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 و تاب  انگیزه بخشی و پویایی فعالیت های فرهنگی دانشجویانبر تأثیرگذار عوامل مطالعه 

 آوری آن در دانشگاه 

 زهرا مالمیر/کارشناسی ارشد امور فرهنگی برنامه ریزی امور فرهنگی/ دانشگاه فنی و حرفه ای)دانشکده دکتر شریعتی(

 چکیده

که می توان بنیان  مل و توسعه فرهنگ در هر جامعه می باشدابزار تکا فرهنگی یکی از مهمترین هایبرنامه 

در کنار یک مدیریت هوشمندانه تقویت نمود تا موجب  های فرهنگی آن را با تهیه یک طرح و برنامه جامع

یین مهمترین عوامل تأثیرگذار با هدف تبکه د. پژوهش حاضر ه آن جامعه در تمام زمینه ها گردرشد و توسع

مورد مطالعه و تاب آوری آن به برنامه های فرهنگی دانشگاه نسبت دانشجویان  و پویایی بر انگیزه بخشی

 ،«هدایت» رکن ســه به توجه در دانشــگاه ارزنده نقش یافته های حاکی از آن است که،قرار گرفت، 

از برای حمایت الزم آوری سازوکارهای اجرایی  های فرهنگی و فراهم یتفعال در« نظارت» و «حمایت»

های  ها و برنامه فرهنگی و اجتماعی و واگذاری مســئولیت مستقیم طرح القهرگونه فعالیت منسجم و خ

انگیزه و  که امری ،داشــت دور نظر از نباید را فرهنگی فرهیختهمتعدد فرهنگی به دانشــجویان فعال و 

پژوهش  ،همچنین .آورد مغان میرا برای آنان به ار و... های دانشجوییالیه شور و نشاط فرهنگی در تمام 

آوری دانشجویان با بهبود در میزان حمایت اجتماعی و سطح رشد کننده اهمیت افزایش تابحاضر بیان

 .اجتماعی است

 عوامل تأثیرگذار، برنامه های فرهنگی، دانشجویان، دانشگاهواژه های کلیدی: 
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 .مقدمه۱

 .بیان مسأله۱-۱

خاص هر جامعه است که حفظ و باور عمیق نسبت به آن نقش ها و باورهای فرهنگ مجموعه ای از ارزش 

حیاتی و تعیین کننده در رشد و بالندگی و ثبات آن جامعه ایفا می کند به گونه ای که امام خمینی )ره( در 

خوشبختی ها و بدبختی های ملت است... آن  أدبسیاسی خود می فرماید: »فرهنگ م –وصیت نامه الهی 

 که ملت ها را می سازد فرهنگ است.... اگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصالح می شود«.چیزی 

زندگی بشر امروزی، بیش از هر زمان دیگر با پدیده فرهنگ نسبت دارد. جامعه ایرانی پس از پیروزی 

ه دولت انقالب اسالمی، سیمای فرهنگی بیشتری پیدا کرده و همین مسأله، واگذاری سیاستگذاری فرهنگی ب

یا نهادهای خارج از دولت، از مسایلی است که در میان اندیشمندات از اجماع نظر برخوردار نیست. حرکت 

در مسیر تحقق دانشگاه تمدن ساز، تربیت دانشجویان توانمند و تقویت کارکردهای دوگانه تولید علم و 

 تأثیرگذار است.فرهنگ، نیازمند طراحی آگاهانه و اجرای برنامه های فرهنگی متنوع و 

ن دانشگاه آگفتنی است، یکی از مهمترین ارکان تأثیرگذار بر فرهنگ و جلوه های رفتاری، مادی و معنوی 

آموزشی، بازتولید و غنی سازی مبانی فرهنگی و ارزش های  –ها هستند که عالوه بر رسالت علمی 

ه فرهنگی است و این کار با اشاعه و فرهنگی را بر دوش دارند. در واقع، آموزش عالی، تسهیل کننده توسع

 ترویج تفکر و بازآفرینی فرهنگ است. 

از اینرو، در این پژوهش تالش می شود تا عوامل گرایش دانشجویان به برنامه های فرهنگی در محیط 

دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا پاسخی مناسب و منطقی به سؤال اصلی تحقیق: عوامل مؤثر بر 

 دانشجویان به برنامه های فرهنگی دانشگاه چیست؟ بیان نماید.  گرایش



 
 

 

First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

 39  |آوریسرمایه اجتماعی و تاب المللیسومین همایش ملی و اولین همایش بین

 .پیشینه تحقیق۱-۲

وری است. در انجام هر پژوهش علمی و هدفمند، مروری بر تحقیقات پیشین و مرتبط با اهداف تحقیق ضر

جهت شناخت تحقیقات انجام شده و مرتبط با پژوهش حاضر صورت گرفته بدین منظور بررسی هایی 

 است.

وهشی توصیفی تبیینی با عنوان »بررسی نگرش دانشجویان شیراز نسبت به برنامه های فرهنگی و هنری و پژ

( با جامعه آماری ۱۳۸۴عوامل مؤثر بر شرکت آنها در این فعالیت ها« توسط ملیحه نیک کار و همکاران )

پرسش نامه کتبی انجام دانشجویان دانشگاه شیراز در گروه ها و مقاطع مختلف آموزشی و با ابزار سنجش 

یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان عالقه دانشجویان به برنامه های فرهنگی و هنری . شده است

زیاد است و این افراد ضرورت برنامه های فرهنگی و هنری را در حد نسبتاً زیادی حس می کنند اما  نسبتاً

( به بررسی نگرش های سیاسی و ۱۳۷۳صباغ پور ) . میزان آگاهی آنان از این برنامه ها بسیار ناچیز است

سال( و عوامل مؤثر بر شکل گیری آنها پرداخت. محقق مذکور پس  ۲۲تا  ۱۷مذهبی جوانان ذکور تهرانی )

از ارائه نظریات مختلف در باب گرایش و عوامل مؤثر بر شکل گیری آن، مدل نظری خود را با التقاطی از 

 نظریات ارائه می دهد.

(، »عوامل مکثر بر گرایش دانشجویان به برنامه های فرهنگی دانشگاه«،  در این تحقیق ۱۳۹۰م زهی )هاش 

نتایج نشان می دهد که هرچه میزان گرایش دانشجویان به فرهنگ غرب بیشتر باشد میزان گرایش آنان به 

ی در دو دانشگاه و برنامه های فرهنگی دانشگاه کمتر می شود. گرایش دانشجویان به برنامه های فرهنگ

میانگین ارزیابی دانشجویان ازمیزان برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی دردو دانشگاه یکسان می 

باشد. دانشجویان دانشگاه تهران شرق در مقایسه با دانشگاه شهید بهشتی ارزیابی مثبت تری از میزان تطابق 

(، »مطالعه عوامل اجتماعی ۱۳۹۷. گنجی و همکاران )دنگی دانشگاه با نیازهای خود دارنبرنامه های فره

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی در بخش دانشجویان،  دانشگاه«،ای  مؤثر بر مشارکت فرهنگی در فض

های حمایتی دانشگاه بر مندی از سیاستتأثیر مستقیم متغیرهای استفادۀ علمی از اینترنت و رضایت

 هعلمی از اینترنت، سرمای هش استادان تأثیر مستقیم متغیرهای استفادمشارکت فرهنگی دانشجویان و در بخ

دهند. در های حمایتی دانشگاه بر مشارکت فرهنگی استادان را نشان میمندی از سیاستفرهنگی و رضایت
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 5۹درصد از واریانس مشارکت فرهنگی دانشجویان و  ۳۲رگرسیونی،  همجموع متغیرهای واردشده به معادل

 د.واریانس مشارکت فرهنگی استادان را تبیین کردندرصد از 

فرهنگ مشارکت و تعاون انجام دادند. آنها به این نتیجه  هنیز پژوهشی دربار (،۱۳۸۸) سعدی و فتحی

ترتیب فرهنگ تعاون در جامعه از منظر اعضای هیئت علمی و دانشجویان، به هرسیدند که موانع توسع

اعتمادی به تعاون در دولت و مردم، فردگرایی در ش مثبت به تعاون، بیاند از: نبود انگیزه و نگرعبارت

 .اعتمادی به یکدیگر و گرایشات سنتی و نبود نهادهای اجتماعیایران و بی هجامع

 اهمیت و ضرورت تحقیق.۱-۳

 امروزه اهمیت برنامه های فرهنگی بر کسی پوشیده نیست. به ویژه در دانشگاه به عنوان مهمترین سازمان

از طرفی  له مهمترین برنامه برشمرد.متأثیرگذار بر سایر نهادهای جامعه می توان برنامه های فرهنگی را از ج

برنامه ای که نتواند در ظاهر و باطن تغییر ایجاد کند و شرایط را اصالح نماید، بی تأثیر بودن خود را اثبات 

و آموزش نخبگان و برگزیدگان یک جامعه، یکی کرده است. دانشگاه با پرورش انسان های توانا و فرهیخته 

نشگاهی از عوامل مؤثر بر توسعه علمی ااز مهمترین نهادهای آموزشی در توسعه فرهنگی است. فرهنگ د

است و بین چگونگی و مختصات فرهنگ دانشگاهی و میزان رشد و توسعه علمی رابطه وجود دارد. از 

گرایش دانشجویان به امور فرهنگی مورد مداقه قرار گیرد تا  اینرو، ضرورت دارد تا عوامل تأثیرگذار بر

 بتوان از یافته های پژوهش حاضر در مساعد کردن مسیر بهره مند شد. 

 روش تحقیق.۱-۴

پژوهش حاضر، در شیوه مطالعه و تحقیق خود، از روش تحلیلی و کابخانه ای بهره می برد. در این پژوهش، 

و مورد نیز از منابع مطالعاتی و پیشینه تحقیق، جستجو و در فیش های ابتدا سعی شد مطالب مهم مرتبط 

تحقیقی با ذکر مشخصات آن منابع نوشته شود و سپس اطالعات جمع آوری و ثبت شده، با نظمی منطقی، 

دسته بندی و با توجه به تجربیات فردی در حوزه فرهنگی، مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، این مقاله 

با نگاهی موشکافانه و تجربه گرا، با رویکردی راهبردی و با تحلیلی بر مطالعات انجام گرفته درصدد است 
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طح سدر این خصوص، با هدف دست یافتن به راهکارهای ایجاد پویایی در نهادهای دانشجویی و ارتقای 

 کمی و کیفی فعالیت های آنان، موضوع اصلی را از ابعاد مختلف مورد تفحص قرار دهد.

 هوم شناسی.مف۲

به معنای پرستش از فرانسه عاریت گرفته شده، در قرون وسطی  Cultureواژه فرهنگ که به عنوان ترجمه 

، در مفهوم تربیت ۱۸به معنای پاشیدن بذر در زمین، به کار رفته و سرانجام در قرن  مذهبی بوده و سپس

ه فرهنگ در معنای بیان تکامل در پیشرفت واژ –روح بکار گرفته شد. در این دوران در اروپا از جمله آلمان 

  (.۱۲: ۱۳۹۸به کار می رفت )گرامی، 

یکی از تعاریف مهم فرهنگ تعریف تایلر است. با آنکه نقدهایی به تعریف تایلر وارد شده است، معموالً در 

 بیشتر کتاب ها و پژوهش ها محل ارجاع است. به نظر تایلر فرهنگ مجموعه پیچیده ای است که شامل

قوانین، سنن و باالخره تمام عادات و رفتار و ضـوابطی  معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون، اخالق،

گیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی را بر  خود فرا می هاسـت کـه فـرد عضـو جامعه، از جامع

 به هنظـر او فرهنـگ مجموع تعریف دیگر از گـی روشـه اسـت. از(. ۱۷ :۱۳۹۶)روح االمینی،  عهـده دارد

وبیش صریحی اسـت کـه بیشتر افراد گروه پذیرفته  ها و احساسات و اعمال کم های از اندیشه پیوست هم

 هم، به هاند و برای اینکه این افراد، گروهی معین و مشخص را تشکیل دهند الزم است که آن مجموع

 (.۱۸: پیوسته عینی و سمبلیک، مراعـات شـود )همـان

ین دگرگونی معنای آن چهار دهه گذشته و همچنو یا فارسی در سه  در زبان « »فرهنگ واج دوباره واژهر

ست ااروپایی نشانه  نیازی  در زبان های culture و سپس  educationسازگاری با واژه  نخست برای

ی مفهوم ها به بیان یش آمده است. یعنی، نیازن و فرهنگ پتازه ای از تمد با پراکنش صورتتازه که همراه 

آن تمدن با چنین مفهوم  ما کمابیش یافت نمی شد و یا روح ن و فرهنگِتازه ای که در صورتِ کهنِ تمد

اوست که چنین مفهوم هایی را  . زیرا این انسان مدرن و جهان بینی(۳: ۱۳۹۷)آشوری،  هایی بیگانه بود

ویی، مدرن است که، از س هانج . در فضایو تاریخ پدید آورده استطبیعت  برای شناخت انسان در متن

طبیعت علوم طبیعی را پدید آورده و، از سوی دیگر، کوشش برای فهم علمی و نظری چندـ  رویکرد به عالم
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انسانی را  عالم انسانی، وجود علومویژه  وـ چون روابط بشری، ساختارهای اجتماعی و در کل، پدیده های

  .(۲۱: ۱۳۹5)ویلیامز،  تنیز ضروری کرده اس

همـه یا بیشتر اعضای گروه  ههای اجتماعی رفتار است که به وسیل از نظر ساپیر فرهنگ شامل انواع مدل 

پوشـد و جامعـه در حقیقـت اصـطالحی فرهنگی است که افراد به نسبت روابطی  عمل به خود مـی هجام

رالف لینتون فرهنگ  برند )همان(. که با یکدیگر دارند برای بیان بعضی از صـور رفتارهای خود به کار می

است که به وسیله اعضای جامعه معینی از از رفتار کسب شده  یبیفرهنگ ترک :را چنـین تعریـف مـی کنـد

(. به نظر ۱۱۸: ۱۳۷۰نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و میان افراد مشترک است )وثوقی و نیک خلق، 

ترده ترین معنای آن مانند زبان، زناشویی، نظام مالکین، کالرک ویسلر تمام واقعیت های اجتماعی به گس

 (.۱۱۷ادب، مصنوعات، و هنر جزء فرهنگ به شمار می رود )همان: 

سوروکین در تحلیلی نظری پدیده ها ر به غیر ارگانیک، ارگانیک و سوپرارگانیک تقسیم کرده است. از نظر 

یایی تشکیل شده اند، در حالی که پدیده های شیم –او پدیده های غیرارگانیک تنها از عاملی فیزیکی 

 –زیکی عالوه بر دو عامل فیارگانیک عالوه بر آن عامل حیاتی نیز دارند. در پدیده های سوپرارگانیک 

حیاتی، عامل مجرد معنا نیز اضافه می شود. این عامل معنا که در سرنوشت پدیده ها نقش تعیین کننده ای 

: ۱۳۷۰)وثوقی و نیک خلق، از نظر او هیچ پدیده فرهنگی، فاقد معنا نیست  دارد، همان عامل فرهنگی است.

به نظر شریعتمداری فرهنگ جامعه عبارت است از افکار، عقاید، آرزوها، مهارت ها، ابزار و وسایل، (. ۱۱۹

یافته امور مربوط به زیبایی و کارهای هنری، آداب و رسوم و مؤسساتی که افراد اجتماع در میان آنها تولد 

 (.۲۸: ۱۳۸۰اند و رشد می کنند )شریعتمداری، 

برنامه ریزی فرهنگی می تواند جهت باالبردن نظام مندی عرصه های نرم افزاری جامعه نقش نسبتاً کلیدی 

می تواند بسترسازی فرهنگی مناسبی برای عرصه های سخت افزاری جامعه مثل  ایفا نماید که این خود

د. منظور از برنامه ریزی، مداخالت هدفمند و آگاهانه انسانی در سیر حوادث و سیاست و اقتصاد فراهم نمای

یا  فرآیندهاست که نتیجه آن ممکن است موفقیت آمیز باشد یا نباشد یا کم و بیش موفقیت آمیز باشد و

آنچه در  اصالً موفقیت آمیز نباشد. خوب، اگر نتایج موفقیت آمیز باشد، یعنی حوادث و فرآیندها عیناً همانند

برنامه تصور آنها رفته، در عالم واقع بازتولید شوند، در این صورت می توان به این مجموعه از حوادث و 
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فرآیندهای بازتولید شده مفهوم »برنامه ریزی شده« را اطالق کرد. پس منظور از مفهوم »برنامه ریزی شده«، 

فته و در واقعیت هانه انسانی شکل گرآن دسته از حوادث و فرآیندهایی است که توسط مداخالت آگا

 (.۷۱: ۱۳۸۴د )سیف، بازتولید شده ان

 .چارچوب نظری تحقیق۳

 فرهنگ و عناصر آن.۳-۱

ی شود، باید تحت یکی از عناوین پنجگانه ای که در مری که بناست به عنوان فرهنگ تلقا به نظر می رسد

ن پنج عنوان خارج هستند، اگرچه مرسوم و رواج ادامه می آید، قرار گیرد. براین اساس، اموری را که از ای

یافته باشند، نوعاً نمی توان تحت عنوان فرهنگ قرار داد و آنها را جزئی از فرهنگ جامعه قلمداد کرد، 

هرچند ممکن است مبتنی بر فرهنگ جامعه یا مرتبط با آن باشند. این پنج عنوان که اساس فرهنگ یا جامعه 

 د از:را تشکیل می دهند عبارتن

ورها، باورهای قدسی و عقایدی است که شامل ایمان به غیب می شود، ا: مراد از عقاید و با.عقاید و باوره۱

یش های ای مقبول در یک جامعه و گرو نظر« طبیعتاً آگاهی و جهان بیننه عقیده و باور به معنای »رأی 

 آیند. فطری به امور معنوی، پایگاه اصلی سازنده عقاید دینی به حساب می

.نگرش ها: منظور از نگرش، برداشت، تلقی و قضاوت نهایی یک فرد درباره یک مفهوم، پدیده یا شخص ۲

است. ممکن است این برداشت و تلقی، مطابق یا برآیند آگاهی های او و یا حتی مغایر با برخی آگاهی های 

بوط به یک موضوع یا مفهوم، او باشد و نیز ممکن است صرفاً چند آگاهی از میان تمام آگاهی های مر

نگرشی را در فرد ایجاد کند به عبارت دیگر »نگرش مستوی با همه آگاهی ها نیست، بلکه نوعی جمع بندی 

 و یا برداشت منتخبی از آگاهی هاست«.

نیز جزء اموری است که می تواند به عنوان عناصر  .عالئق و گرایش ها: تمایالت و عالقمندی های افراد۳

هنگ تلقی شود. گرایش اگرچه مانند برخی دیگر از عناصر فرهنگ، یک امر درونی و شخصی کلیدی فر

محسوب می شود، ولی آنجا که به هر حال بروز و ظهور بیرونی پیدا می کند، قابل شناسایی خواهد بود و 

 هنگامی که وجه مشترک افراد یک جامعه می شود یک عنصر فرهنگی به حساب می آید.



 
 

 

First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

 44  |آوریسرمایه اجتماعی و تاب المللیسومین همایش ملی و اولین همایش بین

آداب شخصی: نوع رفتارهای افراد یک جامعه و آدابی که نحوه رفتار انسان را در موفقعیت های رفتارها و .۴

مخلف زندگی شخص تعیین می کنند، یکی از مهمترین بخش های فرهنگ به حساب می آیند. شاید 

 عبارت »سبک زندگی« بیشتر با این بخش تناسب داشته باشد.

از داب اجتماعی است که چگونگی تعامالت انسان را در مناسبات .آیین و رسوم اجتماعی: منظور آن دسته 5

اجتماعی و زندگی جمعی تعیین می کند. رسوم مربوط به اظهار غم و شادی، سوگواری ها و اعیاد از اهم 

 (.۱۳۹۱این آیین ها به حساب می آیند )پایگاه اطالع رسانی معنوی، 

ی و فرهنگی باید در سه سطح تحلیل مرتبط با یکدیگر، قابل ذکر است، پدیده های انسانی، اقتصادی، سیاس

 –مورد ارزیابی قرار گیرند. در واقع به تحلیل دو سطحی سنتی علوم اجتماعی و به ویژه جامعه شناسی 

باید سطح دیگری را هم افزود. این سطح تحلیل، سطح میانه نام گرفته است.  –نی سطح خرد و کالن یع

دیده هایی که به انسان ها، آن هم در شکل و شمایل جمعی شان مربوط است و بنابراین در هنگام تحلیل پ

روح در سطح کالن نگریست )این تجمع تاریه نیز دارد، باید به آنها در سطح خرد، در سطح میانه و باالخره 

 .(۶۳: ۱۳۹۶االمینی، 

ایستا از فرهنگ، آن را مندی مندرج در آن است. برداشت  خسطح کالن در برگیرنده ساختار جامعه و تاری

در سطح میانه قرار می دهد و باالخر ه سطح هرد از افراد، شخصیت، رفتار و وقایع یاد می کند. اگر دیدی 

اذ شود، برای درک هرچه بهتر فرهنگ، ارتباط متقابل سه سطح فوق الزامی می ا در مورد فرهنگ اتخپوی

  (.۹۱: ۱۳۹۸کاظمینی، گردد )

 زه و پویایی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویانمبانی ایجاد انگی.۳-۱

 .نیازسنجی و ظرفیت سازی متناسب با عالیق دانشجو۱

همواره در محیطی پویایی و نشاط وجود دارد که یا دارای جذابیت قابل توجهی باشد یا به بخشی از 

خاصی در مشارکت پذیری میت ت و نیاز، از اهتمایالت و نیازهای افراد پاسخ دهد. در واقع، جذابی

می شمال خراسان، در مطالعه نیازسنجی فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالدانشجویان برخوردارند. 
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فرهنگی از منظر دانشجویان و اساتید که در رتبه های بالتری قرار داشتند، نیازهای  مهمترین نیازهای

 (.۱۳۹۲ب هاشمی و همکاران، معطوف به جلب توجه و احترام و نیازهای آموزشی بود )عر

 .برگزاری دوره های آموزشی مهارت آموزی۲

در جذب و ساماندهی اعضا و بکارگیری نیروهای جدید، نباید آموزش را در جهت ارتقای مهارت های 

فردی در راستای اهداف نهاد دانشجویی و کارآمدی آنان از نظر دور داشت. ارتقای سطح مهارت های 

احساس تجربه اندوزی مفید توسط آنها در حین انجام فعالیت های فرهنگی و  فردی اعضا در کنار

اجتماعی، بستر مناسبی را برای ایجاد رغبت به اینگونه فعالیت ها فراهم می سازد. یکی از مهمترین 

 راهکارهایی که در ایجاد انگیزش در امور فرهنگی یاری رسانده و با تربیت نیرو، زمینه ارتقای سطح برنامه

 (.۱۳۹۲اد و همکاران، و آزها را فراهم می کند، برگزاری دوره های آموزشی مهارت آموزی است )سر

 .استفاده از ابزار نوین ارتباطی مجازی۳

گی، بدون توجه و ورود به دنیای مجازی، در شرایط امروزی تقریباً میسر بودن در عرصه فرهنروزآمد 

و  هم عامل ایجاد آسیب های فرهنگی نگی و۸در رشد فرهنیست، دنیایی که هم می تواند عامل پیشرو 

از پیش بدین اجتماعی باشد و اتفاقاً برای ممانعت از آسیب زایی آن در محیط های دانشجویی، باید بیش 

ابزار پرمخاطب، به روند پویایی و نشاط در عرصه (. استفاده از این ۱۳۹۱ی و بیات، مقوله پرداخت )شهاب

شد و ضروری است که دست اندرکاران فرهنگی دانشگاه ها، با ورودی منطقی و فرهنگیس سرعت می بخ

با رویکرد هدایتی و نظارتی، زمینه نشاط نشاط و پویایی در این فضا را در کنار استفاده سالم و رشدمحور از 

 آنت، مورد عنایت قرار دهند. هدایت و فضاسازی در این عرصه پرمخاطب که توسط گروه های دانشجویی

شکل می گیرد، به معنای تصدی گری در فضای مجازی و شبکه های مجازی اجتماعی نیست، بلکه مستلزم 

یادگیری و مهارت حضور در فضای مجازی است که یکی از الگوهای شایستگی کارگزاران فرهنگی خواهد 

 (. ۱۳۹۷بود )چیت ساز، 

 رهنگی دانشجویانانگیزه بخشی و پویایی فعالیت های فبر تأثیرگذار عوامل  .۳-۲

 .نیازسنجی و ظرفیت سازی متناسب با عالیق دانشجو۱
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همواره در محیطی پویایی و نشاط وجود دارد که یا دارای جذابیت قابل توجهی باشد یا به بخشی از 

تمایالت و نیازهای افراد پاسخ دهد. در واقع، جذابیت و نیاز، از اهمیت خاصی در مشارکت پذیری 

( با موضوع میزان گرایش ۱۳۸۶در مطالعه ای که توسط متقی و همکاران ) ارند.دانشجویان برخورد

من های علمی صورت گرفت، دانشجویان مورد مطالعه ابراز کردند که از اردوها و دانشجویان به انج

بیشتری بازدیدها و پس از آن از دوره های آموزشی، نسبت به سایر فعالیت ها استقبال بهتری شده و بهره 

ه اند که بی تردید نشانگر اهمیت »جذابیت« در مورد اردوها و اهمیت »نیاز« در مورد آموزش دوره برد

هاست. طبعاً هر جوان و دانشجویی نیاز دارد که هویتش را به رسمیت شناخته، به نیازهای فرهنگی و 

رنامه های فرهنگی اجتماعی او توجه نمائیم و به مسائل فکری، عاطفی، روانی و شخصیتی او که از طریق ب

م، از اساسی ترین اصولی که باید در امور فرهنگی به آن اهتمام ورزیم، ل پاسخگویی است، توجه کنیقاب

 .(۱۳5: ۱۳۹۱)ابراهیمیان،  شناخت و اولویت بندی این نیازهاست

 .برگزاری دوره های آموزشی مهارت آموزی۲

باید آموزش را در جهت ارتقای مهارت های در جذب و سازماندهی اعضا و بکارگیری نیروهای جدید، ن

فردی در راستای اهداف نهاد دانشجویی و کارآمدی آنان از نظر دور داشت. ارتقای سطح مهارت های 

فردی اعضا در کنار احساس تجربه اندوزی مفید توسط آنها در حین انجام فعالیت های فرهنگی و 

نگونه فعالیت ها فراهم می سازد. یکی از مهمترین اجتماعی، بستر مناسبی را برای ایجاد رغبت به ای

راهکارهایی که در ایجاد انگیزش در امور فرهنگی یاری رسانده و با تربیت نیرو، زمینه ارتقای سطح برنامه 

(. ۴5: ۱۳۹۲ها را فراهم می کند، برگزاری دوره های آموزشی مهارت آموزی است )سرو آزاد و همکاران، 

 پذیرش افراد از یکسو و آموزش مستمر و مهارت آموزی آنان از سوی دیگر است.  توسعه فرهنگی نیازمند

 .استفاده از ابزار نوین ارتباطی مجازی۳

روزآمد بودن در عرصه فرهنگی، بدون توجه و ورود به دنیای مجازی، در شرایط امروزی تقر یباً میسر 

هم عامل ایجاد آسیب های فرهنگی و نیست، دنیایی که هم می تواند عامل پیشرو در رشد فرهنگی و 

اجتماعی باشد و اتفاقاً برای ممانعت از آسیب زایی آن در محیط های دانشجویی، باید بیش از پیش بدین 
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مقوله پرداخت. برکسی پوشیده نیست که شبکه های اجتماعی، مهمترین و پرطرفدارترین ابزارهای نوین 

، که گروهی از افرتاد را در یک اجتماع خاص و جدید در کنر ارتباطی و رسانه ای در بستر اینترنت هستند

کاربرزان، یکدیگر قرار داده و ارتباطات آنها را ساماندهی می کنند. شواهد علمی حاکی از آن است که اکثر 

به منظور تسهیل روابط فعلی، احیای ارتباط قدیمی و ایجاد و حفظ ارتباط دوستانه، به شبکه های اجتماعی 

 (.۶۲-۶۱: ۱۳۹۱وی آورده اند )شهابی و بیان، مجازی ر

استفاده از این ابزار پرمخاطب، به روند پویایی و نشاط در عرصه فرهنگی سرعت می بخشد و ضروری  

است که دست اندرکاران فرهنگی دانشگاه ها، با ورودی منطقی و با رویکرد هدایتی و نظارتی، زمینه نشاط 

استفاده سالم و رشدمحور از آن، مورد عنایت قرار می دهند. هدایت و  و پویایی در این فضا را در کنار

فضاسازی در این عرصه پرمخاطب که توسط گروه های دانشجویی شکل می گیرد، به معنای تصدی گری 

در فضای مجازی و شبکه های مجازی اجتماعی نیست، بلکه مستلزم یادگیری و مهارت حضور در فضای 

 (.۱۴۹: ۱۳۹۷لگوهای شایستگی کارگزاران فرهنگی خواهد بود )چیت ساز، مجازی است که یکی از ا

 .نگاه توسعه محور و تعهدآمیز دانشگاه نسبت به نهادهای دانشجویی۴

مسئوالن دانشگاهی باید بتواند ساختارها و سازوکارهای اجرایی الزم را برای مشارکت فعال و حمایت از 

ر عرصه قانونی فراهم کنند تا دانشجویان فعال و فرهیخته هر گونه فعالیت فرهنگی و اجتماعی در ه

فرهنگی، مجال یابند مسئولیت مستقیم طرح ها و برنامه های متعدد فرهنگی را به دست گرفته، نقش فعالی 

را در این میدان وسیع یا میدان های خرد فرهنگی ایفا کنند تا در نهایت، انگیزه و شور و نشاط فرهنگی در 

)قاسمی،  ای دانشجویی موج زند و سرزندگی و پویایی را برایث آنان و دانشگاه به ارمغان آوردتمام الیه ه

۱۳۸۹ :۱۶.) 

مدیریت هدفمند و هدایت محور در عذرصه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و پایبندی دانشگاه 

و فرصت ها و نقاط ضعف به رسالتو تعهدات خود نسبت به نهادهای دانشجویی، در کنار شناخت تهدیدها 

و قوت، می تواند گامی بلند و تأثیرگذار در سیاستگذاری کالن فرهنگی دانشگاه باشد. در فرآیند 

جویی، مهمترین نکته ای که هیچگاه نباید از رنامه های فرهنگی نهادهای دانشسیاستگذاری و ساماندهی ب
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« در فعالیت های فرهنگی دانشجویان نظر دور داشت، توجه به سه رکن »هدایت«، »حمایت« و »نظارت

است. به تعبیری، تمام امور، فعالیت ها و برنامه های فرهنگی نهادهای دانشجویی، هم به نحو مطلوبی در 

جهت آرمان های سترگ فرهنگی کشور و دانشگاه هدایت شوند، هم از حمایت خوب مادی و معنوی 

مدیریت های فرهنگی دانشگاه و دیگر سطوح باالی یان، از نقش نظارتی برخوردار شوند و هم در این م

تصمیم سازی و سیاستگذاری فرهنگی غفلت نشود. در اینجا نوع بینش فرهنگی حاکم بر دانشگاه و فضای 

چیت دانشجویی و دیدگاه مسئولین و اعضای هیأت علمی به نهادهای دانشجویی قابل تأمل خواهد بود )

 (.۱5۰: ۱۳۹۷ساز، 

دانشگاه، مجریان و سیاستگذاران فرهنگی دانشگاه و اعضای هیأت علمی، همراه با دیدگاه  نوع نگاه مسئولین

های کالن فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نوع رویکرد برنامه ها، نقشی اساسی در شکل گیری 

نفی فضای فضای فرهنگی دانشگاه ها و پویایی این محیط ها خواهد شد و گاه ممکن است به دلیل تأثیر م

حاکم بر دانشگاه اثرگذاری نامطلوبی را در میزان رغبت و انگیزه فرهنگی دانشجویان داشته باشد. از یکو، 

بایستی آسیب شناسی اداری و رفع بروکراسی اداری را نیز از نظر دور نداشت. بخشی از آسیب ها و چالش 

نگی، همچون: بی نظمی، بی برنامگی، های مربوط به حوزه فعالیت های فرهنگی دانشجویی و فعاالن فره

نبود راهبرد، نبود اولویت سنجی، نبود مطالعه و آموزش، خودمحوری، کمی سعه صدر، حمایت از همدیگر، 

توجه ناکافی به کسب مهارت های فرهگی و هنری، پراکندگی و جزیره ای عمل کردن، افراط و تفریط 

این عرصه می شود، به عدم توجه بدنه حمایتی دانشگاه در  رفتاری و...، که باعث کاهش انگیزه و پویایی در

 (.5۸: ۱۳۸۶حمایت، هدایت و ساماندهی آنها و کم تعهدی نسبت به انان برمی گردد )تصدیقی، 

 خالقیت و نوآوری فرهنگی در کنار کارآفرینی.۵

لوب و با جذبه را خالقیت و نوآوری فرهنگی می تواند منجر به ایده ها .و پدیده هایی شود که تحولی مط

به همراه داشته، به فضای فرهنگی دانشگاه، تنوع و پویایی بخشد. از دیگر سو، ایجاد فضای مساعد برای 

خالقیت های فرهنگی، خودانگیزه ای برای حضور بخشی از دانشجویان خوش ذوق فرهنگی و هنری 

 (.۴۷: ۱۳۹۲سروآزاد و همکاران، دانشگاه خواهد شد )
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عالیت در نهادهای دانشجویی اعم از کانون های فرهنگی، انجمن های علمی و تشکل های ناگفته پیداست ف

صنفی، اسالمی و سیاسی، داوطلبانه، غیر انتفاعی و توأم با خالقیت و خودجوشی است، اما گاه نوآوری ها 

 خالقیت ها به دلیل اصولی نبودن، فاقد تأثیرگذاری الزم است.و 

 دیدگاه اصولی می تواند شامل موارد ذیل باشد: خالقیت و نوآوری فرهنگی از

 راه اندازی کسب و کار کارآفرینانه فرهنگی، اجتماعی، هنری )مثل تولید نرم افزار و صنایع دستی(. -

ایجاد ساختارها یا فرآیندهای نوآورانه فرهنگی، اجتماعی در مجموعه کاری )ساختار یا فرآیندی با  -

 یری بهتر، تشویق آمیز، تسهیل سازو...(.امکان اختیارات بیشتر، مشارکت پذ

 فعالیت های خالقانه و متفاوت فرهنگی، اجتماعی )متفاوت بودن و تنوع بخشی به برنامه ها(. -

ارائه قالب ها و شیوه های نوآورانه فرهنگی )اجرای برنامه های خوب قبلی با شیوه ای جدید،  -

 خالقانه و جذاب(.

 .(۶۹: ۱۳۷۸)زارع،  ایده های ساده و خالقانه فرهنگی دانشجویان -

در این صورت، ضمن پویایی مجموعه، زمینه انگیزه بیشتری برای کار فرهنگی در کنار تنوع کارکردی و 

کارآفرینی فراهم می شود. بهتر است خالقیت در همه کارها و حتی برنامه های کوچک، مثل عنوان 

امه ها نیز مورد توجه باشد. به عبارتی، در انتخاب نام و عنوان، چه برای تشکل و فراخوان ها و نام برن

چه برای برنامه، ذوق و خالقیت به خرج داده شود، مثالً نام گلبرگ ها یا دختران ایران زمین بجای 

شد. کانون حجاب یا نام مهرورزان یا نیکان بجای عنوان خیریه، می تواند جذاب تر و انگیزه بخش تر با

باید اضافه کرد که اگرچه نوآوری و خالقیت به مفهوم صحیح و روش علمی آن، در بسیاری از موارد 

به کارآفرینی نیز منجر می شود، با این وجود در نوآوری فرهنگی و اجتماعی باید به هدف و رویکرد 

شتری در عرصه کارآفرینی تأکید ورزید تا به واسطه منافع مادی و معنوی حاصل از آن، انگیزه بی

 (.۱۲۴: ۱۳۹۲ن، رهنگی فراهم شود )ایمانی و همکاراکارآفرینی ف

 توسعه مشارکت و گروه های فعال دانشجویی.۶
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، در کنار مفهوم تولید فرهنگی و مصرف فرهنگی، آنچه از دیدگاه یونسکو اهمیت بیشتری دارد

همیت باالیی برخوردار است. مشارکت اجتماعی است که برای تحقق منافع مشترک و توسعه جوامع از ا

در کشور کانادابرای مشارکت پذیری دانشجویان، آنان را در طرح های توسعه بین الملل با جهت گیری 

 .(۷۰: ۱۳۷۸)زارع،  خاص و تبدیل شدن به شهروند جهانی درگیری می کنند

جارهای دوران دانشجویی، اوج جامعه پذیری است که با همانندسازی دانشجوپ با الگوها و هن

اجتماعی، تحقق می یابد و زمینه ساز بالندگی یا انحراف او می شود و این در قالب یک مشارکت 

های  دانشجویان و به ویژه انجمناجتماعی مثبت یا گاه منفی شکل می گیرد. اما در نهادهای فرهنگی 

بت و ها مث علمی، به دلیل وجود ساختار صحیح و کارکردهای مشخص و درست، اغلب مشارکت

پذیرد که افراد در  صورت واقعی زمانی انجام می به فرهنگی توسعهمطلوب است. باید توجه داشت که 

  بخشی، هویت مهمترین کارکردهای مهم فرهنگ: انسجام از و باشند داشته مشارکت هم با ها زمینه کلیه

پذیری  تبخشی گروهی، پرورش شخصیت و سازگاری با محیط اجتماعی است که در روند مشارک

 (.۱۳۷: ۱۳۹۸)خاشعی،  دیابتحقق می

از جمله راهکارهای بسط مشارکت در نهادهای فعال دانشجویی، آشنا کردن دانشجویان با جایگاه ها و 

مسئولیت ها و امور فعالیت های نهادها و تشکل های دانشجویی، توجه و اطالع رسانی به دانشجویان 

ستاوردها و طراحی طیف وسیعی از فعالیت های متنوع فرهنگی، تازه واردبرای آشنایی با کارکردها و د

ادبی، علمی، هنری و اجتماعی و نیز تقویت ارتباطات فرهنگی دانشگاه ها با نهادها و سازمان های 

. (۷۱: ۱۳۷۸، ع)زار مرتبط از طریق جلب همکاری و عقد تفاهم نامه در راستای توسعه فعالیت هاست

راهکارهای متعددی برای جلب یا افزایش و بسط مشارکت در نهادهای فرهنگی البته باید اذعان کرد که 

دانشجویی وجود دارد که با وجود همانندی در کلیات، به تناسب شرایط محیطی و کاری می توانند 

 متفاوت نیز باشند. سه اصل مهم مشارکت نیروهای اجتماعی را به صورت ذیل بر شمرده اند:

 هنی و عاطفی.الف( درگیری و مشارکت ذ

 ب( انگیزش برای یاری رسانی.
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 (.۴۳-۴۰: ۱۳۹۱ملکان، ر.ک: ج( پذیرش مسئولیت )

هرچند به نظر می رسد عوامل دیگری نیز در فرآیند مشارکت و پویایی مؤثر باشند. راهکارهای افزایش 

 مشارکت در نهادهای فرهنگی و مردمی را اینگونه برشمرده است:

 اجتماعی. .افزایش خودآگاهی فردی و۱

 .خودداری از تحمیل و فشار در جلب مشارکت.۲

 .اثربخش کردن مشارکت.۳

 (.۳۲: ۱۳۹۱.تغییر نگرش نسبت به دولت و حاکمیت و رفع تمرکزگرایی )انصاری، ۴

نهادهای خودجوش دانشجویی در مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی و در همه محیط های 

توسعه مشارکت و انجام فعالیت های جمعی مورد توافق است دانشجویی، بستر مناسبی برای تمرین و 

که این مشارکت می تواند توأم با خالقیت و تولید فرهنگی باشد و خود، ایجاد انگیزه الزم برای تداوم 

و کیفی سازی مشارکت و پویایی محیط کاری را به وجود آورده، پیش برنده توسعه فرهنگی باشد. 

ه یا اکثر دانشجویان مهم و مفید باشد و انعطاف پذیری برای امکان جذب اتخاذ تصمیماتی که برای هم

هرچه بیشتر افراد و به عبارتی، پوشش حداکثری تمایالت و سالئق فرهنگی و هنری و اجتماعی 

 (.۴۳-۴۰: ۱۳۹۱)ر.ک: ملکان، دانشجویان نیز ثمربخش خواهد بود 

ارکان توسعه مشارکت و شاید مهمترین آن  از سوی دیگر، ایجاد گروه های دانشجویی فعال، یکی از

باشد. مشارکت دانشجویان در عرصه های علمی، فرهنگی و هنری، به عنوان ضرورت اجرای پروژه ها 

، نیاز به تشکیل گروه ها و تیم های دنشجویی دارد تا در بخش های مختلف و برنامه های دانشجویی

عالقه و توانمندی خود فعالیت کنند. تشکیل صحیح یک برنامه علمی، فرهنگی یا هنری، بنا به ذوق، 

این گروه های کاری، ضمن کمک به پیشرفت برنامه ها، مسشیر حضور افراد با انگیزه ها و عالقمندی 

 (.۸۹: ۱۳۸۹قاسمی، های متفاوت تر و بیشتری را هموار خواهد ساخت )
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 برنامه ریزی منسجم فرهنگی توأم با ایجاد آرشیو تجارب کاری.۷

برنامه ریزی اصولی و منسجم فرهنگی، از ارکان مهم برای پویا و پر تکاپو کردن محیط کار فرهنگی و 

اثربخش ساختن برنامه های فرهنگی، اجتماعی اجرایی در این محیط هاست. چارچوب مدیریت در 

و کت، هدایت خالقانه و نظارت حوزه فرهنگی و اجتماعی، شامل برنامه ریزی، سازماندهی و مشار

 و باید به دو نوع برنامه ریزی کاربردی در حوزه فرهنگ توجه داشت: (۷۱: ۱۳۷۸)زارع،  یابی استارز

 الف( برنامه ریزی راهبردی 

 ب( برنامه ریزی عملیاتی

و به گونه ای برنامه ریزی کرد که نقش دانشجو در آن بیش از پیش پررنگ تر باشد و همچنین، انسجام 

 تن طیف مختلف و متنوع نهادهای فرهنگی دانشجویی انجام پذیرد.برنامه ها با در نظر داش

برنامه ریزی راهبردی با سطوح کلی تر و بلندتر و برنامه ریزی عملیاتی با سطح جزیی تر و کارکردی 

تر در ارتباط است. در واقع، برنامه ریزی راهبردی به دنبال کارهای درست و برنامه ریزی عملیاتی به 

ام دادن کارها است و توجه به این امر، باعث تدوین و اجرای برنامه هایی خواهد شد دنبال درست انج

که انگیزه دانشجویان را در مشارکت اجرایی برنامه ها یا استفاده از محتوای این برنامه های فرهنگی 

ست های بیشتر خواهد ساخت. اما قبل از برنامه ریزی، الزم است چشم انداز و راهبردها که ناظر بر سیا

کلی و اولویت هاسی سازمانی است، مشخص شوند، چیزی که در بیشتر مواقع و بیشتر نهادهای 

 (.۲۸-۲۷: ۱۳۸۸علیان، ر.ک: فرهنگی دانشگاه مورد غفلت واقع می شود )

دو نکته بسیار مهم در مبحث برمامه ریزی فرهنگی، که عالوه بر آنچه گفته شد بایستی مورد توجه قرار 

 ت که: داد، این اس

اوالً( برای برنامه ریزی مطلوب و مؤثر که پلی بین وضعیت فعلی تا وضعیت مطلوب است، باید به تمام 

 ظرفیت ها توجه کرد.
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به الگوهای  ثانیاً( بهتر است در برنامه ریزی، کارگروه های ذیل هر نهاد دانشجویی، ضمن توجه

لسفه شکل گیری آنان است، مورد توجه قرار فرهنگی توسعه محور، الگوهای کار فرهنگی که مبتنی بر ف

 (.۲۷: ۱۳۸۹قاسمی، گیرند )

 ضرورت مدل اسالمی برای برنامه ریزی گرایش فرهنگی دانشگاهیان.۸

مدل فرهنگی لزوماً مبتنی بر مبانی و متناسب با اهدافی تنظیم گشته است. مبنا یعنی پایگاه صحت 

موعه است و هدف یعنی نقطه ای که پس از تناسبات مجموعه و ریشه ای که مفسر تغییرات مج

تغییرات مجموعه باید بدان رسید. در مقوله فرهنگ آنچه مبنای تنظیمات فرهنگی است تعریف فرهنگ، 

 تعیین جایگاه آن در جامعه و کار و ساز پیدایش و گسترش آن بر مبنای جامعه شناسی اسالمی می باشد

 .(۳۴: ۱۳۸۶)متقی و همکاران، 

ل جامعه نیز بر مجموعه تکامل تاریخ صورت می گیرد و تحلیل تاریخ و جامعه بر روی هم تفسیر تکام 

. عالوه بر چرایی و چیستی خلقت، که قدرت تحلیل (۳5)همان:  براساس فلسفه انجام می پذیرد

حال  -که از آن به »فلسفه چگونگی« تعبیر می نماییم  -چگونگی حرکت را به معنای عام خود دارد 

که در این مقاله  -تنی بر معارف اسالمی، فلسفه تاریخ و مبدأ ایجاد و گسترش جامعه تفاوت نموداگر مب

مبنای فرهنگ در جامعه اسالمی تفاوت نموده است. در جانب هدف نیز  -گنجایش شرح آن نیست 

 .تفاوتهای روشن تری به چشم می خورد

تقویت  ،به برخی موارد آن اشاره می نماییم در فرهنگ اسالمی اهداف بلند و متعالی دنبال می گردد که

اصالت یافتن  ،بینش توحیدی و استوار کردن تمامی شوون و عرصه های حیات فردی و اجتماعی بر آن

انطباق کلیه فعالیت ها با موازین  ،های معنوی و فضایل اخالقی همچون تقوا، علم، جهاد و... ارزش

های دینی )هم چون روابط  آشکار معارض با احکام ارزش الهی و اسالمی و پاکسازی جامعه از مظاهر

تقویت روحیه زهد،  ،حصول استقالل کامل فرهنگی ،ناسالم زن و مرد، پوشش و آرایش نامناسب و...(

صدور فرهنگی  ،ضد ارزش شدن لهو و لعب، تجمل گرایی و مصرف گرایی ،ساده زیستی و قناعت

و امثال آن. موارد یاد شده یا در فرهنگ منحط مادی به  تقویت مشارکت مردمی ،انقالب و اسالم ناب
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. البته وجود دارد مواردی که در فرهنگ غنی دست و یا تنها شعار آن داده می شوعنوان هدف مطرح نی

اسالمی به عنوان ارزش مطرح است و خود بدان عمل نمی کنیم و در جوامع غربی به دالیلی تحقق 

 .(۱۷: ۱۳۷۸)کوشا،  یافته است

 

 

 اجتماعی در دانشگاه ها –فرهنگی  تبیین چالش های.۳-۳

 به حفظ و انتقال تعاریف و مفاهیم اکتفا می اًها صرفه در نظام آموزشی کشور اعم از مدارس و دانشگا

قیت و نوآوری و تولید مفاهیم و یا حداقل مشارکت الشی جهت ایجاد روحیه خالشود و هیچگونه ت

مبتنی بر  گذاری معلومات نیز صرفاً ارشیرد و شیوه ارزشیابی و پذ در تولید مفاهیم صورت نمی

 فکرافتد. از اینرو تولید اندیشه و  محفوظات و انتقال آنهاست، مانند آنچه در انواع کنکورها اتفاق می

مکاتب فلسفی به  حات سیاسی و علمی والل گشته و با وارد کردن انواع اصطتعطی در جامعه تقریباً

. لذا (۲۹: ۱۳۸۹)قاسمی،  ام تقلید و مصرف در فرهنگ، تفکر و اندیشه دایر شده استفرهنگ خود، نظ

 :های فرهنگی برشمرد که عبارتند از توان جزء آسیب موارد ذیل را می

ها  برداری از مجموع توانمندی عدم جلب مشارکت همه متفکران و فرهیختگان کشور و عدم بهره -

ها و مراکز  ریزی و فرهنگی در دانشگاه ای برنامههای فکری و فرهنگی جامعه بر و ظرفیت

 .آموزشی به دلیل برخوردهای حزبی و جناحی

فرار )نه بخشی از متخصصان کشور و کاسته شدن از توانمندیهای علمی جامعه االمهاجرت س  -

 ا(.مغزه

های جدید تا  های جهانی و با کمک فناوری تهاجم گسترده فرهنگی غرب که توسط رسانه  -

 د.کن های ایرانی نفوذ می خانواده زوایای
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عات الگرایی نزد دانشجویان و روشنفکران که حاکی از سطحی بودن اط زدگی و مدرک رواج علم -

 .و معلومات علمی و فقدان روحیه خالقیت و نوآوری است

های فرهنگی تحت عناوین روشنفکری و علم  های دینی و سنت مورد حمله قرار گرفتن ارزش -

 .باوری

ها و تضادهای نگرشی  و گسیختگی فکری حوزه و دانشگاه که موجب شده است تعارضجدایی  -

و گرایشی این دو بخش علمی و فرهنگی جامعه درباره موضوعات خطیر فرهنگی و اقتصادی 

 .های فرهنگی و اقتصادی جامعه بیش از پیش دامن بزند برطرف نگردد و به بحرانها و چالش

ای به جز در  یک تسلیم و مقهور غرب است و تالش سازمان یافتهجامعه از نظر علمی و تکنولوژ -

طور که شاید  ای و چند بخش دیگر جهت بومی کردن علم و فناوری آن های انرژی هسته فناوری

 .پذیرد و باید صورت نمی

ن و صاحب ئوالویژه میان برخی مس گرایی در جامعه به گری و تجمل رواج فرهنگ اشرافی -

 .منصبان

های  اریهای رفتاری به هنج قی و تبدیل شدن ناهنجاریالهای اخ بسیاری از ارزشفروپاشی   -

خود و  های هدفمند برای تعریف هویت فرهنگی و تاریخی فقدان مطالعات و پژوهش - ی.فرهنگ

 .فرهنگ ایران ترویج شده است هشناسی دربار اکتفا به آنچه تحت عنوان شرق

های  سرها و حتی روابط جنسی میان آنها که موجب آسیبتی در رفتار دخترها و پالمبا رواج بی -

 . شود عاطفی، روانی و حتی فیزیکی می

 های جبران ویژه میان جوانان که آسیب افزون اعتیاد به انواع مواد مخدر در جامعه به شیوع روز -

 .ناپذیر فرهنگی و اجتماعی در پی دارد
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ها و الگوهای فرهنگی  سو و ارزشهای فرهنگی بومی از یک  ها و سنت تعارض میان ارزش  -

ر مهاجم غرب از سوی دیگر در دانشگاه و آثار و پیامدهای این تعارضات فرهنگی برای کشو

 (.۶۴: ۱۳۸5، و رمضان نژاد )بقایی پور

 در امور فرهنگیمیزان تأثیرگذاری تاب آوری دانشجویان .۳-۴

گی حتی وقتی که شرایط نامطلوب و آوری، مهارتی است مناسب برای پشت سرگذاشتن مشکالت زندابت

آوری ویژگی یا خصلتی نیست که برخی دارای آن باشند و برخی آنرا نداشته باشند، سخت وجود دارد. تاب

آوری اشاره به ایستادگی در برابر آوری بیانگر تعاملی بین انسان و محیط است. تاببه بیان دقیق تر، تاب

انباشت خطر می تواند حتی تاب آورترین افراد را نیز مغلوب  خطر دارد اما یک پدیده تدریجی است و

 .سازد

ها ها ، باورها ، داشتهها، سنتای از دانشتوان مجموعهآوری فرهنگی را میتاب: آوری فرهنگیتاب ماهیت

ها، ها، تجارب، ارزشهای به جای مانده از گذشته، نوعی از احترام به منابع بومی، مهارتیا سرمایه

توان آنها را تحت عنوان میراث فرهنگی گذشته نام وندهای درون اجتماع بومی از یک طرف که در کل میپی

گذاری کرد و ازطرف دیگر، عناصری که در شرایط جدید در قالب هویت، آگاهی، باور به اجتماع بومی 

 .وزین نام برد، تعریف کردتوان به عنوان میراث امر، که می اندخود، معرفت از اهمیت عناصر بر جای مانده

توان آیند را میآوری میای از میراث گذشته و میراث امروزین که به کمک تاببه عبارت دیگر، مجموعه

 .در نظر گرفت «تاب آوری فرهنگی»

معیشت سنتی وقتی که د. استقامت افزایش می یاب پایداری وبا توجه به این عناصر فرهنگی در یک اجتماع، 

کند. شان و تعهداتشان فراهم می دهد، قواعدی را برای نظارت بر استفاده و احترام به منابعیمشکالت رخ م

یابد و بنابراین، جنبه های خالق، فعال و تجربی مردم را تشکیل می های فرهنگی در جامعه رونق میسنت

بلکه به طور فعال عمل ها تنها یک رسم منفعالنه نیست،  که سنت شدر یادآو دهد. البته باید این نکته را

های خانوار، مؤثر نیستند. در های فرهنگی همیشه در تقویت راهبردهای معیشتی و مقاومتکنند. سنتمی

 .کندتضعیف می های دشواری، های مردم سازگاری شان را در زمان ها، سنتبرخی مثال
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های به ارث برده شده را رها هارتتوانند مردم را وادار کنند تا مهای غیرقابل کنترل میبرخی از موقعیت

هایی است که جوامع با های غیر قابل کنترل، چالشکنند و به منابع دیگر درآمد حرکت کنند. این موقعیت

 .شوندآن روبرو می

 نقش به تحلیلی مفهوم یک عنوان  به «فرهنگی آوریتاب»اهمیت : اهمیت تاب آوری در امور فرهنگی

تاب آوری فرهنگی در زمینه دستیابی به سیستم معیشتی پایدار در  .دارد کیدتأ فرهنگی زمینه و فرهنگ

محیط اجتماعی است. در بحث تاب آوری فرهنگی باید این امر را تاکید کرد که چگونه عوامل فرهنگی 

کند و براساس شبکه ای از اعمال اقدامات متقابل، تعهدات و نقشی را در موفقیت سازگاری ایفا می

 .سازدها پویایی سازگاری و تطبیق را برجسته میا و داراییهدرخواست

ها با پیچیدگی تغییر در جهان معاصر، کنش و تعامل دارند و اند که چگونه انسانبرخی محققین بررسی کرده

آوری فرهنگی در دستیابی به پایداری یک اجتماع مهم و توانند در این سازگاری دوام آورند. تابیا می

آوردن فرهنگشان در برابر با های شان برای تاب. جوامع محلی از طریق بسیج و مدیریت داشتهحیاتی است

ها به عنوان منبعی که  آوری فرهنگی نوعی تقویت بخشی فرهنگ و سنتتاب .کنندها تالش می سختی

ری فرهنگی آوبه نوعی، تاب ت.سازد، اسهای معیشتی را قادر می پذیریپافشاری ومقاومت در برابر آسیب

 .همان راهبردهای تطبیق آن فرهنگ با تغییرات است

توانند آگاهانه یا نا کند. این راهبردها میآوری فرهنگی از راهبردهایی استفاده میهر اجتماعی برای تاب

شود. برخی از این راهبردها، غیرداوطلبانه ها تعیین میآگاهانه باشد. راهبردهای آگاهانه از طریق انتخاب

آوری فرهنگی همان ترجمه مردم از تنوع فرهنگی به تاب ه«.غیرقصدمندان»های ت یعنی فعالیتاس

توانند شامل دانش فرهنگی می-های اجتماعی محیطی و غیره است. سامانههای معیشتی، زیستفرصت

وعی ها برای بقای خودشان باشد. این ها نها، آداب و رسوم و نگرشها، تجارت، ارزشسنتی، مهارت

شان برای سازگارشدن با فشارهای بیرونی و اختالالت از طریق شیوه ی خودشان است که در طی توانایی

 .آیدنسلها به دست می
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ها، امری کامال پذیرفته شده است. درک مخاطرات و نیازهای امنیتی تا اهمیت فرهنگ در بسیاری از زمینه

ها و تاب آوری دارد. اگر قرار است تاب  کی با ارزشحدود زیادی وابسته به فرهنگ است که ارتباط نزدی

هایش بر مفاهیم خالقیت و تنوع با تمام داللت« بعد فرهنگی»آوری یک ویژگی مهم جوامع آینده باشد پس 

 .باید در نظر گرفته شود

های آوری در زندگی ما و ایجاد راه حلامروزه برای گسترش و تعمیق آگاهی در مورد نقش تاب

پذیر مجموعه دیگری از اصطالحات باید خلق شوند. کلماتی که به لطف آنها معلوم شود که انعطاف انعطاف

شود. با نگاه فرهنگی، پذیری چگونه ابتدا به تخیل ما و سپس به گفتمان اجتماعی و فرهنگی ما وارد می

د. این اصطالحات کامال کننتری پیدا میآورانه، پتانسیل بیشتر و ظرفیت قویهای تاب حلآوری و راهتاب

آوری در هر فرهنگ، مفاهیم مخصوص به خود را دارد. ریسک پذیری، تاب .ریشه در فرهنگ محلی دارند

عدم قطعیت، پذیرش اشتباه، خالقیت، نوآوری، انعطاف پذیری، انطباق پذیری، احیا و بازسازی و انتظام 

 .تندآوری هسبخشی تنها قسمتی از مفاهیم مرتبط با فرهنگ تاب

 آوری فردی وپذیری و تابایجاد و حفظ انعطاف گیرد.سهم عمده تاب آوری کلی از فرهنگ سرچشمه می

تری داشته باشد. تواند تاثیر بسیار مهمهای غیرمنتظره و اختاللی، میسازمانی در مواجهه با وضعیت

سودمند جمعی، قابلیت  پذیری در اینجا شامل عناصری مانند انسجام یا توان گرفتن تصمیماتانعطاف

گیری و اجرای آنها با سرعت باال، ارتباط مداوم و انطباق یا بازطراحی ساختار، چابکی یا قدرت تصمیم

ها اذعان دارند که سهم عمده امروزه سازمان .بخشی و اعتمادسازی استمستمر با ذینفعان، اعتبار و اطمینان

آوری آنها ال، بیشترین تهدیدات و مخاطرات برای تابگیرد ودرعین حآوری، از فرهنگ سرچشمه میتاب

نیز متوجه فرهنگ سازمانی آنها است در نتیجه، عمده تمرکز آنها نیز به طورطبیعی بر حوزه فرهنگ خواهد 

فرهنگ »آوری باالیی داشته باشد مگر اینکه این امر را در هسته تواند تاببود. در واقع هیچ سازمانی نمی

 .هادینه کرده باشدخود ن «سازمانی

 .نتیجه گیری۴
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مطالعه عوامل مؤثر بر گرایش دنشجویان در برنامه های فرهنگی، از این نظر اهمیت شایانی دارد که تعالی و 

و پویایی فضای فرهنگی و وجود انگیزه در انجام امور فرهنگی  تاثربخشی برنامه های فرهنگی، به مشارک

ر فرهنگی پویا نباشد، در فراهم ترین شرایط هم، اثر ماندگارش را و اجتماعی وابسته است و اگر محیط کا

نخواهد گذاشت. از یک سو، رکود فعالیت های فرهنگی دانشجویان، بیشتر به عدم تحقق شرایط مناسب 

برای ایجاد و دوام انگیزه فعالیت آنان برمی گردد. فعالیت فرهنگی باید هم تحول گرا باشد و هم تعالی گرا، 

، بیش از سایر عوامل در پویایی و تحقیقشده در این  برخی از عوامل مطالعهیی الزم را تأمین کند. تا پویا

از آن جمله: نیازسنجی و  ،بخشی دخالت دارند که باید به آنها، به طور خاص توجه و اهتمام ورزید انگیزه

های  برگزاری دوره اعی وهای گوناگون فرهنگی، اجتم ظرفیتســازی متناسب با عالیق دانشجو در فعالیت

های فردی دانشــجویان اســت که در کنار  آموزی و نیز توجه به ارتقای سطح مهارت آموزشــی مهارت

های فرهنگی و اجتماعی، بستر مناســبی  اندوزی مفید توســط آنها، در حین انجام فعالیت احساس تجربه

ها  و با تربیت نیروی زبده، امکان ارتقای سطح برنامهکند  ها فراهم می برای ایجاد رغبت به اینگونه فعالیت

 .سازد را نیز فراهم می

از دیگر عوامل مهمی که در ایجاد انگیزش در امور فرهنگی یاری رســانده و به روند پویایی و نشــاط در 

خاذ م اســت با اتالزابزار پرمخاطب فضای مجازی بوده که  از استفاده بخشــد، می سرعت فرهنگی عرصه

 آن، از رشدمحور و سالم استفادهاین فضا را در کنار  در پویایی و نشاط زمینهرویکرد هدایتی و نظارتی، 

انداز مشخص، از دیگر عواملی  ریزی اصولی و راهبردی و مبتنی بر چشــم برنامه .داد قرار عنایت مورد

ها  ها و فعالیت ندتر کردن برنامهتر و رضایتم است که امکان انســجام و پویایی محیط فرهنگی و اثربخش

سازی تجربیات با داشتن آرشیو مستندات عملکرد، از طریق امکان ارزیابی  کند. همچنین نهادینه می یسررا م

ریزی منطبق  پذیرتر و مؤثرتر و برنامه های مخاطب بخشــی برنامه و آگاهی از نقاط ضعف و قوت، الهام

جوامع بارویکرد  .تنگی قابل توجهی را به همراه خواهد داشبر تجارب پیشــین، رشد و پویایی فره

های مثبت موجود های بالفعل وبالقوه و نیزویژگیآوری فرهنگی، باید بااستفاده از ظرفیتتاب

تحمل فردی، اجتماعی و  های محلی وفرهنگ سازمانی، آستانهها، فرهنگها،خرده فرهنگدرفرهنگ
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های ویروس ویژه مخاطرات وآسیبها و بهبهتر و مؤثرتر انواع چالش ارگانیک را جهت مقابله و مدیریت

 .کرونادرهمه ی عرصه های زندگی بشری، بهبود بخشند

 .پیشنهادها۵

 اند از:اند، عبارتطور کلی پیشنهادهای اصلی این پژوهش که مبتنی بر نتایج بخش تجربی بودهبه

های جدید ارتباطی توسط دانشجویان و استادان: آموزشهای گیری از رسانهتوجه بیشتر به کیفیت بهره.۱

افزاری رایانه و اینترنت، افزایش سرعت و فراگیربودن اینترنت در محیط های نرمقابلیت همستمر دربار

های گوناگون علمی، خدمات و معرفی منابع علمی و آموزشی اینترنتی، معرفی و تحلیل برنامه هدانشگاه، ارائ

 اندیشی.های همای در قالب برگزاری جلسهو مذهبی تلویزیون ماهوارهسیاسی، اجتماعی 

های کردن امکانات الزم برای برگزاری دورهفرهنگی دانشجویان و استادان: فراهم هارتقای سطح سرمای.۲

معتبر(، ضرورت همکاری دانشگاه با  هصورت مستمر )به همراه اعطای گواهینامآموزش زبان انگلیسی به

های دانشجویان و استادان، تخصیص ها و توانمندیها برای ارتقای سطح انواع مهارتادها و سازمانسایر نه

تسهیالت بیشتر به دانشجویان و استادان برای تهیۀ تجهیزات و منابع علمی، آموزشی و  هاعتبار و ارائ

 فرهنگی.

میزان سالمت اجتماعی  ضرورت توجه به سطح سالمت اجتماعی دانشجویان و استادان: سنجش مستمر.۳

 ای دانشگاه.شناختی و مشاورههای مراکز روانها و فعالیتدانشجویان و استادان، حمایت از برنامه

 هاندیشی در حاشیبرگزاری جلسات همضرورت ارتقای سطح مشارکت فرهنگی دانشجویان و استادان: .۴

های شنایی دانشجویان و استادان با فعالیتمراسم مذهبی با حضور دانشجویان و استادان، توجه بیشتر به آ

مندی از آنها در سطح دانشگاه و شهر، باالبردن سطح تسهیالت برای بهره ههنری نظیر تئاتر و موسیقی و ارائ

 های امدادی.احمر و ارائۀ آموزشهای هاللآشنایی دانشجویان با فعالیت

 منابع

 ، تهران: آگاه. (، تعریف ها و مفهوم فرهنگ۱۳۹۷آشوری، داریوش )
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(، »بازخوانی مفهوم مهندسی فرهنگی و آسیب شناسی فرهنگی در نظام ۱۳۹۱ابراهیمیان، سیدحسین )

 .5آموزش عالی«، مجله مطالعات قدرت نرم، شماره 

(، »اصول و مبانی فعالیت های گروهی در نهادهای فرهنگی و مردمی«، رهنامه ۱۳۹۱انصاری، محمدمهدی )

 ن: جابر.آموزش فرهنگی، تهرا

(، »بررسی رابطه خالقیت و روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه ۱۳۹۲ایمانی، جواد و همکاران )

 فرهنگیان بندرعباس«، مجموعه مقاالت همایش ملی دانشگاه کار آفرین.

(، »آسیب شناسی مهندسی فرهنگی دانشگاه ها، همایش ۱۳۸5بقائی، نژاد، کسری، رمضان نژاد، محبوبه )

 مهندسی فرهنگی.

(، »توسعه فرهنگی در ایران: چالش ها و راهکارها«، مهندسی ۱۳۸۶تصدیقی، محمدعلی، تصدیقی، فروغ )

 .۷فرهنگی، شماره 

(، الگوهای شایستگی مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها، تهران: معاون ۱۳۹۷چیت ساز، احسان )

 فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.

(، طراحی مدل خط و مشی گذاری فرهنگی در آموزش هعالی، تهران: معاونت ۱۳۹۰خاشعی، وحید )

 فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 (، زمینه فرهنگ شناسی، تهران: عطار.۱۳۹۶روح االمینی، محمود )

 (، پژوهشی در فرهنگ عمومی، تهران: معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و۱۳۷۸زارع، مریم )

 ارشاد اسالمی.

(،آنچه درباره کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی باید بدانیم، مشهد: ۱۳۹۲سروآزاد، نوید و همکاران )

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی.

 ه.آگا تهران: روانشناسی پرورشی، (،۱۳۸۴) سیف علی اکبر
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 ؤسسه انتشارات امیرکبیر.(، تعلیم و تربیت اسالمی، تهران: م۱۳۸۰شریعتمداری، علی )

(، »اهداف و انگیزه های عضویت کاربران در شبکه های اجتماعی ۱۳۹۱شهابی، محمود، بیات، قدسی )

 .5۲مجازی )مطالعه موردی جوانان شهر تهران(«، فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، شماره 

انشگاه آزاد اسالمی شمال (، »نیازسنجی فرهنگی دانشجویان د۱۳۹۲عرب هاشمی، ملیحه و همکاران )

خراسان«، مجموعه چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مؤسسات فرهنگی هنری در توسعه فرهنگی 

 کشور.

 از، تهران: جهاد دانشگاهی.(، چشم اند۱۳۸۸علیان، حسن )

 (، برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در تشکل ها، مشهد: استان قدس رضوی.۱۳۸۹قاسمی، سعید )

 (، فرهنگ سازی در دوران معاصر، تهران: انتشارات صحیفه خرد.۱۳۹۸میرزامحمد ) کاظمینی،

(، مشارکت اجتماعی، تهران: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات ۱۳۸۷کوشا، محمدمهدی )

 و فناوری.

اهنامه (، »مهندسی فرهنگی، بایسته ها و راهبردها«، م۱۳۸۶گرامی، غالمحسین، شریف اصفهانی، میثم )

 .۲5معارف، شماره 

(، مدیریت کارآیی و اثربخشی در انجمن های علمی دانشجویی، تهران: ۱۳۸۶متقی، افشین و همکاران )

 جهاد دانشگاهی.

ی«، رهنامه آموزش ه ریزی و ساماندهی نیروهای اجتماع(، »مبانی و روش های برنام۱۳۹۱ملکان، مجید )

 اسالمی استان تهران. فرهنگی، تهران: اداره کل فرهنگ و ارشاد

 (، مبانی جامعه شناسی، تهران: فردمند.۱۳۷۰وثوقی، منصور، نیک خلق، علی اکبر )

(، فرهنگ و جامعه، ترجمه علی اکبر معصوم بیگی و نسترن موسوی، تهران: ۱۳۹5ویلیامیز، ریموند )

 انتشارات نگاه.
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 منابع اینترتی

 .۱۳۹۱پایگاه اطالع رسانی معنوی، 

 

 

 


