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Background and Objectives: Today, the university plays a decisive role in the life of 

society, and student associations are one of the most fundamental components of the 

university. Cultural and social empowerment of students through the mediation of 

student communities is one of the most important conceptual and theoretical topics 

of this article. 

Methods: information was collected through individual and group interview 

techniques. 60 active activists in student groups, such as student-scientific 

associations, cultural, artistic, literary, social and religious centers, and student 

publications, were the people who took part in deep individual and group 

discussions. In these conversations, by focusing on the indicators of social and 

cultural activities in the context of the university, the cultural empowerment of 

students was sought. 

Findings: In general, several functions can be imagined for student communities in 

Iran and the world: educational function, social function, scientific function, cultural 

function, psychological function, and hopeful function. One of the important findings 

of this article is that two basic approaches for cultural empowerment of students 

have been identified. In the first approach, which consists of "centralized and top-

down" planning, empowering programs and activities are designed and 

implemented for students by the educational, research and cultural officials of the 

universities based on the needs assessment. In this way of empowerment, the whole 

program is designed in a centralized manner in the responsible institutions and is 

carried out based on the prioritized needs of the students. Group work training, art 

training, job search and entrepreneurship training, identity programs, scientific and 

research activities, leisure and entertainment activities, religious activities, charity 

and public benefit activities, and life skills training are among cultural empowering 

activities. 

Conclusion: The second approach through the students' cultural activities is 

"community-oriented" empowerment. In this approach, student communities are 

formed and activities needed by the target groups are presented through collaborative 

and group processes. The responsible institutions have appeared only in the form of a 

"facilitator" and can promote and support the formation of groups, participation, 

teamwork, etc. in order to form small student communities. Therefore, the program is 

designed at the level of student communities and announced to official authorities in 

order to gain support for the implementation. 
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 یدانشاویی  اجتماعاات  و  دارد  هع جام  اتحی  در  ایکنندهتعیین  نقش  دانشگاه  امروزه اهداف:  و  پیشینه 

 باا دانشاوییان اجتمااعی و  فرهنگای  تیانمندساازی  سات ا   دانشاگاه  هایؤلفاهم  تریننیاادیب  از  یکی
  ستا   مقاله  این  نظری  و مفهیمی مباحث نتری مهم  از  یدانشویی  اجتماعات  گری میانوی

 از ر نفا 60  اسات شاده آوریجما  گروهای و فاردی  یمصااحبه  تکنیا   قطری   از  اطالعات  : روش 
 هااایکانین دانشااوییی، ا علماای هااایانومن همچااین ،ییدانشااوی هااایروه گ در الفعاا کنشااگران

 طاار   کااه بیدنااد افاارادی ،دانشااوییی نشااریات و مااذهبی و عیاجتمااا ادباای، هنااری، گاای،فرهن
 هایشااص  بار  تمرکا   باا ،گیهااوگفت ایان در  گرفتناد  قارار  گروهای  و  فاردی  عمیق  گیهایوگفت

   شد  جیوجست  ندانشوییا  فرهنگی  ازیتیانمندس  دانشگاه،  ر بست در  فرهنگی و یاجتماع  هاییتل افع 

 تایانمی را  متعاددی کارکردهاای ،جهان و یرانا  در یدانشویی اجتماعات برای  کلی،  طیربه  : هااا   یافته 
 کارکرد  و  روانی  کارکرد  فرهنگی،  کارکرد  علمی،  کارکرد  اجتماعی،  کارکرد  آمیزشی،  کارکرد  :شد  متصیر

 فرهنگای انمندساازیتی بارای اساسای ردرویک دو که  است  این  مقاله  این  مهم  هایتهفیا  از  میدبخشی ا 
 باه باال از و »تمرک گرایانه  ری یبرنامه  از  است  عبارت  که  ولا   رویکرد  در   است  شده  احصا  دانشوییان

 تیسا   شاید،می  انواا   کاه  هایینیازسانوی  اساا   بار   تیانمندسااز،  هایالیتفع   و  هابرنامه  پایین«،
 ایان  در  گاردد می  اجارا   و  احایطر   انشوییاند  برای  هادانشگاه  گیفرهن  و  پژوهشی  آمیزشی،  لینیمسئ

 اساا   بار   و  شاده  طراحای  متایلی  نهادهاای  در  متمرک    صیرتبه  برنامه  تیکل  تیانمندسازی،  از  شییه
 هناار، آماایزش گروهاای، کااار آماایزش گیاارد می انوااا  دانشااوییان یشاادهبندیتاولیی نیازهااای

 پژوهشاای، و علماای ایهاافعالیت یااابی،ییته هایبرنامااه رینی،کااارآف و یابیشاا   یهاااآمیزش
 و  المنفعاهعا   و  صیریاه  هاایالیتفع   ماذهبی،  هاایلیتفعا  سارگرمی،  و  فراغات  اوقاات  هایفعالیت
 طریاق  از  دو   رویکارد   هساتند  نگایفره  تیانمندساز  هایالیتفع   جمله  از  زندگی  هایمهارت  آمیزش

 رویکارد،  ایان  در   محیر«»اجتماا   یتیانمندسااز  از  ساتا   عباارت  ندانشوییا  یگفرهن  هایالیتع ف
 نیااز مایرد هاایالیتفع  گروهی، و مشارکتی هایایندفر  قطری   از  و  شده  تشکی   یدانشویی  اجتماعات

 تیاننادومی  شاده  ظااهر   گر«»تسهی   ی   قالب  در  تنها  مسئیل  نهادهای  گردد می  ارائه  هد   هایگروه 
 هاا،گروه  اجتماعاات تشکی  از حمایت و ترویج به ،یدانشویی کیچ  اجتماعات   یتشک  راستای  در

 و شاده احایطر   دانشاوییی  اجتماعات  سطح  در  برنامه  ،براینبنا  پردازند ب       و  گروهی  کار  مشارکت،
 شید می اعالن  رسمی مقامات  به  اجرا  از حمایت جلب جهت

 

 ی کلید انژگ وا
 یی دانشوی اجتماعات

 اجتماعی  و فرهنگی انمندسازیتی
 ی دانشویی  اجتماعات کارکردهای

 پایین  به  باال رویکرد 
 محیر اجتما  رویکرد 

 

 مسئیل  ندهیسنی ٭
mferemi@iscs.ac.ir 

 22570777-021 

 دهیم:  ارجاع مقاله این به چگونه
مهدیحسین فرمی،  مطالعه  (   1401)  زاده 

در  دانشوییی  اجتماعات  کارکردهای 
فصلنامه     دانشوییانی  گفرهنانمندسازی  تی

   183-205(، 1)1، هدانشگا مطالعات 
 
 رایت:ی پ ک 
 مقاله   کام   ن مت   به رسی دست   /  نییسندگان   ©

  BY CC 0.4    کامان    کریتیی   قیانین  براسا  
 . است   آزاد 

file:///C:/Users/Mahmodi/Downloads/CC%20BY%204.0


 

 اهنشگفصلنامه مطالعات دا

184 
 1  شماره    ، 1    دوره 

 1401ز  ایی پ 
 1پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دمهقم .1
رو، ایاانشده اساات  ازترک تبدی   جمعی و مش  هایبه کیشش  ،بیش از پیش  ز،های علمی امرووهشپژ

ایی، کاااری وااروری باارای شناساا های فعال دانشگاهی راهها و گروهها، کانیننومنایواد و گسترش ا
 ی ویی علماا اآورد و باعث اف ایش تاایان و کااارق را فراهم میتشکی  و توهی  نیروهای متخص  و صال

ری در عی هستند کااه نقااش مااؤ اجتما   هادهایاز جمله ن  های فعال دانشگاهیوهگردد  گرمیشی  ژوهپ
 یها در دوره ت ایاان سااازمانی علمی کشیر دارد و بااا تیجااه بااه اهمیاا تیلید دانش و دستیابی به تیسعه

ن ایاا الیاات  «، فااراهم کااردن بسااتر مناسااب باارای فعماادنی  ی»جامعه  یمفقیده  یعنیان حلقهجدید به
ت دیگاار، امااروزه دانشااگاه نقااش جهاا   از   (24:  1381االسااالمی،  )شیخ  م اسااتمهاا ری  ها امانازمس

یااد و مرکاا  آن جد یعنیان قلااب جامعااهای در حیات جامعه دارد  از این جهت، دانشگاه بهکنندهتعیین
ی ملاا   سطحدر  ه  ، چکند که نظا  اجتماعی امروزشید  دانشگاه این نقش را به این دلی  ایفا میی میتلق

 یای اساات کااه همااهتنیاادهادهای بسیار پیچیده و درهمالمللی، مبتنی بر عملکرد نهسطح بینر  و چه د
مندند و مرک  تیلید ایاان وری نیازفنا   این نهادها برای تداو  حیات صید به استفاده از دستاوردهای علم و

زیاارا  ؛اساات رنمااد ی  جامعااهرک م هگا   از این نظر اغراق نیست اگر بگیییم دانشوری هستندعلم و فنا 
هااا کااار سات مدرن است و اکثر کسانی کااه در آنهادها و مؤسه به عملکرد نی جدید وابستقیا  جامعه

  (53  :1379زاده،  )سراج  یابندیکنند، کسانی هستند که در دانشگاه پرورش ممی
د ایبهتاارین و شاا   گاهانشاا د  انااد،زناادگی را کسااب نکرده  هااایمهارت  صانیاده و مدرسهدر  افراد  اگر  

از دهااد   میگیااری  ت پس از تحصاای  کمتاار فرصاات فرااشت االباشد   ین منظیر  آصرین فرصت برای ا
کیچاا  شااده و در حااد   یخی، گاههای مختلف تاردر طیل دوره   ،منظری دیگر، اجتماعات دانشوییی

و ه تاار باایدب رگ هاام اه شگآن قدر ب رگ شده که در عم  از دان گاهو درسی در آمده   یهای مطالعهحلقه
مااین دانشااگاه را هاام حی  فی یکاای، موااازی و فرهنگاای پیرااز م  تیجهیبر دانشگاه، بخش قاب عالوه

 ت اش ال کرده اس
 یو کااارکردی کااه از عهااده  های دانشااگاه اسااتفااهترین مؤل اجتماعات دانشوییی یکی از بنیادی

؛ باادین شاایدمی یرپااذی امکانی شااویدانی هااا آید، تیس  گروهبرنمیبخش آمیزش و پژوهش دانشگاه  
رون از دانشااگاه، اجتماعااات نشوییان و آماده شدن برای زندگی بیپذیر شدن داهدر مسیر جامع  معنا که

میااان   یرابطااه  ی ازبخش مهمعبارت دیگر،  به  بدی  دارند ی نقشی بیهای دانشویی دانشوییی و گروه
گاااهی  ، در معااه در دانشااگاهجا ی و فرهنگاای ریختااا  ی بااه شاارا نساابتدانشااگاه و جامعااه و ایواااد آ

اجتماعااات ایاان    تااریناز جمله مهم  گیرد شک  می  دانشویییاجتماعات  یکی به نا   ساصتارهای ارگان
ی، ادباای، اجتماااعی و مااذهبی های فرهنگاای، هناارکانین،  علمی ا دانشویییهای  دانشوییی انومن
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ان در اماار زی دانشااویی سا تیانمند ها آن مهمی که از کارکردها   هستند  دانشوییی و نشریات دانشوییی
تیلیااد و مصاار   و ممارساات ، تماارینیهااای دانشااویی های گروهفعالیتدر    ،نشویفرهنگی است  دا

قی را برای میاجه شدن در امر فرهنگی جامعااه از ساار یف م  یتوربهو    داردکاالهای فرهنگی دانشگاهی  
ی مااد نظاار ایاان شااویی اند  هایگروهای  هتالیفعی تیانمندسازی فرهنگی در قالب  گذراند  چگینگمی

 باشد مقاله می
  

 مطالعه یپیشینه. 2
ی تاادوین  های دانشااوییگروه  های الیت وهشی و مطالعاتی صیبی پیرامین فع ادبیات پژ   ، های اصیر در سال 

ی  شده برگ اری اولین ساامینار ملاا انوا   های ترین کار مهم یکی از    رسد ولی به حد کفایت نمی  ، شده است 
اساات کااه در سااال   « در ایااران  نشااوییی علماای ا دا های ناسی انومن ش ایش آسیب هم »نخستین  عنیان  با  

ی پژوهشاای  کارها   در این همایش    برگ ار شد  نژاد و به کیشش سیدجیاد ساداتی  در دانشگاه شهرکرد  1385
ر ادبیااات  ت مرو به چند میرد محدود شده و اکثر مقاال   علمی ا دانشوییی ی  ها انومن   ی شده درباره انوا  

 داص  و صارج کشیر بیده است     ی علمی ا دانشوییهای  انومن   ی ینه ر زم د   میجید 
علماای ا  هااای  کارکردهااای انومن » در پژوهشاای بااا عناایان    ، ( 1385)   پیر و فاواالی شااار  
بااا اسااتفاده از روش    «، های گاایالن، مازناادران و تهااران ماایردی در دانشااگاه   ی : مطالعااه دانشوییی 

هااای  کااه انومن ن داد  ها نشاد  نتایج آن ان علمی پرداصته   ای ه کردهای انومن ی کار به بررس   ، پیمایش 
ان نقااش مثبتاای در تقییاات برصاای  در سااه دانشااگاه مازناادران، گاایالن و تهاار   علماای ا دانشااوییی 

مرکاا   که به کااانین ت یا آن   ، اند ها داشته های مرتب  با علم در دانشوییان فعال در این انومن شاص  
 اند  ن بدل شده شوییاگینه دان این 

تاایان از هااای دانشااوییی میهااای گروهپیرامااین فعالیت  یو انتشااارات  ترین مراک  پژوهشیمهم  زا
شک  جایابی بر روی شک  نشر کتاب و هم بهنا  برد که هم به  عات فرهنگی و اجتماعیمطال  یسهمؤس

عااه میباار موت، عالوهطالعا این م  ی  از جملهاستآورده  را  های پژوهشی مرتب   سه، طرح سایت مؤس
؛ کارکردهااا و علماای ا دانشااویییهااای انومنبااا عناایان  شااویییعلمی ا دانپیرامین انومن   تمقاال

 تیلید و مصر  فرهنگاای دانشااوییانی  تیان از مطالعه، میزاده ِفِرمیکیشش مهدی حسینبه  ها آسیب
ه نگرفتاا ت  صاایر  ایی جاادیهمطالع  نا  برد  اما برای تیانمندسازی فرهنگی دانشوییان  از روا صمیم

صااارج از ایااران، در در گرفتااه تحقیقااات انوا  کنااد یفی را دنبااال محاور چنین هد  یو مطالعه  است
 باشند ای میهای علمی حرفهانومن  یحیزه 
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 ییاجتماعات دانشجو توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی و :چارچوب مفهومی. 3
در یاا  تعریااف، تیانمندسااازی را   ت ف مختلفاای اساا اری ای تعظرهای مختلف داراز من  تیانمندسازی

ر باار های مااؤ گیری هااا و تصاامیمکنترل بیشتری بر تالش   از طریق آنمرد   ی دانست که  فرایند  انتیمی
ی است کااه در آن افااراد، فرایندی آن،  ، در مفهی  کلعبارت دیگر، تیانمندسازییابند  بهزندگی صید می

ر رای ت ییاا کننااد و باا گاااهی پیاادا میحاکم باار آن آ ی زندگی و شراید  ت میجها و جیام  از ووعیگروه
گاهانه و سازمان  و  سمت شرای  مطلیبشرای  میجید، به  کنند   یافته حرکت میاقدا  آ

تیانمندسااازی » :گینه تعریف کردمحیر« را اینتیان »تیانمندسازی اجتماعی و فرهنگی اجتما می
نایی فااردی یات  ها ی که از طریق آن افراد و گروهدینفرااست از    ارتیر عبمحاجتماعی و فرهنگی اجتما 

های فرهنگ و اجتما  اف ایش داده تا بتیانند نیازهای صید را تیساا  صیدشااان و جمعی صید را در حیزه 
قیاات، پذیری، اصتیااار، صیداتکااایی، صالسااطح مساائیلیت  ها شااام  ارتقااایتأمین نمایند  این تیانایی

ت بهتاار زناادگی از های زندگی و دسترساای بااه کیفیاا ی مهارتیی سازی، پاسخگیم، تصمپذیری جامعه
باشااند  پایدار و     می  یتیسعه  فرایندالیت در جهت  ارکت در قالب اجتماعات کیچ  و فعطریق مش
که میجب تشااییق افااراد بااه تقییاات اجتماعااات   ،نی   را  های عمده در تیانمندسازیاستراتژیبنابراین،  

 وجی نمااید«زی« جسااتا ساا زش، سازماندهی و شبکهستراتژی »آمیا  تیان در سهمی  ،شیندکیچ  می
کماا  بااه  فرایناادساات از ا  عبارت دیگر، تیانمندسااازی عبااارتبه   (58  :1388)اشتریان و همکاران،  

ت و افاا ایش قاادرت شخصاای، اجتماااعی، ها و اجتماعات برای ارتقااای ووااعیها، گروهافراد، صانیاده
گا   فراینااد  مشتم  اساات باار  زی  تیانمندسا ناناسی آاقتصادی و سی اجتماااعی ومی کااه در هانااه و مااداآ

کنترل بیشتری باار  ،دوستی و مشارکت گروهیر انتقادی، نی رک  شده و با احترا  متقاب ، تفکی متممحل
 یات و فرواایات افااراد را درباااره بعاد تیانمندسازی آن است که ذهنیاا آورند  یکی از ادست میه  مناب  ب
 دهد ت ییر می  ،قیتتیانایی و میف   یویژه درباره هب  ،آنی را  و چگینگاط   محی 

به ایاان مفهاای  کااه در   ،عدی استب  عدی، اجتماعی و فرایندی است  چندب  تیانمندسازی امری چند
از این نظر که در ارتباط با دیگااران   ،دهد  اجتماعی استابعاد روانی، اجتماعی، اقتصادی و     رخ می

اساات  ن ی  جریان یااا یاا  ساافر به این مفهی  که همچی  ،ی استفرایند  یتو در نها    دآیید میوجه  ب
عاادی باار ایاان ارتباطااات ب  فردی و اجتماعی و داشااتن نگاااه چندارتباطات    یایواد و تیسعه  ،سانبدین

کنااد ی است که انسان را از ان وا صارج میفرایند  ،در واق   ،تیانمندسازی است  تیانمندسازی  یجیهره
اعی کماا  سااترده آن( او را در زناادگی اجتماا دن و »فرهنگی« شدن )به مفهی  گاعی شتماج  فرایندا  و ب

گیاارد  دسترساای بااه قصد وص  شدن به مناب  اجتماعی و فرهنگی صیرت می  هکند  ایواد ارتباط بمی
  د یاا ایوااا   ارتباطات بااه  یمناب  فرهنگی و اجتماعی یکی از ابعاد اساسی تیانمندسازی است  تیسعه
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پااذیر سان دسترسی به مناااب  فرهنگاای را امکانینرهنگی و اجتماعی منور شده و بداطی فتبار  یشبکه
 یهای تیانمندسااازی فرهنگاای مااد نظاار قاارار گیاارد تیسااعهالیتچه که باید در فعآن  ،رواینکند  ازمی

بازگرداناادن از  ساات  ا  تیانمندسازی عبااارت  ای نهادی است  از نظر باروچ بیش و جیز  فیلگر،شبکه
اشااتریان  :نق  ازبااه) ظیر رسیدگی به مسائ  و مشکالتشانمنهب ها ها، قدرت و ظرفیت افراد به آنزشار

  (60  :1388و همکاران،  
 ،های مختلااف فرهنگاای و اجتماااعی شااده اسااتاز مومی  تعاریفی که از تیانمندسازی در حیزه 

 :تیان نتایج ذی  را گرفتمی
 یری درباااره یگوانهادن تصاامیم تیانمندسازینصر در ع ترینید مهمشا   : ارکتگیری و مشتصمیم

یابد و نه یبی معنا میها  مشارکت در چنین چارچها باشد و نه اصذ تصمیم برای آنامیر به افراد و گروه
ی بااه اسااتقالل عماا ، افاا ایش فرایناادانااد  چنااین  هااا گرفتهمشارکت در تصمیماتی که دیگران برای آن

 شید میاسا  نیازهای بیمی و صیدی منور  بر  ری گیو تصمیم  نفسادبهاعتم

نقش نهادهای دولتی یا غیردولتی در تیانمندسااازی را   گیری استقالل عم  در تصمیم  : گریتسهیل
ای متفاااوت دارد  در ای گسااترده و چهاارهدامنااه  ،البته  ،گری دهد  تسهی ی  میلگری تقبه سطح تسهی 

  انه داردارنقشی مددک  ،صیدشک   ترینگرانهمداصله

تیانااد می ،گیااردمی بااره تیانمندسااازی انسااان و زناادگی را در کاا  ا جاا از آن  موضوووعی:   گوناگونی
از:   نداند عبارتاهای مختلفی که با این میوی  مرتب   مفاهیم و حیزه شام  شیدهای متنیعی را  حیزه 

عاادالت   یقااا رت فرهنگاای و ا  ارتگ، مهاا های در معرض صطر، فرهناا تگیناگینی انسانی، ستم، جمعی
 اجتماعی و اقتصادی   

ه بااه  گیاارد  گااروه بااا تیجاا تیانمندسازی عمیمًا در قالب گروه انوااا  می   واحد عملیاتی:  ی مثابه به  گروه 
کند  گااروه  کند که ا ر تیانمندسازی را بیشتر می متقاب  ظرفیتی ایواد می   ی ه اف ایی و تقییت روحی تعام  و هم 

،  سازد  از سیی دیگاار پذیر می مکان و مطالبات مشترک را ا   ، تسهیم مناف   ه عات و انگی ال اط ایت، از طریق حم 
 برد  عمال فشار اجتماعی و نفیذ را باال می له و صالقیت و اِ گروه ظرفیت ح  مسئ 

یکاادیگر    اجتماااعی بااا   ی هااا از طریااق شاابکه مفهی  شبکه با گروه و با جامعه مرتب  اساات  گروه   : شبکه 
 ای باشد  تیاند فرهنگی، اقتصادی یا تیسعه ها می د  این نقش ن کن ایفا می  جامعه ر  ر د نقشی مؤ  و    دارند ارتباط  

های ارتباطی اجتماعی به اسااتقرار نهااادی فرهنگاای »تیانمندسازی فرهنگی« از طریق ایواد شبکه
ز س او سااپ فرهنگاایا  احی این شبکه از طریق شناسایی مناب  و عیام  اجتماااعیورزد  طرمبادرت می
آن  یدهندهعناصاار تشااکی ت و صاادمات بااین العااات، ارتباطااا دائماای اط   نی  و جریانف  طریق تعری

ی های گروهی دانشااویی ای در فعالیتترین وظایف مسئیالن حرفهگیرد  این یکی از اصلیصیرت می



 

 اهنشگفصلنامه مطالعات دا

188 
 1  شماره    ، 1    دوره 

 1401ز  ایی پ 
 1پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر یاا   مت ی یاا مثابااهبه : نخسااته اسااتتیجاست  شبکه ی  واحد تیانمندساز است و از دو جنبه قاب 
یعناای   ،ر مسااتق ی ی  مت یمثابهبه  دو و    ،گرانهای دانشوییان و تسهی الیتحاص  فعی  ، یعنوابسته

 نفس جمعی و      بههای اجتماعی، اف ایش حس اعتماداب اری برای ایواد ارتباطات، کسب فرصت
 

 کاربرد تحلیل شبکه . 4
ش ر اصلی تااالحیی است  ماجتماعقدرت  یکی از اهدا  اصلی در تشکی  شبکه، تیانمندی و کسب  

با ت ییر در رواب  و چیاادمان ارتباطاااتی صااید بااا نهادهااای رساامی و ست که  ی آن اهای دانشویی گروه
در کسب قدرت فرهنگی، اجتماااعی و اداری تااالش نماایده و نفاایذ   ،داص  و صارج دانشگاهغیررسمی  

هااای تیس  گروه عیطی اجتما تبا ار هایهصید را بر مدیریت عمیمی اف ایش دهند  از طریق ایواد شبک
شید  مفروض این مطالعااه آن اساات کااه لاا و  ت ییاار دهای فرهنگی اقدا  میا نه  ی به استقراردانشویی 

 ،سااانفرهنگی است  بدینا    رواب  و چیدمان نهادها در شبکه، در ا ر تیزی  نامناسب قدرت اجتماعی
تیزیاا  قاادرت   ینحیه ی  رای بررسبید  بیاهد  هد  تحلی  این شبکه ص  قدرتبررسی چگینگی تیزی   

تیان ارتباطات مختلفی را ترسیم و تحلی  نمید  این پرسش کااه از میااان شاامار زیاااد می  ،در این شبکه
ارتباطات، کدا  ارتباط )یا ارتباطات( بیش از دیگران در تیزی  قدرت نقش دارند، بسته به اهدا  مااا از 

  ید را برگ  آنتیان  میشبکه   تحلی   یکه در مرحله  ،این ارتباطات است

 
 دانشجوییاجتماعات  . 5
هااای مشااترک و  رای انوااا  فعالیت دانشااوییان باا ماانظم یی ا دانشااوییی هاار شااکلی از گردهماا  جتماعات ا 

اجتماعات دانشوییی در مرز میان دانشااگاه و جامعااه قاارار دارنااد  ایاان اجتماعااات   شده است  تعیین پیش از 
نشااگاه هسااتند و  های جامعااه بااه دا ها و صیاسااته ، پرسااش ها گاره ها، ان زش ال ار انتق   مواری ترین  یکی از مهم 

  ی یابااد  انگاااره اجتماعااات دانشااوییی جریااان می   ه های دانشگاه بااه جامعااه هاام از را اسخ بخش مهمی از پ 
باار  واس  میان دانشگاه و جامعه و نقش مهم آن در ارتباط میان ایاان دو، مااا را    ی مثابه اجتماعات دانشوییی به 

اجتماعااات      عملکرد ایاان اجتماعااات بپااردازیم   ی های مختلف برپایی و شییه ربه ررسی تو ب   که به دارد  می   آن 
شااینده هاار دانشااگاه چگینااه از  های مختلف چگینه برپا می دانشوییی در کشیرهای مختلف و در دانشگاه 

یااری   ی چااه ت   طیل زمااان   ات در کنده نی  مناسبات دانشگاه و جامعه با این اجتماع این اجتماعات استقبال می 
انااده  هااایی را باار عهااده گرفته ش هااای مختلااف تاااریخی چااه نق دوره ه استه ایاان اجتماعااات در طاایل  کرد 

هااا جهااانی و عااا  هسااتنده  ی  از ایاان ویژگی کاادا  های صاص اجتماعات دانشوییی کدا  هستنده  ویژگی 
    کننده و     جامعه امیدآفرینی می چگینه در   دانشوییی اجتماعات  
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  دانشجوییت  اعااجتمانواع  .6
دانشااوییی،  هااای فرهنگاای، هنااری، ادباای، اجتماااعی و مااذهبی کانین ،  ی علمی ا دانشوییهای  انومن 

دانشااوییی و  نشااریات های مختلف و متنی  سیاساای، در طیف   دانشوییی سیاسی    ا   های اسالمی   تشک 
ماتی  ا  صااد نو ر ا ب که عالوه   هستند در ایران    دانشوییی از جمله اجتماعات    دانشوییی های صنفی  انومن 

ت، محماا  و بسااتر بساایار صاایبی باارای تیانمندسااازی  کم  بااه حاکمیاا های مختلف کشیر و در بخش 
های مختلااف تماارین  باادین معنااا کااه دانشااوییان در عرصااه   ؛ باشند فرهنگی و اجتماعی دانشوییان می 

   د ن ن ک ی کسب م تماعی  و اج   های فرهنگی های زندگی، تیانمندی کنند و با اف ایش مهارت زندگی می 
هااا و اشااکال مختلااف دانشوییی در قالبهای  ان نی  گروههای کشیرهای مختلف جهدر دانشگاه

  :تیان به میارد زیر اشاره کردجمله می  که از  ،کنندالیت میفع
یافتگی اجتماعااات این اصطالح باار سااازمان (:Student Organizations) های دانشویییسازمان

بااه   در اشاااره بیشااتر    اصااطالح   از ایاان  ،مثاا  کانااادا  ،برصاای از کشاایرها   ردج  بیات رایاد  در  د تأکید دار
 یقدر عا  شده است کااه در همااهحال، این اصطالح آنعینشید  درهای دانشوییی استفاده میتشک 

 شید   های رایج به کار برده میکشیرها و در کنار سایر اصطالح 

سازمان دانشوییی اصطالح ث  هم م ح صطالاین ا :(Student Societies) های دانشجوییانجمن
 سازوکارهای صاص پذیرش عضییت دانست   تأکید بر تیان در  آن را می یوجه ممی ه است و    عا 

هااای های دانشااوییی و انومنتشااک  (:Student Associations) های دانشووجوییتشووکل
هااا میااان آن  مای یت  تلفکشیرهای مخ  ید درو در ادبیات میج  دانشوییی شمیل معنایی ن دیکی دارند

 صیرد به چشم نمی

های ورزشی و بیشتر در زمینهاین اصطالح  :(Student Clubs) های دانشجوییها یا باشگاهکانون
 شید   هنری به کار گرفته می

ای اتفاقی و لحظه به اجتماعاتاین اصطالح  :(Student Gatherings) های دانشجوییییاگردهم
  واژه اندماادت طراحاای شاادهکیتاههای بساایار باارای اجاارای برنامااه ،مانیازر ساا از نظاا رد کااه ره دااشااا 

د و ناا کنهای اتفاقی است که هد  بلندماادت صاصاای را دنبااال نمیمعنای جمعیتیی بیشتر بها گردهم
مقااا  کننده از ی   یی دانشوییان استقبالا مث  گردهم  ،دنشیمدت پراکنده میپس از ی  فعالیت کیتاه

 شید پراکنده می  ازدیدب  از  که پس  دولتی

صاایرت بیشتر به : این اصطالح (Student Bodies  /Student Delegations) شجوییهای دانهیئت
هااای ماایردی دانشااوییی بااه کااار در ماایرد مأمیریتو  عمیمی و برای اشاره به اجتماعات دانشوییی  

 هانی و غیره  اسم جمردر  عمیمی، یا    هاییهای دانشوییی در راهپیمایمث  حضیر هیئت  ،رودمی
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تیاند به هر گروهی اشاااره می اصطالح بازتری است که (:Student Groups) ییهای دانشجو گروه
هااای دانشااوییی، ییازمانی صاصاای ندارنااد و مثاا  گردهما هااای دانشااوییی ساااصتار ساا کنااد  گروه

 ند ی هستانبلندمدت و بدون نظم جدی سازم  یاجتماعاتی بدون برنامه

  شاایدهای انگلیس به کار باارده میهر دانشگا بیشتر د (:Student Unions) وییدانشجی هااتحادیه
های کنند  اتحادیااهای کار میشدهتعریفپیشاست که بر اسا  اصیل و قیاعد از  سازمانی دانشوییی

ا، هاساساانامه  ارچیبای از اصیل و قیانین در چاا ای دارند و مومیعهدانشوییی نظم سازمانی پیشرفته
 ها تدوین شده است   الیت آنهای اجرایی و غیره برای فععم تیرالدس

صاایرت سااازمانی دیگااری از اجتماعااات  (:Student Federations) های دانشووجوییفدراسوویون
مشاااهده   ،هااای ورزشاایمثاا  تیم  ،های پیشاارفتهدانشوییی است که بیشااتر در ساااصتارهای سااازمان

   شید می

باارای  ،در این گاا ارش عنیان عبارت برگ یدهبه (:Student Communities) جوییدانش اجتماعات
صاایرتی   ،شید که پیرامین ی  میوی ، ایده یا فردهای دانشوییی به کار گرفته میبه آن جمعیت  شاره ا

  اندصید گرفته  هسازمانی ب  نظماز  

رد،  ر ماایا شت بی   که در شید ی کار م آش  ، با مروری اجمالی بر ادبیات میوی  در کشیرهای مختلف جهان 
  هااای مشااترک دانشااوییی الیت بااه فع  شاره برای ا   اجتما  گاه، سازمان و  باش  ،  تشک انتخاب میان انومن،  

هااای آشااکار در معااانی واامنی هاار یاا  از ایاان واژگااان، مرزبناادی  رغم تفاوت بیده و به   اصتیاری امری  
یسی همچین فرانساایی  رانگل غی ای  ه میرد زبان ه در  ها وجید ندارد  این نکت ای برای تفکی  میان آن برجسته 

 زبان کشیرهای شرق دور هم صادق است   های شرق اروپا و حتی ربی، زبان و آلمانی، ع 
 

 در جهان دانشجوییاجتماعات  یتجربه. 7
 اروپا  یقارهالف( 

از  روشاانیتیان به شااناصت می ،های اروپا های دانشوییی دانشگاهها و تشک سازمان  یهنگا  مطالعه
تیان به درک می  ،اعی پیرامین آن رسید  همچنیندانشگاه در بسترهای فرهنگی و اجتمی  صلهای اریشه

 ویژه میااان دانشااگاه و جامعااه و بااه ای از سهم اجتماعات دانشوییی در ایواد مناسااباتبنیادین و ساده
ت عااا شناساای اجتما نهدیری های جامعه به دانشگاه دساات یافاات  در واقاا ، باارایهای انتقال صیاستهراه

کااادمی بااهباار آن، چرا کااه عالوهباید از اروپا شرو  کرد  ،دانشوییی معنای کااه ایاان قاااره مهااد ساانت آ
دانشااوییی را توربااه کاارده   یتاریخی اجتماعات پرسشااگرانه  یامروزی کلمه هست، بارزترین نمینه

 569) رثی همچین فیثاااغیهایتپیرامین شخصی نان اه  شهر آتن در یینان باستاناست  اجتما  جیا
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کادمی ( بید که زمینه پ 399تا  469( و سقراط )  پ  500تا   های اولیه را مهیااا کاارد  های ساصت آ
ق، هااایی همچااین فی یاا ، طااب، اصااالهای روز صااید را در حیزه اجتما  دانشااوییانی کااه پرسااش

 بااهو کردنااد مطاارح میگااانی وگییی و همو غیره در ی  اجتما  گفت  شناسی، الهیات، سیاستزیبایی
ن و مااؤ رترین شااک  تریرساایدند را بایااد جاادیاربردی میهای کاا های اسااتعالیی یااا پاسااخپرسااش

 اجتماعات دانشوییی دانست 

جا اهمیت دارند که آلمان مهد الگاایی آماایزش های آلمان از آناجتماعات دانشوییی در دانشگاه
باار مبنااای   ق و غرب جهااانشرز  های امرونشگاهمی داه است و تما معنای امروزی و مدرن کلمعالی به

های دانشااوییی در سااازمان  یاداره   ی، ساااصتار و شااییه ه د  امااروزکنناا بیلتی« فعالیت می»الگیی هام
عماایمی  یها »کمیتااهدانشگاه  ،ها هایی دارد  در بیشتر ایالتهای مختلف تفاوتکشیر آلمان در ایالت

هااا و انارگااان اجرایاای پارلم  ند  این کمیتااهارد  ها را بر عهدهازماندانشوییی« دارند که مدیریت این س
 ست ا  ها دانشکده یرتی همهشیراهای مشی

آلمااان، حااداق  در سااطح  یهای افراطاای در جامعااهرغم حضاایر و فعالیاات آزاد ناسیینالیسااتبه
اهده کاارد  ها مشاا تیان در دانشگاهها و اجتماعات دانشوییی رسمی، کمتر نشانی از افراط را میتشک 

رسد کااه ایاان فضااا ری در فضاهای دانشگاهی، به نظر میهای گذشته و گفتارهای جا به توربهه  یجبا ت
ایواااد   دانشااوییی  یو جامعااه  دانشااگاه  یکه ساصتگی و تحمیلی باشد، با صیاساات و ارادهبیش از آن

 شده است 
مفاااهیم ج ویبا تیسااعه و تاار  یسا وبا محیریت کل  های اروپاییبیشتر دانشگاه،  ی  نگاه تاریخیدر  

تر از کلیسا ای از رشد رسیدند که ب رگ های اولیه به مرحلهرحله، دانشگاهدینی تأسیس شدند  در این م
کلیسااا ناچااار از   ،کلیسااا شاادند  بااه همااین صاااطر  یشده و در عم  وارد میویعاتی صارج از عالقااه

تعریااف کناایم یااا ی  یعاا قاادرت را طبقااال  انت  دفرایناا چااه ایاان     ها به دسااتگاه ساالطنتی شاادواگذاری آن
تاارین عاماا  مااؤ ر باار صااروج دانشااگاه از مات قدرت را در آن دصیاا  باادانیم، مهای از منازعمومیعه

، دانشااگاه بخشاای از دسااتگاه ایدوره کلیسا چی ی ج  همین گسااترش عالیااق آن نیساات  در    یحیطه
هااا و عالیااق یتالفع  ییید که حاایزه ی نپا سلطنتی شد و در صدمت تاج و تخت قرار گرفت  باز هم دیر

و یا مث  انگلیس   مث  فرانسه مضمح  شدیا  ستگاه سلطنتی رفت و صید سلطنت هم  دانشگاه فراتر از د
ها بااا دانشااگاه  یرشااد و تیسااعه  هااایی نیاا ،در دوره ملی و قانین اساسی درآمااد     یتحت نظارت اراده

عتی هاام همااراه شااده صنب وشنگری و انقالهای رشید که با جنبشمشخ  می  هاییصیاهیمشروطه
هااا تنیده و پیچیده هستند که امکان تشخی  میااان آنهملحظاتی چنان در  مراح  دررچه این  است  اگ

جملااه   دانشااگاه در بیشااتر کشاایرهای اروپااایی و از  یاما کلیت جریان ساصت و تیسااعه  ،وجید ندارد
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اندروز به ایاان صاااطر سنتگاه نشداعنیان مثال، هبرد  تیان در همین سه مرحله مشاهده کانگلیس را می
ها امروز فعالیت دانشوییی بریتانیا را در صید دارد و این اتحادیه  یدیهترین اتحا دارد که قدیمی  اهمیت

تااا   نناادکرد اعضایی را انتخاااب کتیجهی دارند  این اتحادیه از همان ابتدا به دانشوییان کم  میقاب 
یافته و ای تیسااعهدیهه اتحا دانشگا این   د نه مشارکت داشته باشگا نشسطح مدیریتی داه در  عنیان نمایندبه

هااای هااای دانشااوییی«، انومنو »انوماان مناظره  حادیه، واحدهای درونی آنج  این اتقیی دارد  به
ه تاایان باا می  ،دیگری هم در این دانشگاه فعال هستند که ساصتار اجرایی مسااتقلی دارنااد  باارای نمینااه

های صااید را از طریااق صاافحات شاابکههااای  ی اشاره کرد کااه بیشااتر فعالیتزشورهای دینی و  منانو
 کنند مدیریت مییتر و تیئبیک  تماعی اینترنتی همچین فیساج

شااده در  بساایار باایش از ماایارد مشاهده  های بریتانیااا طیر کلی، اجتماعات دانشااوییی در دانشااگاه به 
اجتماعااات جدیااد  ها تأکید و تیجه زیادی بر  بت  اه شگ ان   د هستند  شده ه هادین ن ال و اسپانیا و حتی آلمان فع 
ت اجتماعااات دانشااوییی  ای باارای تثبیاات هییاا ارهای پیشرفته سازوک  ، همچنین ند  تیس  دانشوییان دار 

های دقیقاای هسااتند کااه  از جمله، بیشتر اجتماعات دانشوییی در این کشیر دارای اساساانامه   ؛ وجید دارد 
پیشاارفته و    فراینااد م  د   باات اجتماعااات دانشااوییی هاا ناا کن می ن  یاای دقت تع ه   را باا اجتمااا   های مشی ص  

در ازای ایاان  باات،  گیاارد  ت این اجتماعات در طیفان حیادث را می ای است که جلیی ت ییر هییپیچیده 
هااای تخفیااف باارای  هااا از کارت کننااد  آن اعضای اجتماعات م ایای جمعی و فردی صیبی دریافاات می 

تیاننااد  هااای گروهاای می   فعالیت شیند و همچنین برای انوااا مند می ه هر ب   های میرد نیاز ی کاال صرید برص 
 یاست بیدجه، امکانات و فضا کنند  این امکانات در اصتیار اجتماعات آزاد نیست  درص 

ملاای دانشااوییان در کشاایرهای مختلااف،   یاتحادیه  38  ا مومیع ،  2017تا سال    ،در سطح اروپا 
ایواد ساصتاری باارای  یهحاداند  هد  از تشکی  این ات  دادهیکشت  نشوییان« رایی دااروپا   ی»اتحادیه

 اروپا، شاایرای اروپااا و یینسااکی  یاتحادیهان در محاف  کالن اروپایی همچین  نمایندگی نظر دانشویی 
میلیااین دانشااویی پااان ده باایش از   یاروپااایی دانشااوییان« نماینااده  یاست  به این ترتیب، »اتحادیه

ی می، آمیزشاای، سیاساای و اجتماااعها را برای ارتقای ووعیت علز طرح ا  ایاست و مومیعه  وپاییار
  (53  :1396)اص ری و دیگران،    برددانشوییان اروپا به پیش می

 آمریکا یقارهب( 

ملاای و   یبیش از هر کشیر و ملت دیگری از امکانااات دانشااگاه باارای تیسااعهآمریکا    یحدهایاالت مت
باارای نساات کااه هایی دان میخمریکا را همچیآهای تیان دانشگاهمی  ،ق ه است  در واه برداجتماعی بهر

ترین نظا  آمیزش مریکا ب رگ آ  شید به کار گرفته میمریکایی  آ  یپرتالطم جامعهماجراجی و  ذات  مهار  
 ند   اجهانی دنیا در این کشیر قرار گرفته  یهای ردهو بسیاری از دانشگاه  عالی جهان را دارد
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نامیااد  در هاام  های دانشااوییی  انومن  یعهباید مهد رشد و تیس  ،واق   در  ،راکا  یرمآهای  دانشگاه
قدر قیی هستند که همچین چتری بر فااراز دانشااگاه مریکا آنآهای دانشوییی در  برصی میارد، انومن

د نشااگاه را ماایرکاا  داو در عماا   ،کنندمناسبات آن را با سایر نهادهای جامعه برقرار می ،گیرندقرار می
دهد که ماادیریت مریکا نشان میآهای  های رسمی دانشگاهسایت  مروری بر وبدهندقرار میایت  حم

تا جااایی کااه   ،های فرهنگی و اجتماعی دانشوییان قائ  هستندها اهمیت زیادی برای فعالیتدانشگاه
 اهشااگال در هاار دانای فعاا هاا ها، بااه معرفاای انومنسااایتشااده در وببخش مهمی از اطالعااات ارائه

)اصاا ری و دیگااران،   اندها تباادی  شاادهی اصلی دانشگاهها ذبهبه یکی از جا   و در عم   صاص دارداصت
1396:  54)  

 آسیا یقارهپ( 

تاارین نهادهااای اندازهای تاریخی دانشگاه در اروپا دیدیم کااه چطاایر ایاان نهاااد یکاای از مهمدر چشم
جملااه ها را به تمهیدات مختلف و از  ه، آنردظ کو باران حف  د بادهای ملی را از گ نجامعه شده و سنت

کنااد  دانشااگاه در اروپااا یاا  نهاااد ساانتی شوییی، بازسازی و بازتیلید میبا ساماندهی اجتماعات دان
کند  این در حالی اساات کااه ای را در راستای سنت تیلید میروز و تازه های اجتماعی بهاست که ارزش

ایاان جیاماا  بااا  ی و مدرن تعریااف شااده اساات  بیشااتربیروند نها ی بیشتر ی  آسیایدانشگاه در جیام  
و در   ،شناسااندهای استفاده از آن برای ح  مسائ  باایمی را نمیکنند، راهیگانگی میدانشگاه احسا  ب

 نهایت از دانشگاه انتظار معو ه دارند 

ق صلاا   تماااعی و نیاا و اج  هااای سیاساایتابعی از تالطم  دیر و ساصت اجتماعات دانشوییی همتق
از ایاان اجتماعااات  ،ح اب سیاسیاه است  برای نمینه، در غیاب اهای هر روز متفاوتی از دانشگه انگار

های و بااا همااان دیاادگاه  دودی کااه دارنااد، »در اوقااات فراغاات«شید با همان امکانات محصیاسته می
در  یااا  د گیرناا عیار را باار عهااده های جاری در جهان، نقش ی  ح ب تما آرمانی و منفص  از واقعیت

عی از جنس طااالق و صیدکشاای و های اجتما های تخصصی برای مهار و مدیریت بحرانغیاب دستگاه
ده و بااا تمااا  وجااید وارد میاادان اعتیاد در جامعه، باز این اجتماعات دانشوییی هستند که آستین باال ز

این میارد   یشند  همهته با داش  تیارها و اب ارهای کافی در اصکه برای این کارها، مهارتشیند، بدون این
ها از کار اصلی صید یعنی درونی کااردن شید که آندر حالی بر دوش اجتماعات دانشوییی گذاشته می

 مانند باز می  ،علم و ایواد ارتباط میان دانشگاه و جامعه
پراکنده است و مشااک  ترجمااه  ووعیت اجتماعات دانشوییی در چین  یاطالعات میجید درباره 

ه شد که دولت چین تالش زیادی باارای تیان متیج، میحالعیندسترسی به آن است  در  گی درب ر   مان
یاان اجتماعااات هااای افعالیت  یبخشی از دانشگاه دارد  همااه  یمثابهتعریف اجتماعات دانشوییی به
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رد  د داوجاای هااا های متمرکاا ی باارای آنشیند که برنامااهبرنامه« تعریف میهای فیق»فعالیت  یمثابهبه
ر را از آیند که امکان تنی  و تکثاا ین به حساب میای از ح ب کمینیست چها شاصهها و اتحادیهنومنا

های مستق  دانشوییی مشاهده دیهحا برداری و تأسیس اتدیدی برای کپیهای جگیرند  تالش ها میآن
ز فعالیاات ایاان رشاای اگ ا  هناایزها،  ن اتحادیااهها در میرد وجااید ایاا از معدود گ ارش  ، اما جداشیدمی

های دانشوییی این دانشگاه هم زیاار نظاار حادیهها و اتشید  انومنا مشاهده نمیهها در رسانهحادیهات
 کنند فعالیت می  1لیگ جیانان کمینیست دانشگاه شانگهای یکمیته

 ر سااالد  ددار  معنای امروز کلمه را در ک  منطقااههای دانشگاهی بهترین نظا لبنان یکی از قدیمی
مریکایی بیروت در این کشیر تأسیس شد  فقاا  دارالفنااین ایااران اساات کااه در سااال آدانشگاه    ،1866
مریکااایی آفنااین، دانشااگاه باارصال  دارال  ،تأسیس شده است  البته  ،سال پیش از این  16یعنی    ،1850

 ین همااههمچاایکااه  های اول برآمده از کلیسا شباهت داشاات، چاارابیروت بیشتر به نس  اول دانشگاه
ویژه در کشیرهای عربی، با هااد  تبلیاان دیناای و به  ،مریکایی در سراسر جهانآهای  های دانشگاهشعبه

بااه  1875بااید کااه در سااال    2ساایریه  شدند  نا  این دانشگاه هم در ابتدا کالج اوانولیسااتتأسیس می
عنیان تنهااا بنااان بااهگاه لدانشفت   مریکایی لبنان ت ییر یا آدانشگاه ییسف قدیس و در نهایت به دانشگاه  

ترتیب بااه 1960و  1955های تأساایس شااد و پااس از آن در سااال 1951دانشااگاه دولتاای در سااال 
 های هایکازیان و دانشگاه عرب بیروت تأسیس شدند دانشگاه
داده اساات کااه در ترین نظا  آمیزش عااالی را بااه صااید اصتصاااص پس از امریکا و چین ب رگ   هند

هشت میلیین به جمعیت   21ی اول قرن  تنها در دهه   سایی هم داشته استآو ه د معر رشهای اصیسال
و  ها وجااید نااداردمستقلی برای دانشااگاه یوزارتخانه ،دانشوییی هند اوافه شده است  در کشیر هند

 لتاای،هادهااای دومتمرک ی هم ندارند و بیشتر باید بتیانند در مااذاکره بااا ن  یها بیدجهدر نتیوه دانشگاه
  (54-55  :1396و دیگران،  اص ری  )  های الز  را جذب کنندخش صصیصی بیدجهی و بمدن
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 :رسید  بندیجم تیان به این  می  ،دانشویییی مختلف با اجتماعات  ها دانشگاه  یمیاجههبا مرور نی  
صاطر نفاایذ د، امااا بااهناا های اجتماعی دانشوییی نداربه شبکه  مثبتیگاه  ن  ،یکل  طیربه  ،ها دانشگاه

اسااتفاده از سازی دارند، بااه رسانی و شبکهال ها و کاربردهای مهمی که در اط آناجتماعی بسیار باالی  
 اند ها روی آوردهنآ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ز اده اتفاساا آمااادگی زیااادی باارای  ،های اجتماااعیترین کاربران شبکهالفع  عنیانبه  ،دانشوییان   1
در شاارای  انسااداد راه انوااا    ژه یوبااههای اجتماااعی صااید دارنااد و  ها برای فعالیتامکانات این شبکه

 نند   کها استفاده میهای این شبکههای اجتماعی، از قابلیتفعالیت

های فاای شاابکهرا بااه دانشااوییان باارای ساااصت و معرها موبیرند امتیااازات بیشااتری  دانشگاه   2
تیاننااد اجتماعااات موااازی ها مین بدهند  تنها از این راه است کااه دانشااگاهیدشا صازی  اجتماعی مو

 ل صید را پرورش دهند ئا اید

دانشااوییی در فضاااهایی ایواااد  دهند اجتماعاااتها ترجیح میدانشگاه  یرسد که همهبه نظر می
های فضااا   ا هاهشید که قابلیت نظارت بیشتری داشته باشد  بااه همااین صاااطر اساات کااه بیشااتر دانشااگ

 پراکندهاند  این کار از  پا کردههای رسمی صید برسایتییان در وباصتصاصی را برای ابراز بیان دانشو
 کند جلیگیری می  ،ای اجتماعیهشبکهمث     ،اجتماعات دانشوییی در فضاهای غیررسمی  شدن

 
 دانشجوییکارکردهای اجتماعات  . 9

 یچگینااه همااهکااه  تیان مشاهده کرد  دانشوییی، می  اعاتاجتمشده پیرامین  با مروری بر ادبیات ارائه
ید ص  های وجیدی و کارکردهای کمابیش یکسانی را برای اجتماعات دانشویییعلت  های دنیا دانشگاه

   :ند ازارکردها عبارتشمارند  این کا برمی
 ؛پذیری دانشوییانتسهی  در اجتماعی شدن و فرهنگ ▪

 ؛جتماعیاهای  ارتمه یتمرین زندگی جمعی و تیسعه ▪

 ؛  دانشگاه  یگیری درباره ها در مراک  تصمیمنمایندگی دانشوییان و مشارکت آن ▪

 ؛تمرین تنی  فرهنگی ▪

 ؛های اجتماعیتمرین مدیریت و رهبری فعالیت ▪

  های شخصی و جمعییتریت زمان در انوا  فعالتمرین مدی ▪

یان و انعکااا  آن در یانشااوای دهاا الیتهای فیق جریان یافتن امید در فعشاص   یهمه  ینتیوه
دسااته و بااه شاارح  پاانجتیان در کارکردهای مختلف اجتماعات دانشوییی را می  نابراین،ب  جامعه است 

   :ذی  شناسایی کرد
اند نشان داده  و  فضاهای آمیزشی قیی و کارآمدی هستند  نشویییاجتماعات داکارکرد آموزشی.  

ویژه در دوران مدرن کااه ر کال  در ، بهداگر ند  که مکم  صیبی برای فضاهای رسمی آمیزشی هست
اند، امکان شک  گرفتن اجتما  و دیااالیگ واقعاای میااان هایی با گنوایش انبیه به صید گرفتهشک  سالن

د محاای  تیاناا ی میصاامیمی اجتماعااات دانشااویی ارد، فضااای انضاامامی و  استاد و دانشوی وجید ند



 

 اهنشگفصلنامه مطالعات دا

196 
 1  شماره    ، 1    دوره 

 1401ز  ایی پ 
 1پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ردی باشااد  در واقاا ، اجتماعااات دانشااوییی ب کااار  ین وهای بنیادمناسبی برای دیالیگ و طرح پرسش
 کنند شرای  الز  برای درونی کردن علم تکمی  می آمیزش را از طریق فراهم آوردن یپروژه

جامعه،   یصاطر محیریت بخشیدن به دانش در بدنهبه  ،یییاجتماعات دانشو  .کارکرد اجتماعی
اجتماعات غریاا ی با است این اجتما  را  یکاف ؛نندکترین شک  از اجتما  را صلق میترین و غنیقیی

های صااالی و شاابکهدر واقاا ،    ،های اجتماعی تصادفی و غریاا یشبکهو حتی اقتصادی مقایسه کنیم   
ز جمله تیهم و صرافااات نند مح  هر جریانی باشند و با هر محتیایی، اتیابدون محتیایی هستند که می

اگاار در ظاار  جامعااه بنشااینند، آن را غناای   ،علاام  وهنر  نگ،  پر شیند  دین، فره   ،و محتیاهای مخرب
ترین محی  برای همنشینی این محتیاهااا هسااتند  ایاان غنااای کنند و اجتماعات دانشوییی مناسبمی

هااا و بحث یرغم همااههشااید  باا میجید در فضاهای دانشوییی دوچناادان میمحتیایی با تنی  قیمیتی 
گیااری از تناای  قاایمیتی در اجتماعااات رورت بهرهواا بااه    صیبیهای غربی بهنقدهای میجید، دانشگاه

کننااد  اجتماعااات دانشااوییی ها برای ایواااد ایاان تناای  قاایمیتی تااالش میاند  آندانشوییی پی برده
 های اجتماعی شهری هستند محی  لقالگیهای صیبی برای ص

 یهم هماا رغهکننااد  باا اجتماعااات دانشااوییی تیلیااد و جریااان علاام را روان می .کووارکرد علمووی
 یو ارائااه ،فی یکدانانی همچااین هااای نبرگ حتی  ،های فیلسیفان علم، اصحاب علی  انسانیروشنگری 

هناایز هاام ایاان پناادار در برصاای های فرهنگی و اجتماعی الز  برای تیلید علم، تصییری از زیرساصت
حاااکم باار   هایریانوجید دارد که تیلید و تیزی  علم امری فنی و یکسییه است  جهای دانشگاه  بخش

در  ،دناا ورزبر تواری کردن علاام اصاارار می ههرچ  ،تحت تأ یر نگرش نئیلیبرالیسم  ،های امروزدانشگاه
های ماادرن این وعف ساصتاری دانشگاهاجتماعات دانشوییی  ،دنسازبرابر اجتماعی شدن آن سد می

ده در حضاایر شاا یلیدلاام تکننااد  ععلاام آماااده میکرده و نقاااط حاصاالخی ی را باارای تیلیااد  را جبران  
جامعااه جریااان و  راحتی در بسااترتیاند بهاجتماعات دانشوییی ی  علم بیمی و کاربردی است که می

 کاربرد پیدا کند 
 دهنااد کااه بخشاای از آن درایی ترکیباای را شااک  میاجتماعات دانشااوییی فضاا   .کارکرد فرهنگی

دانشگاهی و عمیمی در ی  فضااا گ رهندو فدانشگاه و بخشی دیگر در جامعه قرار دارد  به این ترتیب، 
شااید  واقعیاات ایاان هااا ایواااد میوگیی آزاد، صریح و انتقادی میان آنهای گفتگیرند و زمینهقرار می

فرهنااگ   ،ساای  به همنشینی و مصاحبت بااا یکاادیگر دارنااد  از یاا است که این دو فرهنگ نیاز زیادی  
فرهنااگ  ،از ساایی دیگاار و ش داردیپاااالی و وواا  صااا  و طبیعاا از جاری در جامعااه نیاااز بااه صااروج 
بشر دارد  دنیای پرشتاب امروزی کمتر جااایی   یهای دیرینه و زیستهدانشگاهی نیاز به میاجهه با توربه

، در اجتماعااات حالهمیشااه و در همااه ،ها دارد  ایاان دو فرهنااگحبتها و مصااا را برای این همنشینی
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بااه نواایایی  صاایرت انضاامامیبهدانشااوییی   وهگر  ی ی وگی هستند، اما وقتدانشوییی در حال گفت
چی  از ناای و شااید کااه در آن همااهسپارد، میقعیتی ساااصته میساله گیش میمیسیقیایی با قدمتی ه اران

احساسااات و  یسیقی و همااهمی  یتنها آن قطعهنه  ؛شیدو اکنینی صلق می  جاییبرای شرای  صاص این
 ،شیند، بلکه ک  فضااا و ذهنیاات دانشااوییان و دانشااگاهیم صتهه سا صیرده با آن دوبارهای پییندتوربه

 یابد   ای آماده و تازه میشید و معنا و جلیه روز میبه  ،معنای واقعی کلمهبه

ر کشاایرهای در ویژه ددهنااد  بااهت میبه دانشااوییان هییاا   شویییاجتماعات دان  .روانیکارکرد  
ای میاجااه بااا فضاااهای تااازه   ،شاایدشگاه میداند  وار  حال تیسعه و با فرهنگ بیمی قیی، دانشوییی که

این سردرگمی باعث صااروج از  ،شید  حتی در برصی از میاردشید که حداق  باعث سردرگمی او میمی
ساایب کمتااری دارد، امااا دهد کااه آدر دوران دانشوییی رخ می  نشگاه گاهشید  صروج از داگاه میدانش

های پااس از تحصاای  رخ گاه است که در سالانشد  ج ازترک هییت دانشگاهی صیرت دیگری از صرو
کند  اجتماعات دانشوییی باعااث تثبیاات هییاات های بیشتری را ایواد میها و آسیبدهد و ه ینهمی

هااای ر هییاات و پروژهآمیزد که چطاایفرد می  ،شید  در این اجتماعاتدانشوییی و دانشگاهی فرد می
کادمی   بیمی صید را در   از اب ارهااای دانشااگاهی تیسااعه دهااد  واحاادهای   ادهتفا اساا و بساصتارهای آ

تیانایی چنین کاری را ندارند و تنهااا یاا  اجتمااا    ،همچین کال  در  و آزمایشگاه  ،رسمی دانشگاه
 پییند ایواد کند   دانشوی  یهتیاند میان هییت اولیه و  انیی میواقعی است که    دانشوییی

های کشیر )سااازمان  گرفته در سطح دانشگاه انوا  فی کی ی و بر مبنای تحقیقات کم   . کارکرد امیدبخشی 
  های اجتماااعی در بااین دانشااوییان یب زاده، صاانعتی و    (، یکاای از عیاماا  بااروز آساا دانشااوییان، سااراج 

هااای فرهنگاای و  الیت ، بااا تناای  فع ی دانشااویی باشااد  اجتماعااات  ه از اوقااات فراغاات می بهین  ی استفاده عد  
تیاننااد اوقااات فراغاات  هااای فرهنگاای و اجتماااعی، می ند شاادن در حیزه انم تی تای  اجتماعی که دارند، در راس 

دانشااگاه    یکاری، ناامیدی و افسردگی رهایی بخشااند  دانشااوی و ها را از ب درستی پر کنند و آن دانشوییان را به 
  شاایری دلی  تعااداد زیاااد دانشااوی و دانشااگاه، کااه ک بااه   ، صت و کشیر ما امیدوار صیاهد سا   ای جامعه   امیدوار 

 ای پییا تبدی  شید  گاه به جامعه دانشوی و دانش   ی واسطه ه تیاند ب شید، می گاهی محسیب می انش د 
 

 روش مطالعه   10
)در قالب می   دانشویییهای  های گروهالیتال اصیر تیس  نگارنده پیرامین فعهایی در چند سپژوهش

تاادوین  ،حاواار یمقالااه هز جملاا ا ،یهایها در قالب مقالهوهشی( انوا  گرفت و نتایج این پژوهشپژ
آوری ی عمیق بستر صیبی باارای جماا مصاحبهنگاری و  های کیفی مرد ا، روش هدر این پژوهش   شد
همچااین   ،دانشویییهای  ال گروهفعکنشگران    که  معنا   ؛ بدینها بیده استبندی یافتهالعات و دستهاط 



 

 اهنشگفصلنامه مطالعات دا

198 
 1  شماره    ، 1    دوره 

 1401ز  ایی پ 
 1پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نشااریات تماااعی و مااذهبی و  جباای، ا، ادگاای، هنااری های فرهنکانین،  علمی ا دانشویییهای  انومن
در ایاان   گیهااای عمیااق فااردی و گروهاای قاارار گرفتناادوافاارادی بیدنااد کااه طاار  گفت ،دانشااوییی

اعی و فرهنگی در بستر دانشگاه، تیانمندسااازی های اجتمالیتهای فع، با تمرک  بر شاص گیها وگفت
علماای ا هااای  )انومن  شویییدان  نفر از سه گروه مختلف  60جی شد  با  وفرهنگی دانشوییان جست

و   ،دانشویییو نشریات    دانشویییهای فرهنگی، هنری، ادبی، اجتماعی و مذهبی  ، کانیندانشوییی
فااردی و گروهاای قاارار گرفتنااد    یاحبهگی صاایرت گرفاات و طاار  مصاا ونفاار( گفاات  20از هر گروه  

تبدی    العات به متنط ا و اهدهی کدگذاری، تمامی داها به متن درآمد  در مرحلهو مصاحبه  گیها وگفت
گیااری از بهره  صیرت دستی و باادونای جداگانه بهبندی پیشهها در ی  طبقهالعات و یافته  اط اندشده
 اند شده  اف ارهای کیفی کدگذاری تیصیفینر 

بااه شاارح   دانشااویییهای  االن گروههای فعها و مصاحبهگیواز گفت  ها یافتهالعات و  برصی از اط 
 :زیر است

 هایالیت در گروهفعرای تیانمندسازی فرهنگی دانشوییان از طریق  گذاری بهای سیاستهزمین  (1
 :دانشوییی

هم   دانشوییی  هاییت گروهفعال  یدر زمینه  گذاری نهاد آمیزش عالیسیاست  ،از نظر دانشوییان
ناادی تیانمبااه  کااه در نهایاات منواار ،کردن زمینه برای مشارکت دانشااوییان داردی در فراهم نقش مهم

زمینااه و بسااتر باارای مشااارکت   یدرباااره   دانشااوییی  هااایگروهاالن  شید  یکی از فعها میفرهنگی آن
 گیید:دانشوییان می

ن یاست وزارت علی  اینه که این فضا نباشه  باادواالن وجید نداره  س  ،وجید داشتهایی  سیاست
شااه کااه دیاادی وواا  میهای جامااهنینهای شدید  آئمحدود باشن با نظارت ها  دردسر  فعالیت

ینااه کااه دانشااوی ا ی اصلی وزارت علی خان  دغدغهوبیر بکنن دانشوی رو به اون چی ی که میم 
  (1399)جیاد،  درسشی بخینه و بره

تأکیااد   دانشااوییی  ،ال دیگاارفعاا   دانشااوییی  هااایگروههای  الیتی فعگذاردر صصیص سیاست
 :دتر باشدادن فضا جدییت و  حما  های وزارت علی  برایباید سیاستکند که می

فاقای صیبی مییفتااه  ، صیلی کارا درست میشه؛ اتکاریشین رو بذارن کناراگه مسئیلین ما محافظه
 کاری نکااننبه حرفشین عم  بکنن  صیلی محافظه ؛یه مقدار هم به حرفشین اعتبار بیشتری باشه

دن تاایی تلگاارا  ماایگن رو میامه فردا عکس برنکه عکس فالن برنامه تیی تلگرا  پخش نشه  پس
هایی میشه اما صر  ه ینه ،تیی دانشگاه تهران چی میگذره  بیدجه برای اجرای برنامه وجید داره 

 ها روهای زیاااد میشااه  اگااه بیااان همااین بیدجااهههای سفارشی براش ه ینکه فایده نداره  برنامه
   (1399)پیمان،  ، بیدجه به ما هم میرسهمدیریت بکنن
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 :دانشویییهای الیت گروهفعی مسئیلین دانشگاه با  یاجههی  من( 2
برصاای معتقدنااد مساائیلین و اساااتید   هااای متفاااوتی وجااید داردمساائیلین دانشااگاه نگاه  یدرباره 

یکی مدیرمسئیل    نگی وجید دارد شدن فره   مشارکت در دانشگاه و تیانمند  یمینهند و زهست  منددغدغه
 گیید:می  ل،مثا  ، برایدانشوییی هایاز گروه

، اساااتید یااا بباارین دانشااگاه  مساائیلین  پیش  رو  هاهدغدغ  از  صیلی  اگه   صیبه  یصیل  دانشگاه  تیی
  (1399)کیمیا،  بکنن کم  میتینن و هستن متیجه هرحالهب، هستن فرهیخته قشر چین

 گیید:کمی  رویکرد مسئیلین برای فضای الز  در مشارکت میدیگری هم در تال  دانشویی فع
ید  به معاونت فرهنگی مراجعه کرد  و میرد حمایاات هاام ر این فضا وجید داره  صل حاور حاد

  (1399)امیرحسین،  هپذیرامکان ما ها تیی دانشگاهواق  شد   این شرو  کردن فعالیت

هااای ی تاارویج فعالیتدر دانشگاه و جامعه زمینااه  ها ها و تشییقبرصی از حمایتعبارت دیگر،  به
حمایاات اساااتید و مساائیلین »  در دانشااگاهها  مشاایق  تاارینکنااد  یکاای از مهمیاهم ما فردانشوییی ر

در   ال، برصاای از دانشااوییان فعاا آمدهعم ههای بهای دانشوییی است  در مصاحبهاز گروه  «دانشگاه
 ها فعالیت دانشوییی آن  با دی از مسئیلین دانشگاه و اساتید  اذعان داشتند که تعدا  دانشوییی  هایگروه
اند  اساااتید و مساائیلین ها اعااال  داشااتهبرنامااهصید را با این فیقصراحت مخالفت  رده و بهلفت کمخا 
هااای دانشااوییی را عالیتانوااا  تکااالیف دانشااوییی اساات و ف اند که تنها انتظارشان از دانشویگفته

شااوییی ی دانها تالیدانند  مادا  که مشروعیت فعدانشگاه و گروه آمیزشی می  هاینظم و برنامه  مخ 
هااا الیتی دانشااوییان باارای ایاان فعال باارده شااید، انگیاا ه ؤئیلین دانشگاه زیاار ساا تیس  اساتید و مس

گاا  هااای لاا و  تشااکی  گروهت و  اهی و شااناصت فااردی اساااتید از اهمیاا تضعیف صیاهد شااد  رشااد آ
 این مشک  باشد   یکنندهف دود زیادی رتیاند تا حدانشوییی می

 دانشویییهای های گروهالیتبیدن فع  یییدانشون و محیر بیداجتما ( 3
در   دانشااوییی  هااایالیتفعو    بیدن  ی دانشویدرباره   دانشوییی  هاییکی از گروهال  دانشویی فع

 زند:حر  میبدون امر و نهی  فضایی  
های دانشااوییی برنامه  یداشته باشد و فضای تیسعه  صیاهد دانشوی فضایی رایعنی دانشگاه می

  (1399ن، )متی وجید دارد  دانشوییی یهاوه ت گرالیدر فع
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 گیریبحث و نتیجه. 11
ی  اجتما   .دانشجویان چارچوبی برای توانمندسازی فرهنگی یمثابهبه دانشجویی  اجتماع و گروه

یکدیگر بیده و از طرق مختلفی با هم پییند داشته و   ست از تعدادی افراد که دارای مشترکاتی با ا  تعبار
آماایزی، یاا  گااروه دانشااوییی، دانش ،سااانینبد(  Homan, 1994: 15) شاایند  میمتمااایران از دیگ

ت اساات کااه   ویژگاای مهاام یاا  اجتمااا  ایاان واقعیاا دشاایی میو     یاا  اجتمااا  تلقاا  کارمناادی
هااای گی دارنااد  ایاان ویژگیور تعاماا  و گفااتهای مشترک با یکاادیگویژگی  یکنندگان درباره مشارکت

ا  یگااانگی، فرهنااگ و یااا احساا   )صیابگاه دانشوییی(، مناااف  صاانفی،مکان  ام   تیاند شمشترک می
ی مبتناجتماعاتی که     1  :لیه تقسیم شیندتیانند به دو نی  اوالیت مشترک باشد  اجتماعات میهرگینه فع

  2و  ،هااای دانشااگاهیو پردیس دانشااویییهااای  همچااین صیابگاهبر مواورت ج رافیااایی هسااتند،  
انااد  تیانمندسااازی ا مناااف  شااک  گرفتهق باایدن یاا عقاید، وفاداری، حس متعلی  یهر پا اجتماعاتی که ب

تاایان باارای یب را می، همااین مفهاای  و چااارچگیاارد  البتااهمحیر باار همااین اسااا  شااک  میاجتما 
 ه کار برد های اجتماعی نی  ببندیهگرو

روش   یمثابااهههنگ بز فرتیانمندسازی فرهنگی بر مفهیمی عا  ا   تیانمندسازی فرهنگی  چگینگی
هااای فااردی، هااای فرهنگاای تأکیااد دارد و شااام  مومیعااه فعالیتها و ظرفیتزندگی و تقییت سنت

هااای زناادگی ها و مهارتتهااا، ساانای و در چااارچیب روش گیری حرفااهای با تسهی گروهی و شبکه
 ست روز انگی  های فرهنگی و تطبیق با ال امات فره هد  آن بازیافت ظرفیت  است که اساساً 

هااای ارزشاای، بینشاای، دانااش گیاارد: حیزه باار می یارد ذیاا  را در  ماا طیر مشخها بهالیتاین فع
هااای یگاه عاار ، افاا ایش مهارتای(، هنر و ادبیات، تقییت جا رشتهای و میانرشتهویژه دانش چنده)ب

 ،ری گهی ، تساا گیری و مشااارکت فرهنگاایتصمیمو  عم   در  ندگی، تقییت استقالل  زندگی و کیفیت ز
 های فرهنگی های ارتباطی گروههی و اف ایش شبکههای فرهنگی، تقییت گرومهارت

 انشااویییدهای  تیانمندسازی گروه.  برای توانمندسازی فرهنگی دانشجویاندو رویکرد اساسی  
 :شیدیکرد اساسی تقسیم میهای فرهنگی به دو رواز طریق فعالیت

نه و از باال بااه پااایین ری ی تمرک گرایا ست از برنامها  تعبار  که  ،لدر رویکرد او  رویکرد اول:الف(  
(Top Down ،)شید، تیساا  هایی که انوا  میهای تیانمندساز، بر اسا  نیازسنویالیتها و فعبرنامه

  در ایاان شااییه از شااینداحاای و اجاارا مین طرها باارای دانشااوییا ن آمیزشی و فرهنگی دانشگاهمسئیلی
احاای شااده و باار اسااا  نیازهااای طر  صیرت متمرک  در نهادهای متاایلیبهنامه  ت برتیانمندسازی، کلی

کااه شاایند  هایی انوا  میها در قالب پروژهالیتگیرد  این فعدانشوییان انوا  می  یشدهبندیاولییت
هااای الیتفعدر ادامااه   اقبااال کمتااری میاجااه گردنااد اساات بااا  کمتری داشته و ممکاان    پذیری انعطا 
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 شید:شمرده میرب  نگیفره   تیانمندساز
محیر و ازهای کیچاا  نیاا گروه  کار گروهی فعالیتی است هدفمند تیس   آموزش کار گروهی:   1
  شاایداجاارا می ا انوااا  وظااایفا احساساای و یاا  محیر که برای برآورده شدن نیازهای اجتماااعیوظیفه

 قرار دارد   (تصدما   یئهعنیان ی  ک  و ی  سیستم اراگروه به) الیت بر افراد عضی گروهتمرک  این فع
امکان ابراز صااید   دانشویییهای  برای افراد و گروه  ،همچنین  ،های هنری الیتفع  موزش هنر: آ  2

 دانشااویییهااای  هااای هنااری در گروهیتالآورد  از جملااه فعصیدبیگانگی را فااراهم ماایازو دوری از  
های ساارود گروهشکی   ی، تمی، تئاتر، نییسندگی، میسیقهای گروهی هنرهای توسالیتتیان به فعمی

     اشاره نمید  و
ین: های شغلآموزش  3 ای در دانشااوییان منظیر باال بردن تیان و مهارت حرفااهبه  یابی و کارآفر

علماای ا هااای  ه و تاایان کااارآفرینی در آنااان، انومنواااد روحیاا پس از تحصی  و نی  ای  یابیبرای ش  
ای آشناسااازی شاا لی باارهااا و  ینااه مهارتگاین  یههای مناساابی باارای ارائاا تیانند مکانمی  دانشوییی

 یهایی همچین ایواد مکااان توربااهاز طریق روش   علمی ا دانشویییهای  دانشوییان باشند  انومن
های ش لی و برگ اری کارگاه  یهای هنری، علمی و تحقیقاتی، مشاوره ویژه حرفههب  ،های گیناگینحرفه

شاا لی اعاام از  اکاا ارتباط با مر  نشگاهی، برقراریای داهر آمیزشی کار برای تقییت دانش نظری و د
 به آشناسازی ش لی دانشوییان بپردازند تیانند  می ،ی و پژوهشیبخش صنعتی، اجرای

تااأ یرات فرهنگاای باار تیانمندسازی فرهنگی، مشخ  نمیدن   فراینددر    یابی: تهای هویبرنامه  4
 تیانند نسبتن میکنندگا مشارکت  یهمه  سی،  های اساسی است  از ی فهروی دانشوییان یکی از مؤل 

گاه  یبه پیشینه هااای فرهنگاای و ارتباااطی در صصاایص الیتتر شیند و از سیی دیگاار، فعصاص صید آ
جااا کااه دانشااوییان در ایااران از شااهرها و از یکاادیگر شااید  از آن  تیاند باعث فهم بیشتر آنانها میآن

جاادی   صیرتمعمیاًل به  تیهای هیی بحث  ،کنند  میهای کشیر تومهای مختلف در دانشگاهقیمیت
 گردد که معمیاًل آ ار و تبعاتی را درپی دارد ها مطرح میتها و اقلیتدر میان قیمی

 ی بساایاری از دانشااوییانهااای ماایرد عالقااهالیتعیکاای از ف  های علمی و پژوهشی: الیتفع  5
مبااانی و   تیان به آمیزشیم  ،یینشویعلمی ا داهای  انوا  کارهای پژوهشی و علمی است  در انومن

 پرداصت   دانشوییی  مختلف متناسب با عالئق اجتماعی ا تحقیق کاربردی در علیهای  رو
در صاایرت داشااتن   ،ا دانشااویییعلماای  های  انومن  های اوقات فراغت و سرگرمی: فعالیت  6
ر اصتیااار قاارار یان دنشااویتیانند امکانات مناسبی را برای گذران اوقات فراغاات دامی ، های متنیبرنامه

هااای مهارتی  در راسااتای ارتقااا   یهای تیانمندسااازتیانمندسازی فرهنگاای، برنامااهبا رویکرد  و    هندد
تیرهااای   :نااد ازااجرا عبارتهای قاب الیتاز فع  شوییان ارائه نمایند  برصیگذران اوقات فراغت به دان
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های هنااری و برگ اری جشاانیاره  ،یلمخش فورزشی، پا قانه، مسابقات فرهنگی های صالسیاحتی، بازی
       

های تخصصاای در اماار مااذهب رشااته  دانشااویییا  های علماای  انومن  های مذهبی: الیتفع  7
 هااایالیتهبی دانشااوییان باشااند  از جملااه فعمااذهای  های مناسبی برای ایواد گروهتیانند مکانمی

ها و جشاان  ظاار دیاان، برگاا اریاز منازی  تاایان بااه تیانمندساا امیر مذهبی، می  یدر حیزه بینی  پیشقاب 
هایی با میواای  مااذهب، تیرهااای مذهبی، برگ اری جلسات پرسش و پاسخ مذهبی، سخنرانیمراسم  

 زیارتی، مسابقات قرآنی و     اشاره نمید 
یه و عام یتالفع  8 هااایی الیتگرفته از طریااق فعشااک   دانشااویییهااای  گروه  المنفعه: های خیر

 ،پذیری اجتماااعیگروهاای و مساائیلیت  انند از لحاظ کارتیلین و     میمعلی  قرا،مانند کم  به ایتا ، ف
  شیندها تیانمند  های مناسبی را کسب کرده و در این زمینهمهارت
بااه بساایاری از افااراد و موااام  مبتال  هااای زناادگیمهارتد  نباای  هووای زنوودگی: آموزش مهارت  9

اجتماااعی ر زناادگی فااردی و  اناای دفراوهای  میجب پیدایش آساایب، که ممکن است  دانشوییی است
ر هسااتند کااه افااراد را مؤ  اجتماعی برای رفتار انظباطی ا های روانیتیاناییو   های زندگیارتگردد  مه
عبارت دیگر، های زندگی روزمره مقابله کنند  بها مقتضیات و چالشرتری بطیر مؤ سازند تا بهقادر می

های   مساائیلیتر، انوااا اسب و مؤ فردی مناب  بیناد روایو  ست از تیاناییا  مهارت در زندگی عبارت
عمالی که به ها بدون تیس  به ا  ها و کشمکشهای صحیح و ح  تعارضگیری اجتماعی، انوا  تصمیم

ر در تیانااد گااامی مااؤ هااا بااه دانشااوییان میآماایزش ایاان مهارت زننااد می صااید یااا دیگااران صاادمه
نماینااد   اجتماااعی پیشااگیری  هایز بااروز آساایبد و اباشاا  تیانمندسااازی فرهنگاای و اجتماااعی آنااان

گاااهی  1:  ند ازاشیند که عبارتای میهای زندگی شام  ده مهارت اصلی و پایهمهارت ؛ مهارت صیدآ
  5؛ فااردی سااازگارانهمهااارت رواباا  بین  4؛  ری مااؤ ارت برقااراری رابطااهمهاا    3؛  مهارت همدلی   2

  9؛  قصااال    مهااارت تفکاار8؛  یر انتقادارت تفک  مه7؛  ری گیمهارت تصمیم   6؛  لهمهارت ح  مسئ
  مهارت مقابله با استر    10؛ مهارت مقابله با هیوان

ا  فرد از صید و دیگران، به های زندگی از سیی دانشوییان، بر احسکارگیری مهارتآمیصتن و به
یت صید، اعتماد ز کفا اد اافرهای زندگی بر احسا   گذارد  مهارتادراک دیگران از وی ا ر می  یاندازه 
سطح سااالمت روان،  سالمت روان دارد  همراه با ارتقایرد و بنابراین نقش مهمی در نفس ا ر داتو ع 

هااای رواناای، پیشااگیری از مشااکالت یری از بیماریفرد در مراقبت از صید و دیگااران، پیشااگ  یانگی ه 
 یابد   بهداشتی و مشکالت رفتاری اف ایش می

های فرهنگاای الیتییان از طریق فعازی فرهنگی دانشودو  در تیانمندسیکرد  رو:  ( رویکرد دو ب
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 دانشااویییمحیر  در این رویکرد، اجتماعااات کیچاا   ازی اجتما ست از رویکرد تیانمندسا  عبارت
(Community  تشکی  شده و از طریق )های های میرد نیاز گروهالیتهای مشارکتی و گروهی، فعفرایند

گر رویکاارد تنهااا در قالااب یاا  تسااهی   ادهای مسئیل در بخش عمیمی در ایند  نهگردهد  ارائه می
بااه تاارویج و حمایاات از  ،دانشااویییسااتای تشااکی  اجتماعااات کیچاا  تیانند در راظاهر شده و می

گران پااس از ایواااد هااا، مشااارکت، کااارگروهی و     بپردازنااد  ایاان تسااهی اجتماعااات، گروه  تشکی 
دهنااد تااا ی را به دانشوییان آماایزش  ری های نیازسنوی و برنامهد روش تیاننمی  دانشویییاجتماعات  

 بخااش دولتاای در ایاان مرحلااه حمایاات و  ینااد  وظیفااهکنری ی  ت و برنامهالیآنان بتیانند برای صید فع
 ری ی از باااال بااهپشتیبانی قانینی و مالی از این اجتماعات است  بنابراین، در این رویکرد، دیگر برنامااه

احی و جهت جلب حمایت از اجاارا طر  دانشویییتماعات  ید ندارد، بلکه برنامه در سطح اجین وجپای
یژه از طریااق وهها، باا شااید  مقامااات رساامی نیاا  در اجاارای ایاان برنامااهی اعااال  میبه مقامات رساام

ا و هاا پااذیری طرح محیر، انعطا پردازند  در رویکرد اجتمااا گری میبه تسهی   ،ایهای حرفهحمایت
ها و تیانااد بساایار زیاااد باشااد  برنامااهت دانشااوییان نیاا  میثریاا ا بساایار باااال باایده و اقبااال اکههبرنام

ز امیر مذهبی گرفتااه تااا ورزش د  انباش  شتهوسیعی دا  یشده نی  ممکن است دامنهاحیای طرهالیتفع
تیاند رویکرد میاین    هایمهم آن است که برنامه  یتیاند در این دامنه گنوانده شید  نکتهو سیاست می

 دانشوییان ا مشروط به انتخاب  ، امباشد  تشبیه رویکرد نخس
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