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  خالصه
ایـن   .ایجاد کننـد مطلوبی براي بهبود فرایند یادگیري خوابگاههاي دانشجویی محیط هاي جمعی هستند که در صورت داشتن شرایط مناسب می توانند جو  :سابقه و هدف

  .اجرا گردیده است تحصیلی آنان  طراحی و جسمانی، روانی و وضعیت برمیزان اهمیت آن  دانشجویان و پژوهش با هدف بررسی وضعیت محیطی موجود خوابگاه از نظر
وزارت بهداشت، درمان وآمـوزش پزشـکی در خوابگـاه    با استفاده از پرسشنامه  طراحی شده بر اساس استانداردهاي محیطی مقطعی  - این مطالعه توصیفی :مواد و روشها

نمونه گیري به صـورت تصـادفی سـاده انجـام      .گردید ارزیابی ابتدا در پرسشنامه ییپایا و اعتبار .اجرا گردیده  است طراحی وعلوم پزشکی اصفهان  اهدانشجویان دختر دانشگ
  .تحلیل اطالعات انجام گرفت آمار توصیفی وآنالیز واریانس تجزیه و spss 16در پایان با استفاده از نرم افزار . گرفت

تعداد افراد موجود در یک اتاق با ، 62/4از نظر اهمیت مورد توجه براي دانشجویان امنیت خوابگاه با میانگین . بوده است 34/25±3/6گین سنی دانشجویان میان :یافته ها
 باعث خوابگاه محیط بودند ن معتقددانشجویا درصد شصت. گردیده اند ه عنوان مهمترین مسائل محیط فیزیکی ذکرب 56/4نظافت عمومی  با میانگین  و 5از  58/4میانگین 
  .است موثر آنان تحصیلی موفقیت افزایش در خوابگاه شرایط بودند معتقد آنان درصد 1/65شود همچنین  می آنها در روانی بهداشت افزایش

عواملی که می توانند این محیط را محیطی امن  وضعیت تحصیلی دانشجویان توجه به اصالح وروانی  ،تاثیر عوامل محیطی بر سالمت جسمانیبه توجه با  :نتیجه گیري
 .ستا بهبود شیوه هاي زندگی دانشجو تبدیل نمایند امري ضروري براي تحصیل و

  .، بهداشت روانی، وضعیت تحصیلیخوابگاه، دانشجویان نگرش،  :واژه هاي کلیدي   
  

                                                           
  نیکو یمانیدکتر  :مسئول مقالهنویسنده  *

  e-mail: yamani@edc.mui.ac.ir     03136680048 :تلفناصفهان،  مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زش پزشکی،واصفهان، مرکز تحقیقات آم:آدرس

  مقدمه 
مجبور به با توجه به این موضوع که هر ساله تعداد زیادي از دانشجویان 

خوابگاه هاي   محل سکونت فعلی خودشان هستند،تحصیل در دانشگاهی خارج از 
اگر شرایط . دانشجویی براي بسیاري از دانشجویان جایگزین محیط خانواده است

مناسبی براي خوابگاه ها در نظر گرفته شود این محیط هاي بسته و مراکز جمعی، 
از طرفی اگر . یري محسوب می شوندمحیطهاي مطلوبی براي بهبود فرایند یادگ

این مکان ها داراي شرایط نامناسب باشند خود به عنوان عاملی براي ایجاد 
اختالل در سالمت جسمانی، روانی و وضعیت تحصیلی دانشجویان عمل خواهند 

همچنین پژوهش ها نشان می دهند که این مکان ها نقش مهمی را ). 1-3( کرد
  دانشجویانی که در محیط   ).4-5(ویان ایفا می کنند شغلی دانشج در رشد فردي و

  دانشگاه زندگی می کنند تعامل بیشتري با سایر دانشجویان و اعضاي هیات علمی

  
مطالعات انجام  .)6-7(دارند در نتیجه مهارتهاي زندگی در آنان تقویت می شود 

ی شده بیان می کنند که خوابگاه هاي دانشجویی نقش مهمی در سالمت روان
از طرفی این محیطها مکانهاي مناسبی براي آموزش هاي  ).8(دانشجویان دارد 
دانشجویانی که در خوابگاه اقامت دارند داراي فرهنگ خاصی  ).9(اجتماعی هستند 
بنابر ). 10(آن فرهنگ تاثیر گذارند و خود نیز از آن تاثیر می پذیرند  هستند که بر

ش رسمی وغیر رسمی در خوابگاه باید این کاربرد روشهاي مختلف وموثر آموز
با توجه به موارد یاد شده و تاثیر این موارد بر وضعیت  ).11( مورد توجه قرار گیرد

جسمانی، روانی و تحصیلی دانشجویان، این پژوهش با هدف بررسی وضعیت 
روانی  محیطی خوابگاه از نظر دانشجویان و میزان اهمیت آن در وضعیت جسمانی،

 .اجرا گردیده است ان به منظور بهبود شرایط خوابگاه ها طراحی وو تحصیلی آن
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  و همکاران زهرا جوهري؛ ...دیدگاه دانشجویان مستقر در خوابگاه

 

  مواد و روشها
. طراحی و اجرا گردیده است 1390تحلیلی در سال -این مطالعه توصیفی

جامعه مورد پژوهش دانشجویان دختر گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
ج پایلوت اولیه تعداد نمونه ها بر اساس نتای. بوده اند که در خوابگاه اقامت داشته اند

تعیین گردیده و نمونه گیري به روش تصادفی ساده از بین دانشجویان دو خوابگاه 
پرسشنامه متناسب با جمعیت این دو خوابگاه  90تعداد . دختران انجام گرفته است

در ابتدا با انجام  .بین دانشجویان توزیع گردید تا به صورت خود ایفا تکمیل نمایند
هدف از مطالعه براي  اهنگی به خوابگاه هاي دانشجویان دختر مراجعه نموده وهم

حضور در مطالعه اختیاري . دانشجویان توضیح داده شد تا مشارکت آنان جلب گردد
بوده وبنابراین دانشجویانی که به هر دلیلی پس از دریافت پرسشنامه حاضر به 

 . تکمیل آن نبودند می توانستند انصراف دهند
بزار گرداوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته، بر اساس آیین نامه ماده ا

آموزش پزشکی مرتیط با استانداردهاي محیطی  وزارت بهداشت، درمان و 13
براي تعیین اعتبار پرسشنامه از نظر متخصصین استفاده گردیده . خوابگاه بوده است

). 4(گرفته شده است آزمون مجدد بکار –است و براي تعیین پایایی روش آزمون 
در بخش اول . پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافیک و دو بخش اصلی بوده است

میزان رضایت دانشجویان از متغیرهاي فیزیکی و محیطی خوابگاه در طیف پنج 
و میزان اهمیت ) 1(تا کمترین رضایت) 5(گانه لیکرت از بیشترین رضایت 
تا کمترین ) 5(بیشترین اهمیت  از انهگ پنج متغیرهاي فوق از نظر آنان در طیف

در بخش دوم نظرات دانشجویان در . گویه مورد سوال قرارگرفت 44با ) 1(اهمیت 
زمینه ي تاثیر خوابگاه بر بهبود سالمت روانی، وضعیت تحصیلی و تعامل اجتماعی 

 مورد )5( موافقم کامال تا )1( مخالفم کامال از گانه پنج طیف گویه در 19 آنان با
همچنین دو سوال باز در پایان پرسشنامه براي ارائه نظرات و  .گرفت قرار ارزیابی

نهایتا به منظور تسهیل در ارائه نتایج امتیازات . پیشنهادات وجود داشته است
سوال، بهداشت محیط  8وضعیت اتاق ها با : حیطه شامل 9سواالت بخش اول در 

 7سوال، سالن مطالعه با  6رزشی با سوال، امکانات و 6سوال، توزیع غذا با  8با 
سوال، دسترسی به اینترنت  3سوال، امکانات مشاوره با 4سوال، برخورد مسئولین با 

. و امنیت خوابگاه هر یک به صورت مستقل با یک سوال جمع بندي شده اند
بهداشت روانی، (سواالت بخش دوم نیز در سه حیطه سالمت روانی و جسمانی 

معنوي، اعتقادات مذهبی، سالمت  روحی، ارتقائ اطاسترس، انبس کنترل
 آینده، انتقال زندگی براي اعتیاد، آمادگی به گرایش( اجتماعی ت، تعامال)جسمانی

دوستان، کسب استقالل  با گروهی، ارتباط بین پذیري، فعالیت تجربیات، مسئولیت
یلی، تحص گروهی، موفقیت مطالعات(تحصیلی  و وضعیت) افزایش انطباق پذیري و

 .اند شده بندي جمع )درسی و فعالیت هاي فوق درسی ریزي زمان، برنامه مدیریت
تحلیل اطالعات  تجزیه و SPSS 16در پایان با استفاده از نرم افزار 

انحراف معیار  براي توصیف اطالعات از میانگین، فراوانی و. صورت گرفته است
  .لیز واریانس استفاده شده استاستفاده گردیده است و براي مقایسه گروه ها از آنا

  
  

  یافته ها
پرسشنامه به صورت کامل تکمیل  80پرسشنامه توزیع شده  90از بین 

انحراف  میانگین و. درصد بوده است 89گردید و میزان برگشت پرسشنامه ها 
 درصد 5/82 .بوده است 34/25±3/6معیار سن دانشجویان مورد مطالعه 

و  92/23±02/5خوابگاه  ساکن مجردین سنی بودند میانگین مجرد دانشجویان
درصد در مقطع  8/23از نظر مقطع تحصیلی . بود سال 43/31±1/8 متاهلین

 8/3 درصد در مقطع دکتري و 55مقطع فوق لیسانس،  درصد در 5/17لیسانس، 
میانگین سال هاي اقامت نمونه ها در خوابگاه . درصد در دوره رزیدنتی قرار داشتند

 5از  17/3±61/0میانگین رضایت کلی از وضعیت فیزیکی . ه استسال بود 78/4
از نظر اهمیت مورد توجه براي دانشجویان، امنیت خوابگاه با میانگین . بدست آمد

در حیطه وضعیت اتاق  5از  58/4، تعداد افراد موجود در یک اتاق با میانگین 62/4
و دسترسی به  در حیطه بهداشت محیط 56/4ها، نظافت عمومی با میانگین 

به عنوان مهمترین مسائل محیط فیزیکی نسبت به سایر  50/4اینترنت با میانگین 
همچنین از نطر رضایت از شرایط موجود امنیت خوابگاه با . گردیده اند موارد ذکر
نسبت به سایر موارد  68/3و برخورد مسئولین با میانگین  5از  37/4میانگین 

 میانگین کسب شده در مورد رضایت و 1شماره  جدول. وضعیت بهتري داشته اند
اهمیت مالك هاي مورد ارزیابی در زمینه محیط فیزیکی خوابگاه را از نظر 

  .دانشجویان گروه پزشکی دانشگاه اصفهان نشان می دهد
  

میانگین نمرات کسب شده در مورد میزان رضایت و . 1جدول 
کی خوابگاه از اهمیت مالك هاي مورد ارزیابی در زمینه محیط فیزی
  1390سال  - نظر دانشجویان گروه پزشکی دانشگاه اصفهان

  
 –رضایت           رضایت اهمیت

 اهمیت
  مالك ارزیابی

انحراف 
  معیار

انحراف   میانگین
  معیار

 میانگین

  وضعیت اتاق ها   01/3  80/0  72/3  74/0
  بهداشت محیط  30/3 76/0 21/4  92/0
  توزیع غذا  75/2  95/0  33/4  99/0
  امکانات ورزشی   01/3  86/0  74/3  99/0
 سالن مطالعه 27/3  98/0  23/4  91/0
  دسترسی به اینترنت  51/3  18/1  50/4  03/1
 امکانات مشاوره  89/2  90/0  63/3  86/0
  برخورد مسئولین  68/3  02/1  41/4  89/0
  امنیت خوابگاه    37/4  96/0  62/4  91/0

  
جویان خوابگاه علوم پزشکی فراوانی نسبی نظرات دانش 2جدول شماره 

اصفهان را نسبت به تاثیر  متغیرهاي محیطی خوابگاه بر تعامل اجتماعی نشان می 
مشاهده می گردد ارتباط با دوستان، کسب  2جدول شماره  همان گونه که در. دهد

فعالیت هاي بین  استقالل، انطباق پذیري، مسئولیت پذیري، انتقال اطالعات،
ي زندگی آینده به عنوان عواملی معرفی شده اند که در آمادگی برا گروهی و

نظرات دانشجویان را در مورد تاثیر محیط  1نمودار شماره  .خوابگاه بهبود می یابند
 3/61همان گونه که مشاهده می گردد . خوابگاه بر سالمت روانی نشان می دهد

کنترل  درصد دانشجویان موافق بوده اند که شرایط مطلوب محیط خوابگاه بر
درصد نیز معتقد بودند محیط خوابگاه باعث  60. استرس در آنها تاثیر مثبت دارد

درصد دانشجویان موافق  54همچنین . افزایش بهداشت روانی در آنها می شود
در زمینه  .بودند که محیط خوابگاه بر افزایش سالمت جسمانی انها تاثیر گذار است
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درصد دانشجویان نظر مثبت  8/53لی ي تاثیر محیط خوابگاه بر وضعیت تحصی
در بین . نسبت به تاثیر خوابگاه بر مطالعات گروهی داشتند) موافق و کامال موافق(

 معتقد بودند شرایط خوابگاه در) موافق و کامال موافق( درصد 1/65 .نمونه ها
همین مقدار تاثیر خوابگاه را بر برنامه . افزایش موفقیت تحصیلی آنان موثر است

فراوانی نسبی نظرات  3در جدول شماره  .ي درسی مثبت مطرح نموده بودندریز
دانشجویان در مورد تاثیر محیط خوابگاه بر وضعیت تحصیلی به تفکیک مشاهده 

در دو سوال باز مهمترین نکات پیشنهادي دانشجویان در زمینه ي  .می شود

ت نظافت فردي، دانشجویان به ترتیب اولوی. بهداشت خوابگاه مطرح گردیده بود
نظافت عمومی را به عنوان مهمترین نکاتی که باید  بهداشت محیط اتاق ها و

  .توسط دانشجویان مورد توجه قرار گیرد مطرح نموده بودند
با انجام آنالیز واریانس و تست تکمیلی توکی تفاوت معنادار بین میانگین 

به این  .).007/0p( نمره رضایت کلی و مقاطع تحصیلی دانشجویان بدست آمد
نسبت ) 83/2±69/0(ترتیب که دانشجویان لیسانس میانگین نمره رضایت کمتري 

  .داشتند )20/3±58/0دکتري  و 52/3±44/0فوق لیسانس (به سایر گروه ها 
  

 خوابگاهی فراوانی نسبی نظرات دانشجویان دانشجویان علوم پزشکی اصفهان در مورد بهبود روابط اجتماعی در زندگی درصد . 2جدول 
 نظرات                                   

  اثرشرایط محیطی بر
  کامال موافقم  تا حدودي موافقم  نظري ندارم  تا حدودي مخالفم  کامال مخالفم

  0/40  8/38  0/15  0/5  2/1  بهبود ارتباط با دوستان 
  3/41  5/42 30/6  2/1  8/8 کسب استقالل 

  5/37  5/52 00/5  2/1  8/3 مسئولیت پذیري 
  3/36  3/46  2/11  2/1  0/5 افزایش انطباق پذیري 

  8/28  5/47  2/16  5/2  0/5 آمادگی من براي زندگی آینده 
  5/17  5/17  8/28  2/6  0/30  گرایش به اعتیاد و روان گردان ها 

 0/30 3/36 3/26 3/1 3/6  گروهی بین هاي فعالیت
 5/22 3/26 3/36 3/6 3/8  ازدواج  با رابطه در و تجربیات اطالعات انتقال

 
  فراوانی نسبی نظرات دانشجویان علوم پزشکی اصفهان در تاثیر شرایط محیطی خوابگاه بر وضعیت تحصیلی درصد . 3جدول 

  نظرات                              
 اثر شرایط محیطی خوابگاه برافزایش

   موافقمکامال  تا حدودي موافقم  نظري ندارم  تا حدودي مخالفم  کامال مخالفم

  8/23  0/30  8/18  0/10  5/17  مطالعات گروهی 
  3/36  8/28  50/2  80/8  8/23  موفقیت تحصیلی

  3/21  8/38  3/16  80/8  0/15  فعالیت هاي فوق درسی 
  5/22  5/35  8/14  0/10  3/21  مدیریت زمان 

  3/31  8/33  3/16  80/3  0/15 برنامه ریزي درسی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خوابگاهی زندگی در روانی بهداشت مورد در اصفهان پزشکی علوم دانشجویان نظرات نسبی یفراوان. 1شماره نمودار
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  و نتیجه گیريبحث 
مطالعه حاضر نشان داد که از نظر دانشجویان برخی عوامل اهمیت بیشتري 

در این مطالعه موضوع اتاق، تراکم آن، دسترسی به . در زندگی خوابگاهی دارند
هنرور نیز تاکید براین . بیشتر مورد توجه قرار گرفته بودند اینترنت و نظافت عمومی

). 11(موضوع داشت که بیماریهاي تنفسی در محیط خوابگاه افزایش می یابد 
مطالعات نشان داده اند تراکم بیشتر زمینه مساعد را براي ابتال به بیماریهاي 

شجویان بیامنی در مطالعه خود مهمترین مشکالت دان. تنفسی فراهم می کند
در مطالعه حاضر بین ). 1(خوابگاهی را مسایل رفاهی و بهداشتی مطرح نموده است

میزان رضایت کلی و مقاطع مختلف تفاوت معنادار مشاهده گردید به گونه اي که 
یکی ازدالیل آن را می توان . دانشجویان مقاطع لیسانس رضایت کمتري داشتند

نمود زیرا دانشجویان مقاطع لیسانس مربوط به موضوع تراکم در اتاق ها مطرح 
  .اغلب با تعداد بیشتري دریک اتاق اقامت دارند

 Pejić  در مطالعه خود به بررسی نور و مصرف انرژي در خوابگاه هاي
دانشجویی پرداخت وبیان نمود که طراحی مناسب خوابگاه نقش مهمی در تامین 

انرژي آنها بسیار موثر  نور کافی و مناسب براي اتاق ها داشته ودر کاهش مصرف
علی آبادي نیز در مطالعه خود بیان نموده است که جنسیت و مقطع ). 12(است 

برنامه ریزان و ). 8(تحصیلی بایستی در طراحی خوابگاه ها مورد توجه قرار گیرند 
مدیران خوابگاه با توجه به تفاوت هاي دانشجویان در مقاطع مختلف و در نتیجه 

ن بایستی برنامه مناسبی جهت توزیع دانشجویان در خوابگاه ها تفاوت نیازهاي آنا
  . بعمل آورند

توزیع غذا از مواردي بوده است که علی رغم داشتن میانگین نمره ي باال 
در . براي اهمیت، نمره رضایت آن در سطح پایین تري از سایر حیطه ها بوده است

ت از نوع غذا اغلب سایر مطالعات انجام شده نیز عالوه بر توجه به رضای
دانشجویان از نظر عادات غذایی ورفتارهاي مرتبط با غذا نیز مورد توجه قرار 

توجه به این موارد می تواند شرایط بهتري براي ایجاد رضایت ). 13(گرفته اند 
در مطالعه خود نشان داد که دانشجویان خوابگاهی  Choi. دانشجویان فراهم آورد

مستقر در خانه شخصی مقدار کمتري مواد مغذي دریافت در مقایسه با دانشجویان 
  ).14(می کنند و تغذیه از گروه هاي غذایی را نیز مورد توجه قرار نمی دهند 

همکارانش در دانشگاه شهید بهشتی نیز نشان داد که بین  طالعه رمضانخانی وم
زیجات دختران و پسران مستقر در خوابگاه تفاوت معنادار در مصرف میوه جات وسب

بنابر این برنامه هاي ). 15(وجود دارد و آموزش در این زمینه را پیشنهاد نمودند
غذایی مناسب عالوه بر ایجاد رضایت می تواند در بهبود عادات غذایی نیز تاثیر 

   . گذار باشد
همان گونه که در نتایج مطالعه ي حاضر مشاهده می شود دانشجویان 

آنان . نظرات مثبتی نسبت به بهبود روابط اجتماعی در محیط خوابگاه داشته اند
معتقدند شرایط خوابگاه زمینه مساعد را براي کسب استقالل، افزایش مسئولیت 

ی آینده فراهم می پذیري، بهبود انطباق با شرایط و افزایش آمادگی براي زندگ
بساك نژاد نیز در مطالعه ي خود بر روي دانشجویان بیان نمود که آموزش . کند

مهارت هاي اجتماعی به صورت معنادار باعث کاهش حساسیت بین فردي 
  ).9(دانشجویان در خوابگاه می شود

که دانشجویانی که داراي هوش فرهنگی  مطالعه سلطانی نشان داد  
او پیشنهاد نمود با . تغییرات محیطی کمتر دچار بحران می شوندباالتري هستند در 

آموزش هاي رسمی وغیر رسمی توانایی دانشجویان را در این حیطه افزایش دهند 

از موارد دیگري که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفت بررسی نظرات  ).10(
آنان بیان . ددانشجویان پیرامون محیط خوابگاه و نقش آن بر بهداشت روانی بو

نموده بودند که محیط مطلوب خوابگاه در کاهش استرس و انبساط روحی آن ها 
مطالعات متعددي پیرامون موضوع بهداشت روان، افسردگی و اضطراب . موثر است

پیرامون موضوع خوابگاه انجام شده است و نتایج متفاوتی در این زمینه منتشر 
یط مساعدي براي ایجاد استرس، برخی محیط خوابگاه را مح. گردیده است
مطالعه ي بحرینیان در دو مجتمع ). 16-17(اضطراب مطرح می کنند افسردگی و

خوابگاهی دانشگاهی نشان داد که دوري از خانواده، وجود افراد معتاد در خوابگاه و 
مشکالت خانوادگی زمینه ساز ایجاد مشکالت در سالمت روانی دانشجویان 

   ).3(خوابگاهی است
طالعه نخئی در دانشگاه زابل نشان داد که دانشجویان براي غلبه بر م

 ).18(احساس غربت نیاز به آموزش  مهارتهاي تطبیق با محیط جدید دارند
مطالعات دیگري نظیر مطالعه ي صاحب الزمانی اثر مثبت رایحه درمانی استنشاقی 

این ). 19(درا بر کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان خوابگاهی نشان می ده
مطالعات حاکی از آن است که این شرایط محیط خوابگاه است که باعث ایجاد 

مسئوالن داخلی  اثرات مثبت و یا منفی در زندگی خوابگاهی می شود و مدیران و
خوابگاه با انجام انواع تمهیدات می توانند خوابگاه را به محیطی امن جهت 

کالس هاي فوق برنامه و  اتر مشاوره،بهداشت روان تبدیل کنند از طرفی وجود دف
شرایط فیزیکی مناسب می تواند از اثرات منفی کاسته و بر اثرات مثبت اضافه 

  . نماید
سواالت بخشی از پرسشنامه مطالعه حاضر مربوط به تاثیر خوابگاه بر 

آنان اعالم نموده بودند که شرایط خوابگاه بر . وضعیت تحصیلی دانشجویان بود
نتایج . مدیریت زمان و برنامه ریزي آن ها اثر گذار بوده است, هیمطالعات گرو

مطالعه ي محمودي راد نیز بیان می نماید که شرایط خوابگاه زمینه ي مناسبی 
تامویپات به بررسی مواجهه ). 20(براي ایجاد محیط هاي یادگیري گروهی است

ایج مطالعه او نشان نت. دانشجویان با انواع رسانه درخوابگاه هاي دانشجوي پرداخت
داد بیشترین ارتباط دانشجویان با وب سایت هاي دفاتر خوابگاه و کمترین ارتباط 

نتایج مطالعه حاضر نیز نشان داد که دسترسی به  ).21(با روزنامه بوده است 
مطالعه ي مسعودي نیز . اینترنت از نظر دانشجویان داراي اهمیت باالي بوده است

ن دختري که در خوابگاه زندگی می کنند تعهد حرفه اي نشان داد که دانشجویا
باالتر و عملکرد تحصیلی بهتري را در مقایسه با دانشجویان دختر و پسر غیر 

  ). 22(خوابگاهی از خود نشان می دهند
واتاناساروچ در مطالعه اي به آموزش استانداردهاي محیط خوابگاه به تعدادي 

رکنان خوابگاه ها پرداخت و سپس نتایج از دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کا
نظارت ورعایت موارد را توسط آنان ارزیابی نمود نتایج مطالعه وي نشان داد این 

از محدودیت هاي این ). 23(آموزش موجب بهبود وضعیت خوابگاه گردیده است 
همچنین . مطالعه می توان به عدم دسترسی به خوابگاه دانشجویان پسر اشاره نمود

د می گردد در مطالعات بعدي یکی از ابعادي که از نظر دانشجویان مورد پیشنها
توجه بیشتري بوده است به صورت مداخله اي  مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن 

  . بررسی شود
تاثیر عوامل محیطی بر سالمت جسمانی و روانی سالیان سال است که 

این امر می . ین موضوع تاکید دارداثبات گردیده است و نتایج مطالعه حاضر نیز بر ا
الزم است مدیران و . تواند بر وضعیت تحصیلی دانشجویان نیز تاثیر گذار باشد
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محتواي اموزش و فضاي  برنامه ریزان آموزشی در کنار پرداختن به برنامه ها،
کالس ها به محیط خوابگاه ها نیز توجه نمایند تا با پرداختن و توجه به اصالح 

ر گذار محیط خوابگاه را محیطی امن براي تحصیل و بهبود شیوه هاي عوامل تاثی
  .زندگی دانشجویان و از طرفی به عنوان یک محیط الگو تبدیل نمایند

  

  تقدیر و تشکر
 مسئولین خوابگاه هاي دانشجوي از دانشجویان شرکت کننده در پژوهش و

این پژوهش را  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که با همکاري صمیمانه خود انجام
   .متسهیل نمودند صمیمانه سپاسگزاری
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Dormitories are public spaces. A good dormitory condition has profound 
influence to improve the learning process of the students. The purpose of this study has been to identify the attitude of 
the students in the dormitories of Isfahan University of Medical Sciences about the environmental condition of their 
places and its importance on their physical, psychological and educational status. 
METHODS: This cross - sectional study was performed by using a questionnaire designed according to environmental 
standards issued by Ministry of Health and Medical Education of Iran. At first the validity and reliability of 
questionnaire were checked. The subjects were the students who live in the dormitory of Isfahan University and were 
selected through simple random sampling method. Data were analyzed using the spss 16 package program. Descriptive 
and inferential statistics with one way ANOVA were used for data analysis. 
FINDINGS: Mean age of the students was 25.34±6.3 years. According to the factors which were important in 
viewpoints of the students: mean score for the security of dormitory was 4.62 and the average number of persons in a 
room was 4.58 out of 5. General cleaning of dormitory with mean score of 4.56 mentioned as the most important 
physical environment factor. Sixty percent of the students believed that environment of dormitory improves their 
mental health and 65.1 percent believed that this condition can improve their academic achievements. 
CONCLUSION: Considering the impact of environmental factors on physical health, psychological and academic 
status of students, proper planning for improvement of  environmental factors and making the dormitories safe, is 
necessary for educational and health status of the students. 
 
KEY WORDS: Students, Dormitories, Attitude, Mental health, educational status 
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