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جویی دانشگاه عالمه هاي دانشها و راهکارهاي تبدیل خوابگاههدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل چالش

گیري از روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی و طباطبایی به جوامع کوچک یادگیري، است. این پژوهش با بهره

نفر از  25شوندگان در بخش کیفی، شامل ساخت ابزار، و در دو بخش کیفی و کمی، انجام شده است. مصاحبه

از  گیريگیري هدفمند و با بهرهاند که با شیوه نمونهخوابگاهی بودهاساتید دانشگاه، مدیران خوابگاه ها و دانشجویان 

دانشجوي  3150آماري مشتمل بر اند. در بخش کمی نیز، جامعهروش گلوله برفی مورد مصاحبه قرار گرفته

دانشجو با استفاده از روش  340هاي دانشگاه عالمه طباطبایی بوده که از آن میان تعداد  ساکن در خوابگاه

 آوريبه منظور جمعتصادفی به عنوان نمونه آماري شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفته است.  -ايگیري طبقه مونهن

بهره  - تدوین شده در بخش کیفی پژوهش - ها و راهکارهاچالشو اطالعات بخش کمی، از دو پرسشنامه  داده

% محاسبه گردیده 96% و 87به ترتیب برابر با  پایایی آنان با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ، گیري شده، که

هاي بخش کیفی مطالعه حاضر، حاکی از آن است که است. مبانی نظري، تحقیقات پیشین و همچنین یافته

هاي دانشجویی به جوامع کوچک یادگیري و راهکارهاي متناظر با آنان، مشتمل بر هاي تبدیل خوابگاهچالش

اي و د) درون فردي است. در حرفه -اجتماعی، ج) علمی -ریتی، ب) فرهنگیمدی -چهار محور: الف) ساختاري

ناسایی شده در بخش کمی پژوهش، نتایج حاکی از آن است که پاسخگویان تمامی چالش ها و راهکارهاي ش

هاي  اند. همچنین، نتایج نشان می دهد که میان دیدگاه اساس محورهاي فوق را تأیید نمودهبخش کیفی پژوهش بر

هاي دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی به جوامع ها و راهکارهاي تبدیل خوابگاهاسخگویان در ارتباط با چالشپ
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  کوچک یادگیري به تفکیک خوابگاه، جنسیت و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود ندارد.  

 ها و راهکارها.خوابگاه دانشجویی، جوامع کوچک یادگیري، چالش: واژگان کلیدي

  

  همقدم

هاي  هاي اخیر، شیوه یاددهی طی سال -هاي حوزه یادگیري با عنایت به تغییرات و دگردیسی

ها، که استاد و کالس درس را عامل اصلی یادگیري و رشد تلقی سنتی آموزش در دانشگاه

در  ها دانشگاهروي مدیران نمودند، اینک متحول شده است. امروزه، چالش اساسی پیش می

هاي کالسی و خارج از کالس دانشجویان عالی، تلفیق یادگیريفیت آموزشراستاي ارتقاي کی

هاي اخیر، محققان تأمل بیشتري بر ابعاد اجتماعی یادگیري، به خصوص است. در دهه

هاي اجتماعی و مشارکتی، براي حمایت از یادگیري و هاي فوق برنامه شامل فعالیت فعالیت

شود؛ چه در ر حال حاضر، بسیاري از آنچه یاد گرفته میداند. ارتقاي شناخت دانشجویان داشته

افتد داخل و چه در خارج از کالس و حتی محیط کار، از طریق یادگیري غیررسمی اتفاق می

یادگیري خارج از کالس، بسیار حائز اهمیت و اکثر قریب به اتفاق ). 2004، 1(کونلن

شود. ویان در کالس درس حاصل میدانشج متخصصان معتقدند که کمتر از نیمی از یادگیري

که در  سازد می% از یادگیري را محقق 75یادگیري غیررسمی بیش از به تعبیري دیگر، 

ها، ها و سازمانپیوندد؛ با این حال، تعداد بسیاري از دانشگاههاي امروزي به وقوع می سازمان

دهاي باارزشی را نادیده ها و برآینهاي یادگیري رسمی تمرکز نموده و فرصتتنها بر برنامه

  ).2005، 2(کونر اند گرفته

، نیاز به یادگیري اکتشافی، 21هاي نوظهور حوزه یادگیري در قرن به منظور مواجهه با چالش

ها و کاربردي نمودن و مبتنی بر کار گروهی، در راستاي ارتقاي اثربخشی آموزش محورمسئله

در دنیاي تغییر و تحول ). 2012کاران، و هم 3شود (یوسفآنان، بیش از پیش احساس می
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گشایی، ارتباط اثربخش، کارآفرین بودن، فناوري اطالعات و هایی چون مسألهامروز، مهارت

مدیریت بهینه زندگی فردي و شغلی و همچنین داشتن هنر مدیریت  ،ارتباطات، و به طور کلی

بنابراین، در تمامی مشاغل شود. ارزش افزوده، از ضروریات بقاي فرد و سازمان، محسوب می

رود که بتوانند ها، ارزش قائلند و از دانش آموختگان انتظار میبراي برخورداري از این مهارت

هاي زندگی و انجام ریزيزندگی خود را مدیریت و بر مشکالت غلبه کنند و در برنامه

ق اهداف مشترك و هاي خود را در قالب کارگروهی به منظور تحقهاي روزمره، فعالیت فعالیت

 دارد اي جایگاه ویژه مباحثه، روش یک عنوان به گروهی یادگیري قابل توجه، هماهنگ سازند.

 عمل بر که یادگیري مؤثر روش و آمیخته هم را در عمل و نظریه گروهی، پویایی طریق از که

  ).1372شفیع آبادي،(آورد  می وجود به را است تجربه متکی و

ها و فرهنگ ،هازمینه با دانشجویان روزافزون افزایش چونهم لیمسای کنونی، شرایط در

آموختگان آموزش ها، و بیکاري دانشدانشگاه شدنجهانی و شدن المللیبین ،متنوع روحیات

 بر عالوه هاآن در که جامع، و متنوع درسی هايبرنامه به نیاز شدن ترپررنگ موجب عالی،

 شود، توجه نیز دانشجویانرسمی و غیررسمی  يیادگیر چگونگی به یادگیري، محتواي

دهی آموزشی خود را تغییر امروزه، مؤسسات آموزش عالی، رویکرد و جهت است. گردیده

- هاي میانهاي تجربی و آموزشهاي اجتماعی، یادگیرياند و به رویکرد مبتنی بر یادگیري داده

روشی عنوان  به »کوچک گروه« وهشی میان این در ).2014، 1نمایند (والزاي تأکید میرشته

 بسزایی نقش مشارکتی، یادگیري تقویت و دانشجویی هايفعالیت پرورش جهت مناسب

تواند استراتژي اثربخش براي توانمندسازي هاي کوچک یادگیري میایجاد گروه .دارد

وچک باشد. جوامع کها در دنیاي متغیر امروز میدانشجویان و عامل موفقیت افراد و سازمان

شود که افراد به صورت مثبت به هم وابسته باشند و به این اعتقاد برسند که یادگیري باعث می

یافتن توانند به اهدافشان برسند که دیگران هم به اهدافشان برسند و دستآنها در صورتی می

. لذا، با دیگران نه تنها مانعی براي دست یافتن فرد به اهدافش نیست، بلکه براي او نیز مفید است
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کنند و توجه به اینکه بیشتر دانشجویان اوقات خارج از دانشگاه خود را در خوابگاه سپري می

هاي منسجم و پایدار و نبود تعامل مستمر بین دانشجویان ساکن خوابگاه، عدم تشکیل گروه

ماعی ها، از عوامل مؤثر بر وضعیت نابسامان اجتفقدان نظارت اجتماعی رسمی نسبت به خوابگاه

و گاه خطرناك بین دانشجویان خوابگاهی است؛ بنابراین در این  1و بروز وضعیت آنومیک

هاي دانشجویان خوابگاهی دانشگاه عالمه طباطبایی در تبدیل پژوهش سعی شده است تا چالش

شدن به جوامع کوچک یادگیري را شناسایی کرده و راهکارهایی را جهت تبدیل این 

  کوچک یادگیري، ارائه شود. ها به جوامع  خوابگاه

  مبانی نظري پژوهش

 بر عالوه خوابگاه در بودن کنند.می تجربه را آن دانشجویان بیشتر که است محیطی خوابگاه

 است ممکن همچنین بلکه است، فرد قبلی روابط شبکۀ و از خانواده دوري معنی به اینکه

 که دارد وجود امکان این گر،دی سویی از کند؛ تحمیل فرد بر را مشکالتی خوابگاه محیط

 منبع یک فرد براي آن، بر حاکم علمی جو و همسان افراد حضور دلیل به خوابگاه محیط

ها و عواملی چون ارتباطات افقی بین دانشجویان، مشارکت آنها در اتحادیه .باشد حمایتی

هاي قابلیتهاي تواند زمینههاي اجتماعی، روانی و مالی میهاي دانشگاهی، حمایتانجمن

 ).1384هاي اجتماعی، ارتقا دهد (بهزاد، روانی دانشجویان خوابگاهی به عنوان سرمایه

و  شونداکنون صرفا در نقش مراکزي اجتماعی ظاهر میهاي دانشجویی کشور ما، هم خوابگاه

 سازد این درحالی است کهتنها بخش اندکی از نیازهاي ساده و اولیه دانشجویان را برآورده می

هاي معتبر جهان ابزاري براي رشد دانشجویان محسوب هاي دانشجویی در دانشگاهخوابگاه

ورزند که افراد بتوانند فرصت بیشتري هایی بر ایجاد محیطی تأکید میشوند و چنین دانشگاه می

دیگر خوابگاه دانشجویی را باید به مثابه نماد  هامروزبه یادگیري و تحقیق اختصاص دهند. 

اي که اجتماع آن را دانشجویانی تشکیل از یک جامعه مدرن در نظر گرفت؛ جامعهکوچکی 
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اي به مدیریت چنین جامعه دهند که نیازها و توقعاتشان با نیازهاي جامعه در هم تنیده است.می

  نگر نیاز دارد. جانبهریزي دقیق و همهبرنامه

کمک یادگیري انسان قادر به کند. به خود راخلق می از طریق یادگیري، انسان مجدداً

انجام کارهایی است که پیش از آن، هیچگاه برایش عملی نبوده است. یادگیري ظرفیت انسان 

کند که بخشی از فرآیند تأثیرگذار محیط خود باشد. در دنیاي را افزایش داده و به او کمک می

اي یادگیري غیررسمی هوجود آمدن مشاغل جدید در جامعه، نیاز به ایجاد محیطه امروز با ب

ها و مدارس بیشتر متوجه هاي رسمی و متداول در کالسشود. برنامهبیش از بیش احساس می

هاي عاطفی و اجتماعی افراد پرورش حافظه و به کاربستن قواي ذهنی افراد است و به رشد جنبه

یادگیري  ). بر این اساس اکتفا کردن به آموزش  و1384توجه چندانی ندارد (رستگاریان، 

مبتنی بر مطالب سازماندهی شده، غیرمنطقی است و حالل مشکالت زندگی افراد در آینده 

هاي آگاهانه افراد در محیط کار اشاره دارد که در نتیجه نیست. یادگیري غیررسمی به فعالیت

) و آزادي ایجاد 2000؛ لوهمن،2000کند (کوفر،اي آنها رشد میهاي حرفهآن دانش و مهارت

). بنابراین، افراد 1997؛ ماگرات، 1998؛ کسه، 1999آورند (ماریوتی، ییرات را، به دست میتغ

به نوعی از یادگیري عالقه دارند که آزادي عمل کافی داشته باشند و همیشه بتوانند بدون هیچ 

هاي کالسی و محدودیتی از آن استفاده نمایند و ضرورت استفاده از آن با چارچوب

  آن همراه نشود. هاي محدودیت

 ،2همساالن توسط ، ارزیابی1همساالن توسط آموزش مانند واژگانی از استفاده امروزه

 یاددهی شیوه .است شده رایج بسیار ،4همساالن توسط ، و حمایت3یادگیري توسط همساالن

 و دانشجویی هايفعالیت پرورش راستاي در که است ابزاري کوچک، گروه در یادگیري

ها باید با دانشگاه). 1989(لوکر، کند  ایفا بسزایی نقش تواندمی مشارکتی يیادگیر تقویت
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ها را، در گیري از تجارب سایر مراکز آموزش عالی، ایجاد جامع یادگیرنده در خوابگاهبهره

 از تري عمیق درك که فعالی هاي راهبردي خود، در اولویت خاص قرار دهند. یادگیريبرنامه

(کندان و دارد  بیشتري پایداري زمان طول در و آوردمی وجود به فراگیر براي موضوع

هاي ارتباطی، هاي همسان در آموزش عالی موجب تقویت مهارت). گروه2011همکاران، 

شوند و دانشجویان در یادگیري تجربی و مشارکتی، تضاد و تعهد میپاسخگویی، احترام، حل

یادگیري مشارکتی   ).2002نند (لورانسی، کزمینه را براي رشد خود و دیگران فراهم می

اي از یادگیري است که در آن پویایی، خالقیت، تعامل و وابستگی مثبت به هم، گره  شیوه

پردازد و زمینۀ رشد خود و دیگران را خورد و فرد در عین تمایل به جمع، به خودجوشی می می

: نویسد می هرید از لقن به هم، )1382(کرامتی  ).1382آبادي و همکارانش،(نصرکند فراهم می

 دراختیار را تري عمیق و بیشتر معلومات انفرادي، یادگیري با درمقایسه مشارکتی یادگیري

  دهد. می قرار شاگردان

آل باشد تا دانشجویان هاي مختلف اجتماعی ایدهفضاي خوابگاه باید براي انجام فعالیت

شود فرد به سوي ین باید عواملی که باعث میمایل به بازگشت به محیط خوابگاه باشند، همچن

هاي هاي شاد و مثبت، انگیزش دانشجویان، اجراي برنامهیادگیري برود ازجمله: اجراي برنامه

تفریحی متناسب با نیاز دانشجویان و ....، مهیا شود و فضاي خوابگاه باید طوري باشد که افراد 

ردي دانشجویان را برآورده کند، اتاق مانند خانه خود احساس راحتی کنند، نیازهاي ف

دانشجویی باید متناسب با نیازهاي دانشجویان طراحی شود نه به عنوان محلی براي خواب 

هاي دانشجویی صرفا براي استراحت و ایجاد روابط اجتماعی خوابگاه). 2013 (کیلیکاسالن،

وامع یادگیري اصالحاتی هاي دانشجویی و تبدیل آنها به جاند و ماهیت خوابگاهطراحی نشده

. جامعه کندها طلب میخوابگاههاي تدریس و مدیریت هاي درسی و روشنوین در برنامه

شود که با هدفی مشترك و به منظور برآورده کردن نیازهاي هایی گفته مییادگیرنده به گروه

که  شودهاي یادگیري باعث می. شرکت دادن افراد در گروهآیندعلمی خود گرد هم می

افراد افزایش یابد، روابط میان فردي افراد بهبود  سانزواي دانشجویان شکسته شود، اعتماد به نف
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هاي ارتباطی و فردي افراد  و حس همدلی افراد افزایش یابد، احترام و یادگیري متقابل؛ مهارت

هاي یکی از مهمترین مصادیق جوامع یادگیري، خوابگاه ).2014یابد (یین لین و همکارانش،

اي دارد. هاي دانشجویی، جایگاه ویژهدانشجویی است. ایجاد جوامع یادگیري در خوابگاه

بهبود کیفیت  هدف از این امر برداشتن مرزهاي موجود میان زندگی اجتماعی و علمی،

هاي گروهی و وجود آوردن فرهنگ تسهیم دانش، ایجاد انگیزه، تقویت فعالیته آموزش، ب

  است.  مدیریتی

  نه پژوهشپیشی

هاي دانشجویی و یادگیري تحقیقات متفاوتی در مورد جوامع کوچک یادگیري، خوابگاه

مشارکتی و غیررسمی در ایران و خارج از کشور انجام شده است که در اینجا به مهمترین و 

فراغت و « )، در پژوهش خود تحت عنوان1389جاه (شود. رفعتترین آنها اشاره میمرتبط

، با هدف مطالعۀ الگوهاي فراغت دانشجویان غیرتهرانی و شناخت مسائل و »نگیهاي فرهارزش

مشکالت اوقات فراغت آنان، به این نتیجه رسید که، بیش از نیمی از دانشجویان خوابگاهی از 

نحوه گذراندن اوقات فراغت خود ناراضی بوده و مهمترین دلیل نارضایتی آنها، محدودیت 

مالی بوده است و همچنین شیوة گذراندن اوقات فراغت  امکانات تفریحی و مشکالت

ها، سبک زندگی، میزان پایبندي دینی ها و نگرشدانشجویان با برداشت آنها از فراغت، ارزش

)، در پژوهشی به منظور 1387ریزي آنها براي فراغت، ارتباط دارد. سعیدي (و میزان برنامه

ان به این نتیجه رسید که دانشجویان در شناخت مسائل و مشکالت اوقات فراغت دانشجوی

ریزي اوقات فراغت خود با مشکالت اساسی مواجه هستند. همچنین فراغت بیش از هفتاد برنامه

تواند غیرقابل غیرفعال است و می شود که عمدتاًدرصد دانشجویان در فضاي سربسته سپري می

ت مورد انتظار اوقات فراغت کنترل و آسیب زا باشد؛ و همچنین بین وضعیت موجود و وضعی

دانشجویان، شکاف وجود دارد و این امر بیشتر به دلیل موانع مالی و کمبود آزادي در انتخاب 

فراغت است و دانشجویان امکانات فراغتی موجود را با شأن دانشجویی و نیازشان متناسب 
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هاي فراغتی خود هدانند و از این رو خواستار این هستند که خودشان متولی اصلی برنام نمی

 که )، در نتایج پژوهش خود اذعان داشتند که، دانشجویانی1385مسعودي و همکارانش (باشند. 

 کنند،می زندگی خود خانواده با که دانشجویانی به نسبت کنند،می زندگی هاخوابگاه در

وان )، در پژوهش خود تحت عن1383راد و همکاران (محمودي. دارند بهتري تحصیلی عملکرد

 هاي دانشجویی به مثابۀ جوامعی براي یادگیري، به این نتیجه رسیدند که، رشدخوابگاه

 جوامع، گونه این از خارج که افرادي به نسبت دارند سکونت هاخوابگاه در که دانشجویانی

ها به جوامع کوچک یادگیري است؛ بنابراین براي تبدیل خوابگاه بیشتر مشغولند، علم کسب به

هاي فوق برنامه، مواردي چون ایجاد محیطی ایمن و حمایتی، افزایش گفتمان، فعالیت باید به

هاي زندگی، سازگاري با محیط دانشگاهی و مشارکت دانشجویان در ادارة امور تقویت مهارت

بررسی رابطۀ « )، در پژوهشی با عنوان1380جوان شیخی ( ها، اهمیت داده شود.خوابگاه

ی خانواده با میزان سازگاري اجتماعی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه اجتماع -وضعیت فرهنگی

ترین مشکالت دانشجویان خوابگاهی؛ مشکالت ، به این نتیجه رسید که، عمده»الزهرا

  باشد.هاي جسمی میسازگاري، عاطفی، رفاهی، بهداشتی، مالی، تحصیلی و بیماري

دگیري مبتنی بر وب با )، در پژوهشی با هدف طراحی یک مدل یا2014دجرینگ (

استفاده از روش یادگیري مشارکتی، به این نتیجه رسید که، طراحی مدل یادگیري مشارکتی 

باشد که مؤلفه می 5مبتنی بر وب به منظور ارتقاي مهارت در موسیقی در آموزش عالی، داراي 

ارتباطات براي ). 5). محیط، و 4). موارد ارتباط، 3). منابع، 2). پایه مشکل،1عبارتند از: 

)، در پژوهشی با هدف ایجاد فضاي یادگیري در 2013یادگیري مشارکتی. ابراهیم و همکاران (

محیط خارج از کالس براي دانشجویان، به این نتیجه رسیدند که محیط دانشگاه به خوبی 

تواند موجب ترویج و تقویت یادگیري در بین افراد شود و دانشجویان را براي حل  می

کند؛ و دانشگاه باید به ایجاد محیطی براي یادگیري اي دانشگاه و بهبود یادگیري آماده ه چالش

)، در پژوهشی با هدف 2013غیررسمی و تعامل میان جامعه دانشگاهی همت گمارد. لعل (

هاي شناسایی عناصر اساسی مؤثر بودن یادگیري تیمی، به این نتیجه رسید که افراد در گروه
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کنند، اعضا نسبت به هم، وابستگی ه سوي یک هدف مشترك حرکت میکوچک یادگیري، ب

ها را به توسعه گروهمثبت دارند، افراد براي رسیدن به هدف گروه متعهد هستند، افراد هم

کنند و اعضاي گروه به خود ارزیابی هاي اجتماعی و اعتمادسازي متقابل تشویق میمهارت

وهشی که در دانشگاه میسوري مرکزي به منظور ارزیابی )، در پژ2009دهند. مارتین (اهمیت می

کارایی یادگیري مبتنی بر تیم، انجام داده است به این نتیجه رسید که، این شیوه آموزش نسبت 

اینکالس و  هاي دیگر، مفیدتر و مؤثرتر است، به ویژه براي دانشجویان علوم پزشکی.به شیوه

هاي هاي درون خوابگاهد، دریافتند که برنامه)، پس از انجام پژوهش خو2003همکارانش (

کنند، سطوح باالتري از مشارکت یادگیري تأکید می - دانشجویی که بر رویکرد زندگی

جانسون  کنند.تري را ایجاد میهاي دانشگاهی و نتایج تحصیلی قويدانشجو در فعالیت

انشجویی فعالیت مستمر هاي د)، معتقد است افرادي که در جوامع یادگیرندة خوابگاه2001(

هاي سنتی دارند، تعامل و رشد فکري بیشتري نسبت به دانشجویانی دارند که در خوابگاه

)، پس از بررسی خود به این نتیجه رسید که، عالوه بر نقش 2000کنند. گلد (زندگی می

 دانشجویان، مشارکت هیأت علمی در اثربخشی جوامع یادگیرنده، امري ضروري است.

ها، با تفکر انتقادي، موفقیت تحصیلی و بیشتر در یادگیري از راه زندگی در خوابگاه مشارکت

؛ 1993؛ پاسکارال و همکارانش، 1998دیگر دستاوردهاي شناختی (اینمان و همکارانش، 

؛ 1975؛ تینتو، 1993)، و همچنین تعهد و بقا (آستین، 1996؛ ترنزینی و همکاران، 1999پایک، 

)، نیز در تحقیقات خود ارتباط میان جوامع 1997پایک و همکاران (ط دارد. ) ارتبا1985ولز، 

هاي دانشجویی و تجربیات به دست آمده از سوي دانشجویان را مورد یادگیرنده در خوابگاه

هاي دانشجویی، موجب موفقیت اند؛ از نظر آنان، جوامع یادگیرنده در خوابگاهبررسی قرار داده

هاي تر از سایر برنامههاي جوامع یادگیري اثربخششود؛ به عالوه برنامهتحصیلی دانشجویان می

آموختگی موفق را افزایش گذاري در این نوع جوامع، میزان دانشاند و سرمایهیادگیري

  دهد. می
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  روش پژوهش

هاي روش طور خاص در رویکرددر این پژوهش، از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. به

کند و به همدیگر پیوند ه، محقق هر دو روش تحقیق کمی و کیفی را ترکیب میتحقیق آمیخت

)، ارائه شده 2007وسیلۀ کرسول و پالنوکالرك (دهد. چهارنوع روش تحقیق آمیخته بهمی

است که در این تحقیق از طرح اکتشافی استفاده شده است. طرح اکتشافی یک طرح آمیخته دو 

هاي کیفی شود. در واقع دادههاي کیفی شروع میو تحلیل داده آورياي است که با جمعمرحله

هاي کیفی، مرحلۀ آوري و تحلیل دادهرود و پس از جمعبراي تشریح یک عنوان به کار می

شود. شود، شروع میهاي کیفی، گردآوري و تحلیل میهاي کمی از دادهدوم که در آن داده

شود. این پژوهش، براي هاي کیفی ساخته میي دادهمرحلۀ کمی بعد از مرحلۀ کیفی و بر مبنا

ها به جوامع کوچک یادگیري با روش ها و راهکارهاي تبدیل خوابگاهمشخص کردن چالش

هاي کیفی براي تدوین یک ابزار کمی براي شناسایی کیفی شروع شده است و سپس نتایج داده

ی در تبدیل شدن به جوامع کوچک هاي دانشگاه عالمه طباطبایها و راهکارهاي خوابگاهچالش

  یادگیري، استفاده شده است.

 نام نظریۀ برخاسته از داده است. روش کیفی این پژوهش، نوع خاصی از پژوهش کیفی به

فرآیند ایجاد نظریه برخاسته از داده، از همان ابتداي شروع پژوهش تا پایان آن به صورت مداوم 

هاي گردآوري شده به مفاهیم ها، دادهاسته از دادهادامه دارد. در فرآیند ساخت نظریۀ برخ

شوند. اولین مرحله تجزیه و هم متصل میکدگذاري تبدیل شده و در یک پیوستار فرآیندي به

ها براساس نظریه برخاسته از داده، با استفاده از کدگذاري نظري انجام شده است. تحلیل داده

کدگذاري «و  »کدگذاري محوري«، »کدگذاري باز«کدگذاري نظري شامل سه مرحله 

باشد. با این حال فرآیند تفسیر با کدگذاري باز آغاز شده و با نزدیک شدن به می »گزینشی

). پس از 1390شود (لقمان نیا، مرحله پایانی فرآیند تحلیل، کدگذاري گزینشی بیشتر مطرح می

استخراج شدند تا با استفاده از طور کامل از فایل ضبط شده ها بهانجام هر مصاحبه، متن مصاحبه

ها، چندین بار متن تر صورت گیرد. قبل از تحلیل متن مصاحبهها راحتها، کدگذاري دادهآن
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ها خوانده شدند تا آشنایی کامل با متن صورت بگیرد و بتوان معانی اصلی را استخراج مصاحبه

دو مصاحبه، کار کدگذاري و  نمود. شروع عملیات تحلیل بعد از اولین مصاحبه آغاز و بعد از

کند تا بتواند سواالت مورد نیاز را طراحی و بندي آغاز شدند؛ این کار به محقق کمک میدسته

ها به دقت دنبال مسیر مصاحبه را بهتر هدایت نماید. به این ترتیب، مراحل زیر در تحلیل داده

ده شدند و سپس سطر به سطر ها یک به یک و کلمه به کلمه، بر روي کاغذ پیاگردید: مصاحبه

 با موضوع اصلی پژوهش بودند، عالمتدار که مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و جمالت معنی

بندي کدها صورت کد، استخراج شده و دستهه دار بگذاري شدند. مفهوم اصلی جمالت معنی

ده و آغاز شدند؛ به این ترتیب که کدهاي با مفهوم مشترك تحت یک طبقه قرار داده ش

هاي قبلی بازنگري و حتی ادغام نامگذاري گردیدند. با هر بار مصاحبه جدید ممکن است طبقه

هاي اصلی مطالعه بندي، تمو یا طبقۀ جدیدي ایجاد گردد. به این ترتیب، با تشکیل طبقه

  ها مشخص شده است.استخراج و ارتباط بین طبقه

نفر از اساتید هیأت علمی دانشگاه  7نفر ( 25در بخش کیفی این پژوهش، گروه نمونه 

نفر  6نفر دانشجوي دختر خوابگاهی و  6نفر از مدیران و سرپرستان خوابگاه،  6عالمه طباطبایی، 

دانشجوي پسر خوابگاهی)، بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. این گروه از طریق 

د در این نمونه افرادي بودند که برفی انتخاب شدند. معیار انتخاب افراگیري هدفمند گلولهنمونه

گیري در بخش کمی ها در ارتباط بودند. روش نمونهبا بحث یادگیري آموزش عالی و خوابگاه

اي بوده است. جامعه آماري بخش کمی بر اساس اطالعات ادارة امور پژوهش، تصادفی طبقه

گیري از ه، که با بهرهنفر دانشجوي خوابگاهی دانشگاه عالمه طباطبایی بود 3150ها، خوابگاه

خوابگاه دانشگاه  6نفر دانشجوي خوابگاهی از  340اي تصادفی، تعداد گیري طبقهروش نمونه

آماري، مورد بررسی خوابگاه پسرانه)، به عنوان نمونه 3خوابگاه دخترانه و  3عالمه طباطبایی (

نیمه ساختمند جهت  برداري، مصاحبهقرارگرفته است. در بخش کیفی از چند ابزار شامل فیش

آوري اطالعات استفاده شده است. در بخش کمی براي پاسخ به سواالت پژوهش از جمع

ساخته استفاده شده است. این پرسشنامه شامل دو قسمت است؛ یک قسمت پرسشنامه محقق
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هاي در تبدیل شدن به جوامع کوچک یادگیري و هاي خوابگاهپرسشنامه مربوط به چالش

باشد. هر قسمت رسشنامه مربوط به راهکارهاي پیشنهادي مرتبط با هرچالش، میقسمت دیگر، پ

باشد و قسمت ها میباشد که قسمت اول، مربوط به چالشسؤال می 21این پرسشنامه شامل 

نمره گذاري شده است.  5تا  1شود که بر روي طیف لیکرت، از دوم، راهکارها را شامل می

ها به جوامع ها و راهکارهاي تبدیل خوابگاهسنجش چالش ها برايهمچنین این پرسشنامه

)، ب). ابعاد 7تا  1هاي مدیریتی (سؤال- ابعاد{الف). ابعاد ساختاري 4کوچک یادگیري، داراي 

)، و د). 17تا  14هاي فردي (سؤال -)، ج). ابعاد درون13تا  8هاي اجتماعی (سؤال -فرهنگی

باشند. در بخش کمی، روش آماري مورد )}، می21 تا 18هاي اي (سؤالحرفه -ابعاد علمی

باشد. در این طرفه میاي و تحلیل واریانس یکتک نمونه tاستفاده در آن، آمار استنباطی شامل 

ها، از کتب و مقاالت مرتبط استفاده شده است پژوهش براي اعتبار سنجی روایی این پرسشنامه

لوم تربیتی بحث و تبادل نظر شده است. همچنین و با اساتید راهنما و مشاور و صاحبنظران ع

ها، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است که براي براي سنجش پایایی این پرسشنامه

نفر از دانشجویان  40ها، در یک مطالعه آزمایشی، پرسشنامه توسط تعیین پایایی این پرسشنامه

% و ضریب 87ها، ه مربوط به چالشخوابگاهی تکمیل شده و ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنام

  % برآورد شده است.96آلفاي پرسشنامه مربوط به راهکارها، 

  هاي پژوهشیافته

  هاي کیفی الف) تجزیه و تحلیل داده

هاي ها و راهکارهاي تبدیل خوابگاهچالش«در این پژوهش سؤال کلی پژوهش مبنی براینکه 

، به »شدن به جوامع کوچک یادگیري، کدام است؟دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی در تبدیل 

ها به عنوان روش روش کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر نظریه برخاسته از داده

هاي کیفی و بررسی سؤال کلی پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. در نظریۀ برخاسته تحلیل داده
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، کدگذاري 1بازکدگذاريد که به ترتیب عبارتنداز: ها، سه مرحله کدگذاري وجود داراز داده

به  ها،از مصاحبهدست آمده هاي به. در مرحله کدگذاري باز داده3و کدگذاري گزینشی 2محوري

صورت سطر به سطر جهت استخراج مفاهیم اولیه، کدگذاري شدند. در پژوهش حاضر در مجموع، 

اهیم (کدهاي اولیه) مشترك و مشابه از نظر معنایی، آمده است؛ سپس مفدستمفهوم یا کد باز به 965

مقولۀ اولیه، طبقه بندي شدند و بعد از انجام عملیات کدگذاري باز، در مرحله کدگذاري  21در قالب 

بندي شدند. در جدول مقولۀ عمده طبقه 4هاي مشترك و مشابه از نظر معنایی در قالب  محوري، مقوله

 - اجتماعی، درون فردي و علمی - مدیریتی، فرهنگی - ساختاري هاي عمده (ابعاد مقوله 4زیر 

  مقولۀ اولیه، آورده شده است. 21اي)، برگرفته از  حرفه

  مقولۀ اولیه 21هاي عمده (نهایی) بر گرفته از  . مقوله1جدول 

  هاي اولیهمقوله  هاي عمده (نهایی)مقوله

- بودجه؛ جوسازمانی؛ اعتماداختیار؛ تخصیصنات؛ تفویضریزي؛ امکاکردن؛ برنامهتخصصی  مدیریتی -ابعاد ساختاري

  سازي
  اجتماعی فرهنگی؛ مسائل اقتصادي؛ عواملمسائل سیاسی؛ عوامل   اجتماعی -ابعاد فرهنگی

  هاي فرديعوامل انگیزشی؛ عوامل روانی؛ خودباوري؛ عوامل شخصیتی؛ توانایی  فرديابعاد درون

  مداريسازي؛ اخالقفرهنگی؛ همساندانش؛ هوشري؛ تسهیماستمرار یادگی  ايحرفه - ابعاد علمی

هاي در مرحله کدگذاري گزینشی باید مقولۀ هسته انتخاب شده و ارتباط بین کلیۀ مقوله

عمده حول محور مقولۀ هسته، مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر، بعد از چندین بار 

ها صورت گرفته، فاهیم (کدها) و مقولهها، مهایی که میان دادهمطالعه و رفت و برگشت

ها خود را نمایان ها و مصاحبهمشخص شده است که یک مقولۀ اصلی بیش از همه در داده

شوند و این مقوله به عنوان هاي زیر مجموعۀ آن محسوب میسازد و به نوعی همۀ مقوله می

                                                
1. Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 
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ها در تبدیل شدن اهها خوابگچالش«اي پژوهش حاضر که تحت عنوان مقولۀ مرکزي یا هسته

، شناسایی شده است. در این »هابه جوامع کوچک یادگیري و راهکارهاي رفع رفع این چالش

  گویند. هاي مرتبط با مقولۀ هسته سخن میها به انحاي مختلف از مقولهپژوهش داده

  هاي کمی ب) تجزیه و تحلیل داده

هاي دانشجویان تفاوت دیدگاه در راستاي رسیدن به هدف کلی پژوهش و به منظور بررسی

هاي به دست آمده، قصد بر این است که عالمه طباطبایی، با توجه به میانگین خوابگاهی دانشگاه

هاي دانشگاه عالمه طباطبایی در تبدیل شدن هاي خوابگاهمشخص کند، آیا دانشجویان چالش

 tن به این هدف، از آزمون کنند یا خیر؛ که براي رسیدبه جوامع کوچک یادگیري را تأیید می

  ارائه شده است. 2اي استفاده شده، که نتایج حاصل از آنها در جدول تک نمونه

هاي خوابگاه در تبدیل شدن به جوامع مقایسۀ میانگین نظرات دانشجویان در خصوص چالش .2جدول 

  3کوچک یادگیري با میانگین فرضی 

ابعاد 

  چالش

انحراف   میانگین  هامؤلفه

  معیار

فاوت ت

میانگین از 

3  

  معناداري  tمقدار

ی
ي مدیریت

ساختار
  

  0001/0  088/14  75294/0  9855/0  7529/3  هافقدان نگاه تخصصی به مدیریت و رهبري خوابگاه

  0001/0  035/13  67651/0  9569/0  6765/3  هاهاي ضعیف و غیرعلمی در ارتباط با اداره امور خوابگاهریزيبرنامه

هاي ها و توجه اندك به نیازها و خواستهاداره امور خوابگاه نگاه مدیرمحوري به

  دانشجویان

9147/3  9149/2  91472/0  786/5  0001/0  

وجود بروکراسی آشفته اداري و قوانین و مقررات خشک و دست و پاگیر در 

  هاحوزه خوابگاه

5853/3  1295/1  5853/0  554/9  0001/0  

کتابخانه، پایگاه اطالعاتی و سایت  کمبود امکانات و تجهیزات مناسب نظیر

  اینترنتی منطبق با استانداردهاي این حوزه

0559/4  0361/1  0559/1  891/18  0001/0  

  0001/0  432/10  59124/0  0449/1  5912/3  درك و اعتماد متقابل اندك میان مدیران و دانشجویان ساکن خوابگاه ها

  0001/0  805/16  90000/0  9875/0  9000/3  عتبارات مورد نیازها در زمینه بودجه و امشکالت عدیده خوابگاه
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ی

ی اجتماع
فرهنگ

  

  0001/0  259/17  9235/0  9866/0  9235/3  نگاه اشتباه به خوابگاه، صرفاً به عنوان محیط خواب و استراحت دانشجویان

تنزل فرهنگ و روحیه یادگیري دانشجویان به دلیل دغدغه هاي اقتصادي، 

  اجتماعی و فرهنگی

0618/4  9741/0  0618/1  097/20  0001/0  

فرهنگ و روحیه پایین دانشجویان در زمینه کارتیمی و مشارکت در امور و فقدان 

  برنامه مشخص خوابگاه ها به منظور ارتقاي آن

6941/3  0562/1  6941/0  118/12  0001/0  

وجود مشکالت رو به گسترش فرهنگی و اخالقی در میان دانشجویان ساکن 

  گاهخواب

6647/3  9757/2  6647/0  119/4  0001/0  

آموزي و فرهنگ و روحیه پایین دانشجویان در زمینه هاي یادگیري، مهارت

  نوآوري و کارآفرینی

5206/3  0765/1  5206/0  912/8  0001/0  

شناخت حداقلی دانشجویان از اقوام و فرهنگ هاي مختلف در کشور و عدم 

اي مختلف از یکدیگر بروز مشکالتی در درك متقابل دانشجویان با فرهنگ ه

  این زمینه

3824/3  1448/1  3824/0  158/6  0001/0  

ي
درون فرد

  

شان و در نتیجه انگیزة پایین آنان در امر باور اندك دانشجویان به رشته تحصیلی

  تحصیل

5500/3  1212/1  5500/0  045/9  0001/0  

ارکت در جمع و مهارت هاي اجتماعی پایین در میان دانشجویان نظیر مش

  استدالل و دفاع از دیدگاه هاي فردي خویش

4882/3  0793/1  4882/0  341/8  0001/0  

روند رو به افزایش استرس، افسردگی، کاهش امید به زندگی و دوري از جمع 

  در میان دانشجویان ساکن خوابگاه ها

8000/3  0895/1  8000/0  539/13  0001/0  

یري صرفاً به منظور کسب نمره بیشتر در میان گرایی و یادگاشاعه روحیه مدرك

  دانشجویان

0382/4  0277/1  0382/1  929/17  0001/0  

ی
علم

 
حرفه

ي
ا

  

دشواري دسترسی دانشجویان به اساتید خارج ازکالس و بنابراین یادگیري حداقلی 

  آن اهمیت بسیار رغمدانشجویان در محیط بیرون از کالس علی

8412/3  0354/1  8412/0  980/14  0001/0  

اتاقی در کنار یکدیگر در چینش غیرعلمی، غیرهدفمند و تصادفی دانشجویان هم

  خوابگاه هاي دانشجویی

8118/3  0970/1  8118/0  645/13  0001/0  

هاي دانشجویان در هاي مشخص در زمینه ارتقاي دانش و مهارتفقدان برنامه

  خوابگاه

8529/3  0428/1  8529/0  082/15  0001/0  
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- پیش روي حداقلی دانشجویان از فرصت ها و محیط هاي کاري آیندهشناخت   

  شان

9882/3  1209/1  9882/0  256/16  0001/0  

  

داده شده؛ و به چالش خیلی  1ها، به چالش خیلی کم، نمره گذاري چالشباتوجه به اینکه در نمره

 3، باالتر از 3با میانگین فرضی  داده شده است، بنابراین اگر میانگین نظرات دانشجویان 5زیاد، نمره 

هاي شود میانگین چالشمشاهده می 2شوند. همانطور که در جدول ها تأیید میباشد، پس چالش

باشد؛ می 3ها در تبدیل شدن به جوامع کوچک یادگیري، همگی باالتر از میانگین فرضی خوابگاه

ک یادگیري باالتر از حد متوسط ها در تبدیل شدن به جوامع کوچهاي خوابگاهبنابراین چالش

به این علت که سطح معناداري مربوط به دست آمده، و سطح معناداري به tباشد، و با توجه به مقدار  می

باشد، در نتیجه فرض صفر (عدم اختالف بین می 05/0ها کمتر از سطح آلفاي متغیرهاي چالش

رد  وچک یادگیري) مربوط به این آزمون،ها در تبدیل شدن به جوامع کهاي خوابگاهمیانگین چالش

ها در تبدیل شدن به جوامع کوچک هاي خوابگاهتوان ادعا داشت که  دانشجویان چالششود و میمی

هاي دانشجویان خوابگاهی کنند. همچنین به منظور بررسی تفاوت دیدگاهیادگیري را، تأیید می

ي به دست آمده، قصد بر این است که  مشخص کند، هاعالمه طباطبایی، با توجه به میانگین دانشگاه

هاي دانشگاه عالمه طباطبایی در تبدیل هاي خوابگاهآیا دانشجویان  راهکارهاي پیشنهادي براي چالش

 tکنند یا خیر؛ که براي رسیدن به این هدف، از آزمون شدن به جوامع کوچک یادگیري را تأیید می

  ارائه شده است. 3ج حاصل از آنها در جدول اي استفاده شده، که نتایتک نمونه
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. مقایسۀ میانگین نظرات دانشجویان درباره راهکارهاي مرتبط با هرچالش خوابگاه در تبدیل شدن به جوامع 3جدول 

 3کوچک یادگیري با میانگین فرضی 

انحراف   میانگین  هامؤلفه  ابعاد راهکار

  معیار

تفاوت 

میانگین 

  3از 

  معناداري  tمقدار

ساخ
ی

ي مدیریت
تار

  

آموزش و توانمندسازي مدیران فعلی خوابگاه ها و نگاه تخصصی به جذب مدیران 

  جدید در این بخش

8265/3  0514/1  8265/0  494/14  0001/0  

ها به جوامع کوچک ریزي علمی، سیستمی و هدفمند به منظور تبدیل خوابگاهبرنامه

  یادگیري

0265/4  9592/2  0265/1  396/6  0001/0  

ب مشارکت حداکثري دانشجویان در اداره امور خوابگاه ها در تمامی مراحل جل

  طراحی، تدوین و اجراي برنامه ها

9294/3  0479/1  9294/0  353/16  0001/0  

بازنگري و اصالح قوانین و مقررات حوزه خوابگاه ها در راستاي توسعه جو اعتماد و 

  مشارکت میان دانشگاه و دانشجویان

9676/3  0111/1  9676/0  645/17  0001/0  

 کوي در آنان تجمیع و خوابگاهی تجهیزات و امکانات سازيبهینه و تکمیل

  دانشجویی هاي خوابگاه

1353/4  0244/1  1353/1  434/20  0001/0  

افزایش درك و اعتماد متقابل میان مدیران و دانشجویان و توسعه تشکل هاي 

  بگاه هادانشجویی و مشارکت آنان در اداره امور خوا

8941/3  0617/1  8941/0  527/15  0001/0  

افزایش حمایت دانشگاه از خوابگاه ها و اختصاص بودجه و اعتبارات الزم در این 

  زمینه

0324/4  0707/1  0324/1  778/17  0001/0  

ی
ی اجتماع

فرهنگ
  

  0001/0  212/17  9882/0  0586/1  9882/3  تغییر نگاه به خوابگاه از محیط خواب و استراحت به محیطی یادگیرنده و مشارکتی

توجه به حل مشکالت و رفع دغدغه هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

  دانشجویان تا حد امکان در راستاي ارتقاي روحیه یادگیري آنان

0588/4  0654/1  0558/1  324/18  0001/0  

تدوین برنامه هاي مشخص و هدفمند جهت ارتقاي روحیه کارتیمی دانشجویان و 

  مشارکت حداکثري آنان در اجراي این برنامه ها و اداره امور خوابگاه ها جلب

9235/3  0132/1  9235/0  807/16  0001/0  

شناسی دقیق فرهنگی و اجراي برنامه ها و اقدامات هدفمند منطبق با نیازها و آسیب

  شرایط کنونی جوانان و دانشجویان

8824/3  9945/0  8824/0  359/16  0001/0  

آموزي رنامه ها و اقدامات اجرایی در زمینه ارتقاي روحیه یادگیري و مهارتتدوین ب

  دانشجویان و توسعه فرهنگ خالقیت، نوآوري و کارآفرینی میان آنان

7941/3  0384/1  7941/0  100/14  0001/0  
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تدارك برنامه هاي آموزشی، مشاوره اي و فرهنگی به منظور ارتقاي هوش فرهنگی و   

هاي  فرهنگ لی دانشجویان و افزایش آگاهی هاي آنان نسبت بهاعتماد به نفس م

  مختلف در کشور

8853/3  0110/1  8853/0  146/16  0001/0  

ي
درون فرد

  

شان و بهره گیري از ارتقاي خودباوري و اعتقاد و باور دانشجویان به رشته تحصیلی

  نانمکانیزم هاي انگیزشی مناسب به منظور افزایش عالقه و روحیه یادگیري آ

8618/3  0426/1  8618/0  241/15  0001/0  

تدارك برنامه هاي گروهی و تشکیل اتاق هاي فکر براي دانشجویان و گسترش جلسات 

  اندیشی و بحث و گفتمان آزاد میان دانشجویان با مشارکت و هدایت اساتیدهم

8294/3  0754/1  8294/0  220/14  0001/0  

جراي برنامه هاي آموزشی، مشاوره اي و شناسی دقیق روانی دانشجویان و اآسیب

  انگیزشی به منظور ارتقاي روحیه و کیفیت زندگی دانشجویان ساکن خوابگاه ها

8529/3  0734/1  8529/0  651/14  0001/0  

بخش نمودن امر یادگیري براي دانشجویان و اجراي برنامه ها و اقداماتی به منظور لذت

  رومحور در زندگی پیشژوهشتبدیل آنان به افرادي یادگیرنده و پ

9824/3  0274/1  9824/0  629/17  0001/0  

ی
علم

 

حرفه
ي

ا
  

تدارك برنامه هاي حضور و مشارکت اساتید در جلسات آموزشی، مشاوره اي و 

بحث و گفتمان آزاد با دانشجویان در خوابگاه ها در راستاي ارتقاي یادگیري هاي 

  خارج از محیط کالس

8912/3  1431/1  8912/0  375/14  0001/0  

اتاقی بر اساس تجانس و همگونی رشته و چینش علمی و هدفمند دانشجویان هم

  مقاطع تحصیلی آنان و تبدیل اجتماع هر اتاق به جوامع کوچک یادگیري

8412/3  1070/1  8412/0  011/14  0001/0  

نیازسنجی، برنامه ریزي و اجراي آموزش ها و مشاوره هاي تخصصی و کاربردي به 

  نشجویان در خوابگاه هادا

8853/3  0369/1  8853/0  742/15  0001/0  

برنامه نظیر آموزش، مشاوره و برنامه هاي بازدید جهت آشنایی اجراي امور فوق 

  شاندانشجویان با فرصت ها و محیط هاي کاري آینده

1206/4  0504/1  1206/1  671/19  0001/0  

 

میزان موافقت دانشجویان با راهکار پیشنهادي گذاري راهکارها، باتوجه به اینکه در نمره

داده شده؛ و  1بوده است و به موافقت خیلی کم با هر راهکار، نمره  5تا  1براي هر چالش، از 

داده شده است، بنابراین اگر میانگین نظرات دانشجویان با میانگین  5موافقت خیلی زیاد، نمره 

  شنهادي خوب و مورد تأیید است.باشد، پس راهکارهاي پی 3، باالتر از 3فرضی 

شود میانگین راهکارهاي پیشنهادي براي هر چالش مشاهده می 3همانطور که در جدول 

 3ها در تبدیل شدن به جوامع کوچک یادگیري، همگی باالتر از میانگین فرضی خوابگاه

ه جوامع ها در تبدیل شدن بباشد؛ بنابراین راهکارهاي پیشنهادي براي هر چالش خوابگاه می
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دست و سطح معناداري به tباشد، و با توجه به مقدار کوچک یادگیري باالتر از حد متوسط می

به این علت که سطح معناداري مربوط به متغیرهاي راهکارهاي پیشنهادي هر چالش، آمده، 

هاي باشد، در نتیجه فرض صفر (عدم اختالف بین میانگین راهکارمی 05/0کمتر از سطح آلفاي 

ها در تبدیل شدن به جوامع کوچک یادگیري) مربوط به این رتبط با هر چالش خوابگاهم

ها در توان ادعا داشت که راهکارهاي مرتبط براي هر چالش خوابگاهشود و میرد می آزمون،

تبدیل شدن به جوامع کوچک یادگیري، مورد تأیید است. پس دانشجویان، موافق راهکارهاي 

  باشند.  ها در تبدیل شدن به جامعۀ کوچک یادگیري میچالش خوابگاهپیشنهادي براي هر 

هاي در راستاي رسیدن به هدف پژوهش، در این پژوهش به منظور مقایسۀ میانگین

هاي دانشجویی در تبدیل شدن به جوامع کوچک یادگیري در ها و راهکارهاي خوابگاه چالش

نسیت، خوابگاه{الف: پسرانه (شانه چی، عالمه طباطبایی به تفکیک متغیرهاي ج دانشگاه

عذاري)}، و مقطع تحصیلی آنها، مبنی بر مطهري و همت)؛ ب: دخترانه (ولیعصر، ارشاد و گل

هاي دانشجویان خوابگاهی عالمه طباطبایی، به تفکیک متغیرهاي هاي دیدگاهاینکه، بین میانگین

ود دارد، از تحلیل واریانس جنسیت، خوابگاه و مقطع تحصیلی آنها، تفاوت معنادار وج

  ارائه شده است. 4راهه استفاده شده است که نتایج حاصل از آن در جدول  یک

هاي  ها و راهکارهاي خوابگاهراهه جهت بررسی میانگین چالش. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک4جدول 

  دانشجویی در تبدیل به جامعۀ کوچک یادگیري.

مجموع   رمنابع تغیی  متغیر  چالش/راهکار

  مجذورات

درجات 

  آزادي

میانگین مجموع 

  مجذورات

مقدار 

F 

سطح 

  معناداري

  وضعیت

    هاچالش

  جنسیت

بین 

  گروهی

عدم رد فرض   327/0  962/0  039/158  1  039/158

  صفر

درون 

  گروهی

950/55504  338  216/164  

  339  988/55662  کل

عدم رد فرض   109/0  818/1  024/295  5  120/1475بین   
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  صفر  گروهی  خوابگاه  

درون 

  گروهی

868/54187  334  239/162  

  339  988/55662  کل

  

مقطع 

  تحصیلی

بین 

  گروهی

عدم رد فرض   500/0  695/0  266/114  2  533/228

  صفر

درون 

  گروهی

456/55434  337  494/164  

  339  988/55662  کل

    راهکارها

  جنسیت

بین 

  گروهی

عدم رد فرض   960/0  002/0  607/0  1  607/0

  صفر

درون 

  گروهی

366/83206  338  173/246  

  339  974/83206  کل

  

  خوابگاه

بین 

  گروهی

عدم رد فرض   144/0  658/1  978/402  5  891/2014

  صفر

درون 

  گروهی

083/81192  334  090/243  

  339  974/83206  کل

  

مقطع 

  تحصیلی

بین 

  گروهی

عدم رد فرض   130/0  050/2  167/500  2  334/1000

  صفر

درون 

  گروهی

639/82206  337  937/243  

  339  974/83206  کل

  

آمده به دستو سطوح معناداري به Fشود با توجه به میزان همانطور که در جدول باال مشاهده می

ه جوامع کوچک یادگیري در هاي دانشجویی در تبدیل شدن بهاي خوابگاهچالش منظور آزمون میانگین

 Fعالمه طباطبایی به تفکیک متغیرهاي جنسیت، خوابگاه و مقطع تحصیلی آنها، با توجه به میزان  دانشگاه
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آمده، به این دلیل که میزان سطوح معناداري مربوط به آزمون متغیرهاي مطرح دستو سطوح معناداري به

شود و ها رد نمیهاي صفر مربوط به این آزمونفرضیجه باشد، در نتمی 05/0شده، بیشتر از سطح آلفاي 

به جامعۀ کوچک یادگیري به  شدنها در تبدیلهاي خوابگاهاین بدین معناست که بین میانگین چالش

هاي مختلف متغیرهاي جنسیت دانشجویان، خوابگاه محل اسکان و مقطع تحصیلی تفکیک گروه

 تفاوت معنادار وجود ندارد. همچنین به منظور آزمون میانگین عالمه طباطبایی، دانشجویان در دانشگاه

هاي دانشجویی، در تبدیل شدن به جوامع کوچک یادگیري راهکارهاي مرتبط با هر چالش در خوابگاه

عالمه طباطبایی، به تفکیک متغیرهاي جنسیت، خوابگاه و مقطع تحصیلی آنها، با توجه به  در دانشگاه

آمده، به این دلیل که میزان سطوح معناداري مربوط به آزمون دستداري بهو سطوح معنا Fمیزان 

هاي صفر مربوط به این باشد، در نتیجه فرضمی 05/0متغیرهاي مطرح شده، بیشتر از سطح آلفاي 

ها در شود و این بدین معناست که بین میانگین راهکارهاي مرتبط به هر چالش خوابگاهها رد نمیآزمون

هاي مختلف متغیرهاي جنسیت دانشجویان، ن به جوامع کوچک یادگیري به تفکیک گروهتبدیل شد

عالمه طباطبایی، تفاوت معنادار وجود  خوابگاه محل اسکان و مقطع تحصیلی دانشجویان در دانشگاه

  ندارد. 

  گیرينتیجه

شگاه هاي دانشجویی دانها و راهکارهاي تبدیل خوابگاههدف از این پژوهش، بررسی چالش

عالمه طباطبایی، به جوامع کوچک یادگیري بوده است. براي این منظور، از روش تحقیق 

اي که از مدیران کیفی)، استفاده شده، که در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه -آمیخته (کمی

و سرپرستان خوابگاه، دانشجویان دختر و پسر، و اعضاي هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 

ها و راهکارهاي تبدیل اي در قالب دو بخش چالشساختهشده است، پرسشنامۀ محققانجام 

ها به جوامع کوچک یادگیري، تدوین شده است که پس از تجزیه و تحلیل بخش خوابگاه

  کیفی و کمی، به نتایج زیر رسیده است.
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اي ها و راهکارهمنظور بررسی چالشهاي پژوهش در بخش کیفی، بهبا توجه به یافته

هاي دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی به جوامع کوچک یادگیري، از روش تبدیل خوابگاه

ها سه مرحله تحقیق کیفی نظریه برخاسته از داده استفاده شده است. در نظریه برخاسته از داده

باز، کدگذاري محوري و کدگذاري کدگذاري وجود دارد که به ترتیب عبارتنداز:کدگذاري

ها به صورت سطر به سطر از مصاحبههاي به دست آمده ر مرحله کدگذاري باز دادهگزینشی. د

مفهوم یا کد  965جهت استخراج مفاهیم اولیه کدگذاري شدند. در پژوهش حاضر در مجموع، 

 21آمده است؛ سپس مفاهیم (کدهاي اولیه) مشترك و مشابه از نظر معنایی در قالب باز به دست

ندي شدند و بعد از انجام عملیات کدگذاري باز، در مرحله کدگذاري بمقولۀ اولیه طبقه

 - مقولۀ عمده (ابعاد ساختاري 4محوري، مقوله هاي مشترك و مشابه از نظر معنایی در قالب 

مقولۀ اولیه،  21اي)، برگرفته از حرفه -اجتماعی، درون فردي و علمی -مدیریتی، فرهنگی

زینشی مقولۀ هسته انتخاب شده و ارتباط بین کلیۀ شناسایی شدند. در مرحله کدگذاري گ

هاي عمده حول محور مقوله هسته، مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، بعد  مقوله

ها و از چندین بار مطالعه، مشخص شده است که یک مقولۀ اصلی بیش از همه در داده

شوند اي زیرمجموعۀ آن محسوب میسازد و به نوعی همۀ مقوله هها خود را نمایان میمصاحبه

هاي چالش«اي پژوهش حاضر که تحت عنوان و این مقوله، به عنوان مقولۀ مرکزي یا هسته

  ، شناسایی شده است. »ها در تبدیل شدن به جوامع کوچک یادگیري و راهکارهاي آنخوابگاه

سی همچنین در بخش کمی، در راستاي رسیدن به هدف کلی پژوهش و به منظور برر

عالمه طباطبایی، به این معنا که، بین  هاي دانشجویان خوابگاهی دانشگاهتفاوت دیدگاه

هاي ها و راهکارهاي تبدیل خوابگاههاي دانشجویان به منظور بررسی چالشدیدگاه هايمیانگین

دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی به جوامع کوچک یادگیري، تفاوت معناداري وجود دارد، 

دست آمده با و سطح معناداري به tاي استفاده شده، که با توجه به مقدار تک نمونه tزمون از آ

ها و راهکارهاي ، به این علت که سطح معناداري مربوط به متغیرهاي چالش3میانگین فرضی 

هاي به دست آمده، باشد، و میانگینمی 05/0پیشنهادي براي هر چالش، کمتر از سطح آلفاي 
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ها و راهکارهاي هاي خوابگاهباشند، می توان گفت چالشمی 3تر از میانگین فرضی همگی باال

ها، در تبدیل شدن به جوامع کوچک یادگیري، مورد تأیید پیشنهادي براي هر چالش خوابگاه

ها در تبدیل شدن به جوامع یادگیري، با توان نتیجه گرفت که خوابگاهدانشجویان است. پس می

ها مانع از تشکیل جامعۀ یادگیري هستند که از نظر دانشجویان این چالش هایی روبروچالش

شوند و براي تشکیل جامعۀ یادگیري، راهکارهاي پیشنهادي خوب، قابل اجرا و مفید است. می

ها و راهکارهاي هاي نظرات دانشجویان در ارتباط با چالشهمچنین به منظور مقایسۀ میانگین

عالمه طباطبایی  تبدیل شدن به جوامع کوچک یادگیري در دانشگاه هاي دانشجویی درخوابگاه

به تفکیک متغیرهاي جنسیت، خوابگاه{الف: پسرانه (شانه چی، مطهري و همت)؛ ب: دخترانه 

طرفه استفاده عذاري)}، و مقطع تحصیلی آنها، از تحلیل واریانس یک(ولیعصر، ارشاد و گل

آمده، به این دلیل که میزان سطوح دستمعناداري بهو سطوح  Fشده، که با توجه به میزان 

باشد، در نتیجه می 05/0معناداري مربوط به آزمون متغیرهاي مطرح شده، بیشتر از سطح آلفاي 

هاي شود و این بدین معناست که بین میانگینها رد نمیهاي صفر مربوط به این آزمونفرض

در تبدیل شدن به جوامع کوچک یادگیري به هاي دانشجویی ها و راهکارهاي خوابگاهچالش

اسکان و مقطع تحصیلی دانشجویان در تفکیک متغیرهاي جنسیت دانشجویان، خوابگاه محل

  عالمه طباطبایی، تفاوت معنادار وجود ندارد. هاي دانشجویی دانشگاهخوابگاه

 )،1384( بهزاد )،1387)، سعیدي (1389جاه (نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات رفعت

)، لعل و همکاران 2013)، کیلیکاسالن (1380شیخی (جوان)، 1383راد و همکاران (محمودي

)، پاسکارال و همکاران 1998)، اینمان و همکاران (2003اینکالس و همکاران ()، 2013(

)، ولز 1975)، تینتو (1993)، آستین (1996)، ترنزینی و همکاران (1999)، پایک (1993(

آمده از دستسو است که در ادامه به مقایسه نتایج بههم )، 1997یک و همکاران ()، پا1985(

)، پس از انجام پژوهش 1389شود. رفعت جاه (این پژوهش با تحقیقات ذکر شده پرداخته می

خود اذعان داشت که بیش از نیمی از دانشجویان خوابگاهی از نحوه گذراندن اوقات فراغت 

ترین دلیل نارضایتی آنها، محدودیت امکانات تفریحی و مشکالت خود ناراضی بوده و مهم
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شود که مالی بوده است. فراغت بیش از هفتاد درصد دانشجویان در فضاي سربسته سپري می

زا باشد و همچنین بین وضعیت موجود و وضعیت مورد تواند آسیبغیرفعال است و می عمدتاً

دارد و این امر بیشتر به دلیل موانع مالی و کمبود  انتظار اوقات فراغت دانشجویان، شکاف وجود

). عواملی چون ارتباطات افقی بین دانشجویان، 1387آزادي در انتخاب فراغت است (سعیدي، 

هاي اجتماعی، روانی و مالی هاي دانشگاهی و حمایتها و انجمنمشارکت آنها در اتحادیه

هاي اجتماعی، عنوان سرمایهخوابگاهی را به هاي روانی دانشجویانهاي قابلیتتواند زمینه می

)، در نتایج پژوهش خود اذعان 1383محمودي راد و همکاران ( ).1384ارتقا دهد (بهزاد، 

ها به جوامع کوچک یادگیري باید به مواردي چون ایجاد داشتند که براي تبدیل خوابگاه

هاي زندگی، ه، تقویت مهارتهاي فوق برناممحیطی ایمن و حمایتی، افزایش گفتمان، فعالیت

ها، اهمیت داده سازگاري با محیط دانشگاهی و مشارکت دانشجویان در ادارة امور خوابگاه

ترین مشکالت دانشجویان خوابگاهی؛ مشکالت سازگاري، عاطفی، رفاهی، عمده شود.

 ). کیلیکاسالن1380شیخی، باشد (جوانهاي جسمی میبهداشتی، مالی، تحصیلی و بیماري

)، در پژوهشی به این نتیجه رسید که باید عواملی که در خوابگاه دانشجویی باعث 2013(

هاي شاد و مثبت، انگیزش دانشجویان،  شود فرد به سوي یادگیري برود ازجمله: اجراي برنامه می

هاي تفریحی متناسب با نیاز دانشجویان و ....، مهیا شود و فضاي خوابگاه باید اجراي برنامه

باشد که افراد مانند خانه خود احساس راحتی کنند و نیازهاي فردي دانشجویان را  طوري

)، پس از انجام پژوهشی به این نتیجه رسیدند که شرکت 2013برآورده کند. لعل و همکارانش (

مزیت بالقوه دارد از جمله: الف). مزیت اجتماعی ب). مزیت  4هاي یادگیري افراد در گروه

)، پس از انجام 2003اینکالس و همکارانش ( لمی د). مزیت ارزیابی.روانی ج). مزیت ع

 -هاي دانشجویی که بر رویکرد زندگیهاي درون خوابگاهپژوهش خود، دریافتند که برنامه

هاي دانشگاهی و نتایج کنند، سطوح باالتري از مشارکت دانشجو در فعالیتیادگیري تأکید می

ها، با . مشارکت بیشتر در یادگیري از راه زندگی در خوابگاهکنندتري را ایجاد میتحصیلی قوي

؛ 1998تفکر انتقادي، موفقیت تحصیلی و دیگر دستاوردهاي شناختی (اینمان و همکاران، 
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) و همچنین تعهد و بقا 1996؛ ترنزینی و همکاران، 1999؛ پایک، 1993پاسکارال و همکارانش، 

)، نیز در 1997پایک و همکاران (ارتباط دارد.  )1985؛ ولز، 1975؛ تینتو، 1993(آستین، 

هاي دانشجویی، موجب تحقیقات خود به این نتیجه رسید که جوامع یادگیرنده در خوابگاه

گذاري در این نوع جوامع، میزان شود؛ و سرمایهموفقیت تحصیلی دانشجویان می

 ها و بخشایج مصاحبهدهد. نتایج تحقیقات ذکرشده به نتآموختگی موفق را افزایش می دانش

ها شدن خوابگاهها مانع از تبدیلهاي موجود در خوابگاهکیفی این پژوهش، مبنی براینکه چالش

هاي مشارکتی و شود و دانشجویان تمایلی به شرکت در گروهبه جوامع کوچک یادگیري می

یادگیري از ها در تبدیل شدن به جوامع هاي خوابگاهیادگیري تیمی ندارند و همچنین چالش

اجتماعی،  -هاي فرهنگیمدیریتی، چالش -هاي ساختاريعوامل مختلفی چون چالش

ها گیرد. همچنین نتایج این پژوهشاي نشأت میحرفه -هاي علمیهاي خود فرد و چالش چالش

اي، به این معنا که تک نمونه tآمده از آزمون فرضیه کلی پژوهش از طریق دستبا نتایج به

سو ها در تبدیل شدن به جوامع کوچک یادگیري، مورد تأیید است، همخوابگاههاي چالش

التحصیالن التحصیالن به خصوص فارغهستند و مطابق پژوهش حاضر، عامل بیکاري فارغ

هاي خوابگاهی، عامل افسردگی، عامل بی مهارتی و..... همه نشأت گرفته از همین چالش

ها در نظر گرفته شود، امید مناسبی براي رفع این چالششناسایی شده است که اگر راهکارهاي 

  است که با توجه به سند چشم انداز، به جایگاه واقعی خود برسیم.

ها و تبدیل شدن آنها به جوامع کوچک یادگیري، هاي خوابگاهبه منظور رفع چالش

ع کوچک ها در تبدیل شدن به جوامهاي خوابگاهپیشنهادها و راهکارهایی براي رفع چالش

هاي کمی پژوهش، ارائه شد و همچنین در اینجا نیز به ذکر پیشنهادهایی یادگیري در بخش یافته

اندازي شود. براي راهها، پرداخته میتکمیلی براي ایجاد جوامع کوچک یادگیري در خوابگاه

باید، گفتمان و تعامل علمی میان دانشجویان و هیأت علمی افزایش جوامع کوچک یادگیري 

محیطی ایجاد  هاي درسی و تجربیات فوق برنامه، ایجاد شود؛یابد؛ ارتباط دوطرفه میان برنامه

هاي زندگی را براي بهبود زندگی خود و شود که در آن دانشجویان خوابگاهی برخی مهارت
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ها به منظور مشارکت دانشجویان در ادارة خوابگاه دیگران پس از ورود به بازار کار فرا گیرند؛

ها با هدف ایجاد جوامع یادگیري در تجارب مدیریتی، افزایش یابد؛ کیفیت خوابگاه کسب

اجتماعی، بهبود و سازماندهی  شگاه یعنی آموزش و پژوهش و خدماتراستاي رسالت اصلی دان

هاي همسان  طراحی ساختار خوابگاهی، به طوري که دانشجویان بتوانند در گروه مجدد شود؛

هاي مناسبات اجتماعی، پایه بیات علمی و اجتماعی یکدیگر بهره گیرند؛هم آیند و از تجرگرد

حس مشارکت و همکاري و همبستگی بین افراد جهت جلوگیري از احساس تنهایی و 

ها و جلسات مستمر و جذاب فرهنگی بین تشکیل گردهمایی انزواگرایی، تقویت شود؛

ی مستمر بین آنها تقویت شود و بدین و تعامل اجتماع »ما« دانشجویان تا بدین وسیله احساس

گروهی میان آنها فراهم شود؛ و در آخر، تدوین   هاي درونوسیله زمینۀ انجام فعالیت

اي براي هدایت فرآیندهاي روانی هایی که در آن به سالمت روان به عنوان پدیده سیاست

ها، روان در دانشگاه هاي دانشجویی بهداشتدانشجویان نگریسته شود؛ این امر با تشکیل کمیته

  قابل اجرا است.

هاي این هایی همراه بوده است. یکی از محدودیتانجام این پژوهش با محدودیت

هاي دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی این پژوهش پژوهش این بوده چون فقط در خوابگاه

ي دیگر نیست. هاهاي دانشگاهانجام گرفته است پس نتایج آن قابل تعمیم به سایر خوابگاه

هاي دانشگاه هاي دختران، پراکندگی خوابگاه همچنین به دلیل دشواري دسترسی به خوابگاه

عالمه طباطبایی و همچنین به دلیل استفاده از روش تحقیق آمیخته، هزینه و وقت زیادي صرف 

  انجام این پژوهش شد.
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