطبهفضایاداریدانشگا وجوددارد؟

مربوطبهفهمتوصیفیوضعیتنگرشیدرابعادکیفیومنحصاربهفردذهنای

پرسشنخست،
ها،قابلتعمیمبه

دانشجویاندرموردمسائلجاریفضایاداریدانشگا است.اگر هایننگر 
هاهمینههاییرایافتکاهنشاانگرمساائلخااص


تواندرآن

کلفضایدانشجویینیستند،امامی
ذهنیونگرشیگروهیاهدانشجویانفعااودربدناهدانشاگاهیاسات.بحاثتفصایلیدرباار 
فضاهایمختلفدانشگاهی،همینهرابرایکشفنقاطمشاترکمیااننگار دانشاجویانفاراهم
میکنااد.درپرسااشدوم،درپاایاسااتخراهمقولااههایمشااترکمیاااننگر هااایگرو هااای

یمختلفآنها،هستیم.

مصاحههشوند دانشجو،باوجودهمینههایدانشگاه



 .1پیشینه پژوهش

انجامپژوهشهایپانلیکیفیدرحوه دانشگا ،برایاستخراهمقولههاینگرشی،امریرایجدر

رشتههایتربیتیوپرستاریاست .اینکار،مراکزآموهشییادرمانیراقادرمیکندکهمقهولیتیا

فقدانآنراکهدرذهنیتکنشگراندرگیردرفضاهاییادشد ریشهدارد،شناساییکنندوبهتدریج
اینگونه
باانجاماقداماتمداخلهایمعطوفبههمینۀعملکنشگران،بههودوضعیترارقمبزنند .

هایبسیارکمتریدارندوالهتهقابالتعمیم


هایپانلیکمی،هزینه

هادرمقایسهباپیمایش

پژوهش
گونهپیمایشها،دستیابیباه


هابااین

طالعهنیستند،اماتفاوتدیگرآن
بهکلجمعیتآماریموردم
دستیابینیستندوتنهابهکارگیریرو هاای


نامهقابل
اطالعاتیاستکهدرشرایطعادیباپرسش
کیفیدقیقمیتوانندتاحدیپژوهشگررابهابعادنگرشیخاص،نزدیککنند.

اهجملهپیمایشهایطولینگر سنجیورفتارسنجی،طرحملای«سایمایهنادگیدانشاجویی»

استکهساهماناموردانشجویانوهارتعلوم،تحقیقاتوفنااوریدرطاووسااوهای6938و6936
آنراانجامداد است.اهدافاصلیاینطرح،نخست،بررسیسالمتروانیوجسامانیدانشاجویان
وسپس،شناساییابعادمختلافساالمتونیازآسایبهای

مشغووبهتحصیلدردانشگا هایدولتی،
روانی،اجتماعیورفتارهایپرخطردراینفضااست.نمونهآماریاینطرحدرساو6938دربردارناد 
99111نفراهدانشجویانمشغووبهتحصیلدر16دانشگا ،ودرساو6936شاامل81111نفاراه
دانشجویانمشغووبهتحصیلدر236دانشگا کشاورباود اسات.یکایاهاهادافمجریاانطارح،
دستیابیبهمقیاسیملیبرایسنجشسیمایهندگیدانشجویاناستومهمترینمتغیرهاایمادنظرآن
عهارتنداه:سالمتروان،نگر مذههی،هویاتملای،حمایاتاجتمااعی،نگرانای،رضاایتمندی،
وضعیتتحصایلیوآموهشای،ساهکهنادگی،رفتارهاایجنسایپرخطار،اهدواهورابطاهبااجانس
مخالف،گرایشبهخودکشی،خشونت،رانندگیپرخطرومصرفماواد.اهجملاهمزایاایایانطارح،
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سطحفراگیریآناستکهامکانبررسیابعادمختلفدردانشگا هارابهصاورتمساتقلفاراهمکارد 
دساتآمد 


هایبه

و،مقایساهمیااننتیجاه
است.همننینطولیبودنوانجامپژوهشدرطوو ندسا
یکایاهمحادودیتهای

برایبررسیوضعیتنگرشیورفتاریدانشجویانراامکانپذیرکارد اسات.
طرحیادشد ،توجهبیشاهحدآنبهابعادروانشناختیدرحوه سالمتدانشاجوییاساتکاهگااهی
نقشمؤثرمؤلفههایاجتماعیوفرهنگیراکمرنگکرد است.

پژوهشطولیدیگردرحوه نگر  سنجیوارهیابیرفتااردانشاجویی،پیمایشایبااعناوان
«نگر هاورفتاردانشجویان»استکهسیدحسینسراههاد وفاطمهجواهریدرساو6981آن
ها،رفتاروآگاهیهایدانشجویانباود 

رااجراکرد اند.هدفاهانجاماینطرح،شناسایینگر 
ومرحلهابتداییآنبراساسیکنمونه6622نفر اهدانشجویاندختروپسردرنیمساواووسااو
تحصیلی6981-6986در 21دانشگا هیرپوششوهارتعلوم،تحقیقاتوفنااوریاجاراشاد 
است.دانشگا هایموجوددرنمونه،عهارتنداه:تهران،شهیدبهشتی،امیرکهیار،صانعتیشاریف،
الزهرا،علموصنعت،تربیتمعلم،اراک،اردبیل،ارومیه،صنعتیاصفهان،اهواه،تربیاتمعلام
هاایگردآوریشاد درایان

تهریز،رشت،هاهدان،شیراه،کرمان،کرمانشا ،مشهدوهمدان.داد 

دست آمد اهمطالعاتپانلیکمیدرهمینهفضایدانشجویی
پیمایش،نخستینحلقهاطالعاتبه 

یکیاهمحدودیتهایپیمایشیادشد ،تعدادنمونهمحدودآناستکهمانعتعمیمنتاایج

است.
شودوتنهامیتواننتایجکلیدربار سیمایدانشاجویانرااه

بهصورتمستقلدرهردانشگا می
آنبهدستآورد.

سیدحسینسراههاد ،فاطمهجواهریوایرهفیضی،مرحلهدومپیمایشطاولی«نگر هااورفتاار
دانشجویاندانشگا هایدولتیهیرپوششوهارتعلوم،تحقیقااتوفنااوری»رادرسااوهای-6938
جمعیتآماریاینپژوهش،تمامدانشجویاندرمقطعهایمختلفهستندکاهدر

6939اجراکرد اند.
ساوتحصیلییادشد در81دانشگا هیرپوششوهارتعلوم،تحقیقااتوفنااوری،مشاغووتحصایل
بود اند62.مورداهدانشگا هادرشهرتهرانو18مورد،متعلقبهسایرشاهرهاباود اسات.درنهایات،
گیریخوشهایانتخابشد است.اهجملهمزایاای


صورتنمونه
حجمنمونه6611نفر اهدانشگا  
هابه
یانه،انارییهساتهایورابطاهسیاسای

اینپژوهشتوجهبهموضوعهایی(مانندتحوالتسیاسیخاورم

باکشورها)استکهدرطوویکدهۀگذشتهجامعهایرانباآنروبهروباود اسات.همنناینبرخایاه
ً
شاخصها،دقتوبسطبیشترییافتهکهطهعاامکاناتتحلیلیبیشتریبهمنظوررصادابعاادنگرشایو

هجملهکاستیهایاینپژوهش،همنونموهنخساتآن،

رفتاریدانشجویانرادراختیارقرارمیدهد.ا
محدودیتیاستکهدرتعدادنمونهوجوددارد.مهناقراردادنفرمووکوکرانبرایبرآوردجمعیاتنموناۀ

هاییایجادمیکند؛اهجملاهاینکاهایانآماار دربرابارافازایش


مطلوب،درسنجشنهایی،محدودیت
میزانجمعیتآماریاهحساسیتکافیبرخوردارنیست.
محمدجوادغالمرضاکاشینیزدرساو،6981پژوهشدیگاریرابااعناوان«فضاایدانشاگا ،
سیاستورهیوناساههایهویتیدرهنادگیدانشاجویان»بارایپژوهشاکد مطالعااتفرهنگایو

تبخش
اجتماعیوهارتعلوم،تحقیقاتوفناوریانجامداد است.اینپژوهشگر،سهالگویهویا 
درفضایدانشگاهیایران،شاملهویتعلمی،هویتسیاسی،وهویتدینیراپیشفرضگرفتاهو
هایاینپژوهشنشانمیدهادکاه

نسهتمیانآنهادرفضایدانشگاهیرابررسیکرد است .
یافته

دانشگا ،فضاییاستکهدانشجودرمعرضباهتعریفهویتیدرآنقرارمیگیرد.دراینوضاعیت،
دانشجوهویتپیشینخودراتضعیفشد مییابدومستعدپذیر هویتهایتاه میشاود.نتیجاه
پژوهش،حاکیاهآناستکهبیشاهباهتعریفهویتی،سرگشتگیهایهاویتیبارایدانشاجویانی

وجودمیآیاد.باههمایندلیال،بسایاریاه


کهبهکانونگرمتعامالتدانشجویینزدیکهستند،باه
دانشجویان،بهویژدرمیانپسران،درساوهایپایانیدانشگا ،احساسسرخوردگیدارند.یکایاه

ابهامهایاینپژوهش،ابهاامدررو شناسایآناسات.هر نادایانپژوهشاگربهتفصایلدرباار 

شارطهای
هادرفصلهایمختلف،توضیحاتیارائهکرد است،امااهجمله 


هاونسهتمیانآن

مقوله
شناختیوکیفیاتنموناهگیرینظارییااهدفمناد

الهمبرایتأمیناعتهارتحقیق،توضیحابعادرو 
کیفیومنابعتأمیناعتهار درپژوهشکیفیاست.
آسیبشناسایونیاهسانجی
اللاهصدیقسروساتانیبااعناوان« 


پژوهشدیگریتوسطرحمت
اولویتها

ها،نیاهها،


ترینآسیب

،باهدفبررسیمهم
هندگیدانشجوییدرایران»درساو6983
وراهکارهایهندگیدانشجوییدرسهدانشگا تهران،الزهراوماهندرانانجاامشاد اسات.رو 
اینپژوهش ،پیمایشاساتونتاایجآن،حااکیاهنارضاایتیدانشاجویاناهخادماترفااهیو
رضایتباالتردانشجویاناهاموریمانندسطحعلمیاستادانوخدماتاینترنتوکتابخانهاست
کهبهطورمستقیمباتحصیلآناندرارتهاطاست.بادرنظرگرفتننتایجپژوهشدربار رضاایتاه

رسدفضایدانشگاهیماتاجاییکهبهمساائلدرسایو


نظرمی
خدماتوامکاناتخوابگا  
ها،به
تحصیلیمربوطاست،خدماتمناسهیارائهمیدهد،امابهمواردیمانندکیفیتهندگی،تفریحو
سرگرمی،کمترتوجهمیکند .اگرناامیدیومشاکالتروحایدانشاجویانرادرکناارنارضاایتی

آنهااهامکانات تفریحیواردوهاقراردهیم،ضعفنهادهایفرهنگیدانشگا درایجادنشااطو

شادابیدرفضایخوابگا ودانشگا ،مشخصمیشود.براساسنتایجاینپژوهش،تنهاخروجای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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