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فصل اول: 

کلیات و پیشینۀ پژوهش



1-1- کلیات پژوهش

1-1-1- مقدمه و بیان موضوع

ــر فعالیت هایــی  ــز اصلی شــان ب ــژۀ دانشــگاه اســت. ازایــن رو از اســتادان و دانشــجویان انتظــار مــی رود تمرک ــم و معرفــت مهم تریــن کاروی ــد عل تولی
کــه بــه تحقــق ایــن کارکــرد کمــک کنــد. ســایر فعالیت هــای کنشــگران دانشــگاهی بایــد بــه نحــوی در راســتای تحقــق کارکــرد مذکــور باشــد؛  باشــد 
کــه انســان موجــودی چندســاحتی اســت و نمی توانــد خــود را به طــور کامــل بــه فعالیــت در یــک عرصــۀ خــاص محــدود کنــد.  امــا خــوب می دانیــم 
در خصــوص دانشــجویان بایــد نیــرو و انــرژی جوانــی و آرمان گرایــی آن هــا را هــم بــه چندســاحتی بــودن انســان افــزود تــا شــاهد جنب وجــوش و 

شــوروحرارت دانشــجویان باشــیم.
کــه می توانــد وضــع  ــا آنجــا  ــرای تحقــق یــک چشــم انداز آرمانــی ت  دانشــجو به حکــم آرمان گــرا بودنــش نمی توانــد مدافــع وضــع موجــود باشــد. او ب
کــه آثــار حــوزۀ سیاســت در همه جــا دیــده  موجــود را بــه چالــش می کشــد و بــرای رســیدن بــه یــک آینــدۀ بهتــر تــاش می کنــد. در کشــوری ماننــد ایــران 
می شــود و مســئول تمــام خوشــبختی ها و بدبختی هــا شــمرده می شــود، درگیــری دانشــجویان بــا عرصــۀ سیاســت امــری محتمــل و ضــروری بــه نظــر 

کــه سیاســت را مــورد هــدف قــرار می دهنــد. می رســد و همیــن امــر ســبب روی آوردن دانشــجویان بــه فعالیت هــا و تشــکل هایی می شــود 
کمیــت1 بــا  کــه درگیــری و به اصطــاح سرشــاخ شــدن حا امــا تجربــۀ فعالیت هــای دانشــجویی به ویــژه در 40 ســال اخیــر نشــان داده اســت 
ــد  گــر خــوب مدیریــت شــود، می توان ــد امــری اجتناب ناپذیــر اســت و ا کــه فعالیــت سیاســی را محــور اصلــی فعالیــت خــود قــرار داده ان دانشــجویانی 
بــرای هــر دو طــرف منافعــی داشــته باشــد. خرده نظــام سیاســت، کار راهبــری و هدف گــذاری را بــر عهــده دارد و دانشــجویان هــم منتقــد برخــی از راه و 
کــه بــر منابــع،  روش هــا هســتند. در چنیــن وضعیتــی عدم وفــاق بــر وفــاق می چربــد. وقتی کــه چالــش درمی گیــرد، پیــروزی نهایــی از آِن طرفــی اســت 
ــا حــدی توانســته اند برنــدۀ ایــن چالــش باشــند. رخدادهــای  کمیــت بــه دلیــل در اختیــار داشــتن منابــع بیشــتر ت کنتــرل بیشــتری دارد؛ دولــت و حا
ــرت  ــت. مهاج ــی آن هاس ــرخوردگی عموم ــجویان و س ــی دانش ــای سیاس ــجویان و فعالیت ه ــن دانش ــزوا رفت ــه ان ــی از ب ک ــو حا ــه این س ــال 1378 ب س
کــه بایــد  کمــه و زندانــی شــدن برخــی دیگــر از آن هــا هــر دو طــرف را بــه ایــن نتیجــه رســانده  تعــداد زیــادی از رهبــران تشــکل های دانشــجویی و محا

چــارۀ دیگــری اندیشــیده شــود.
کــه قــرار اســت  گذاشــته اند و اینــک از نســلی از دانشــگاه صحبــت می شــود  کاربــردی را پشــت ســر  دانشــگاه ها ســه نســل آموزشــی، پژوهشــی و 
کارآمــدی رویکردهــای  مســئولیت اجتماعــی داشــته باشــد و در قبــال جامعــۀ پیرامــون خــود ایفــای مســئولیت کنــد. ضــرورت ایــن امــر ریشــه در نا
غ التحصیــان شــد.  قبلــی یــا اشــباع شــدن جامعــه از نتایــج آن رویکردهاســت. رویکــرد آموزشــی و پژوهشــی نهایتــًا منجــر بــه تربیــت خیــل عظیــم فار
کــه در دانشــگاه آموختــه بودنــد، دانشــگاه را  ناتوانــی خروجی هــای دو رویکــرد نخســت بــرای یافتــن شــغلی متناســب بــا آموزش هــا و پژوهش هایــی 
بــه ســمت کاربردی کــردن آمــوزش و پژوهــش کشــاند، امــا همیــن هــم کافــی نبــود زیــرا گویــی میــان دانشــگاه و محیــط پیرامــون آن دیــواری نامرئــی 

کــردن آن هــا وجــود نداشــت. ترســیم شــده بــود و امــکان دریافــت نیازهــای واقعــی جامعــه و برطــرف 
حــال نوبــت دانشــگاه اجتماعــی اســت. هــدف دانشــگاه به مثابــه یــک نهــاد اجتماعــی، آمــوزش، پژوهــش، به کارگیــری دانــش و توســعۀ فعاالنــه 
ــن  ــنا2، 25 بهم ــت )ایس ــی اس ــاد محل ــه و اقتص ــرک در جامع ــور مح ــش موت ــای نق ــردی و ایف ــداف راهب ــق اه ــش آن، خل ــی و نق اقتصادی-اجتماع

.)1398
کشــور ایــران بــا بیــش از 4 میلیــون دانشــجو بــا انبوهــی از مشــکات اجتماعــی روبه روســت. اســتفاده از ایــن ظرفیــت بــرای حــل بخشــی از ایــن 
کنــار  گرچــه حرکــت در ایــن مســیر مدت هاســت در  مشــکات، می توانــد موجــب پدیــد آمــدن رویکــرد جدیــدی در فعالیت هــای دانشــجویی شــود. ا
ــر یــک رویکــرد علمــی هــم  کنــون مبتنــی ب ــه نظــر می رســد نه تنهــا کافــی نبــوده بلکــه تا ــا ب فعالیت هــای سیاســی دانشــجویان آغــاز شــده اســت ام

نبــوده اســت.

که در افواه عمومی تحت عنوان نظام، از آن یاد می شود. کمیت همان چیزی است  ۱ - منظور از حا
2 - https://www.isna.ir/news/98112518218/

کافی ندارد«. 25 بهمن ۱۳۹۸. برگرفته از مطلبی با عنوان: »بررسی انتقادی ایده دانشگاه نسل چهارم/ قطار نسل های جدید دانشگاه ها در ادبیات ما توجیه 
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کــه گفتــه شــد دانشــجویان در بــدو ورود بــه دانشــگاه عمومــًا جــذب فعالیــت در تشــکل های سیاسی-دانشــجویی می شــوند. فعالیــت در  همان طــور 
تشــکل های سیاســی هــم جــذاب اســت و هــم موانــع اداری کمتــری دارد. در اغلــب مــوارد، بــرای دریافــت مجــوز فعالیــت، طــرف حســاِب تشــکل ها، 
دانشــگاه اســت و مجوزهــا به آســانی دریافــت می شــوند. نزدیکــی محــل تحصیــل بــا ســازمان صادرکننــدۀ مجــوز و محــل فعالیــت، بــر جذابیــت 
فعالیت هــای سیاســی می افزایــد؛ امــا دانشــجویان بــرای فعالیــت در عرصه هــای اجتماعــی اواًل بایــد از ســازمانی غیــر از دانشــگاه )برحســب مــورد، 
ــه  ــه( ب ــا محل ــهر ی ــتا، ش ــگاه )روس ــر از دانش ــه ای غی ــًا در عرص ــد، ثانی ــوز بگیرن ــت و ...( مج ــازمان محیط زیس ــتی، س ــازمان بهزیس ــور، س وزارت کش

فعالیــت بپردازنــد و بــا گروهــی غیــر از دانشــجویان )کــودکان، زنــان آســیب دیده، معتــادان، نیازمنــدان اقتصــادی( ســروکار داشــته باشــند.
کار  بنابرایــن بــرای فعالیــت اجتماعــی هــم بوروکراســی اداری مفصل تــر و هــم انجــام فعالیــت دشــوارتر می شــود؛ در عرصــۀ فعالیــت اجتماعــی، 
ج  دانشــجو صرفــًا تجمــع یــا حضــور فیزیکــی در یــک مراســم یــا صــدور و توزیــع اعامیــه نیســت بلکــه بایــد بــا صــرف زمــان و انــرژی بیشــتر در مکانــی خــار
کنــد،  از دانشــگاه به صــرف هزینه هــای مــادی بپــردازد، ســازمان تشــکیل دهــد، برنامه ریــزی دقیــق و طوالنی مــدت داشــته باشــد، عضوگیــری 
کنــد  اعانــه و کمــک مالــی جمــع آوری کنــد و بــرای حــل مشــکات گروه هــای هــدف، اقــدام عملــی انجــام دهــد. تــازه وقتــی از تمــام ایــن موانــع عبــور 
بایــد مواظــب و مراقــب بازتاب هــای امنیتــی فعالیــت خــود باشــد و دفــاع از حقــوق مــادی و معنــوی گروه هــای هــدف، تبلیــغ علیــه نظــام تلقــی نشــود.

بــه ســمت  و فعالیت هــای دانشــجویی،  ابتــدای شــکل گیری دانشــگاه  از  گرایــش عمــوم دانشــجویان  گفتــه شــد،  کــه پیش تــر   همان طــور 
ــرای  ــجویان ب ــتۀ دانش ــوق گذش ــاهد آن شوروش ــر ش ــون، دیگ گ ــل گونا ــه دالی ــه ب ک ــت  ــه اس ــه دو ده ــک ب ــت. نزدی ــوده اس ــی ب ــای سیاس فعالیت ه
فعالیــت در عرصه هــای سیاســی نیســتیم و حتــی ســرخوردگی و ناامیــدی آن هــا بــه حــدی افزایــش یافتــه اســت کــه انگیــزۀ کافــی بــرای فعالیت هــای 
کمیــت بــه یــک بــازی باخت-باخــت منتهــی شــده اســت، امــا نمی تــوان نیــروی عظیــم  اجتماعــی ندارنــد و کشــمکش گروه هــای دانشــجویی و حا
کــرد و بنابــر روش هــای  کاوی وضعیــت موجــود، راهــی بــرای برون رفــت از آن پیــدا  دانشــجویی را نادیــده گرفــت و الزم اســت ضمــن ریشــه یابی و وا
کمیــت  علمــی، مأموریتــی جدیــد بــرای دانشــجویان در نظــر گرفــت کــه هــم رضایــت آن هــا را در پــی داشــته باشــد و هــم تــا حــد زیــادی نگرانی هــای حا

را برطــرف کنــد.
با عنایت به مطالب باال، این پژوهش در نظر دارد به این سؤال کلیدی پاسخ دهد که:

کــرد و  چگونــه می تــوان از پتانســیل و نیــروی عظیــم دانشــجویی در راســتای رفــع فقــر و محرومیــت و برقــراری عدالــت اجتماعــی اســتفاده 
زد؟ دســت  اجتماعــی  فعالیت هــای  درزمینــۀ  دانشــجویان  نقــش  بازآفرینــی  بــه  به عبارت دیگــر 

1-1-2- پرسش های پژوهش

زمینه های الزم برای گرایش دانشجویان به فعالیت اجتماعی کدام اند؟  ●
موانع رشد و توسعه فعالیت اجتماعی دانشجویان کدام اند؟  ●
راهکارهای بهبود و پیشرفت فعالیت های اجتماعی دانشجویان ازنظر فعاالن این حوزه کدام اند؟  ●

1-1-3- اهداف پژوهش:

ح زیر است: هدف از این پژوهش پاسخگویی به پرسش های باالست که به شر
شناخت زمینه های گرایش دانشجویان به فعالیت های اجتماعی  ●
شناسایی موانع گسترش فعالیت های اجتماعی  ●
شناسایی راهکارهای بهبود و گسترش فعالیت های اجتماعی  ●

ع، زمینه هــای جلــب مشــارکت دانشــجویان در انجــام فعالیت هــای عام المنفعــه،  هــدف نهایــی پژوهــش ایــن اســت تــا بــا روشــن شــدن ابعــاد موضــو
خیریــه، مشــارکتی و عدالت خواهانــه فراهــم شــود. بدیهــی اســت بــا تحقــق چنیــن هدفــی، ضــرورت عمــل دانشــگاه بــه مســئولیت اجتماعــی خــود و 
نیــز آشــنایی دانشــگاهیان بــا مشــکات مــردم و حضــور در متــن جامعــه به عنــوان ابــزاری بــرای تحکیــم روابــط اجتماعــی اعضــای جامعــه نیــز محقــق 

خواهــد شــد، رابطــه دانشــگاه و جامعــه هــم بهبــود خواهــد یافــت و گامــی مؤثــر در کاربــردی کــردن علــوم انســانی نیــز صــورت خواهــد گرفــت.
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1-2- پیشینۀ پژوهش

1-2-1- مقدمه

کــه  کــه نــام فعالیــت دانشــجویی بــه میــان می آیــد، ارتبــاط بــا جامعــه در همــۀ شــئونش جــزء جدایی ناپذیــر آن شــناخته می شــود؛ فعالیتــی  زمانــی 
در برهه هــای قبــل و بعــد از انقــاب بســته بــه بســتر سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی، اشــکال و رویکردهــای متفاوتــی داشــته اســت. بــه 
همیــن دلیــل، نمی تــوان رونــدی یکســان در هریــک از دوره هــای زمانــی بــرای فعالیت هــای دانشــجویی در نظــر گرفــت. اولیــن زمینه هــای فعالیــت 
کــه در ابتــدا ایــن فعالیــت، بــروز  دانشــجویی به صــورت جمعــی و در محیــط دانشــگاه را می تــوان بــه ابتــدای تأســیس دانشــگاه نســبت داد. هرچنــد 
کنــش ســخت مواجــه شــد. بــه گفتــۀ یراونــد آبراهامیــان، اســتاد علــوم سیاســی: »در  و ظهــور زیــادی نداشــت و بــه دلیــل فضــای ســرکوب، ســریعًا بــا وا
کــه مربــوط بــه امــور صنفــی )آن هــم در دانشــگاه تهــران(  دوران رضاشــاه هیچ گونــه حرکــت اعتراضــی از ســوی دانشــجویان، به جــز در یــک مــورد 
گــزاف بــرای آمــاده ســاختن  بــود، دیــده نمی شــود. در ســال 1316 نیــز، دانشــجویان دانشــکده حقــوق، در اعتــراض بــه هزینه هــای بیهــوده و 
ــروه، دانشــجوی بیست وشش ســاله حقــوق و دارای درجــه ســتوان دومــی،  گ ــر  ــد ولیعهــد، در کاس هــا حاضــر نشــدند. رهب دانشــگاه جهــت بازدی

به طــور پنهانــی اعــدام شــد« )آبراهامیــان، 1389: 193(.
کــه سیاســت، اجتمــاع  ــود؛ یعنــی نقطــه ای  ــه سیاســت صــرف به عنــوان نقطــۀ شــروع ب ــه مســئلۀ صنفــی و ن نکتــۀ مهــم ایــن فعالیت هــا، توجــه ب
دانشــجویان را در خــود درگیــر می کــرد و بــه همیــن دلیــل می تــوان تاقــی سیاســت و اجتمــاع را در درون فعالیت هــای دانشــجویی نیــز مشــاهده 
ــرار  ــاه فعالیت هــای اجتماعــی دانشــجویان را در دو مقطــع قبــل و بعــد از انقــاب اســامی به طــور خاصــه موردبررســی ق ــا ایــن توضیــح کوت ــرد. ب ک

می دهیــم.

1-2-2- فعالیت های اجتماعی دانشجویان در قبل از انقالب

پیــش از انقــاب اســامی، دانشــگاه مأمــن و محــل فعالیــت گروه هــای مختلــف سیاســی و اجتماعــی بــود و در تمامــی ادوار پیــش از انقــاب می تــوان 
گروه هــا در هریــک از دوره هــای زمانــی،  کــرد و هریــک از ایــن  گــروه دانشــجویان ملــی و مذهبــی و چــپ )مارکسیســت( را مشــاهده  حضــور ســه 
کــه ایــن گروه هــا هرکــدام در دوره ای قــدرت غالــب دانشــگاه را  ــا یکدیگــر انجــام دهنــد. هرچنــد  ــا ب توانســته اند فعالیت هایــی به صــورت مجــزا و ی

در اختیــار داشــته اند.
اعتراضــات دانشــجویی در زمان هــای مختلــف شــکلی متفــاوت داشــته اســت؛ امــا نخســتین تحــرکات دانشــجویی را می تــوان در اوایــل تأســیس 
کــرد. ضیــا ظریفــی، پژوهشــگر مســائل اجتماعــی ایــران می گویــد فعالیت هــا به صــورت کمیته هــای  دانشــگاه به صــورت مــدرن در ایــران مشــاهده 
دانشــجویی بــوده اســت. بــه گفتــۀ وی: »در زمــان رضاشــاه، اعتراضــات مختلفــی برگــزار شــد کــه می تــوان بــه دو اعتصــاب در مدرســۀ صنعتــی آلمــان 
کــرد. اعتراضــات در ایــن ســال ها بیشــتر خصلــت صنفــی داشــت  در ســال های 1315 و 1316 و اعتراضــات بــه کیفیــت غــذا در همیــن ســال ها اشــاره 
کــه در دانشــکده  و کمتــر خصلــت سیاســی پیــدا می کــرد. انــور خامــه ای معتقــد اســت تمــام فعالیت هــای دانشــجویی من جملــه اعتصاب هایــی 
ــژاد، عبدالصمــد کامبخــش و خــود او تصمیم گیــری می شــد و ایــن  ــا عضویــت تقــی مکی ن ــی انجــام گرفــت در کمیتــه ای ب فنــی و دانش ســرای عال
کــه هســتۀ  هســته در حقیقــت )کمیتــه مرکــزی ســازمان جوانــان و دانشــجویان( بــوده اســت«. دکتــر نصــراهلل جهانشــاهلو دربــارۀ تشــکیات مخفــی 
کــه خواننــدگان ماهنامــه دنیــا بودنــد، چــون آقایــان  اولیــه مبــارزات دانشــجویی را تشــکیل مــی داد می نویســد: »چنــد تــن از دانشــجویان خوش فکــر 
محمدرضــا قــدوه دانشــجوی دانش ســرای عالــی و محمــود نواییــو تقــی مکی نــژاد دانشــجوی دانشــکده فنــی و مجتبــی ســجادی دانشــجوی 
گــرد می آمــد. در  کــه یکجــا نخســتین ســازمان دانشــجویی را پدیــد آوردیــم، ایــن ســازمان هــر هفتــه در خانــه مــا  دانشــکده پزشــکی بــه مــا پیوســتند 
ایــن زمــان چنــد ماهــی بــود کــه دانشــکده فنــی بنیان گــذاری شــده بــود. دانشــجویان هنــوز آزمایشــگاه و اســتادان آزمــوده نداشــتند ازایــن رو ناخشــنود 
کــه ایــن ویژگــی هــر دانشــکده نوبنیــاد اســت. حــوزۀ دانشــجویی مــا در اینجــا دســت به کار شــد و دانشــجویان را بــرای اعتصــاب  بودنــد. پیداســت 
کــه حــوزۀ دانشــجویی مــا  کــرد. ایــن اعتصــاب نزدیــک یــک مــاه و شــاید بیشــتر بــه درازا کشــید. ایــن بزرگ تریــن اعتصــاب دانشــجویی بــود  آمــاده 
می توانســت رهبــری کنــد. ایــن اعتصــاب را آقایــان انــور خامــه ای و تقــی مکی نــژاد و محمــود نوایــی و عــزت اهلل عتیقه چــی ســامان دادنــد« )ضیــا 

موانع و الزامات فعالیت های اجتماعی دانشجویان در حوزۀ خیریه و رفاهی 8



ــی، 1378: 17-20(. ظریف
گــروه در دانشــگاه بــود؛ یعنــی بخــش اعظمــی از دانشــگاه، دنبالــه روی حــزب تــوده  فضــای دانشــگاه نیــز، متأثــر از حــزب تــوده و جــذب نیــروی ایــن 
گــر فعالیــت اجتماعــی به خصــوص از جانــب دانشــجویان چــپ صــورت می گیــرد، بیشــتر بــه تبعیــت از حــزب و نــه به صــورت  بــود و بــه همیــن دلیــل، ا
درون زا از درون دانشــگاه اســت. بــه همیــن دلیــل، بــازۀ زمانــی اثرگــذاری دانشــگاه در جامعــه را می تــوان بــه بعــد از کودتــای 28 مــرداد نســبت داد. 
کــرد. نقطــۀ مشــترک  بــر ایــن اســاس، مهم تریــن فعالیت هــای اجتماعــی دانشــجویان در پیــش از انقــاب را می تــوان در چنــد بــازۀ زمانــی مشــاهده 
ایــن حــرکات، ارتبــاط بــا طبقــۀ ضعیــف جامعــه و همراهــی جامعــه بــا آن هاســت؛ یعنــی در عیــن انضمامــی بــودن بــا زیســت جمعــی جامعــه، در کاســتن 

آالم افــراد نیــز مؤثــر بودنــد. بــه همیــن دلیــل در مقبولیــت سیاســی دانشــجویان در درون جامعــه نیــز اثــر زیــادی داشــتند.

1-2-2-1- سیل جوادیه و حرکت اجتماعی دانشجویان

کــه مشــارکت دانشــجویان در آن وجهــۀ اجتماعــی بســیاری مطلوبــی  کــرد، ســیل جوادیــه اســت. ســیلی  کــه می تــوان بــه آن اشــاره  نخســتین اتفاقــی 
را بــرای دانشــجویان بــه همــراه آورد.

کــه از چنــد روز  خ داد. بــارش و باران هــای زیــادی  بــه گفتــۀ عبــاس عبــدی، پژوهشــگر علــوم اجتماعــی: »ســیل جوادیــه در اول اردیبهشــت 1341 ر
پیــش آغــاز شــده بــود و از ارتفاعــات کــن و فرحــزاد وارد نهــر فیروزآبــادی می شــد، موجــب ســیل و بــروز حادثــۀ خســارت آمیز شــد. تقریبــًا بخــش اعظــم 
کــه  مناطــق جنــوب غــرب تهــران تــا جوادیــه در جریــان ایــن ســیل دچــار آســیب دیدگی جــدی شــدند« )عبــدی، 1393: 98(. نکتــۀ مهــم ایــن بــود 

ایــن نهــر راه ارتباطــی میــان جوادیــه و شــهر بــود.
کار آمــده  کــه دکتــر امینــی روی  لطــف اهلل میثمــی، فعــال سیاســی در مــورد روایــت خــود از آن اتفــاق می گویــد: »در بهــار ســال 41 )اردیبهشــت ماه( 
کــرد. پــس از شــنیدن خبــر جــاری شــدن ســیل در جنــوب شــهر  بــود، بــاران شــدیدی آمــد و ســیل در محلــۀ جوادیــه تهــران، پل هــا و خانه هــا را ویــران 
کــرد و کمکــی بــه آن هــا رســاند«. نکتــۀ واجــد اهمیــت در آن  کــه کاری بایــد  تهــران، بچه هــای دانشــجو ناراحــت و افســرده شــدند. ولولــه ای افتــاد 
زمــان قــدرت گرفتــن جبهــۀ ملــی در دانشــگاه اســت. بــه گفتــۀ میثمــی: »در آن موقــع، تشــکیات جبهــه ملــی، سراســر دانشــگاه را فــرا گرفتــه بــود و از 
طریــق همیــن تشــکیات، بچه هــا بــا ســازماندهی مخصوصــی، بــه کمــک مــردم جوادیــه شــتافتند«. شــیوۀ فعالیــت دانشــجویان هــم حضــور میدانــی 
کــه دانشــجوی داروســازی  بــود. وی می گویــد: »دانشــجویان بــا پاچه هــای بــاالزده نهــر جوادیــه را الیروبــی کردنــد. یــادم اســت مرتضــی نیلفروشــان 
کــرد.  بــود، مســئول رســیدگی بــه زخمی هــا بــود. دســته بیل یکــی از بچه هــا بــه پشــت ســر مــن خــورد و پشــت ســرم شکســت. مرتضــی آن را پانســمان 
هنــوز جــای آن شکســتگی باقــی اســت. ظهرهــا هــم دســت از کار می کشــیدیم و بــرای خــوردن ناهــار، بــه باغــی نزدیــک کشــتارگاه می رفتیــم. مــردم 
کنــار نهــر می رفتیــم، بــه زبــان ترکــی ابــراز احساســات  جوادیــه اســتقبال زیــادی از دانشــجویان کردنــد. وقتــی بعدازظهرهــا بــرای نمــاز بــه خانــه مــردم 
کــه میثمــی در بیــان خاطراتــش  می کردنــد و می گفتنــد: »اهلل ساخاســن!« یعنــی خــدا شــمارا نگــه دارد. خیلــی روحیــه گرفتــه بودیــم«. نکتــۀ مهمــی 
کــه دانشــجویان بــا مــردم پیونــد می خوردنــد.  کار بــرای اولیــن بــار صــورت گرفتــه بــود: »اولیــن بــاری بــود  کــه ایــن  بــه آن اشــاره می کنــد ایــن اســت 
بــه نظــر مــن حرکــت اجتماعــی بســیار خوبــی بــود. مســئوالن جبهــه ملــی هــم بــر عملیــات الیروبــی و ســاختن پــل، نظــارت داشــتند. یــادم می آیــد یــک 
کــرد کــه حالتــی شــبیه بازدیــد رســمی از فعالیــت بچه هــا بــه وجــود آمــده بــود. بچه هــای دانشــکده  روز عصــر، داریــوش فروهــر آمــد و از کنــار نهــر عبــور 
کــه محاســبات پل ســازی را بلــد بودنــد، ســاختن پل هــای نهــر را بــه عهــده گرفتنــد. ایــن کار، تجربــۀ خوبــی بــرای آن هــا بــود. عصرهــا  فنــی، ازآنجا
کــه دســت از کار می کشــیدیم، هــر ماشــینی مــا را ســوار می کــرد و بــه مقصــد می رســاند، حتــی ماشــین های اداره هــای دولتــی. دولــت امینــی هــم از ایــن 
کار جلوگیــری نکــرد؛ درحالی کــه ایــن جریــان، از تظاهــرات سیاســی مؤثرتــر بــود« )میثمــی،1379: 56-55(. عبــاس عبــدی نیــز در کتــاب جنبــش 
دانشــجویی پلی تکنیــک، ســهم اصلــی در امدادرســانی بــه ایــن منطقــه در ســیل مذکــور را بــر عهــدۀ دانشــجویان ایــن دانشــگاه می دانــد. وی دلیــل 
حضــور گســترده و فعــال دانشــجویان را در آن واقعــه این چنیــن بیــان می کنــد: »یــک علــت آن فعال تــر بــودن نســبی آن هــا در جنبــش دانشــجویی 
کارگاهــی و فنــی مثــل جوشــکاری و ... بــود. به ویــژه آن کــه تعــداد قابل توجهــی از  ایــن دوره بــود و علــت دیگــر آشــنایی آنــان بــا فعالیت هــای 

کــه هــر یــک در موضوعــی فنــی تخصصــی عملــی داشــتند« )عبــدی، 1393: 98(. داوطلبــان را دانشــجویان هنرســرای عالــی تشــکیل می دادنــد 
کــه بــه زنــدان اویــن رفتیــم، بچه هــا  ایــن فعالیت هــا در کنش هــای سیاســی ســال های بعــد نیــز بســیار اثرگــذار بــود. بــه گفتــۀ میثمــی: »ســال 50 
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ــتر  ــرای بیش ــت، ب ــد. در حقیق ــاد می کنن ــی ی ــه نیک ــه، ب ــن واقع ــز از ای ــران نی ــه دیگ ک ــدم  ــه ش ــا متوج ــد. آنج ــان را می گفتن ــر، خاطراتش ــرای یکدیگ ب
ــی  ــای سیاس ــود، بازخورده ــه ب ــورت گرفت ــتانه ص ــع انسان دوس ــا مناف کار ب ــن  ــه ای ــم اینک ــد«. علی رغ ــی می ش ــی تلق ــت اجتماع ــن حرک ــا اولی بچه ه
ــی ایــن  کــه نتیجــۀ خــود را در ســال های بعــد نشــان داد: »گرچــه بچه هــا، بیشــتر انگیزه هــای انســانی و غیرسیاســی داشــتند، ول بســیاری داشــت 

کــرد« )میثمــی،1379: 56-55(. حرکــت، ابعــاد سیاســی هــم پیــدا 
ــه گفتــۀ وی: »بســیاری از دانشــجویان  ــد. ب ــز ماننــد میثمــی، ایــن حرکــت را در فعالیت هــای سیاســی بعــد بســیار اثرگــذار می دان عبــاس عبــدی نی
فعــال در ایــن دوره، بعدهــا در عرصــۀ سیاســت نقــش ایفــا کردنــد. از ایــن افــراد می تــوان بــه ســعید محســن از دانشــگاه تهــران، مصطفــی شــعاعیان 

کــرد« )عبــدی، 1393: 98(. و بهــزاد نبــوی از پلــی تکنیــک اشــاره 

1-2-2-2- زلزلۀ بوئین زهرا و حرکت دانشجویان

یکــی از مرگبارتریــن و غمبارتریــن حــوادث آن زمــان، وقــوع زلزلــۀ بوئین زهــرا بــود. زلزلــه ای کــه هــزاران نفــر را بــه کام مــرگ کشــاند. حجــم ویرانــی بــه حــدی 
بــود کــه تعــداد زیــادی از روســتاها، به کلــی از بیــن رفتنــد و گروه هــای مختلــف، من جملــه دانشــجویان، در بازســازی آن نقــش ایفــا کردنــد. بــه گفتــۀ عبــاس 
عبــدی، پژوهشــگر اجتماعــی: »بعــد از زلزلــه در فراخوانــی توســط نهضــت آزادی بــرای زلزلــۀ بوئین زهــرا، درخواســت کمــک صــورت گرفــت و وظیفۀ تقســیم 
ایــن کمک هــا بــر عهــدۀ دانشــجویان پلی تکنیــک و تهــران قــرار گرفــت. هرچنــد کــه در مســیر توزیع این کمک هــا ژاندارم منطقه بر روی دانشــجویان بســیار 
حســاس شــد و آن هــا را در یــک مــورد بــه تهــران بازگردانــد« )عبــدی، 1393: 100(. لطــف اهلل میثمــی، مدیرمســئول مجلــۀ چشــم انداز ایــران دراین بــاره 
می گویــد: »در ابتــدای نخســت وزیری علــم، در 10 شــهریور 41، در بوئین زهــرا، زلزلــه عظیمــی آمــد کــه براثــر آن، حــدود ده هــزار نفــر از هم وطنــان محــروم، 
جــان ســپردند. بــه دنبــال ایــن واقعــه، دانشــجویان، جبهــه ملــی و نهضــت آزادی، به کمک زلزله زدگان شــتافتند. نهضــت آزادی تصمیم گرفــت که کاری 
انجــام دهــد و یکــی از دهکده هــای مخروبــه را آبــاد کنــد. بــرای ایــن کار، روســتای حســین آباد بوئین زهــرا را انتخــاب کردنــد و مطالعــه و طراحــی اولیــه را 
انجــام دادنــد. دکتــر شــیبانی، ســعید محســن و اصغــر بدیــع زادگان هــم بودنــد. دکتــر شــیبانی، روحیــه جالبــی داشــت. بــه کــوی امیرآبــاد می آمــد و در اتــاق 
بچه هــا را مــی زد و می گفــت: »راه بیفتیــد برویــم بوئین زهــرا« گاهــی طــرف می گفــت کــه کار یــا امتحــان دارم. دکتــر می گفــت: »بابــا امتحــان را ول کــن. ایــن 
کار واجــب اســت«. از دانشــکده های مختلــف نیــرو جمــع می کــرد و بــه بوئین زهــرا می بــرد. کمــک بــه زلزلــه زدگان، حرکــت بســیار خوبــی بــود. تصــور کنیــد 
ک را می گرفتنــد و به این ترتیــب، بچه هــا خودشــان چــاه می کندنــد.  اصغــر بدیــع زادگان تــه چــاه بــود. رشــیدی و ســعید محســن در بــاالی چــاه، ســطل خــا

ک روی ســرش ریختــه بــود، شــناخته نمی شــد« )میثمــی، 1379: 86-87(. اصغــر کــه از چــاه بــاال آمــده بــود، ازبس کــه خــا
کــه محــل خاصــی  کــه: »پــس از ایــن جریــان و آرام شــدن اوضــاع، کوشــش شــد  عبــاس عبــدی در مــورد فعالیــت دانشــجویان پلی تکنیــک می گویــد 
کار شــد. از ســوی  کننــد. ازایــن رو حســن حبیبــی از طــرف کمیتــه دانشــگاه جبهــه ملــی مســئول ایــن  بــرای بازســازی انتخــاب و در آن فعالیــت 
کــه رئیــس آن ولیعهــد هلنــد بــود تعــدادی از دانشــجویان   Cosek دیگــر کمک هــای جهانــی بــرای زلزلــه زدگان نیــز در راه بــود. موسســه ای بــه نــام
ج  کــه درنهایــت بــا دانشــجویان جبهــه ملــی کمــپ خــود را در روســتای دوز کشــورهای مختلــف را بــا منابــع مالــی بــرای بازســازی بــه ایــران فرســتاد 

ــدی، 1393: 100(. ــد« )عب ــتقر کردن مس
کار، مثــل ســاختن نهــر  گفتــۀ وی: »ایــن  کار در باالرفتــن ســرمایه اجتماعــی دانشــجویان هــم اثــر بســیاری داشــت. بــه  گفتــۀ میثمــی، ایــن  بــه 
ــادی داشــت و بچه هــا هــم خیلــی خوشــحال شــدند. در حســین آباد، بچه هــای نهضــت، کاس تشــکیل داده  جوادیــه، تأثیــر اجتماعــی خیلــی زی
کــه دوبــاره آبــاد شــده بــود، نهضت آبــاد می گفتنــد. رژیــم، از حادثــه زلزلــه،  بودنــد و بچه هــای روســتایی را باســواد می کردنــد. بچه هــا بــه ایــن روســتا 
بهــت زده شــده بــود و چنــدان بــه بازســازی نپرداخــت. بیشــتر کارهــا را بچه هــای نهضــت آزادی و دانشــجویان و مراجــع تقلیــد، بــا همــت شــخصی، 
کار  ــی  ــع زادگان و ســعید محســن و آقــای رشــیدی از دانشــجویان فنــی، خیل ــد. آقــای دکتــر شــیبانی، خیلــی زحمــت کشــید. اصغــر بدی انجــام دادن

کردنــد« )میثمــی، 1379: 86-87(.

1-2-2-3- توجه به بی سوادی

بــه گفتــۀ عبــاس عبــدی، پژوهشــگر درزمینــۀ فعالیت هــای دانشــجویی، فعالیــت دانشــجویان صرفــًا بــه بحران هــا محــدود نمی شــد و نســبت 
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ــا  ــارزه ب ــرورت مب ــاع از ض ــی در دف ــک تظاهرات ــگاه پلی تکنی ــاه 1340 در دانش ــل در مهرم ــن دلی ــه همی ــد. ب ــاس بودن ــیار حس ــوادی نیــز بس ــه بی س ب
بی ســوادی برگــزار شــد. در ایــن دوره دانشــجویان مــکان مناســبی بــرای فعالیت هــای خــود نداشــتند و در کاس هــای درس و منازلشــان ایــن کارهــا 
را انجــام می دادنــد. همچنیــن بــرای افزایــش دانــش دانشــجویان کتابخانــه ای بــا کمــک جبهــه ملــی و کمــک مالــی دکتــر مصــدق در منــزل بهــزاد 

نبــوی شــکل گرفتــه بــود و دانشــجویان عضــو از ایــن کتابخانــه به عنــوان منبــع مطالعاتــی اســتفاده می کردنــد )عبــدی، 1393: 101(.

1-2-2-4- کمک مالی به دانشجویان بی بضاعت

کــه در بــازۀ زمانــی 1343 تــا 1347 در دانشــگاه و توســط دانشــجویان و اســاتید انجــام می گرفــت، کمــک از طریــق وام هــای  یکــی از فعالیت هایــی 
کــه ایــن کمــک نیــز بیشــتر بــرای دانشــجویان سیاســی صــورت می گرفــت )عبــدی،  غ التحصیــان بــود؛  دانشــجویی ســازمان صنفــی و انجمــن فار

.)159 :1393

1-2-2-5- اعتراض به گرانی بلیت اتوبوس

دیگــر اتفــاق مهــم در پیــش از انقــاب را می تــوان در اعتــراض بــه ســه برابــر شــدن قیمــت بلیــت اتوبوس هــای بین شــهری در ســال 1348 دانســت. 
اعتراضــی کــه درنهایــت بــه لغــو مصوبــه منجــر شــد. در ایــن اعتراضــات دانشــجویان دانشــگاه تهــران و دانشــگاه پلی تکنیــک نقــش پررنگــی داشــتند. 
عبــدی می گویــد: »ایــن تصمیــم از ابتــدای بهمن مــاه در پلی تکنیــک و توســط ســازمان صنفــی دانشــجویان و دانشــجویان چــپ و در اعتــراض بــه دو 
برابــر شــدن قیمــت بلیــت اتوبــوس آغــاز شــد. در ابتــدا اعتراضــات به صــورت شعارنویســی و اطاعیه هــای کوچــک در ســطح شــهر آغــاز شــد و بنــا بــود 
کــه دوم اســفند ایــن تظاهــرات خیابانــی شــود. ایــن مســئله به مرورزمــان عمومــی شــد تــا اینکــه در دوم اســفندماه شــهر ملتهــب شــد و حرکاتــی فراتــر از 
ســوار نشــدن بــه اتوبــوس صــورت گرفــت و دانش آمــوزان نیــز وارد میــدان شــدند. اتوبوس هــا آتــش زده شــد و شیشــه بســیاری از آن هــا شکســت و در 
درون دانشــگاه نیــز اعتــراض صــورت می گرفــت. ایــن قضیــه 10 تــا 15 روز در درون دانشــگاه تــداوم داشــت و درنهایــت بــا حملــۀ گارد بــه دانشــگاه و 
اخــراج دانشــجویان و حــذف تــرم )در دانشــگاه های پلی تکنیــک، تهــران و آریامهــر و دانش ســرای عالــی( و بازگشــت قیمت هــا بــه گذشــته، قضیــه 
فیصلــه پیــدا کــرد. در میــان دانشــجویان، 100 نفــر بازداشــت شــده و 52 نفــر اخــراج شــده و بــه ســربازی فرســتاده شــدند. هرچنــد کــه رئیــس دانشــگاه 
کــه در بیــرون از دانشــگاه تهــران  کــه بعــد از اتمــام خدمــت همــۀ آن هــا بــه دانشــگاه برگردانــد؛ امــا ابعــاد ایــن اعتــراض بــه حــدی بــود  ایــن قــول را داد 
ــجویی  ــرات دانش ــه تظاه ــز ب ــر نی ــی آریامه ــگاه صنعت ــجویان دانش ــار دانش ــن ب ــرای اولی ــد و ب ــش می زن ــران آت ــگاه ته ــوی دانش ــود را جل ــر خ ــک نف ی

دانشــجویان پلی تکنیــک و تهــران می پیوندند«)عبــدی، 1393: 198-195(.
مراد ثقفی، فعال سیاسی، روایت خود از حادثه را به این شکل بیان می کند:

»آن هــا گروه هــای ضربــت دانشــجویی تشــکیل داده و بــا ایــن عنــوان بــه خیابان هــا ریختنــد و ایــن گروه هــای ضربــت در هماهنگی 
ــرده و در  ک ــون  ــا را واژگ ــورد اتوبوس ه ــد م ــد و در چن ــاد می کردن ــدان ایج ــا راه بن ــرده و در خیابان ه ک ــف  ــا را متوق ــم اتوبوس ه ــا ه ب
کنــده می شــدند و بــا ایجــاد راه بندان هــا مانــع حرکــت اتوبوس هــا می شــدند. ایــن حرکت هــا بــا  یــک جنگ وگریــز بــا پلیــس پرا
ســازماندهی گروه هــای دانش آمــوزی از طــرف دانشــجویان نیــز ادامــه داشــت و بــه مــدت دو روز رفت وآمــد در شــهر مختــل شــده 
ــدن  ــرد، دســتور بازگردان ــه ســر می ب ج ب ــرای تفریحــات در مســافرت خــار ــه ب ــود و شــاه از وحشــت گســترش اعتراضــات درحالی ک ب
قیمــت اتوبــوس بــه همــان میــزان قبلــی را داد و درحالی کــه دانشــجویان زیــادی در ایــن درگیری هــا بازداشــت شــده بودنــد، از تــرس 

گســترش اعتراضــات همــه را آزاد کردنــد و مــردم دراین بــاره جشــن پیــروزی گرفتنــد« )رادیــو زمانــه، 1392(.

1-2-2-6- زلزله طبس

خ داد و بیــش از 11 هــزار نفــر در آنجــا کشــته شــدند. هم زمانــی ایــن زلزلــه بــا انقــاب و حــس  در 19 شــهریور 1357، زلزلــه ای مهیــب در شــهر طبــس ر
کــه خــود در آن زمــان دانشــجو بــود:  ــا آن، دانشــجویان را بیــش از گذشــته بــه ایــن اتفــاق تلــخ پیونــد داد. بــه گفتــۀ عبــاس عبــدی  ع دوســتی ب نو
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کــه نشــان دهنــد دولــت نــه قــادر بــه کمــک بــه مــردم اســت و نــه می خواهــد. همچنیــن زمینــه ای  »آنجــا عرصــه ای بــرای رقابــت بــا حکومــت بــود؛ 
بــود تــا هرکــس و هــر گروهــی خــود را نشــان دهــد«. یعنــی در آنجــا هــر گروهــی اعــم از حکومــت، چــپ، مجاهــد و مســلمان، بــه دنبــال شــکل دهی 
ــدام از  ــه همیــن دلیــل هرک خ داد. ب ــان گروه هــای مختلــف فکــری در آنجــا ر ــود و نخســتین اختافــات می ــه طبــس ب ــه جمعیــت خــود و کمــک ب ب

ــه زدگان پرداخــت )عبــدی، 1393: 282-281(. ــه زلزل ــه احــداث کمــپ و کمــک ب گروه هــای دانشــجویی به صــورت مجــزا خــود ب

1-2-2-7- جمع بندی

ــذاری  ــوان آن را محــور کنشــگری و اثرگ ــه شــاید بت ک ــرد. نکتــۀ نخســت  ک ــد مســئله اشــاره  ــه چن ــوان ب در مــورد فعالیت هــای قبــل از انقــاب، می ت
ــۀ 20،  ــه در ده ک ــگاهی  ــکل داد. دانش ــود ش ــرای خ ــن ب ــه ای نمادی ــش، وجه ــن کن ــا ای ــگاه ب ــت. دانش ــۀ 16 آذر 1332 اس ــت، واقع ــگاه دانس دانش
ــت  ــر آن ذهنی ــود و دیگ ــام داده ب ــی انج ــیار باالی ــۀ بس ــا هزین ــتقل، ب ــی مس ــرد، کنش ــادر می ک ــن متب ــزاب را در ذه ــت از اح ــتر تبعی ــش بیش کنش های
گذشــته کــه تبعیــت کامــل از احــزاب بیــرون از دانشــگاه را دارد، از میــان بــرده بــود. جامعــه بــه همیــن دلیــل، دانشــگاه را به عنــوان یکــی از مرهم هــای 
ــه فعالیــت اجتماعــی  ــار فعالیــت سیاســی روی ب کن ــه همیــن دلیــل، در فضــای ســرکوب سیاســی، دانشــجویان در  ــود. ب مشــکات خــود پذیرفتــه ب
کمــک مالــی مســتقیم بــه  آوردنــد. ایــن فعالیت هــا در حوزه هــای مختلــف ماننــد امدادرســانی )کمــک بــه آســیب دیدگان در ســیل و زلزلــه(، 
دانشــجویان کم بضاعــت، آموزشــی و فرهنگــی در قالــب کمــک بــه ســوادآموزی و یــک حرکــت اعتراضــی مطالبه گرانــه و جلودارانــه در قیــاس بــا ســایر 
اقشــار جامعــه نســبت بــه گران شــدن بلیــت اتوبــوس، بــود. می تــوان حــدس زد کــه مشــابه ایــن دســت از فعالیت هــا در مقیاس هــای محدودتــری نیــز 
وجــود داشــته اند کــه یــا در منابــع یادشــده بــه آن اشــاره نشــده و یــا نقــل آن هــا در منابعــی هســت کــه از دســترس پژوهشــگران حاضــر دور بــوده اســت. 
کــه ایــن پیشــتازی در  ــر اســاس منابــع مورداســتفاده در ایــن پژوهــش نقــش پررنگ تــری داشــته اند  دانشــجویان دانشــکده های فنــی دســت کم ب
ع خدمــات ارائه شــده بــه جامعــه )نظیــر پل ســازی و...( خــود را نشــان داده اســت. در پشــت صحنه بســیاری از ایــن حرکت هــای اجتماعــی،  نــو
صف آرایی هــای سیاســی قابــل درک و ردیابــی بــوده اســت. نتیجــه حضــور در ایــن فعالیت هــا و بــروز چنــد کنــش اثرگــذار، ایجــاد یــا گســترش ســرمایۀ 
اجتماعــی در میــان دانشــجویان بــود. دانشــجویان تنهــا و تنهــا بــه نیــت کاهــش آالم مــردم بــه همراهــی در اجتمــاع روی آورده بودنــد، امــا نتیجــه اش 
ــه بعضــًا در حــوزۀ  ک کــی  ــرد؛ یعنــی علی رغــم تمامــی انفکا ک ــه در بحبوحــۀ انقــاب و در تظاهــرات مردمــی از آن اســتفاده  ک ــود  ســرمایه اجتماعــی ب
کــه تفکیکــی در ســاحت کان سیاســت و جامعــه  ح می شــود، در زمیــن واقعیــت چنیــن جدایــی وجــود نــدارد. چرا سیاســت و اجتمــاع در نظــرات مطــر

وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل، نتیجــۀ کنش هــای اجتماعــی هــم در لحظــه و هــم در آینــده خــود را نشــان می دهــد.

1-2-3- فعالیت های اجتماعی دانشجویان بعد از انقالب اسالمی ایران

ع انقــاب، فعالیــت دانشــجویی رنــگ و بــوی دیگــری بــه خــود گرفــت و همــۀ گروه هــای موجــود در دانشــگاه فعالیــت خــود را شــروع کردنــد.  بــا وقــو
شــاید بتــوان نخســتین فعالیــت اجتماعــی در دانشــگاه را بــه اســفندماه ســال 1357 نســبت داد. هم زمــان بــا تغییــر رژیــم، در بعضــی مناطــق 

کردســتان بودنــد. گرفتــه بــود. عمده تریــن مناطــق سیســتان، ترکمن صحــرا، خوزســتان و  شــورش هایی صــورت 
ــۀ  ــاب، وظیف ــش از انق ــال های پی ــه در س ک ــران(  ــی و ته ــر، مل ــک، آریامه ــگاه پلی تکنی ــر 4 دانش ــتمل ب ــدت )مش ــم وح ــر تحکی ــس دفت ــروه مؤس گ
هماهنگــی تظاهــرات را بــه عهــده داشــت، در ایــن اتفاقــات نیــز وارد عمــل شــد و دانشــگاه پلی تکنیــک بــه سرپرســتی محســن میردامــادی بــه اســتان 
ــتان و  ــه سیس ــران ب ــگاه ته ــتان و دانش ــتان خوزس ــه اس ــی ب ــگاه مل ــرا و دانش ــه ترکمن صح ــرزاده ب ــتی اصغ ــه سرپرس ــر ب ــگاه آریامه ــتان، دانش کردس
کــه در اســفندماه 1357 شــروع شــد، عمــده دلیــل اعتراضــات از منظــر دانشــجویان، نبــودن امکانــات  بلوچســتان رفتنــد. در ســفر بــه ایــن اســتان ها 
گــروه تــا نــوروز 1358 بــه کمک رســانی در ایــن مناطــق ادامــه دادنــد و بعــد از عیــد نــوروز، برخــی  کــی بــود. ایــن  اولیــۀ زندگــی اعــم از بهداشــتی و خورا
گــروه از دانشــجویان کمــی بعــد زمینه ســاز تشــکیل جهــاد ســازندگی در 27  از نیروهــا بــه تهــران برگشــته و برخــی دیگــر در ایــن مناطــق ماندنــد. ایــن 

فروردیــن 1358 شــدند. ایــن اتفــاق را شــاید بتــوان مهم تریــن حرکــت اجتماعــی دانشــجویان در آن دوره دانســت.
کارویژه هــای دانشــگاه و فعالیــت دانشــجویی بــه  ع جنــگ ایــران و عــراق، دیگــر  ع انقــاب فرهنگــی و یکدســت شــدن دانشــگاه و وقــو بــا وقــو
محــاق رفــت و دفتــر تحکیــم وحــدت به عنــوان تنهــا تشــکل موجــود در دانشــگاه، وظیفــۀ تبلیــغ جنــگ و کارویژه هــای سیاســت داخلــی را برعهــده 
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کار آمــدن دولــت هاشــمی، فضــای اجتماعــی و سیاســی شــکلی متفــاوت بــه خــود گرفــت، امــا عمــدۀ درگیری هــای  گرفــت. بــا اتمــام جنــگ و روی 
دانشــجویان بــا مســائل سیاســی در دانشــگاه بــود. حتــی مســائل فرهنگــی و اجتماعــی در دولــت اول هاشــمی در معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی و 
کــه در اعتراضــات ســال های 1373  در دولــت دوم هاشــمی در معاونــت حقوقــی و پارلمانــی و فرهنگــی دنبــال می شــد. فضــا بــه حــدی سیاســی بــود 
کنــش زیــادی از دانشــجویان و دفتــر تحکیــم وحــدت مواجــه نبودیــم و تمامــی فعالیت هــا مطابــق بــا تقابــل و یــا عــدم تقابــل بــا دولــت  و 1374، بــا وا

هاشــمی و سیاســت های جدیــد داخلــی و خارجــی جمهــوری اســامی شــکل می گرفــت.
اولیــن زمینه هــا بــرای تفکیــک فعالیــت سیاســی و اجتماعــی در میــان دانشــجویان را می تــوان بــه زمســتان 1376 نســبت داد. تــا پیش ازایــن، 
گفتــۀ ابوالحســن ریاضــی، مدیــر ســابق  کمیته هــا، ذیــل انجمــن اســامی تعریــف می شــد. بــه  شــورای صنفــی دانشــجویان به عنــوان یکــی از 
ح  دانشــجویی وزارت علــوم: »زمســتان 1376 بــرای اولیــن بــار ایــده ســاماندهی شــوراهای صنفــی معاونــت دانشــجویی دانشــگاه تهــران مطــر
گردیــد. هم زمــان بــا ایــن پیشــنهاد، ایــده تشــکل کانون هــای فرهنگی-هنــری دانشــجویان توســط اداره کل فرهنگــی وزارت علــوم، به صــورت 
کــی از وجــود مطالبــات فرهنگــی و هنــری دانشــجویان در ســال های پــس از 1370  آزمایشــی ســازماندهی شــد«. بــه گفتــۀ وی: »ســوابق موجــود حا
اســت. سمت وســوی ایــن مطالبــات، در جهــت تفکیــک فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری از جریانــات سیاســی بــود. در ایــن راســتا طــی ســال های 
کــه به صــورت غیررســمی در حاشــیه فعالیت هــای فوق برنامــه  1376-1370، هســته هایی فرهنگــی در برخــی از دانشــگاه ها بــه وجــود آمدنــد 
ــال  ــاوری در س ــات و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــور فرهنگ ــد. اداره کل ام ــازماندهی می کردن ــری را س ــور هن ــی از ام ــجویی برخ ــات دانش ادارات خدم
ــه ایــن  ــس از بررســی تجرب ــی نمــوده و پ ــا را مثبــت ارزیاب ــای فرهنگــی در دانشــگاه ها، گســترش کانون ه ــا بررســی مــوارد موفــق فعالیت ه 1376 ب
کار آمــدن دولــت خاتمــی در ســال 1377، بــرای  کار قــرار داد« )ریاضــی، 1389: 79-80(. بــا روی  مجموعه هــا، قانونمنــدی کانون هــا را در دســتور 
اولیــن بــار، معاونــت فرهنگــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری به عنــوان معاونتــی منفــک از معاونــت دانشــجویی در وزارتخانــه ایجــاد شــد و »اول 
تیرمــاه 1377 به طــور رســمی و طــی حکمــی دکتــر هــادی خانیکــی به عنــوان معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی منصــوب شــد« )الونــدی، 1396: 11(. 
بــه گفتــۀ ریاضــی فعالیــت غیررســمی کانون هــا در ســال 1377 آغــاز شــد و بعــدازآن پــس از یــک ســال فعالیــت غیررســمی و نظرخواهــی از مدیــران 
کانون هــای فرهنگــی و هنــری دانشــجویان« به صــورت آزمایشــی در اســفند  فرهنگــی و معاونــان دانشــجویی دانشــگاه ها آیین نامــه »تشــکیل 
ع کانون هــا موردبررســی مجــدد قــرار گرفــت.  1378 بــه دانشــگاه ها ابــاغ شــد. بــه گفتــۀ وی: »در طــی دورۀ آزمایشــی تــا ســال 1380، حوزه هــای تنــو
در ایــن بازنگــری کانون هــای فرهنــگ و اندیشــه شــامل مطالعــات فرهنگــی، گفتگــوی تمدن هــا، ایرانگــردی و جهانگــردی و نیــز کانون هــای 
اجتماعــی نظیــر محیط زیســت، آســیب های اجتماعــی و امــداد، بــه حوزه هــای هفت گانــه قبلــی یعنــی قــرآن و عتــرت، ادبــی، فیلــم و عکــس، 
موســیقی، هنرهــای نمایشــی، هنرهــای تجســمی و صنایع دســتی افــزوده شــد. ســرانجام متــن بازنویســی شــده در تاریــخ 1380/11/14 بــه امضــای 

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه دانشــگاه های سراســر کشــور ابــاغ گردیــد« )ریاضــی، 1389: 80(.
کنــار تشــکل های سیاســی و صنفــی منجــر بــه تکثــر رویکردهــای مربــوط بــه مســائل اجتماعــی  شــکل گیری کانون هــای فرهنگــی و هنــری نیــز در 

شــد. ایــن تکثــر، در جامعــه نیــز خــود را نشــان مــی داد. رویکــرد دولــت بــه جوانــان نیــز، عامــل مشــارکت جوانــان بــود.
کــه عــده ای سیاســت، عــده ای اجتمــاع و مســئلۀ عدالــت و محرومیــت و عــده ای فرهنــگ را  نتیجــۀ تکثــر تشــکلی و کانونــی در دانشــگاه ایــن شــد 
کــه در دهــۀ 60  گــروه بــا عینــک خــاص خــود، رویکــردی خــاص را بــه تمامــی مســائل داشــته باشــند؛ و دانشــگاهی  معیــار ســنجش قــرار دهنــد و هــر 
تنهــا دو تشــکل دانشــجویی بــا ضوابــط حضــور ســخت در آن هــا را درون خــود داشــت، در اواخــر دهــۀ 70 و ابتــدای دهــۀ 80 بــا تکثــر تشــکلی و کانونــی 
کنــش درســتی مواجــه نشــد و بخــش منتقــد آن بــا ســرکوب مواجــه شــد؛ امــا  کــه ایــن تکثــر، در فضــای سیاســی بــا وا و عضــوی مواجــه شــد. هرچنــد 
تفــاوت دهــۀ 80 بــا دهــۀ 60، در تغییــر فضــای سیاســی و اجتماعــی کشــور بــود و بــه همیــن دلیــل امــکان حــذف ایــن تکثــر در جامعــه وجــود نداشــت. 
بنــا بــه گــزارش ســازمان ملــی جوانــان در ســال 1385، تأســیس ســازمان ملــی جوانــان، دادن مجــوز بــه ســازمان های غیردولتــی جوانــان و تخصیــص 
امکانــات و تســهیات ویــژه بــه ایــن نهادهــای مدنــی، همــه در پویایــی تشــکل های جوانــان اثــر داشــت. ســازمان ملــی جوانــان از ســال 1379 شــروع 
کــرد و در همــان ســال تعــداد 119 ســازمان غیردولتــی جوانــان مجــوز فعالیــت گرفتنــد. ایــن  بــه صــدور مجــوز بــرای ســازمان های غیردولتــی جوانــان 
آمــار تــا پایــان ســال 1384 بــه بیــش از دو هــزار تشــکل رســید. حــدود یک چهــارم ایــن تشــکل ها بــرای فعالیــت در حوزه هــای علمــی و پژوهشــی ثبــت 
شــده بــود و پــس ازآن فعالیت هــای »هنــری و ادبــی« بــا 18 درصــد، فعالیت هــای »میــراث فرهنگــی و گردشــگری« بــا 15 درصــد و فعالیت هــای 
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»اعتقادی-مذهبــی« بــا نزدیــک بــه 13 درصــد در رتبه هــای بعــدی قــرار داشــتند. در ایــن میــان فقــط 4 درصــد از ایــن تشــکل ها عاقه منــد بــه 
ــان  ــه فعالیــت در حــوزۀ زن ــان عاقه منــد ب ــد. البتــه تعــداد جوان ــان فعالیــت می کردن ــد و 2 درصــد در حــوزۀ زن فعالیــت در حــوزۀ محیط زیســت بودن
ــد از ســازمان  ــان تشــکیل می دادن کثریــت آن هــا را جوان کــه ا گــروه زیســت محیطی  ــه ایــن ارقــام نمی شــد و بیــش از 400  و محیط زیســت محــدود ب
حفاظــت از محیط زیســت مجــوز گرفتــه بودنــد و 49 تشــکل جوانــان در مرکــز امــور مشــارکت زنــان ثبــت شــده بودنــد )ســازمان ملــی جوانــان، 1385(.

ــه  ــا ب ــای فعالیت ه ــد، فض ــکل های منتق ــا و تش ــدن انجمن ه ــگاه ها و بسته ش ــجویان در دانش ــا دانش ــی ب ــورد سیاس ــل برخ ــه دلی ــا، ب ــن فض در همی
کــرد و فعالیت هــای اجتماعــی به عنــوان یکــی از کارویژه هــای دانشــگاه بــدل شــد.  ســمت فعالیت هــای اجتماعــی و فرهنگــی و هنــری میــل پیــدا 
ایــن فعالیت هــا در گروه هــای مختلــف سیاســی صــورت می گرفــت و به عنــوان یکــی از فعالیت هــای کم هزینــه و موردحمایــت مســئولین شــناخته 
کــه در مســیر ممکــن بــود ســنگ اندازی هایی صــورت بگیــرد. ایــن تصــور تــا دولــت اول روحانــی پابرجــا بــود؛ امــا بازداشــت فعالیــن  می شــد. هرچنــد 
ــه  ــل آن ک ــه دلی ــز ب ــا 1392 نی ــی 1384 ت ــازۀ زمان ــه در ب ک ــد  ــرد. )هرچن ک ــه دار  ــز خدش ــور را نی ــن تص ــتی ای ــن محیط زیس ــی و فعالی ــام عل ــت ام جمعی
کــرد و ایــن تشــکل ها بــا  ــا در بســته مواجــه شــدند، فعالیــت بــه ســمت کانون هــا و تشــکل های اجتماعــی میــل پیــدا  تشــکل های سیاســی منتقــد ب

محدودیــت مواجــه شــدند.(
کــرد. بخــش رســمی بــه فعالیــت تشــکلی در درون  فعالیت هــای اجتماعــی دانشــجویان را می تــوان بــه دو بخــش رســمی و غیررســمی تقســیم بندی 
و بیــرون دانشــگاه روی آورد و بخــش غیررســمی نیــز در قالــب فعالیــن مدنــی کنش هایشــان را انجــام می دادنــد. بــه همیــن دلیــل در ایــن پژوهــش 
هــم تشــکل های غیررســمی و هــم تشــکل های رســمی کــه در دهــۀ 80 و بعــد از ســال 1384 مجــوز تأســیس گرفتــه و نقــش مهمــی در فضــای جامعــه 

و دانشــگاه داشــتند، موردبررســی قــرار می گیرنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه طــی ســال های موردبررســی، دانشــجویان در دو حــوزۀ عمــده سیاســی و اجتماعــی فعالیــت دانشــجویی داشــته اند، توجــه بــه 
ایــن نکتــه مهــم اســت کــه برخــی از تشــکل ها کــه کارکــرد سیاســی دارنــد، در برهه هایــی کارکــرد اجتماعــی پیــدا کــرده و کارکــرد اجتماعــی را به عنــوان 
بخشــی از کارویــژۀ عــام خــود می داننــد. برخــی دیگــر نیــز صرفــًا بــه کارکــرد اجتماعــی پرداختــه و بــه سیاســت توجــه چندانــی ندارنــد. البتــه بــا توجــه 
بــه در هــم تنیدگــی فعالیت هــای سیاســی و اجتماعــی نمی تــوان بــا قاطعیــت محــور مشــخص و یگانــه ای بــرای هیچ یــک از تشــکل ها و کانون هــا 
ــام  ــی را انج ــی و اجتماع ــای سیاس ــی از فعالیت ه ــم ترکیب ــمی ترند و ه ــم رس ــه ه ک ــم  ــکل هایی می پردازی ــرور تش ــه م ــدا ب ــال ابت ــرد. بااین ح ک ــدا  پی
کمیتــی،  کــه هرچنــد دارای مجوزهــای رســمی هســتند ولــی در ســاختار حا می دهنــد و ســپس بــه معرفــی دســته ای از تشــکل ها خواهیــم پرداخــت 
ــًا اجتماعــی می داننــد. از تشــکل های گفته شــده در ذیــل، بســته  کنــار ویژگــی پیش گفتــه، فعالیــت خــود را نیــز عمدت رســمیت چندانــی ندارنــد. در 
گــزارش به تفصیــل  کــه در ادامــۀ  بــه ســطح دسترســی بــه اعضــای آن و یــا تمایــل بــه مصاحبــه در میــان آن هــا، مصاحبه هایــی صــورت گرفتــه اســت 

ــد. ــکل ها می آی ــن تش ــده از ای ــراد مصاحبه کنن ــامی اف اس

1-2-3-1- تشکل های سیاسی و اجتماعی

1-2-3-1-1- بسیج دانشجویی

بســیج دانشــجویی در 13 دی مــاه 1369 بــا تصویــب شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تأســیس شــد )رمضــان پــور کروجــی، 1369: 2(. ایــن تشــکل 
کــرد و در دانشــگاه ها بــه مدافــع وضــع  در ابتــدا، کارکــردش زنــده نگه داشــتن یــاد شــهدا در دانشــگاه بــود؛ امــا بعــد از مدتــی، کارکــرد سیاســی نیــز پیــدا 
موجــود بــدل شــد؛ امــا ایــن تشــکل، بعــد از ســال 1379 بــا توجــه بــه تغییــر نــام جهــاد ســازندگی بــه بســیج ســازندگی، روی بــه اردوهــای جهــادی 
ــا دســتور مقــام معظــم رهبــری  ــا همــت و توجــه رهبــر انقــاب بــه مشــعلی بــرای نســل های بعــد تبدیــل شــد. در ایــن ســال ب آورد »در ســال 1379 ب
کثــری از تــوان و همیــاری جوانــان بــرای عمــران و آبادانــی کشــور راه انــدازی شــد. درواقــع  تشــکیات جدیــد »بســیج ســازندگی« بــرای اســتفاده حدا

بســیج ســازندگی جایگزیــن جهــاد ســازندگی شــد« )باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 1398/06/1(.
کیــد بــر  از آن ســال بــه بعــد، هرســاله در مقاطعــی از ســال، بســیج دانشــجویی به عنــوان یــک ســازمان دانشــجویی بخشــی از کارویــژۀ خــود را تأ
کنــون نیــز در ســازمان بســیج دانشــجویی کل کشــور، تحــت عنــوان معاونــت جهــادی و  کــرده و ا روی فعالیت هــای اجتماعــی و جهــاد تعریــف 

قرارگاه هــای زیرمجموعــه آن، به صــورت ویــژه بــه ایــن امــور می پردازنــد.
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1-2-3-1-2- جنبش عدالت خواه دانشجویی

کــه دغدغــۀ مســائل اجتماعــی دارد را جنبــش عدالت خــواه دانســت. ایــن  شــاید بتــوان مهم تریــن تشــکل دانشــجویی همســو بــا جنــاح راســت 
ــکل گیری  ــاید ش ــد. ش ــت می یاب ــت وجوی عدال ــه در جس ــی بلک ــای سیاس ــه بازی ه ــه در میان ــود را ن ــانش خ ــۀ مؤسس ــه گفت ــجویی، ب ــکل دانش تش
گــزارش رجانیــوز: »ســرمای ســال 1383  کمیــت، ایــن ذهنیــت را بــه وجــود آورده اســت. بــه  جنبــش عدالت خــواه و بعضــًا تقابل هــای مختلــف بــا حا
کشته شــدگان را اعــام می کردنــد. در ایــن شــرایط هیئــت دولــت حمایــت ســریع از  کــرد. از اوایــل آذرمــاه هــرروز رســانه ها آمــار  همــه را غافلگیــر 
کــرد. بیســت و دوم آذر 1383، جلســۀ هیئــت دولــت بــه ریاســت ســیدمحمد خاتمــی و وزیــر کشــور گزارشــی از ســاماندهی  بی خانمان هــا را تصویــب 
متکدیــان و کارتن خواب هــا ارائــه کــرد. بــر اســاس ایــن گــزارش، ســاالنه 10 هــزار متکــدی در کشــور ســاماندهی شــده اند و دولــت نیــز تــا آن زمــان مبلــغ 
گــزارش یادشــده،  کــرده اســت. رئیس جمهــور پــس از  62 میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای نگهــداری و ســاماندهی ایــن افــراد در ســطح کشــور پرداخــت 
کثــر ظــرف 10 روز بــا همــکاری دســتگاه های  کــرد حدا ضمــن اظهــار تأســف از وضعیــت ایــن افــراد در جامعــه، وزیــر رفــاه و تأمیــن اجتماعــی را مکلــف 
کــرد عــاوه بــر  کــرده و بــه هیئــت دولــت ارائــه کنــد. هیئــت دولــت همچنیــن مقــرر  ح الزم بــرای پوشــش حمایتــی ایــن افــراد را تهیــه  ذی ربــط طــر
گیــرد. گفتــه  اعتبــارات موجــود مبلــغ یــک میلیــارد و 500 میلیــون ریــال بــرای نگهــداری متکدیــان و بی خانمان هــا در اختیــار وزارت کشــور قــرار 
کــه اغلــب آن هــا مجهول الهویــه بوده انــد، جــان خــود را ازدســت داده اند. در  کارتن خــواب  می شــد در طــی 23 روز در نقــاط مختلــف تهــران 47 
کــه پیش ازایــن مراتــب اعتــراض خــود را از طریــق  چنیــن شــرایطی کم کــم خروشــی دانشــجویی در شــهر شــکل گرفــت. دانشــجویان عدالت خــواه 
کــرده بودنــد، ایــن بــار تصمیــم گرفتنــد هــر شــب جلــوی یکــی از نهادهــای مســئول تحصــن کننــد و در  نامه هایــی بــه دســتگاه های مربوطــه اعــام 
همــان هــوای ســرد بــه شــیوه کارتن خواب هــا در خیابــان بخوابنــد« )ســایت رجانیــوز، 1396/06/19(. ایــن تجمــع در چنــد شــب و در جلــوی کمیتــه 
امــداد، شــهرداری تهــران، ســازمان بهزیســتی و وزارت بهداشــت صــورت دادنــد و ایــن تجمعــات و حضــور شــخصیت های سیاســی و اجتماعــی در 
میــان دانشــجویان منجــر بــه بازتــاب رســانه ای آن شــد و درنتیجــه، گرمخانه هــا بــه پذیــرش کارتن خواب هــا روی آوردنــد. ایــن حرکــت به نوعــی 
زمینه ســاز تشــکیل ایــن تشــکل دانشــجویی شــد. ایــن تشــکل، در میــان تشــکل های دانشــجویی نزدیــک بــه جنــاح راســت، بیشــترین نزدیکــی را بــا 
گــروه دانشــجویی بــا فعالیــن  کــه موردتوجــه ایــن تشــکل قــرار گرفتــه، همراهــی ایــن  اعتراضــات اجتماعــی و مســائل اجتماعــی دارد. دیگــر اتفاقاتــی 

کارگــری و راننــدگان کامیــون در اعتراضــات معیشتی شــان بــوده اســت.

1-2-3-1-3- شورای صنفی دانشجویان

کــه بــه دنبــال بهبــود وضعیــت رفاهــی و معیشــتی دانشــجویان دانشــگاه اســت، شــناخته  شــورای صنفــی دانشــجویان، به عنــوان تشــکلی رســمی 
ــرای فعالیــت دانشــجویی، دانشــجویان متمایــل بــه چــپ )اعــم از مارکسیســت و فعالیــن غیرمســلمان( بــه  می شــود؛ امــا بــه دلیــل نبــود مأمنــی ب
پایــگاه بخشــی از دانشــجویان مخالــف بــا تشــکل های نزدیــک بــه جنــاح چــپ و راســت تبدیــل شــده اســت. عمــده فعالیــت پراهمیــت ایــن چنــد 
ــیل  ــاه و س ــۀ کرمانش ــانی در زلزل ــور کمک رس ــاه 1396 و همین ط ــتی دی م ــات معیش ــا اعتراض ــویی ب ــوان در همس ــروه را می ت گ ــن  ــان ای ــال در می س
ــه عضــو هیئت علمــی دانشــگاه عامــه  ــا برخوردهــای امنیتــی مواجــه شــد. علــی جنادل کــه ایــن فعالیت هــا ب کــرد. هرچنــد  شــمال کشــور مشــاهده 
ــۀ کرمانشــاه می گویــد: »در دانشــگاه عامــه طباطبایــی، چنــد دانشــجو فراخوانــی اعــام  طباطبایــی، در نشســتی در مؤسســه رحمــان در مــورد زلزل
کردنــد باهــدف جمــع آوری کمــک بــرای زلزلــه زدگان. کمک هــای نقــدی و غیرنقــدی فراوانــی بــه ســمت ایــن دانشــجویان ســرازیر شــد و حتــی 
کــه می خواهنــد  دانشــجویان ســایر دانشــگاه ها نیــز بــه ایــن کار ملحــق شــدند. بســیاری از مــردم بــه ایــن دانشــجویان مراجعــه کردنــد و گفتنــد 
کــه حتــی برخــی نهادهــای دولتــی  کمک هایشــان را به جــای نهادهــای دولتــی بــه ایــن دانشــجویان بدهنــد. ایــن مســئله آن قــدر گســترش یافــت 
کــه از ســوی آن نهادهــا قابل کنتــرل نباشــد«  کــه شــاید ایــن کار دانشــجویان بــه مســیرهای متفاوتــی بــرود و پیامدهایــی داشــته باشــد  نگــران شــدند 

)موسســه رحمــان، 1396/11/02(.
کــه از ســمت گروه هــای دانشــجویی سیاســی غیرهمســو بــا جنــاح راســت )اعــم از چــپ و  کــه فعالیت هــای دانشــجویی  ایــن اتفــاق نشــان می دهــد 
اصاح طلــب و جنبــش ســبزی( صــورت گرفتــه اســت، بــا برخــورد امنیتــی و یــا ممانعــت مواجــه شــده اســت. همیــن اتفــاق منجــر بــه دور شــدن ایــن 

ــت. ــده اس ــا ش ــه فعالیت ه ــا ازاین گون گروه ه
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1-2-3-1-4- انجمن های اسالمی دانشجویی

ســابقۀ تأســیس انجمن هــای اســامی بــه ســال 1320 در دانشــگاه تهــران بازمی گــردد، امــا ایــن مجموعــۀ دانشــجویی در بعــد از انقــاب عمدتــًا بــا 
کــه  دفتــر تحکیــم وحــدت شــناخته می شــود. دفتــر تحکیــم اتحادیــه ای مشــتمل بــر انجمن هــای اســامی دانشــگاه های مختلــف کل کشــور بــود 
کــرده بودنــد. هرچنــد در تأســیس نهادهایــی به ماننــد جهــاد ســازندگی و  گــرد یکدیگــر جمــع شــده بودنــد و کارویــژۀ عمــدۀ خــود را سیاســی تعریــف 
جهــاد دانشــگاهی نقــش بســیار مهمــی داشــتند ایــن مجموعــه بعــد از انقــاب بــا فــراز و نشــیب های متعــددی مواجــه شــد و در بســیاری از کنش هــای 
ــا اتمــام جنــگ تحمیلــی، فضــای انجمن هــا  اثرگــذار در کشــور به ماننــد اشــغال ســفارت آمریــکا و انقــاب فرهنگــی نقشــی بســیار اساســی داشــت. ب
بــه ســمت موضعــی انتقــادی نســبت بــه فضــای اجتماعــی و سیاســی رفــت و بــه همیــن دلیــل بــا برخوردهــای متعــددی مواجــه شــد؛ امــا مهم تریــن 
خ داد، انشــقاق ســال 1380 و ایجــاد دو طیــف شــیراز و عامــه بــود. همیــن انشــقاق منجــر بــه ضعــف انجمن هــا  اتفاقــی کــه در درون ایــن مجموعــه ر

و درنتیجــه فشــار بیشــتر بــر روی آن هــا شــد. 
کمیــت داشــتند، بســته تر شــد و  کــه موضــع انتقــادی بیشــتری نســبت بــه حا کار آمــدن دولــت احمدی نــژاد، فضــا بــرای بخشــی از انجمن هــا  بــا روی 
بــه همیــن دلیــل بــا بســته شــدن دفاتــر و یــا تغییــرات مشــی و رویکــرد و تســویه اعضــای گذشــته مواجــه شــدند. بــا روی کار آمــدن دولــت روحانــی، فضــا 
گــروه دانشــجویی منتقــد بازگشــایی انجمن هــا را دنبــال کردنــد. ایــن انجمن هــا بســته بــه  بــرای بازگشــایی مجــدد ایــن انجمن هــا فراهــم شــد و ســه 
کــه موضعــی بســیار همدالنــه  خاســتگاه سیاســی، مواضــع متفاوتــی داشــتند. یکــی از ایــن گروه هــا شــورای احیــای انجمن هــای اســامی نــام داشــت 
کــه نزدیکــی بســیاری  گــروه دانشــجویی، شــورای هماهنگــی دانشــجویان اصاح طلــب بــود  بــا حــوادث ســال 1388 را در درون خــود می دیــد. دیگــر 
گــروه ســوم نیــز دانشــجویان خــط امــام  بــه مواضــع ســیدمحمد خاتمــی داشــته و بیشــتر خاســتگاه و نزدیکــی خــود را بــا جریــان اصاح طلــب می دیــد. 

کــه نزدیکــی سیاســی خــود را بیشــتر بــه ســمت ســیدهادی خامنــه ای می دیدنــد.  بودنــد 
کــه فشــار بیش ازحــد بــر روی ایــن  کردنــد هرچنــد  گروه هــا بســته بــه تــوان جــذب مخاطــب، در دانشــگاه ها شــروع بــه فعالیــت  هرکــدام از ایــن 
کــه بیــش از هــر چیــز درگیــر مســائل سیاســی و برخوردهــای متعــدد باشــند. البتــه بســته بــه اتفاقــات روز، هرکــدام در  تشــکل ها موجــب ایــن شــده بــود 
منطقــۀ جغرافیایــی موردنظــر خــود، روی بــه فعالیت هــای اجتماعــی نیــز آوردنــد. به طــور مثــال، انجمــن فرهنــگ و سیاســت دانشــگاه کرمانشــاه، در 
زلزلــۀ کرمانشــاه، در حــد تــوان خــود بــه کمــک پرداخــت؛ امــا مشــکل عمــدۀ انجمن هــای اســامی، درگیــری بــا سیاســت روزمــره و جنــگ بــرای بقــای 
ــرون دانشــگاهی مواجــه هســتند و بــه همیــن دلیــل  ــا فشــارهای متعــدد از جانــب نهادهــای دانشــگاهی و ب خــود اســت. ایــن انجمن هــا هــرروزه ب
کــه بخشــی از ایــن عــدم ورود نیــز بــه دلیــل تــرس از برخوردهــای بیرونــی بــا  کمتــر بــرای خــود بــه تعریــف مواضعــی جــز سیاســت می پردازنــد. هرچنــد 
کــه در بیــرون از محیــط دانشــگاه امــکان برخــورد بســیار راحــت بــا ایــن دانشــجویان وجــود دارد و عــاوه بــر ایــن، بخشــی از ایــن  انجمن هاســت. چرا

کیــد بــر کارویــژۀ اجتماعــی را، بخشــی از پــروژۀ سیاســت زدایی دانشــگاه می داننــد. تأ

1-2-3-2- تشکل های اجتماعی

1-2-3-2-1- جمعیت امداد دانشجویی امام علی )ع(

ــا کارویژه هــای اجتماعــی در دهــۀ 70 و 80 اســت1. بــه گفتــۀ ســایت ایــن مجموعــه:  ایــن تشــکل خیریــه، مهم تریــن تشــکل خیریــه دانشــجویی ب
»جمعیــت امــداد دانشــجویی-مردمی امــام علــی )ع( یــک ســازمان مردم نهــاد، کامــًا مســتقل، غیرسیاســی و غیردولتــی اســت. جمعیــت امــام علــی 
کنــون فعالیت هــای خــود را بــا مجــوز  کــرده و در ســال 1384 به صــورت رســمی بــه ثبــت رســیده اســت و هم ا )ع( از ســال 1378 فعالیــت خــود را آغــاز 

رســمی از وزارت کشــور دنبــال می کنــد« )ســایت امــداد دانشــجویی امــام علــی(.
کــه در ســازمان ملــل مقــام مشــورتی دارد، در دانشــگاه های تهــران و شــریف دفتــر رســمی دارد و »در ســایر دانشــگاه های تهــران  ایــن تشــکل خیریــه 
کــرده اســت و نــام »خانــه ایرانــی را  و شهرســتان ها نزدیــک بــه 10.000 عضــو فعــال دارد« و اولیــن دفتــر خــود را نیــز در ســال 1384 در مولــوی افتتــاح 
بــر آن نهادنــد تــا نمــادی باشــد از قدمــی بــزرگ بــرای آبادانــی ایــران توســط دانشــجویان ایرانــی«. ایــن تشــکل مردم نهــاد »در حــال حاضــر 33 خانــه 

۱ - در ایــن مبحــث بــه فعالیت هــای ســازمان هالل احمــر اشــاره نشــده اســت زیــرا اساســًا فعالیت هــای ایــن ســازمان، غیــر دانشــجویی هســتند، هرچنــد ممکــن اســت در میــان اعضــای آن 
دانشــجویانی هــم وجــود داشــته باشــند. تشــکل های موردبررســی در ایــن پژوهــش، عمومــًا دانشــجو محــور هســتند.
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ک ســفید، دروازه غــار، لــب خــط و فرحــزاد(، ورامیــن،  ایرانــی و 11 نمایندگــی فعــال در سراســر کشــور ازجملــه شــهرهای تهــران )محله هــای مولــوی، خا
ج  کــر گــرگان،  شــهرری، احمدآبــاد مســتوفی، شــیراز، مشــهد، تبریــز، زنجــان، اصفهــان، کرمــان، قوچــان، بوشــهر، بندرعبــاس، کرمانشــاه، ســاری، 

و… دارد«.
کــودکان  گــروه، مأموریــت خــود را »رســیدن بــه جهانــی اســتوار بــر پایــۀ عدالــت و صلــح بــا نــگاه ویــژه بــه افــراد در معــرض آســیب خصوصــًا  ایــن 
کــودک در سراســر کشــور در خانه هــای ایرانــی تحــت پوشــش خدمــات جمعیــت امــام علــی هســتند تــا فــردا  می دانــد. در همیــن راســتا در حــدود 6100 
ــام محلــه خــود را تغییــر دهنــد«. همچنیــن اعضــای ایــن تشــکل در تهــران: »از دانشــگاه های تهــران، شــریف، امیرکبیــر،  روزی بتواننــد چهــره و ن
خواجه نصیرالدیــن طوســی، علــم و صنعــت، شــهید بهشــتی، عامــه طباطبایــی، شــهید عباســپور، آزاد تهــران جنــوب، آزاد تهــران مرکــز، آزاد شــرق، 
آزاد غــرب، آزاد مرکــزی، آزاد علــوم تحقیقــات، پیــام نــور و … می باشــند. تمامــی اعضــای فعــال در جمعیــت داوطلــب هســتند و به صــورت داوطلبانــه 

بــه فعالیت هــای اجتماعــی می پردازنــد و بخشــی از زمــان ارزشــمند خــود را بــرای ایــن فعالیت هــا اختصــاص داده انــد«.
کــودکان محــروم از  کــودکان کار و خیابــان،  ع حــوادث و بایــای طبیعــی، حمایــت از  زمینــۀ فعالیت هــای ایــن تشــکل: »امدادرســانی در زمــان وقــو
کــودکان آســیب دیده از فقــر، اعتیــاد و جنــگ،  کــودکان دچــار بیماری هــای خــاص،  کــودکان بــزه،  کــودکان بدسرپرســت و بی سرپرســت،  تحصیــل، 
کــرده از خانــه، دختــران آســیب دیده از تن فروشــی اجبــاری،  خانواده هــا و مناطــق محــروم، بانــوان سرپرســت خانــوار، دختــران بی پنــاه و فــرار 
کــرده اســت. همچنیــن جمعیــت  کــه بــه انــواع فقــر از اقتصــادی تــا اجتماعــی و فرهنگــی مربــوط شــود، گســترده  معضــل کارتن خوابــی و هــر مــوردی 
امــام علــی توجــه بــه مســئله حمایــت از محیط زیســت را به عنــوان یکــی از مســائل روز جهانــی کــه بایــد توســط همــه ســازمان های مســئول موردتوجــه 

کنــون برنامه هایــی را در راســتای ایــن هــدف بــه اجــرا درآورده اســت« گیــرد، در دســتور کارهــای خــود دارد و تا قــرار 

1-2-3-2-2- کانون بهار

کانــون، در ســایت دانشــگاه علــم و صنعــت به عنــوان تنهــا ارگان خبــری ایــن مجموعــه، اطاعــی در دســت نیســت، امــا  در مــورد ســال تأســیس ایــن 
کانــون محــور فعالیــت خــود را به صــورت ذیــل بیــان  اولیــن خبــر در مــورد ایــن مجموعــه خیریــه در دانشــگاه، مربــوط بــه ســال 1387 اســت. ایــن 

کــرده اســت:
1- کودکان بی سرپرست

کز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( 2- افراد تحت حمایت مرا
3- کودکان کار و خیابان )سایت دانشگاه علم و صنعت(.

در همین راستا نیز با نهادهای اجتماعی و خیریه رسمی بیرون از دانشگاه ارتباط برقرار می کند.

1-2-3-2-3- خیریه دانشجویی سابقون

ــجویی،  ــکل دانش ــن تش ــنامۀ ای ــق اساس ــردد. طب ــژاد برمی گ ــت احمدی ن ــدن دول کار آم ــال 1384 و روی  ــه س ــه ب ــکل خیری ــن تش ــیس ای ــدۀ تأس ای
کــرده اســت و درصــدد  نــام ایــن خیریــه از آیــه 61 ســورۀ مؤمنــون گرفتــه شــده و هــدف خــود را حمایــت از دانشــجویان نیازمنــد و دارای مشــکل بیــان 
کــرده و یــا بــرای آن هــا اشــتغالی ایجــاد کنــد. بــر اســاس مــاده 2 اساســنامه ایــن تشــکل دانشــجویی »نهادینــه  کــه مشــکلی از دانشــجویان رفــع  اســت 
ــا ابزارهــای مختلــف در ســطح دانشــگاه ها« یکــی از اهــداف ایــن تشــکل اســت. ســاختار ایــن  ــردن و اشــاعۀ فرهنــگ احســان و قرض الحســنه ب ک
تشــکل به صــورت هیئت امنایــی اســت و بعــد از انتخــاب دبیــر، فعالیت هــا در قالــب دو واحــد خواهــران و بــرادران، صــورت می گیــرد. همــۀ اعضــای 
گــروه، وظیفــۀ بررســی صاحیــت اعضــا را بــر عهــده دارد.  هیئت مدیــرۀ ایــن خیریــه دانشــجویی از مســئولین دانشــگاه و اســاتید تشــکیل شــده و ایــن 
کــرده و از مهــر 1385 بــه  ایــن تشــکل دانشــجویی، محــدوده فعالیــت خــود را در درون دانشــگاه اصفهــان و در چارچــوب قوانیــن دانشــگاه معیــن 

کنــون ادامــه داده اســت )ســایت دانشــگاه اصفهــان(. مــدت نامحــدود فعالیــت خــود را تا
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1-2-3-2-4- گروه دانشجویی باران

کــرده و 17 ســال از تأســیس آن می گــذرد. آدرس ســایت  گــروه دانشــجویی از ســال 1382 در دانشــگاه صنعتــی ســجاد مشــهد شــروع بــه فعالیــت  ایــن 
ایــن تشــکل، barang.ir بــوده و کارویــژۀ خــود را در حــوزه ارتبــاط بــا کــودکان و نوجوانــان و جوانــان بدسرپرســت تعریــف کــرده و بــا ســازمان بهزیســتی 
کــه عبــارت اســت از مرکــز رســالت، مرکــز بزرگ ســاالن حضــرت اصغــر، مهدکــودک  ارتبــاط گســترده ای داشــته و دارای 8 مرکــز خیریــه در مشــهد اســت 
کانــون  حضــرت علی اصغــر، خانــه فرشــتگان، فداییــان اســام، کرامــت، امــام رئــوف و فکــور گلســتان علــی )ع( اســت. عمــدۀ کمک هــای ایــن 

کــز اســت. دانشــجویی، در همــکاری معنــوی بــا ســازمان بهزیســتی و برگــزاری جشــن های خیریــه بــرای ایــن مرا

1-2-3-2-5- مؤسسه خیریه التیام

محــل تولــد ایــن موسســۀ خیریــه، دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران اســت. هــدف ایــن تشــکل را چهــار کارویــژۀ حمایــت از بیمــاران نیازمنــد، ترویــج 
گاهی بخــش عمومــی درزمینــۀ درمــان و آمــوزش کادر درمــان درزمینــۀ اخــاق پزشــکی تعریــف کرده انــد. از عمــر تأســیس  ع دوســتی، آ فرهنــگ نو
ایــن تشــکل، خیلــی نمی گــذرد و بــه ســال 1393 برمی گــردد، امــا بــا ایــن عمــر کوتــاه به عنــوان برتریــن خیریــه دانشــجویی وزارت بهداشــت انتخــاب 
شــده اســت. ایــن مجموعــۀ دانشــجویی، در زلزلــۀ کرمانشــاه، وظیفــۀ بازســازی یــک خانــۀ بهداشــت را بــه عهــده گرفــت و بعــد از بازســازی، توســط 
وزیــر بهداشــت افتتــاح گردیــد. آدرس ســایت ایــن مجموعــه eltiam-charity.ir بــوده و در ایــن ســایت جهــت امــور خیریــه، بــه فــروش اقــام متعــدد 

ــردازد. ــز می پ نی

1-2-3-2-6- کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف

کانــون در ســال 1376 در دانشــگاه شــریف تأســیس شــد، امــا بــه نوشــتۀ ســایت1 ایــن مجموعــه، یــک ســال بعــد از ســوی معاونــت فرهنگــی  ایــن 
کــرده  دانشــگاه بــه رســمیت شــناخته شــد. ایــن مجموعــه، بــا توجــه بــه اهمیــت آمــوزش، خط مشــی خــود را بــر اســاس آمــوزش و تحصیــل اســتوار 
کــودک همــکاری می کنــد.  کــز فعــال درزمینــۀ  کــرده اســت و بــه همیــن دلیــل بــا مرا کــودکان و اقشــار آســیب پذیر بیــان  و هــدف خــود را آمــوزش بــه 
داوطلبــان ایــن کانــون در حــال حاضــر در ســه مرکــز شــیرخوارگاه ترکمانــی، خانــه شــریف و قرنطینــه اندرزگــو بــا بهزیســتی همــکاری دارنــد و همچنیــن 
بــا چهــار ســازمان مردم نهــاد بــا نام هــای جمعیــت دفــاع از کــودکان کار و خیابــان، نویــد زندگــی کوشــا، انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان و شــکوفایی 

کــودکان یــاری می رســاند. کــودکان مهــر همــکاری دارد. همچنیــن بــه مرکــز کنکــور در راســتای حمایــت از  اســتعدادهای 

1-2-3-2-7- کانون خیریه مهریار

کانــون در ســال 1387 در دانشــکده دندانپزشــکی دانشــگاه تهــران تأســیس شــد. هــدف اصلــی ایــن مجموعــه ارائــه خدمــات دندانپزشــکی و  ایــن 
درمانــی بــه افــراد بی بضاعــت اســت. فعالیت هــای مهریــار حــول ســه محــور اصلــی اســتوار اســت:

1. کلینیک )جهت درمان بیماران(
2. اجرایی )جهت ارائه کمک های انسانی به افراد مددجو، برگزاری مراسم و جشن ها و برپایی بازارچه های خیریه(

3. مالی )جهت سامان بخشی به بودجه و صندوق کانون(

1-2-3-2-8- مؤسسه خیریه صبح امید

غ التحصیان  این موسســه خیریه طبق گفتۀ پایگاه اطاع رســانی اش به آدرس sobheomid.ir، در ســال 1397 توســط جمعی از دانشــجویان و فار
گــروه، چهــار مأموریــت کمــک بــه رفــع نیازهــای  دانشــگاه های شــهر تهــران و افــراد فعــال در دانشــگاه های شــریف و تهــران تشــکیل شــد. ایــن 
ضــروری معیشــتی، کمــک بــه درمــان بیمــاران نیازمنــد، کمــک بــه دانش آمــوزان نیازمنــد و برگــزاری اردوهــای فرهنگی-دانشــجویی جهــادی را 
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کــرده و در ایــن راســتا تــاش می کنــد. کــرده اســت. همچنیــن اهــداف عملیاتــی خــود را به صــورت ذیــل تعریــف  بــرای خــود تعریــف 
کارآفرینی در مناطق محروم و کمک به اشتغال نیازمندان  ●
حمایت از خانواده های نیازمند برای رفع مشکات و نیازهای اضطراری  ●
حمایت از گروه های خیریه دانشجویی و مردمی  ●
شبکه سازی، همکاری و هم افزایی گروه ها و مجموعه های خیریه  ●

کن در این مناطق می کنند. به همین دلیل با حضور در مناطق محروم سعی بر رفع نیازهای معیشتی و آموزشی افراد سا

1-2-3-2-9- جمعیت خیریه دانشجویی معین

گفتــۀ دبیــر ایــن  ایــن جمعیــت خیریــه در ســال 1393، توســط جمعــی از اعضــای انجمــن اســامی مســتقل دانشــگاه شــاهد تأســیس شــد. بــه 
مجموعــه، نــام ایــن موسســه الهــام گرفتــه از نــام »معیــن رئیســی« یکــی از اعضــای ســابق اتحادیــۀ انجمن هــای اســامی دانشــجویان مســتقل اســت 
ــا گذشــت زمــان و برگــزاری  کــه پیش تــر در حادثــه ای جــان خــود را ازدســت داده اســت. فعالیــت ایــن تشــکل ابتــدا در دانشــگاه شــاهد آغــاز شــد و ب
بازارچه هــای خیریــه متعــدد در دانشــگاه های مختلــف تعــداد دانشــجویان همــکار از دانشــگاه های دیگــر در ایــن تشــکل رو بــه افزایــش نهــاد. عمــده 
ــه اطعــام نیازمنــدان و اهــدای بســته های حمایتــی در کوره هــای آجرپــزی شــمس آباد و اســماعیل آباد و دیگــر  فعالیــت ایــن تشــکل دانشــجویی ب
کــردن شــرایط ازدواج و اشــتغال بــرای آنــان بــوده اســت. همچنیــن  مناطــق محــروم اطــراف تهــران و کمک هــای معیشــتی بــه محرومــان و فراهــم 
ایــن مجموعــه در حیطــۀ کــودکان کار بــا نهادهایــی ماننــد شــهرداری تهــران همــکاری دارد. عــاوه بــر ایــن مــوارد، ایــن مجموعــه دانشــجویی عــاوه 

ــر فعالیت هــای فــوق، حمایت هایــی را در مــورد بیمــاران مبتابــه ام اس انجــام می دهــد )آرانــی هوشــمند، 1399(. ب

1-2-3-2-10- مؤسسه دست یاری به دشتیاری

طبــق گفتــۀ یکــی از اعضــای هیئــت مؤســس ایــن مجموعــه، تولــد ایــن مؤسســه، از اردوهــای جهــادی کانــون خیریــه در دانشــگاه عامــه طباطبایــی 
در ســال 1392 آغــاز شــد؛ امــا بــه دلیــل محدودیت هــای ادامــۀ فعالیــت در دانشــگاه، بــه بیــرون از دانشــگاه منتقــل شــد و به عنــوان یــک نهــاد مدنــی 
در بیــرون از دانشــگاه ثبــت شــده اســت )خشــوعی اصفهانــی، 1399(. بــه گفتــۀ مرحــوم حســین علیمــرادی، مؤســس ایــن کانــون خیریــه: »در حــول 
کانــون را ایجــاد کردیــم. یکــی اینکــه از دانشــجویان بی بضاعــت حمایــت کنیــم، دوم اینکــه فرهنگ ســازی کار خیــر انجــام  محــور ســه هــدف ایــن 
دهیــم و ســوم رفــع فقــر آموزشــی در مناطــق محــروم داشــته باشــیم« )خبرگــزاری دانشــجو، 27-2-1397(. ســمن دانشــجویی »دســت یــاری بــه 
دشــتیاری« در ســال 1396 تأســیس شــد و قصــد داشــت بــا کمــک خیریــن، 340 مدرســه بــرای 30 هــزار دانش آمــوز دشــتیاری، یکــی از مناطــق 
کنــون ســه مدرســه  محــروم سیســتان و بلوچســتان بســازد امــا مؤســس آن براثــر ســانحه تصــادف حیــن فعالیــت جهــادی از دنیــا رفــت. ایــن مؤسســه تا
ــا مشــارکت  ــا 83 کاس درس ب ــرد؛ از ایــن تعــداد 13 مدرســه ب ک ــرارداد ســاخت 23 مدرســه دیگــر را منعقــد  در منطقــه دشــتیاری ســاخته اســت و ق

ســازمان منطقــه آزاد و خیریــن در دســت اجراســت )خبرگــزاری ایکنــا، 1398/09/10(.

1-2-3-2-11- کانون خیریه CPR مهرورزی

کــه بــا همــکاری جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه  طبــق گفتــۀ ســایت ایــن مجموعــه، کانــون خیریــه CPR مهــرورزی یــک تشــکل دانشــجویی اســت 
کــه عــاوه بــر کمک هــای  علــوم پزشــکی زاهــدان در جهــت کمــک بــه افــراد بی بضاعــت و بیمــاران خــاص در ســال 1394 تأســیس گردیــده اســت 
معیشــتی، بــه بیمــاران نیــز کمک هــای الزم را انجــام می دهــد. ایــن تشــکل دانشــجویی در ابتــدا کارهــای عــام به ماننــد تقســیم ارزاق و کمک هــای 
کــرده و بــه کارهــای درمانــی در حاشــیه شــهر روی  معیشــتی را انجــام مــی داد؛ امــا به مرورزمــان فعالیت هایــش بــه ســمت تخصصی شــدن میــل پیدا
گــروه دانشــجویی بــا ســفر ماهیانــه یــا دو ماهانــه بــه حاشــیه شــهر رفتــه و بــا ویزیــت رایــگان و دندان پزشــکی و مامایــی و بینایی ســنجی  آورد. ایــن 

کانــون خیریــه CPR مهــرورزی(. و کارهــای پزشــکی بــه کمــک بــه مــردم ایــن مناطــق می پــردازد )ســایت 

19



1-2-3-2-12- کانون نیکوکاری ترنم محبت

ایــن کانــون خیریــه کــه تأســیس آن بــه ســال 1393 بازمی گــردد، فعالیــت خــود را در دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد انجــام می دهــد. مریــم مردای فــر 
کــه از دبیرســتان بــا خــود داشــته اســت می دانــد و شــروع  کانــون را ناشــی از دغدغه هایــی  از اعضــای هیئــت مؤســس ایــن تشــکل، شــکل گیری ایــن 
کانــون را این گونــه بیــان می کنــد: »کانــون نیکــوکاری ترنــم محبــت در اســفندماه 1393 تأســیس شــد و از دانشــجویان رشــته های مختلــف در  ایــن 
دانشــگاه های مختلــف تیمــی تشــکیل دادیــم و در ســه کمیتــه آموزشــی تربیتــی، فرهنگــی، بهداشــت و درمــان فعالیت هایمــان را ســامان دادیــم«. 
ــی  ــاه 1397 ال ــورت داد »از مهرم ــی را ص ــز همکاری های ــگاه نی ــازمان های درون دانش ــا س ــترش، ب ــد از گس ــجویی، بع ــکل دانش ــن تش ــن ای همچنی
بهمن مــاه 1398 هــم به عنــوان کانــون تخصصــی نیکــوکاری ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی خراســان رضوی در ســطح وســیعی بــا حمایــت 
کــه تعــداد زیــادی از آن هــا بــرای اولیــن بــار در ســطح مشــهد انجــام می شــد. بــا توجــه بــه  جامعــه دانشــگاهی، ده هــا پــروژه نیکــوکاری اجــرا کردیــم 
ــع  ــزی و مجم ــته مرک ــوان هس ــف به عن ــته های مختل ــجویان رش ــی از دانش ــداد قابل توجه ــت تع ــور عضوی ــا و همین ط ح ه ــت طر ــت و جامعی خاقی
کانــون مــا موفــق بــه کســب رتبــه ســوم و رتبــه نخســت در بیــن دفاتــر و کانون هــای جهــاد دانشــگاهی خراســان رضوی در  عمومــی ترنــم محبــت، 
ــه و  گان ــای جدا ــق گروه ه ــاختاربندی دقی ــا س ــد و »ب ــه می ده ــود را ادام ــت خ ــز فعالی ــر نی ــال حاض ــه در ح ــن مجموع ــد«. ای ــال 1397 و 1398 ش س
آموزش دیــده در بخش هــای شناســایی، جلــب کمک هــای مردمــی و رســانه« بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهــد. ایــن نهــاد خیریــه، مخاطــب خــود 
ــدان، دانــش آمــوزان مــدارس کم برخــوردار و  ــودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت در خانه هــای فرزن ک را خانواده هــای کم بضاعــت حاشــیه شــهر، 

بیمــاران نیازمنــد می دانــد و بــرای رفــع مشــکل آن هــا تــاش می کنــد )مرادی فــر، 1399(.

1-2-3-2-13- انجمن خیریه یاس )یاوران اندیشه ساز(

کــرده و عمــدۀ فعالیت هایــش را در ایــن شــهر  ایــن مجموعــه دانشــجویی نیــز به ماننــد ترنــم محبــت، فعالیــت خــود را در ســال 1396 در مشــهد آغــاز 
انجــام می دهــد. شــعار ایــن مجموعــه »خدمت رســانی بــرای عدالــت و پیشــرفت« بــوده و ایــن شــعار بنــای تأســیس ایــن تشــکل بــوده اســت. عمــدۀ 
ــجویی  ــیج دانش ــن بس ــهد و همچنی ــکی مش ــوم پزش ــگاه عل ــجویان دانش ــامی دانش ــه اس ــت در جامع ــابقۀ عضوی ــه، س ــکل خیری ــن تش ــای ای اعض

دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد را داشــته اند )ســهیلی، 1399(.

1-2-3-2-14- انجمن امداد دانشجویی مردمی ایما

ایــن مجموعــه دانشــجویی کــه جداشــده از جمعیــت امــداد دانشــجویی امــام علــی اســت، در ســال 1391 در دانشــگاه اصفهــان و بــا مجــوز اســتانداری 
کــه شــروع فعالیــت ایــن مجموعــه، بــه ســال های پیش ازایــن برمی گــردد. بــه گفتــۀ  کــرد؛ هرچنــد  اصفهــان فعالیــت خــود را در ســطح اصفهــان آغــاز 
یکــی از اعضــای ســابق ایــن نهــاد مدنــی، انجمــن در ســال 1388 تأســیس شــده اســت. »یکســری از دانشــجویان دانشــگاه اصفهــان، علــوم پزشــکی 
کار آغــاز کردنــد«. مبــدأ ایــن حرکــت  کــودکان  کــه جمعیتشــان زیــر 10 نفــر بــود، فعالیتــی را بــا هــدف آمــوزش  اصفهــان و دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
کــودکان و  ــاد  ــا توجــه بــه تعــداد زی در ابتــدا مســجدی در یــک منطقــه محــروم بــه نامــه منطقــه »حصــه« در حاشــیه اصفهــان بــود. بعــد از مدتــی ب
کــرده و نــام »خانــه امیــد« را بــر روی آن  همین طــور کمبــود نیــروی انســانی، شــیوۀ فعالیــت خــود را تغییــر دادنــد. آن هــا در ابتــدا منزلــی را اجــاره 
کــودکان مناطــق حاشیه نشــین  کــودکان بــدل کردنــد. ایــن نهــاد مدنــی، عمــدۀ تمرکــز خــود را بــر روی  گذاشــتند و آنجــا را بــه محلــی بــرای تدریــس 
کنــون نیــز در یکســری از  شــهر اختصــاص داده اســت. ایــن فعالیــت »از ابتــدا در منطقــه حصــه و بعــد در منطقــه قائمیــه اصفهــان« آغــاز شــد و ا
کیــد ایــن مجموعــه در »خانــه امیــد« افزایــش ســطح کیفــی آموزشــی و فراهــم  روســتاهای اطــراف اصفهــان ایــن فعالیت هــا در حــال انجــام اســت. تأ
کــودکان اســت. شــیوۀ گســترش فعالیت هــای دانشــجویان در ایــن مجموعــه نیــز بــا فراخــوان صــورت گرفــت  کارا  کــردن آمــوزش ســالم و درســت و 
»بعــد از مدتــی کــه ایــن بچه هــا پــس از شــروع فعالیتشــان دیدنــد تعدادشــان کــم اســت و بچه هــای محــروم از تحصیــل زیادنــد در دانشــگاه فراخــوان 
زدنــد«؛ درنتیجــۀ ایــن فراخــوان، بعــد از مدتــی کانون هــای دانشــگاهی تأسیس شــده و ازاینجــا فعالیــت رســمی و دانشــگاهی ایــن مجموعــه آغــاز 
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می شــود. 
گــروه شناســایی، مددجویــان شناســایی  کــه در ابتــدا توســط یــک  کــودکان در ایــن مجموعــه نیــز بدین صــورت اســت  فرآینــد شناســایی و آمــوزش 
گرفتــه و اطاعــات آمــاری تکمیــل  می شــوند و بــا پایــش چندین بــاره، افــراد احصــا می شــوند. ایــن فراینــد احصــا، هــر چندمــاه یک بــار صــورت 
کــودکان »از پیش دبســتانی می آینــد و تحــت نظــر قــرار می گیرنــد و تــا 15 یــا 16 ســال هــم آمــوزش می بیننــد«. در ایــن میــان،  می شــود. ایــن 
کــه سنشــان بیســت تــا  ممکــن اســت افــرادی بــا ســنن باالتــر نیــز تمایــل بــه ادامــه تحصیــل داشــته باشــند و بــرای ایــن مــورد نیــز »بچه هایــی بودنــد 
کــه می خواهنــد تحصیــل کننــد و مــا امــکان تحصیلشــان را فراهــم کردیــم«. عــاوه  بیســت ویک ســال بــوده و در منطقــه زندگــی می کردنــد، گفتنــد 
گــروه  کــی و موادغذایــی را بــه عهــده دارنــد، کمــک می کنــد. عــاوه بــر  کــه مشــکل تأمیــن خورا گــروه شناســایی، در تأمیــن ارزاق کودکانــی  بــر ایــن، 
گــروه مــددکاری را دانشــجویان روان شناســی، تحــت عنــوان مرکــز  گــروه مــددکاری نیــز در ایــن مجموعــه وجــود دارد »هســته اولیــه  شناســایی، 
ــد یــک مــددکار  ــه امیــد می آی ــه خان کــه ب ــرای هــر دانش آمــوزی  ــد و بعــدازآن ب ــدازی کردن ــه امیــد راه ان مشــاوره آفتــاب در خــود منطقــه و درون خان
گــروه دیگــر در ایــن مجموعــه،  کــودک را کامــًا تحــت نظــر دارد و بــه مرکــز مشــاوره ارجــاع می دهــد«.  کــه ایــن مــددکار اوضــاع خانوادگــی ایــن  داریــم 
گروه هــای زبــان اســت کــه وظیفــۀ تدریــس زبــان بــه کــودکان را بــه عهــده دارنــد. گــروه دیگــر، گــروه حقوقــی اســت و وظیفــۀ آن هــا ایــن بــود کــه »بــرای 
کــودکان  کــه در جهــت توانمندســازی مــادران ایــن  گــروه بعــدی مــادران آفتــاب اســت  کــه شناســنامه نداشــتند، شناســنامه می گرفــت«.  بچه هایــی 
گــروه مــادران آفتــاب بــرای زنــان سرپرســت خانــوار فعالیــت می کنــد یکســری کارگاه هــای خیاطــی،  فعالیــت می کنــد و ســعی بــر تقویــت زنــان دارد. 

کارگاه نــان و کارگاه هــای دیگــر بــرای مــادران و افــراد تحــت پوشــش ایجــاد می کننــد. 
کــودکان و مــادران خانــه امیــد  کــودکان و اشــتعال مــادران، بــه  کــه ســعی می کنــد تحــت دو قالــب، مهارت آمــوزی بــه  گــروه دیگــر، کارآفرینــی اســت 
کــودکان امیــد در بحــث توانایی هــای جانبــی بچه هــا  گــروه  کنــار  کــه در  گــروه خاقیــت اســت  گــروه بعــدی،  مهارت هایــی بــرای ایجــاد شــغل بدهــد. 
گــروه بهداشــت هــم در  کــودکان امیــد مــا ازنظــر خاقیــت، از توانایــی حــل مســئله و تفکــر نقادانــه مــورد آمــوزش قــرار می دهنــد.  کار می کنــد یعنــی 
کــودکان را مــورد پایــش قــرار  کــه مرتبــًا  کــه گروهــی از دانشــجویان دندانپزشــکی و دانشــجویان رشــته بهداشــت هســتند  ایــن مجموعــه وجــود دارد 
کلیــه  گــروه، بحــث ارزیابــی و تحقیــق و توســعه را در  گــروه تحقیــق و توســعه هــم یکــی دیگــر از زیرمجموعه هــای ایــن نهــاد اســت. ایــن  می دهنــد. 
گروه هــا در نظــر دارد و گــروه منابــع انســانی، دیگــر زیرشــاخۀ ایــن NGO اســت کــه بحــث تأمیــن نیــروی انســانی موردنیــاز و آمــوزش آن هــا را بــر عهــده 
خ می دهــد. ایــن مجموعــه، در ســال 1394،  دارد. تأمیــن مالــی ایــن مجموعــه نیــز، بــه دســت خیریــن )به صــورت بازارچــه و کمک هــای دیگــر( ر
کنــار »خانــه امیــد« بــه فعالیــت می پــردازد  کــه نــام آن را »مجتمــع امیــد« گذاشــته و در  کــرده  زمینــی بــرای احــداث مجموعــه ای آموزشــی خریــداری 

ــی، 1399(. ــاز اصفهان )چیت س

1-2-3-2-15- کانون آفتاب

گفتــۀ یکــی از  کــه مهم تریــن مجموعــۀ خیریــه ای دانشــگاه شــیراز اســت، در ســال 1380 تأســیس شــده اســت. بــه  ایــن مجموعــۀ دانشــجویی 
اعضــای ایــن تشــکل، ایــن کانــون، در پــی حــل آســیب های اجتماعــی دانشــگاه شــیراز اســت و در راســتای فعالیت هــای اجتماعــی و فرهنگــی فعــال 
کار آمــدن دولــت حســن روحانــی مجــددًا فعالیتــش  کــه ســال هایی را بــه دلیــل فعالیــت سیاســی در تعلیــق گذرانــده بــود، بــا روی  کانــون  اســت. ایــن 

کــرد: کــرده اســت. فعالیت هــای ایــن تشــکل را می تــوان به صــورت ذیــل بیــان  در دانشــگاه شــیراز آغــاز 
جلسات هم اندیشی: تاش برای مکالمۀ سالم در میان افراد و باال بردن تاب آوری افراد  ●
جلسات پخش، نقد و تحلیل فیلم در حوزۀ مسائل اجتماعی  ●
فعالیت هــای خیریــه: هــدف ایــن کار، فــرای کمــک بــه محرومــان، یــاددادن دســتگیری توســط یکدیگــر در میــان دانشــجویان   ●

ــه صــورت می گرفــت. ــود و ایــن فعالیــت به صــورت بازارچــۀ خیری ب
همکاری با دیگر کانون ها: با دیگر کانون های دانشگاه به مانند کانون هال احمر  ●
کمک به کودکان بدسرپرست و بی سرپرست  ●
برنامه آشنایی با بازی های فکری و تفریحات سالم  ●
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همکاری با نهادهای شهری برای برگزاری جشنواره های شهری )فاضل زاده، 1399(.  ●

1-2-3-2-16- کانون خیریه دانشگاه نوشیروانی بابل

کــرده بــود و فعالیت هایــی در برگــزاری بازارچه هــای خیریــه داشــته اســت. ایــن کانــون خیریــه، جشــنی  ایــن کانــون از ســال 1390 شــروع بــه فعالیــت 
کمک هــا می پــردازد. فعالیت هــای  ثابــت تحــت عنــوان »جشــن مهربانــی« را به صــورت ثابــت و ســاالنه برگــزار می کنــد و در آن بــه جمــع آوری 
کانــون، از ســال 1394 بــه بعــد صــورت گرفتــه اســت و توانســته جمعیــت دانشــجویی بســیاری را در دانشــگاه نوشــیروانی بابــل بــا خــود  عمــدۀ ایــن 
کانــون در بحران هــای زلزلــۀ کرمانشــاه و ســیل سراســری در کشــور، مشــارکت فعالــی داشــت و بــا کمک هــای مردمــی همــراه شــد.  همــراه کنــد. ایــن 
کــرده و در  کانــون خیریــه، بــا نهادهــای مدنــی و NGO هــای حــوزۀ آســیب اجتماعــی ماننــد انجمــن اوتیســم ایــران ارتباطاتــی برقــرار  همچنیــن ایــن 
حــد تــوان کمک هایــی را بــه آن هــا ارائــه داده اســت. ایــن تشــکل بیشــترین کمــک دانشــجویی در زلزلــۀ کرمانشــاه را بــر عهــده داشــت )رضاعلیــزاده، 

.)1399

1-2-3-2-17- کانون خیریه مهرانه

ــد از  ــه و بازدی ــز تأســیس شــد، عمــدۀ فعالیت هایــش حــول بازارچه هــای خیری ــه در ســال 1392 در دانشــگاه صنعتــی ســهند تبری ــون خیری کان ایــن 
ــۀ  ــور و زلزل ــمال کش ــیل ش ــد س ــی مانن ــت و در اتفاقات ــز اس ــگاه تبری ــه دانش ــون خیری کان ــن  ــکل فعال تری ــن تش ــود. ای ــام می ش ــالمندان انج ــۀ س خان

ــه جمــع آوری کمــک پرداختــه اســت. کرمانشــاه ب

1-2-3-2-18- کانون همیاران سالمت

کانــون همیــاران ســامت اهــداف  کانــون در ســال 1394، زیــر نظــر مرکــز مشــاورۀ دانشــجویی دانشــگاه بوعلــی ســینای همــدان تأســیس شــد.  ایــن 
کــه عمــدۀ آن هــا همیــاری بــا دانشــجویان در بــه دســت آوردن ســامت روانی شــان  کــرده اســت  خــود را طبــق اساســنامه اش بــه چنــد بخــش تقســیم 
کــه دارای مشــکات بــوده و نیــاز بــه  کــرده اســت و بــا شناســایی دانشــجویانی  کانــون محیــط فعالیــت خــود را در درون دانشــگاه تعریــف  اســت. ایــن 
ــزاری کارگاه هــای مختلــف به صــورت مجــازی و حضــوری، در  ــا برگ ــه حــل مســائل آن هــا کمــک می کنــد. همچنیــن ب ــد، ب کمــک مشــاوره ای دارن

آمــوزش دانشــجویان نیــز اثرگــذار اســت.

1-2-3-3- جمع بندی

کــرد: اولیــن نکتــه، تغییــر یک بــارۀ فضــای متکثــر دانشــگاه بــه  در مــورد فعالیت هــای دانشــجویی بعــد از انقــاب، می تــوان بــه چنــد نکتــه اشــاره 
کــه پیــش از انقــاب و قبــل از انقــاب فرهنگــی، مأمــن و جایگاه هــا تمامــی گروه هــای ملــی و چــپ و  یــک فضــای یکدســت اســت. دانشــگاهی 
ــود. درعین حــال، دانشــگاه بعــد از انقــاب  ــرا ب کمیــت را پذی ــا حا ــود، بعــد از اردیبهشــت 1359، تنهــا دانشــجویان مســلمان و همســو ب مســلمان ب
کمیــت بــر دانشــگاه شــد. فضــای جنگــی  کــرد و همیــن دو عامــل منجــر بــه ســیطرۀ بیشــتر حا بــرای ســاختار سیاســی نیــز، اهمیتــی دوچنــدان پیــدا 
ــا صــدای مخالــف، موجــب شــد انحصــار در دانشــگاه بــر فعالیت هــای دانشــجویی نیــز ســایه بینــدازد و انجمــن اســامی  کشــور و تشــدید برخــورد ب
دانشــجویان در دانشــگاه، کلیــۀ فعالیت هــای سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی را بــه عهــده بگیــرد و درنتیجــه امــکان فعالیــت دانشــجویی از بســیاری 
ــمی و  ــای رس ــا نهاده ــازندگی و ی ــجویان در جهــاد س ــای اجتماعــی دانش ــد. بــه همیــن دلیــل عمــدۀ فعالیت ه ــجویی گرفتــه ش از گروه هــای دانش

قانونــی صــورت می گرفــت.
ــا اتمــام جنــگ و درگذشــت رهبــر انقــاب و درعین حــال تغییــر پارادایــم سیاســی و اجتماعــی دســتخوش تغییراتــی شــد و همیــن   فضــای پیشــین ب
تغییــرات زمینه ســاز تکثــر در دانشــگاه شــد، امــا تــا ســال 1378، عمــدۀ فعالیت هــای اجتماعــی حــول تشــکل های سیاســی )بســیج، انجمــن 
کانون هــای فرهنگــی و اجتماعــی  اســامی( تعریــف می شــد و درنتیجــه همه چیــز بــر محوریــت سیاســت می چرخیــد. هم زمــان بــا شــکل گیری 
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در انتهــای دهــۀ 70، فضــا بــرای فعالیتــی متفــاوت از فعالیــت تشــکل های سیاســی فراهــم شــد و کانون هــا و نهادهــای خیریــه و اجتماعــی مدنــی 
کنــون نیــز ادامــه دارنــد. بعــدازآن زمــان شــکل گرفتنــد و تا

ــر همــۀ امــور دانشــگاه طــی 40 ســال اخیــر اســت. فعالیت هــای اجتماعــی دانشــجویان همیشــه تحــت نظــارت  دومیــن نکتــه، ســیطرۀ سیاســت ب
کــه ســاختار  کــرده اســت. دلیــل ایــن اتفــاق نیــز ایــن اســت  سیاســیون بــوده اســت و بــه همیــن دلیــل امــکان آزادانــۀ فعالیــت اجتماعــی را محــدود 
کــرده اســت و بــه همیــن دلیــل خواســتار تســلط  سیاســی بخشــی از شــعارها، اهــداف و برنامه هــای خــود را بــر روی بحــث عدالــت اجتماعــی متمرکــز 
بــر فعالیت هــای ایــن حــوزه اســت. ازایــن رو، فعالیت هــای اجتماعــی همیشــه تأییدیــه ای از جانــب بخشــی از ســاختار قــدرت را الزم داشــته اســت. 
کمیــت داشــته اند، از فعالیت هــای اجتماعــی  کــه رویکــردی منتقدانــه نســبت بــه حا کــه تشــکل های دانشــجویی  ایــن اتفــاق منجــر بــه ایــن شــده 
کــه الزمــۀ فعالیــت اجتماعــی، ارتبــاط بــا جامعــه و حضــور در جمع هــای  ج از دانشــگاه اســت. ازآنجا دور شــوند و دلیــل آن نیــز هزینــۀ زیــاد فعالیــت خــار

کمیــت راحت تــر می کنــد. ج از دانشــگاه اســت، امــکان برخــورد بــا فعــاالن ایــن حــوزه را از ســوی حا خــار
کــه توضیــح داده شــد، یــا رویکــردی حمایتــی نســبت بــه  ســومین نکتــه، رویکــرد فعــاالن دانشــجویی در حــوزۀ اجتماعــی اســت. آن هــا بــه دالیلــی 
کــه بخشــی از ایــن گروه هــا علی رغــم در پیــش گرفتــن  غ از سیاســت را در پیــش می گیرنــد. هرچنــد  ســاختار سیاســی دارنــد و یــا اینکــه مســیری فــار
رویکــرد دوری گزینــی از سیاســت، بــا برخوردهایــی مواجــه می شــوند. ســاده ترین مثــال در ایــن رویکــرد برخــورد بــا جمعیــت دانشــجویی امــام علــی 

گــروه اســت. و ایجــاد محدودیــت بــرای ایــن 
گــر بخواهیــم مجموعــۀ مســائل گفته شــده را خاصــه کنیــم، بایــد آن را حــول سیاســت و تکثــر تعریــف کنیــم. از ســویی سیاســت بر همــۀ فعالیت های  ا
اجتماعــی ســیطره دارد و از دانشــجویان کنشــی شــبیه بــه کمیتــۀ امــداد امــام خمینــی و نــه شــکل منتقدانــه را انتظــار دارد و از ســوی دیگــر بــه دلیــل 

فضــای متکثــر جامعــه و دانشــگاه، روزبــه روز امــکان ایــن نظــارت کمتــر می شــود.
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فصل دوم: 

مبانی نظری و روشی 
پژوهش



2-1- مبانی نظری پژوهش

کتشــافی اســت و به جــای اســتفاده از مبانــی نظــری مرســوم و هم چنیــن اســتفاده از فرضیــات پژوهــش، بــا  ایــن پژوهــش در اصــل یــک پژوهــش ا
کــه مســیر مــا را در ایــن پژوهــش روشــن  هدایــت پرســش های پژوهــش پیــش بــرده خواهــد شــد. به عبارت دیگــر ایــن پرســش های پژوهــش هســتند 
کــه تــا پاســخ نســبتًا روشــنی  می کننــد و جهــت می دهنــد. پرســش ها در فصــل اول مورداشــاره قــرار گرفتنــد امــا یــک ســؤال اساســی دیگــر وجــود دارد 
بــه آن داده نشــود، پاســخ بــه ســؤاالت اصلــی پژوهــش امکان پذیــر نیســت. مــا بــه همیــن بهانــه، بــا بیــان مطلبــی در ایــن زمینــه ســعی می کنیــم در 

ع بیفکنیــم؛ فعالیــت اجتماعــی بــه چــه معناســت؟ راســتای روشــن نمــودن مســیر پژوهــش، پرتــوی مضاعــف بــر زوایــای مفهومــی موضــو
ــه در حــوزۀ سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی و اجتماعــی در  ــًا هــر فعالیتــی اعــم از این ک ــه تقریب ک ــای عــام:  ــا دارد: 1. معن فعالیــت اجتماعــی دو معن
ارتبــاط بــا انســان ها انجــام شــود را در بــر می گیــرد. 2. معنــای خــاص: فعالیــت اجتماعــی در مقابــل فعالیــت فــردی قــرار می گیــرد و در اینجــا بــه 
کــه ارائــۀ  کــه غیــر از اقتصــادی، سیاســی، یــا فرهنگــی باشــد؛ امــا ایــن تعریــف مناســبی نیســت، ولــی واقعیــت آن اســت  فعالیت هایــی گفتــه می شــود 
تعریــف درســت و دقیــق هــم دشــوار اســت. ازنظــر پارســونز1 نظــام اجتماعــی کــه فعالیــت و رفتــار اجتماعــی هــم در درون آن تعریــف می شــود، مفهومــی 
به غایــت کلــی اســت و مصــداق مســتقیمی در دنیــای واقعیــت نــدارد چــون ایــن مفهــوم یــک ابــزار تحلیلــی بــا میــدان کاربــرد گســترده اســت )روشــه2، 
کیــد بــر نظــام اجتماعــی ارائــه می دهــد، دســت  کــه پارســونز از خرده نظام هــای نظــام عمومــی کنــش بــا تأ 1376: 62(؛ امــا می تــوان طبــق تحلیلــی 

کــه فعالیــت اجتماعــی را بــرای مــا روشــن تر کنــد. بــه اســتخراج مفاهیمــی زد 
بــر اســاس دیــدگاه پارســونز »یگانگــی« یــا به عبارت دیگــر حفــظ انســجام، مهم تریــن کارکــرد نظــام اجتماعــی اســت. بــه اعتقــاد وی نظــام اجتماعــی 
بــا کارکــرد یگانگــی متناظــر اســت؛ ایــن نظــام اجتماعــی اســت کــه همبســتگی ایجــاد می کنــد، وفــاداری بــه اصــول و بــه پیمان هــا را بــه وجــود مــی آورد 

و حــدود و فرجــۀ آزادی عمــل را تعییــن می کنــد )همــان: 82(.
چنانچــه بپذیریــم، فقــر و بی عدالتــی، محرومیــت، بی خانمانــی، بازمانــدن از تحصیــل، اعتیــاد، فــرار از خانــه، مــورد تعــرض و شــکنجه گرفتــن و 
مــواردی از ایــن قبیــل، نمودهــا یــا مصادیقــی هســتند کــه نظــام اجتماعــی را در ســطوح ُخــرد )خانــواده(، میانــه )محلــه، شــهر و روســتا( و کان )جامعــه( 
گــون، در پــی بهبــود آســیب دیدگان  کــه از شــیوه های گونا دچــار ازهم گســیختگی و فروپاشــی می کنــد، آنــگاه می تــوان مجموعــه فعالیت هایــی را 
ناشــی از آســیب های فــوق و ترمیــم روابــط آن هــا بــا نظــام اجتماعــی هســتند را فعالیــت اجتماعــی قلمــداد کــرد. بــر ایــن اســاس، مجموعــه فعالیت هــای 
دانشــجویان درزمینــۀ فقرزدایــی، محرومیت زدایــی، آمــوزش بی ســوادان یــا فراهــم کــردن زمینــۀ تحصیــل افــراد بازمانــده از تحصیــل، دفــاع از حقــوق 

ک و ســرپناه بــرای افــراد بی خانمــان و مــواردی از ایــن قبیــل را فعالیــت اجتماعــی بــه شــمار آورد. ک، پوشــا شــهروندی، تهیــۀ خــورا
گاهــی از تفــاوت ایــن دو مفهــوم  بدیهــی اســت کــه پارســونز از مفهــوم »کنــش اجتماعــی« اســتفاده کــرده اســت و نــه عبــارت »فعالیــت اجتماعــی«. بــا آ
ع پژوهــش بهــره ببریــم. پارســونز بــرای تحقــق کنــش اجتماعــی از ســه شــرط  گزیــر ســعی می کنیــم از نظریــۀ مذکــور در جهــت تعریــف موضــو و بــه نا
کــه در ایــن پژوهــش می تــوان از ایــن ســه مفهــوم ارزشــمند  انتظــارات متقابــل، ارزش هــا و هنجارهــا و ضمانت هــای اجــرا نــام می بــرد )همــان: 95( 
بــرای تحلیــل یافته هــا بهــره جســت. البتــه در ایــن مفهوم ســازی، ســنگ بنا، ارزش هــا و هنجارهــا هســتند و انتظــارات بــر آن هــا اســتوار هســتند. از 
دل ارزش هــا و هنجارهــا، انتظــارات متقابلــی شــکل می گیــرد و ضمانت هــای اجــرا هــم شــرط الزم بــرای تحقــق انتظــارات هســتند. بــرای توضیــح 
بیش تــر بایــد گفــت، طبــق ارزش هــای ملــی و دینــی مــا رســیدگی بــه مشــکات دیگــران دارای اهمیــت باالیــی اســت؛ بنابرایــن هــم افــراد آســیب دیده 
ــر بســتری  ــی تحقــق ایــن انتظــارات ب ــه همنوعانمــان کمــک کنیــم ول کــه ب ــم  ــد و هــم مــا از خودمــان انتظــار داری انتظــار کمــک و دســتگیری دارن
کــه سرنوشــت پیچیــده و متنوعــی بــرای کنش هــا و اقدامــات اجتماعــی بــه ارمغــان مــی آورد. تحلیــل  گســترده از شــرایط و ضمانت هــا قرارگرفته انــد 
ایــن پیچیدگی هــا محــور اصلــی پژوهــش حاضــر اســت. در فصــل پایانــی تحقیــق در مطلبــی تحــت عنــوان »ارتبــاط میــان مبانــی نظــری و یافته هــا« 

کاربــرد مبانــی نظــری درزمینــۀ یافته هــای تحقیــق توضیحاتــی ارائــه شــده اســت. دربــارۀ چگونگــی 

1 Talcott Parsons
گهر. تهران، نشر نی 2 .روشه، گی، )1376(. جامعه شناسی تالکوت پارسونز، ترجمٔه عبدالحسین نیک 
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2-2- مبانی روشی پژوهش

2-2-1- مقدمه

گونــی در ذهــن خواننــد و  آنچــه در ایــن بخــش گفتــه خواهــد شــد، نکاتــی کامــًا ســاده و بدیهــی اســت امــا بیــان نکــردن آن هــا پرســش های گونا
کــه پژوهــش کیفــی نیازمنــد فهمیــده شــدن از ســوی  مخاطــب متــن ایجــاد می کنــد تــا جایــی کــه فهــم کامــل متــن را بــا مشــکل روبــه رو می کنــد. ازآنجا
ــا متــن ارتبــاط بهتــری برقــرار کنــد و بــه فهــم بهتــری  ــا ب مخاطــب اســت، بیــان هــر یــک از ایــن مــوارد، کلیــدی در اختیــار خواننــده قــرار می دهــد ت
گزیریــم بــه  از متــن دســت یابــد. درواقــع مطالــب ایــن بخــش در حکــم نقشــه و راهنمــای کل متــن به ویــژه یافتــه و نتایــج آن اســت. ازایــن رو نا
ع پژوهــش، چگونگــی انتخــاب روش و تکنیــک  مــواردی از قبیــل، چگونگــی آغــاز ایــن پژوهــش و روش اجمــاع افــراد تصمیم گیرنــده بــر ســر موضــو
ــا،  ــاب آن ه ــل انتخ ــن دلی ــه و هم چنی ــورد مصاحب ــراد م ــا اف ــا ی ــاب نمونه ه ــوۀ انتخ ــا، نح ــداد آن ه ــا و تع ــی مصاحبه نامه ه ــوۀ طراح ــش، نح پژوه

ــم. ــاره کنی ــش اش ــی پژوه ــار و روای ــت اعتب ــا و درنهای ــل یافته ه روش تجزیه وتحلی

2-2-2- چگونگی آغاز پژوهش

کارفرمــای ایــن پژوهــش معاونــت رفــاه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســت. دغدغــۀ اصلــی ایــن معاونــت، رفــع فقــر و محرومیــت اســت. آن هــا 
کــه نیــروی عظیــم دانشــجویی بــا انگیــزه و تــوان بــاال و بــدون هیــچ چشم داشــتی آمادگــی دارد تــا در ایــن زمینــه نقش آفرینــی  به خوبــی دریافته انــد 
کمیــت و نیروهــای دانشــجویی شــکرآب  گاه انــد کــه به واســطۀ رخدادهــای دو دهــۀ گذشــته، میانــه حا ع آ کنــد؛ امــا در ضمــن به خوبــی از ایــن موضــو
کــه آن هــا  کــه احســاس می کننــد توســط همــان نیرویــی راهبــری می شــود  اســت و بــه همیــن راحتــی نمی تــوان دانشــجویان را در مســیری قــرار داد 
را از فعالیت هــای سیاســی موردعاقه شــان بازداشــته اســت و بارهــا دانشــجویان را بــه دلیــل فعالیــت سیاســی مــورد بازخواســت و محدودیــت قــرار 
گاهــی از زمینه هــای رشــد فعالیت هــای اجتماعــی، موانــع موجــود و  ع کارفرمــا در نظــر داشــت بــرای آ گاهــی از ایــن موضــو داده اســت. به رغــم آ
ــو و  ــا گفت وگ ــم. ب ــی بروی ــکل های سیاس ــاالن تش ــی از فع گون ــل های گونا ــراغ نس ــه س ــه ب ــکل موردمطالع ــل مش ــرای ح ــجویان ب ــای دانش راهکاره
ع فعالیت هــای دانشــجویی و فرهنــگ سیاســی جامعــه، توافــق حاصــل  تعامــل کارفرمــا و مجــری، متشــکل از افــرادی صاحب نظــر و آشــنا بــا موضــو
ــکان  ــد و ام ــی ش ــی قابل توجه ــار دگرگون ــش دچ ــع پژوه ــب، موض ــن ترتی ــم و بدی ــی بروی ــکل های اجتماع ــاالن تش ــراغ فع ــن کار، س ــای ای ــد به ج ش

ع را فراهــم ســاخت. شــناخت بهتــر موضــو

2-2-3- چگونگی انتخاب روش و تکنیک پژوهش

ج و اســتفاده از روش هــای کیفی  کتشــافی و کیفــی بــودن پژوهــش، قاعدتــًا اســتفاده از روش هــای کمــی و پرســش نامه ای از دســتور کار خــار بــه دلیــل ا
کار قــرار گرفــت؛ بنابرایــن ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش تحلیــل متــن/ محتــوا1 و بــا اســتفاده از تکنیــک مصاحبــۀ نیمه ســاختاریافته  در دســتور 
انجــام شــده اســت. توضیــح این کــه ســاختار مصاحبه نامــه دارای انعطــاف نســبی بــود و عــاوه بــر تغییــر جزئــی در لحــن و بیــان پرســش ها، تعــدادی 

از پرســش ها هــم در خــال مصاحبه هــا تغییــر یافــت.

2-2-4- نحوۀ طراحی مصاحبه نامه ها و تعداد آن ها

گــروه از افــراد به عنــوان مصاحبه شــونده مراجعــه  کارفرمــا و مجــری، بنــا بــود بــه ســه  گرفتــه میــان  از ابتــدای پژوهــش طبــق توافــق صــورت 
ــور  ــان ام ــئوالن و متصدی ــی و مس ــجویی و اجتماع ــای دانش ــوزۀ فعالیت ه ــگران ح ــران و پژوهش ــی، صاحب نظ ــکل های اجتماع ــاالن تش ــود؛ فع ش
ع 10  ع مصاحبــه طراحــی شــد. ســاختار مصاحبه نامه هــا نســبتًا یکســان بــود ولــی دو پرســش از مجمــو دانشــجویی. در همیــن راســتا نیــز ســه نــو

گــزارش اســت(. ع مخاطــب در خــال مصاحبــه تغییــر می یافــت )مصاحبه نامه هــا پیوســت  پرســش بــا اندکــی تغییــر برحســب نــو

.تحلیل محتوا )فیلم، عکس، صوت، متن، یا هر محتوای دیگری( عام تر از تحلیل متن است - 1
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2-2-5- نحوۀ انتخاب نمونه ها یا افراد مورد مصاحبه و همچنین دلیل انتخاب آن ها

گــروه مصاحبه شــونده ها )فعــاالن تشــکل های اجتماعــی، صاحب نظــران و پژوهشــگران حــوزۀ فعالیت هــای دانشــجویی و اجتماعــی  از میــان ســه 
ــد  ــورت هدفمن ــدا به ص ــل ابت ــن دلی ــه همی ــتند. ب ــری داش ــت بیش ت ــا اهمی ــرای م ــکل ها ب ــاالن تش ــجویی(، فع ــور دانش ــان ام ــئوالن و متصدی و مس
بــا جســتجوی اینترنتــی فهرســتی از تشــکل های مهــم و معــروف )برحســب معیــار حضــور در فضــای مجــازی و طبــق نتایــج حاصــل از جســتجوی 
ــا اســتفاده از روش نمونه گیــری »گلوله برفــی« از فعــاالن تشــکل های مــورد  اینترنتــی( تهیــه شــد ولــی فهرســت مذکــور کامــل نبــود. در گام بعــدی ب
ع در ایــن  مراجعــه در مــورد افــراد و تشــکل های فعــال پرس وجــو کردیــم و بــه تعــدادی از افــراد و تشــکل های جدیــد دســت پیــدا کردیــم. درمجمــو

پژوهــش بــا 21 دانشــجو، 5 پژوهشــگر و 5 مســئول دانشــجویی فرهنگــی مصاحبــه کرده ایــم1.

2-2-6- شیوۀ گردآوری اطالعات

گــردآوری شــده اســت. در شــرایط عــادی قاعدتــًا ایــن  کــه در بخش هــای قبلــی گفتــه شــد، داده هــای ایــن پژوهــش از طریــق مصاحبــه  همان طــور 
ــی  کندگ ــافت )پرا ــد مس ــودن بع ــو و دور ب ــا از یک س ــاری کرون ع بیم ــیو ــل ش ــه دلی ــا ب ــد، ام ــام می ش ــوری انج ــۀ حض ــا روش مصاحب ــت ب کار می بایس
جغرافیایــی مصاحبه شــوندگان( اغلــب مصاحبه هــا از طریــق مصاحبــۀ واتســاپی )تبــادل صــوت از طریــق نرم افــزار اجتماعــی واتســاپ( انجــام 
ــرای او،  ح و ارســال پرســش های مصاحبه نامــه ب شــد. در ایــن روش، پــس از شناســایی مصاحبه شــونده، تأییــد آن از ســوی شــورای راهبــری طــر
گــروه تحقیــق، ســؤال نخســت، ضبــط و بــرای  ح و  گــروه مجــازی دعــوت بــه عمــل می آمــد. ســپس ضمــن معرفــی طــر از وی بــرای حضــور در یــک 
مصاحبه شــونده ارســال می شــد و پــس از دریافــت پاســخ ســؤال اول، ســؤال های بعــدی بــه همیــن ترتیــب پرســیده می شــد. ایــن فراینــد بیــن یــک 
ــه طــول  ــا پنــج ســاعت هــم ب ــه دلیــل وقفه هــای ناخواســته )ماننــد قطــع اینترنــت و ...( ت ــی گاه ب ــا دو ســاعت طــول می کشــید ول ســاعت و نیــم ت
کــه عمومــًا مســئوالن گذشــته و فعلــی دانشــجویی  می انجامیــد. بــه دلیــل طوالنــی بــودن ایــن روش و ضیــق وقــت برخــی از مصاحبه شــوندگان 
یــا پژوهشــگران و صاحب نظــران )کــه اغلــب عضــو هیئت علمــی هســتند( تعــدادی از مصاحبه هــا به صــورت حضــوری انجــام شــد. ســه مــورد از 
کــه کیفیــت آن هــا از دو روش دیگــر پایین تــر اســت. البتــه  کــه عبــارت از پاســخ مکتــوب بــه ســؤاالت بــود، انجــام شــد  مصاحبه هــا نیــز بــا روش ســوم 
بخشــی از اطاعــات مربــوط بــه تشــکل ها یــا اطاعــات مربــوط بــه فعالیت هــای دانشــجویی از طریــق منابــع مکتــوب یــا ســایت های اینترنتــی 

جمــع آوری شــده اســت.

2-2-7- توزیع جغرافیایی، سیاسی و تحصیلی مصاحبه شوندگان

ح ملــی و هم چنیــن بــاال بــردن اعتبــار یافته هــا از ابتــدا دغدغــۀ دامنــۀ شــمول و  ح و قــرار دادن آن در ســطح یــک طــر به منظــور بــاال بــردن اعتبــار طــر
ح بــوده اســت. بــه همیــن خاطــر تشــکل هایی از سراســر کشــور و در دانشــگاه هایی در نقــاط جغرافیایــی  ع مصاحبه شــوندگان مدنظــر عوامــل طــر تنــو
مختلف به عنوان نمونه انتخاب شــدند. افرادی از دانشــگاه مشــهد، دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد، دانشــگاه ســجاد مشــهد، دانشــگاه نوشــیروانی 
بابــل، دانشــگاه تبریــز، دانشــگاه بوعلی ســینا همــدان، دانشــگاه رازی کرمانشــاه، دانشــگاه شــیراز، دانشــگاه اصفهــان، دانشــگاه زاهــدان، دانشــگاه 
تهــران، دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، دانشــگاه شــریف، دانشــگاه شــاهد و دانشــگاه عامــه طباطبایــی، در میــان مصاحبه شــوندگان بوده انــد. 
در میــان پژوهشــگران و مســئوالن هــم افــرادی بــا تخصص هــای جامعه شناســی، علــوم سیاســی، حقــوق، روان شناســی و اقتصــاد وجــود داشــته اند 
گیــرد. عــاوه بــر ایــن ســعی شــده اســت افــرادی از جناح هــا و تشــکل های سیاســی، در میــان  گــون موردتوجــه قــرار  گونا ع از زوایــای  تــا موضــو
مصاحبه شــوندگان وجــود داشــته باشــند. بــه همیــن دلیــل افــرادی از بســیج دانشــجویی، انجمــن اســامی و جنبــش عدالت خــواه دانشــجویی 
کــه در ابتــدا رویکــرد  کــه اعضــای تشــکل های اجتماعــی  مــورد مصاحبــه قــرار گرفته انــد. موضع گیــری افــراد در خــال مصاحبه هــا نشــان می دهــد 
ــه مــا اجــازه می دهــد ازاین جهــت،  ــد. همــۀ ایــن مــوارد ب ــوم نبــوده اســت از هــر دو جنــاح سیاســی چــپ و راســت بوده ان ــرای مــا معل سیاسی شــان ب

ح را قابــل دفــاع ارزیابــی کنیــم. طــر

.فهرست و مشخصات مصاحبه شوندگان، پیوست است - 1
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2-2-8- روش تجزیه وتحلیل یافته ها

گونــی را شــامل می شــود. پــس از ضبــط مصاحبه هــا، نســبت بــه پیاده ســازی مصاحبه هــا اقــدام شــد.  تحلیــل اطاعــات ایــن پژوهــش، مراحــل گونا
در ایــن مرحلــه، مطابقــت متــن بــا فایل هــای صوتــی انجــام و تقــدم و تأخــر فایل هــا اصــاح شــد. به عنوان مثــال گاهــی اوقــات بــه دلیــل جابه جایــی 
کــه همــۀ ایــن مــوارد بررســی و اصــاح شــد. مــواردی  صــورت گرفتــه در فایل هــای ارســالی، پاســخ ســؤال پنــج در مقابــل ســؤال ســه نوشــته می شــد 
گانــه  کــه بــه دلیــل نامفهــوم بــودن فایــل صوتــی به اشــتباه پیاده ســازی شــده بــود برطــرف شــد. ایــن کار توســط هــر دو پژوهشــگر به صــورت جدا هــم 

و طــی دو مرحلــه انجــام شــده اســت تــا خطاهــا بــه حداقــل برســد و متــن ویراســته تر و پیراســته تری داشــته باشــیم.
در گام بعــدی فایل هــای پیــاده شــده بــرای تک تــک مصاحبه شــوندگان ارســال شــد و از آن هــا خواســته شــد اصاحــات موردنظــر خــود را اعمــال یــا 
اعــام کننــد. برخــی از افــراد اصاحــات خــود را اعــام و برخــی دیگــری نیــز در قالــب فایــل صوتــی نــکات موردنظــر خــود را اعــام کردنــد. البتــه تعــدادی 

ع نکردنــد. هــم یــا بــدون تغییــری خــاص متــن را تائیــد یــا اصــًا توجهــی بــه ایــن موضــو
کــه حــدود 400 صفحــه شــد. در  گانــه و مــرور پاســخ های تک تــک مصاحبه شــوندگان بــود  گام ســوم، تجمیــع تمــام مصاحبه هــا در یــک فایــل جدا
کــه  ــا اســتفاده و گزینــش پاســخ ها آســان تر شــود. دشــواری ایــن مرحلــه آنجــا بــود  ایــن مرحلــه پاســخ های مهــم هــر پاســخگو عامت گــذاری شــد ت
پاســخ های سرراســت و مشــخصی بــه پرســش ها داده نشــده بــود و گاهــی پاســخ ســؤال 9 )پیشــنهادات( در ســؤال 6 )موانــع( یــا حتــی در ســؤال 1 
)کــه هیــچ ربطــی بــه موانــع و راهکارهــا نداشــت( ارائــه شــده بــود. در ایــن مرحلــه بــا اســتخراج ایــن خطاهــا و انحرافاتــی کــه از معیارهــای پاســخگویی 

حاصــل شــده بــود، زمینــه بــرای اســتخراج نهایــی پاســخ ها فراهــم شــد.
ج کردیــم. در ایــن مرحلــه هــم  ح تک تــک ســؤاالت، پاســخ های 31 مصاحبه شــونده را اســتخراج و در مقابــل هــر ســؤال در در گام چهــارم بــا طــر
کــردن متــن 400 صفحــه ای بــود امــا ســرانجام پــس از صــرف وقــت  کــردن پاســخ یــک ســؤال، مســتلزم زیــرورو  به رغــم تمهیــدات قبلــی، گاهــی پیــدا 

گــزارش نهایــی بــوده اســت. زیــاد بــه یــک متــن حــدودًا 100 صفحــۀ دســت پیــدا کردیــم. ایــن متــن، منبــع اصلــی بــرای نــگارش 

2-2-9- اعتبار و روایی پژوهش

کــه در مقولــۀ پژوهش هــای کیفــی اســت، ســعی داریــم اعتبــار و روایــی آن را متناســب بــا حــوزۀ پژوهش هــای کیفــی بیــان کنیــم.  در ایــن پژوهــش 
عــده ای از محققــان کیفــی بــا ایجــاد روش هــا و مفاهیــم جدیــد ارزیابــی اعتبــار، در جهــت متمایــز نمــودن حــوزۀ کیفــی از کمــی تــاش کرده انــد. بــرای 
مثــال، لینکلــن و گوبــا )1985( و گوبــا و لینکلــن )1994(، معتقدنــد کوشــش در جهــت ایجــاد و گســترش روش هــای جایگزیــن ارزیابــی اعتبــار، بــرای 
پژوهــش کیفــی ضــروری اســت. ایــن دو در جهــت گســترش ایــن ابزارهــا از مفاهیــم زیــر بــرای جانشین ســازی مفاهیــم به کاررفتــه در حــوزۀ کیفــی 
اســتفاده می کننــد: 1-قابلیــت اعتبــار )اعتبارپذیــری(: مشــابه اعتبــار درونــی در پژوهــش کمــی، 2- قابلیــت انتقــال )انتقال پذیــری(: مشــابه اعتبــار 
بیرونــی در پژوهــش کمــی و 3- قابلیــت تأییــد )تأییدپذیــری(: مشــابه اعتبــار ســازه ای )Bryman،2001: 272، بــه نقــل از: عبــاس زاده، 1391: 23(.
اعتبارپذیــری یــا قابلیــت اعتبــار بــه واقعــی بــودن توصیف هــا و یافته هــای پژوهــش اشــاره دارد و عبــارت اســت از درجــۀ اعتمــاد بــه واقعــی بــودن 
کــه آنچــه در یافته هــا و نتایــج  کــه ایــن پژوهــش در آن انجــام شــده اســت؛ بــه ایــن معنــا  یافته هــا بــرای شــرکت کنندگان پژوهــش و بــرای زمینــه ای 
کــه جایگزیــن  کــه در نظــر و ذهــن پاســخگو بــوده اســت )همــان: 23(. انتقال پذیــری  تحقیــق از ســوی پژوهشــگر ذکــر می گــردد، همانــی باشــد 
اعتبــار بیرونــی حــوزۀ کمــی بــه شــمار مــی رود، بــه معنــای قابلیــت تعمیــم نتایــج بــه ســایر حوزه هــا و زمینه هاســت. تأییدپذیــری بــه معنــای کوشــش 
ــوگیری ها  ــر س ــق از تأثی ــز محق ــای پرهی ــه معن ــی ب ــای کم ــوم در پژوهش ه ــن مفه ــد ای ــت؛ هرچن ــش اس ــت در پژوه ــاخص عینی ــراز ش ــت اح در جه
کیفــی ایــن امــر بیشــتر بــه معنــای قــدرت تحلیــل و دقــت داده هــا و میــزان تأییــد آن هاســت  و ارزش داوری هــا در تحقیــق اســت، در پژوهــش 

)همــان:24(.
در ایــن رابطــه الزم اســت نکاتــی را بیــان کنیــم تــا هــم فایــدۀ ایــن مبحــث و شــأن نــزول آن مشــخص شــود و هــم ارتبــاط میــان آن و مباحــث روشــی 
ــا تفکیــک »فعالیت هــای اجتماعــی« از ســایر فعالیت هــای هــم ارز ماننــد  ــا اعتبارپذیــری پژوهــش مــا ســعی کرده ایــم ب روشــن تر شــود. در ارتبــاط ب
کــردن آن از »فعالیــت دانشــجویی« از ســوی دیگــر تــا حــد  »فعالیــت سیاســی«، »فعالیــت فرهنگــی« و »فعالیــت اقتصــادی« از یک ســو و متمایــز 
ع اصلــی ایــن پژوهــش متمرکــز کنیــم. بارهــا در طــول  ــر »فعالیــت اجتماعــی« به عنــوان مســئله و موضــو امــکان مصاحبه نامه هــا و مصاحبه هــا را ب
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مصاحبه هــا افــرادی ســعی می کردنــد بحــث را بــه ســایر فعالیت هــای خــاص یــا فعالیــت دانشــجویی به عنــوان یــک فعالیــت عــام بکشــانند امــا بــا 
ــر همــان موضوعــی متمرکــز  ــا مصاحبه هــا ب کــه پیامدهــای روشــی دارد، جلوگیــری شــود ت تذکــر به موقــع تــاش می شــد، از ایــن خطــای محتوایــی 

کــه قصــد مطالعــۀ آن را داشــتیم. شــود 
گــروه از  کنیــم. بدیــن منظــور، 3  بــرای رعایــت انتقال پذیــری پژوهــش ســعی بــر آن بــود تــا نمونــۀ نمایانــی از مصاحبه شــوندگان را انتخــاب 
ــاط  ــام نق ــز از تم ــی نی ــترۀ جغرافیای ــر گس ــدند. ازنظ ــاب ش ــئوالن انتخ ــگران و مس ــی، پژوهش ــکل های سیاس ــاالن تش ــامل فع ــوندگان ش مصاحبه ش
گــون علمــی  گونا گرفته انــد. در بخــش مســئوالن و پژوهشــگران نیــز افــرادی از رشــته های  کشــور و دانشــگاه های مهــم افــرادی در نمونــه قــرار 
ع بپردازنــد. همــۀ ماحظــات علمــی و روشــی مذکــور ســبب می شــود ادعــا کنیــم داده هــای  گــون بــه تحلیــل موضــو انتخاب شــده اند تــا از زوایــای گونا

به دســت آمده قابلیــت تعمیــم در میــان جامعــۀ آمــاری موردمطالعــه را دارد.
کــه گفتــه شــد تأییدپذیــری در پژوهش هــای کمــی بــه معنــای پرهیــز محقــق از تأثیــر ســوگیری ها و ارزش داوری هــا در تحقیــق اســت،  همان گونــه 
در پژوهــش کیفــی ایــن امــر بیشــتر بــه معنــای قــدرت تحلیــل و دقــت داده هــا و میــزان تأییــد آن هاســت. وبــر1 در رابطــه بــا »عینیــت« در مطالعــات 
کــه تحلیــل نمی توانــد  علــوم اجتماعــی می گویــد: »تحلیــل علمــِی مطلقــًا »عینــی« از فرهنــگ »پدیده هــای اجتماعــی« وجــود نــدارد، بــه ایــن معنــا 
گاهانــه- انتخــاب، تحلیــل و  گاهانــه یــا ناآ مســتقل ازنظرگاه هــای »یک بعــدی« خاصــی باشــد کــه موضوعــات بــر اســاس آن هــا- صریحــًا یــا تلویحــًا، آ
در جهــت مقاصــد تبیینــی ســازمان داده می شــوند. عــدم وجــود ایــن عینیــت، بــه دلیــل خصوصیــت اهداف شــناختی پژوهش هــای علــوم اجتماعــی 
کــه در پــی فــراز آمــدن بــر مطالعــۀ صرفــًا صــوری هنجارهــای قانونــی یــا قــراردادی تنظیم کننــدۀ زندگــی اجتماعــی می باشــند« )وبــر، 1382:  اســت 

.)115
ــا اســتفاده از مقوله هایــی  ــر پایــۀ نظم بخشــیدن بــه واقعیــت انضمامــی ب کلیــۀ معــارف تجربــی منحصــرًا ب وی در ادامــه می افزایــد: »اعتبــار عینــی 
کــه بــه معنــای خــاص، ذهنــی هســتند؛ یعنــی پیش فرض هــای معرفــت مــا در ایــن مقوله هــا دیــده می شــود و خــود ایــن مقوله هــا بــر  اســتوار اســت 

کــه تنهــا معرفــت تجربــی قــادر بــه ارائــۀ آن هاســت« )همــان: 168(. پیش فــرض ارزش حقایقــی متکی انــد 
ع می گویــد: »عینیــت« علــوم اجتماعــی بــه ایــن واقعیــت بســتگی دارد کــه داده هــای تجربــی معمــواًل بــا تصــورات  وبــر پیرامــون دشــواری ایــن موضــو
کــه بــه ایــن داده هــا ارزش دانســتن می بخشــد و معنــاداری داده هــای تجربــی نیــز از همان هــا مشــتق می شــود؛ امــا  ارزش گــذاری پیونــد می خورنــد 

کــه ازنظــر تجربــی غیرممکــن اســت« )همــان: 169(. ایــن داده هــا هرگــز نمی تواننــد پایــه و اســاس اثبــات اعتبــار تصــورات ارزش گــذار باشــند- 
کــه داده هــا، مقوله گذاری هــا و تفاســیر و تحلیل هــای به عمل آمــده از داده هــا بــه نحــوی از  گفــت بــرای رفــع ایــن نقیصــه  بــر ایــن اســاس بایــد 
انحــاء بــا ارزش گذاری هــای محقــق پیونــد دارد، ســعی شــده اســت تمــام داده هــا مســتند و قابــل داوری باشــند. در ایــن راســتا هــم تمــام مراحــل ایــن 
ح داده شــده اســت و هــم ایــن امــکان فراهــم اســت تــا هــر داور و ناظــری بتوانــد فراینــد داوری و تطابــق تفســیرهای به عمل آمــده  مستندســازی شــر

را بــا داده هــای موجــود وارســی کنــد.

1 Max Weber
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فصل سوم: 

تجزیه و تحلیل یافته ها 



3-1- مقدمه

در ایــن فصــل در نظــر داریــم اطاعــات به دســت آمده از طریــق مصاحبه هــا را مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار دهیــم. ایــن کار همان طــور کــه پیش تــر گفتــه 
گــزارش و تحلیــل می شــوند، امــا نتیجه گیــری  شــد بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتوا/متــن انجــام می شــود. در ایــن روش اطاعــات طبقه بنــدی، 

نهایــی بــه فصــل بعــدی موکــول خواهــد شــد.
ح  ح، 10 پرســش مطــر در فصــل حاضــر بــرای پیشــبرد منظــم کار، مبنــای مــا پرســش های مصاحبه نامــه اســت. در مصاحبه نامه هــای ســه گانۀ طــر
کــه مــا آن هــا را بــه 3 مقولــۀ: الــف( وضــع موجــود، جهت گیری هــا و زمینه هــا1، ب( موانــع و مشــکات فعالیت هــای اجتماعــی و ج(  شــده اســت 

کامیابی هــا، پیامدهــا، راهکارهــا و چشــم انداز آینــده فعالیت هــای اجتماعــی تقســیم کرده ایــم.
ــه  ــتری ب ــش بیش ــادی گرای ــت ع ــجویان در حال ــه: دانش ک ــود  ــرض ب ــن پیش ف ــی ای ــی مدع ــر دالیل ــا ب ــود و بن ــؤال ب ــامل 7 س ــه ش ــدا مصاحبه نام ابت
فعالیت هــای سیاســی دارنــد و بــا مفــروض دانســتن چنیــن امــری، در پــی شــناخت دالیــل آن بودیــم: چــرا دانشــجویان در مقایســه بــا فعالیت هــای 
سیاســی، تمایــل و گرایــش کمتــری بــه فعالیت هــای اجتماعــی دارنــد؟ درواقــع چــه زمینه هایــی بایــد فراهــم باشــد تــا دانشــجویان بــه فعالیــت 
کــه مصاحبه شــوندگان، فعــاالن تشــکل های اجتماعــی بودنــد، به آســانی و بــا صراحــت بــا پیش فــرض پژوهــش  اجتماعــی بپردازنــد؟ امــا ازآنجا
گــره ای در فراینــد مصاحبــه ایجــاد  ع موجــب ایجــاد چالشــی نســبی در رونــد مصاحبــه می شــد و در همــان ابتــدا  موافقــت نمی کردنــد و همیــن موضــو
می کــرد2. بــه همیــن دلیــل پــس از انجــام 9 مصاحبــه، پرســش اول تغییــر یافــت و پرســش های دیگــر بــه مصاحبــه اضافــه شــد و نهایتــًا در ســه مقولــه 

تقســیم بندی شــدند:

۱- »وضــع موجــود« اشــاره بــه ســؤال از وضعیــت فعلــی دانشــجویان در ارتبــاط بــا فعالیت هــای دانشــجویی دارد و وقتــی صحبــت از »جهت گیــری« می کنیــم منظورمــان وضعیــت هنجــاری 
کننــد؟ یــا تجویــزی اســت و از پاســخگویان پرســیده ایم دانشــجویان بایــد در چــه زمینــه ای فعالیــت 

2- البته در ادامٔه مصاحبه اغلب مصاحبه شوندگان، ادعای ما مبنی بر تمایل بیشتر دانشجویان به فعالیت سیاسی را ناخواسته مورد تأیید قرار می دادند.
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3-2- وضع موجود، جهت گیری ها و زمینه ها

ح شده اند: ح زیر طر در این بخش 3 پرسش به شر
کــدام اســت؟  کــه دانشــجویان بایــد1 در آن هــا فعالیــت داشــته باشــند،  1- بــه نظــر شــما بــه ترتیــب اولویــت، مهم تریــن زمینه هایــی 

)علمــی، سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی، صنفــی(؟ چــرا2؟
کدام یــک از زمینه هــای پیش گفتــه، فعالیــت دارنــد؟ )علمــی،  2- در حــال حاضــر مــا چــه می بینیــم؟ دانشــجویان بیشــتر در 

سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی، صنفــی(؟ چــرا؟
3- به نظر شما چه زمینه هایی باید فراهم باشد تا دانشجویان به فعالیت اجتماعی بپردازند؟

3-2-1- تجزیه وتحلیل پاسخ های پرسش اول:

1- بــه نظــر شــما بــه ترتیــِب اولویــت، مهم تریــن زمینه هایــی کــه دانشــجویان بایــد در آن هــا فعالیــت داشــته باشــند، کــدام اســت؟ )علمــی، سیاســی، 
فرهنگــی، اجتماعــی، صنفــی(؟ چــرا؟

کــه مبنــای تقســیم بندی فعالیت هــای دانشــجویی بــه پنــج مقولــۀ بــاال چــه بــوده اســت. در پاســخ بایــد  ممکــن اســت در ابتــدا ایــن ســؤال پیــش آیــد 
کــه باشــد برخــی از مقــوالت را در خــود جــای می دهــد و امــکان در برگرفتــن همــۀ جوانــب واقعیــت را نــدارد. مــا هــم  ع  گفــت تقســیم بندی از هــر نــو
ــوم  ــا تقســیم بندی های وزارت عل ــی لزومــًا ب کــه از واقعیــت موجــود داشــتیم مقــوالت مذکــور را برجســته کردیــم ول ــر اســاس شــناخت و اطاعاتــی  ب

مطابقــت نــدارد3، امــا تــا حــدود زیــادی بــرای مخاطبــان و مصاحبه شــوندگان، قابل فهــم و قابل قبــول بــود4.
کــه ســؤال اول در مصاحبه شــوندگان ایجــاد  از میــان ســه پرســش بــاال، رســیدن بــه پاســخ ســؤاالت دوم و ســوم مهم تــر بــود ولــی بــه دلیــل مقاومتــی 

ح کردیــم. ازایــن رو پرســش اول بــرای مــا حکــم یــک مدخــل یــا مقدمــه بــرای ورود بــه دو ســؤال دیگــر را دارد. کــرده بــود، ســؤال فعلــی را مطــر
در پاسخ به سؤال اول چهار دسته پاسخ، مهم تر از سایر پاسخ ها به نظر می رسند:

نمودار شمارۀ 1: توزیع پاسخگویان برحسب نظر آن ها دربارۀ فعالیتی که دانشجویان باید به آن بپردازند

 های اجتماعی بازآفرینی نقش دانشجویان در فعالیت
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 هایی باید فراهم باشد تا دانشجویان به فعالیت اجتماعی بپردازند؟به نظر شما چه زمینه .3

 های پرسش اول:تجزیه و تحلیل پاسخ   -3-2-1
  داشته باشند،   ت یفعال  هاآن  در  د یبا  انیکه دانشجو  هایی نهیزم  نتریمهمبه ترتیبِ اولویت،    به نظر شما .1

 ؟ (؟ چرای، و صنفیاجتماع -یفرهنگ   ،یاس یس  ، ی)علم؟ کدام است

ی باال مقوله 5های دانشجویی به بندی فعالیتممکن است در ابتدا این سوال پیش بیاید که مبنای تقسیم
دهد و  بندی از هر نوع که باشد برخی از مقوالت را در خود جای می چه بوده است. در پاسخ باید گفت تقسیم

عیت را ندارد. ما هم بر اساس شناخت و اطالعاتی که از واقعیت موجود  ی جوانب واقامکان در برگرفتن همه 
اما تاحدود    ،1های وزات علوم مطابقت ندارد بندیداشتیم مقوالت مذکور را برجسته کردیم ولی لزوما با تقسیم

 .2شوندگان، قابل فهم و قابل قبول بود زیادی برای مخاطبان و مصاحبه
تر بود ولی به دلیل مقاومتی که سوال  به پاسخ سواالت دوم و سوم برای مهم   پرسش باال رسیدن  3از  میان  

رو پرسش اول برای ما حکم یک  شوندگان ایجاد کرده بود، سوال فعلی را مطرح کردیم. از ایناول در مصاحبه
 مدخل یا مقدمه برای ورود به دو سوال دیگر را دارد.  

 رسند:  ها به نظر میتر از سایر پاسخدر پاسخ به سوال اول چهار دسته پاسخ، مهم
 ی فعالیتی که دانشجویان باید به آن ب ردازندها درباره: توزیع پاسخگویان بر حسب نظر آن1ی  نمودار شماره

 

 
های فرهنگی، فرهنگی، هنری و دینی دارد و نشیریات هم دو بعد علمی و سییاسیی را شیامل  ای تحت عنوان کانونبه عنوان مثال، وزارت علوم مقوله  -1

 شود.می
دن مقوالتی از قبیل مقوالت اقتصیادی  شیغلی،  شیشیوندگان)از جمله دکتر کبیری، دکتر مطهری، و مهدی عباسیی( هم خواهان اضیافهبرخی از مصیاحبه  -2

 ی پژوهش بودند.گانه 5کارآفرینی و ورزشی به مقوالت  

0.29

0.29

0.29

0.13

فعالیت علمی

آزاد باشند تا به هر فعالیتی بپردازند

فعالیت سیاسی

فعالیت اجتماعی

کرده ایم. ۱- در اینجا ترتیب سؤاالت مطابق با تیتر نیست بلکه برخالف تیتر، ابتدا جهت گیری ها را پرسیده ایم و سپس از وضع موجود سؤال 
کــرده  کــه ارائــه  کــردن عبــارت »چــرا؟« لزومــًا بــه دنبــال فهــم چرایــی پاســخ ها نبوده ایــم بلکــه می خواســتیم پاســخگو را بــه توضیــح و بیــان شــواهد بیشــتر در تأییــد پاســخی  2- بــا اضافــه 

کنیــم. البتــه در خــالل پاســخ ها هــم به نــدرت از چرایــی صبحــت بــه میــان آمــده اســت. اســت، وادار 
کانون های فرهنگی، هنری و دینی دارد و نشریات هم دو بعد علمی و سیاسی را شامل می شود. ۳- به عنوان مثال، وزارت علوم مقوله ای تحت عنوان 

کارآفرینــی و ورزشــی بــه  کبیــری، دکتــر مطهــری و مهــدی عباســی( هــم خواهــان اضافه شــدن مقوالتــی از قبیــل مقــوالت اقتصادی/شــغلی،  ۴- برخــی از مصاحبه شــوندگان )ازجملــه دکتــر 
مقــوالت پنج گانــٔه پژوهــش بودنــد.
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ــور  ــه ام ــن ب ــجویان را پرداخت ــت دانش ــۀ نخس ــه وظیف ــگاه و درنتیج ــی دانش ــرد اصل ــه کارک ک ــد  ــانی بودن ــد1( کس ــی 29 درص ــر یعن ــتۀ اول )9 نف دس
کــه دانشــجویان بایــد در وهلــۀ اول بــه امــور درســی خــود رســیدگی کننــد  علمــی و درســی می دانســتند و بــدون نفــی ســایر فعالیت هــا اعتقــاد داشــتند 

و چنانچــه فرصتــی باقــی مانــد، بــه ســایر امــور فوق برنامــه )برحســب عایــق خــود( بپردازنــد.
دســتۀ دوم )بــاز هــم 9 نفــر( کســانی هســتند کــه معتقدنــد دانشــجویان بایــد ایــن اختیــار را داشــته باشــند و یــا ایــن زمینــه برایشــان بــه نحــوی فراهــم 
کــه در همــۀ زمینه هــا به طــور یکســانی ورود داشــته باشــند. ازنظــر ایــن دســته از افــراد، فراهــم بــودن شــرایط و آزاد بــودن افــراد در انتخــاب  باشــد 
کــه نمی تــوان بــا  ع فعالیتــی برتــری دارد. آن هــا معتقدنــد، گرایش هــا و ذائقه هــای دانشــجویان بــه حــدی متکثــر اســت  حــوزۀ فعالیتشــان، بــر هــر نــو
اولویت بنــدی و تجویــز چنــد فعالیــت محــدود، نســبت بــه ســاماندهی آن هــا اقــدام کــرد و دانشــجویان بایــد در فضایــی قــرار بگیرنــد کــه انــواع و اقســام 

کــردن تمایــات خــود، بــه مرحلــۀ خودشــکوفایی برســند. فعالیت هــا را امتحــان کننــد و از ایــن رهگــذر هــم تجربــۀ خــود را بــاال ببرنــد و هــم بــا پیــدا 
ــه  ــش ب ــد گرای ع، گفته ان ــو ــزی موض ــد تجوی ــر بع ــا تکیه ب ــد« ی ــن »بای ــر تعیی ــی ب ــؤال مبن ــورت س ــه به ص ــدون توج ــر!( ب ــم 9 نف ــاز ه دســتۀ ســوم )ب
کــه از آن هــا خواســته بودیــم موافقــت یــا عدم موافقــت خــود را بــا  فعالیت هــای سیاســی بیشــتر اســت. عمــدۀ ایــن پاســخ ها مربــوط بــه زمانــی اســت 

ــه فعالیت هــای سیاســی( اعــام کننــد. پیش فــرض پژوهــش )تمایــل بیشــتر دانشــجویان ب
کــه  ــًا کســانی هســتند  کیــد دارنــد. ایــن افــراد، عمدت ــر اولویــت داشــتن فعالیت هــای اجتماعــی تأ دســتۀ چهــارم )4 نفــر یعنــی حــدود 13 درصــد( ب
خودشــان درزمینــۀ فعالیت هــای اجتماعــی مشــغول هســتند و بــا توجــه بــه فوایــد و کارکردهــای مثبــت فعالیت هــای اجتماعــی به ویــژه روشن شــدن 

آثــار و نمــود ایــن فعالیت هــا در زندگی شــان بــه چنیــن دیدگاهــی دســت پیــدا کرده انــد.
کــه در اقلیــت هســتند؛ ازجملــه این کــه هــدف بایــد  کنــدۀ دیگــری هــم بــه چشــم می خــورد  کنــار آن هــا مــوارد پرا در خــال پاســخ های بــاال و گاه در 
ع را  گــون خــود تنــو ــا پــرورش مســئولیت اجتماعــی در دانشــجویان باشــد، دیگــر این کــه دانشــجو در خــال فعالیت هــای گونا پــرورش دانشــجو، ی
ــه فعالیت هــای سیاســی و اجتماعــی را  بیامــوزد )فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی، زیســتی و ...(. یکــی از پاســخگویان هــم گرایــش دانشــجویان ب

ــد. ــه همــۀ فعالیت هــا را در یــک ســطح می دان یکســان و از ســوی دیگــر پاســخگویی دیگــر ُافــت گرایــش دانشــجویان ب

3-2-2- تجزیه وتحلیل پاسخ های پرسش دوم:

ــد؟ )علمــی، سیاســی، فرهنگــی،  2- در حــال حاضــر مــا چــه می بینیــم؟ دانشــجویان بیشــتر در کدام یــک از زمینه هــای پیش گفتــه، فعالیــت دارن
اجتماعــی، صنفــی(؟ چــرا؟

ح آن، مقاومــت ذهنــی مصاحبه شــونده شکســته شــود و ذهــن او بــه دوراز تعصــب، بــرای ارزیابــی  کــه بــا طــر ح ســؤال ایــن بــوده اســت  هــدف از طــر
ــاز هــم مبنــای کار، همــان پنــج  ــا حــدود زیــادی محقــق شــده اســت. در اینجــا ب وضــع موجــود آمــاده شــود. پاســخ ها نشــان می دهــد ایــن هــدف ت

ج در پرســش اول اســت. ــۀ منــدر مقول
می توان پاسخ ها ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان را در چهار مقوله دسته بندی کرد:

کما این که در پاسخ های مرتبط با پرسش -1  بیان درصد و فراوانی پاسخ ها به معنای حمایت از ارجحیت آماری پاسخ ها نیست بلکه صرفًا برای روشن شدن تفاوت و توزیع آن هاست 
کیفی بودن، از ابزارهای آماری صرفًا در حد ضرورت استفاده می کند .اخیر و برخی دیگر از پرسش ها، تفاوت های آماری بسیار ناچیز و ازنظر آماری فاقد معناست. این پژوهش به دلیل 
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نمودار شمارۀ 2: توزیع پاسخگویان برحسب نظر آن ها دربارۀ وضعیت فعلی فعالیت های دانشجویی

 های اجتماعی بازآفرینی نقش دانشجویان در فعالیت

 

 48 

 

 های پرسش دوم:تجزیه و تحلیل پاسخ  -3-2-2
های پیش گفته، فعالیت دارند؟ زمینهتر در کدام یک از بیش  انیدانشیجو  بینیم؟در حال حاضیر ما چه می

 ؟(؟ چرای، و صنفیاجتماع -یفرهنگ  ،یاس یس  ،ی)علم

شونده شکسته شود و ذهن او به  هدف از طرح سوال این بوده است که با طرح آن، مقاومت ذهنی مصاحبه
ی محقق  دهد این هدف تا حدود زیادها نشیان میدور از تعصیب، برای ارزیابی وضیع موجود آماده شیود. پاسیخ

 ی مندرج در پرسش اول است. مقوله 5جا باز هم مبنای کار، همان شده است. در این
 بندی کنیم:مقوله دسته 4شوندگان را در شده توسط مصاحبهها ارائهتوان پاسخمی

 های دانشجویی ی وضعیت فعلی فعالیتها درباره: توزیع پاسخگویان بر حسب نظر آن2ی  نمودار شماره

 
های  تر به فعالیتدرصد( هستند، معتقدند، دانشجویان در حال حاضر بیش 39نفر ) 12که  ی اول:هدست

دهند. این دسته  های علمی را به عنوان اولویت نخست خود مورد توجه قرار میعلمی گرایش دارند یا فعالیت 
ها  دانشجویان هم در میان آن  دهند و البته تعدادیگویان را عمدتا پژوهشگران و مسئوالن تشکیل میاز پاسخ

می چشم  پاسخبه  پاسخخورد.  و  است  سوگیری  فاقد  بخش  این  تعلقات  های  از  فارغ  تعصب،  بدون  گویان 
 اند.دانشجویی و پس از کسب تجارب علمی و اجرایی گوناگون به این نتیجه و ارزیابی رسیده

ی فعلی دانشجویان را  ترین مشغلهمدرصد( که اغلب دانشجو هستند، مه  23نفر )   7شامل  ی دوم:  دسته
های اجتماعی  دانند. این دسته نه تنها اغلب دانشجو هستند بلکه اغلب درگیر فعالیتهای اجتماعی می فعالیت

 نیز هستند.  

0.38

0.23

0.16

0.16

0.06

فعالیت های علمی
فعالیت های اجتماعی
فعالیت های سیاسی
به هی  فعالیتی تمایل ندارند
فعالیت های فرهنگی

دســتۀ اول کــه 12 نفــر )39 درصــد( هســتند، معتقدنــد، دانشــجویان در حــال حاضــر بیشــتر بــه فعالیت هــای علمــی گرایــش دارنــد؛ یــا فعالیت هــای 
علمــی را به عنــوان اولویــت نخســت خــود موردتوجــه قــرار می دهنــد. ایــن دســته از پاســخگویان را عمدتــًا پژوهشــگران و مســئوالن تشــکیل 
می دهنــد و البتــه تعــدادی از دانشــجویان هــم در میــان آن هــا بــه چشــم می خــورد. پاســخ های ایــن بخــش فاقــد ســوگیری اســت و پاســخگویان 

ــه ایــن نتیجــه و ارزیابــی رســیده اند. گــون ب غ از تعلقــات دانشــجویی و پــس از کســب تجــارب علمــی و اجرایــی گونا ــار بــدون تعصــب، ف
دســتۀ دوم شــامل 7 نفــر )23 درصــد( کــه اغلــب دانشــجو هســتند، مهم تریــن مشــغلۀ فعلــی دانشــجویان را فعالیت هــای اجتماعــی می داننــد. ایــن 

دســته نه تنهــا اغلــب دانشــجو هســتند بلکــه اغلــب درگیــر فعالیت هــای اجتماعــی نیــز هســتند.
دســتۀ ســوم کــه 5 نفــر )16 درصــد( را شــامل می شــوند، معتقدنــد مهم تریــن فعالیــت فعلــی دانشــجویان در عرصــۀ فعالیت هــای سیاســی اســت. 
کــه تعــداد قابل توجهــی از پاســخگویان معتقدنــد فضــای مناســبی  کــم بــه نظــر می رســند در حالــی بیــان شــده اســت  کــه به ظاهــر  ایــن تعــداد پاســخ 

بــرای فعالیــت سیاســی فراهــم نیســت و دانشــجویان بــه دالیــل متعــددی از سیاســت دل زده شــده اند.
کــه بــه دلیــل نامســاعد بــودن زمینــۀ فعالیــت دانشــجویی و ســرخورده  دســتۀ چهــارم کــه در آن هــم 5 نفــر )16 درصــد( قــرار گرفته انــد و بــاور دارنــد 
گــر بــا نــگاه  کــه طــی دو دهــۀ گذشــته پیــش آمــده اســت، دانشــجویان بــه هیچ یــک از فعالیت هــا تمایلــی ندارنــد. ا شــدن دانشــجویان از اتفاقاتــی 
آسیب شناســانه در ایــن یافتــه تأمل کنیــم بایــد گفــت کــه اواًل ایــن تعــداد از دانشــجویان کــه هیــچ فعالیتــی انجــام نمی دهنــد بســیار قابل توجــه اســت 

و ثانیــًا، بســیاری از انحرافــات و آســیب های اجتماعــی احتمــااًل از همیــن قشــر ســر می زنــد.
دســتۀ پنجــم کــه فقــط شــامل 2 نفــر )6 درصــد( می شــود، فعالیت هــای فرهنگــی را مهم تریــن مشــغلۀ دانشــجویان می داننــد. در ایــن دســته یــک 

کــرده اســت. نفــر از پاســخگویان از دو گزینــۀ اجتماعــی و فرهنگــی اســتفاده 

3-2-3- تجزیه وتحلیل پاسخ های پرسش سوم:

3- به نظر شما چه زمینه هایی باید فراهم باشد تا دانشجویان به فعالیت اجتماعی بپردازند؟
ح ایــن ســؤال آن بــود تــا مقولــۀ کلــی »وضــع موجــود، جهت گیری هــا و زمینه هــا« تکمیــل شــود. در دو پرســش قبلــی تــا حدود زیــادی وضع  هــدف از طــر
کــه چــه زمینه هایــی  موجــود و جهت گیــری فعالیت هــای دانشــجویی مشــخص شــد، امــا هنــوز بــه ایــن پرســش کلیــدی پاســخ داده نشــده اســت 
می توانــد موجــب گســترش و تقویــت فعالیت هــای اجتماعــی شــود؟ درواقــع ایــن ســؤال، ســرآغاز ورود بــه دغدغــۀ اصلــی پژوهــش )فعالیت هــای 
ع  ح پرســش ســوم بودنــد و صرف نظــر از نــو کــه پیش تــر هــم گفتــه شــد، دو پرســش قبلــی، مقدمــه ای بــرای طــر اجتماعــی( اســت و همان طــور 
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گزیــر بودیــم پرســش ســوم را به صــورت جــدی پــی بگیریــم. کــه بــه آن هــا داده می شــد مــا نا پاســخ هایی 
کــه بــرای فهــم و جمع بنــدی بهتــر آن هــا، به صــورت زیــر  گــون داده شــده اســت  گونا در پاســخ بــه ایــن پرســش، 74 پاســخ و 38 مقوله/پاســخ 
دســته بندی شــده اند. در نــگاه نخســت و بــدون آن کــه دخــل و تصرفــی در ترکیب بنــدی پاســخ ها داده باشــیم، پاســخ های زیــر، دارای بیش تریــن 

فراوانــی هســتند:
تخصیص بودجه و امکانات )7 پاسخ(  ●
تشریح و توضیح اثربخشی فعالیت های اجتماعی برای دانشجویان )6 پاسخ(  ●
ایجاد فضای امن برای دانشجویان و فعالیت اجتماعی )4 پاسخ(  ●
همراه کردن خانواده ها )4 پاسخ(  ●
استفاده از نظرات دانشجویان )4 پاسخ(  ●

ع نــگاه پاســخگویان بــه زمینه هــای الزم بــرای انجــام فعالیت هــای اجتماعــی توســط  گویــای نــو هرچنــد پاســخ های بــاال تــا حــدود زیــادی 
کنیــم: را در مقوله هــای جدیدتــری دســته بندی  پاســخ ها  ترجیــح دادیــم  پاســخ ها  بهتــر  بــرای دســته بندی  امــا  اســت،  دانشــجویان 

نمودار شمارۀ 3: توزیع پاسخگویان برحسب نظر آن ها دربارۀ زمینه های الزم برای انجام فعالیت های اجتماعی

 های اجتماعی بازآفرینی نقش دانشجویان در فعالیت
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 پاسخ( 4استفاده از نظرات دانشجویان)
های  های الزم برای انجام فعالیتگویان به زمینهگویای نوع نگاه پاسخ  های باال تا حدود زیادیهرچند پاسخ

های  ها را در مقولهایم پاسخها ترجیح دادهبندی بهتر پاسخاجتماعی توسط دانشجویان است، اما برای دسته
 بندی کنیم: جدیدتری دسته
 های اجتماعی های الزم برای انجام فعالیتی زمینهها درباره: توزیع پاسخگویان بر حسب نظر آن3ی  نمودار شماره

 
نرمزمینهالف(   همراهی،  افزاری  های  توجه،  حمایت،  دادن،  انگیزه  و  امید،  امنیت،  اعتمادسازی،  )شامل 

 درصد. 40پاسخ یا  30ها، تشویق و ترغیب دانشجویان(؛ شادبودن برنامه
ات، سازماندهی، تخصی  بودجه و امکانات،  )شامل اصالح قوانین و مقررهای ساختاری و مدیریتی  زمینهب(  

 درصد. 36پاسخ یا  27بسترسازی، امتیازبخشی(؛ 
فرهنگی  زمینه (   و  آموزشی  فرهناهای  نظریه)شامل  استعدادیابی،  اثربخشی،  سازی،  تشریح  پردازی، 

 درصد.  19پاسخ یا  14سازی، الگوسازی، تبلیغات(؛ توانمندسازی، برجسته
 درصد  4پاسخ یا  3؛  کلی جامعهتغییر شرایط  د( 
های  های اجتماعی، توجه به جنبهترین زمینه برای رشد و رونق فعالیتشود اصلیگونه که مالحظه میهمان
ی  های ساختاری و مدیریتی فراهم شود. گام بعدی، توجه به مقوله ست. در گام بعدی، الزم است زمینهفزارینرم

فرهنا و  تسازیآموزش  البته  و  تقویت  ست  و در جهت  موافق  باید  و کلی جامعه هم  غییر شرایط عمومی 
 های اجتماعی باشد.فعالیت

 موانع و مشکالت  -3-3
های اجتماعی در قالب  ی راهبری پژوهش قرار بود موانع موجود در مسیر فعالیتابتدا بنا بر پیشنهاد کمیته

ش کلی، پاسخ کلی در پی خواهد داشت. لذا  یک سوال کلی پرسیده شود ولی ما بر این عقیده بودیم که پرس 

0.4

0.36

0.19

0.04

زمینه های نرم افزاری 

زمینه های ساختاری و مدیریتی

زمینه های آموزشی و فرهنگی 

تغییر شرایط کلی جامعه

ــودن برنامه هــا، تشــویق و  ــزه دادن، حمایــت، توجــه، همراهــی، شــاد ب ــد و انگی ــزاری )شــامل اعتمادســازی، امنیــت، امی ــف( زمینه هــای نرم اف ال
ترغیــب دانشــجویان(؛ )30 پاســخ، 40 درصــد(.

ب( زمینه هــای ســاختاری و مدیریتــی )شــامل اصــاح قوانیــن و مقــررات، ســازماندهی، تخصیــص بودجــه و امکانــات، بسترســازی، امتیازبخشــی(؛ 
)27 پاســخ، 36 درصــد(.

ــازی،  ــازی، برجسته س ــی، توانمندس ــریح اثربخش ــردازی، تش ــتعدادیابی، نظریه پ ــازی، اس ــامل فرهنگ س ــی )ش ــی و فرهنگ ــای آموزش ج( زمینه ه
الگوســازی، تبلیغــات(؛ )14 پاســخ، 19 درصــد(.

د( تغییر شرایط کلی جامعه؛ )3 پاسخ، 4 درصد(.
کــه ماحظــه می شــود اصلی تریــن زمینــه بــرای رشــد و رونــق فعالیت هــای اجتماعــی، توجــه بــه جنبه هــای نرم افــزاری اســت. در  همان گونــه 
گام بعــدی، الزم اســت زمینه هــای ســاختاری و مدیریتــی فراهــم شــود. گام بعــدی، توجــه بــه مقولــۀ آمــوزش و فرهنگ ســازی اســت و البتــه تغییــر 

کلــی جامعــه هــم بایــد موافــق و در جهــت تقویــت فعالیت هــای اجتماعــی باشــد. شــرایط عمومــی و 

موانع و الزامات فعالیت های اجتماعی دانشجویان در حوزۀ خیریه و رفاهی 36



3-3- موانع و مشکالت

کلــی پرســیده شــود  ابتــدا بنــا بــر پیشــنهاد کمیتــۀ راهبــری پژوهــش قــرار بــود موانــع موجــود در مســیر فعالیت هــای اجتماعــی در قالــب یــک ســؤال 
کلــی در پــی خواهــد داشــت. لــذا بعــد از انجــام چنــد مصاحبــه بــه همیــن نتیجــه رســیدیم و  کلــی، پاســخ  کــه پرســش  ولــی مــا بــر ایــن عقیــده بودیــم 
ج از دو ســطح  گــر نکتــه ای خــار ح کردیــم تــا ســطوح موانــع از هــم تفکیــک شــود و ا پرســش های مربــوط بــه موانــع را در قالــب ســه پرســش زیــر مطــر

موردنظــر بــه ذهــن پاســخگو رســید در جمع بنــدی موانــع بیــان کنــد1.
کاهــش تمایــل  کدام انــد و چــه تأثیــری بــر  4- موانــع اداری، بوروکراتیــک و ســاختاری بــرای انجــام فعالیت هــای اجتماعــی 

دانشــجویان بــه فعالیت هــای اجتماعــی دارنــد؟
کمیت در ارتباط با فعالیت اجتماعی دانشجویان، نقش مشوق را ایفا می کند یا مانع تراشی می کند؟ چرا؟ 5- به نظر شما حا

ع، موانع فعالیت اجتماعی دانشجویان در این زمینه چیست؟ 6- درمجمو

3-3-1- تجزیه وتحلیل پاسخ های پرسش چهارم

موانــع اداری، بوروکراتیــک و ســاختاری بــرای انجــام فعالیت هــای اجتماعــی کدام انــد و چــه تأثیــری بــر کاهــش تمایــل دانشــجویان بــه فعالیت های 
اجتماعــی دارند؟

ع نظــر مخالفــی هــم نداشــته باشــد و یــا حتــی موافــق آن باشــد بــاز هــم می بینیــم،  کمیــت نســبت بــه پیشــبرد یــک موضــو گــر حا گاهــی اوقــات حتــی ا
کمیــت از یک ســو و امــور اداری و بوروکراتیــک رایــج  کلــی حا ــار  ــا بیــن رفت ــود ت ح ایــن پرســش ایــن ب کارهــا به کنــدی پیــش مــی رود. مقصــود از طــر
کــه بــر  کــه داشــته اند بــه موانــع بوروکراتیــک و تأثیــری  در دانشــگاه ها تفکیــک قائــل شــویم. در اینجــا از پاســخگویان خواســتیم برحســب تجاربــی 
کــه فعالیــت اجتماعــی پاســخگویان در عرصــۀ  کاهــش تمایــل آن هــا در پیگیــری فعالیت هــای اجتماعــی داشــته اســت، اشــاره کننــد. بدیهــی اســت 
فعالیت هــای اجتماعــی در قالــب تشــکل ها انجــام می شــود و ثبــت و قانونی کــردن ایــن تشــکل ها مســتلزم انجــام تشــریفات اداری معینــی اســت و 

آن هــا قادرنــد بــا توجــه بــه ایــن تجــارب، موانــع تجربه شــده را بیــان کننــد.
در یک نگاه کلی، پاسخ ها به سه دسته تقسیم می شوند:

نمودار شمارۀ 4: توزیع پاسخگویان برحسب نظر آن ها دربارۀ موانع اداری موجود در مسیر فعالیت های اجتماعی
 های اجتماعی بازآفرینی نقش دانشجویان در فعالیت
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های ما موانع بوروکراتیک وجود دارد و همین موانع سبب محدود شدن  کسانی که معتقدند در دانشگاه .1

 درصد(،  71پاسخ یا  20شود) های اجتماعی از یک سو و دلسرد شدن دانشجویان میفعالیت

های اجتماعی شود،  موجب کند شدن یا توقف فعالیتتواند  کسانی که معتقدند موانع وجود دارد ولی نمی  .2
تواند این موانع را از پیش رو بردارد،  های اجتماعی میشان به فعالیتی درونی دانشجویان و اشتیاقزیرا انگیزه 

های سیاسی و  های اجتماعی و فرهنگی نیست بلکه معطوف به فعالیتکه این موانع اساسا متوجه فعالیتیا این
 درصد(،  21پاسخ یا  6ست)صنفی

  2کسانی که به وجود موانع بروکراتیک در دانشگاه اعتقادی ندارد و منکر وجود چنین موانعی هستند) .3
 درصد(.  7پاسخ یا 

ها  گویان به وجود موانع اداری در دانشگاهدرصد پاسخ  90شود بیش از  بنابراین همان طور که مالحظه می
درصد از پاسخگویان، این موانع را جدی    70دارند و از این گروه، حدود  های اجتماعی اذعان  در مسیر فعالیت

های  ی فعالیت در عرصهکنند و معتقدند وجود چنین موانعی موجب دلسردی دانشجویان از ادامه قلمداد می
  2های سیاسی خواهد شد. گروهی کوچک)دادن دانشجویان به فعالیتشود و نهایتا موجب سوقاجتماعی می

 های اجتماعی، مانعی وجود ندارد یا این موانع ساختاری نیست. م معتقدند اساسا در مسیر فعالیتنفر( ه 

 های پرسش پنجم تجزیه و تحلیل پاسخ - 3-3-2
تراشی  کند یا مانعبه نظر شما حاکمیت در ارتباط با فعالیت اجتماعی دانشجویان، نقش مشوق را ایفا می 

 کند؟ چرا؟ می
ها ارتباط  ی اولیه برای ورود به بحث موانع است و چون با رفتار کارگزاران و سیاست دولتالیهموانع اداری،  

ها، کارگزاران و مدیران دولتی، ممکن است تغییرات زیادی در وضعیت قوانین و مقررات  دارد با تغییر دولت
ها  کنند زیرا تبعاتی برای آنه می اداری ایجاد شود. از این گذشته پاسخگویان به راحتی به این گونه موانع اشار

ی باالتری قرار  تر داشته باشند و از نظر اهمیت، در مرتبه توانند عمری درازدر پی ندارد، اما موانع حاکمیتی می

0.71

0.21

0.07

موانع اداری وجود دارند و دل سرد کننده اند

موانع اداری وجود دارند ولی قابل رفع اند

موانع اداری وجود ندارد

کرده اند. کلی ارائه  گانٔه پرسش های مصاحبه، باز تعدادی از پاسخگویان، پاسخ های  ح جدا کید ما بر تفکیک موانع و طر ۱ - به رغم تأ
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1- کســانی کــه معتقدنــد در دانشــگاه های مــا موانــع بوروکراتیــک وجــود دارد و همیــن موانــع ســبب محــدود شــدن فعالیت هــای اجتماعــی از یک ســو 
و دلســرد شــدن دانشــجویان می شــود )20 پاســخ، 71 درصد(.

کنــد شــدن یــا توقــف فعالیت هــای اجتماعــی شــود، زیــرا انگیــزۀ درونــی  کــه معتقدنــد موانــع وجــود دارد ولــی نمی توانــد موجــب  کســانی   -2
دانشــجویان و اشتیاقشــان بــه فعالیت هــای اجتماعــی می توانــد ایــن موانــع را از پیــش رو بــردارد، یــا این کــه ایــن موانــع اساســًا متوجــه فعالیت هــای 

ــد(. ــخ، 21 درص ــت )6 پاس ــی اس ــی و صنف ــای سیاس ــه فعالیت ه ــوف ب ــه معط ــت بلک ــی نیس ــی و فرهنگ اجتماع
3- کسانی که به وجود موانع بوروکراتیک در دانشگاه اعتقادی ندارند و منکر وجود چنین موانعی هستند )2 پاسخ، 7 درصد(.

کــه ماحظــه می شــود بیــش از 90 درصــد پاســخگویان بــه وجــود موانــع اداری در دانشــگاه ها در مســیر فعالیت هــای اجتماعــی  بنابرایــن همان طــور 
ــب  ــی موج ــن موانع ــود چنی ــد وج ــد و معتقدن ــداد می کنن ــدی قلم ــع را ج ــن موان ــخگویان، ای ــد از پاس ــدود 70 درص ــروه، ح گ ــن  ــد و از ای ــان دارن اذع
دلســردی دانشــجویان از ادامــۀ فعالیــت در عرصه هــای اجتماعــی می شــود و نهایتــًا موجــب ســوق دادن دانشــجویان بــه فعالیت هــای سیاســی 
خواهــد شــد. گروهــی کوچــک )2 نفــر( هــم معتقدنــد اساســًا در مســیر فعالیت هــای اجتماعــی، مانعــی وجــود نــدارد یــا ایــن موانــع ســاختاری نیســت.

3-3-2-تجزیه وتحلیل پاسخ های پرسش پنجم

کمیت در ارتباط با فعالیت اجتماعی دانشجویان، نقش مشوق را ایفا می کند یا مانع تراشی می کند؟ چرا؟ 5- به نظر شما حا
موانــع اداری، الیــۀ اولیــه بــرای ورود بــه بحــث موانــع اســت و چــون بــا رفتــار کارگــزاران و سیاســت دولت هــا ارتبــاط دارد بــا تغییــر دولت هــا، کارگــزاران 
ــه  ــی ب ــخگویان به راحت ــته پاس ــن گذش ــود. از ای ــاد ش ــررات اداری ایج ــن و مق ــت قوانی ــادی در وضعی ــرات زی ــت تغیی ــن اس ــی، ممک ــران دولت و مدی
کمیتــی می تواننــد عمــری درازتــر داشــته باشــند و ازنظــر اهمیــت،  این گونــه موانــع اشــاره می کننــد زیــرا تبعاتــی بــرای آن هــا در پــی نــدارد، امــا موانــع حا
در مرتبــۀ باالتــری قــرار می گیرنــد زیــرا بــا تغییــر دولت هــا تغییــر چندانــی در آن هــا ایجــاد نمی شــود. از طــرف دیگــر پاســخگویان بــا احتیــاط بیشــتری 

بــه آن هــا ورود می کننــد ولــی بــدون شناســایی آن هــا نمی تــوان بــه فهــم درســتی از موانــع موجــود بــر ســر راه فعالیت هــای اجتماعــی دســت یافت.
در یک دسته بندی ساده می توان پاسخ ها را برحسب فراوانی آن ها به چهار دسته تقسیم کرد:

نمودار شمارۀ 5: توزیع پاسخگویان برحسب نظر آن ها دربارۀ نقش حاکمیت در مسیر فعالیت های اجتماعی

 های اجتماعی بازآفرینی نقش دانشجویان در فعالیت
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گویان با احتیاط  شود. از طرف دیگر پاسخها ایجاد نمیها تغییر چندانی در آنگیرند زیرا با تغییر دولت می
توان به فهم درستی از موانع موجود بر سر راه  ها نمیکنند ولی بدون شناسایی آنورود می  هاتری به آنبیش

 های اجتماعی دست یافت.فعالیت
 دسته تقسیم کرد:  4ها به ها را بر حسب فراوانی آنتوان پاسخبندی ساده میدر یک دسته

 
 
 
 
 

 های اجتماعیی نقش حاکمیت در مسیر فعالیته ها دربار: توزیع پاسخگویان بر حسب نظر آن5ی  نمودار شماره 
  

 
اند که  های نسییبتا مشییابهی اعالم کردهدرصیید( هسییتند کم و بیش با عبارت  44نفر) 12که    گروه اول

ها گونه فعالیتهای اجتماعی نقش مشیییوق ندارد، بلکه تا حد امکان در مسییییر انجام اینحاکمیت در فعالیت
های اجتماعی ممکن اسییت ی فعالیتگویان، گسییترش دامنهخی از این پاسییخکند. از دید برتراشییی میمانع

ها روی  دسیتانه به این گونه فعالیتها را دشیوار کند. لذا حاکمیت در اقدامی پیشامکان کنترل و مدیریت آن
از   ای چنین رفتاری راکند. حتی عدهها را کنترل و محدود میدهد و تا جایی که بتواند آنخوش نشییان نمی

انید و بر این اعتقیادنید در تمیامی کشیییورهیا، حیاکمییت وظیفیه دارد  سیییوی حیاکمییت، امری طبیعی دانسیییتیه
 های ناهمسو با اهداف خود را محدود کند.فعالیت

های اجتماعی از خطوط درصیید( بر این اعتقادند تا زمانی که فعاالن تشییکل  26نفر) 7شییامل گروه دوم 
ها را تشیویق کند، ولی  ها کاری ندارد و حتی ممکن اسیت آنباشیند با آن  قرمز مورد نظر حاکمیت عبور نکرده

0.44

0.26

0.11

0.19
حاکمیت مانع تراشی می کند

درفتارحاکمیت بستگی به رفتارفعاالن دار

نگاه حاکمیت بی طرفانه نیست

حاکمیت مانعی ایجاد نمی کند
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کمیــت در فعالیت هــای اجتماعــی  ــه حا ک ــد  ــا عبارت هــای نســبتًا مشــابهی اعــام کرده ان ــه 12 نفــر )44 درصــد( هســتند کم وبیــش ب ــروه اول ک گ
نقــش مشــوق نــدارد، بلکــه تــا حــد امــکان در مســیر انجــام این گونــه فعالیت هــا مانع تراشــی می کنــد. از دیــد برخــی از ایــن پاســخگویان، گســترش 
کمیــت در اقدامــی پیش دســتانه بــه این گونــه  دامنــۀ فعالیت هــای اجتماعــی ممکــن اســت امــکان کنتــرل و مدیریــت آن هــا را دشــوار کنــد. لــذا حا
کنتــرل و محــدود می کنــد. حتــی عــده ای چنیــن رفتــاری را از ســوی  کــه بتوانــد آن هــا را  فعالیت هــا روی خــوش نشــان نمی دهــد و تــا جایــی 
ــود را  ــداف خ ــا اه ــو ب ــای ناهم س ــه دارد فعالیت ه ــت وظیف کمی ــورها، حا ــی کش ــد در تمام ــن اعتقادن ــر ای ــته اند و ب ــی دانس ــری طبیع ــت، ام کمی حا

محــدود کنــد.
کمیــت عبــور  ــه فعــاالن تشــکل های اجتماعــی از خطــوط قرمــز موردنظــر حا ک ــی  ــا زمان ــد ت ــر ایــن اعتقادن گــروه دوم شــامل 7 نفــر )26 درصــد(، ب
نکــرده باشــند بــا آن هــا کاری نــدارد و حتــی ممکــن اســت آن هــا را تشــویق کنــد، ولــی به محــض عبــور آن هــا از خطــوط ترسیم شــده، بــا آن هــا برخــورد 

گــروه، همه چیــز بســتگی بــه رفتــار فعــاالن تشــکل های اجتماعــی دارد. می کنــد. از دیــد ایــن 
گــروه  ــد ایــن  ــر و بی طــرف نمی داننــد. از دی ــه فعالیت هــای اجتماعــی را نگاهــی براب کمیــت ب ــگاه حا گــروه ســوم کــه 3 نفــر )11 درصــد( هســتند ن
کمیــت عــده ای را خــودی بدانــد، آن هــا را همراهــی می کنــد در غیــر ایــن صــورت بــا آن هــا مخالفــت می کنــد. وجــه دیگــر رفتــار تبعیض آمیــز  گــر حا ا

گــروه، تفــاوت قائــل شــدن بیــن فعالیت هــای مذهبــی و غیرمذهبــی اســت. کمیــت از دیــد ایــن  حا
کمیــت در مســیر فعالیت هــای اجتماعــی هســتند بلکــه معتقدنــد  گــروه چهــارم مشــتمل بــر 5 نفــر )19 درصــد(، نه تنهــا منکــر هرگونــه مانع تراشــی حا

نظــام در خدمــت و مشــوق دانشــجویان در ایــن مســیر اســت.
ــدون  ــت ب کمی ــه حا ک ــد  ــن عقیده ان ــر ای ــخگویان ب ــاق پاس ــب به اتف ــر قری کث ــت ا ــد گف ــی، بای کمیت ــع حا ــه موان ــوط ب ــای مرب ــدی یافته ه در جمع بن
قیدوشــرط )12 نفــر یــا 44 درصــد( یــا مشــروط بــه رعایــت نکــردن برخــی از شــروط و خطــوط قرمــز )7 نفــر یــا 26 درصــد( در مســیر انجــام فعالیت هــای 
کمیــت نــگاه عادالنــه ای نســبت بــه فعالیت هــا یــا  اجتماعــی مانع تراشــی می کنــد و بخشــی دیگــر )3 نفــر یــا 11 درصــد( نیــز معتقدنــد اساســًا حا
گــروه جمعــًا 81 درصــد پاســخگویان را تشــکیل می دهنــد و در مقابــل 5 نفــر یــا حــدود 18 درصــد اعتقــادی  تشــکل های اجتماعــی نــدارد. ایــن ســه 

کمیــت را پشــتیبان و مشــوق فعالیت هــای اجتماعــی می داننــد. ــد و بلکــه حا کمیــت در مســیر فعالیت هــای اجتماعــی ندارن ــه مانع تراشــی حا ب

3-3-3- تجزیه وتحلیل پاسخ های پرسش ششم

ع، موانع فعالیت اجتماعی دانشجویان در این زمینه چیست؟ 6- درمجمو
کمیــت و گروه هــای دانشــجویی در پیــش و پــس از انقــاب، احتمــااًل مهم تریــن چالــش  در ابتــدا تصــور بــر ایــن بــود کــه بــه دلیــل چالــش تاریخــی حا
گانــه مــورد پرســش و بررســی قــرار گرفــت  کمیــت باشــد. ازایــن رو ایــن بخــش از موانــع به صــورت جدا کان حا پیــش روی فعالیت هــای اجتماعــی کمــا
گــم نشــود. بااین حــال بــرای درک موانــع فعالیت هــای  تــا هرگونــه شــک و شــبهه ای برطــرف شــود و ایــن متغیــر مهــم در البــه الی ســایر پاســخ ها 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت ب ــه اس ــن دو مقول ــترده تر از ای ــر و گس ــیار عام ت ــع، بس ــرا موان ــرد زی ــت نمی ک ــی کفای کمیت ــع اداری و حا ــؤال از موان ــی، س اجتماع
کــه مــا نادیــده گرفته ایــم توســط مصاحبه شــونده ها بیــان  ســؤال ســومی هــم در نظــر گرفتــه شــد تــا هــم نقــص مذکــور را بپوشــاند و هــم هــر چــه را 
شــود. وقتــی از موانــع کلــی صحبــت می کنیــم، طیــف گســترده ای از موانــع را در بــر می گیــرد. چنانچــه بخواهیــم 89 پاســخ و 44 مقوله/پاســخ را در 

کــرد: مقــوالت محدودتــری خاصــه کنیــم می تــوان از همــان دســته بندی صــورت گرفتــه در ســؤال مربــوط بــه زمینه هــا اســتفاده 

39



 های اجتماعی بازآفرینی نقش دانشجویان در فعالیتنمودار شمارۀ 6: توزیع پاسخگویان برحسب نظر آن ها دربارۀ موانع موجود در مسیر فعالیت های اجتماعی

 

 55پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی/ 

 
های اجتماعی، عدم پذیرش موانع ساختاری و مدیریتی ) عدم تمایل حاکمیت و دانشگاه به فعالیت  الف(
های اجتماعی از سوی حاکمیت و دانشگاه، عدم همکاری مسئوالن دانشگاه، عدم تخصی  بودجه و  فعالیت

ها در جذب دانشجویان،  تشکلها، ضعف  امکانات الزم، قوانین و مقررات دست و پا گیر، نامشخ  بودن اولویت
های دانشجویی و  سازی، فقدان بسترهای الزم در دانشگاه، فقدان ارتباط میان فعالیتها در تیمضعف تشکل

های نهاد رهبری در دانشگاه، اصالت دادن بیش از حد به  صنعت، سیاسی بودن مسئوالن دانشگاه، سیاست
های  بودن فرایند اداری فعالیتهای اجتماعی، و یکسانه فعالیتبودجه، خال و محدودیت قانونی، امتیاز ندادن ب

 درصد(. 43پاسخ   38ها(؛) اجتماعی با سایر فعالیت
ی فردگرایی و عدم تمایل  اعتمادی، احساس ناامنی، ناامیدی نسبت به آینده، غلبه افزاری)شامل بی موانع نرم   ب( 

مسئولیت   داوطلبانه، ضعف  و  گروهی  کار  تشکل به  انحصارگرایی  و  اجتماعی،  مسئوالن  متقابل  اعتماد  عدم  ها، 
 درصد(.   30پاسخ     27های جنسیتی، احساس غیرموثر بودن، و ضعف فرهنا مدارا(؛) دانشجویان، کلیشه 

ها، شناخت نادرست دانشگاه و دانشجویان  شناختی، شامل توانمند نبودن اعضای تشکل  - موانع آموزشی   (
فعالیت اجتماز  نامشخ های  آموزش  اعی،  و  دانشگاه،  متولیان  اندک  دانش  اجتماعی،  فعالیت  تعریف  بودن 

 درصد(.  19پاسخ   17ندیدن دانشجویان(؛)
 درصد(.  8پاسخ   7شرایط کلی جامعه به ویژه شرایط اقتصادی؛) د(
ر  ها د درصد از آن  42مانعی که ذکر شده است، بیش از    89شود از مجموع  گونه که مالحظه میهمان
ست های اجتماعیگیرند که امری خارج از اراده و توان فعاالن تشکلی موانع ساختاری و مدیریتی قرار میمقوله

گیرند که اموری مشترک و متقابل میان مدیریت  درصد( قرار می 30مانع) 27افزاری با و پس از آن موانع نرم
  17درصد)  20شناختی با حدود    -نع آموزشیی سوم، مواها، حاکمیت و دانشجویان است. در دستهدانشگاه

گیرند که باز میان مسئوالن و دانشجویان دارای اشتراک هستند و در پایان موانع مربوط به  مورد( قرار می

0.43

0.3

0.19

0.08

موانع ساختاری و مدیریتی

موانع نرم افزاری

شناختی-موانع آموزشی

شرایط کلی جامعه

کمیــت و دانشــگاه بــه فعالیت هــای اجتماعــی، عدم پذیــرش فعالیت هــای اجتماعــی از ســوی  الــف( موانــع ســاختاری و مدیریتــی )عدم تمایــل حا
گیر، نامشــخص  ــات الزم، قوانیــن و مقــررات دســت وپا کمیــت و دانشــگاه، عدم همــکاری مســئوالن دانشــگاه، عدم تخصیــص بودجــه و امکان حا
بــودن اولویت هــا، ضعــف تشــکل ها در جــذب دانشــجویان، ضعــف تشــکل ها در تیم ســازی، فقــدان بســترهای الزم در دانشــگاه، فقــدان ارتبــاط 
میــان فعالیت هــای دانشــجویی و صنعــت، سیاســی بــودن مســئوالن دانشــگاه، سیاســت های نهــاد رهبــری در دانشــگاه، اصالــت دادن بیش ازحــد 
ــا ســایر  ــه بودجــه، خــأ و محدودیــت قانونــی، امتیــاز نــدادن بــه فعالیت هــای اجتماعــی و یکســان بودن فراینــد اداری فعالیت هــای اجتماعــی ب ب

فعالیت هــا(؛ )38 پاســخ، 43 درصــد(.
گروهــی و  کار  ب( موانــع نرم افــزاری )شــامل بی اعتمــادی، احســاس ناامنــی، ناامیــدی نســبت بــه آینــده، غلبــۀ فردگرایــی و عدم تمایــل بــه 
کلیشــه های جنســیتی،  داوطلبانــه، ضعــف مســئولیت اجتماعــی، انحصارگرایــی تشــکل ها، عدم-اعتمــاد متقابــل مســئوالن و دانشــجویان، 

احســاس غیرمؤثــر بــودن و ضعــف فرهنــگ مــدارا(؛ )27 پاســخ، 30 درصــد(.
ج( موانــع آموزشی-شــناختی )شــامل توانمنــد نبــودن اعضــای تشــکل ها، شــناخت نادرســت دانشــگاه و دانشــجویان از فعالیت هــای اجتماعــی، 

نامشــخص بــودن تعریــف فعالیــت اجتماعــی، دانــش انــدک متولیــان دانشــگاه و آمــوزش ندیــدن دانشــجویان(؛ )17 پاســخ، 19 درصــد(.
کلی جامعه به ویژه شرایط اقتصادی؛ )7 پاسخ، 8 درصد(. د( شرایط 

ع 89 مانعــی کــه ذکــر شــده اســت، بیــش از 42 درصــد از آن هــا در مقولــۀ موانــع ســاختاری و مدیریتــی قــرار  همان گونــه کــه ماحظــه می شــود از مجمــو
ج از اراده و تــوان فعــاالن تشــکل های اجتماعــی اســت و پــس ازآن موانــع نرم افــزاری بــا 27 مانــع )30 درصــد( قــرار می گیرنــد  کــه امــری خــار می گیرنــد 
کمیــت و دانشــجویان اســت. در دســتۀ ســوم، موانــع آموزشی-شــناختی بــا حــدود 20  کــه امــوری مشــترک و متقابــل میــان مدیریــت دانشــگاه ها، حا
کلــی جامعــه  ک هســتند و در پایــان موانــع مربــوط بــه شــرایط  کــه بــاز میــان مســئوالن و دانشــجویان دارای اشــترا درصــد )17 مــورد( قــرار می گیرنــد 
کمیــت تــا حــدود زیــادی می توانــد در تغییــر آن مؤثــر  ج ولــی حا کــه به طورکلــی از دایــرۀ تــوان دانشــجویان خــار قــرار گرفته انــد )7 مــورد یــا 8 درصــد( 
ج اســت و در 50 درصــد مابقــی هــم بخــش زیــادی از موانــع  واقــع شــود؛ بنابرایــن 50 درصــد از موانــع از حیطــۀ تــوان و اختیــارات دانشــجویان خــار

کمیــت اســت. متوجــه دانشــگاه و حا

موانع و الزامات فعالیت های اجتماعی دانشجویان در حوزۀ خیریه و رفاهی 40



3-4- کامیابی ها، پیامدها، راهکارها و چشم انداز آینده

کــه در نظــر دارد میــزان کامیابــی دانشــجویان درزمینــۀ فعالیت هــای اجتماعــی، پیامدهــای مثبــت یــا  ایــن بخــش شــامل چهــار پرســش اســت 
کمیــت و جامعــه، راهکارهــای گســترش و بهبــود فعالیت هــای اجتماعــی و  منفــی فعالیت هــای اجتماعــی بــرای خــود دانشــجویان، دانشــگاه، حا

هم چنیــن دورنمــا و چشــم انداز ایــن فعالیت هــا را موردبررســی قــرار دهــد.
7- بــا در نظــر گرفتــن همــۀ جوانــب، مشــارکت دانشــجویان در فعالیت هــای اجتماعــی به ویــژه برقــراری عدالــت و رفــع فقــر و محرومیــت در جامعــه 

تــا چــه انــدازه موفــق یــا ناموفــق بــوده اســت؟
کمیت و جامعه دارد؟ 8- مشارکت درزمینۀ فعالیت های اجتماعی چه پیامدهایی )مثبت یا منفی( برای دانشجویان، دانشگاه، حا

9- برای بهبود و پیشرفت فعالیت های اجتماعی دانشجویان چه پیشنهاداتی دارید؟

3-4-1- تجزیه وتحلیل پاسخ های پرسش هفتم

بــا در نظــر گرفتــن همــۀ جوانــب، مشــارکت دانشــجویان در فعالیت هــای اجتماعــی به ویــژه برقــراری عدالــت و رفــع فقــر و محرومیــت در جامعــه تــا 
چــه انــدازه موفــق یــا ناموفــق بــوده اســت؟

کــه ازقضــا بــا هــدف رفــع فقــر و محرومیــت  کــه گفتــه شــد در ایــن پرســش بــه دنبــال ایــن بوده ایــم تــا ببینیــم فعالیت هــای اجتماعــی  همان گونــه 
گاهــان و مســئوالن ایــن عرصــه  و برقــراری عدالــت و بــا تمرکــز بــر فعالیت هــای خیریــه ای انجــام می شــوند طبــق ارزیابــی فعــاالن ایــن حــوزه و نیــز آ
کــی از آن اســت کــه ایــن پاســخ ها را می تــوان در چهــار مقولــه دســته بندی  کنــون تــا چــه انــدازه موفــق یــا ناموفــق بوده انــد. پاســخ های ارائه شــده حا تا

کــرد:

نمودار شمارۀ 7: توزیع پاسخگویان برحسب نظر آن ها دربارۀ میزان موفقیت دانشجویان درزمینۀ رفع فقر و محرومیت

 های اجتماعی بازآفرینی نقش دانشجویان در فعالیت
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ی توان دانشجویان خارج ولی  درصد( که به طور کلی از دایره  8مورد یا    7اند)شرایط کلی جامعه قرار گرفته
ی توان و  درصد از موانع از حیطه  50تواند در تغییر آن موثر واقع شود. بنابراین  حاکمیت تا حدود زیادی می

درصد مابقی هم بخش زیادی از موانع متوجه دانشگاه و حاکمیت    50اختیارات دانشجویان خارج است و در  
 است. 

 انداز آینده ها، پیامدها، راهکارها و چشمکامیابی -3-4
شامل   بخش  در    4این  که  است  زمینه پرسش  در  دانشجویان  کامیابی  میزان  دارد  فعالیتنظر  های  ی 

های اجتماعی برای خود دانشجویان، دانشگاه، حاکمیت و جامعه،  اجتماعی، پیامدهای مثبت یا منفی فعالیت
ها را مورد بررسی  انداز این فعالیتچنین دورنما و چشمهای اجتماعی و همراهکارهای گسترش و بهبود فعالیت

 هد. قرار د
 های پرسش هفتم تجزیه و تحلیل پاسخ   -3-4-1

های اجتماعی به ویژه برقراری عدالت و  ی جوانب، مشارکت دانشجویان در فعالیتبا در نظر گرفتن همه
 رفع فقر و محرومیت در جامعه تا چه اندازه موفق یا ناموفق بوده است؟ 

های اجتماعی که از قضا با  ایم تا ببینیم فعالیتگونه که گفته شد در این پرسش به دنبال این بودههمان
شوند طبق ارزیابی  ای انجام میهای خیریههدف رفع فقر و محرومیت و برقراری عدالت و با تمرکز بر فعالیت

های اند. پاسخفعاالن این حوزه و نیز آگاهان و مسئوالن این عرصه تاکنون تا چه اندازه موفق یا ناموفق بوده
 بندی کرد:مقوله دسته 4توان در  ها را می حاکی از آن است که این پاسخارائه شده 

 ی رفع فقر و محرومیت ی میزان موفقیت دانشجویان در زمینه ها درباره : توزیع پاسخگویان بر حسب نظر آن 7ی  نمودار شماره 
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دانشجویان موفق بوده اند

دانشجویان موفق نبوده اند

فعالیت ها موجب توانمندی دانشجویان شده

ددانشجویان در این زمینه مسئولیتی ندارن

کاســتی ها و موانــع معتقدنــد دانشــجویان درزمینــۀ رفــع فقــر و  کــه به رغــم همــۀ  کســانی هســتند  الــف( دســتۀ اول شــامل 11 نفــر )31 درصــد(، 
محرومیــت و برقــراری عدالــت موفــق بوده انــد.

ب( دستۀ دوم که آن ها نیز 11 نفر )31 درصد( نفر هستند، فعاالن و تشکل های اجتماعی را در این زمینه موفق نمی دانند.
کامی هایــی  کم وبیــش موفقیت هــا و نا گرچــه فعــاالن تشــکل های اجتماعــی  کــه ا ج( دســتۀ ســوم شــامل 7 نفــر )19 درصــد( بــر ایــن اعتقادنــد 
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ــه فعالیت هــا در پــرورش،  ــدگار این گون ــر اســت، تأثیــر درازمــدت و مان داشــته اند امــا آنچــه از موفقیــت آن هــا درزمینــۀ رفــع فقــر و محرومیــت مهم ت
گــروه، هــدف از فعالیــت اجتماعــی بیــش از آن کــه رفــع فقــر باشــد،  ــدگاه ایــن  گاه ســازی و دردمنــدی خــود دانشــجویان اســت. از دی خودســازی، آ
گــون فقــر و نابرابــری و هم چنیــن پــرورش و توانمندســازی دانشــجویان بــرای مدیریــت بهتــر  ــا چهره هــای گونا مواجهــه و آشــنایی دانشــجویان ب

ــر اســت. جامعــه و رفــع مســائل و مشــکات آن در ســطحی باالت
د( دســتۀ چهــارم کــه آن هــا نیــز 7 نفــر )19 درصــد( هســتند درزمینــۀ رفــع فقــر و نابرابــری هیچ گونــه وظیفــه ای بــرای دانشــجویان قائــل نیســتند بلکــه 
بــر ایــن عقیده انــد، دانشــجویان بایــد در ایــن زمینــه به جــای غرق شــدن در امــور خیریــه ای و دامــن زدن بــه عطــش جامعــه بــرای کمــک گرفتــن از 

کمیــت را بــرای رفــع نیازهــای مــردم، پاســخگو کننــد. گاه و حا افــراد خّیــر، مــردم را نســبت بــه حقوقشــان آ

3-4-2- تجزیه وتحلیل پاسخ های پرسش هشتم

ــا  ــت ب کمی ــه حا ک ــد  ــر برس ــه نظ ــن ب ــاید چنی ــت. ش ــام اس ــور ع ــجویی به ط ــای دانش ــا فعالیت ه ــت ب کمی ــش حا ــروض، چال ــای مف ــی از چالش ه یک
کــه اتفاقــًا هم راســتا بــا اهــداف نظــام سیاســی هــم هســتند، هیــچ مشــکلی نداشــته باشــد، امــا درواقــع چنیــن نیســت و  فعالیت هــای اجتماعــی 
کمیــت فقــط در محــدوده ای  کــی از آن اســت کــه حا یافته هــای ایــن پژوهــش کــه عمدتــًا مبتنــی بــر نظــرات فعــاالن تشــکل های دانشــجویی اســت حا
کمیــت )ازنظــر بعــد و گســتردگی  خــاص بــا فعالیت هــای اجتماعــی هم داســتان اســت ولــی وقتــی چنیــن فعالیت هایــی از دامنــه و گســترۀ موردنظــر حا
کــه بــا  کنــد  ج شــود یــا برنامه هــا و خواســته های فعــاالن تشــکل های اجتماعــی ســمت و ســویی پیــدا  فعالیت هــا یــا محــدودۀ جغرافیایــی( خــار
کــه بــه اذعــان  کمیــت هم خوانــی نــدارد، چالــش بــا فعالیت هــای اجتماعــی هــم آشــکار می شــود. ایــن در حالــی اســت  سمت وســوی مــورد انتظــار حا
گرچــه ممکــن اســت بعضــًا موجــب افزایــش مطالبــات اجتماعــی شــود و از ایــن رهگــذر در کوتاه مــدت  کثریــت فعــاالن ایــن حــوزه، فعالیــت اجتماعــی ا ا
کمیــت بــردارد. ازایــن رو ســعی کردیــم بــا پرداختــن  کمیــت ایجــاد کنــد ولــی در درازمــدت می توانــد بــار زیــادی را از روی دوش حا دردســرهایی بــرای حا
بــه پیامدهــای فعالیــت در تشــکل های اجتماعــی، چنیــن پیامدهایــی را از زبــان فعــاالن ایــن عرصــه جویــا شــویم. ایــن کار ســبب می شــود ابعــاد و 
زوایــای پنهــان ولــی کارکــردی این گونــه فعالیت هــا بــرای همــۀ افــراد ذی نفــع و به ویــژه بــرای تصمیم ســازان و تصمیم گیــران آشــکار شــود. در ایــن 
کمیــت و جامعــه مــورد ســؤال قــرار گرفتــه شــده اســت.  پرســش پیامدهــای فعالیــت اجتماعــی بــرای چهــار بخــش یــا گــروه دانشــجویان، دانشــگاه، حا
کــه در یــک پرســش گنجانــده شــده اســت. در اینجــا بــرای فهــم و اســتفادۀ بهتــر از یافته هــا،  ازایــن رو پرســش مذکــور درواقــع چهــار پرســش اســت 

ــه مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار می دهیــم. گان آن هــا را به صــورت جدا

3-4-2-1- پیامدهای فعالیت اجتماعی برای دانشجویان

کمیت و جامعه دارد؟ مشارکت درزمینۀ فعالیت های اجتماعی چه پیامدهایی )مثبت یا منفی( برای دانشجویان، دانشگاه، حا
ــه فعالیــت اجتماعــی جــز این کــه  ک ــد  ــرای عــده ای ایــن ســؤال پیــش بیای ــی فعالیت هــای اجتماعــی دانشــجویان هســتند. شــاید ب کنشــگران اصل
دانشــجویان را از فعالیــت اصلی شــان یعنــی تحصیــل و پژوهــش و مطالعــه دور کنــد، چــه فایــده ای دارد؟ یــا از خــود بپرســند آیــا بهتــر نیســت کاری 
کــه به عنوان مثــال دانشــجویان در قالــب اردوهــای جهــادی انجــام می دهنــد، بــا صــرف مقــداری هزینــه، بــه افــراد متخصــص و کاردان، ســپرده  را 
شــود؟ بــرای پاســخ بــه پرســش های بــاال و ســایر پرســش های مشــابه، نظــرات دانشــجویان و فعــاالن تشــکل های اجتماعــی در زیــر و در قالــب پنــج 

گــزارۀ پژوهشــی آمــده اســت:

موانع و الزامات فعالیت های اجتماعی دانشجویان در حوزۀ خیریه و رفاهی 42
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  4دانشجویان، دانشگاه، حاکمیت و جامعه مورد سوال قرار گرفته شده است. از این رو پرسش مذکور درواقع   
ها را  ها، آنی بهتر از یافتهجا برای فهم و استفادهپرسش است که در یک پرسش گنجانده شده است. در این

 دهیم. جزیه و تحلیل قرار می به صورت جداگانه ت

 پیامدهای فعالیت اجتماعی برای دانشجویان   -3-4-2-1
زمینه در  فعالیتمشارکت  دانشگاه،  ی  دانشجویان،  برای  منفی(  یا  پیامدهایی)مثبت  چه  اجتماعی  های 
 حاکمیت و جامعه دارد؟ 
وال پیش بیاید که فعالیت  ای این س های اجتماعی دانشجویان هستند. شاید برای عدهکنشگران اصلی فعالیت

ای  شان یعنی تحصیل و پژوهش و مطالعه دور کند، چه فایدهکه دانشجویان را از فعالیت اصلیاجتماعی جز این
دارد؟ یا از خود بپرسند آیا بهتر نیست کاری را که به عنوان مثال دانشجویان در قالب اردوهای جهادی انجام  

های باال و  افراد متخص  و کاردان، سپرده شود؟برای پاسخ به پرسش  دهند، با صرف مقداری هزینه، به  می
ی پژوهشی  گزاره   5های اجتماعی در زیر و در قالب  های مشابه، نظرات دانشجویان و فعاالن تشکلسایر پرسش
 آمده است:  

 دانشجویی برای دانشجویانهای ی پیامد فعالیتها درباره: توزیع پاسخگویان بر حسب نظر آن8ی  نمودار شماره

 
 

)افزایش مهارت دانشجویان،  شود الف( موجب تقویت مهارت و توانمندی فعاالن دانشجویی می
توانمندسازی، تقویت مهارت کار تیمی و گروهی، موفقیت شغلی، کسب تجربه، کسب آمادگی برای زندگی  

 درصد(. 38پاسخ  19های خارجی ) واقعی، و افزایش احتمال پذیرش در دانشگاه
)افزایش  شود ب( موجب تقویت ابعاد فردی، وجودی و شخصیتی خود فعاالن دانشجویی می

مسئولیت تغییر  حس  بلندنظری،  تقویت  خوب،  داشتن حس  خودگذشتگی،  از  احساس  تقویت  پذیری، 

0.38

0.28

0.14

0.12

0.08 افزایش مهارت و توانمندی دانشجویان

رشد شخصیتی دانشجویان

توسعه ی تعامالت دانشجویان

افزایش آگاهی دانشجویان

پیامد منفی برای دانشجویان دارد

الــف( موجــب تقویــت مهــارت و توانمنــدی فعــاالن دانشــجویی می شــود )افزایــش مهــارت دانشــجویان، توانمندســازی، تقویــت مهــارت کار تیمــی و 
گروهــی، موفقیــت شــغلی، کســب تجربــه، کســب آمادگــی بــرای زندگــی واقعــی و افزایــش احتمــال پذیــرش در دانشــگاه های خارجــی(؛ )19 پاســخ، 

38 درصــد(.
ب( موجــب تقویــت ابعــاد فــردی، وجــودی و شــخصیتی خــود فعــاالن دانشــجویی می شــود )افزایــش حــس مســئولیت پذیری، تقویــت احســاس 
ــت  ــت، تقوی ــش خاقی ــدن، افزای ــدی ش ــی، چندبع ــغلی، دیگرخواه ــرش ش ــر نگ ــری، تغیی ــت بلندنظ ــوب، تقوی ــس خ ــتن ح ــتگی، داش ازخودگذش

ــرای جامعــه(؛ )14 پاســخ، 28 درصــد(. ــودن ب ــد ب روحیــۀ عدالت طلبــی و احســاس مفی
ــگاه  ــدن ن ــت ش ــه، مثب ــا جامع ــتگی ب ــش همبس ــات، افزای ــش ارتباط ــود )افزای ــجویی می ش ــاالن دانش ــات فع ــات و ارتباط ــعۀ تعام ــب توس ج( موج

ــد(. ــخ، 14 درص ــی(؛ )7 پاس ــق اجتماع ــاس تعل ــش احس ــجویان و افزای ــه دانش ــه ب جامع
گاهی فعاالن دانشجویی می شود )6 پاسخ، 12 درصد(. د( موجب افزایش شناخت و آ

ه( پیامدهای منفی دارد )افت تحصیلی، یأس و افسردگی ناشی از مشاهده و ارتباط با فقرا، صرف هزینۀ شخصی(؛ )4 پاسخ، 8 درصد(.
ــای  ــی فعالیت ه ــای منف ــد( از پیامده ــخ )8 درص ــط 4 پاس ــش فق ــن بخ ــه ای ــده ب ــخ ارائه ش ع 50 پاس ــو ــه از مجم ک ــد  ــان می ده ــاال نش ــای ب یافته ه
کرده انــد. پیامدهــای مثبــت فعالیت هــای  اجتماعــی حکایــت دارد و 92 درصــد پاســخ ها پیامدهــای مثبتــی بــرای این گونــه فعالیت هــا بیــان 
کــه متوجــه دانشــجویان اســت بــه ترتیــب بیشــترین فراوانــی، عبارت انــد از: تقویــت مهــارت و توانمنــدی فعــاالن دانشــجویی، تقویــت  اجتماعــی 
ابعــاد فــردی، وجــودی و شــخصیتی خــود فعــاالن دانشــجویی، توســعۀ تعامــات و ارتباطــات فعــاالن دانشــجویی. ایــن یافته هــا نشــان می دهــد 
کــه: اواًل توانمنــد شــدن فعــاالن دانشــجویی، تقویــت ابعــاد فــردی، وجــودی و شــخصیتی آن هــا و توســعۀ تعامــات و ارتباطاتشــان از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار اســت و ثانیــًا آن هــا چنیــن مزایایــی را در طــول فعالیــت خــود در تشــکل های اجتماعــی تجربــه کرده انــد و بیــان ایــن مزایــا به عنــوان بخشــی 

از »تجربــۀ زیســته« شــان محســوب می شــود.

3-4-2-2- پیامدهای فعالیت اجتماعی برای دانشگاه

کــه پاســخگویان، دانشــگاه را به عنــوان نهــادی  پاســخ های ارائه شــده در ایــن بخــش نســبت بــه ســایر بخش هــا کمتــر اســت. ایــن بــدان معناســت 
ــا رونــق فعالیت هــای اجتماعــی لزومــًا منفعتــی  پشــتیبان و بسترســاز بــرای تقویــت و توســعۀ فعالیت هــای اجتماعــی می داننــد و انتظــار نمــی رود ب

هــم متوجــه دانشــگاه شــود. بااین حــال 16 پاســخ ارائه شــده در ایــن رابطــه در ســه مقولــۀ زیــر قابــل تقســیم بندی هســتند:

43
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ها، تامین فضایی برای گذاران  وری، کاهش هزینههای درونی دانشگاه)شامل افزایش بهرهالف( تقویت مولفه

ی دانشجویان بای فعالیت سیاسی، افزایش عقالنیت  اهش انگیزهاوقات فراغت دانشجویان، گفتمان سازی، ک
های اجتماعی در دانشگاه،  های علمی دانشگاه، کاهش آسیبدانشگاه، افزایش مشارکت دانشگاه، تقویت جنبه

 درصد  69پاسخ   11و افزایش نشاط در دانشگاه(؛  
مشکالت مردم، تقویت پرستیژ دانشگاه، و  های بیرونی دانشگاه)شامل آشنایی دانشگاه با  ب( تقویت مولفه

 درصد  19پاسخ   3افزایش ارتباطات دانشگاه با بیرون از دانشگاه(؛ 
 2ج( برای دانشیگاه پیامد منفی دارد)شیامل افزایش مطالبات دانشیجویان، ایجاد دردسیر برای دانشیگاه(؛ 

 درصد  12پاسخ   
که پیامد منفی  ها بیش از آنتماعی در دانشییگاههای اجدهد که رونق فعالیتهای باال هم نشییان مییافته

های درونی دانشیگاه ی این پیامدها معطوف به تقویت مولفهداشیته باشید دارای پیامدهای مثبت اسیت و عمده
ها، دانشیگاه، های اجتماعی در دانشیگاهشیود که با گسیترش فعالیتها چنین اسیتنباط میاسیت. از این یافته

 شود.تر میدانشگاه

 پیامدهای فعالیت اجتماعی برای حاکمیت   -3-4-2-3
های اجتماعی عمدتا چیزی  دهد که گویی فعالیتهای این بخش نشان میبرخالف تصور و انتظار ما یافته

گویان بر شمرده  ارتباط با حاکمیت است. در مجموع از میان پیامدهای متعددی که از سوی پاسخمستقل یا کم
کدام مستلزم پیامد منفی برای حاکمیت  ه حاکمیت است و از این تعداد، هی مورد متوج  12شده است فقط  

 اند: مقوله به شرح زیر تقسیم شده 2نیست. این موارد در 
 های دانشجویی برای حاکمیت ی پیامد فعالیتها درباره: توزیع پاسخگویان بر حسب نظر آن10ی  نمودار شماره

0.69

0.19

0.12

تقویت مولفه های درونی دانشگاه

تقویت مولفه های بیرونی دانشگاه

برای دانشگاه پیامد منفی دارد

الــف( تقویــت مؤلفه هــای درونــی دانشــگاه )شــامل افزایــش بهــره وری، کاهــش هزینه هــا، تأمیــن فضایــی بــرای گذاران اوقــات فراغت دانشــجویان، 
گفتمان ســازی، کاهــش انگیــزۀ دانشــجویان بــرای فعالیــت سیاســی، افزایــش عقانیــت دانشــگاه، افزایــش مشــارکت دانشــگاه، تقویــت جنبه هــای 

علمــی دانشــگاه، کاهــش آســیب های اجتماعــی در دانشــگاه و افزایــش نشــاط در دانشــگاه(؛ )11 پاســخ، 69 درصــد(.
ب( تقویــت مؤلفه هــای بیرونــی دانشــگاه )شــامل آشــنایی دانشــگاه بــا مشــکات مــردم، تقویــت پرســتیژ دانشــگاه و افزایــش ارتباطــات دانشــگاه بــا 

بیــرون از دانشــگاه(؛ )3 پاســخ، 19 درصــد(.
ج( برای دانشگاه پیامد منفی دارد )شامل افزایش مطالبات دانشجویان، ایجاد دردسر برای دانشگاه(؛ )2 پاسخ، 12 درصد(.

کــه رونــق فعالیت هــای اجتماعــی در دانشــگاه ها بیــش از آن کــه پیامــد منفــی داشــته باشــد دارای پیامدهــای  یافته هــای بــاال هــم نشــان می دهــد 
کــه بــا  مثبــت اســت و عمــدۀ ایــن پیامدهــا معطــوف بــه تقویــت مؤلفه هــای درونــی دانشــگاه اســت. از ایــن یافته هــا چنیــن اســتنباط می شــود 

گســترش فعالیت هــای اجتماعــی در دانشــگاه ها، دانشــگاه، دانشــگاه تر می شــود.

3-4-2-3- پیامدهای فعالیت اجتماعی برای حاکمیت

کــه گویــی فعالیت هــای اجتماعــی عمدتــًا چیــزی مســتقل یــا کم ارتبــاط بــا  برخــاف تصــور و انتظــار مــا یافته هــای ایــن بخــش نشــان می دهــد 
کمیــت اســت و  ع از میــان پیامدهــای متعــددی کــه از ســوی پاســخگویان برشــمرده شــده اســت فقــط 12 مــورد متوجــه حا کمیــت اســت. درمجمــو حا

ح زیــر تقسیم شــده اند: ــه بــه شــر کمیــت نیســت. ایــن مــوارد در دو مقول از ایــن تعــداد، هیچ کــدام مســتلزم پیامــد منفــی بــرای حا

موانع و الزامات فعالیت های اجتماعی دانشجویان در حوزۀ خیریه و رفاهی 44



نمودار شمارۀ 10: توزیع پاسخگویان برحسب نظر آن ها دربارۀ پیامد فعالیت های دانشجویی برای حاکمیت
 های اجتماعی بازآفرینی نقش دانشجویان در فعالیت
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-ها، تقویت حاکمیت، ظرفیتتوان مدیریتی جامعه، کاهش هزینه)شامل تقویت  الف( تقویت حاکمیت

 درصد.  83پاسخ   10سازی برای حاکمیت، و کاهش مشکالت دولت(؛ 
رابطه  تقویت  مردمب(  با  حاکمیت  دولت ی  متقابل  اعتماد  افرایش  رابطه   -)شامل  تقویت  و  ی  ملت، 

 درصد. 17پاسخ   2دانشجویان با حاکمیت(؛ 
های اجتماعی، هی  یک از  ی فعالیتهای حاکمیت از توسعه که برخالف نگرانی  جاستی جالب ایننکته
 داند.هایی را واجد پیامدی منفی برای حاکمیت نمی گویان، چنین فعالیتپاسخ

 پیامدهای فعالیت اجتماعی برای جامعه   -3-4-2-4
جتماعی بر حاکمیت، تعداد  های اتاثیر بودن فعالیتگویان مبنی بر کمبرخالف بخش قبلی و ارزیابی پاسخ

توان در  های مرتبط با جامعه را می ها بر جامعه است. پاسخگونه فعالیتگر تاثیر اینها بیانتری از پاسخبیش
 بندی کرد:دو قالب کلی دسته
 های دانشجویی برای جامعهی پیامد فعالیتها درباره: توزیع پاسخگویان بر حسب نظر آن11ی  نمودار شماره

0.83

0.17

تقویت حاکمیت

تقویت رابطه ی حاکمیت با مردم

کمیــت و کاهــش  کمیــت، ظرفیت ســازی بــرای حا کمیــت )شــامل تقویــت تــوان مدیریتــی جامعــه، کاهــش هزینه هــا، تقویــت حا الــف( تقویــت حا
مشــکات دولــت(؛ )10 پاســخ، 83 درصــد(.

کمیت(؛ )2 پاسخ، 17 درصد(. کمیت با مردم )شامل افرایش اعتماد متقابل دولت-ملت و تقویت رابطۀ دانشجویان با حا ب( تقویت رابطۀ حا
کمیــت از توســعۀ فعالیت هــای اجتماعــی، هیچ یــک از پاســخگویان، چنیــن فعالیت هایــی را  کــه برخــاف نگرانی هــای حا نکتــۀ جالــب اینجاســت 

کمیــت نمی دانــد. واجــد پیامــدی منفــی بــرای حا

3-4-2-4- پیامدهای فعالیت اجتماعی برای جامعه

کمیــت، تعــداد بیشــتری از پاســخ ها بیانگــر  ــر حا ــر کم تأثیــر بــودن فعالیت هــای اجتماعــی ب برخــاف بخــش قبلــی و ارزیابــی پاســخگویان مبنــی ب
ــرد: ک ــته بندی  ــی دس کل ــب  ــوان در دو قال ــه را می ت ــا جامع ــط ب ــخ های مرتب ــت. پاس ــه اس ــر جامع ــا ب ــه فعالیت ه ــر این گون تأثی

نمودار شمارۀ 11: توزیع پاسخگویان برحسب نظر آن ها دربارۀ پیامد فعالیت های دانشجویی برای جامعه
 های اجتماعی بازآفرینی نقش دانشجویان در فعالیت
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گرا، افزایش رفاه، افزایش درک دانشجویان  های مثبت جامعه)شامل تربیت انسان جامعهالف( تقویت جنبه

تعامل انشان  تربیت  به محرومان،  برای جامعه، جلب مشارکت خانوادهبرای کمک  الگوسازی  افزایش  گرا،  ها، 
گری  دن جامعه، افزایش کنشش ی اجتماعی، افزایش احساس امنیت، بازتولید دانشجوی خیّر، سیاسیسرمایه

روحیه  افزایش  جامعه،  مطالبه در  امید،  جامعهی  و گسترش  جامعه،  به  تزریق حس خوب  دولت،  از  ی  گری 
 درصد  78پاسخ   21مدنی(؛ 

  4های اجتماعی، کاهش فقر، و کاهش طالق(؛  های منفی جامعه شامل کاهش آسیب ب( تضعیف جنبه
 درصد  15پاسخ  

درصد( حاکی    93ها)پاسخ ارائه شده در این بخش، اکثریت پاسخ  27شود از میان  یطور که مالحظه مهمان
  2های فوق های اجتماعی برای جامعه است. البته در خالل پاسخاز پیامدهای متعدد و گوناگون مثبت فعالیت

اند که  ردههای اجتماعی اشاره کها و حمایتشدن فقرا« به دریافت کمکدرصد( هم به موضوع »وابسته  7نفر)
 ست. ی قابل تاملیها، نکته تعدادبودن پاسخبه رغم کم 
 های پرسش نهم تجزیه و تحلیل پاسخ   -3-4-3

 های اجتماعی دانشجویان چه پیشنهاداتی دارید؟برای بهبود و پیشرفت فعالیت 
حساب آورد.    ترین یافته و دستاورد این پژوهش بهی طی طریق را شاید بتوان مهم ی راهکار یا ارائهارائه

شوندگان بیان شده است، اما چون آن موارد  های از سوی مصاحبهتر در قالب زمینهبخشی از این راهکارها پیش
هایی باشند، اصالت را های ابتدایی مصاحبه بیان شده است و از دید ما باید با راهکارها دارای تفاوت در بخش

خورد. بنابراین ضمن استفاده  ادی میان این دو به چشم میهای زیدهیم هرچند شباهتبه راهکارهای فعلی می
های این دو را نیز ذکر کنیم.  کنیم در حد امکان تفاوتها سعی می بندی صورت گرفته در بخش زمینهاز مقوله

 ی زیر بیان کرد: مقوله  4توان در  پاسخ است را می   -مقوله   54پاسخ و    98راهکارهای ارائه شده که مشتمل بر  

0.78

0.15

0.07

تقویت جنبه های مثبت جامعه

تضعیف جنبه های منفی جامعه

برای جامعه پیامد منفی دارد
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الــف( تقویــت جنبه هــای مثبــت جامعــه )شــامل تربیــت انســان جامعه گــرا، افزایــش رفــاه، افزایــش درک دانشــجویان بــرای کمــک بــه محرومــان، 
تربیــت انســان تعامل گــرا، الگوســازی بــرای جامعــه، جلــب مشــارکت خانواده هــا، افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی، افزایــش احســاس امنیــت، بازتولیــد 
دانشــجوی خّیــر، سیاسی شــدن جامعــه، افزایــش کنشــگری در جامعــه، افزایــش روحیــۀ امیــد، مطالبه گــری از دولــت، تزریــق حــس خــوب بــه 

جامعــه و گســترش جامعــۀ مدنــی(؛ )21 پاســخ، 78 درصــد(.
ب( تضعیف جنبه های منفی جامعه )شامل کاهش آسیب های اجتماعی، کاهش فقر و کاهش طاق(؛ )4 پاسخ، 15 درصد(.

کــی از پیامدهــای متعــدد و  کثریــت پاســخ ها )93 درصــد( حا کــه ماحظــه می شــود از میــان 27 پاســخ ارائه شــده در ایــن بخــش، ا همان طــور 
ع »وابسته شــدن  گــون مثبــت فعالیت هــای اجتماعــی بــرای جامعــه اســت. البتــه در خــال پاســخ های فــوق دو نفــر )7 درصــد( هــم بــه موضــو گونا

کــه به رغــم کم تعــداد بــودن پاســخ ها، نکتــۀ قابل تأملــی اســت. فقــرا« بــه دریافــت کمک هــا و حمایت هــای اجتماعــی اشــاره کردنــد 

3-4-3- تجزیه وتحلیل پاسخ های پرسش نهم

9- برای بهبود و پیشرفت فعالیت های اجتماعی دانشجویان چه پیشنهاداتی دارید؟
ــر در  ــا ارائــۀ طــی طریــق را شــاید بتــوان مهم تریــن یافتــه و دســتاورد ایــن پژوهــش به حســاب آورد. بخشــی از ایــن راهکارهــا پیش ت ارائــۀ راهــکار ی
قالــب زمینه هایــی از ســوی مصاحبه شــوندگان بیــان شــده اســت، امــا چــون آن مــوارد در بخش هــای ابتدایــی مصاحبــه بیــان شــده اســت و از دیــد 
مــا بایــد بــا راهکارهــا دارای تفاوت هایــی باشــند، اصالــت را بــه راهکارهــای فعلــی می دهیــم هرچنــد شــباهت های زیــادی میــان ایــن دو بــه چشــم 
می خــورد؛ بنابرایــن ضمــن اســتفاده از مقوله بنــدی صــورت گرفتــه در بخــش زمینه هــا ســعی می کنیــم در حــد امــکان تفاوت هــای ایــن دو را نیــز ذکــر 

کــرد: کــه مشــتمل بــر 98 پاســخ و 54 مقوله/پاســخ اســت را می تــوان در چهــار مقولــۀ زیــر بیــان  کنیــم. راهکارهــای ارائه شــده 

نمودار شمارۀ 12: توزیع پاسخگویان برحسب راهکارهای ارائه شده از سوی آن ها

 های اجتماعی بازآفرینی نقش دانشجویان در فعالیت
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 ها : توزیع پاسخگویان بر حسب راهکارهای ارائه شده از سوی آن12ی  ر شمارهنمودا

 
)تخصی  بودجه و امکانات، ارتباط با محیط بیرون از دانشگاه و    الف( راهکارهای ساختاری و مدیریتی 

های اجتماعی، رفع موانع اداری، اصالح  مردم به منظور آشنایی با مشکالت، در نظر گرفتن امتیاز برای فعالیت
ها،  ی بودجهها، سپردن کار به افراد متخص  و غیر سیاسی، تقسیم عادالنه قوانین و مقررات، استقالل دانشگاه
-ی عمومی در دانشگاه، تشکلوگو میان دانشگاه و حاکمیت، تقویت حوزهانعکاس مشکالت مردم، برقراری گفت
های اجتماعی، کاستن از  ها، پرکردن اوقات فراغت دانشجویان با فعالیتیابی در سطح ملی، هماهنگی دستگاه

ها، استفاده از تجارب جهانی، ثبت و  اد تشکلها، افزایش تعد ها و افزودن بر بار انتقادی آنکار اجرایی تشکل
آوری امکانات، عضوگیری و  ها، تشکیل اتحادیه، داشتن استراتژی، جمع انتقال تجارب، افزایش اختیارات تشکل
تخصصی و  کار  تقسیم  تیم،  فعالیتداشتن  تشکلشدن  فعاالن  با  ارتباط  برقراری  الگوسازی،  انعکاس  ها،  ها، 

 درصد  55اسخ  پ  60مشکالت مردم، (؛ 
رسانی،  سازی، تبلیغات و اطالع ها، فرهنا)آموزش دانشجویان و فعاالن تشکلب( راهکارهای آموزشی

فعالیت به  فعاالن تشکلامتیازدهی  از  تقدیر  و  اجتماعی  معرفی  های  برای  برگزاری جشنواره  اجتماعی،  های 
دهی  تشویق کنشگری دانشجویان، نقش گری دانشجویان،  محوری، تشویق مطالبهدانشجویان فعال، نفی درس 
های اجتماعی، تقویت احساس تعلق اجتماعی دانشجویان، تقویت احساس تعلق  به دانشجویان، تعریف فعالیت 

نظریه دانشجویان،  بودن  چندبعدی  آموزش  مستعد،  دانشجویان  شناسایی  دانشجویان،  پیرامون  ملی  پردازی 
 درصد  26پاسخ   28های اجتماعی(؛ فعالیت
فعالیتافزاری راهکارهای نرم   ( به  نگاه مسئوالن  این)تغییر  پذیرش  و  اجتماعی  فعالیتهای  ها،  گونه 

های اجتماعی، داشتن امید، اعتماد  ها، توجه مسئوالن به فعالیتاعتماد به دانشجویان، تغییر نگرش خانواده
 درصد  16پاسخ   17دانشجویان به دانشگاه، و نفی نگاه امنیتی( 

0.55
0.26

0.16

0.03

راهکارهای ساختاری و مدیریتی

راهکارهای آموزشی

راهکارهای نرم افزاری

لزوم تغییر شرایط کلی جامعه

الــف( راهکارهــای ســاختاری و مدیریتــی )تخصیــص بودجــه و امکانــات، ارتبــاط بــا محیــط بیــرون از دانشــگاه و مــردم به منظــور آشــنایی بــا 
گرفتــن امتیــاز بــرای فعالیت هــای اجتماعــی، رفــع موانــع اداری، اصــاح قوانیــن و مقــررات، اســتقال دانشــگاه ها، ســپردن  مشــکات، در نظــر 
کمیــت،  کار بــه افــراد متخصــص و غیرسیاســی، تقســیم عادالنــۀ بودجه هــا، انعــکاس مشــکات مــردم، برقــراری گفت وگــو میــان دانشــگاه و حا
ــا فعالیت هــای  کــردن اوقــات فراغــت دانشــجویان ب ــر  ــی، هماهنگــی دســتگاه ها، پ تقویــت حــوزۀ عمومــی در دانشــگاه، تشــکل یابی در ســطح مل
کار اجرایــی تشــکل ها و افــزودن بــر بــار انتقــادی آن هــا، افزایــش تعــداد تشــکل ها، اســتفاده از تجــارب جهانــی، ثبــت و انتقــال  اجتماعــی، کاســتن از 
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گــروه، تقســیم کار و  تجــارب، افزایــش اختیــارات تشــکل ها، تشــکیل اتحادیــه، داشــتن اســتراتژی، جمــع آوری امکانــات، عضوگیــری و داشــتن 
تخصصی شــدن فعالیت هــا، الگوســازی، برقــراری ارتبــاط بــا فعــاالن تشــکل ها، انعــکاس مشــکات مــردم،(؛ )60 پاســخ، 55 درصــد(.

ب( راهکارهــای آموزشــی )آمــوزش دانشــجویان و فعــاالن تشــکل ها، فرهنگ ســازی، تبلیغــات و اطاع رســانی، امتیازدهــی بــه فعالیت هــای 
اجتماعــی و تقدیــر از فعــاالن تشــکل های اجتماعــی، برگــزاری جشــنواره بــرای معرفــی دانشــجویان فعــال، نفــی درس محــوری، تشــویق مطالبه گــری 
دانشــجویان، تشــویق کنشــگری دانشــجویان، نقش دهــی بــه دانشــجویان، تعریــف فعالیت هــای اجتماعــی، تقویــت احســاس تعلــق اجتماعــی 
دانشــجویان، تقویــت احســاس تعلــق ملــی دانشــجویان، شناســایی دانشــجویان مســتعد، آمــوزش چندبعــدی بــودن دانشــجویان، نظریه پــردازی 

پیرامــون فعالیت هــای اجتماعــی(؛ )28 پاســخ، 26 درصــد(.
ج( راهکارهــای نرم افــزاری )تغییــر نــگاه مســئوالن بــه فعالیت هــای اجتماعــی و پذیــرش این گونــه فعالیت هــا، اعتمــاد بــه دانشــجویان، تغییــر 
نگــرش خانواده هــا، توجــه مســئوالن بــه فعالیت هــای اجتماعــی، داشــتن امیــد، اعتمــاد دانشــجویان بــه دانشــگاه و نفــی نــگاه امنیتــی(؛ )17 

پاســخ، 16 درصــد(.
د( لزوم تغییر شرایط کلی جامعه؛ )3 پاسخ، 3 درصد(.

کــه  ع 108 پاســخ، 60 پاســخ )55 درصــد( بــه راهکارهــای مدیریتــی و ســاختاری اختصــاص دارد  کــه ماحظــه می شــود از مجمــو همان گونــه 
به تنهایــی بیــش از نیمــی از راهکارهــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن میــزان در پرســش مربــوط بــه زمینه هــا 36 درصــد بــود. در گام بعــدی، 
کــه 28 پاســخ یــا 26 درصــد از راهکارهــا را شــامل می شــود ایــن میــزان در پرســش مربــوط بــه زمینه هــا،  راهکارهــای آموزشی-شــناختی قــرار دارنــد 
کــه بــا 17 پاســخ، حــدود 16 درصــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن میــزان در  19 درصــد بــود. راهــکار مهــم ســوم راهــکار نرم افــزاری اســت 
پرســش مربــوط بــه زمینه هــا 40 درصــد بــود. آخریــن راهــکار فقــط 3 درصــد از راهکارهــا را شــامل می شــود و هماننــد پرســش مربــوط بــه زمینه هــا 
کــه پرســش را از زمینه هــا بــه راهکارهــا تغییــر دادیــم جابه جایــی معنــاداری هــم در  کــه 4 درصــد بــود شــامل کم تریــن میــزان اســت؛ بنابرایــن زمانــی 

خ داد. پاســخ ها ر
گــر بنابــر ترســیم یــک دوگانــه یــا دوآلیســم داشــته باشــیم، آن کــه  کمیــت اســت و ا ایــن امــر به خوبــی بیانگــر انتظــارات پاســخگویان از مجموعــۀ حا

کمیــت اســت نــه دانشــجویان. بایــد در ایــن زمینــه قــدم پیــش بگــذارد حا
ع 108 پاســخ ارائه شــده، پاســخگویان در درجــۀ اول بــرای توســعه و گســترش فعالیت هــای اجتماعــی، بــر راهکارهــای مدیریتی و ســاختاری  از مجمــو
کمیــت، هــم دانشــگاه و هــم دانشــجویان  گرچــه معطــوف بــه انجــام یــک ســری از اقدامــات هــم از ســوی حا تمرکــز دارنــد. ایــن دســته از راهکارهــا ا
اســت، امــا وزن انتظــارات دانشــجویان از دانشــگاه و مســئوالن دانشــگاهی بیشــتر اســت. »تخصیــص بودجــه و امکانــات«، »ارتبــاط بــا محیــط 
بیــرون از دانشــگاه و مــردم به منظــور آشــنایی بــا مشــکات«، »در نظــر گرفتــن امتیــاز بــرای فعالیت هــای اجتماعــی«، »رفــع موانــع اداری«، »اصــاح 
کار بــه افــراد متخصــص و غیرسیاســی« از مهم تریــن راهکارهــای ســاختاری و مدیریتــی  قوانیــن و مقــررات«، »اســتقال دانشــگاه ها«، »ســپردن 

پاســخگویان در ایــن زمینــه اســت.
ــا زمینه هــای ســاختاری و تغییــرات مدیریتــی به تنهایــی موجــب رشــد و توســعۀ فعالیت هــای  بدیهــی اســت آماده ســازی یــک ســری از مقدمــات ی
اجتماعــی نمی شــود. ازایــن رو انتظــار مــی رود، اقدامــات فــوق بــا اقدامــات آموزشــی و فرهنگــی تکمیــل شــود؛ »آمــوزش دانشــجویان و فعــاالن 
ــر از فعــاالن تشــکل های اجتماعــی« از  ــه فعالیت هــای اجتماعــی و تقدی تشــکل ها«، »فرهنگ ســازی«، »تبلیغــات و اطاع رســانی«، »امتیازدهــی ب
کــه چنیــن آموزش هایــی نه تنهــا در  مهم تریــن پیشــنهادهای پاســخگویان در ایــن زمینــه اســت. در خصــوص آمــوزش عــده ای بــر ایــن عقیده انــد 

دانشــگاه بلکــه حتــی بایــد در ســنین پائیــن )مهدکــودک و دورۀ مدرســه( آغــاز شــود.
کمیــت و دانشــگاه از یک ســو و  ــگاه، نگــرش و روابــط فی مابیــن حا ع ن ــو ــد در ن کــه بای منظــور از راهکارهــای نرم افــزاری مجموعــه تغییراتــی اســت 
ع راهکارهــا ازنظــر عــددی در اولویــت ســوم قــرار گرفته انــد ولــی دارای اهمیــت باالیــی هســتند  گرچــه ایــن نــو خ بدهــد. ا دانشــجویان از ســوی دیگــر ر
به نحوی کــه چنانچــه مســائل و مشــکات مرتبــط بــا ایــن مقولــه حــل نشــود، زمینه هــای ســاختاری و حتــی آموزشــی به تنهایــی نمی تواننــد موجــب 

رشــد و توســعۀ فعالیت هــای اجتماعــی شــوند.
ــخگویان،  ــی از پاس ــاد برخ ــه اعتق ــت. ب ــه اس ــی جامع کل ــرایط  ــر ش ــی، تغیی ــای اجتماع ــعۀ فعالیت ه ــد و توس ــرای رش ــخگویان ب ــی پاس ــکار نهای راه
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خ دنــدۀ دانشــگاه به تنهایــی  خ دنده هــا به درســتی کار نکننــد از چر خ دنده هــای جامعــه اســت و تــا همــۀ چر کنــار ســایر چر خ دنــده ای در  دانشــگاه چر
کــه موجــب زنده شــدن امیــد بــه آینــده در  کلــی جامعــه، همــان شــرایط اقتصــادی اســت  کاری بــر نخواهــد آمــد. برخــی دیگــر، منظورشــان از شــرایط 
دل کنشــگران می شــود و آن هــا بــا اعتمــادی کــه بــه آینــدۀ اقتصــادی و شــغلی خــود پیــدا می کننــد، می تواننــد بخشــی از وقــت و انــرژی خــود را صــرف 

فعالیت هــای اجتماعــی و امــور خیریــه ای کننــد.

3-4-4- تجزیه وتحلیل پاسخ های پرسش دهم

10- چشم انداز فعالیت های اجتماعی را ازنظر کمی و کیفی چگونه می بینید؟ گسترش می یابد؟ کمتر می شود یا فرقی نمی کند؟
بــرای مــا مهــم بــود کــه به رغــم همــۀ موانــع و مشــکات و نامایماتــی کــه فعــاالن حــوزۀ فعالیت هــای اجتماعــی بــا آن مواجــه شــده اند و ســختی هایی 
کان بــا خوش بینــی در  ــا کمــا ــا آینــدۀ این گونــه فعالیت هــا را چگونــه ارزیابــی می کننــد. آی کــه در ایــن مســیر تجربــه کرده انــد، چشــم انداز و دورنمــا ی
ــا بــرای فعالیت هــای اجتماعــی آینــده ای درخشــانی متصــور نیســتند. پاســخ ها را برحســب همیــن ســه احتمــال در  ایــن عرصــه فعالیــت می کننــد ی

اینجــا آورده ایــم:

نمودار شمارۀ 13: توزیع پاسخگویان برحسب نظر آن ها دربارۀ چشم انداز و آیندۀ فعالیت های اجتماعی
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 های اجتماعی ی فعالیتانداز و آیندهی چشمها درباره: توزیع پاسخگویان بر حسب نظر آن13ی  نمودار شماره

 
اند، امید چندانی به بهبود و  نفری که به این پرسش، پاسخ داده  28درصد( از    50نفر)  14متاسفانه    الف( 

هایی که در این راه دیده یا  ها با توجه به شرایط موجود و دشواریهای اجتماعی ندارند. آنگسترش فعالیت
از اقبال دلیل  خواهد داشت و به همین  اند، بر این عقیده هستند که شرایط فعلی در آینده هم ادامه  تجربه کرده

 .های اجتماعی کاسته خواهد شدو توجه دانشجویان به فعالیت
های فراوان در این زمینه، معتقدند  ها و کاستیی سختیی دوم کسانی هستند که به رغم تجربهدسته  ب(

یابی  جام امور خیر، و دستزیرا گرایش و تمایل دانشجویان را به ان   های اجتماعی رو به رشد استحرکت تشکل
ها را  درصد پاسخ 43نفرند و  12کنند. این افراد ای از »احساس مسئولیت« در حد باالیی ارزیابی میبه درجه

 اند. به خود اختصاص داده
دهند وضعیت  دهند، احتمال میگویان را تشکیل میدرصد از پاسخ  7نفر یا    2ی سوم که فقط  دسته   (

به همین صورت ادامه پیدا بخش نیست،  ها رضایتجتماعی که در حال حاضر هم برای آنهای افعلی فعالیت
 کند و تغییر خاصی در آن رخ نخواهد یافت. 

 

0.5
0.43

0.07

فعالیت های اجتماعی تضعیف خواهد شد

فعالیت های اجتماعی تقویت خواهد شد

ردفعالیت های اجتماعی تغییری نخواهد ک

کــه بــه ایــن پرســش، پاســخ داده انــد، امیــد چندانــی بــه بهبــود و گســترش فعالیت هــای اجتماعــی  الــف( متأســفانه 14 نفــر )50 درصــد( از 28 نفــری 
کــه شــرایط فعلــی در  کــه در ایــن راه دیــده یــا تجربــه کرده انــد، بــر ایــن عقیــده هســتند  ندارنــد. آن هــا بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و دشــواری هایی 

آینــده هــم ادامــه خواهــد داشــت و بــه همیــن دلیــل از اقبــال و توجــه دانشــجویان بــه فعالیت هــای اجتماعــی کاســته خواهــد شــد.
ــد حرکــت تشــکل های اجتماعــی رو  ــراوان در ایــن زمینــه، معتقدن ــۀ ســختی ها و کاســتی های ف ــه به رغــم تجرب ک ب( دســتۀ دوم کســانی هســتند 
بــه رشــد اســت زیــرا گرایــش و تمایــل دانشــجویان را بــه انجــام امــور خیــر و دســت یابی بــه درجــه ای از »احســاس مســئولیت« در حــد باالیــی ارزیابــی 

می کننــد. ایــن افــراد 12 نفرنــد و 43 درصــد پاســخ ها را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
کــه در  کــه فقــط 2 نفــر یــا 7 درصــد از پاســخگویان را تشــکیل می دهنــد، احتمــال می دهنــد وضعیــت فعلــی فعالیت هــای اجتماعــی  ج( دســتۀ ســوم 

خ نخواهــد یافــت. حــال حاضــر هــم بــرای آن هــا رضایت بخــش نیســت، بــه همیــن صــورت ادامــه پیــدا کنــد و تغییــر خاصــی در آن ر
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فصل چهارم: 

بحث و نتیجه گیری



4-1- مقدمه

در فصــل پیــش )تجزیه وتحلیــل یافته هــا( در اقدامــی دشــوار و وقت گیــر، تمامــی مضامیــن و مقوله هــای مرتبــط بــا هــر پرســش، اســتخراج و 
ــدار  ــن مق ــه همی ــًا ب ــور صرف ــل مذک ــم. در فص ــت آوری ــه دس ــش ها ب ــک از پرس ــر ی ــه ه ــده ب ــخ های ارائه ش ــی از پاس کل ــری  ــا تصوی ــد ت ــته بندی ش دس
ــه  ــش ب ــده کم وبی ــا خوانن ــود ت ــات ب ــی اطاع کّم ــزارش  گ ــم،  ــام دادی ــخ ها انج ــته بندی پاس ــتخراج و دس ــر اس ــاوه ب ــه ع ک ــا کاری  ــد. تنه ــنده ش بس
ــه  ــری یــک پاســخ نســبت ب ــه معنــای برت ــًا ب ــه گفتــه شــد ایــن امــر لزوم ک ــی همان طــور  ــرد ول ــگاه آمــاری هــر یــک از مقوله هــا و پاســخ ها پــی بب جای

پاســخ های دیگــر نیســت.
حــال وقــت آن اســت تــا بــا کمــی بحــث و بررســی بیشــتر بــه اطاعــات آمــاری پیشــین جــان دیگــری ببخشــیم و هــر یافته ای را به بخشــی از پاســخ های 
ــرای تدویــن  ع موردمطالعــه کمــک کنیــم. مــادۀ اولیــه ب ــا بدین وســیله بــه شــناخت موضــو ارائه شــده از ســوی مصاحبه شــوندگان مســتند کنیــم ت
گــزارش را در فهــم و شــناخت  کــه بتوانــد مخاطبــان و اســتفاده کنندگان  فصــل اخیــر همــان اطاعــات فصــل پیشــین اســت امــا بــا آرایــش و تحلیلــی 
ع یــاری کنــد. در ایــن فصــل می کوشــیم عــاوه بــر بحــث و نتیجه گیــری، راهکارهایــی بــرای رشــد و توســعۀ فعالیت هــای اجتماعــی نیــز ارائــه  موضــو
کــه طبــق آن یافته هــای پژوهــش را در فصــل قبــل از همدیگــر تفکیــک کردیــم. ایــن  کنیــم. چارچــوب کار در ایــن فصــل همــان ســه بخشــی اســت 

ســه بخــش عبارت انــد از:
الف( جهت گیری ها، وضع موجود و زمینه ها

 ب( موانع و مشکات
 ج( کامیابی ها، پیامدها، راهکارها و چشم انداز آینده

4-2- جهت گیری ها، وضع موجود و زمینه ها

4-2-1- جهت گیری فعالیت های دانشجویی

کارکــرد  کــه 29 درصــد از مصاحبه شــوندگان معتقدنــد  کــی از آن اســت  اطاعــات و یافته هــای مربــوط بــه جهت گیــری فعالیت هــای دانشــجویی حا
کــه  اصلــی دانشــگاه و درنتیجــه وظیفــۀ نخســت دانشــجویان پرداختــن بــه امــور علمــی و درســی اســت و بــدون نفــی ســایر فعالیت هــا اعتقــاد دارنــد 
دانشــجویان بایــد در وهلــۀ اول بــه امــور درســی خــود رســیدگی کننــد و چنانچــه فرصتــی باقــی مانــد، بــه ســایر امــور فوق برنامــه )برحســب عایــق 
کــه معتقدنــد دانشــجویان بایــد ایــن اختیــار را داشــته باشــند و یــا ایــن زمینــه برایشــان بــه نحــوی  خــود( بپردازنــد. 29 درصــد دیگــر کســانی هســتند 
کــه در همــۀ زمینه هــا به طــور یکســانی ورود داشــته باشــند. ازنظــر ایــن دســته از افــراد، فراهــم بــودن شــرایط و آزاد بــودن افــراد در  فراهــم باشــد 
کــه  ع فعالیتــی برتــری دارد. آن هــا معتقدنــد، گرایش هــا و ذائقه هــای دانشــجویان بــه حــدی متکثــر اســت  ــر هــر نــو انتخــاب حــوزۀ فعالیتشــان، ب
کــرد و دانشــجویان بایــد در فضایــی قــرار بگیرنــد  نمی تــوان بــا اولویت بنــدی و تجویــز چنــد فعالیــت محــدود، نســبت بــه ســاماندهی آن هــا اقــدام 
کــردن تمایــات خــود، بــه مرحلــۀ  کننــد و از ایــن رهگــذر، هــم تجربــۀ خــود را بــاال ببرنــد و هــم بــا پیــدا  کــه انــواع اقســام فعالیت هــا را امتحــان 

ــند. ــکوفایی برس خودش
ــری فرصت هــا و موقعیت هــا  ــه براب ــد و هــم ب کیددارن ــم( تأ ــه عل ــی دانشــگاه )پرداختــن ب ــر رســالت اصل ــا اینجــا 58 درصــد از پاســخگویان هــم ب  ت
بــرای انتخــاب آزادانــه و عادالنــۀ فعالیت هــای موردعاقــۀ دانشــجویان، امــا ظاهــرًا ایــن شــرایط برابــر و عادالنــه فراهــم نیســت، زیــرا 9 نفــر یــا 29 
درصــد از پاســخگویان گفته انــد در حــال حاضــر گرایــش بــه فعالیت هــای سیاســی بیشــتر اســت. این کــه چــرا دانشــجویان بــه فعالیت هــای سیاســی 
بیــش از هــر فعالیــت غیردرســی دیگــری گرایــش دارنــد، بنــا بــر ادعــای تعــدادی از مصاحبه شــوندگان، ناشــی از وجــود محدودیت هایــی در مســیر 
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شــکل گیری ســایر فعالیت هــا به ویــژه شــکل گیری تشــکل های اجتماعــی و مدنــی اســت.
کــه متأســفانه نهادهــای مدنــی و بی طــرف در آن شــکل نگرفتــه،   کــه در جامعــه مــا وجــود دارد جامعــه ای  »بــا توجــه بــه ســاختاری 
کمیت انــد. چیــزی کــه در جامعــه  مــا نهادهــای مردمــی نداریــم منظــور مــن از ایــن نهادهــا، نهادهــای واســط بیــن تــوده جامعــه و حا
کــه به طــور مســتقیم متعلــق بــه آن هــا هســتند؛ مــا نــه ان  کمیتــی،  حکومتــی و دولتــی اســت  دیــده می شــود متعلــق بــه نهادهــای حا
جــی او داریــم نــه احــزاب قــوی داریــم نــه ســازمان های مردم نهــاد داریــم و نــه اینکــه کارگرهــا ســندیکا دارنــد. ایــن چیزهــا در جامعــه 
کمیــت و مــردم را دانشــجو بایــد ایفــا  کــه ایــن مــوارد وجــود نــدارد نقــش واســط بیــن حا مــا وجــود نــدارد. متأســفانه در شــرایط فعلــی 
کنــد و ایــن تکلیفــی اســت کــه روی دوش دانشــجو قــرار دارد و بایــد آن را انجــام دهــد بــه ایــن معنــا کــه مطالبــات مــردم را از حکومــت 

پیگیــر شــود« )برگرفتــه از متــن مصاحبــۀ یکــی از فعــاالن تشــکل های اجتماعــی1(.

 وقتــی فــرد نتوانــد بــه فعالیــت اجتماعــی، فرهنگــی، هنــری یــا صنفــی موردعاقــۀ خــود بپــردازد، وارد تشــکل های سیاســی می شــود تــا از آن طریــق 
بتوانــد به مثابــه یــک نهــاد مدنــی و بــه نمایندگــی از افــراد و اعضــای بی نهــاد و فاقــد تشــکل اعتــراض و انتقــاد کنــد2. برخــی از تشــکل ها هــم )ازجملــه 
جنبــش عدالت خــواه دانشــجویی(، علــت و خاســتگاه شکل گیری شــان، وجــود آســیب های گســتردۀ اجتماعــی و فرهنگــی اســت. آن هــا وقتــی 
می بیننــد از طریــق روال معمــول، احقــاق حــق صــورت نمی گیــرد و کارگــران، بی خانمان هــا و ســایر اقشــار محــروم بــه حق وحقوقشــان نمی رســند، 

بــه فعالیــت سیاســی روی می آورنــد و از آن طریــق بــر سیاســت مدارن فشــار می آورنــد.
کــه ظاهــرًا وجــود برخــی از تشــکل ها و  شــیوۀ شــکل گیری برخــی از تشــکل های سیاســی به منظــور حــل مشــکات اجتماعــی نشــان می دهــد 
کمیــت قابل پذیــرش نیســت و حتــی بــه گروه هــا و جناح هــا یــا فعالیت هایــی خــاص نــگاه یکســانی نــدارد. ایــن همــان  فعالیت هــای مدنــی بــرای حا

ــاد می کنــد: ــی خــوب« ی ــوان نقــص »حکمران ــی، جامعه شــناس و پژوهشــگر، از آن تحــت عن ــر محمــد فاضل ــه دکت ک چیــزی اســت 
»اصــل ایــن داســتان برمی گــردد بــه اصــل مهــم حکمرانــی. کیفیــت حکمرانــی شــاخص بســیار مهمــی دارد بــا عنــوان بی طرفــی. 
کــه از نــگاه او همــه شــهروندان بــه یک چشــم نــگاه شــوند...  کیفیــت اســت  وقتــی می گوینــد بی طرفــی یعنــی اینکــه دولتــی وقتــی با
گــر بخواهنــد فعالیــت کننــد...  دانشــگاه بی طــرف نیســت. دانشــگاه همــه دانشــجویان را بــه یک چشــم نــگاه نمی کنــد، باألخــص ا
کثریــت دانشــجویان ایــن  کانون هــا و دســته بندی های فرهنگی-اجتماعــی بــاال بــرود، ا کــردن در ایــن  وقتــی هزینــه فعالیــت 
کننــد بایــد دانشــگاه بی طــرف داشــته باشــیم... بایــد  گــر می خواهیــم این هــا رشــد  هزینــه را بــه جــان نمی خرنــد؛ بنابرایــن ا

کــه دانشــجو عایقــش را دنبــال کنــد« )از متــن مصاحبــۀ دکتــر محمــد فاضلــی(. دانشــگاهی فراهــم کنیــم 

بااینکــه 70 درصــد از پاســخگویان، فعــاالن تشــکل های اجتماعــی بوده انــد، امــا فقــط چهــار نفــر یعنــی حــدود 13 درصــد از آن هــا اولویــت را بــه 
فعالیت هــای اجتماعــی داده انــد و انجــام این گونــه فعالیت هــا را به عنــوان اولویــت نخســت، تجویــز کرده انــد. ایــن افــراد، عمدتــًا کســانی هســتند 
کارکردهــای مثبــت فعالیت هــای اجتماعــی به ویــژه  کــه خودشــان درزمینــۀ فعالیت هــای اجتماعــی مشــغول هســتند و بــا توجــه بــه فوایــد و 
کــه حتــی بــرای فعــاالن  روشن شــدن آثــار و نمــود ایــن فعالیت هــا در زندگی شــان بــه چنیــن دیدگاهــی دســت پیــدا کرده انــد. ایــن امــر نشــان می دهــد 
ــر بــرای همــۀ فعالیت هــا، از پرداختــن بــه فعالیــت موردعاقــۀ خــود  کمیــت و فراهــم شــدن زمینــۀ براب تشــکل های اجتماعــی، بی طــرف بــودن حا

ــت. ــر اس ــز مهم ت ــخگویان نی پاس

ج نظراتشــان  ۱ - در ابتــدا نــام دانشــجویان و تشــکل متبوعشــان ذکــر شــده بــود امــا بنابــر پیشــنهاد ناظــر محتــرم و تأمــل نگارنــده در نگرانی هــای برخــی از دانشــجویان پیرامــون نحــؤه در
گاهــی از صحــت و ســقم نقل قول هــا، مســتندات  گــزارش، ترجیــح داده شــده به جــای ذکــر نــام، از عبــارت »یکــی از فعــاالن تشــکل های اجتماعــی« اســتفاده شــود. در صــورت نیــاز بــه آ در 
کمیــت بــا آن هــا  گمــان مــی رود نظراتشــان حساســیت برانگیز نیســت یــا حا کــه  مصاحبه هــا جهــت بررســی، موجــود اســت. بااین حــال، نــام پژوهشــگران و مســئوالن و برخــی از دانشــجویان 

گــزارش آمــده اســت. کامــل همــٔه مصاحبه شــوندگان، بــه پیوســت همیــن  گــزارش آمــده اســت. ســمت  همدلــی بیشــتری نشــان می دهــد، در متــن 
2 - عکــس ایــن حالــت هــم صــادق اســت؛ وقتــی فضــای دانشــگاه بــرای فعالیــت سیاســی فراهــم نیســت عــده ای بــه فعالیــت فرهنگــی و اجتماعــی روی می آورنــد. پیامدهــای ایــن وضعیــت، 

گوشــه ای از آن اشــاراتی خواهــد شــد. کــه در بخــش بعــدی بــه  جــای تأمــل زیــادی دارد 
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4-2-2- وضع موجود فعالیت های دانشجویی

کــه 12 نفــر )40 درصــد( معتقدنــد، دانشــجویان در حــال حاضــر بیشــتر بــه  اطاعــات و یافته هــای مربــوط بــه وضــع موجــود نشــان می دهــد 
فعالیت هــای علمــی گرایــش دارنــد، یــا فعالیت هــای علمــی را به عنــوان اولویــت نخســت خــود موردتوجــه قــرار می دهنــد. ایــن دســته از پاســخگویان 
ــرد  ک ــوان ادعــا  ــه چشــم می خــورد. می ت ــًا پژوهشــگران و مســئوالن تشــکیل می دهنــد و البتــه تعــدادی دانشــجویان هــم در میــان آن هــا ب را عمدت
گــون بــه ایــن نتیجــه و  پاســخ های ایــن بخــش فاقــد ســوگیری اســت و پاســخگویان بــدون تعصــب و پــس از کســب تجــارب علمــی و اجرایــی گونا

ــد. ــرار نداده ان ــت ق ــۀ خــود )فعالیــت اجتماعــی( را در اولوی ــرا فعالیــت موردعاق ــی رســیده اند؛ زی ارزیاب
گروهــی دیگــر شــامل هفــت نفــر )23 درصــد( کــه اغلــب دانشــجو هســتند، مهم تریــن مشــغلۀ فعلــی دانشــجویان را فعالیت هــای اجتماعــی می داننــد. 
ایــن دســته نه تنهــا اغلــب دانشــجو هســتند بلکــه اغلــب درگیــر فعالیت هــای اجتماعــی نیــز هســتند؛ امــا حتــی از نــگاه برخــی از فعــاالن ایــن حــوزه، 

فعالیت هــای اجتماعــی موجــود در دانشــگاه ها یــک فعالیــت اصیــل نیســت. یکــی از فعــاالن تشــکل های اجتماعــی می گویــد:
کان فعــال بماننــد فعالیــت اجتماعــی را جایگزیــن  کــه نمی تواننــد به صــورت سیاســی فعالیــت کننــد و می خواهنــد کمــا »کســانی 
فعالیــت سیاســی می کننــد... خیلــی وقت هــا بــه دلیــل نبــودن فضــای سیاســی بعضی هــا بــه فعالیــت اجتماعــی روی می آورنــد و 

گــر فضــا بازتــر شــود بــه فعالیــت سیاســی روی خواهنــد آورد«. ا

او در خصوص دلیل گرایش دانشجویان به فعالیت های اجتماعی به ویژه تشکل تحت مدیریتش اضافه می کند:
»خیلــی از جوانــان ســرخورده بخصــوص در ســال 1388 جــذب جمعیــت شــدند و فعالیــت اجتماعــی را ترجیــح دادنــد... در حــال 
گــر مــا نتوانســتیم  کــه ا کــه در جامعــه می افتــد همــه بــه ایــن نتیجــه می رســند  حاضــر هــم بــه همیــن منــوال اســت. بعــد از اتفاقاتــی 

وضعیــت جامعــه را تغییــر دهیــم، بیاییــم وضعیــت یــک بچــه را تغییــر بدهیــم«.

یکی دیگر از فعاالن تشکل های اجتماعی هم گزارۀ فوق را تاأیید می کند:
کــم شــود؛ امــا در حــوزه  »در ســال های اخیــر ایــن فضــای ناامیــدی سیاســی باعــث شــده رغبــت بچه هــا بــه ســمت امــور سیاســی 
کــه مــا در عرصــه عمــل و میــدان دیدیــم ایــن  اجتماعــی و فعالیت هــای سیاســی عرصــه همدلــی پررنگ تــر اســت یعنــی چیــزی 

کــه وظیفــه اش مســئولیت اجتماعــی اســت«. ــرده ام و هــم در تشــکلی  ک کــه هــم در تشــکل سیاســی فعالیــت  ــوده. چرا ب

کــه از ایــن تشــکل در خــال فعالیــت اجتماعــی و  ــر تجاربــی  ــا ب کــه خــود معــاون کل جهــادی ســازمان بســیج دانشــجویی اســت، بن صــادق مفــرد 
کــرده اســت نیــز گرایــش بــه فعالیت هــای اجتماعــی را ناشــی از رکــود یــا بســته بــودن فضــای سیاســی می دانــد: جهــادی ســال های اخیــر آن کســب 

ــا رکــود اتفاقــات سیاســی  کًا فعالیــت سیاســی در دانشــگاه ها کمتــر شــده و در ســال های اخیــر هــم ب »درزمینــۀ فعالیــت سیاســی، 
مواجهیــم. هرچقــدر بــه ســمت کارهــای سیاســی می رویــم مخاطــب را محــدود می کننــد. کار سیاســی اتصــال بــه جریان هایــی 
دارد و ایــن کار مخاطــب کمــی دارد. در حــوزه فعالیت هــای اجتماعــی، مخاطــب، مخاطــب عمومــی اســت؛ یعنــی هرکــس بــا هــر 
تفکــر، هــر نــگاه و ســلیقه ای می توانــد خیررســانی داشــته باشــد، فعالیــت اجتماعــی داشــته باشــد، در جامعــه و کشــورش و در محیــط 

دانشــگاه مؤثــر باشــد«.

بــا همــۀ محدودیت هایــی کــه طــی دو دهــه اخیــر پیرامــون فعالیت هــای سیاســی وضــع شــده اســت و در بــاال بــه بخش هایــی از آن اشــاره شــد گروهــی 
کــه به ظاهــر  پنــج نفــره از پاســخگویان معتقدنــد مهم تریــن فعالیــت فعلــی دانشــجویان در عرصــۀ فعالیت هــای سیاســی اســت. ایــن تعــداد پاســخ 
کــه تعــداد قابل توجهــی از پاســخگویان معتقدنــد فضــای مناســبی بــرای فعالیــت سیاســی فراهــم  کــم بــه نظــر می رســند در حالــی بیــان شــده اســت 
نیســت و دانشــجویان بــه دالیــل متعــددی از سیاســت دل زده شــده اند؛ بنابرایــن به رغــم نامناســب بــودن فضــا بــرای فعالیت هــای سیاســی، ایــن 
کــه گروهــی  کــه هنــوز فعالیت هــای سیاســی در دانشــگاه غلبــه دارنــد، قابل تأمــل بــه نظــر می رســد. ایــن یافتــه زمانــی مهم تــر بــه نظــر می رســد  تصــور 
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دیگــر از پاســخگویان، شــامل پنــج نفــر، بــاور دارنــد کــه بــه دلیــل نامســاعد بــودن فعالیــت دانشــجویی و ســرخورده شــدن دانشــجویان از اتفاقاتــی کــه 
طــی دو دهــۀ گذشــته پیــش آمــده اســت، دانشــجویان بــه هیچ یــک از فعالیت هــا تمایلــی ندارنــد.

کــم بــر فضــای فعالیت هــای دانشــجویی و به ویــژه محدودیت هــای  کــه نشــان دهیــم به رغــم رکــود حا غــرض از بیــان نــکات فــوق ایــن بــود 
ــه  ــه ب ک ــًا آن دســته از دانشــجویانی  ــه فعالیت هــای سیاســی، نســبتًا باالســت و ثانی ــوز اقبــال ب ــر مســیر فعالیت هــای سیاســی، اواًل هن اعمال شــده ب
فعالیــت اجتماعــی روی آورده انــد، لزومــًا از ســر اختیــار و عاقــه دســت بــه چنیــن کاری نزده انــد و چه بســا بــا فراهــم شــدن زمینــۀ فعالیــت سیاســی 
کالبــد و پوشــش فعالیت هایــی اجتماعــی  ــد. نکتــۀ پایانــی و مهــم در ایــن زمینــه، ادامــۀ فعالیت هــای سیاســی در  ــه همــان فضــا بازگردن مجــددًا ب
کمیــت را در ایــن عرصــه در معــرض تهدیــد قــرار دهــد؛  کــه هــم فعــاالن ایــن حــوزه را در معــرض خطــرات امنیتــی قــرار می دهــد و هــم ممکــن اســت حا
گــذرا از ســر  بنابرایــن »فعالیــت اجتماعــی« فعــًا فعالیتــی اصیــل و مبتنــی بــر نیازهــای جامعــه و عایــق درونــی دانشــجویان نیســت. بلکــه فعالیتــی 
گزیــری و فاقــد اصالــت اســت؛ و بــه نظــر می رســد برنامه ریــزی درزمینــۀ چنیــن فعالیت هایــی نیازمنــد دوراندیشــی و برنامه ریــزی دقیق تــری  نا

کــرد؟ کــه بــرای خــروج از ایــن وضعیــت چــه بایــد  اســت. حــال پرســش کلیــدی ایــن اســت 

4-2-3- زمینه های الزم برای توسعۀ فعالیت های اجتماعی

ما پاسخ های دریافتی از مصاحبه شوندگان )74 پاسخ( را در چهار مقولۀ کلی زیر تقسیم کرده ایم:
الف( زمینه های نرم افزاری

ب( زمینه های ساختاری و مدیریتی
ج( زمینه های آموزشی و فرهنگی

د( شرایط کلی جامعه

ع 74 پاســخ، 30 پاســخ یــا 40 درصــد از آن هــا شــامل زمینه هــای نرم افــزاری از قبیــل اعتمادســازی، امنیــت، امیــد و انگیــزه دادن،  از مجمــو
حمایــت، توجــه، همراهــی، شــادبودن برنامه هــا، تشــویق و ترغیــب دانشــجویان اســت. 27 مــورد یــا 36 درصــد بــه زمینه هــای ســاختاری و 
مدیریتــی شــامل اصــاح قوانیــن و مقــررات، ســازماندهی، تخصیــص بودجــه و امکانــات، بسترســازی، امتیازبخشــی اختصــاص دارد. 14 مــورد یــا 
19 درصــد بــه زمینه هــای آموزشــی و فرهنگــی شــامل آمــوزش، فرهنگ ســازی، اســتعدادیابی، نظریه پــردازی، تشــریح اثربخشــی، توانمندســازی، 

ــت. ــه اس ــی جامع کل ــرایط  ــه ش ــوط ب ــد مرب ــا 4 درص ــورد ی ــاط دارد و 3 م ــات ارتب ــازی و تبلیغ ــازی، الگوس برجسته س
حــال بایــد پرســید چــرا زمینه هــای نرم افــزاری تــا ایــن انــدازه بــرای دانشــجویان و فعــاالن حــوزۀ فعالیت هــای اجتماعــی مهــم اســت و حتــی بــر 
ح نشــده اســت اما تعدادی از مصاحبه شــوندگان  گرچــه چنیــن پرسشــی در متــن مصاحبه ها طر زمینه هــای مدیریتــی و ســاختاری هــم اولویــت دارد؟ ا

بــه آن پاســخ داده انــد و می تــوان از پاســخ ها و توضیحــات ارائه شــده بــه دالیــل ایــن امــر پــی بــرد.
دکتر محمدحسین مطهری، مسئول کمیسیون دانشجویی دبیرخانه شورای عالی انقاب فرهنگی، در این رابطه می گوید:

»دو چیــز شــرط حداقلــی آن ]فعالیت هــای اجتماعــی دانشــجویان[ اســت یکــی امنیــت، دیگــری دغدغــه. معمــواًل مــا دغدغــه را 
کــه دانشــجویان درگیــر کارهــای اجتماعــی شــوند و ایــن حــوزه بــرای مــا  کــه در جنــس سیاســت گذاری و جنــس مدیریت هــا  نداریــم 
ک اســت و دوم اینکــه ایــن فضاهــا امنیــت، ســماحت، تســاهل و تســامح نیــاز دارد، ســعه صدر نیــاز دارد، عمومــًا ایــن  حــوزه ای ترســنا
کــه نیازمنــد ایــن فضــای فعالیــت اجتماعــی اســت خبــری  کــه از امنیتــی  ســعه صدر هــم وجــود نــدارد، برداشــت عمومــی ایــن اســت 

نیســت بلکــه هزینه هــای جــدی دارد«.

دکتر محمدجعفر کبیری، اقتصاددان و فعال سابق دانشجویی، همین نکته را با زبان دیگری بیان می کند:
»بسترســازی، ایجــاد فضــای روانــی امــن از جهــات مختلــف اســت. مســئولین بایــد اعتمــاد کننــد، فضــای امــن بــرای دانشــجویان 
ایجــاد کننــد و نظــارت کلــی کــه ضــرورت هــرکاری اســت بــر آن هــا داشــته باشــند. در فضــای علمــی، فضــا بایــد به گونــه ای باشــد کــه 
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افــراد از جهــات مختلــف حــس کننــد هــم دیده شــده اند و هــم مسئولیت پذیری شــان افزایــش پیــدا می کنــد. وقتــی شــما بــه آن هــا 
اعتمــاد می کنیــد، از آن هــا بــازده بیشــتری بــرای کشــور خواهیــد دیــد و بــدون اینکــه از آن هــا بخواهیــد، در بزنگاه هایــی می تواننــد 
ــرای دانشــجو و  ــرای ایجــاد فضــای امــن ب ــرای کشــور مدافعــان و پدافنــد غیرعامــل جــدی باشــند. ضرورت هــا همیــن اســت، ب ب

بــرای خانواده هــا ابتــدا فضاســازی شــود«.

دکتــر ســیدضیاء هاشــمی، جامعه شــناس و عضــو هیئت علمــی دانشــگاه تهــران کــه خــود چهــار ســال در جایــگاه معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت 
کیــد دارد: ع تأ علــوم مشــغول فعالیــت بــوده اســت بــاز هــم بــر ایــن جنبــه از موضــو

گــر وارد این گونــه فعالیت هــا شــدند نظــام آمــوزش عالــی و مجموعه هــای دیگــر حمایــت  کــه ا »بایــد بــه بچه هــا اطمینــان داد، 
گــر بــه شــکل عــادی و ســالم وارد ایــن تیــپ از فعالیت هــا می شــوند  کــه ا می کنــد. مــا بایــد اعتمادبخشــی هــم داشــته باشــیم 

مجموعــه نظــام از آن هــا حمایــت می کنــد«.

کــه ماحظــه می شــود دکتــر مطهــری از ایــن مقــوالت تحــت عنــوان »شــرط حداقلــی« و دکتــر کبیــری تحــت عنــوان »پدافنــد غیرعامــل«  همان طــور 
کــه تحقــق زمینه هــای نرم افــزاری، بــر ســایر زمینه هــا اولویــت دارد. درویشــی، یکــی از کنشــگران ایــن  کــرد  یــاد می کنــد. ازایــن رو می تــوان اســتنباط 

کــه می گویــد: عرصــه تــا جایــی پیــش مــی رود 
»فعالیت اجتماعی باید امن باشه. این امنیت به نظرم هم همه چیزه و هم تنها چیز«.

کــرد زمینه هایــی از قبیــل اعتمادســازی، امنیــت، امیــد و انگیــزه دادن، حمایــت، توجــه، همراهــی، شــادبودن  به عبارت دیگــر می تــوان ادعــا 
برنامه هــا، تشــویق و ترغیــب دانشــجویان، به مثابــه شــیرازۀ اصلــی فعالیت هــای اجتماعــی عمــل می کننــد.
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4-3- موانع و مشکالت

4-3-1- موانع اداری و بوروکراتیک

ع، بیــش از  پیش تــر گفتــه شــد در خصــوص باورداشــتن یــا نداشــتن بــه موانــع اداری، پاســخگویان بــه ســه دســته تقســیم شــدند ولــی درمجمــو
گــروه، حــدود 70 درصــد  90 درصــد پاســخگویان بــه وجــود موانــع اداری در دانشــگاه ها در مســیر فعالیت هــای اجتماعــی اذعــان داشــتند و از ایــن 
از پاســخگویان، ایــن موانــع را جــدی قلمــداد می کردنــد و معتقــد بودنــد وجــود چنیــن موانعــی موجــب دلســردی دانشــجویان از ادامــۀ فعالیــت در 

عرصه هــای اجتماعــی می شــود و نهایتــًا موجــب ســوق دادن دانشــجویان بــه فعالیت هــای سیاســی خواهــد شــد.
یکی از فعاالن تشکل های اجتماعی در این رابطه هم به مشکل اشاره می کند و هم راهکارهایی برای حل آن ارائه می دهد:

ــد و قــدم برداشــته و  کــه عاقه منــد شــده، گرایــش دارن ــی مهــم اســت. چــون دانشــجویانی  ــه نظــر مــن بوروکراســی اداری خیل »ب
کــه ســر راهشــان گذاشــته می شــود بلوکــه می شــود؛ بوروکراســی اداری و عدم توجــه  ایــده دارنــد، در مرحلــه قبــل از اجــرا بــا موانعــی 
کــه نســبت بــه برنامه هــای مختلــف ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد، نقــش مهمــی دارد و خیلــی از دانشــجویان را  و تبعیضــی 
کــه می خواهنــد فعالیــت انجــام  کســانی  مأیــوس می کنــد و آن هــا را از ادامــه دادن مســیر برمی گردانــد و درنهایــت از مجموعــه 
گرنــه تنهــا در حیــن ثبــت واقعــًا معضــل وجــود دارد بلکــه پارتی بــازی خیلــی مســئله مهــم دیگــری  کــم می شــود فکــر می کنــم ا دهنــد 
ــه نظــر  ــأس در فضــای دانشــجویی می شــود. در مــورد خــود دانشــگاه هــم ب ج از دانشــگاه اســت و باعــث ایجــاد ی در فضــای خــار
مــن اینکــه فضاهــای اداری و فعالیت هــای سیاســی و اجتماعــی از همدیگــر جــدا باشــد و مســیر حرکــت برنامه هــای اجتماعــی 
ــد موافقــت کننــد در زمــان کوتاه تــری بــه بچه هــا جــواب بدهنــد و مجوزهــا صــادر  کــه بای ــر شــود و تســهیل شــود و کســانی  کوتاه ت
گــر  شــود در پویایــی فعالیــت اجتماعــی و روی آوردن بچه هــا بــه فعالیــت اجتماعــی و مأیــوس نشدن شــان خیلــی کمــک می کنــد. ا
کــه قــرار اســت مجــوز صــادر کننــد و فرایندهــا زیــر نظــر آن هــا انجــام شــود بخواهنــد ســنگ اندازی کننــد،  دانشــگاه یــا فضاهایــی 
بچه هــا خیلــی زودتــر بــرای انجــام دادن فعالیت هــای اجتماعــی خســته می شــوند. وقتــی دانشــگاه مســیر انجــام پروژه هــا را بلــوک 
ح را ارائــه بدهنــد و پیگیــری کننــد و در میــزان فعالیتشــان  ــا فکــر آزاد و چندجانبــه هم زمــان چنــد طــر نمی کنــد افــراد می تواننــد ب

کــه خیلــی برجســته اســت«. تأثیــر مثبــت زیــادی دارد. مــن تأثیــر مثبــت و منفــی ایــن را دیــده ام 

4-3-2- موانع حاکمیتی

کمیــت بــدون قیــد  کــه حا کثــر قریــب به اتفــاق پاســخگویان بــر ایــن عقیده انــد  کمیتــی، بایــد گفــت ا در جمع بنــدی یافته هــای مربــوط بــه موانــع حا
و شــرط )12 نفــر یــا 44 درصــد( یــا مشــروط بــه رعایــت نکــردن برخــی از شــروط و خطــوط قرمــز )7 نفــر یــا 26 درصــد( در مســیر انجــام فعالیت هــای 
کمیــت نــگاه عادالنــه ای نســبت بــه فعالیت هــا یــا  اجتماعــی مانع تراشــی می کنــد و بخشــی دیگــر )3 نفــر یــا 11 درصــد( نیــز معتقدنــد اساســًا حا
تشــکل های اجتماعــی نــدارد. ایــن ســه گــروه جمعــًا 81 درصــد پاســخگویان را تشــکیل می دهنــد و در مقابــل 5 نفــر یــا حــدود 18 درصــد اعتقــادی بــه 

ــد. ــی می دانن ــای اجتماع ــوق فعالیت ه ــتیبان و مش ــت را پش کمی ــه حا ــد و بلک ــی ندارن ــای اجتماع ــیر فعالیت ه ــت در مس کمی ــی حا مانع تراش
ــرده اســت. نظــرات  ک ــان  ــر بی ح زی ــه شــر ــد انجــام فعالیت هــای اجتماعــی ب کمیتــی را در رون یکــی از فعــاالن تشــکل های اجتماعــی، مداخــات حا

ــد: ــاره ش ــه آن اش ــر ب ــه پیش ت ک ــد  ــاب می آی ــت به حس کمی ــی حا ــل بی طرف ــض اص ــم ناق ــت و ه ــه اس ــاوی مداخل ــم ح ــان ه ایش
کــه بســیاری از ابتــکارات  کــرده یــا مشــوق بــوده اســت. نظــر شــخصی مــن ایــن اســت  کــه مانع تراشــی  »قطعــًا مــواردی بــوده 
دانشــجویان مختلــف در دانشــگاه های مختلــف بــرای برگــزاری انجمن هــای اجتماعــی و تشــکل های اجتماعــی بــا مخالفــت 
هیئــت نظــارت و دســتور و فشــار مقامــات حکومتــی لغــو می شــود و اجــازه برگــزاری آزادانــه از دانشــجویان در خیلــی از مــوارد 
کــه بــه ایــن انجمن هــا اختصــاص داده  گرفته شــده، در رابطــه بــا انجمن هــای مذهبــی بــه نظــر مــن این طــور نیســت، بودجــه ای 
می شــود خیلــی بیشــتر از ســایر انجمن هــای مرتبــط بــا ســایر حوزه هاســت، چــه حوزه هــای اجتماعــی و چــه حوزه هــای فرهنگــی. 
متأســفانه ایــن وضعیــت ناشــی از فضایــی اســت کــه در جامعــه وجــود دارد، کــه فضــای آزادانــه ای نیســت و گاهــًا بــه ســمت ســرکوب 

55



ــی از خاقیت هــا محــروم  ــی از انجمن هــا و تشــکل ها و از خیل کــه مــا از ایجــاد خیل هــم پیــش مــی رود و متأســفانه باعــث می شــود 
باشــیم«.

کــه فعالیــت سیاســی باشــد، امــا بــرای  کمیتــی را قابل تصــور می دانــد به ویــژه زمانــی  یکــی دیگــر از فعــاالن دانشــجویی در عالــم نظــر، مداخــات حا
کــه جانشــین واقعیــت شــده و  کنــون چنیــن اتفاقــی نیفتــاده اســت. نکتــۀ مهــم دراین ارتبــاط »احســاس« نامبــرده اســت  خــود و تشــکل متبوعــش تا

ــد: ــل می کن ــت عم ــه واقعی به مثاب
کمیــت هــم همیشــه از جناح هــای سیاســی تشکیل شــده مســلمًا نمی توانــد نســبت بــه فعالیت هــای  »بــا توجــه بــه اینکــه خــود حا
کــه فــرض کنیــم دارد در یــک ســطح کامــًا متعــادل فعالیت هــای اجتماعــی و سیاســی را تشــویق می کنــد.  سیاســی بی طــرف باشــد 
کمیــت را در پیــش داشــته  گــر یکــی از فعالیت هــای اجتماعــی و هدایت کننده هــای آن فراینــدی مغایــر بــا اهــداف و اصــول حا ا
گــر اصــل غیرسیاســی بــودن  باشــند یــا این گونــه اســتنباط شــود، اخــال و توقــف در رخــداد فعالیت هــای آنــان بدیهــی اســت امــا ا
کــه ایــن فعالیت هــا را هدایــت می کننــد وجــود داشــته باشــد می تــوان گفــت در مــواردی تشــویق  فعالیت هــای اجتماعــی و افــرادی 
می شــود و یــا حداقــل مســتقیمًا در فعالیت هــای اجتماعــی کارشــکنی صــورت نمی گیــرد امــا در رابطــه بــا محیط هــای دانشــجویی 
کــه طــی ایــن چنــد ســال از مســئولین دانشــگاه خودمــان دیــدم  کامــًا بســتگی بــه مدیــران دانشــگاه دارد. فعــًا بــر اســاس چیــزی 
کمیــت و یــا دولــت هیــچ گاه کارشــکنی صــورت نگرفــت مخصوصــًا بــرای فعالیت هــای  کــردم از ســمت حا کار  کــه مــن  در فضایــی 

ــه ای کمتــر مانع تراشــی از ســمت نهادهــای کان صــورت می گیــرد«. خیری

کاظمــی هــم مؤیــد نظــرات فعــال پیش گفتــه اســت. در اینجــا هــم حساســیت ها یــا متوجــه فعالیــت سیاســی اســت یــا  گفته هــای دکتــر عبــاس 
کمیــت نســبت بــه فعالیت هــای دانشــجویی بی طــرف نیســت و مایــل  کــه اســتنباط شــود انگیزه هــای سیاســی دارد. طبــق نظــر ایشــان، حا فعالیتــی 
کمیــت در رونــد فعالیــت تشــکل ها  نیســت بــرای خــودش و تشــکل های موردحمایــت خــود، رقیبــی پیــدا شــود. همیــن نگــرش موجــب مداخلــۀ حا

ــاس و ابهــام می کنــد. می شــود و آینــدۀ آن هــا را دچــار ی
ــد و  ــاد می کن ــع ایج ــای اینکــه تســهیل بخش باشــد مان ــاد اســت و به ج ــی زی ــران خیل ــاص مداخــات سیاســی اســت و ایــن در ای ــا به طــور خ »این ه
کــه بحث هایــی پشــت این هاســت، آســتان  ــی افتــاد؛ در افــکار عمومــی می گوینــد  ــرای جمعیــت امــام عل کــه ب ــرد. اتفاقــی  انگیزه هــا را از بیــن می ب
گــر  کنــد ایــن مداخــات فعالیت هــای مدنی-دانشــجویی را ناامیــد می کنــد. ا قــدس، بحــث مالــی و برنــد شــدن عــده ای و اینکــه کســی اعتبــار پیــدا 
ع کارهــا ازلحــاظ  ــو بــرود و ایــن خــودش مانــع اســت. چشــم انداز مثبتــی بــرای ایــن نــو در چارچــوب بســیج نباشــد ]فقــط[ تاانــدازه ای می توانــد جل
کــه جامعــه سیاســی نه تنهــا تشــویق نمی کنــد بلکــه مانــع ایجــاد می کنــد و می خواهــد همه چیــز در چارچــوب  سیاســی وجــود نــدارد بــه ایــن معنــی 
بهزیســتی و کمیتــه امــداد انجــام شــود. مــن تحــوالت سیاســی و مقولــه سیاســی را مهم تــر از همــه می دانــم. چــون ســاختارهای سیاســی ایدئولوژیــک 
اســت بــرای جــذب هیئت علمــی و جــذب دانشــجو ایــن معیارهــا را نه تنهــا بــرای دانشــجو نمی پذیــرد بلکــه ممکــن اســت امتیــاز منفــی داشــته باشــد 
کــه چیــزی مســتقل از خودشــان وجــود داشــته باشــد. ایــن تنش هــا  کــه چــرا نیامــده در فعالیت هــای مــا مشــارکت کنــد. حکومــت اجــازه نمی دهــد 

ادامــه دارد«.

4-3-3- موانع کلی

ج از اراده و  از مجمــوع 89 مانعــی کــه ذکــر شــده اســت، بیــش از 42 درصــد از آن هــا در مقولــۀ موانــع ســاختاری و مدیریتــی قــرار می گیرنــد کــه امــری خــار
تــوان فعــاالن تشــکل های اجتماعــی اســت و پــس ازآن موانــع نرم افــزاری بــا 27 مانــع )30 درصــد( قــرار می گیرنــد کــه امــوری مشــترک و متقابــل میــان 
کمیــت و دانشــجویان اســت. در دســتۀ ســوم، موانــع آموزشی-شــناختی بــا حــدود 20 درصــد )17 مــورد( قــرار می گیرنــد کــه  مدیریــت دانشــگاه ها، حا
ک هســتند و در پایــان موانــع مربــوط بــه شــرایط کلــی جامعــه قــرار گرفته انــد )7 مــورد یــا 8 درصــد( کــه  بــاز میــان مســئوالن و دانشــجویان دارای اشــترا
کمیــت تــا حــدود زیــادی می توانــد در تغییــر آن مؤثــر واقــع شــود؛ بنابرایــن 50 درصــد از موانــع از  ج ولــی حا به طورکلــی از دایــرۀ تــوان دانشــجویان خــار
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کمیــت اســت. ج اســت و در 50 درصــد مابقــی هــم بخــش زیــادی از موانــع متوجــه دانشــگاه و حا حیطــۀ تــوان و اختیــارات دانشــجویان خــار
ــه  ک ــت  ــن اس ــوندگان ای ــی مصاحبه ش ــاد اصل ــی، انتق ــه و اجتماع ــای فوق برنام ــه فعالیت ه ــگاه ها ب ــت و دانش کمی ــت حا ــگاه مدیری ع ن ــو ــاب ن در ب
کمیــت بــه این گونــه فعالیت هــا بــاور و اعتمــاد نــدارد، آن هــا را مزاحــم و دردسرســاز، بی فایــده و بی بــازده، غیرضــروری، تزئینــی، هزینه بــر و  حا
ــا چنــد مــورد از  کــه هرکــدام مؤیــد یکــی ی مســتعد بحران آفرینــی می دانــد. در ادامــه بــه بخش هایــی از نظــرات مصاحبه شــوندگان اشــاره می کنیــم 

ــت: ــای باالس ادعاه
محمد صالح مفتاح، عضو سابق جنبش عدالت خواه:

»بعضــی از ســازوکارهای بیرونــی تمایلــی بــه فعالیــت غیرعلمــی ]منظــور فعالیتــی غیــر از فعالیــت علمــی اســت[ دانشــجویی ندارنــد. 
کــه دانشــجو می توانــد فعالیت هــای اجتماعــی را انجــام دهــد و در ایــن فعالیت هــا  در دانشــگاه های مــا ایــن پذیــرش وجــود نــدارد 

ســاخته شــده و صاحب تجربــه شــود«.

مهسان احمدی، عضو خیریه دانشجویی التیام:
»مسئوالن خود را نیازمند فعالیت های دانشجویی نمی دانند«.

دکتر محمدحسین مطهری:
کارهــای  »حتــی در زمینه هــای دیگــر هــم می بینیــم به صــورت غیرقانونــی و بــا فشــار نهادهــای بیــرون از دانشــگاه، دانشــگاه 

خــاف قانــون انجــام می دهــد و جلــوی فعالیت هــای دانشــجو را می گیــرد«.

یکی از فعاالن تشکل های اجتماعی:
ــه امــور فرهنگــی می آینــد و امــور فرهنگــی را در  کــه کســانی ب ــود  ــم ایــن ب ــا آن مواجــه بودی کــه چنــد ســال ب »بزرگ تریــن مشــکلی 
کثــرًا ســابقه سیاســی دارنــد بــه همیــن دلیــل اســت کــه هــر کاری  دســت می گیرنــد کــه هیــچ دیــدی نســبت بــه کار فرهنگــی ندارنــد و ا

کــه بــه مدیریــت فرهنگــی پیشــنهاد می شــود از جنبــه سیاســی بــه آن نــگاه می شــود«.

دکتر عباس کاظمی، جامعه شناس و پژوهشگر:
»این هــا از دانشــگاه جامعه محــور هــم می ترســند چــون احســاس می کننــد رقیــب ایجــاد می شــود، قــدرت اجتماعــی و جامعــه 

کنــد«. مدنــی ایجــاد می کنــد و جامعــه مدنــی می توانــد دولــت را تضعیــف 

دکتر جمال رحیمیان، معاون فرهنگی سابق دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی:
»نگاه هــا بایــد از نــگاه دســت چندمــی و بــاری بــه هــر جهــت عــوض شــود و اینکــه ایــن چنــد دانشــجو ســرگرم هســتند عــوض شــود. 

به عنــوان ســرمایه گذاری درازمــدت روی نیــروی انســانی و بــه رشــد و تربیــت نیــروی انســانی نــگاه شــود«.

مهدی عباسی، رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی:
کمیــت وجــود نــدارد.  کــه[ نگــرش مثبتــی نســبت بــه این گونــه فعالیت هــا در چارچــوب حا »بــه نظــر مــن اولیــن مانــع ]ایــن اســت 

مانــع بعــدی، غلبــه نــگاه امنیتــی بــر تشــکل یابی دانشــجویان اســت«.

ح و  کــه در خصــوص تشــکل های اجتماعــی ایجــاد می کننــد نیــاز بــه شــر پرداختــن بــه مشــکات مدیریتــی و ســاختاری و منــع و مضایقه هایــی 
ــر باشــد و شــدت محدودیت هــا و موانــع را بیــش از همــۀ مــوارد دیگــر  ــادی نــدارد امــا شــاید اشــاره بــه یکــی از ایــن مــوارد از همــه جالب ت تفصیــل زی

نشــان دهــد:
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پارسا دین دار، عضو کانون همیاران سامت دانشگاه بوعلی سینا همدان:
ح خداقــوت  »مــا می خواســتیم کاری مقابــل ســلف دانشــگاه انجــام بدهیــم و تســت روانشناســی بــرای بچه هــا برگــزار کنیــم و در طــر
بیــن آن هــا شــیرینی و شــکات توزیــع کنیــم، هماهنگی هــا را انجــام دادیــم وقتــی ســمت ســلف رفتیــم کــه ایــن کار را انجــام بدهیــم 
بــه مــا گفتنــد اصــًا بــا مــا هماهنگــی نشــده، مــا فقــط یــک میــز خواســتیم کــه کارمــان را انجــام بدهیــم بــه مــا گفتنــد از قبــل هماهنــگ 

کــه می توانســت در اختیــار مــا قــرار بگیــرد«. نکرده ایــد و بایــد نامه نــگاری می کردیــد ایــن ســاده ترین چیــزی بــود 

برای نشان دادن موانع نرم افزاری هم مصادیق زیادی وجود دارد.
فاطمه حسین زاده، عضو کانون خیریه مهریار دانشگاه علوم پزشکی تهران:

کــه می توانــد یکــی از ایــن موانــع باشــد فردگرایــی و عدم تمایــل بــه شــرکت در فعالیت هــای گروهــی اســت. دومیــن  »اولیــن مــوردی 
مــورد تغییــر ســبک زندگــی و کاهــش روحیــه مســئولیت پذیری دانشــجویان و عدم تمایــل بــرای شــرکت در فعالیت هــای داوطلبانــه 

کــه جــزو وظایــف اصلی شــان اســت نــه فعالیت هــای فوق برنامــه«. و صرفــًا انجــام فعالیت هایــی اســت 

یکی از فعاالن تشکل های اجتماعی:
»کًا دانشــجوها منــزوی شــده اند و بــه فعالیت هــای جمعــی اقبالــی نشــان نمی دهنــد. جــو دانشــگاه ها به شــدت افســرده اســت و 
کــه قــرص مصــرف می کننــد«. کــه می دانیــد آمــار خودکشــی در دانشــگاه ها زیــاد اســت. مــا بچه هــای افســرده زیــاد داریــم  همان طــور 

صادق مفرد، معاون کل جهادی سازمان بسیج دانشجویی:
ج می دهنــد و می گوینــد تنهــا هیئــت دانشــگاه مــا هســتیم، تنهــا  »بعضــی تشــکل ها تقیــدات بیخــود دارنــد و تعصــب بــه خــر

مجموعــه مــا هســتیم«.

در پایان این بخش، الزم است به برخی از مصادیق موانع آموزشی-شناختی هم اشاره کنیم:
معین رضاعلیزاده، کانون خیریه دانشگاه نوشیروانی بابل:

کمیــت هســتند  کــه به عنــوان ســکان دار ایــن قضیــه چــه در دانشــگاه و چــه در حا کســانی  کــم بیــن  »بحــث دانــش اجتماعــی 
ایــن فعالیت هــا باشــد«. می توانــد بزرگ تریــن موانــع 

دکتر عباس کاظمی، جامعه شناس و پژوهشگر:
کــه انســان های خودمحــور و  »اولیــن مرحلــه، نظــام آمــوزش مــا و تربیــت اســت. روانشناســی و بحــث آمــوزش و تربیــت اســت 
کــه صنــدوق صدقــات می گذاشــتیم و ایــن فرهنــگ هــم بــرای دفــع  خودخــواه پــرورش می دهــد. یــک فرهنــگ صدقــه داریــم 
باســت نــه بــرای کمــک بــه جامعــه و از طریــق صدقــه نمی شــود جامعــه را نگــه داشــت. مــا جامعــه ای نشــدیم کــه بخشــی از ســرمایه 
کــه تخصــص مــا بــه نفــع منافــع  خودمــان را به صــورت سیســتماتیک بــه جامعــه کمــک کنیــم. نظــام آموزشــی مــا به گونــه ای اســت 

فــردی ماســت نــه در خدمــت منافــع جمعــی«.

محمد صالح مفتاح، عضو سابق جنبش عدالت خواه:
»هیــچ بســتری بــرای تربیــت دانشــجویان بــرای انجــام ایــن فعالیت هــا وجــود نــدارد کــه افــراد یــاد گرفتــه باشــند کــه بایــد نســبت بــه 

جامعــه بی تفــاوت نباشــند و کاری انجــام دهنــد کــه بــه نظــر مــن ایــن مســئله هــم بایــد دیــده شــود«.
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4-4- کامیابی ها، پیامدها، راهکارها و چشم انداز آینده

4-4-1- کامیابی ها و ناکامی ها

کامی تشکل های اجتماعی چهار دیدگاه وجود دارد: در خصوص میزان کامیابی یا نا
کــه معتقدنــد به رغــم همــۀ کاســتی ها و موانــع، دانشــجویان درزمینــۀ رفــع فقــر و  الــف( دســتۀ اول شــامل 11 نفــر )31 درصــد(، کســانی هســتند 

محرومیــت و برقــراری عدالــت موفــق بوده انــد.
ب( دستۀ دوم که آن ها نیز 11 نفر )31 درصد( هستند، فعاالن و تشکل های اجتماعی را در این زمینه موفق نمی دانند.

کامی هایــی  گرچــه فعــاالن تشــکل های اجتماعــی کم وبیــش موفقیت هــا و نا کــه ا ج( دســتۀ ســوم شــامل 7 نفــر )19 درصــد(، بــر ایــن اعتقــاد دارنــد 
ــه فعالیت هــا در پــرورش،  ــدگار این گون ــر اســت، تأثیــر درازمــدت و مان داشــته اند امــا آنچــه از موفقیــت آن هــا درزمینــۀ رفــع فقــر و محرومیــت مهم ت
گــروه، هــدف از فعالیــت اجتماعــی بیــش از آن کــه رفــع فقــر باشــد،  ــدگاه ایــن  گاه ســازی و دردمنــدی خــود دانشــجویان اســت. از دی خودســازی، آ
گــون فقــر و نابرابــری و هم چنیــن پــرورش و توانمندســازی دانشــجویان بــرای مدیریــت بهتــر  ــا چهره هــای گونا مواجهــه و آشــنایی دانشــجویان ب

جامعــه و رفــع مســائل و مشــکات آن در ســطحی باالتــر اســت.
د( دســتۀ چهــارم کــه آن هــا نیــز 7 نفــر )19 درصــد( هســتند، درزمینــۀ رفــع فقــر و نابرابــری هیچ گونــه وظیفــه ای بــرای دانشــجویان قائــل نیســتند 
کــه دانشــجویان بایــد در ایــن زمینــه به جــای غرق شــدن در امــور خیریــه ای و دامــن زدن بــه عطــش جامعــه بــرای کمــک  بلکــه بــر ایــن عقیده انــد 

کمیــت را بــرای رفــع نیازهــای مــردم، پاســخگو کننــد. گاه و حا گرفتــن از افــراد خّیــر، مــردم را نســبت بــه حقوقشــان آ
کامــی تشــکل های اجتماعــی درزمینــۀ مبــارزه بــا فقــر و محرومیــت  نکتــۀ اول در ارتبــاط بــا یافته هــای بــاال یکســان بــودن معتقــدان بــه کامیابــی و نا
کــه عــده ای بــرای دانشــجویان و تشــکل های اجتماعــی، درزمینــۀ رفــع فقــر و محرومیــت  کــه بــه همــان انــدازه  اســت. نکتــۀ دوم ایــن اســت 
وظیفــه ای قائــل نیســتند، عــدۀ دیگــری بــدون توجــه بــه چنیــن وظیفــه ای معتقدنــد، فعالیــت اجتماعــی مزایــای زیــادی بــرای خــود دانشــجویان 
ــرای تقویــت مدیریــت کشــور مفیــد اســت، دردمنــدی  ــه می کنــد، ب ــه عرصه هــای مختلــف زندگــی، باتجرب ــرای ورود ب دارد و آن هــا را ازهرجهــت ب
ــد  ــه بای ــر اســاس همیــن یافت ــد؛ بنابرایــن ب ــع فقــر و محرومیــت بیشــتر می کن ــرای رف ــا جامعــه ب ــد آن هــا را ب دانشــجویان را افزایــش می دهــد و پیون

ــرد. ک ــداد  ــق قلم ــی موف ــی را فعالیت ــای اجتماع فعالیت ه
مریم مرادی فر، دبیر کانون خیریه ترنم محبت دانشگاه مشهد و علوم پزشکی مشهد دراین باره معتقد است:

»اثــر بلندمــدت آن کــه به صــورت تأثیــر بــر تفکــر و نحــوه عملکــرد افــراد به عنــوان یــک فــرد مســتقل در آینــده اســت و بعــد از اتمــام 
دوره دانشــجویی، ایــن اثــر، اثــر مطلوبــی هســت و بهتــر هــم می شــود«.

سجاد سهیلی هم دراین باره می گوید:
ــگاه و  ــب جای ــدًا صاح ــه بع ک ــی  ــن آدم های ــه ای ک ــت  ــی اس ــدت آنجای ــذاری بلندم ــه اثرگ ــده ام. نقط ــق دی ــه را موف ــن قضی ــن ای »م

اثرگــذاری اجتماعــی می شــوند برمی گردنــد و بــه محله هــای خودشــان خدمــت می کننــد«.

نظر مهندس عباس عبدی هم در این رابطه چنین است:
ع فعالیت هــا اجتماعــی می شــوند و جایــگاه خودشــان را  کــه ایــن دانشــجویان از خــال ایــن نــو »هــدف اصلی شــان ایــن اســت 
کــه دنیــا را چگونــه ببیننــد و چگونــه در آینــده بتواننــد  نســبت بــه دیگــران و دیگــران را نســبت بــه خودشــان تعریــف می کننــد؛ 
ــتند«. ــا نیس ــا تنه ــتند و آن ه ــا هس ــر آن ه ــه فک ــه ب ک ــتند  ــانی هس ــه کس ک ــد  ــس کنن ــم ح ــردم ه ــه م ــر اینک ــد و مهم ت ــزی کنن برنامه ری

کید دارد: گاه سازی فعالیت های اجتماعی تأ نرجس فاضل زاده، عضو کانون آفتاب دانشگاه شیراز هم بر بعد آ
کــه مــا از ایــن نظــر رشــد  گاه ســازی بــه نظــر مــن یکــی از بهتریــن رکن هــای فعالیــت اجتماعــی اســت  گاه ســازی ها بیشــتر شــده و آ »آ
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گاه ســازی داشــتیم. فکــر نمی کنــم برآینــد فعالیت هــای دانشــجویی در ســطح جامعــه  خــوب و نتایــج خیلــی خوبــی در بحــث آ
به صــورت عملــی چیــزی را تــکان داده باشــد امــا ایــن کارهــا کارهــای ریشــه ای اســت و قدم هــای مــا نوپاســت و بایــد بزرگ تــر شــود. 
شــاید امــروز اثراتــش را مشــاهده نکنیــم امــا ســال های آینــده می توانیــم اثــرات همیــن فعالیت هــای امــروز و خــرد دانشــجویان را در 

ســطح کان هــم ببینیــم و مــن فکــر می کنــم قطعــًا دانشــجویان مؤثــر بودنــد«.

دکتر محمدحسین مطهری به گونه ای دیگر به پیامدهای مثبت فعالیت های اجتماعی اشاره می کند:
»هــدف مــا مواجهــه مســتقیم دانشــجو ]بــا فقــر و محرومیــت[ چــه در شــهر خــودش چــه در شــهر دیگــر اســت. هــدف مــا از حوزه هــای 

محرومیت زدایــی رفــع فقــر و رفــع محرومیــت نیســت هــدف مــا دردمنــدی و درد چشــیدن اســت«.

مهدی عباسی تا حدود زیادی مطالب باال را به صورت خاصه بیان کرده است:
کــه ایــن فعالیت هــا در آن صــورت  »مــن معتقــدم بیشــتر بــرای خــود دانشــجو مفیــد بــوده و تأثیــر مثبــت داشــته تــا جامعــه هدفــی 
کــه بــرای ایــن اردوهــا در نظــر گرفتــه  گرفتــه اســت. بــه بــاور مــن تأثیــر آن بــر خــود دانشــجو مثبــت بــوده و شــاید هــدف عمــده ای 
شــده، آشــنا کــردن دانشــجویان بــا مســائل و مشــکات و توانمندســازی دانشــجویان در مواجهــه بــا ایــن مشــکات اســت. در ســطح 
کــه در ســطح کشــور وجــود دارد حســاس  دانشــجویی خــوب بــوده و توانســته دانشــجویان زیــادی را نســبت بــه محرومیت هایــی 

کنــد و آن هــا را بــه مشــارکت اجتماعــی تشــویق کنــد«.

4-4-2- پیامدها

4-4-2-1- پیامد فعالیت های اجتماعی برای دانشجویان

ع 50 پاســخ ارائه شــده بــه ایــن بخــش فقــط 4 پاســخ )8 درصــد( از پیامدهــای منفــی فعالیت هــای  کــه از مجمــو یافته هــای نشــان می دهــد 
کرده انــد. پیامدهــای مثبــت فعالیت هــای  اجتماعــی حکایــت دارد و 92 درصــد پاســخ ها پیامدهــای مثبتــی بــرای این گونــه فعالیت هــا بیــان 
کــه متوجــه دانشــجویان اســت بــه ترتیــب بیشــترین فراوانــی، عبارت انــد از: تقویــت مهــارت و توانمنــدی فعــاالن دانشــجویی، تقویــت  اجتماعــی 
ابعــاد فــردی، وجــودی و شــخصیتی خــود فعــاالن دانشــجویی، توســعۀ تعامــات و ارتباطــات فعــاالن دانشــجویی. ایــن یافته هــا نشــان می دهــد 
کــه: اواًل توانمندشــدن فعــاالن دانشــجویی، تقویــت ابعــاد فــردی، وجــودی و شــخصیتی آن هــا و توســعۀ تعامــات و ارتباطاتشــان از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار اســت و ثانیــًا آن هــا چنیــن مزایایــی را در طــول فعالیــت خــود در تشــکل های اجتماعــی تجربــه کرده انــد و بیــان ایــن مزایــا به عنــوان بخشــی 

ــۀ زیســته« شــان محســوب می شــود. از »تجرب
ســجاد ســهیلی، عضــو انجمــن خیریــه یــاس دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد )عضــو ســابق بســیج و جامعــه اســامی( به عنــوان یــک دانشــجو بخــش 

کــرده اســت: زیــادی از ایــن پیامدهــای مثبــت را به صــورت یکجــا بیــان 
کــه منجــر بــه ســرکوب انــرژی و توانمنــدی و پویایــی ناشــی از ســنین جوانــی  »دانشــجو را از فضــای تک بعــدی درس خوانــدن 
ــرار  ــه در آینــده ق ک ــرای مســئولیت هایی  ــه او را ب ک ــد و او را در یــک فضــای چندبعــدی و اجتماعــی مــی آورد  ج می کن می شــود خــار
کــه ناشــی از القائــات فضــای مجــازی اســت می شــود  اســت بــر عهــده بگیــرد، بــار مــی آورد. دوم مانــع از نــگاه افراطــی یــا تفریطــی 
کــرد. ســوم اســتفاده از  و آن هــا بــا دیــدن واقعیــت در حاشــیه شــهر و زندگــی محرومیــن جامعــه احســاس مســئولیت خواهنــد 

کــه در وجــود آن هــا هســت و بالفعــل شــدن آن هــا ماننــد همــان انتقــال مهــارت و توانمندی هــا«. ظرفیت هــای بالقــوه ای 

دکتــر مجتبــی صدیقــی، معــاون دانشــجویی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری هــم به عنــوان یــک مســئول فعلــی و فعــال دانشــجویی ســابق، بــه 
کیــد قــرار می دهــد: نحــو کامل تــری پیامدهــای پیش گفتــه را مــورد تأییــد و تأ

کــه در ایــن طیــف از  ــه ســابقه بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی بچه هایــی  ــم. نگاهــی کنیــد ب ــًا پیامــدش را مثبــت می دان »عمدت
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کنــار درس خوانــدن ســایر  فعالیت هــا اعــم از محلــی و ملــی ورود پیــدا کردنــد، بعدهــا مدیــران خوبــی بــرای جامعــه شــدند و در 
کــرد و کار جمعــی چگونــه  کار  گــروه چگونــه می شــود  کــه بــا یــک  استعدادهایشــان هــم تربیــت شــد و بــه فعلیــت درآمــد و فهمیدنــد 
غ التحصیــل شــد  کــه فار گــروه را رهبــری و هدایــت کننــد و زمانــی  گــروه را دارنــد چگونــه بایــد  گــر مســئولیت  انجــام می شــود و ا
کــه در جریــان  کاربــردی  کــه بســترهای اجرایــی کشــور را به راحتــی بپذیــرد. جــدا از بحث هــای تخصصــی، عملــی و  آمادگــی دارد 
کــه جامعــه خودشــان را بهتــر شــناخته اند و بــا دردهــای جامعــه بیشــتر  ایــن فعالیت هــا ممکــن اســت یــاد بگیرنــد افــرادی هســتند 
کار به احتمال زیــاد  غ التحصیلــی و ورود بــه بــازار  کــردن بــه مــردم بعــد از فار کــه می رســند بــه عرصــه خدمــت  آشــنا شــده اند و زمانــی 
گــر در مســئولیتی قــرار  کــه بــه مــردم ممکــن اســت وارد شــود و ا مــردم را فرامــوش نمی کننــد و محرومیت هــای مــردم، اتفاق هایــی 

ــرکات ایــن تیــپ از حضورهاســت«. ــه زیرمجموعــه توجــه می کننــد و ایــن از ب ــد ب می گیرن

4-4-2-2- پیامد فعالیت های اجتماعی برای دانشگاه

کــه رونــق فعالیت هــای اجتماعــی در دانشــگاه ها بیــش از آن کــه پیامــد منفــی داشــته باشــد دارای پیامدهــای مثبــت اســت  یافته هــا نشــان می دهــد 
گرچــه بــرای تقویــت وجهــۀ بیرونــی دانشــگاه هــم مفیــد اســت. از  و عمــدۀ ایــن پیامدهــا معطــوف بــه تقویــت مؤلفه هــای درونــی دانشــگاه اســت. ا

کــه بــا گســترش فعالیت هــای اجتماعــی در دانشــگاه ها، دانشــگاه، دانشــگاه تر می شــود. ایــن یافته هــا چنیــن اســتنباط می شــود 
دکتر عباس کاظمی به بخشی از پیامدهای مثبت فعالیت های اجتماعی برای دانشگاه اشاره کرده است:

کمــک می کنــد؛ هــم توســعه نظــری و هــم توســعۀ روش هــا و  »دانشــگاه ]بــا مشــارکت در فعالیت هــای اجتماعــی[ در توســعه 
]بدین ترتیــب[ مــا بومی تــر می شــویم، بهتــر نظــر می دهیــم، بهتــر می توانیــم جامعــه را جلــو ببریــم، دانشــگاه احســاس مفیــد بــودن 
کــه جامعــه و دولــت بیشــتر نصیــب می برنــد. دانشــگاه هــم  می کنــد، مســائل دولــت هــم کمتــر می شــود. فایــده آن هــم ایــن اســت 

توســعه اش توســعه واقعــی می شــود«.

کــه خــود در دوره ای معــاون فرهنگــی وزارت علــوم بــوده اســت در ایــن زمینــه دغدغــۀ زیــادی دارد و هــدف غایــی  دکتــر محمدباقــر خرمشــاد 
کــه مقــدور اســت بایــد  فعالیت هــای اجتماعــی را ایجــاد نشــاط و ســرزندگی در دانشــگاه و پویایــی فضــای علمــی می دانــد. او معتقــد اســت تــا آنجــا 
ــا هــر  ــرد و بدین وســیله زمینــه و بســتری فراهــم شــود ت ک ــر  ــواع فعالیت هــای اجتماعــی، فرهنگــی و ورزشــی، اوقــات فراغــت دانشــجویان را پ ــا ان ب

کنــد: دانشــجویی بــر اســاس عایــق و گرایش هــای خــود فعالیــت موردعاقــۀ خــود را انتخــاب 
ــالت  ــه رس ک ــم  ــول کنی ــر قب گ ــورد و ا ــم می خ ــگاه ها رق ــش در دانش ــده دان ــت و عم ــدرت اس ــش ق ــه دان ک ــم  ــول کنی ــن را قب ــر ای گ »ا
گــر تمــدن ســاخته شــود بخــش عمــده آن دانــش اســت ایــن دانــش  تمدن ســازی داریــدT حتــی به صــورت عرفانــی هــم نــگاه کنیــد ا
ــت  ــه در آن فعالی ک ــگاهی  ــد؟ دانش ــن کن ــد تأمی ــگاهی می توان ع دانش ــو ــه ن ــن را چ ــت ای ــاز اس ــش تمدن س ــن دان ــت و ای ــدرت اس ق
کــه در آن  کــه دانشــگاهی  کــه در آن فعالیــت اجتماعــی نباشــد؟ یقینــًا هــر آدم عاقلــی می گویــد  اجتماعــی باشــد یــا دانشــگاهی 
کــه علــم از آن دربیایــد و علــم بــه اوج  کــه کمــک می کنــد  فعالیت هــای اجتماعــی در مفهــوم عــام باشــد بــرای اینکــه نشــاط اســت 

ــد«. ــی برس و بالندگ

4-4-2-3- پیامد فعالیت های اجتماعی برای حاکمیت

ح زیر قابل تقسیم بندی هستند: کمیت در دو مقوله به شر پیامد فعالیت های اجتماعی برای حا
کمیت و کاهش مشکات دولت(؛ )6 پاسخ(. کمیت، ظرفیت سازی برای حا کمیت )شامل کاهش هزینه ها، تقویت حا الف( تقویت حا

کمیت(؛ )2 پاسخ(. کمیت با مردم )شامل افرایش اعتماد متقابل دولت-ملت و تقویت رابطۀ دانشجویان با حا ب( تقویت رابطۀ حا
ــه حــدی انگشت شــمار  کمیــت ب ــرای حا ــه پیامدهــای فعالیــت اجتماعــی دانشــجویان ب ــر گفتــه شــد، اشــارۀ پاســخگویان ب کــه پیش ت همان طــور 

کمیــت انجــام شــوند. غ از حا ــا حــد امــکان بــه دور و فــار کــه گویــی این گونــه فعالیت هــا دوســت دارنــد ت اســت 
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اشاره های سیدمحمدحسین عربی، عضو انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه رازی کرمانشاه یکی از معدود اشاره ها در این زمینه است:
»فعالیت هــای اجتماعــی به صــورت کلــی در کل کشــور باعــث ترمیــم شــکاف های دولت-ملــت می شــود و طبیعتــًا بــا کاســته شــدن 
ایــن شــکاف ها و اعتمادســازی بیــن دولــت و ملــت هــر دو منتفــع می شــوند و تقویــت مشــارکت های اجتماعــی باعــث اعتمادســازی 

بیــن حکومــت و ملــت می شــود و درنهایــت می توانــد هــر دوی این هــا را منتفــع کنــد«.

ع نگاه کرده است: مهدی عباسی هم از بعد مدیریتی به این موضو
کــه مجموعــه ای از مدیــران  گــر نــگاه مثبتــی نســبت بــه ایــن فعالیت هــا وجــود داشــته باشــد می توانیــم انتظــار داشــته باشــیم  »ا

ــه فعالیــت شــوند«. کمیتــی بتواننــد مشــغول ب کــه در ســطوح حا آینــده از دل ایــن فعالیت هــای اجتماعــی بیــرون بیاینــد 

4-4-2-4- پیامد فعالیت های اجتماعی برای جامعه

کمیــت، پیامدهــای این گونــه فعالیت هــا بــرای جامعــه نســبتًا زیــاد اســت و ازنظــر  برعکــس معــدود بــودن پیامــد فعالیت هــای اجتماعــی بــرای حا
کی  کثریت پاســخ ها حا کمــی مقایســۀ پیامدهــای احصــا شــده بــرای ایــن دو حــوزه 12 در برابــر 27 اســت. از میان 27 پاســخ ارائه شــده در ایــن بخش، ا
ــرای جامعــه اســت. مهم تریــن ایــن پیامدهــا کاهــش آســیب های اجتماعــی، افزایــش همبســتگی  از پیامدهــای مثبــت فعالیت هــای اجتماعــی ب
کمک هــا و حمایت هــای  ع »وابسته شــدن فقــرا« بــه دریافــت  و امیــد در جامعــه اســت. البتــه در خــال پاســخ های فــوق دو نفــر هــم بــه موضــو
کــه به رغــم کم تعــداد بــودن پاســخ ها، نکتــۀ قابل تأملــی اســت. یکــی از مهم تریــن فوایــد یــا پیامدهــا ازنظــر پاســخگویان،  اجتماعــی اشــاره کرده انــد 

تقویــت تــوان مدیریتــی جامعــه اســت.
ح بیان کرده است: زهرا رحیمی، عضو جمعیت امداد دانشجویی امام علی برخی از این پیامدهای مثبت را بدین شر

کــه مــردم مشــارکت اجتماعــی دارنــد و فعالیــت اجتماعــی می کننــد، خانواده هــای موفق تــر و درصــد طــاق کمتــری  »در جامعــه ای 
خواهیــم داشــت. وابســتگی های عاطفــی آن جامعــه بــاال مــی رود و ســرمایه های اجتماعــی هــم بــاال مــی رود. به طورکلــی جامعــه ای 
کــه بــه داد هــم می رســیم احســاس امنیتــی بــه  کمیــت بــه داد مــا نرســید، خــود مــا مــردم هســتیم  گــر حا کــه ا کــه هرکســی امیــد دارد 

شــهروندانش می دهــد«.

4-4-3- راهکارها

کــه به تنهایــی بیــش  ع 108 پاســخ، 60 پاســخ )55 درصــد( بــه راهکارهــای مدیریتــی و ســاختاری اختصــاص دارد  بــر اســاس یافته هــا از مجمــو
ــا 26 درصــد از  ــه 28 پاســخ ی ک ــد  ــرار دارن ــای آموزشی-شــناختی ق ــاص داده اســت. در گام بعــدی، راهکاره ــه خــود اختص ــا را ب از نیمــی از راهکاره
ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــد را ب ــدود 16 درص ــخ، ح ــا 17 پاس ــه ب ک ــت  ــزاری اس ــکار نرم اف ــوم راه ــم س ــکار مه ــود. راه ــامل می ش ــا را ش راهکاره

کلــی و اقتصــادی جامعــه( فقــط 3 درصــد از راهکارهــا را شــامل می شــود. آخریــن راهــکار )تغییــرات شــرایط 
کیــد زیــادی دارد و کل  ع تأ یکــی از راهکارهــای مدیریتــی و ســاختاری بحــث اســتقال دانشــگاه ها اســت. دکتــر حمیدرضــا جایی پــور بــر ایــن موضــو

راهکارهــای ارائه شــده از ســوی ایشــان در همیــن بحــث خاصــه می شــود:
»بــرای حــل مشــکات جامعــه، اتفاقــًا یکــی از راه هــا ایــن اســت کــه دانشــگاه ها را درســت اداره کــرد و ایــن فقــط مســئله ایــران نیســت 
مــا بایــد ببینیــم در دنیــا جوامــع موجــود چگونــه دانشــگاه ها را اداره می کننــد و چگونــه دســت بــه تولیــد نیــروی انســانی می زننــد؛ 
ــد و  ــگاه باش ــی دانش ــای هیئت علم ــا اعض ــد ب ــه بای ــد... آتوریت ــگاه ها باش ــود دانش ــی خ ــاع علم ــر اجتم ــر نظ ــد زی ــگاه بای اداره دانش
ازلحــاظ اداری فضــای غیرآموزشــی، غیــر از فضــای کاس، درس، تحقیــق، علــم و دانــش فضــای عمومــی دانشــگاه ها ماننــد تمــام 
دانشــگاه های زنــده دنیــا بایــد دســت نماینــده دانشــجویان باشــد، همیــن انجمن هــای صنفــی، علمــی و فرهنگــی، برابــر قانــون 

بتواننــد از محیط هــای عمومــی اســتفاده کننــد«.
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یکی دیگر از پیشنهادات پرتکرار، آموزش دانشجویان و حتی مدیران و متولیان دانشگاه است.
معین رضاعلیزاده، عضو کانون خیریه دانشگاه نوشیروانی بابل:

»می توانیم در دانشگاه برای مدیران فرهنگی دانشگاه ها دوره و ورک شاپ هایی بگذاریم تا با این گونه فعالیت ها آشنا شوند«.

دکتر محمدباقر خرمشاد، معاون فرهنگی سابق وزارت علوم هم نظری مشابه در این رابطه دارد:
کــه بــرای معاونــت فرهنگــی کارشناســان فرهنگــی تربیــت شــود ولــو دیــدن دوره هــای دوســه ماهه یــا  »مســئله بعــدی ایــن باشــد 

شــش ماهه«.

ــاور  ــای اجتماعــی ب ــه فعالیت ه ــوز ب ــد پاســخگویان، هن ــگاه مســئوالن اســت. از دی ــر ن ــزاری، تغیی ــات نرم اف ــۀ موضوع ــنهاد درزمین مهم تریــن پیش
ندارنــد، یــا آن را فعالیــت درجــه اولــی به حســاب نمی آورنــد. از ســوی دیگــر ممکــن اســت بــه دانشــجویان بــرای ایفــای چنیــن نقش هایــی اعتمــاد 

کــه دیــده شــوند، فهمیــده شــوند و مــورد اعتمــاد واقــع شــوند. کامــل نداشــته باشــند. دانشــجویان و فعــاالن اجتماعــی انتظــار دارنــد 
مهدی عباسی بخشی زیادی از این دغدغه ها را به صورت یکجا بیان کرده است:

کمیــت نســبت بــه فعالیت هــای اجتماعــی دانشــجویان، پذیــرش و بــه رســمیت شــناختن حــق دانشــجویان  »نگــرش مثبــت حا
نســبت بــه فعالیــت اجتماعــی و بــه رســمیت شــناختن اســتقال دانشــگاه و دانشــجو، تقویــت احســاس تعلــق اجتماعــی و احســاس 
تعلــق ملــی، حمایــت جــدی از فعالیت هــای دانشــجویی و حمایــت برابــر از فعالیت هــای دانشــجویی بــدون غلبــه نگاه هــای 
کنــار گذاشــتن نــگاه امنیتــی نســبت بــه تشــکل یابی دانشــجویان  ایدئولوژیــک نســبت بــه فعالیت هــای اجتماعــی دانشــجویان، 

راهکارهــای جــدی در ایــن زمینــه هســتند«.

4-4-4- چشم انداز و دورنمای فعالیت های اجتماعی

کــه در خصــوص آینــدۀ فعالیت هــای اجتماعــی، پاســخ داده انــد، امیــد چندانــی بــه بهبــود و گســترش  متأســفانه 14 نفــر )50 درصــد( از 28 نفــری 
کــه در ایــن راه دیــده یــا تجربــه کرده انــد، بــر ایــن عقیــده هســتند  فعالیت هــای اجتماعــی نــدارد. آن هــا بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و دشــواری هایی 
کــه شــرایط فعلــی در آینــده هــم ادامــه خواهــد داشــت و بــه همیــن دلیــل از اقبــال و توجــه دانشــجویان بــه فعالیت هــای اجتماعــی کاســته خواهــد شــد. 
عــده ای هــم به رغــم تجربــۀ ســختی ها و کاســتی های فــراوان در ایــن زمینــه، معتقدنــد حرکــت تشــکل های اجتماعــی رو بــه رشــد اســت زیــرا گرایــش 
و تمایــل دانشــجویان را بــه انجــام امــور خیــر و دســت یابی بــه درجــه ای از »احســاس مســئولیت« را در حــد باالیــی ارزیابــی می کننــد. ایــن افــراد 12 
کــه فقــط دو نفــر یــا 7 درصــد از پاســخگویان را تشــکیل می دهنــد، احتمــال  نفرنــد و 43 درصــد پاســخ ها را بــه خــود اختصــاص داده انــد. دســتۀ ســوم 
کــه در حــال حاضــر هــم بــرای آن هــا رضایت بخــش نیســت، بــه همیــن صــورت ادامــه پیــدا کنــد. می دهنــد وضعیــت فعلــی فعالیت هــای اجتماعــی 

ل های معتقــدان بــه هــر یــک از دو  در ادامــه، شــواهدی از ایــن دو نــگاه اصلــی )خوش بینانه/بدبینانــه( را خواهیــم آورد تــا گوشــه ای از اســتدال
دیــدگاه روشــن تر شــود:

کــه آن را در بســتر گفت وگــوی میــان دولــت و دانشــگاه امکان پذیــر می دانــد،  دکتــر عبــاس کاظمــی تــا حــدودی بــه آینــدۀ فعالیت هــای اجتماعــی 
ــا بدبینــی نــگاه می کنــد: به صــورت مشــروط و همــراه ب

گــر ایــن دو مانــع  »دو مانــع مهــم بــرای ایــن کار ]گفت وگــوی میــان دولــت و دانشــگاه بــرای حــل مشــکات اجتماعــی[ وجــود دارد، ا
کــه مانــع مهاجــرت اســت؛  خ می دهــد. مانــع اصلــی تحریم هاســت و ایــن مانــع دوم را رقــم می زنــد  برداشــته شــود در بــازه ده ســاله ر
گــر دولــت را ســر عقــل بیــاورد کــه ایــن ربطــی بــه جامعــه نــدارد و مشــکل را حــل کنــد.  یعنــی ایــن دو عامــل تحریــم و فشــار اقتصــادی ا
گــر فضــا باشــد و مســئله مهاجــرت هــم کمتــر شــود و ایــن افــراد احســاس کننــد کــه می تواننــد کار کننــد در یــک بــازه ده ســاله می شــود  ا
کــه ایــن دو عامــل وجــود دارنــد به عنــوان عامــل مخــرب بــرای بازســازی جامعــه دیــده می شــوند و در  کــرد؛ امــا تــا زمانــی  کار را  ایــن 

ایــن شــرایط شــاید پنجــاه ســال یــا صدســال آینــده دانشــگاه مــا بــه آن ســمت بــرود«.
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دکتر سیدضیاء هاشمی نیز نگاهی مشابه در این زمینه دارد:
فضــای  در  داوطلبانــه  فعالیت هــای  کوتاه مــدت  در  کــه  جهــت  ایــن  بــه  نمی بینیــم  مثبــت  متأســفانه  کوتاه مــدت  در  »مــن 
دانشــجویی چــه در بســتر اجتماعــی و چــه در فضــای مدیریــت رســمی، خیلــی حمایــت و اســتقبال نمی شــود. در فعالیت هــای 
کــه وجــود دارد، بــه جهــت تضعیــف اعتمــاد اجتماعــی در بیــن  داوطلبانــه، در فضــای رخــوت هســتیم، بــه جهــت آزردگی هایــی 
فضــای دانشــجویی، بــه جهــت سیاســت زدگی کــه هــر فعالیــت جمعــی، سیاســی دیــده می شــود. بــه نظــر مــن در دوران افــول و رکــود 
هســتیم ولــی در درازمــدت مثبــت اســت و در درازمــدت بــا کاهــش هیجانــات سیاســی و کاهــش انگیــزه فعالیت هــای سیاســی بــه 

ــرد«. ک نظــر مــن فعالیت هــای اجتماعــی توســعه پیــدا خواهــد 

کافــی  کــه ضمــن خوش بینــی بــه آینــدۀ فعالیت هــای اجتماعــی، دالیــل  وقتــی می خواهیــم بــه نظــر برخــی از مصاحبه شــوندگان اســتناد کنیــم 
ــاه و فاقــد  ــه مــوارد قابل توجهــی برخــورد نمی کنیــم. نظرهــای ارائه شــده در ایــن زمینــه معمــواًل کوت ــرای خوش بینی شــان داشــته باشــند، ب هــم ب

کــه در پاســخ خانــم مهســان احمــدی هــم آمــده اســت: ل اســت امــا در البــه الی نظــرات آن همــان نکاتــی یافــت می شــود  اســتدال
گاه تــر و دغدغه مندتــر می یابــم و افزایــش فعالیت هــای اجتماعــی  گــذر زمــان، مطالبه گرتــر، آ »قشــر نوجــوان و جــوان جامعــه را در 

قابــل پیش بینــی اســت«.
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4-5- ارتباط میان مبانی نظری و یافته ها

در مبانــی نظــری، اســتفادۀ مختصــری از نظریــۀ پارســونز بــرای تعریــف فعالیــت اجتماعــی بــرده بودیــم و وعــده داده بودیــم در پرتــو ایــن نظریــه، 
بــه تحلیــل داده هــا بپردازیــم. در آن موقــع توجــه کافــی بــه ابعــاد و الزامــات ایــن نظریــه صــورت نگرفــت. بــه همیــن دلیــل نمی تــوان انتظــار داشــت 
کــه پارســونز به جــای عبــارت »فعالیــت  کــرد. پیش تــر بیــان شــد  یافته هــای ایــن پژوهــش را بــا توجــه بــه نظریــۀ مذکــور توضیــح داد یــا تفســیر 
کــرده اســت. وی بــرای تحقــق کنــش اجتماعــی از ســه شــرط انتظــارات متقابــل، ارزش هــا و  اجتماعــی« از مفهــوم »کنــش اجتماعــی« اســتفاده 
هنجارهــا و ضمانت هــای اجــرا نــام می بــرد. در ایــن مفهوم ســازی، ســنگ بنــا ارزش هــا و هنجارهــا هســتند و انتظــارات بــر آن هــا اســتوار هســتند. از 
دل ارزش هــا و هنجارهــا، انتظــارات متقابلــی شــکل می گیــرد و ضمانت هــای اجــرا هــم شــرط الزم بــرای تحقــق انتظــارات هســتند. حــال بــا عنایــت 

ــی به صــورت زیــر ترســیم نمــود: ــوان جدول ــه توضیحــات فــوق می ت ب

جدول 1 . انتظارات متقابل، ارزش ها و هنجارها و ضمانت های اجرا و سواالت مرتبط با هر یک

توضیحاتسؤاالت مرتبطمحورردیف

ارزش ها و هنجارها1
سؤال 1 )دانشجویان در چه زمینه ای باید فعالیت کنند؟(

سؤال 2 )حوزۀ فعالیت فعلی دانشجویان(
سؤال 8 )پیامد فعالیت های اجتماعی(

2
سؤال 1 )دانشجویان در چه زمینه ای باید فعالیت کنند؟(انتظارات متقابل

سؤال 3 )زمینه های الزم برای فعالیت های اجتماعی(
سؤال 9 )راهکارها(

سؤال 9 )راهکارها(ضمانت های اجرا3

در توضیــح جــدول فــوق و علــت گنجانــده نشــدن همــۀ پرســش ها در قالــب مفاهیــم پارســونز یــا ناممکــن بــودن توضیــح یافته هــا در پرتــو نظریــۀ 
مذکــور، ذکــر چنــد نکتــه الزم اســت:

ع پژوهــش مــا فعالیــت اجتماعــی اســت و هنــگام اســتفاده  1- ایــن نظریــه بــرای تبییــن کنــش اجتماعــی برســاخته شــده اســت، حــال آن کــه موضــو
کــه از ســر ناچــاری و بــرای عبــور از تنگنــای بــه وجــود آمــده در خصــوص تعریــف »فعالیــت اجتماعــی« از ایــن نظریــه  از ایــن نظریــه هــم بیــان شــد 

اســتفاده کردیــم.
2- بــرای اســتفادۀ بهتــر از نظریــۀ پارســونز و به خصــوص معنــادار شــدن »انتظــارات متقابــل« الزم بــود مــا همــۀ کنشــگران دخیــل در فعالیت هــای 
ع پژوهــش  کمیــت را هــم در ایــن پژوهــش موردمطالعــه قــرار دهیــم کــه بنــا بــر دالیلــی کــه مهم تریــن آن هــا موضــو اجتماعــی به ویــژه نمایندگانــی از حا

و خواســته های کارفرمــای محتــرم بــود، عمــدًا از ایــن کار صرف نظــر شــد.
کتشــافی و جهــت کشــف  ع ا 3- در ایــن پژوهــش از ابتــدا قصــدی بــرای نظریه پــردازی یــا نظریه آزمایــی وجــود نداشــته اســت. پژوهــش حاضــر از نــو

ع به ویــژه فهــم زمینه هــا، موانــع و راهکارهــای گســترش فعالیت هــای اجتماعــی انجــام شــده اســت. ابعــاد ناشــناختۀ موضــو
به رغــم مــوارد بــاال ســعی شــده اســت رابطــه ای هرچنــد مختصــر میــان نظریــۀ پارســونز و یافته هــای ایــن پژوهــش برقــرار شــود. در ایــن راســتا به زعــم 
کننــد؟( ســؤال 2)حــوزۀ فعالیــت فعلــی دانشــجویان(، ســؤال  مــا پرســش های 1، 2 و 8 )ســؤال 1)دانشــجویان در چــه زمینــه ای بایــد فعالیــت 
کم وبیــش جنبه هایــی از ارزش هــا و هنجارهــای پاســخگویان را نشــان می دهنــد، پرســش های 1، 3 و 9  8 )پیامــد فعالیت هــای اجتماعــی(( 
)ســؤال 1)دانشــجویان در چــه زمینــه ای بایــد فعالیــت کننــد؟(، ســؤال 3)زمینه هــای الزم بــرای فعالیت هــای اجتماعــی؟ ســؤال 9 )راهکارهــا(( بــه 

انتظــارات متقابــل اشــاره دارد و پرســش 9 نیــز )راهکارهــا( بخشــی از ضمانت هــای اجــرا را بازگــو می کنــد.
بــر ایــن اســاس و بــا عنایــت بــه یافته هــای هــر یــک از پرســش های مذکــور می تــوان »ارزش هــا و هنجارهــا«، »انتظــارات متقابــل«، »ضمانت هــای 

کــرد: ح زیــر بیــان  اجــرا« پاســخگویان را بــه شــر
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ارزش هــا و هنجارهــا: در خصــوص ارزش هــا و هنجارهــا، پاســخگویان، پرداختــن بــه امــور علمــی را در درجــۀ نخســت به عنــوان یــک بایــد و هنجــار 
مهــم بیــان کرده انــد. وضعیــت فعلــی فعالیــت دانشــجویان )شــامل فعالیــت علمــی، اجتماعــی و سیاســی(، بیانگــر ترجیحــات یــا ارزش هــای رایــج 
کــه متوجــه دانشــجویان اســت بــه ترتیــب بیشــترین فراوانــی، عبارت انــد از: تقویــت  میــان آن هاســت. پیامدهــای مثبــت فعالیت هــای اجتماعــی 
مهــارت و توانمنــدی فعــاالن دانشــجویی، تقویــت ابعــاد فــردی، وجــودی و شــخصیتی خــود فعــاالن دانشــجویی، توســعۀ تعامــات و ارتباطــات 
کاهــش آســیب های اجتماعــی، افزایــش همبســتگی و امیــد در  فعــاالن دانشــجویی. مهم تریــن پیامدهــای فعالیــت اجتماعــی بــرای جامعــه، 
کــه رونــق فعالیت هــای اجتماعــی در دانشــگاه ها معطــوف بــه تقویــت مؤلفه هــای درونــی دانشــگاه اســت.  جامعــه اســت. یافته هــا نشــان می دهــد 

کــه پاســخگویان آن هــا را ارزشــمند تلقــی می کننــد. کــرد  مجموعــه پیامدهــای ذکرشــده را هــم می تــوان به عنــوان امــور یــا اتفاقاتــی قلمــداد 
گفتــه شــد، فعالیــت علمــی ازنظــر پاســخگویان یــک فعالیــت ارزشــمند اســت. بــه همیــن دلیــل معتقدنــد  کــه  انتظــارات متقابــل: همان طــور 
دانشــجویان بایــد در درجــۀ اول بــه این گونــه فعالیت هــا بپردازنــد و به عبارت دیگــر انتظــار دارنــد چنیــن فعالیت هایــی در دانشــگاه ها رواج داشــته 
باشــند. ازایــن رو فعالیــت علمــی هــم ارزشــمند اســت، هــم امــری هنجــاری اســت و هــم انتظــار مــی رود موردتوجــه قــرار گیــرد. پاســخگویان هم چنیــن 
انتظــار دارنــد فضایــی برابــر و آزادانــه بــرای همــۀ دانشــجویان وجــود داشــته باشــد تــا آن هــا بتواننــد فعالیت هــای موردعاقــۀ خــود را انتخــاب کننــد. 
کمیــت برداشــته شــود  بــرای رشــد و توســعۀ فعالیت هــای اجتماعــی، بیــش از 75 درصــد پاســخگویان انتظــار دارنــد گام هایــی از ســوی دانشــگاه و حا
ــی- ع مدیریت ــو ــًا از ن ــا عمدت ــن زمینه ه ــود. ای ــم ش ــی فراه ــای اجتماع ــۀ فعالیت ه ــجویان در عرص ــارکت دانش ــرای ورود و مش ــای الزم ب ــا زمینه ه ت

کلــی جامعــه می کننــد بــاز هــم مخاطــب آن هــا  ســاختاری و نرم افزاری انــد. حتــی وقتــی صحبــت از زمینه هــای آموزشــی و فرهنگــی یــا تغییــر شــرایط 
کننــد. راهکارهــا هــم بخشــی از انتظــارات  کمیتــی اســت و انتظــار دارنــد آن هــا بــه فراهــم شــدن ایــن زمینه هــا کمــک  دانشــگاه و نهادهــای حا
پاســخگویان هســتند؛ تقریبــًا همــۀ پاســخگویان انتظــار دارنــد مشــکات موجــود از طریــق راهکارهــای مدیریتــی و ســاختاری، راهکارهــای آموزشــی-

ج از تــوان یــا مقــدورات خــود دانشــجویان اســت و آن هــا  شــناختی، یــا راهکارهــای نرم افــزاری حل وفصــل شــود. همــۀ ایــن مــوارد بــه نحــوی خــار
چنیــن راهکارهایــی را به عنــوان مطالبــۀ خــود از ســایر بازیگــران ایــن عرصــه انتظــار دارنــد.

غ یــا میزانــی از احســاس نیــاز  گــر بخواهیــم صادقانــه و منصفانــه قضــاوت کنیــم، هنــوز نظــام سیاســی مــا بــه درجــه ای از بلــو ضمانت هــای اجــرا: ا
کــه بخواهــد بــرای تضمیــن چنیــن فعالیت هایــی، ضمانــت اجرایــی در نظــر بگیــرد، امــا پاســخگویان در  بــه فعالیت هــای اجتماعــی نرســیده اســت 
کــه تــداوم فعالیت هــای اجتماعــی تضمیــن شــود.  کمیــت، شــرایطی فراهــم کننــد  قالــب راهکارهــای موردنظرشــان انتظــار دارنــد بخش هایــی از حا
گــر بخواهیــم آن هــا را بــه زبانــی ســاده تر و متناســب تر بــا  ایــن انتظــاراِت ضمانت گونــه همان هایــی هســتند کــه در بخــش قبــل بــه آن هــا اشــاره شــد. ا
بخــش اخیــر بیــان کنیــم، می تــوان گفــت: قوانیــن و مقرراتــی بــرای تســهیل فعالیت هــای اجتماعــی فراهــم شــود، فضایــی امــن و غیرامنیتــی بــرای 

کلــی جامعــه، به ویــژه شــرایط اقتصــادی بهبــود پیــدا کنــد. فعــاالن دانشــجویی ایجــاد شــود و شــرایط 

4-6- خالصۀ نتایج

ح برشمرد: از بحث باال که بگذریم، مهم ترین نتایج این پژوهش را می توان بدین شر
 ازنظــر 29 درصــد پاســخگویان، دانشــجویان بایــد بــه فعالیت هــای علمــی بپردازنــد، 29 درصــد دیگــر نیــز معتقدنــد دانشــجویان بایــد آزاد باشــند تــا 

کــه دانشــجویان بایــد بــه فعالیت هــای اجتماعــی بپردازنــد. کــه دوســت دارنــد انتخــاب کننــد و فقــط 13 درصــد اعتقاددارنــد  هــر فعالیتــی را 
ازنظــر پاســخگویان 38 درصــد دانشــجویان در حــال حاضــر بــه فعالیت هــای علمــی، 23 درصــد بــه فعالیت هــای اجتماعــی می پردازنــد و 16 درصــد 

بــه هیــچ فعالیتــی نمی پردازنــد.
بــه اعتقــاد پاســخگویان، زمینه هــای نرم افــزاری بــا 40 درصــد، زمینه هــای ســاختاری و مدیریتــی بــا 36 درصــد و زمینه هــای آموزشــی بــا 19 درصــد، 

مهم تریــن زمینه هــای رشــد و توســعۀ فعالیت هــای اجتماعــی هســتند.
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بیش از 90 درصد از پاسخگویان به وجود موانع مختلف اداری در مسیر فعالیت های اجتماعی باور دارند.
گون در مسیر فعالیت های اجتماعی، مانع ایجاد می کند. کمیت به شیوه ها و دالیل گونا بیش از 80 درصد از پاسخگویان باور دارند که حا

ــر ســر راه فعالیت هــای اجتماعــی، ســاختاری و مدیریتــی، 30 درصــد نرم افــزاری و 19 درصــد هــم  ازنظــر پاســخگویان، 43 درصــد موانــع موجــود ب
آموزشی-شــناختی هســتند.

ــر )31 درصــد( اســت، امــا 19 درصــد معتقدنــد  ــا فقــر و محرومیــت براب گرچــه تعــداد موافقــان و مخالفــاِن موفقیــت دانشــجویان درزمینــۀ مبــارزه ب ا
ــه رشــد و شــکوفایی خــود کمــک  ــه فعالیت هــا ب ــا انجــام این گون ــا عــدم موفقیــت دانشــجویان در ایــن زمینــه، آن هــا ب کــه صرف نظــر از موفقیــت ی

کرده انــد.
بــه اعتقــاد پاســخگویان، مهم تریــن پیامــد فعالیت هــای اجتماعــی بــرای دانشــجویان، افزایــش مهــارت و توانمنــدی آن هــا )38 درصــد(، بــرای 
کمیــت )83 درصــد( و بــرای جامعــه، تقویــت جنبه هــای  کمیــت، تقویــت حا دانشــگاه، تقویــت مؤلفه هــای درونــی دانشــگاه )69 درصــد(، بــرای حا

مثبــت جامعــه )78 درصــد( اســت.
مهم ترین راهکارها به ترتیب: ساختاری و مدیریتی )55 درصد(، آموزشی )26 درصد( و نرم افزاری )16 درصد( هستند.

ــد  ــف خواهن ــا تضعی ــه فعالیت ه ــد این گون ــد معتقدن ــت و 43 درص ــده تقوی ــی در آین ــای اجتماع ــد فعالیت ه ــخگویان معتقدن ــد پاس ــدود 50 درص ح
شــد.

4-7- بحث و نتیجه گیری نهایی

گرچــه تاریخچــۀ فعالیت هــای اجتماعــی بــه پیــش از انقــاب برمی گــردد، امــا درواقــع طــی دو دهــۀ اخیــر شــکل گرفته اند. وقتــی از شــکل گیری  ا
صحبــت می کنیــم منظورمــان تأســیس تشــکل های دانشــجویی و ســازماندهی فعالیت هــای اجتماعــی در قالــب تشــکل های مذکــور اســت. 
کمیــت تمایــل دارد بخشــی از محرومیت هــای جامعــه را به واســطۀ نیــروی عظیــم دانشــجویی برطــرف کنــد. راه انــدازی اردوهــای جهــادی و  حا
ســفر دانشــجویان بــه مناطــق محــروم کشــور بــرای رســیدگی بــه امــور محرومــان، نشــانه ای بــارز از ایــن تمایــل اســت کــه در عمــل محقــق شــده اســت. 
کمیــت مایــل اســت جمعیــت متکثــر دانشــجویی را در قالــب تشــکل هایی محــدود از قبیــل بســیج دانشــجویی  کــه حا مشــکل ازآنجــا آغــاز می شــود 
ع عایــق و ســایق دانشــجویان بایــد فضاهــا و امکانــات  ســازماندهی کنــد، امــا منطقــًا چنیــن چیــزی امکان پذیــر نیســت و بــرای پاســخگویی بــه تنــو

کــرد. متعــدد را فراهــم 
پژوهــش حاضــر در پــی آن بــوده تــا بخشــی از ابهام هــای موجــود در ایــن زمینــه را روشــن کنــد؛ زمینه هــای مؤثــر بــر شــکل گیری فعالیــت اجتماعــی 
و موانــع پیــش رو را شناســایی کنــد، پیامدهــای این گونــه فعالیت هــا را بــر طیــف زیــادی از ذینفعــان آن اعــم از دانشــجویان، دانشــگاه، جامعــه و 
کمیــت مشــخص کنــد و راهکارهــای عملــی بــرای حــل مشــکات موجــود در حــوزۀ فعالیت هــای را از زبــان افــراد دخیــل در ایــن حــوزه بشــنود و  حا

بشناســد.
گرچــه دانشــجویان تمایــل زیــادی بــرای حضــور، مشــارکت و فعالیــت در عرصــۀ فعالیت هــای اجتماعــی دارنــد امــا به طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم  ا
کم توجهــی قــرار می گیرنــد، یــا در مســیر فعالیت هــای آن هــا موانعــی ایجــاد می شــود،  کمیتــی مــورد  از این کــه از ســوی دانشــگاه و نهادهــای حا
کان یکــی از فعالیت هــای جــذاب برای دانشــجویان اســت و چنانچــه فعالیت های  کــی از آن اســت کــه فعالیــت سیاســی کمــا ناخرســندند. یافته هــا حا
سیاســی محــدود شــوند، دانشــجویان بــه ســایر فعالیت هــا ازجملــه فعالیت هــای اجتماعــی روی می آورنــد. چنیــن اعوجاجــی در مســیر فعالیت هــای 
دانشــجویی موجــب کاهــش اصالــت فعالیت هــای اجتماعــی می شــود. در راســتای حــل چنیــن مشــکلی، پاســخگویان معتقدنــد بایــد زمینــۀ آزاد و 

برابــر بــرای همــۀ دانشــجویان فراهــم شــود تــا هرکســی بــه فعالیــت موردعاقــۀ خــود بپــردازد.
کمیتــی و مدیریتــی اذعــان دارنــد. بــرای داشــتن فعالیت هــای اجتماعــی گســترده و امیــد بــه رفــع  کثریــت پاســخگویان بــر وجــود موانــع اداری، حا ا
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کــم دانشــجویی هــدر خواهــد رفــت و  کــرد. در غیــر ایــن صــورت، انــرژی مترا مشــکات و رفــع فقــر و محرومیــت از جامعــه بایــد موانــع موجــود را رفــع 
کــه بتواننــد اهــداف و آمــال خــود را دنبــال کننــد ســر از کشــورهای خارجــی در خواهنــد آورد و مهاجــرت می کننــد.  دانشــجویان بــرای ادامــۀ مســیری 
در آسیب شناســی ایــن وضعیــت، برخــی از پژوهشــگران بــر وجــود زمینه هــای مهاجــرت به عنــوان یکــی از موانــع جــدی فعالیت هــای اجتماعــی 

اشــاره کرده انــد.
کثریــت پاســخگویان بــر پیامدهــای مثبــت فعالیــت  گروه هــای ذینفــع را متأثــر می کنــد. ا فعالیت هــای اجتماعــی پیامدهــای متعــددی دارد و 
گــر هیــچ تأثیــر مثبتــی هــم بــر  کیــد کرده انــد و معتقدنــد فعالیــت دانشــجویی ا کمیــت و جامعــه تأ دانشــجویی بــرای دانشــجویان، دانشــگاه، حا
رفــع فقــر و محرومیــت نداشــته باشــد، دســت کم موجــب توانمنــدی و خودشــکوفایی دانشــجویان خواهــد شــد و درواقــع فعالیت هــای اجتماعــی 
ــن  ــا کم تری ــد را ب ــلی توانمن ــد نس ــت می خواه کمی ــر حا گ ــت. ا ــی اس ــی و مدیریت ــای ارتباط ــب مهارت ه ــی و کس ــی واقع ــه زندگ ــرای ورود ب ــی ب تمرین
ــرا ازنظــر پاســخگویان،  ــع آن را برطــرف کنــد؛ زی هزینــه پــرورش دهــد الزم اســت بســتر فعالیت هــای اجتماعــی را به طورجــدی تقویــت کنــد و موان
کمیــت نــدارد و نگرانی هــای امنیتــی هــم جایــگاه قابل اعتنایــی در ذهــن  فعالیت هــای اجتماعــی تقریبــًا هیــچ پیامــد نگران کننــده ای بــرای حا

پاســخگویان نــدارد.
در خــال پاســخ ها تعــداد اندکــی بــه وضعیــت کلــی جامعــه به عنــوان یــک مانــع و لــزوم تغییــر آن به عنــوان یــک راهــکار اشــاره کرده اند؛ ولــی توضیحات 
بعــدی نشــان می دهــد ایــن گــروه، جامعــه را به عنــوان یــک کلیــت در نظــر می گیرنــد و مــادام کــه چشــم انداز آینــدۀ کشــور به ویــژه وضعیــت اقتصــادی 
ــه مشــارکت گســتردۀ دانشــجویان در فعالیــت دانشــجویی به طــور عــام و فعالیت هــای اجتماعــی  ــد امیــد چندانــی ب آن امیدوارکننــده نباشــد، نبای
کلــی جامعــه بــرای رونــق فعالیــت اجتماعــی بــاور دارنــد انــدک اســت، امــا  کــه بــر لــزوم تغییــر وضعیــت  گرچــه تعــداد افــرادی  به طــور خــاص داشــت. ا

کــه ایــن یــک زنــگ خطــر اســت! تقریبــًا نیمــی از پاســخگویان، دورنمــا و چشــم انداز فعالیت هــای اجتماعــی را امیدوارکننــده نمی داننــد 

4-8- راهکارها

بــه دلیــل اهمیــت راهکارهــا بــرای حــل مشــکات موجــود در مســیر فعالیت هــای اجتماعــی، یک بــار دیگــر مهم تریــن راهکارهــای ارائه شــده 
گیــرد و در ادامــه برخــی از راهکارهــای  توســط پاســخگویان را در اینجــا ذکــر می کنیــم تــا موردتوجــه بیش تــر مدیــران، مســئوالن و برنامه ریــزان قــرار 

ــان خواهــد شــد: ــا یافته هــای پژوهــش اســت، بی ــده ب ــه حاصــل اســتنباط و تأمــل و تعامــل نگارن ک ــر  تفصیلی ت
الــف( راهکارهــای ســاختاری و مدیریتــی: تخصیــص بودجــه و امکانــات، ارتبــاط بــا محیــط بیــرون از دانشــگاه و مــردم به منظــور آشــنایی بــا 
کار  مشــکات، در نظــر گرفتــن امتیــاز بــرای فعالیت هــای اجتماعــی، رفــع موانــع اداری، اصــاح قوانیــن و مقــررات، اســتقال دانشــگاه ها، ســپردن 
کمیــت، تقویــت  بــه افــراد متخصــص و غیرسیاســی، تقســیم عادالنــۀ بودجه هــا، انعــکاس مشــکات مــردم، برقــراری گفت وگــو میــان دانشــگاه و حا

حــوزۀ عمومــی در دانشــگاه )55 درصــد(.
ب( راهکارهــای آموزشــی: آمــوزش دانشــجویان و فعــاالن تشــکل ها، فرهنگ ســازی، تبلیغــات و اطاع رســانی، امتیازدهــی بــه فعالیت هــای 
اجتماعــی و تقدیــر از فعــاالن تشــکل های اجتماعــی، برگــزاری جشــنواره بــرای معرفــی دانشــجویان فعــال، نفــی درس محــوری، تشــویق مطالبه گــری 

دانشــجویان، تشــویق کنشــگری دانشــجویان، نقش دهــی بــه دانشــجویان، تعریــف فعالیت هــای اجتماعــی )26 درصــد(.
ج( راهکارهــای نرم افــزاری: تغییــر نــگاه مســئوالن بــه فعالیت هــای اجتماعــی و پذیــرش این گونــه فعالیت هــا، اعتمــاد بــه دانشــجویان، تغییــر 
نگــرش خانواده هــا، توجــه مســئوالن بــه فعالیت هــای اجتماعــی، داشــتن امیــد، اعتمــاد دانشــجویان بــه دانشــگاه و نفــی نــگاه امنیتــی )16 درصــد(.

کلی جامعه؛ )3 درصد(. د( لزوم تغییر شرایط 
کــه پیشــنهاد بــرای رفــع  عــاوه بــر مــوارد بــاال، در خــال مصاحبه هــا و مطالعــات صــورت گرفتــه، متوجــه نواقــص دیگــری در ایــن عرصــه شــده ایم 

ــد بــه توســعۀ فعالیت هــای اجتماعــی کمــک کنــد: آن هــا می توان
فعــاالن تشــکل های اجتماعــی فاقــد تشــکل عــام یــا اتحادیــه هســتند. شــکل گیری ایــن تشــکل می توانــد محملــی بــرای ارتبــاط و   ●
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تبــادل اطاعــات و تجــارب بیشــتر فعــاالن ایــن عرصــه شــود.
کــه پیش تــر اشــاره شــد، فعالیت هــای اجتماعــی، در مقایســه بــا ســایر فعالیت هــای دانشــجویی، فعالیت هــای جدیــد   ● همان طــور 

ع خدمــات گیرنــدگان و درنتیجــه  و نوظهــور هســتند. ترویــج و توســعۀ این گونــه فعالیت هــا بــا توجــه بــه خدماتی بــودن آن هــا و نیــز تنــو
تخصصی بــودن این گونــه فعالیت هــا نیازمنــد تولیــد و تدویــن متــون آموزشــی تخصصــی اســت.

بــه دلیــل حساســیت های بســیار زیــاد حــوزۀ فعالیت هــای اجتماعــی، ورود بــه ایــن عرصــه بایــد مســتلزم گذرانــدن دوره هــای   ●
آموزشــی تخصصــی باشــد.

فعــاالن ایــن عرصــه نشــریه ای تخصصــی بــرای ثبــت و مستندســازی و انتقــال تجــارب خــود ندارنــد. وجــود نشــریات تخصصــی و   ●
ترویجــی می توانــد نواقــص موجــود در ایــن زمینــه را تــا حــد زیــادی برطــرف کنــد.

ــا آن هــا می توانــد دریچه هــای جدیــدی در زمینه هــای   ● اســتفاده از تجــارب دانشــجویان کشــورهای خارجــی و ارتبــاط و تعامــل ب
فعالیت هــای اجتماعــی ایجــاد کنــد.

دانشــجویان، نیازمنــد احتــرام، اعتمــاد و توجــه هســتند. بــا رعایــت همیــن ســه نکتــۀ ســاده می تواننــد مشــکات بســیار زیــادی از   ●
کشــور را حــل کننــد. 

تشــکل های دانشــجویی فقــط در صــورت گســترده بــودن می تواننــد اثرگــذار باشــند، زیــرا عــاوه بــر کمــک بــه محرومــان می تواننــد   ●
راهکارهایــی بــرای قطــع وابســتگی آن هــا نیــز پیــدا کننــد. تشــکل های کوچــک و مینیاتــوری فقــط بــه عطــش نیازمنــدان بــرای کمــک 

گرفتــن بیشــتر دامــن می زننــد.
کنــد، در غیــر ایــن صــورت، فعالیــت   ● دانشــگاه بایــد عرصــه ای برابــر بــرای همــۀ فعالیت هــا به ویــژه فعالیــت سیاســی فراهــم 

اجتماعــی، تبدیــل بــه فعالیتــی غیــر اصیــل و سیاســی خواهــد شــد.
دانشــجویان بایــد حــق و فرصــت داشــته باشــند تــا عــاوه بــر کمــک بــه محرومــان، بــه ریشــه یابی فقــر و محرومیــت هــم بپردازنــد   ●

کمیــت عــادت نکننــد وظایــف ذاتــی خــود را بــر دوش دانشــجویان قــرار دهنــد. تــا دولــت و حا
ریشــه یابی دالیــل برخــی از اظهارنظرهــا و یافته هــا مســتلزم انجــام پژوهش هــای مســتقل دیگــری اســت چــون پژوهــش حاضــر،   ●

ــا چــرا به رغــم  ــه برخــی از ســؤاالت از قبیــل این کــه چــرا فعالیــت اجتماعــی دانشــجویان یــک فعالیــت اصیــل نیســت و ی ــد ب نمی توان
کوتاهی هــا درزمینــۀ فعالیت هــای اجتماعــی را  کان  کمــا کمیــت، دانشــجویان  کشــمکش های چنــد دهــۀ اخیــر دانشــجویان و حا

کمیــت می داننــد، پاســخ دهــد. متوجــه حا
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پیوست ها



پیوست شمارۀ 1: مصاحبه نامۀ فعاالن تشکل های اجتماعی

ح فعالیت های اجتماعی دانشجویان مصاحبه نامۀ طر
)فعاالن تشکل های دانشجویی( ویراست ششم: 99.6.25 

سال.......................).........ســال( متولد نام خانوادگــی...................................   نــام.................................. 
در  ...............تــا...................  از  دانشــجویی  فعالیــت  ســال های  تحصیلــی....................................    مــدرک  آخریــن 
 مقطــع تحصیلــی...................در دانشــگاه..................... رشــتۀ تحصیلــی........................ فعــال در تشــکل دانشــجویی

..................................
کنــون در آن فعالیــت داریــد؟................................................ ســال تاســیس:............................  کــه هم ا ــام تشــکلی  ن

ــال.................. ــا س ــال................ ت ــمت: ......................................... از س س

1- بــه نظــر شــما بــه ترتیــب اولویــت، مهم تریــن زمینه هایــی کــه دانشــجویان بایــد در آن هــا فعالیــت داشــته باشــند، کــدام اســت؟ )علمــی، سیاســی، 
فرهنگــی، اجتماعــی، صنفــی(؟ چــرا؟

ــد؟ )علمــی، سیاســی، فرهنگــی،  2- در حــال حاضــر مــا چــه می بینیــم؟ دانشــجویان بیشــتر در کدام یــک از زمینه هــای پیش گفتــه، فعالیــت دارن
اجتماعــی، صنفــی(؟ چــرا؟

3- به نظر شما چه زمینه هایی باید فراهم باشد تا دانشجویان به فعالیت اجتماعی بپردازند؟
کاهــش تمایــل دانشــجویان بــه  کدام انــد و چــه تأثیــری بــر  4- موانــع اداری، بوروکراتیــک و ســاختاری بــرای انجــام فعالیت هــای اجتماعــی 

دارنــد؟ اجتماعــی  فعالیت هــای 
کمیت در ارتباط با فعالیت اجتماعی دانشجویان، نقش مشوق را ایفا می کند یا مانع تراشی می کند؟ چرا؟ 5- به نظر شما حا

ع، موانع فعالیت اجتماعی دانشجویان در این زمینه چیست؟ 6- درمجمو
7- بــا در نظــر گرفتــن همــۀ جوانــب، مشــارکت دانشــجویان در فعالیت هــای اجتماعــی به ویــژه برقــراری عدالــت و رفــع فقــر و محرومیــت در جامعــه 

تــا چــه انــدازه موفــق یــا ناموفــق بــوده اســت؟
کمیت و جامعه دارد؟ 8-  مشارکت درزمینۀ فعالیت های اجتماعی چه پیامدهایی )مثبت یا منفی( برای دانشجویان، دانشگاه، حا

9- برای بهبود و پیشرفت فعالیت های اجتماعی دانشجویان چه پیشنهاداتی دارید؟
10- چشم انداز فعالیت های اجتماعی را ازنظر کمی و کیفی چگونه می بینید؟ گسترش می یابد؟ کمتر می شود یا فرقی نمی کند؟
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پیوست شمارۀ 2: مصاحبه نامۀ پژوهشگران و صاحب نظران 

ح فعالیت های اجتماعی دانشجویان مصاحبه نامۀ طر
)پژوهشگران و صاحب نظران(

مقدمه
فعالیت هــای اجتماعــی دانشــجویان پیشــینۀ چنــدان زیــادی در ایــران نــدارد و در آغــاز راه پرفرازونشــیب خــود قــرار دارد. از ســوی دیگــر جامعــه ایــران 
کــه اســتفاده از پتانســیل های دانشــجویی می توانــد برخــی از مشــکات مذکــور را کاهــش  بــا مشــکات اجتماعــی گســترده ای دســت به گریبان اســت 
کنــد. بــا توجــه شــناخت محــدود مــا از پیچیدگی هــای عرصــه فعالیت هــای اجتماعــی دانشــجویان در ایــران، پژوهــش حاضــر  دهــد یــا برطــرف 
به منظــور مطالعــۀ ایــن فعالیت هــای و دســت یابی بــه شــناختی جدیــد در ایــن زمینــه تعریــف شــده اســت. در ایــن راســتا زمینه هــای شــکل گیری، 
کاوی قــرار خواهــد گرفــت. بدیــن منظــور  موانــع پیــش رو و راهکارهــای توســعۀ این گونــه فعالیت هــا بــا روش مطالعــات اســنادی و میدانــی مــورد وا
گــروه از افــراد مراجعــه می شــود: پژوهشــگران و صاحب نظــران درزمینــۀ فعالیت هــای دانشــجویی؛ مســئوالن  از طریــق تکنیــک مصاحبــه، بــه ســه 
کــه در دورۀ مســئولیت خــود در دانشــگاه، عهــده دار وظایفــی در حــوزۀ دانشــجویی بوده انــد؛ و نهایتــًا  و متصدیــان امــور دانشــجویی یــا کســانی 
کــه به عنــوان عضــو فعــال در یکــی از تشــکل های دانشــجویی درزمینــۀ موضوعــات اجتماعــی فعالیــت داشــته اند. حضرتعالــی  خــود دانشــجویانی 
ــا می شــود فرصتــی  ــه انتخاب شــده اید؛ بنابرایــن تقاض ــام مصاحب ــرای انج ــروه اول ب گ ــدگان  ــوان یکــی از نماین ــروژه، به عن ــردی پ در شــورای راهب
ــته  ــی داش ــم گفت وگوی ــا ه ــجویان ب ــی دانش ــای اجتماع ــاره فعالیت ه ــر درب ــش های زی ــۀ پرس ــا درزمین ــد ت ــاص دهی ــه اختص ــن مصاحب ــرای ای را ب

گیــرد. باشــیم. بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی بــا تمایــل جنابعالــی ایــن مصاحبــه می توانــد به طــور غیرحضــوری )در واتســاپ و یــا...( صــورت 

با سپاس فراوان
جهاد دانشگاهی
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پرسش ها

مهم ترین آثار پژوهشی یا مطالعاتی درزمینۀ فعالیت های دانشجویی )اعم از مقاله یا کتاب(:
.................................................................................................................. .1
.................................................................................................................. .2
.................................................................................................................. .3

کــدام اســت؟ )علمــی، سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی،  کــه دانشــجویان بایــد در آن فعالیــت داشــته باشــند،  4. بــه نظــر شــما مهم تریــن زمینــه ای 
صنفــی(؟ چــرا؟

5. در حــال حاضــر دانشــجویان بیشــتر در کدام یــک از زمینه هــای پیش گفتــه، فعالیــت دارنــد؟ )علمــی، سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی، صنفــی(؟ 
چــرا؟

6. به نظر شما چه زمینه هایی باید فراهم باشد تا دانشجویان به فعالیت اجتماعی بپردازند؟
کاهــش تمایــل دانشــجویان بــه  کدام انــد و چــه تأثیــری بــر  7. موانــع اداری، بوروکراتیــک و ســاختاری بــرای انجــام فعالیت هــای اجتماعــی 

دارنــد؟ اجتماعــی  فعالیت هــای 
کمیت در ارتباط با فعالیت اجتماعی دانشجویان، نقش مشوق را ایفا می کند یا مانع تراشی می کند؟ چرا؟ 8. به نظر شما حا

ع، موانع فعالیت اجتماعی دانشجویان در این زمینه چیست؟ 9. درمجمو
10. بــا در نظــر گرفتــن همــۀ جوانــب، مشــارکت دانشــجویان در فعالیت هــای اجتماعــی به ویــژه برقــراری عدالــت و رفــع فقــر و محرومیــت در جامعــه 

تــا چــه انــدازه موفــق یــا ناموفــق بــوده اســت؟
کمیت و جامعه دارد؟ 11. مشارکت درزمینۀ فعالیت های اجتماعی چه پیامدهایی )مثبت یا منفی( برای دانشجویان، دانشگاه، حا

کــه درزمینــۀ فعالیت هــای دانشــجویی داشــته اید بــه دانشــجویان نســل فعلــی  گــر بخواهیــد بــر اســاس مطالعــات، تعامــات یــا پژوهش هایــی  12. ا
و نســل های آینــده بــرای فعالیــت بهتــر دانشــجویی در حــوزۀ اجتماعــی توصیــه ای داشــته باشــید، آن توصیــه )هــا( چیســت؟

13. چشم انداز فعالیت های اجتماعی را چگونه می بینید؟ گسترش می یابد؟ کمتر می شود یا فرقی نمی کند؟
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پیوست شمارۀ 3: مصاحبه نامۀ مسئوالن و مدیران

ح فعالیت های اجتماعی دانشجویان مصاحبه نامۀ طر
)نسخۀ مسئوالن(

مقدمه
فعالیت هــای اجتماعــی دانشــجویان پیشــینۀ چنــدان زیــادی در ایــران نــدارد و در آغــاز راه پرفرازونشــیب خــود قــرار دارد. از ســوی دیگــر جامعــه ایــران 
کــه اســتفاده از پتانســیل های دانشــجویی می توانــد برخــی از مشــکات مذکــور را کاهــش  بــا مشــکات اجتماعــی گســترده ای دســت به گریبان اســت 
کنــد. بــا توجــه شــناخت محــدود مــا از پیچیدگی هــای عرصــه فعالیت هــای اجتماعــی دانشــجویان در ایــران، پژوهــش حاضــر  دهــد یــا برطــرف 
به منظــور مطالعــۀ ایــن فعالیت هــای و دســت یابی بــه شــناختی جدیــد در ایــن زمینــه تعریــف شــده اســت. در ایــن راســتا زمینه هــای شــکل گیری، 
کاوی قــرار خواهــد گرفــت. بدیــن منظــور  موانــع پیــش رو و راهکارهــای توســعۀ این گونــه فعالیت هــا بــا روش مطالعــات اســنادی و میدانــی مــورد وا
گــروه از افــراد مراجعــه می شــود: پژوهشــگران و صاحب نظــران درزمینــۀ فعالیت هــای دانشــجویی؛ مســئوالن  از طریــق تکنیــک مصاحبــه، بــه ســه 
کــه در دورۀ مســئولیت خــود در دانشــگاه، عهــده دار وظایفــی در حــوزۀ دانشــجویی بوده انــد؛ و نهایتــًا  و متصدیــان امــور دانشــجویی یــا کســانی 
کــه به عنــوان عضــو فعــال در یکــی از تشــکل های دانشــجویی درزمینــۀ موضوعــات اجتماعــی فعالیــت داشــته اند. حضرتعالــی  خــود دانشــجویانی 
ــرای انجــام مصاحبــه انتخاب شــده اید؛ بنابرایــن تقاضــا می شــود فرصتــی  ــروه دوم ب گ ــروژه، به عنــوان یکــی از نماینــدگان  در شــورای راهبــردی پ
ــته  ــی داش ــم گفت وگوی ــا ه ــجویان ب ــی دانش ــای اجتماع ــاره فعالیت ه ــر درب ــش های زی ــۀ پرس ــا درزمین ــد ت ــاص دهی ــه اختص ــن مصاحب ــرای ای را ب

گیــرد. باشــیم. بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی بــا تمایــل جنابعالــی ایــن مصاحبــه می توانــد به طــور غیرحضــوری )در واتســاپ و یــا...( صــورت 

با سپاس فراوان
جهاد دانشگاهی
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پرسش ها

کــدام اســت؟ )علمــی، سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی،  کــه دانشــجویان بایــد در آن فعالیــت داشــته باشــند،  1. بــه نظــر شــما مهم تریــن زمینــه ای 
صنفــی(؟ چــرا؟

2. در حــال حاضــر دانشــجویان بیش تــر در کدام یــک از زمینه هــای پیش گفتــه، فعالیــت دارنــد؟ )علمــی، سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی، صنفــی(؟ 
چــرا؟

3. به نظر شما چه زمینه هایی باید فراهم باشد تا دانشجویان به فعالیت اجتماعی بپردازند؟
کدام انــد و چــه  کمیتــی( بــرای انجــام فعالیت هــای اجتماعــی  4. موانــع فعالیــت اجتماعــی دانشــجویان )اعــم از موانــع اداری، ســاختاری و حا

تأثیــری بــر کاهــش تمایــل دانشــجویان بــه فعالیت هــای اجتماعــی دارنــد؟
5. بــا در نظــر گرفتــن همــۀ جوانــب، مشــارکت دانشــجویان در فعالیت هــای اجتماعــی به ویــژه برقــراری عدالــت و رفــع فقــر و محرومیــت در جامعــه 

تــا چــه انــدازه موفــق یــا ناموفــق بــوده اســت؟
کمیت و جامعه دارد؟ 6. مشارکت درزمینۀ فعالیت های اجتماعی چه پیامدهایی )مثبت یا منفی( برای دانشجویان، دانشگاه، حا

کــه از حــوزۀ فعالیت هایــی دانشــجویی داریــد بــه دانشــجویان نســل فعلــی و  گــر بخواهیــد بــر اســاس تجــارب اجرایی تــان و شــناختی  7. اآلن ا
نســل های آینــده بــرای فعالیــت بهتــر دانشــجویی در حــوزۀ اجتماعــی توصیــه ای داشــته باشــید، آن توصیــه )هــا( چیســت؟

8. چشم انداز فعالیت های اجتماعی را چگونه می بینید؟ گسترش می یابد؟ کمتر می شود یا فرقی نمی کند؟
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پیوست شمارۀ 4: فهرست مصاحبه شوندگان

فهرست مصاحبه شوندگان

سمتنام تشکل/ کانوننام مصاحبه شوندهردیف

عضو هیئت مؤسسکانون فرهنگی خیریه دانشگاه عالمه طباطباییسید محمدمهدی خشوعی1

دبیرکانون خیریه مهریار دانشگاه علوم پزشکی تهرانفاطمه حسین زاده2

خیریه دانشجویی معین دانشگاه شاهد )عضو سابق انجمن اسالمی نیلوفر آرانی هوشمند3
دبیردانشجویان مستقل(

دبیرکانون خیریه ترنم محبت دانشگاه مشهد و علوم پزشکی مشهدمریم مرادی فر4

مدیرعاملجمعیت امداد دانشجویی امام علی )ع(زهرا رحیمی5

انجمن خیریه یاس دانشگاه علوم پزشکی مشهد )عضو سابق بسیج و سجاد سهیلی6
دبیرجامعه اسالمی(

دبیرانجمن امداد دانشجویی-مردمی ایما دانشگاه اصفهانمحمدسعید چیت ساز اصفهانی7

دبیرجمعیت خیریه صبح امید )دانشگاه تهران و شریف(محسن سلیمانی جای8

عضو شورای مرکزیخیریه دانشجویی باران. دانشگاه سجاد مشهدحسین وحدت پرست9

عضو اسبق شورای مرکزیجنبش عدالت خواه دانشجوییمحمد صالح مفتاح10

صاحب نظر در حوزه موضوعات دانشجوییپژوهشگر و فعال سابق دانشجوییمهندس عباس عبدی11

دبیر روابط عمومیخیریه دانشجویی التیاممهسان احمدی12

عضو شورای مرکزیجنبش عدالت خواه دانشجوییسید سجاد سجادی13

معاون کل جهادی سازمان بسیج دانشجوییبسیج دانشجوییصادق مفرد14

دبیرکانون آفتاب دانشگاه شیرازنرجس فاضل زاده15

کبری16 دبیرکانون مهرورزی cpr  دانشگاه سیستان و بلوچستانمحمد ا

دبیرانجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه رازی کرمانشاهسید محمدحسین عربی17

دبیرکانون خیریه دانشگاه نوشیروانی بابلمعین رضا علیزاده18

دبیرکانون خیریه مهرانه دانشگاه تبریزاحسان طاهری19

جامعه شناس/ پژوهشگرعضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علومدکتر عباس کاظمی20

معاون فرهنگی سابق وزارت علوم و تحقیقات و عضو هیئت علمی دانشگاه تهراندکتر سیدضیاء هاشمی21
فناوری

معاون دانشجویی وزارت علوم و تحقیقات و فناوریعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیردکتر مجتبی صدیقی22

دبیرکانون همیاران سالمت دانشگاه بوعلی سینا همدانپارسا دین دار23

پژوهشگر و روان شناسعضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمیدکتر مرتضی منطقی24

معاون فرهنگی سابق وزارت علوم و تحقیقات و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمهدکتر محمدباقر خرمشاد25
فناوری

معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهرانعضو هیئت علمی جهاد دانشگاهیدکتر جمال رحیمیان26

فعال دانشجویی سابق، اقتصاددانمعاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاهدکتر محمدجعفر کبیری27

پژوهشگر و جامعه شناسعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیدکتر محمد فاضلی28

مسئول کمیسیون دانشجوییدبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگیدکتر محمدحسین مطهری29

رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهیعضو هیئت علمی جهاد دانشگاهیمهدی عباسی30

پژوهشگر و جامعه شناسعضو هیئت علمی دانشگاه تهراندکتر حمیدرضا جالیی پور31
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 پیوست شمارۀ 5: فهرست مصاحبه ها

*از مصاحبه های زیر در بخش پیشینه، جهت تکمیل توضیحات برخی از تشکل ها استفاده شده است.
1. آرانی هوشمند، نیلوفر. )1399(. مصاحبه کننده: اصغر احمدی: )1399/06/02(

کبری، محمد. )1399(. مصاحبه کننده: اصغر احمدی: تاریخ مصاحبه: )25/ 1399/06( 2. ا
3. چیت ساز اصفهانی، محمد سعید. )1399(. مصاحبه کننده: اصغر احمدی. تاریخ مصاحبه: )12/ 1399/06(

4. خشوعی اصفهانی، سید محمدمهدی. )1399(. مصاحبه کننده: اصغر احمدی. )1399/05/29(
5. رضا علیزاده، معین. )1399(. مصاحبه کننده: اصغر احمدی. تاریخ مصاحبه: )12/ 1399/07(

6. سهیلی، سجاد. )1399(. مصاحبه کننده: اصغر احمدی. تاریخ مصاحبه: )06/11 /1399(
7. طاهری، احسان. )1399(. مصاحبه کننده: اصغر احمدی. تاریخ مصاحبه: )23/ 1399/07(

8.  فاضل زاده، نرجس. )1399(. مصاحبه کننده: اصغر احمدی. تاریخ مصاحبه: )05/ 1399/07(
9. مرادی فر، مریم. )1399(. مصاحبه کننده: اصغر احمدی. تاریخ مصاحبه: )10/ 1399/06(
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●  .https://www.yjc.ir/00TYq5  :سایت باشگاه خبرنگاران جوان. )1398/06/01(. دسترسی در
●  .http://rajanews.com/node/276298  :سایت رجانیوز. )1396/06/19(. دسترسی در
ضیــا ظریفــی، ابوالحســن. )1378(. ســازمان دانشــجویان دانشــگاه تهــران، نگاهــی دیگــر بــه پیشــینۀ مبــارزات دانشــجویی در ایــران )1320-  ●

1332(. تهــران، نشــر شــیرازه.
عبدی، عباس. )1393(. جنبش دانشجویی پلی تکنیک تهران )دانشگاه امیرکبیر( 1338-1357. تهران: نشر نی  ●
گــزارش بررســی وضعیــت ســازمان های مردم نهــاد در ســال 1384. معاونــت مطالعــات و تحقیقــات ســازمان ملــی جوانــان. منتشرشــده در ســال   ●

.1385
میثمی، لطف اهلل. )1379(. از نهضت آزادی تا مجاهدین. تهران: صمدیه.  ●
وبر، مارکس. )1382(. روش شناسی علوم اجتماعی. ترجمه: حسن چاوشیان. تهران، نشر مرکز.  ●
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