
  جوانان در شهر تهران /بررسي جامعه شناختي كيفيت زندگي دانشجويان
  1دكتر محمد تقي شيخي

 :چكيده

تحقيق حاضر به جستجوي اين مي پردازد كه دانشجويان چگونه منبع توسعه اند؛ يعني 
گذشته نگري و تقليد را به نوآوري و ابتكارات جديد تبديل مي نمايند؛ بر توسعه تأثير مي گذارند 

كيفيت زندگي آنها نيز كه خود متغيري نسبي است، بستگي به پويائي . از آن نيز تأثير مي پذيرندو 
مقاله حاضر راهكارهائي نيز بطور ضمني ارائه مي دهد مبني بر اينكه چگونه جامعه . آنها دارد

اين  تحقيق حاضر به. آماري مورد نظر در شهر تهران كيفيت زندگي خود را مي تواند ارتقاء بخشد
موضوع مي پردازد كه نظام و خدمات دانشگاهي نيز تا چه حد در ارتقاء كيفيت زندگي دانشجويان 

ي آنها، و هچنين ايجاد انگيزه هاي  پتانسيل ها و ظرفيت هاي بالقوة دانشگاه و بكارگير. نقش دارند
ناصري چون ع. الزم خود نيز در ارتقاء كيفيت زندگي دانشجويان نقش تعيين كننده اي دارند

فرصت ها يا شاخص هاي اجتماعي، فرهنگي، سرگرمي ها، گذران اوقات فراغت، امكانات مالي و 
در مقاله حاضر . ، هر يك در جاي خود، در چگونگي كيفيت زندگي دانشجويان نقش دارند...

دانشجوي دختر و پسر از دانشگاههاي مختلف دولتي در شهر تهران بطور تصادفي  487تعداد 
مطالعه حاضر با اين فرض دنبال گرديده . اب، و از طريق پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اندانتخ

   بين ساير نتايج، مقاله به اين نتيجه دست . "توسعه موجد بهبود كيفيت زندگي است": است كه 
، تا مي يابد كه بهبود كيفيت زندگي دانشجويان خود نسل آينده را نيز با عطف ويژه به دختران

  . جائيكه به تحصيالت عالي آنها مربوط مي گردد، تحت تأثير قرار مي دهد
  
   :كليديگان واژ

  .فرهنگ ،روش زندگي ،توسعه ،كيفيت زندگي ،دانشجو

                                                 
 ءلزهرااـ دانشگاه  استاد و عضو هيئت علمي گروه علوم اجتماعي.   1
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  :مقدمه

از جمله اهداف عمدة اين پژوهش پي بردن به حقايقي در زمينه زندگي دانشجويان با 
وئي در سراسر جهان سرشار از پويائي، تحول طلبي، مقطع زندگي دانشج. تأكيد بر شهر تهران است

  نوآوري و مجموعة تعامالتي است كه نهايتاً به توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در جامعه 
  پويائي بيشتري از اين گروههاي سني و صنفي متبلور ) سالگي 18-25(در اين دوره . مي انجامد
ابعاد مختلف كيفيت زندگي دانشجويان در شهر هدف عمدة اين مطالعه دستيابي به . مي گردد
درحاليكه كيفيت زندگي دانشجويان در اين شهر رو به تغيير است، روش زندگي آنها . تهران است

نيز تحت تأثير عواملي چون دانش جديد، دستيابي به تحقيق و توسعه، علم و تكنولوژي، و فن 
، )Castells:1996(اهيت جامعه دارند كه خود اثرات قابل توجهي بر م IT"1"آوري اطالعات 
تحقيق حاضر به دنبال اين است كه بهبود و اصالح شاخص هاي مختلف . رو به تغيير است

. اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تا چه حد كيفيت زندگي دانشجويان را تحت تأثير قرار مي دهد
در حاليكه . "ندگي استتوسعه موجد بهبود كيفيت ز"فرضيه عمدة تحقيق مبتني بر اين است كه 

اينگونه عوامل انتظارات دانشجويان را تغيير مي دهد، پيشرفت ها و تحوالتي از اين دست به آنچه 
مقاله در حالي به ارزيابي و . كه در عصرجديد به كيفيت زندگي نيز موسوم است، منجر مي گردد
هاي آن رويهمرفته به ساير  مقايسه كيفيت زندگي دانشجويان در شهر تهران مي پردازد، كه يافته

  .نقاط كشور نيز قابل تعميم است
بنابر موارد ارزيابي كشورهاي مختلف، دانشجويان در قالب هاي مختلف بعنوان جوانان 

دانشجويان عموماً برحسب / مثالً، در بسياري از كشورهاي آمريكاي التين جوانان. فرض مي گردند
  لگي، و در معرضِ مواد مخدر و خشونت بودن آنها، حام) بين دختران(رفتار اجتماعي آنها، 

در پژوهش حاضر، ويژگيهاي دانشجويان چون ). Welti:2002(مورد مطالعه قرار مي گيرند 
جنسيت، سن، وضعيت تأهل، وضعيت مسكن، رشته تحصيلي، هزينه هاي آموزشي، موارد اشتغال 

عه همچنين به ارزيابي و مقايسه اين مطال. آنها در صورت داشتن، مورد بررسي قرار مي گيرد

                                                 
1.Information Technology.  
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، بين دانشجويان، رضايت روزانة آنها از )Veblen:1899(چگونگي گذران اوقات فراغت 
فشارهاي مختلفي كه در زندگي دانشجوئي . زندگي و موارد اضطراب و عصبانيت آنها مي پردازد

ر بين آنها، روابط بر آنها وارد مي آيد، نابرابري هاي موجود بين آنها، چگونگي انتخاب همس
خانوادگي بين آنها، سرور و شادماني كه خود نتيجه بهره بردن از كاالها و خدمات 

مسافرت و سياحت بين آنها و توسط آنها، از ديگر مواردي است كه در ) Collard:2003(است،
عيين كيفيت اين مطالعه مورد ارزيابي و مكاشفه قرار مي گيرد؛ و اينكه اين عوامل تا چه اندازه در ت

اين پژوهش فرصتي فراهم آورده است تا بعضي از خصوصيات متعارف . زندگي آنها نقش دارند
 1مقاله همچنين به اين مي پردازد كه دانشجوئي. دانشجويان مورد پرسش و جستجو قرار گيرد

  ).Aitken:2001(چگونه زماني است جهت تغيير و دگرگوني هويت ها 
. تأثير توسعه قرار مي گيرند، بر توسعه نيز تأثير مي گذارنددر حاليكه دانشجويان تحت 

هر دو گفتمان توسعه و مدل هاي جهاني دانشجوئي مبناي پژوهش در اين خصوص در سطوح 
دانشجويان و جوانان عموماً و در سطح وسيعي تحت تأثير فرآيند . محلي، ملي و بين المللي است

: 3جرج رتيزر(قرار دارند، يعني آنچه كه   2"يزه شدنمك دونالد"فرهنگ جهاني ناشي از فرآيند 
اين فرآيند و مجموعه الگوهاي مصرف غذا، بسياري از الگوها و . وسيعاً به آن پرداخته است) 1995

اثرات ) ها(اين فرآيند. هنجارهاي جوانان و دانشجويان را بسيار به يكديگر نزديك گردانيده است
يان در نقاط مختلف جهان ندارد، بلكه آن خود بستگي به تعامل همساني بر كليه جوانان و دانشجو

  .محلي و منطقه اي دارد
اين نكته نيز مهم و قابل ذكر است كه گرچه جوانان و دانشجويان به اَشكال مختلف 
       تحت تأثير فرآيندهاي جهاني قرار مي گيرند، در عين حال كيفيت زندگي آنها متفاوت باقي 

اين . ل، دانشجوئي معمولي وضعيتي است كه عموماً دانشجويان آنرا تجربه مي كنندبهرحا. مي ماند

                                                 
1.Studentship.  
2.McDonalization.  
3.George Ritzer.  
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دانشجويان را نمي تواند تسخير / زندگي واقعي كليه جوانان 1خود بدان معناست كه هيچ كليشه اي
  ). Boyden&Ennew:1997(كند 

ه دانشجويان در ارزيابي زندگي دانشجويان در اين مقاله، به اين نكته پرداخته مي شود ك
دانشجويان معموالً به خانواده ها، . زندگي خود را در چارچوب اجتماعي آن چگونه ادامه مي دهند

از اين . ، ملل و زمينه هاي فرهنگي تعلق دارند كه خود هويت هاي متفاوتي به آنها مي دهد2جوامع
كنند، و اينكه  رو، ضروري است ارزيابي كرد كه جوانان روابط خود را با ديگران تجربه مي

دانشجويان را مفهوم بخشيده و تحت تأثير قرار مي دهند / بزرگساالن چگونه زندگي جوانان
)Boyden&Ennew:1997 .( دانشجويان به طور سمبليك به آينده مربوط هستند؛ يعني آنها

 جوامع درخصوص جوانان با توجه). Stephens:1994(بيانگر پتانسيل ها در هر جامعه اي هستند 
بهرحال، . به آينده فكر مي كنند؛ يعني هم به آيندة خود آنها، و هم آيندة جامعه به معناي عام آن

بطور . گرچه دانشجويان نمايندة زندگي آينده خود هستند، آنها نمايندة آيندة جامعه نيز هستند
ون و در مثال، سرمايه گذاري روي جوانان از طريق و در قالب تسهيالت آموزشي آنها را هم اكن

. حال حاضر تحت تأثير قرار نمي دهد، بلكه در سراسر زندگي آنها را تحت تأثير قرار مي دهد
تمامي دانشجوياني كه بر شرايط و موقعيت خود احاطه و كنترل دارند، توسط سياستگذاران و 

  .آنهائي كه روي جوانان نيز كار مي كنند، به رسميت شناخته مي شوند
ر دانشجويان از هر دو جنس بويژه دانشجويان دختر همواره رو طي دهه هاي اخير شما

 6/3، حدود 1385براساس نتايج سرشماري نفوس و مسكن ايران در سال . به افزايش بوده است
ساله در آن سال وارد دانشگاه ها اعم از دولتي و غير دولتي  18-29درصد كليه گروههاي سني 

، تعداد )1384سالنامه آماري كشور (ائه شده توسط همينطور، براساس آمارهاي ار. شده اند
  : دانشجويان وارد شده به مراكز دانشگاهي در آن سال به شرح زير برآورد گرديده است

  
  

                                                 
1.Stereotype.  
2.Communities.  



  
  
  
  
  
  

  67                                              تهران جوانان در شهر / جامعه شناختي كيفيت زندگي دانشجويان بررسي 
  

  دانشجويان وارد شده به دانشگاههاي دولتيتعداد : 1 شماره جدول
  نسبت جنسي  زنان  مردان  تعداد كل  سال

1385  340526  154669  185857  83  
  

  دانشگاههاي آزاد اسالمي/ دانشجويان وارد شده به دانشگاههاي خصوصيتعداد : 2 مارهش جدول
  نسبت جنسي  زنان  مردان  تعداد كل  سال

1385  372024  167575  204449  82  
  .، مركز آمار ايران1384سالنامه آماري كشور : مأخذ  

  
  :بحث

در . تر باز و مترقي استفرهنگ جوانان يا بعبارتي فرهنگ دانشجويان در سراسر جهان بيش  
  سراسر جهان حتي بين فقيرترين جوانان و دانشجويان تالش بر اين است كه به فرهنگ جهاني يا 

؛ يعني چيزي يا وضعيتي كه در پوشش، وضعيت )Massey:1998(بين المللي به نوعي راه يابند 
كردن  1عناي همگنبه م معاصرفرهنگ جهاني . ظاهري، نحوه تغذيه و نظاير آن منعكس مي گردد

نيست، بلكه فرهنگ جوانان و دانشجويان نتيجه و محصول تعامالت محلي ) يكنواخت كردن(
در هر حال، رشد سريع شهرنشيني سهم عمده اي در تغيير ساختار . مختلف در نقاط مختلف است

يا در حاليكه در همه جاي دن. خانواده، وضعيت جوانان و كيفيت زندگي دانشجويان داشته است
، دوره دانشجويي نيز هشاخص تعداد دانشجويان با عطف به ايران طي ده هاي اخير افزايش يافت

طوالني تر شده است، و در اين فرآيند دانشجويان دختر بيشتري نيز وارد فضاهاي دانشگاهي شده 
  .اند

به هر حال، بعضي اينگونه به بحث مي پردازند كه اين خود ممكن است كه نيازهاي   
ي دانشجويان را شناسايي كند؛ به نحوي كه بتوانند زندگي سالم و همراه با نشاطي داشته اساس

                                                 
1.Homogenization   
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باشند، و حتي هنگامي كه از دانشجويان اينگونه سؤاالت پرسيده مي شود، دانشجويان جوان در هر 
اين نيز خود حائز اهميت است ). Hall:1976(جا كه باشند چنين خواسته هايي را اظهار مي دارند 

ه دانشجويان جوان در اكثر نقاط ايران تحت تأثير فرآيندهاي جواني قرار مي گيرند، در حاليكه ك
نتايج چنين تعامالتي در همه جا يكسان نيست؛ در بسياري موارد منتج به الگوهاي مشترك تغيير در 
  جوامع جهان سوم مي گردد؛ يعني روندهايي كه به الگوهاي باالتر كيفيت زندگي منجر 

نتيجه چنين حركتي گذران اوقات بيشتري در فضاهاي آموزشي، تأخير در ازدواج، . گردد مي
، و رشد فرهنگ مصرفي بويژه بين دانشجويان )Hall:1976(دستيابي به روش هاي جديد زندگي 

  .پسر مي باشد
طي چند سالة اخير نگراني هاي رو به افزايش در خصوص افزايش تعداد دانشجويان در 

در عين حال و همزمان كاهش بودجه سرانه دانشجويي خود منجر به  .ا وجود داشته استدانشگاه ه
اثراتي در كيفيت زندگي دانشجويان شده است، كه خود به عنوان مسئله عمدة تحقيق مورد نظر به 

در هر حال، مطالعات نسبتاً كمي تا به حال در خصوص تجارب دانشجويي در . حساب مي آيد
ه است؛ يعني روشي كه از آن طريق بتوان به بسياري از متغيرهاي مربوط به ايران صورت گرفت

هدف از تحقيق حاضر جمع . كيفيت زندگي دانشجويان در چارچوب جامعه شناسي آن پي برد
  آوري اطالعات در زمينه زندگي دانشجويان و واكنش آنها نسبت به معيارهاي شخصيتي، 

ب و استرس بين آنها، اشتغال به كار بين آنها و نظاير آن تطبيق پذيري عمومي آنها، سطوح اضطرا
  . است

در عين حال، در اين پژوهش بايد توجه داشت كه كيفيت زندگي هر دانشجو عمدتاً بر 
  ميزان انسجام و يكپارچگي فرد با فضاي آكادميك و محيط شهري تعيين ) با توجه به(حسب 

را دارا مي باشند، از تمامي  "كيفيت زندگي"ين سطح مي گردد؛ يعني اينكه، دانشجوياني كه باالتر
خدمات دانشگاهي بهره مي گيرند، و همينطور، اينگونه دانشجويان آميختگي و انسجام بااليي نيز با 

دارند، و بدين نحو در بسياري از فعاليت هاي فوق برنامه مشاركت ) شهر(فضاي خارج از دانشگاه 
شاخص ها و تسهيالتي از نوع ورزش، سينما، فعاليت هاي  اينگونه فعاليت ها در. مي نمايند

جهت ساخت يك نوع شاخص تركيبي كيفيت . فرهنگي، سير و سفر و نظاير آن منعكس است
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جهت اندازه  "رويكرد موردي يا مدل موردي"زندگي دانشجويان در فضاي دانشگاه استفاده از 

  .توان به اهداف مورد نظر دست يافتگيري موارد ياد شده مورد نياز است؛ از اين طريق مي 
  

  ديدگاه هاي نظري
اين بخش از آنجا اهميت دارد كه بنياد نظري را جهت گسترش فلسفه كيفيت زندگي، 
و همچنين شناخت پيدا كردن نسبت به چارچوب نظري كيفيت زندگي دانشجويان فراهم مي 

ندگي جدي مي بايست داراي اين را نيز مي بايست در نظر داشت كه يك فلسفه كيفيت ز. آورد
نظريه ها راه يافتن به سطح فهم و تشخيص را تسهيل مي نمايد، و آن . بنياد نظري محكمي باشد

خود فرد را قادر مي سازد تا حوادث گذشته را تبيين نمايد، و رويدادهاي آتي را نيز پيش بيني 
فاهيم هستند، در غير اينصورت در هر حال، نظريه ها حامي و توجيه كننده م). Ellis:1973(نمايد 
  .مسئله خود مورد سؤال قرار مي گيرد) پايايي(اعتبار 

اطالعات نظري، موارد تبيينِ مربوط به نيازها، فوايد و موارد رضايت ناشي از وضعيت 
دانشجويي را فراهم مي آورد، و آن خود خواننده را كمك مي نمايد تا به اين نكته پي ببرد كه 

دي مناسبي را جهت راهيابي به چگونگي كيفيت زندگي بين دانشجويان در شهر چگونه فلسفه فر
  .تهران بتوان جستجو كرد

مطرح گرديد بيانگر اين است  1973در سال  Ellisتوسط كه  "1نظريه انرژي افزوده"
يكي از مصداق هاي اين . كه چگونه انرژي مازاد بين دانشجويان و توسط آنها صرف مي گردد

اين خود منطقي است كه به . ت بازي و گذران اوقات فراغت دانشجويان استنظريه فرص
دانشجويان بايد اجازه داد تا درگير فعاليتهايي گردند؛ تا از آن طريق انرژي اضافي خود را پس از 

اين . در كالس هاي مختلف، براي دريافت مباحث مختلف در چند روز هفته، تخليه كنند نشستن
گوهاي رفتاري گذران اوقات فراغت دانشجويان با عطف ويژه به ايام آخر هفته تئوري بسيار به ال

                                                 
1.The Surplus Energy Theory.  
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انواع ورزش، سير و سفر، فعاليت هاي فرهنگي و نظاير آن، از جمله ابزاري به . آنها مربوط است
  .مي آيند ، كه از آن طريق انرژي اضافي را مي توان تخليه كرد حساب

برخالف نظريه انرژي افزوده . گري استمنعكس كننده ديدگاه دي "1نظريه تفريح"
مطرح گرديد، نگاهي به انگيزه هاي اوليه ) Weiskopf:1982(، نظريه تفريح كه توسط )اضافي(

جهت بازي و گذران اوقات فراغت به عنوان يك نياز دارد، تا از آن طريق انرژي جديدي را بتوان 
در كالس هاي طاقت فرسا، سطح  مثالً، پس از چند ساعت حضور. از سر گرفت يا ايجاد كرد

بنابراين، رفتن به خانه و متعاقباً شروع به درس . ممكن است بسيار پايين آيد) دانشجو(انرژي فرد 
يك . خواندن پس از اينگونه كالس ها، خود در شرايط انرژي پايين بي حاصل به نظر مي آيد

موجب كسب انرژي يا ايجاد فعاليت مربوط به گذران اوقات فراغت مثل دوچرخه سواري، خود 
انرژي بيشتر در فرد مي گردد، و آن خود انگيزه كاركردن يا مطالعه كردن هر چه مؤثرتر را در فرد 

  .ايجاد مي نمايد) دانشجو(
نظريه تفريح خود ابزار انگيزشي مفيدي است جهت تشويق به مشاركت در تفريحات 

يا مطالعه بدين گونه، خستگي خود  2ستهپس از ساعات طوالنيِ كار به طور نش. فعال فيزيكي
نشسته "مردم در يك وضعيت خسته اغلب فعاليت تفريحي . احساسي بسيار عادي به نظر مي آيد

متأسفانه اينگونه موارد و ... را انتخاب مي نمايند؛ نظير چرت زدن يا تماشاي تلويزيون و  "اي
. م و بهره وري پايين را باعث مي گرددژي ك اغلب انر "نشسته"فعاليت هاي گذران اوقات فراغت 

در هر حال، هنگامي كه اينگونه احساسي مسلط مي گردد، فعاليت جسمي ممكن است موجبات 
بدين گونه، و براساس اين نظريه انتظار مي رود . انرژي و انگيزه تجديد شده اي را فراهم آورد

  .كيفيت زندگي دانشجويان ارتقاء يابد
مطرح گرديد، راه ديگري است ) Kraus:1984(ه توسط ك "3نظريه راحت گيري"

. اين نظريه ارتباط زيادي با جامعه مدرن دارد. جهت بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي دانشجويان

                                                 
2.Recreation Theory.  
1.Sedentary. 
2.Relaxation Theory.  
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نظريه فوق پاسخ روشن و بالفصلي به استرس است كه خود به عنوان يك مسئله عمده در جوامع 
د به عنوان عامل بازدارنده اي جهت ساخت تفريح خود مي توان. عصر حاضر به حساب مي آيد

بطور مثال يك مديرعامل . استرس منفي با فراهم كردن شرايط جهت راحت گيري عمل نمايد
در قالب قدم زدن يا چند دقيقه ) Break(اجرايي كه قادر باشد در وسط روز نوعي زنگ تفريج 

فردي را كه عموماً به دنبال  شناي مختصر داشته باشد، آن خود به طور چشمگيري مي تواند تنش
اين خود مي تواند به شرايط پركار و پرفشار . فشار كاري طي روز ايجاد مي گردد، كاهش دهد

  .دانشجويان نيز تعميم داده شود
نظريه راحت گيري توجيه مطلوبي در خصوص اَشكال فعاليت هاي تفريحي عالوه بر 

مجموعاً نظريه راحت گيري درخصوص . هدبازي، ورزش هاي مختلف و نظاير آن ارائه مي د
بنابراين، بعضي از اَشكال تفريحي ). كاربرد ندارد(بسياري از فعاليت هاي تفريحي اعمال نمي گردد 

مورد حمايت اين نظريه قرار مي گيرند، در حاليكه بسياري ديگر با اين نظريه ) تفريحات گوناگون(
، )Break(كه در فاصله كاري خود  "جراح قلب"ثل مثالً، يك كار پراسترس م. همخواني ندارند

ممكن است حتي در يك دور تنيس مختصر، با اضطراب و استرس بااليي روبرو گردد؛ صرفاً به 
اينگونه ممكن است . خاطر امتيازهاي از دست داده، و يا ساير اشكاالت فني مربوط به بازي و غيره

  .تقاء كيفيت زندگي دانشجويان كمك مي نمايدنتيجه گرفت كه اين نظريه در حد وسيعي به ار
هدف از اين .، مطرح گرديد)Weiskopf:1982(همينطور توسط  "1نظريه جبران"

آن خود به رفتار مربوط به . نظريه ارتقاء پويايي و فعال بودن با تأكيد خاص بر دانشجويان است
ن نيازهائي تحت تأثير قرار گذران اوقات فراغت مربوط مي گردد كه به وسيله ميل به برطرف كرد

به عنوان مثال، يك كارگر در . مي گيرد كه در طول كار يا ساير فعاليت ها برطرف نگرديده است
ممكن است احتماالً به دنبال فعاليت هاي ) مثل كار منشي گري(يك كار كم تقاضا يا غير رقابتي 

همينطور، يك دانشجو در . اشدرقابتي مثل بسياري از ورزش ها ب) گذران اوقات فراغت(تفريحي 
رشته اي كم تقاضا ممكن است بيشتر ميل به اشتغال در آن نوع ورزشي داشته باشد كه بيشتر 

                                                 
1.Compensation Theory.  
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اين . باشد، تا از آن طريق كمبودهاي بوجود آمده خود را جبران نمايد) Relaxing(آرامبخش 
زايش داده و از شرايط نظريه مبين اين است كه دانشجويان مي توانند كيفيت زندگي خود را اف

  .موجود خود رضايت بيشتري حاصل نمايند
كه ) فرض مي كند(نير اينگونه مطرح مي نمايد ) 1968: 2ميالر: ( "1نظريه يادگيري"

براساس . اكثر مهارت ها آموختني هستند، و آن خود با آن دسته كه موروثي هستند، متفاوت است
  مشروط بر اينكه دلبستگي كافي وجود داشته باشد، فرا  اين نظريه، دانشجويان انگيزه يادگيري را

در حاليكه كودكان مهارت هاي اجتماعي را فرا مي گيرند، دانشجويان جوان يادگيري . مي گيرند
روي هم رفته يادگيري و بازي در . دنبال مي نمايندتخصص ها را در طول دوره هاي تحصيل خود 

                    منجر  3دوره كودكي به عنوان تجاربي منظور مي گردند كه به يك نوع رشد هوشي
نظريه يادگيري به عنوان يادآورنده اي عمل مي نمايد كه آموزش و كار رسمي به عنوان  .مي گردد

از اينرو، فعاليت تفريحي خود همچنين مي تواند  .عمل كنند تنها فرصت هاي يادگيري نمي توانند
  .تجارب يادگيري مؤثري را ايجاد يا فراهم نمايد

بيان مي دارد كه در يك جامعه هماهنگ  1976در سال ) Gorney:1978(گُرِني 
راين، بناب. مردم نياز به يادگيري تعاونِ بيشتر و رفتارهاي رقابتي كمتر از طريق بازي و ورزش دارند

نظريه يادگيري مي تواند به كار گرفته شود تا مجموعه اي از فعاليت هاي تفريحي را تبيين يا توجيه 
از اينرو، وضعيت دانشجويي به طور موفقيت آميزي در . نمايد، اما مطمئناً نه تمامي فعاليت ها را

  .شرايط يك جامعه سالم و موفق، مي تواند حاصل آيد
رديد دانشجوياني كه طي تحصيل خود بيشتر خسته و براساس آنچه كه مطرح گ

غيرعادي هستند، خود را تا حد زيادي به لحاظ سالمت جسمي و فكري در حد پايين تري درجه 
  بندي 

بنابراين، آگاهي از نيازها در شرايطي مي تواند از طريق گذران اوقات فراغت عملي و . مي نمايند

                                                 
2.Learning Theory.  
3.Millar. 
1.Intelligence.  
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زيادي از رفتارهاي منفي پيشگيري به عمل آورد، و آن خود  انجام گردد، كه خود بتواند از موارد
دانشجويان را وادار مي كند به اينكه سالم و شاداب تر باشند، و كم تر مغموم و خسته 

)Weissinger:1994 .( بنابراين، اگر و در شرايطي كه نيازها برطرف گردند، و موارد رضايت
فيت باالتر زندگي در جامعه دانشجويي دست ، در چنين شرايطي كي)Millar:1968(حاصل آيد 
  .يافتني است

درضمن، يك فضاي دانشجويي موفق در شرايطي دست يافتني است كه وضعيت 
با دستيابي به . رواني، فضاي فيزيكي، محيط اجتماعي و شرايطي از اين دست، همگي فراهم آيند

  .يدشرايط ياد شده، كيفيت زندگي دانشجويي را مي توان اعتالء بخش
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كيفيت زندگي
 دانشجويان

/استرس در خانه يا دانشگاه
  رآمدد كارمحل

 /اشتغال روش زندگي
  بيكاري

  :روش تحقيق
شيوه به كار گرفته شده جهت انجام اين تحقيق به خاطر طبيعت موضوع، از نوع 

) دانشجو بودن(گرچه وضعيت دانشجويي . تركيبي، و مشتمل بر روشهاي نظري و عملي است
عمدتاً در يك جامعه مدني و شهري قابل مشاهده است، در عين حال، مطالعات زيادي روي اين 

پروژه حاضر دربرگيرنده دانشجويان از هر دو جنس مي باشد كه .يران انجام نشده استمسئله در ا
توسعه ": براساس فرضيه اصلي. در دانشگاه هاي دولتي در شهر تهران مشغول به تحصيل هستند

      ، مجموعه اي از سؤاالت مربوط به مسئله مورد نظر انتخاب، "موجد بهبود كيفيت زندگي است
قبل از انجام بخش عملي، تحقيقات نظري الزم . آن پرسشنامه اي متناسب طراحي گرديد و به دنبال

پس از تحقيق نظري، حدود . انجام شد؛ و بدين گونه ادبيات مورد نظر جستجو و تدوين گرديد
پانصد پرسشنامه در جامعه آماري و بين دانشجويان از دانشگاههاي دولتي مختلف در شهر تهران 

  .پرسشنامه استخراج و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 487اً تكميل و نهايت
ساله  18-29در بخش عملي دانشجويان از هر دو جنس دختر و پسر در گروه هاي سني 

 62در حاليكه امكان انعكاس كامل . كه تصادفي انتخاب شده بودند، مورد مراجعه قرار گرفتند
منعكس  "جداول خالصه شده" ا در قالب از آنه جدول استخراج شده، وجود نداشت، تعدادي

  .گرديده اند
  عوامل عمده مؤثر بر كيفيت زندگي دانشجويان: 1 شماره نمودار
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داده هاي جمع آوري  انعكاسبه  در قالب جداولي خالصه شده  در اين بخش، پژوهشگر :يافته ها
  . شده و فرآوري شده، پس از مرحله عملي تحقيق پرداخته است

نمونه در تحقيق  به تفكيك جنس و گروه تعداد كل دانشجويان  3در جدول شماره 
 1كليه يافته هاي تحقيق در قالب جداول خالصه در ادامهو همچنين  هاي سني آورده شده است

گذران بهترين ساعات  ،احساس نگراني ،احساس رضايت ،سرگرمي ها ،برحسب مقاطع تحصيلي
تاكيد  ارا ب در انتخاب همسر نابرابرهاي اجتماعي و آزادي ،مسافرت ،مرارات زندگي ،هزينه ،روز

با توجه به درصدهاي حاصل شده از يافته هاي .  بر حسب تعداد و درصد آورده ايم وبر جنس 
تحقيق در هر يك از عناوين ذكر شده در باال مي توان درصد وقوع هر كدام از موارد باال را به 

       . خوبي مشاهده نمود
  )درصد/تعداد(طبقه بندي دانشجويان برحسب سن و جنس : 3شماره دولج

  دختر پسر كل سن
  درصد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد

  19/61 298  81/38 189 00/100 487 كل
  23/1 6  21/0 1 44/1 7 ساله 18
  31/4 21  46/2 12 78/6 33 ساله 19
  86/9 48  31/4 21 17/14 69 ساله 20
  68/10 52  52/4 22 20/15 74 ساله 21
  86/9 48  26/2 11 11/12 59 ساله 22
  27/10 50  70/3 18 96/13 68 ساله 23
  54/5 27  95/5 29 50/11 56 ساله 24
  13/5 25  13/5 25 27/10 50 ساله 25
  62/0 3  67/2 13 29/3 16 ساله 26
  44/1 7  29/3 16 72/4 23 ساله 27
  64/1 8  64/1 8 29/3 16 ساله 28
  62/0 3  67/2 13 29/3 16 ساله 29

  

                                                 
سرجمع ها و ستون اول تنها به صورت اين تحقيق   جداول ، صرفاً به خاطر صرفه جويي در فضاي صفحات  -

 .جداول منظور شده است
 



  

  

  
  

  
 

  73/74شمارهفصلنامه جمعيت                                                                                                                                             76
  

  
  : جدول خالصه شده)1

  )درصد/تعداد(دانشجويان پسر بر حسب مقطع تحصيلي و سرگرمي هاي آخر هفته 
  سرگرمي ها

  
  مقطع تحصيلي

  ساير  رفتن به سينما  رفتن به رستوران  ديدن فاميل  كل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  65/61  124  82/5  11  17/12  23  40/16  31  00/100  189  كل

  97/53  102  76/4  9  11/11  21  17/12  23  01/82  155  ليسانس
  64/11  22  06/1  2  06/1  2  23/4  8  99/17  34  فوق ليسانس

  
  : جدول خالصه شده)2

  )درصد/تعداد(دانشجويان دختر بر حسب مقطع تحصيلي و سرگرمي هاي آخر هفته 
  سركرمي

  
  تحصيالت

انجام كار   كل
  معوقه

ديدن دوستان 
  ساير  رفتن به سينما  ...و 

  درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
 84/25  77  70/5  17 14/21  63 32/47  141 00/100  298  كل

 50/24  74  03/5  15 81/20  62 29/43  129  62/93  279  ليسانس
  34/1  4  67/0  2  34/0  1  03/4  12  38/6  19 فوق ليسانس

  
  :جدول خالصه شده)3 
  )درصد/تعداد(دانشجويان پسر بر حسب احساس سرور، رضايت و خوشحالي در زندگي روزانه  

احساس 
  سرور

  اصالً  كم   تا اندازه اي  زياد  كل
 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد

  65/2  5 76/13  26 67/57  109 93/25  49 00/100  189  كل
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  :جدول خالصه شده)4

  )درصد/تعداد(دانشجويان دختر بر حسب احساس سرور، رضايت و خوشحالي در زندگي روزانه 

احساس 
  سرور

  اصالً  كم   تا اندازه اي  زياد  كل

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
  70/5  17 42/13  40 69/53  160 18/27  81 00/100  298  كل
  
  :جدول خالصه شده)5
  )درصد/تعداد(در زندگي روزانه ... دانشجويان پسر بر حسب احساس نگراني، استرس و  

احساس 
  نگراني

  اصالً  كم   تا اندازه اي  زياد  كل

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
  76/4  9 40/25  48 92/43  83 93/25  49 00/100  189  كل

  
  
  : صه شدهجدول خال)6

  )درصد/تعداد(در زندگي روزانه ... دانشجويان دختر بر حسب احساس نگراني، استرس و 

احساس 
  نگراني

  اصالً  كم   تا اندازه اي  زياد  كل

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
  01/2  6 84/25  77 99/47  143 16/24  72 00/100  298  كل
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  : جدول خالصه شده)7
  )درصد/تعداد(بر حسب گذران بهترين ساعات روز آنها  پسردانشجويان 

بهترين 
  ساعات

  در محل كار  در خانواده  در دانشگاه  كل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  19,58  37  39,68  75  40,74  77  100  189  كل

 
  : جدول خالصه شده)8

  )درصد/تعداد(اعات روز آنها دانشجويان دختر بر حسب گذران بهترين س

بهترين 
  ساعات

  در محل كار  در خانواده  در دانشگاه  كل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  37/5  16  01/51  152  62/43  130  00/100  298  كل

 
  :جدول خالصه شده)9
  )درصد/تعداد(دانشجويان پسر بر حسب  بيشترين هزينه هاي آنها در ماه  
  

  ههزين
  تفريحات  لباس  حمل و نقل  خرج تحصيل  تغذيه  كل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  05/10  19  70/3  7  63/20  39  38/52  99  23/13  25  00/100  189  كل

  
  :جدول خالصه شده)10

  )درصد/تعداد(دانشجويان دختر بر حسب بيشترين هزينه هاي آنها در ماه  

  هزينه
  تفريحات  لباس  حمل و نقل  خرج تحصيل  تغذيه  كل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  38/7  22  72/8  26  48/22  67  32/47  141  09/14  42  00/100  298  كل
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  :جدول خالصه شده)11
  )درصد/تعداد(دانشجويان پسر بر حسب مرارت زندگي آنها  

مرارت 
 دگيزن

چالش با   درآمد  امور تحصيلي  ازدواج  كل
  خانواده

  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
 05/10  19 21/49  93 87/24  47 87/15  30 00/100  189  كل
  

  : جدول خالصه شده)12
  )درصد/تعداد(دانشجويان دختر بر حسب مرارت زندگي آنها 

مرارت 
 زندگي 

چالش با   درآمد  ر تحصيليامو  ازدواج  كل
  خانواده

  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
 08/12  36 85/27  83 95/41  125 12/18  54 00/100  298  كل
  :جدول خالصه شده )13

  )درصد/تعداد(بر حسب مسافرت هاي تفريحي آنها در سال پسردانشجويان  

 مسافرت
تبه يا مر 3  مرتبه 2  مرتبه 1  كل

  اصالً  بيشتر

  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد
 13,76  26 25,40  48 28,57  54 32,28  61  100  189  كل
  :جدول خالصه شده)14

  )درصد/تعداد(دانشجويان دختر بر حسب مسافرت هاي تفريحي آنها در سال 

 مسافرت
مرتبه يا  3  مرتبه 2  مرتبه 1  كل

  اصالً  بيشتر

  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
 74/10  32 81/20  62 19/28  84 27/40  120 00/100  298  كل
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  :جدول خالصه شده)15
  )درصد/تعداد(دانشجويان پسر بر حسب منشأ نابرابري هاي اجتماعي آنها  

شاخص 
 اجتماعي

  هرسه  ثروت  اشتغال  آموزش  كل

  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد رصدد تعداد  درصد تعداد
 90/61  117 99/17  34 87/15  30  23/4  8 00/100  189  كل
  

  : جدول خالصه شده)16
  )درصد/تعداد(دانشجويان دختر بر حسب منشأ نابرابري هاي اجتماعي آنها 

شاخص 
 اجتماعي

  هرسه  ثروت  اشتغال  آموزش  كل

  درصد تعداد  رصدد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد
 48/71  213 08/12  36 75/12  38  69/3  11 00/100  298  كل

  
  : جدول خالصه شده)17

  )درصد/تعداد(دانشجويان پسر بر حسب آزادي آنها در انتخاب همسر 
آزادي 

درانتخاب 
  همسر

  اصالً  كم   تا اندازه اي  زياد  كل

 درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد

  59/1  3  88/6  13 22/31  59 32/60  114 00/100  189  كل
  : جدول خالصه شده)18

  )درصد/تعداد(دانشجويان دختر بر حسب آزادي آنها در انتخاب همسر 
آزادي در 
انتخاب 
  همسر

  اصالً  كم   تا اندازه اي  زياد  كل

 درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد

  34/0  1  70/4  14 59/38  115 38/56  168 00/100  298  كل
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  :گيري نتيجه
زندگي دانشجويان و كيفيت زندگي آنها از طريق اينگونه قالب هاي مطرح شده شكل 

، كيفيت مؤسسات آموزشي )همساالن(گرفته و تعيين مي گردد؛ متغيرهايي چون خانواده، دوستان 
  نطور، شرايط محلي رو به تغيير و رابطه بين همي. در اين فرآيند يا شكل گيري نقش دارند... آنها و 

هر چه روند توسعه در يك جامعه . نسل ها بطور وسيعي بر كيفيت زندگي دانشجويان تأثير دارد
در پاسخ به . بيشتر صورت گيرد، كيفيت زندگي دانشجويان در آن جامعه سريع تر افزايش مي يابد

گ جواني جديدتري را ايجاد مي نمايند، و آن فرآيند جهاني شدن، دانشجويان جوان هويت و فرهن
پيوند ندارد؛ يعني تمامي اين فرآيند كيفيت ) محل زندگي آنها(خود لزوماً به نقاط مسكوني آنها 

  .زندگي جديدي را بين دانشجويان ايجاد مي نمايد
همينطور، مجموعه اي از فرآيندها مشتمل بر شهرنشيني، مهاجرت، تعليم و تربيت، 

ن و ارتباطات جهاني هر يك در جاي خود، و بطور كلي تماماً در تغيير كيفيت زندگي صنعتي شد
جوانان و دانشجوياني كه معموالً از ). به اين تغيير كمك كرده اند(دانشجويان سهمي ادا كرده اند 

در عين . مختلف و زمينه هاي فرهنگي مختلف مي آيند، داراي هويت هاي مختلف هستند 1جوامع
  بعبارت ديگر، . نگونه مي توان نتيجه گرفت كه دانشجويان وسيعاً نماينده آينده هستندحال، اي

  سرمايه گذاري روي دانشجويان نه فقط كيفيت زندگي آنها را در حال حاضر تحت تأثير قرار 
مي دهد، بلكه آن خود در حد وسيعي به بهبود كيفيت زندگي نسل هاي بعد به اشكال مختلف 

افته ها و اطالعات گوناگون همانطور كه در جداول مختلف منعكس گرديده ي. كمك مي كند
است، نشان دهنده تصويري روشن از روش زندگي اين جمعيت رو به افزايش در شهر تهران است؛ 

درآمد، به عنوان يك شاخص تعيين . يعني آنچه كه مي تواند براي ساير نقاط كشور نيز مطرح باشد
نظريه ها و مفاهيم مختلف . هاي آماري اين تحقيق در حد بااليي نيستكننده زندگي، در نمونه 

ارائه شده در اين تحقيق خود به گونه اي زمينه را فراهم مي نمايد، تا از آن طريق بتوان برطرف 
كردن نيازها، دستيابي به منافع و ارضاء خواسته ها را به حداكثر آن رساند؛ يعني كانالي كه از آن 

                                                 
1.Community  
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يكي از نكات مهم بدست آمده در اين . زندگي دانشجويان را مي توان بهبود بخشيدطريق كيفيت 
پژوهش عبارت است از افزايش تعداد دانشجويان در شهر تهران، و بطور كلي در ايران؛ و آن خود 
ضمانتي است جهت بهبود و كيفيت زندگي در نسل كنوني؛ و شاخص مهمي است كه كاهش در 

را بين زوج هاي جوان در ايران كنوني و در ابتدان قرن بيست و يكم "TFR"  1ميزان كل باروري
  .اينگونه بهبود خود بعنوان تضميني براي نسل آينده نيز عمل مي كند. به دنبال مي آورد

موفق در شرايطي مي تواند ادامه داشته، و اثرات خود را بر  2در ضمن، دورة دانشجوئي
ون و همكاري وجود داشته باشد؛ يعني در شرايطي كه زمينه هاي جاي گذارد، كه رفتار همراه با تعا

همينطور، توجه خاص نسبت به هرگونه سوء . الزم در يك جامعه هماهنگ و سالم فراهم باشد
استفاده از دانشجويان كه خود بر فضاي يادگيري تأثير مي گذارد، مي بايست مبذول داشت؛ در 

  .كيفيت زندگي آنها فراهم مي آيدغيراينصورت، زمينه ممانعت از ارتقاء 

                                                 
1.Total Fertility Rate.  
2.Studentship.  
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