بازشناسی جامعه شناسی نیازهای فرهنگی دانشجویان مطالعه ای
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چکیده:
پایگاه ویژة تربیت ،تعادل و انسجام پویا در رفتار فرهنگی نسل بالندة دانشجو و نقش ظیییشی شا دانششگاه در
پرورش مدیران و ارگزاران آینده نیام جیهوری اسالمی ایفشا مشی نشد بر سشی پو شیده نیسشت .در ایش ممینشا
ضرورت توجا با فعالیت های فرهنگی و تحصیلی دانشجویان بشا صصشوچ وگشونگی گنرانشدن اوفشات فراهشت آنهشا
براساس نیامها و فهم ایشان ام نوع و اولویت بندی نیامها اهییت ویژه ای دارد .با نیر ما مطالعشا و تأمشل بیششتر در
مباحث ای مقالا برای ار ناسان و مدیران فرهنگی دانشگاه ها و متخصصان مطالعات و مدیریت فرهنگی ضشروری
است .ام ای رو المم است ا با آگاهی و هیاهنگی مؤثر ای فششر پویشا و گسشترده (دانششجویان) در ممینشا برنامشا
ریزی صحیح برای اوفات فراهت آنان و استفاده هر وا بهتر ام ایام پر ارمش دانششجویی مششار ت دا شت .هشد ام
ناسایی نیامهای فرهنگی دانشجویان است تا بتوان بشر مبنشای آن شارآیی برنامشا ریشزی هشای
اجرای ای پژوه
آینده را تقویت نیود .حجم نیونا در ای مطالعا بر اسشاس فرمشول شو ران  041نفشر ام دانششجویان دانششگاه آماد
اسالمی اراک است .روش نیونا گیری در ای پژوه  ،تر یبی ام روش طبقا ای متناسب با حجم بوده اسشت .روش
ار پییایشی با اربرد تکنیک پرسشناما است .نتایج با دست آمده نشان می دهد ا در میان دانشجویان نیامهشای
تفریحی در مرتبا اول ،نیامهای ورم ی در مرتبا دوم  ،نیامهای آموم ی در مرتبا سوم ،نیامهای پژوهشی در مرتبشا
وهارم ،نیامهای اجتیاظی در مرتبا پنجم ،نیامهای منهبی در مرتبا شم و نیامهای هنری در مرتبا هفشتم فشرار
دارند؛ و بیشتر پاسخگویان امکانات ارائا ده ام سوی دانشگاه را ضعیف ارمیابی نیوده اند.
کلید واژه گان :نیامهای فرهنگی ،دانشجویان ،دانشگاه ،اوفات فراهت

 .0استادیار دانشگاه
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مقدمه
دانشجویان منبع پویای جوانی هسشتند شا بشا ظنشوان انسشان دارای نیامهشای اجتیشاظی و
فرهنگی بوده ا با دلیل رایط تحصیلی و موفعیتی ،نیامهشای منحصشر بشا فشردی دارنشدو تشا
حدفابل مالحیا ای ناصت بنیادی ای نیامها مغفول مانده است .ام آنجشایی شا هشد اصشلی
آمومش ظالی ،پرورش نیروی انسانی ماهر می با د و پرورش ،یشک جریشان ونشد بعشدی و هیشا
جانبا در ممینا های جسیانی ،ناصتی ،ظاطفی ،اصالفی و با ویژه فرهنگشی و اجتیشاظی اسشت
وبایدامهیا ای ابعاد مربوطا مورد توجا فرار گیرد .تربیت یک جامعا منوط بشا گشنار ام مراحشل
فکری و ظیلی است و برای توسعا جامعا نیز انسان ها باید تربیت وند (صرامی0811 ،؛ .)011
در سال های پس ام انقالب ،فرهنگ حدافل با صورت نیری در صدر موضوظات مورد توجا
بوده است و در دوره های گوناگون در بسیاری ام گفتارها و تحلیل های رسیی و هیر رسیی بشر
اهییت مسائل فرهنگی تأ ید ده است .آگاهی های اجتیاظی – فرهنگی مجیوظشا گسشترده
ای ام ناصت اجتیاظی انسان را در تیامی مراحل اجتیاظی دن امل مشی شود .در جامعشا
امروم ا نق نیروهای اجتیاظی درحومه فرهنگ نسبت با گن تا بشا مراتشب افشزون تشر شده
است ،ضرورت ه یاهنگی و هیسویی صاحب نیران و ار ناسان و برنامشا ریشزان هشر ششور بشا
نیامهای فرهنگی جامعا نیز بیشتر احساس می ود .جامعا ر شد یافتشا ،جامعشا ای اسشت شا
یتواند نیامهای فرهنگی صوی را در رهگنر حیات و حر ت اجتیاظی بام ناصتا و ام تیاهرات
و تیایالت اذب یا گنرا تفکیک ند؛و فدرت پاسخگویی با ای نیامها و بهره گیشری ام آنهشا را
در جهت ر د و یال معنوی و مادی را دارا با د (مسجد جامعی0811 ،؛  )028ساممان ظلیی،
فرهنگی و آموم ی ملل متحد (یونسکو) فرهنگ را " لیّت تامی ام ویژگی های معنوی  ،فکشری
و احساسی می داند ا یک گروه اجتیاظی را مشخص می ند .فرهنگ نا تنها هنر و ادبیشات را
در بر میگیرد بلکا امل آیی های مندگی ،حقوق اساسی نوع انسانی ،نیام های ارم ی ،سنّت
ها و باورهاست"( .یونسکو0811 ،؛ .)002
تعاریف ارائا ده درباره فرهنگ بیانگر آن است ا فرهنگ با مندگی اجتیاظی مالمم است.
با ظبارت دیگر بدون در نیر دا ت فرهنگ ،حیشات انسشانی معناا و مصشداق پیشدا نیشی نشد.
مندگی فرهنگی در هشر جامعشا در دو بعشد :فعالیشت و مششار ت در تولیشد فرهنگشی و صالفیشت
فرهنگی نیود پیدا می ند (اسیاظیلی و ربیعی0811 ،؛  .)011وظیفا و شار رد نیشام فرهنگشی
هر جامعا ارایا فواظد و الگوهایی جهت تامی نیامهای گسشترده افشراد جامعشا اسشت؛و فرهنشگ
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وظیفا حفظ و تداوم حیات اجتیاظی را بر ظهده دارد.هویت بخشی بشا اظاشای جامعشا و حفشظ
انسجام و هیبستگی اجتیاظی ام دیگر ار ردهای فرهنگ با یار می رود .برای تحقق وظشایف
و ار ردهای ا اره ده ،نهادها ،مؤسسات و ساممان های مختلفی کل گرفتا اند .بشا موجشب
اصل پنجاه و نهم سیاست فرهنگ جیهوری اسالمی ایران ،دانشگاه با هیراه آمومش و پشرورش،
صدا و سییا ،ومارت فرهنگ و ار اد اسالمی و حومه های ظلییا ام مهم تشری نهادهشای متشولی
فرهنگ و سیاست گناری فرهنگی با یار می رود.
دانشگاهها با ظن وان پویاتری ساممان فرهنگی می تواند در سیاست گناری و برناما ریزی و
ارائة صدمات و فعالیت های فرهنگی نق صود را ایفا ند .هیکاری با سیاسشتگناران در تشدوی
صط مشی ها و راهبردهای الن فرهنگی برای دستیابی با اهدا توسعا ی فرهنگی ،دسشتیابی
بیشتر مردم با االها و صدمات فرهنگی ،هیکاری و مشار ت در مندگی فرهنگی ،حفظ میشرا
و تقویت هویت فرهنگی یکی ام رسالت های مهم نیام دانشگاهی با یار می رود.
رط المم تحقق اهدا فوق برصورداری ام سیاست های فرهنگی و برناما ریشزی فرهنگشی
است .بدون ک برناما ریزی در حومه فرهنگ نیی تواند هیا دست نیافتنی ها را دست یافتنی
ند ،اما فطعا فقدان برناما ریزی فرهنگی در دانشگاه می تواند بسیاری ام دست یافتنی ها دست
نیافتنی ند .برناماریزی فرهنگی ام مؤلفا ها و مراحل متعددی تششکیل شده اسشت .سشنج
نیامها و ناسایی اولویت نیامها مهم تری واساسی تری مرحلا برناما ریزی فرهنگی است.
اولویت بندی نیامها با معنی ترجیح مطلق یک نیام بشر نیشام دیگشر نیسشت بلکشا تششخیص
مهیتری نیامها  ،تعیی نقاط ا تراک نیامها و سنج نسبت با توجشا بشا هشر نیشام در هشد
گناری برناما ها است .مهیتری نیام با معنی نیامی است ا رفع نشدن آن می تواند مششکالت
بیشتری برای فرد نیاممند با وجود آورد .با ای معنا بر میزان ظدم هیگرایی ا شخاچ بشا ارمش
ها و هنجارهای فرهنگی-تربیتی جامعا واصتالالت رفتشاری در ظیلکردنیشام هشای خصشیتی و
ایجاد بحران درانسجام اجتیاظی جامعا های صردو الن می افزاید.
ناسایی نیامهای فرهنگی و انتیارتی ا دانشجویان جهت گنران اوفات فراهت دارند جشز
ضرورتهای هر گونا برناما ریزی در حومة آمومش ظالی با یار می رود .برناما ریزان با ناصت
ابزارها ،االها و صدمات فرهنگی مورد ظالفشا دانششجویان مشی تواننشد ممینشة مناسشب را جهشت
تکییل اوفات فراهت دانشجویان فراهم سامند .یکی ام فواید بررسی نیامها و پاسشخگویی بشا آنهشا
ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان نسبت با نهاد دانشگاه اسشت.ایش امشر سشبب مشی شود شا
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دانشجویان پیام های دانشگاه را با رضایت صاطر بپنیرند؛ و براساس آن جامعا پنیر شوند و بشا
تبع آن جامعا را ام ارمش های صود متأثر سامند.
در صصوچ ناسایی نیامهای فرهنگی ،پژوهششهای متعشددی صشورت گرفتشا اسشت .ام آن
جیلا می توان با پشژوه نیامهشای فرهنگشی دانششجویان دانششگاه فردوسشی مششهد ،معاونشت
فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد مشهد ( )0811ا اره نیود .ای پژوه با هد شناصت میشزان
تقاضای دانشجویان برای ارهای فرهنگی و هیچنی اتخاذ راهبردهایی جهشت ارضشا نیامهشای
دانشجویان دروارووب اهدا ساممانهای فرهنگی با تا ید بر فعالیتهای جهاد دانششگاهی انجشام
ده است .ناصت وجوه تیایز و تشابا نیامهای فرهنگشی دانششجویان دصتشر و پسشر ،و سلسشلا
مراتب نیامها و یافت پاسخ با انشقاق فرهنگی جز اهدا تحقیق بشوده اسشت .ام بشی  14نیشام
اظهار ده ،تومیع ب تاب ،تجهیز تابخانا های دانشگاه ،تاسیس مرا ز غلی و اریابی ،تهیا
جزوات آمادگی ار ناسی ار د ،تهیا بانک اطالظاتی پایان ناما ،برگزاری دوره آموم شی رایانشا
باهزینا مناسب ،تهیا مقدمات دیدار ام نیایشگاه تاب ،برگزاری السهای آمشادگی ار ناسشی
ار د و برگزاری دوره های آموم ی مبان صارجی با هزینا مناسب و برگزاری نکور آممایشی بشا
هزینا مناسب درممره  01نیام با اولویت ام نیر دانشجویان بوده است.
مریم رسولی تحقیقی را با ظنوان نیامهای فرهنگی دانششجویان دانششگاه الزهشرا انجشام داده
است .براساس نتایج ای تحقیق تهیا بلیط رایگان و نیم بها برای سینیا و تئاتر و مومه بیشتری
متقاضی و برگزاری جلسات نقد و بررسی و فصا نویسی دانشجویی دارای یتری متقاضی بوده
است .در مورد مسائل سیاسی – اجتیاظی بیشتری توجا با برپایی تریبون آماد و یتری توجا
با تهیا ب تاب با فییت مناسب و مسائل منهبی برگزاری اردوهای میارتی داصل شور دارای
بیشتری متقاضی بوده است.
نتایج تحقیقی در دانشگاه صنعتی امیر بیر ( ،)0818نشان داد ا در حومه هنری – ادبشی:
برپایی ب عر دانشجویی ،برگزاری نیایشگاه ها ،نسرت ها ،جنگ های هنری -ادبی ،پخش
فیلم های ایرانی ،صارجی و انتشار نشریا ظیومی یا تخصصی در ممینا هنری -ادبشی مشورد نیشام
است .در ممینا ورم ی و تفریحی ،وه پییایی ،اردوهای سشیاحتی و میشارتی امجیلشا نیامهشایی
است ا ضرورت بسیاری دارد .در مورد فعالیت های سیاسشی دانششجویان بیششتر ظالفینشد بشا
مسائل ظلیی در رابطا با سیاست ظالفا دا تند .دیگر نیامهای فرهنگشی دانششجویان ظبشارت ام:
برگزاری ارگاه آموم ی درباره انتخاب هیسر ،برگشزاری سشیینارهایی دربشاره امدواب ،برگشزاری
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میزگرد بشا منیشور بررسشی اظتیشاد دانششجویان و ارائشا صشدمات مششاوره ای دربشاره مششکالت
دانشجویان و ارگاه آموم ی برای سب مهارت غلی دارای بیشتری ضرورت بوده است.
دانشششگاه تکنونششوری توسششط آن ران و ویششو ادوارد ( )2111در پژوهشششی بششاالتری نیامهششای
فرهنگی دانشجویان را توجا با مهارتهای مطالعاتی و ارتباطی با  44درصد و هیچنی ارهشای
گروهی با  81درصد مشخص نیوده است .پایی تری نیام آنها نیز با ارتباط مطلوب با اسشتادان
با  01درصد ا اره می ند .توجا با مهارتهای مطالعاتی و توجا با ارهشای ادبشی -ملشی بشا 00
درصد در مراحل بعدی فرار دارد.
برندان بارتام ( )2114در پژوهشی ا در دانششگاه ولشور هیپتشون انگلشیس انجشام شد بشا
بررسی نیامهای فرهنگی دانشجویان پرداصشت .یافتشا هشا حشا ی ام ان اسشت شا بخش ظیشده
دانشجویان نیامهای اجتیاظی راظیده نیامهای صود دانستا اند .آنان هیچنشی فابلیشت حاشور و
تعامل اجتیاظی در بکا های اجتیاظی را ظیده تری نیام صود دانستا اند.
بنابرای در ای پژوه سعی برآن است تا بشا شیوه ظلیشی بشا ناسشایی انشواع نیامهشای
فرهنگی و تعیی اولویت نیامها پرداصتا ود .ای نیامهشا را مشیتشوان در  1مقولشا مششتیل بشر
نیامهای آموم ی ،نیامهای پژوهشی ،نیامهای تفریحی ،نیامهای ورم ی ،نیامهای هنری ،نیامهای
اجتیاظی ،نیامهای منهبی طبقا بندی نیود.نتایج ای پژوه و پژوهششهای مششابا مشی توانشد
ناصت ما را نسبت با نیامهای فرهنگی دانشجویان بهبود بخشد .با انجشام ایش گونشا بررسشیها
جامعا ظلیی در مورد برناما ریزی فرهنگی ارتقا یافتا و با استفاده ام نتایج آن می تواند برنامشا
های متناسب تری برای یکی ام بالنده تری افشار اجتیاظی دانشجویان و سرمایا هشای ظلیشی و
فرهنگی فردای ایران تدارک ببیند.
چارچوب نظری
مانند سایر مفاهیم و واژه های متداول ،در صصوچ مفهوم نیاز توافق ظیومی وجود ندارد .با
ظبارت دیگر فهم و مفهوم نیام تا حدود میادی بستگی با بردا ت ما در صصوچ نیامهشا و اینکشا
آن را در وا جامعا یا حومه ای مورد بررسی فرار می دهیم دارد .اصوالً هر تکنیک نیشام سشنجی
بر تعریف صاصی ام نیامها و فلیرو و حدود آن مبتنی است .ام ای رو ضرورت دارد ا نیریات و
ظقاید مختلف در ارتباط با مفهوم نیام و در نتیجا نیام سنجی مورد بررسی فرار گیرد .ساروصانی
با نقل ام آل بیرو نیام را در سا بخ تعریف می ند:
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الف) نیام نوظی احساس فقدان یا حرمان است ا با یک موجود منده (مخصوصاً انسان دارای
آگاهی) با جهت آنششکا در جریان تحقق اهداف صود را فافد ویزی میبیند ،دسشت مشیدهشد.
ای احساس ا میتواند ام جهاتی آسیب ببیند ،موجب تیایل با هر ویزی می ود شا امکشان
ارضای نیام را فراهم میسامد.
ب) هیچنی با ای واژه ،حالت موجودی در نیر مشیآیشد شا ام صشارب و در برابشر آنچشا در
م دارد با او نگریستا می ود .در ای معنی ،میک اسشت فشردی دارای
جریان تحقق اهداف
نیامهایی با د بدون آنکا ام آن ها صبر یا آگاهی دا تا با د.
پ) ظالوه بر ای  ،با ای واژه ،میتوان ویزی را مطرح نیود ا یک موجود برای مندگی بشدان
نیاممند است ،نییر ا سیژن (ساروصانی0811 ،؛ )422
آبراهام مازلو معتقد است ا نیامها ام یشک سلسشا مراتشب برصوردارنشد ،بشا مظشم وی ایش
سلسلا مراتب با رح میر است :نیامهای فیزلوژیکی،نیامهای ایینی  ،نیامهای اجتیاظی ،نیامهای
احترام و نیامهای صودیابی(.ظالفا مند 0812 ،؛  )81عاری نژاد در اثر صود با ظنشوان «فرهنشگ
ظلوم رفتاری» ،در ذیل واژه نیام مینویسد« :حالتی ا با احساس فقدان یا صواسشت ویشزی یشا
لزوم انجام دادن اری مششخص مششی ود .در ونی حالتی ،مفهوم نیام با مفهوم انگیزه متراد
میگردد .هیچنی با هیجان یا اضطرابی اطالق می ود ا درموجود منده با ظلت یشک یبشود
درونی یا بیرونی وارد می ود ( .عاری نژاد0814 ،؛  )211ام نیر اتکینسون نیام ظبارت اسشت ام
«هرگونا فقدان یا یبود احساس ده توسط فرد ا مغایر با رفاه او با د» .هنگامی شا مشردم
نسبت با فاصلا بی وضع موجود و مطلوب آگاهی پیدا نند ،نسشبت بشا وضشع حشال ،احسشاس
نارضایتی می نند یا یک نوع ظدم رضایت در درون آنها ایجاد میگردد و ای حالت با احسشاس
نیام منجر می ود .با ظبارت دیگر پس ام ناصت ای وضعیت ،نیامی در درون فرد کل مشی-
گیرد ا میتواند با ظنوان انگیزهای فوی برای تالش بیشتر در جهت رسشیدن بشا هشد با شد
( عبانی0811،؛)84
ساندهو معتقد است ا ویژگی نیامهای انسانی  ،دارای صصوصیات میر می با د :تیام مردم
نیامهایی دارند .نیامها بیانگر فاصلا بی وضع موجود و وضع مطلوب هستند؛ نیامها در یک طبقا
بندی معیولی با سا دستا فیزیکی ،اجتیاظی و ادهامی تقسیم میشوند؛ نیامها می تواننشد دارای
ماهیت انفرادی با ند یا بی اظاای گروهها مشترک با ند نیامها با مرور ممان تغییشر میکننشد؛
نیامهای مردم با افزای س و ایجاد تغییرات افتصادی و اجتیاظی تغییر می ند؛ اهییت نسبی
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نیامها ام رایط فیزیکی و هنجارهای فرهنگی تاثیر می پنیرند (ساندهو.)0444 ،
در تحلیل جامعا ناصتی ،ساصتارها و رایط اجتیاظی موجد نیامهشا مشی با شد .تاالکو
پارسونز جامعا ناس ار رد گرای ساصتی ،انواع نیامهای افتصادی  ،اجتیاظی و فرهنگی را ام
یکدیگر متیایز می سامد .با نیراو محور نیامهای فرهنگی و اجتیاظی نفوذ در تعامالت و اندیشا
و پایبندی با ارم ها می با د .وی نفوذ با ارم ها را مهیتری صواستا های مطلوب یک جامعشا
می داند (رو ا0811 ،؛ .)081انسشان هشا ام طریشق تجربشا  ،ر شد و جامعشا پشنیری  ،نیامهشای
اجتیاظی را سب می نند .نیامهای اجتیاظی در اوایل ود ی تعیی نیی وند،بلکا بشا مشرور
ممان تغییر می نند (ریو .)0811 ،درای ظرصا ار رد جامعا پشنیری ظیشدتاً ام آن صشانواده و
نیام آموم ی جامعا است (رو ا0811 ،؛  .)011امشا جشز ایش دو ،گشروه هشا و مرا شز بسشیاری
مستقیم و هیرمستقیم در ونی ار ردی سهیم اند .هیشا فعالیشت هشای تربیتشی ،گشروه هشای
دوستان ،هیساالن ،هیکاران یا هم محلا ای ها ،مرا ز فرهنگشی و مشنهبی ماننشد فرهنگسشراها،
مساجد ،هیأت های منهبی ،وسایل ارتباط جیعی ،سندیکاها و احشزاب سیاسشی ،فعالیشت هشای
فکری و هنری و ...
در نیریا پارسونز فرهنگ یک نیام مسلط است و او صود را یک جبر گشرای فرهنگشی مشی
نامد .بنابر دیدگاه تالکوت پارسونز ،نیام فرهنگى ظشام تشری و گسشترده تشری نیشام نششى در
جوامع انسانى با یار مى رود .براساس ای دیدگاه نیام فرهنگشى شامل یشک سشپهر معنشایى
بسیار وسیع است ا بر دیگر نیام ها و صرده نیام هاى نشى جوامع انسانى تاثیر مشى گشنارد.
ای جامعا ناس ،ارمش ها و اظتقادات افراد و جوامع را مواد تشکیل دهنده نیام هاى فرهنگى
مى داند و معتقد است ا ای مواد جهت دهنده سایر نیام هاى نشى دیگر هسشتند (رو شا،
0811؛.) 011
با لحاظ گونا ناسی ،ام منیر اجتیاظی میتشوان بردا شتهشا و تعشاریف ارائشا شده دربشاره
نیامهارا با وهار دستا طبقابندی رد:
0
-0نیام با ظنوان فاصلا بی وضع موجود و وضع مطلوب :با نیر «گافی  ،نیام بشا مشوفعیتی
داللت دارد ا بی وضع موجود با وضع مطلشوب فاصشلا با شد .بشا نیشر وی ،وضشعیت مطلشوب
دربرگیرنده ایدهآلها ،هنجارها ،ترجیحات ،انتیارات و ادرا شات مختلشف دربشاره آنچشا شا بایشد
با د ،است.
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 -2نیام با ظنوان یک صواست یا ترجیح :در ای دیدگاه ،نیرات و ظقاید افراد و گشروههشا مشد
نیر است.
 -8نیام با ظنوان یک ظیب یا نقصان :در ای بردا ت ،نیام با ظنوان یشک نقصشان و ظیشب یشا
نوظی یبود محسوب می ود .در ای دیدگاه ،ظدم وجود نوظی توانایی ،مهشارت یشا نگشرش شا
منجر با ضرر یا صسران در ظیلکرد فردی یا ساممانی گردد ،نشانگر وجود «نیام» است.
 -4بردا ت تر یبی :نوظی رویکرد تر یبی است .ام ای دیدگاه موفعیتهای مختلشف ،جامعشا
مورد نیر ،نوع نیامها و پارامترهای ظدیده دیگر بردا ت ها را ام نیامها و نیام سشنجی شکل مشی
دهند (فتحی0811 ،؛01-1؛ ظباس مادگان0814 ،؛ .)01
ام نیر برادشاو نیامهای مختلف در یکی ام طبقات میر فابل جایگزینی یا دسشتا بنشدی مشی
با د :الف-نیامهای هنجاری ،ب -نیامهای احساس ده ب-نیامهای بیان ده یا مورد تقاضشا د-
نیامهای مقایسا ای ه-نیامهای پی بینی ده یا مورد انتیار (فتحی واجارگاه.)0818 ،
با توجا با مطالعات بنیادی و مقشدماتی پژوهششگر ام آنجشائی شا نیشام سشنجی فرهنگشی در
مجیوظا مباحث جامعا ناسی و روان ناسی فرار می گیرد ام ای رو محقشق بهشره بشرداری ام
نیریا جامعا ناصتی و روان ناسی هیچون نظرمازلو را بیشتردر دستور شار صشود دارد .امشا
صاطر نشان ده ا تجربا مطالعاتی پارسونز سشنخیّت و شاربرد بیششتری بشا فاشای موضشوع
تحقیق ای پژوه دارد .ظالوه بر نیریا پارسشونز مشی تشوان بشرای سشنج نیامهشا ام پشژوه
گسترده میدانی انجام ده در ایران با ظنوان فعالیت و مصر االهای فرهنگی در سشال 0814
ا جامعا هد آن ،هروندان سا در هرهای مرا ز استان ها بوده اند استفاده رد .در ایش
تحقیق فعالیت های فرهنگی امل فعالیت های منهبی ،فعالیت های اجتیشاظی ،فعالیشت هشای
ورم ی ،فعالیت های تفریحی و فعالیت های هنری طبقا بندی ده است( .رجب ماده.)0810،
فعالیت منهبی :گرای انسان با امور مقدس و ماورایی او را با فعالیت دینی سوق می دهشد.
بخ مهیی ام فعالیت دینی در ظرصا ی رفتاری تجلی پیدا می نشد .انجشام اظیشال مشنهبی و
ر ت در مجامع منهبی (اظم ام مولشودی و ظشزاداری) ،شر ت در مجشالس سشخنرانی دینشی،
ر ت در جلسات دظا و ذ ر ،رفت با جلسا فرآن ،ر ت در نیام جیاظت و جیعا ،میارت اهل
فبور ،رفت با میارت گاهها ،صواندن فرآن و ر ت در مراسشم اظتکشا در ممشره فعالیشت هشای
منهبی فرار می گیرند.
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فعالیت اجتیاظی :گرای با هیر و حس نوع دوستی و ضروریات مندگی ،انسان را با فعالیشت
اجتیاظی ،متیایل می سامد .مشار ت در فعالیت های اجتیاظی ام طریق ظاشویت و فعالیشت در
مجامعی وون انجی های ظلیی ،فرهنگی ،انجی صانا و مدرسا ،اتحادیا های صشنفی ،تششکل
های اسالمی ،بسیج ،تشکل ها و احزاب سیاسی ،انجی های صیریا و  ...در ممشره فعالیشت هشای
اجتیاظی با حساب می آید.معا رت با افوام و صویشان ،هیسایگان ،دوستان و هیکشاران نیشز در
ممره فعالیت های اجتیاظی می با ند .رفت با فهوه صانشا هشا ،افشا و پشاتوق نیز شا بشا هشد
برفراری وتوسعا روابط اجتیاظی صورت میگیرد.،ام جیلا فعالیت های اجتیاظی با شیار مشی-
آید.
فعالیت های ورم ی :انجام حر ات جسیانی با صورت فردی و یا اجتیاظی ،با هد تقویت و
یا بام تولید انرژی ام دست رفتا در ممره فعالیت های ورم ی است .هیچنی تیا شای مسشابقات
و رم ی و پی گیری اصبار و اطالظات مربوط با فعالیت های ورم ی نیشز در ممشره فعالیشت هشای
ورم ی با یار می آید.
فعالیت تفریحی :هر گونا فعالیت های جسیی و ذهنی ا با منیشور دسشتیابی بشا انبسشاط
صاطر و سرگرم سامی در ممان اوفات فراهت فرد انجام مشیگیشرد ،جشز فعالیشت هشای تفریحشی
محسوب می ود.
فعالیت های هنری :منیور ام فعالیت های هنری افدامات و فعالیت هایی اسشت شا تخیشل و
تجسم ،صییر مایا اصلی آن است .محصول ای نوع فعالیت پرورش ذوق می با د (هیانجا؛ .)1
هد مطالعاتی :با برجسشتا نیشودن موضشوع نیامهشا بام شاوی در ابعشاد آموم شی ،تفریحشی،
پژوهشی ،ورم ی ،هنری ،و منهبی و افتاشائات روحشی و ذهنشی آن در فششر دانششجوی امشروم
جامعا باتوجا با ظرضا نیونا ها و مصادیق بامتاب دهنده نیامها در محیط دانشگاه بزرگی ماننشد
دانشگاه جامع اراک.
روش شناسی تحقیق
داده های مورد نیام ام طریق روش پییایشی جیع آوری گردیده است.مزیت پییای نسشبت
با روش های دیگر ،ارآمد بودن و فدرت آن در توصیف مناسب ویژگی های واحدهای تحلیل و
مقایسا دفیق صصوصیات آنها با یک استنباط ظلّی است .هیچنی پییای ها وسشیلا بسشیار
صوبی برای سنج نگر ها در جیعیشت هشای بشزری مشی با شد (ببشی0811 ،؛ .)121تکنیشک
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گردآوری اطال ظات نیز با تناسب روش پییایشی ،پرسشناما بوده است ا با صورت حاشوری و
با مراجعا با افراد تکییل گردید.
جامعا آماری :جامعا آماری در ای تحقیق دانشجویان دانشگاه آماد اسالمی اراک می با شد
جیعیت ای دانشگاه بنا با آمار (سال  01114 )0841نفر می با د.
سبک نیونا گیری :نیونا گیری در ای پژوه  ،تر یبی ام روش طبقا ای متناسب با حجشم
نیونا بوده است  .با ای صورت ا ابتدا ام ل دانشکده های دانشگاه آماد اسشالمی واحشد اراک،
سا دانشکده فنی و مهندسی  ،شاورمی  .ظلوم انسانی را انتخاب نیشوده و سشپس در درون ایش
دانشکده ها ،سهییا ها و حجم نیونا هر دانشکده با تناسشب دانششجویان هشر مقطشع تحصشیلی
تعیی گردیده است .با توجا با اینکا ورودی های جدید نیام بشا برنامشا ریشزی بیششتری دارنشد
نیونا صود را بیشتر ام بی ورودی های  14و  41انتخاب نیوده ایم .در صصوچ انتخشاب نیونشا
ام ر تا های مختلف در هر دانشکده ،سعی ده با تناسب فراوانی هر ر تا توجا ود.
حجم نیونا :با منیور تعیی حجم نیونا ام فرمول و ران استفاده ده است .بشا توجشا بشا
اینکا تعشداد دانششجویان دانششکده فنشی ومهندسشی  ، 1114دانششکده ظلشوم انسشانی  8144و
دانشکده شاورمی  141نفر بودند؛ پس ام فرار دادن ای اظداد در فرمول من ور و گشرد نیشودن
ظدد حاصل ،حجم جامعا آماری مورد مطالعا  41نفر بدست آمد .برای حصول اطیینشان بیششتر
ام بررسی دفیق و ل در جامعا آماری مورد مطالعا ،ای ظدد بشا  041و حجشم جامعشا آمشاری
اند ی ارتقا یافت و براساس درصد گیری ام حجم ل ،سهم جامعا آماری براسشاس منشدرجات
جدول یاره  0تعیی گردید.
جدول شماره :١حجم نمونه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه آزاد اسالمی اراک31-3١به تفکیک
مقطع و دانشکده

مقطع تحصیلی
اردانی
ار ناسی
ار ناسی ار د
د تری
مجیوع هر دانشکده
جیع ل

شاورمی

فنی و مهندسی

ظلوم انسانی

(1511حن )
11
02

1
21
01

1
1
8

1
11
041

(1581حن )
40

(150حن )
00
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یافتا های پییایشی:
ام تعداد دانشجویان مورد بررسی ( 041نفر) 84درصد آنها دصتشر و  11درصشد پسشر بودنشد.
میانگی تومیع سنی دانشجویان گروه سنی 21-21سال با  14درصد باالتری درصد را بشا صشود
اصتصاچ داده،وگروه سنی  21-81سال با  1درصد یتری درصد را ام آن صود رده است12 .
درصد ام دانشجویان مجرد و  01درصد ام آنها متاهل بودند 10 .درصد ام دانشجویان بومی و 84
درصد هیر بومی بودند 11 .درصشد پاسشخگویان در مقطشع ار ناسشی و  22درصشد در مقطشع
ار ناسی ار د مشغول با تحصیل بودند 24.درصد ام دانشجویان ام دانشکده ظلوم انسشانی18 ،
درصد دانشکده فنی و مهندسی 1 ،درصد ا م دانشجویان دانشکده شاورمی بودند.
باای وصف نیامهای موردنیرایشان رابا ترتیب جداول ذیل منعکس می نیاییم:
جدول شماره  : 1میزان عالقمندی به برنامه های فرهنگی-آموزشی

گویا

صیلی م

فوق برناما آموم ی
آمادگی نکور
آمومش امپیوتر
مهارتهای مندگی
آمومش مبان انگلیسی

80
84
01
02
00

م
20
21
4
01
1

متوسط

میاد

صیلی میاد

24
22
08
04
01

1
00
21
20
04

01
02
48
88
41

با توجا با نتایج با دست آمده ام سوال میشزان ظالفشا منشدی بشا برنامشا هشای فرهنگشی –
آموم ی  84درصد گزینا صیلی م و م 04 ،درصد گزینا متوسط و 41درصشد گزینشا میشاد و
صیلی میاد را انتخاب نیوده اند .مشی تشوان گفشت شا در بشی برنامشا هشای فرهنگشی-آموم شی
بیشتری ظالفا مندی مربوط با برناما های آمشومش شامپیوتر بشا  11درصشد و یتشری ظالفشا
مندی مربوط با الس های آمادگی نکور با  14درصد می با د.

١11

فصلنامة پژوهش اجتماعی ،سال هفتم ،شماره سی و یک ،تابستان ١931
جدول شماره  :9میزان عالقمندی به برنامه های فرهنگی-پژوهشی

گویا

صیلی م

مقاالت ظلیی
هیای ظلیی
نشریات دانشجویی
مسابقات فرهنگی
مسابقات ادبی
برگزاری نیایشگاه های ظلیی – هنری
برگزاری نیایشگاه تاب

00
1
01
01
24
08
1

م
01
01
04
81
22
00
01

متوسط

میاد

صیلی میاد

21
20
44
20
84
41
08

4
81
1
01
01
08
21

81
21
08
02
01
01
44

با توجا با نتایج بدست آمده ام سوال میزان ظالفا مندی با برنامشا هشای فرهنگشی – پژوهششی
80درصد گزینا صیلی م و م 24 ،درصد گزینا متوسط و 41درصد گزینا میاد و صیلشی میشاد
را انتخاب نیوده اند.هم ونی بیشتری ظالفا مندی پاسخگویان با برگزاری نیایشگاه تشاب در
دانشگاه با  11درصد و یتری ظالفا مندی مربوط با برگزاری مسابقات فرهنگی بشا  10درصشد
می با د.
جدول شماره  :1میزان عالقمندی به برنامه های فرهنگی-تفریحی

گویا

صیلی م

اردوهای میارتی
یاران فرهنگ
اردوهای ورم ی
اردوهای سیاحتی
اردوهای مناطق جنگی
اردوهای ظلیی
اظزام با نیایشگاه تاب

01
21
4
1
21
1
4

م
01
01
1
1
4
1
4

متوسط

میاد

صیلی میاد

01
21
21
04
88
20
04

01
01
20
01
4
21
21

84
01
81
12
21
84
48

نتایج با دست آمده امسنج ای سوال نشانگر ای است ا 28درصد گزینا صیلی م و شم،
 28درصد گزینا متوسط و 14درصد گزینا میاد و صیلی میاد را انتخاب نیوده اند.هیچنی مشی
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توان گفت بیشتری ظالفا مندی در بی برناما هشای فرهنگشی – تفریحشی ظالفشا بشا اردوهشای
سیاحتی با  11درصد و یتری ظالفا مندی با برناما هشای یشاران فرهنشگ بشا  48درصشد مشی
با د.
جدول شماره :1میزان عالقمندی به برنامه های فرهنگی-ورزشی

گویا

صیلی م

نا
ورمش رممی
وهنوردی
فوتبال
والیبال
بسکتبال
پیگ پنگ
شتی
فوتسال
بدنسامی
طرنج
ووگان
اسب سواری
داوری ورمش
برگزاری مسابقات ورم ی

01
01
01
21
01
01
20
40
20
21
21
10
01
81
4

م
1
08
1
04
08
04
01
21
4
04
4
08
00
01
4

متوسط

میاد

صیلی میاد

01
01
21
01
80
24
04
00
28
01
82
08
01
01
04

20
08
24
01
01
00
01
01
01
01
1
4
04
04
21

14
41
88
88
21
28
88
01
80
81
28
04
44
24
40

در پاسخ با ای سوال 81درصد گزینا صیلی م و م 01 ،درصشد گزینشا متوسشط و 41درصشد
گزینا میاد و صیلی میاد را انتخاب نیوده اند .هیچنی بیشتری ظالفا مندی مربوط شر ت در
الس های آمومش نا با  11درصد و یتری ظالفا مندی با ر ت در الس های آمشومش
ووگان با  14درصد می با د.
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جدول شماره  :1میزان عالقمندی به برنامه های فرهنگی-هنری

گویا

صیلی م

آمومش نقا ی
صو نویسی
ظکاسی
فیلیبرداری
هنرهای نیای
نیای و نقد فیلم
موسیقی
صیاطی
هنرهای تزئینی
نویسندگی
مسابقات هنری
تیا ای تئاتر
تیا ای فیلم سینیایی
ب عر

28
04
04
01
41
40
04
14
14
41
41
80
01
81

م
04
08
1
4
01
08
1
01
22
01
01
20
1
04

متوسط

میاد

صیلی میاد

04
81
81
84
20
28
01
02
00
04
01
01
01
01

04
01
01
21
1
02
01
8
0
4
4
04
04
4

21
01
21
04
00
00
10
1
1
08
4
01
41
28

در پاسخ با سوال میزان ظالفیندی با برناما های فرهنگی – هنری 41درصدگزینا صیلی شم و
م 20 ،درصد گزینا متوسط و  80درصدگزینا میاد و صیلی میاد را انتخاب نیشوده انشد.در بشی
برناما های فرهنگی-هنری بیشتری ظالفیندی مربوط بشا السشهای آمشومش موسشیقی بشا 11
درصد و یتری ظالفیندی مربوط با برگزاری السهای آمومش صیاطی با 14درصد می با د.
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جدول شماره : 1میزان عالقمندی به برنامه های فرهنگی-مذهبی

گویا

صیلی م

ر ت در مجامع منهبی
ر ت درسخنرانی دینی
ر ت درمجالس دظا و ذ ر
ر ت درجلسات فرآن
ر ت درنیام جیاظت
صواندن فرآن در مجامع
ر ت در مراسم اظتکا
ر ت در مسابقات فرآن
آمومش فرآن ریم
آمومش توا یح و مداحی

84
48
20
01
24
81
21
21
21
41

م
01
01
1
00
1
01
1
1
4
01

متوسط

میاد

صیلی میاد

01
01
01
40
84
20
01
04
84
1

04
00
28
08
00
1
04
00
00
4

20
08
88
01
24
04
81
81
01
21

با طور لی در پاسخ با ای سوال 40درصد گزینا صیلی م و شم  22درصشد گزینشا متوسشط
و 81درصد گزینا میاد و صیلی میاد را انتخاب نیوده اند.هم ونی امنتایج بدست آمده ام سشوال
میزان ظالفا مندی با برناما های فرهنگی -مشنهبی نششان مشی دهشد بیششتری ظالفشا منشدی
پاسخگویان با برگزاری مجالس دظا و ذ شر بشا  11درصشد و یتشری ظالفشا منشدی مربشوط بشا
برگزاری الس های آمومش توا یح و مداحی با 14درصد می با د.
جدول شماره  : 1میزان عالقمندی به برنامه های فرهنگی-اجتماعی

گویا

صیلی م

ظاویت در انجی های ظلیی
ظاویت در انجی های هنری
ظاویت در تشکل های اسالمی
ظاویت در بسیج
ظاویت در تشکل های سیاسی
ظاویت در انجی های صیریا
ظاویت در هالل احیر

01
01
21
40
81
01
01

م
4
01
01
00
08
4
01

متوسط

میاد

صیلی میاد

04
48
81
21
24
04
22

22
08
4
04
02
04
04

41
02
01
04
08
81
80
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در پاسخ با میزان ظالفا مندی با برناما های فرهنگی-اجتیاظی 81درصد گزینشا صیلشی شم و
م  21درصد گزینا متوسط و 81درصد گزینا میاد و صیلی میاد را انتخاب نیوده اند.هم ونشی
بیشتری ظالفا مندی پاسخگویان با ظاویت در انجی هشای ظلیشی بشا  12درصشد و یتشری
ظالفا مندی مربوط با ظاویت در بسیج دانشگاه با 12درصد می با د.
جدول شماره  3میزان کافی بودن امکانا و فضای فرهنگی از دید دانشجویان

گویا

صیلی م

فرهنگی -آموم ی
فرهنگی -پژوهشی
فرهنگی -تفریحی
فرهنگی -ورم ی
فرهنگی-هنری
فرهنگی-منهبی
فرهنگی -اجتیاظی

41
80
21
21
88
04
81

م
20
88
21
01
21
08
21

متوسط

میاد

صیلی میاد

28
84
24
84
21
48
28

4
1
4
01
01
01
1

1
4
4
1
1
21
4

با توجا با نتایج بدست آمده در صصوچ ای سوال ا امکانشات و فاشای فرهنگشی دانششگاه در
امور فرهنگی را تا وا حد افی و مناسب ارمیابی می نید؟ 11درصد پاسخگویان امکانات ارائشا
ده ام سوی دانشگاه را صیلی م و م 21 ،درصشد متوسشط و  01درصشد میشاد و صیلشی میشاد
ارمیابی نیوده اند .در ای صصوچ بیشتری رضایت مندی مربوط با برناما فرهنگشی – مشنهبی
با  81درصد و یتری رضایت مندی ام امکانات مربوط با برناما های فرهنگی -آموم ی بشا 11
درصد ارمیابی ده است.
بحث و نتیجه گیری
پژوه حاضر با منیور بررسی نیامهشای فرهنگشی دانششجویان دانششگاه آماد اسشالمی اراک
انجام پنیرفتا است ا دارای  1سوال اصلی بوده و در طشی آن بشا بررسشی نیامهشای فرهنگشی-
آموم ی ،فرهنگی -پژوهشی فرهنگی-تفریحی ،فرهنگی -هنری ،فرهنگی -منهبی و فرهنگشی -
اجتیاظی پرداصتا ده است .در انتهای پرس ناما  0سوال مطرح گردید ا با بررسی امکانات
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و فاای دانشگاه در امور ارائا ده ام دید دانشجویان مورد مطالعا پرداصتا شد .نتشایج بدسشت
آمده ام آن با رح میر می با د:
در جیع بندی نهایی ام نتایج تحقیق می توان ظالفا مندی دانشجویان دانشگاه آماد اراک در
سال  41را برحسب اولویت ای طور بیان رد:
 - 0امور فرهنگی – تفریحی  14درصد
 - 2امور فرهنگی –ورم ی  41درصد
 - 8امور فرهنگی –آموم ی  41درصد
 - 4امور فرهنگی –پژوهشی  41درصد
 - 1امور فرهنگی –اجتیاظی  81درصد
 - 1امور فرهنگی –منهبی  81درصد
 - 1امور فرهنگی – هنری  80درصد
هم ونی با توجا با سواالتی ا در صصوچ میزان ظالفا مندی دانشجویان با امور فرهنگی
بیان د 01 ،اولویت میر درصدهای باالتری را نسبت با سایری با صود اصتصاچ داده اند.
-0برگزاری الس های آمومش نا  11درصد
 -2برگزاری اردوهای سیاحتی  11درصد
 -8برگزاری نیایشگاه تاب در دانشگاه  11درصد
-4برگزاری الس های آمومش موسیقی  11درصد
-1برگزاری مسابقات ورم ی در دانشگاه  11درصد
-1برگزاری الس های آمومش امپیوتر و اینترنت  11درصد
-1برگزاری الس های آمومش مبان انگلیسی  11درصد
-1برگزاری اردوهای ظلیی  11درصد
-4تیا ای فیلم سینیایی در دانشگاه  11درصد
-01اظزام دانشجویان با نیایشگاه تاب  18درصد
 -00برگزاری الس های آمومش اسب سواری  18درصد
-02ظاویت در انجینهای ظلیی  12درصد
-08برگزاری هیای های ظلیی در دانشگاه  12درصد
-04برگزاری اردوهای ورم ی  11درصد
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-01برگزاری الس های آمومش وهنوردی  11درصد
در بی صرده مقیاسهای هفت گانا ،صرده مقیاس نیامهای تفریحی با فراونی  14درصد در
صدر نیامهای دانشجویان فرار گرفتا است ،بنابرای ایستا است مسوالن دانشگاه  ،مهیتری
اولویت صوی را مصرو ساماندهی مطلوب برای رایط تفریحی دانشجویان صر نیایند.
اماینرو بامسامی وبرصورداری ام یک محیط اد و امکانات تفریحی در یک محیط ظلیی فطعاً
یک نیام فوری و حیاتی است .در ای تحقیق مشخص گردید ا دانشجویان ظالفیند با برناما
های تفریحی و ورم ی هستند .در حالی ا ام نیر دانشجویان برناما های دانشگاه بر روی
مسائل منهبی متیر ز ده است.
اینکا دانشجویان صرده مقیاس آموم ی را با ظنوان دومی صرده مقیاس انتخاب نیوده اند
ام یک طر نشان دهنده وق وظالفیندی متقاضیان را با امر تحصیل و ام سوی دیگر میزان
ظالفیندی جوانان را با یادگیری و آمومش دانشگاهی هویدا می سامد ا جای تأمل و سرمایا
گناری المم بر روی ای میزان ظالفیندی جوانان را برای بهره برداری مطلوب ظلیی ،آموم ی
مورد تا ید فرار می دهد .مک کلنی ( )0411ام جیلا ویژگی های یک آمومش ظالی موفق را
توجا با نیامهای آموم ی جامعا و فلسفا دانشجو محوری می داند.
نیامهای ورم ی نیز با هیراه نیامهای آموم ی در اولویت دوم فرار دارد ا توجا با میر
ساصتهای ورم ی و دا ت امکانات المم برای ورمش دانشجویان ا م ملزومات اصلی برناما ریزی
دانشگاه محسوب می ود ا باید بدان توجا ود .توجا با نیامهای ورم ی دانشجویان را ام
بسیاری آسیبهای اجتیاظی هیجون اظتیاد دور می ند.
نیامهای پژوه دانشجویان هم در بی صرده مقیاسهای هفت گانا پژوه حاضر با فراوانی
 41در اولویت سوم نیامها ذ ر ده است .ای امر نشان ام ظالفیندی و نیاممندی دانشجویان با
دسترسی مناسب با منابع و سب اطالظات ظلیی -پژوهشی می با د .ایستا است در ای
ممینا متولیان و برناما ریزان دانشگاهی مبتنی بر ای ضرورت بالنده ،سرمایا گناری های المم
را انجام دهند و افدامات موثر و مثبتی هیچون فراهم نیودن جدیدتری منابع ظلیی –
پژوهشی ،صلق ممینا های نوی پژوه ،ارائا پادا های معنوی و مادی در امای انجام فعالیت
های پژوهشی برتر دانشجویان و ....را در برناما های صود لحاظ نیایند.امای لحاظ دانشجویان ام
امکانات و فاای دانشگاه جهت انجام فعالیتهای فرهنگی رضایت ندارند.
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در صصوچ فعالیتهای منهبی مالحیا می ود ا نسبت ظالفیندان با میارت اما
متبر ا در مقایسا با برناما های منهبی نییر سخنرانی دینی و السهای آمومش فرآن و
توا یحی بیشتر است .ای نکتا می تواند در سیاست گناری فرهنگی و نیام برناما ریزی و
تخصیص بودجا های فرهنگی مورد توجا فرار گیرد؛ ورا ا با نیر می رسد جهت ترویج
مفاهیم دینی و مبانی ارم ی جامعا برگزاری مراسم هایی مانند اردوهای تفریحی و میارتی و
انجام ارهای فرهنگی در آنها می تواند مثیرثیرتر با د.
در ای صصوچ باید مسئوالن نیامهای دانشجویان را در ساصتار آموم ی و فرهنگی درک
نند و توسعا در سطوح مختلف اجتیاظی ،فرهنگی ،افتصادی و سیاسی در جامعا دانشگاهی
موردتوجا فرار گیرد .ای امر در تطابق با وارووب نیری ارائا ده در ای مقالا ،دیدگاه کا
های ساصتاری و انسجام درونی پارسونز می با د .هروا انسجام ساصتاری در درون ساممان
فرهنگی-اجتیاظی مانند دانشگاه امهم گسستا ود تابعیت امارمش ها واطالظات فرهنگی نیام
فرهنگی الن و صرد دانشگاه بهم صورده و ام بی می رود .خصیت های نیام ظیلکردهای پویا
وهیاهنگی ندارند .ناصواستا وبوجا ظیده متفرق وهیرانسجامی وگاه سر شانا واظتراضی ظیل
می نیایند .ام آنجایی ا کوفایی انسان ها وتیدن ها ام درون کل می گیرد ای انسجام در
هیا ساصتارهای یک واحدماننددانشگاه درابعاد فرهنگی ،اجتیاظی  ،سیاسی وافتصادی وظلیی
باید کل بگیرد .ظدم سنخیِّت در ارائا پاسخ با نیامهای فرهنگی سبب توسعا نیافتگی وفراهم
نشدن بستر مناسب در بالندگی فرهنگی در هیا ممینا هاصواهد د .با ظبارت دیگر وجود تن
در فلیروهای فرهنگی مانع کل گیری ویزی با نام انسجام درونی می گردد؛ و در نتیجا
دانشگاه در جهت توسعا فرهنگی گام بر نخواهد دا ت .با ای وصف بام ناسی نیامهای
فرهنگی ،ساممان دهی و پاسخ دادن با آنها در ممینا بسترسامی های اربردی امجیلا مهم
تری راهبردهای مدیریتی دانشگاه هاست.
با نیر ما اگر تغییر در نگرش و دیدگاههای استادان در رابطا با ارم های ظلیی و فرهنگی
با وجود آید ،و فرآیند ارم یابی آموم ی و پژوهشی در دانشگاه با صورت جدی بامنگری گردد؛
تالش در جهت درک ظرفیت های فرهنگی (نیامها ،باورها ،آداب و رسوم فرهنگی و) ...
دانشجویان توسط مسئولی ارتقا صواهد یافت .ام ای منیر بهتری فرصت هابرای تطابق صالق
و پویا با نیامهای میستی-روحی ،ارتباطی ومهارتی دانشجویان دربسترساممان اجرایی دانشگاه
فراهم صواهد د.
Abstract:
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The objective of this study was to examine the socio-economic determinants of
women prisoners Mvsrbrjrmmain question of this researchis that socioeconomic factors affect Brjrm women prisoners?The main aim of providing
solutions to reducethe phenomenon of crime Nyzshnakht the women prisoners
are sub Bashd. Vhdf this study crime ratesin education
breaking apart the
family s socio-economic backgrounds inner religious beliefs This study aims to
examine the offense Vrftaranhrafy terms of Durkheim Sheldon Merton
used The

is

survey methodology and questionnai rewash used to collect data

Drmvrdmtghyrhaybeused
The survey methodology and questionnaire wasused
Drmvrdmtghyrhaybeused The population study of all

to collect data
women prisoners

MdnzraynShhrkrddrsal the Tdadanan 102 personsin 1392 and because of the low
sample size sampling the census To analyze the data descriptive tables for
hypothesistestingHaazazmvn T isanexample
Bartndazayn Havntayj: The disintegration
of
the
family, living in
poorneighborhoods, religious beliefs, education, database (socio-economic) and
imprisonment of women there is a positive relationship meaningful.
Key words:crim, Deviance,Devianc , women prisoners
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