
 

  

 

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





  

https://www.doi.org/10.22631/jicr.2018.1865.2456
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
mailto:m.khoshnam.p85@gmail.com
mailto:mkousari@ut.ac.ir
mailto:maghsoodf@gmail.com


 

 

 

Iranian Cultural Research  

Vol. 11 
No. 3 

Autumn 2018 

  

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Abstract 

 

 

Iranian Cultural Research  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Iranian Cultural Research  

Vol. 11 
No. 3 

Autumn 2018 

  

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Abstract 

 

 

Iranian Cultural Research  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Iranian Cultural Research  

Vol. 11 
No. 3 

Autumn 2018 

  

 

 

 

 

 
 

 

.

 

. 

 

. 

 

   

https://doi.org/10.1002/ir.37019906807
https://doi.org/10.1002/ir.37019906807
https://www.amazon.com/Education-Identity-Arthur-W-Chickering/dp/1555425917
https://www.amazon.com/Education-Identity-Arthur-W-Chickering/dp/1555425917
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2797725&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2797725&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2797725&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://journal.irphe.ir/browse.php?a_id=2573&sid=1&slc_lang=en
http://journal.irphe.ir/browse.php?a_id=2573&sid=1&slc_lang=en
http://journal.irphe.ir/browse.php?a_id=2573&sid=1&slc_lang=en
http://journal.irphe.ir/browse.php?a_id=2573&sid=1&slc_lang=en
https://www.ricac.ac.ir/news/1826/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA--%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.ricac.ac.ir/news/1826/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA--%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.ricac.ac.ir/news/1826/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA--%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.adinehbook.com/gp/product/9641851233
https://www.adinehbook.com/gp/product/9641851233
https://www.adinehbook.com/gp/product/9641851233
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1184204&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1184204&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/981914
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/981914
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/981914
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/981914
https://library.tebyan.net/a/Viewer/Pdf/3103/1
https://library.tebyan.net/a/Viewer/Pdf/3103/1
https://library.tebyan.net/a/Viewer/Pdf/3103/1
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4188781
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4188781
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4188781
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4188781
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4188781


 

 

Abstract 

 

 

Iranian Cultural Research  

 

 

 

 

 

 
 

 

.

 

https://www.amazon.com/Circles-Learning-Cooperation-David-Johnson/dp/0939603128
https://www.amazon.com/Circles-Learning-Cooperation-David-Johnson/dp/0939603128
http://jsoa.sbu.ac.ir/article/view/1224/1223
http://jsoa.sbu.ac.ir/article/view/1224/1223
http://jsoa.sbu.ac.ir/article/view/1224/1223
http://jsoa.sbu.ac.ir/article/view/1224/1223
https://www.wiley.com/en-us/How+College+Affects+Students%3A+A+Third+Decade+of+Research%2C+Volume+2-p-9780787910440
https://www.wiley.com/en-us/How+College+Affects+Students%3A+A+Third+Decade+of+Research%2C+Volume+2-p-9780787910440
https://www.amazon.com/Qualitative-Research-Evaluation-Methods-Michael/dp/0761919716
https://www.amazon.com/Qualitative-Research-Evaluation-Methods-Michael/dp/0761919716
https://www.wiley.com/en-us/Student+Development+in+College%3A+Theory%2C+Research%2C+and+Practice%2C+3rd+Edition-p-9781118821817
https://www.wiley.com/en-us/Student+Development+in+College%3A+Theory%2C+Research%2C+and+Practice%2C+3rd+Edition-p-9781118821817
https://www.wiley.com/en-us/Student+Development+in+College%3A+Theory%2C+Research%2C+and+Practice%2C+3rd+Edition-p-9781118821817
https://global.oup.com/academic/product/implicit-learning-and-tacit-knowledge-9780195106589?cc=us&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/implicit-learning-and-tacit-knowledge-9780195106589?cc=us&lang=en&
http://jicr.ir/article_121.html
http://jicr.ir/article_121.html
http://jicr.ir/article_121.html
http://jicr.ir/article_121.html
http://jicr.ir/article_121.html
https://journals.ut.ac.ir/article_15206_473d9a86a698819689cffa9cd795ba24.pdf
https://journals.ut.ac.ir/article_15206_473d9a86a698819689cffa9cd795ba24.pdf
https://journals.ut.ac.ir/article_15206_473d9a86a698819689cffa9cd795ba24.pdf
https://eric.ed.gov/?id=EJ1081480
https://eric.ed.gov/?id=EJ1081480
https://global.oup.com/academic/product/implicit-learning-and-tacit-knowledge-9780195106589?cc=us&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/implicit-learning-and-tacit-knowledge-9780195106589?cc=us&lang=en&
https://www.maxvanmanen.com/researching-lived-experience-human-science-for-an-action-sensitive-pedagogy/
https://www.maxvanmanen.com/researching-lived-experience-human-science-for-an-action-sensitive-pedagogy/
https://books.google.com/books/about/Mind_in_Society.html?id=RxjjUefze_oC
https://books.google.com/books/about/The_Encyclopedia_of_higher_education.html?id=35YYAAAAIAAJ
https://books.google.com/books/about/The_Encyclopedia_of_higher_education.html?id=35YYAAAAIAAJ


 

 

 

Iranian Cultural Research  

Vol. 11 
No. 3 

Autumn 2018 

  

 

 

 

 

 
 

 

https://books.google.com/books/about/Communities_of_Practice.html?id=heBZpgYUKdAC
https://books.google.com/books/about/Communities_of_Practice.html?id=heBZpgYUKdAC
http://ssi.journals.umz.ac.ir/article_972_en.html
http://ssi.journals.umz.ac.ir/article_972_en.html
http://ssi.journals.umz.ac.ir/article_972_en.html
http://ssi.journals.umz.ac.ir/article_972_en.html
http://jicr.ir/article_184_en.html
http://jicr.ir/article_184_en.html
http://jicr.ir/article_184_en.html


   1326پاییز   ،33 پیاپی ،92-76(،3)11 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 غیررسری.. تعرامت  از تهرران دانشگاه دانشجویان درک (.7931) مقصود فراستخواه، و مسعود؛ کوثری، مژگان؛ خوشنام،
  .93-71 (،9)77 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه

  9004-7481شاپا: 

  آزاد است. نویسندگان / دسترس. به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ( ) 

 درک دانشجویان دانشگاه تهران از تعامالت غیررسمی
 

 3، مقصود فراستخواه2ی، مسعود کوثر 1خوشنام مژگان
 39/39/2931پذیرش:      21/21/2931دریافت: 

 

 چکیده
طرور  هکره بر دارنرداز کرتس درس و نارام رسری. دانشرگاه  فراترر .تعامت  و ارتباطات ،اندانشجوی

به خرود اختصرا   تحصیل دوران طول دربخش زیادی از وقت دانشجویان را  و وجود دارد غیررسی.
کره  اسرت و فهم معان. ذهنر. از تعرامت  دوران دانشرجوی. درک دانشجو، است مهم آنچه .دهد م.

از و  کند کیک م.عال.  ن دانشگاه و آموزششکاف موجود میان این قشر و مسئوالهش به کا آنکشف 
در  .گذاری کررد ی آن سیاسرتدانشجویان را شناخت و برمبنرا های پنهان زندگ. الیهتوان  طریق آن م.

دنبال  شده را در ختل این تعامت  و تجربه ،معناشده شده، ادراکی. دانشجو زندگ.ۀ این مقاله ختص
های مختلف مصراببه  ها و رشته از دانشکده دانشجوی دانشگاه تهران ۲9با  در این راستاواهیم کرد. خ

به تغییر الگروی ، های مصاببه ل یافتهیو تحل ،از تقلیل، کدگذاری عییق پدیدارشناس. انجام شد. پس
وقا  زیرادی تعامت  غیررسی. و گذراندن ا طولین معنا که دانشجو در ه اب ؛میدیزیست دانشجو رس

موارد گوناگون به تغییرات. در زیسرت دانشرجوی. خرود رسریده  از دوران دانشجوی. خود با دوستان در
داری، تغییر الگوی اوقا  فراغرت،  های دین ازجیله تغییر الگوی ارتباطا  انسان.، تغییر سبک؛ است

، .نریب جهران و نگررشتغییرر  ل.،یتحص تغییر الگوهای ت.،یجنس های فردی، نگرش توانیندی ایشزاف
تغییر در  در انگیزه مشارکت اجتیاع.، جبران، تغییر ، بیایت و تعلق خاطر گروه.،یفرد مثبت بس

 شدن و ناام هنجاری. ند اجتیاع.یفرا
 جهان، دانشجو، تعامت  غیررسی.، پدیدارشناس. زیستها: کلیدواژه
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 مقدمه
 ریرز از نگراه نسرل بزرگسرال و برنامرهکم  دست ما، بحثنقطه کانون.  عنوان اهییت دانشجو به

مرجع سایر مردم  متخصص و های در آینده به گروه دانشجویان زیرا ،یک واقعیت است ،جامعه
. جهانشران اهییرت فراوانر. دارد هرا و شرناخت زیست ، توجه بره آنابرایننشوند و ب م.تبدیل 

 و ریرزان  بره برنامره هرا آن .تو ابعاد هروی ،معرفت. ها، منابع خواسته و نیازها ها، ویژگ. شناخت
را های.  مش. و خط هاراهبردها،  ریزی برنامه تا کند م. کیک آموزش عال. بوزه اندرکاران دست

گاهانه و د،کنن م. آنان طراب. برای که  شرناخت بردون زیررا، باشرد مثبرتۀ جیبه نت معطوف آ
 هرای آموزشر.، ریزی هاز برنام بسیاری ان،یت. دانشجویفرهنگ. و ابعاد هو جهان تق زیسیعی

گیری و مقابلره  بلکه عامل. برای موضع ،د داشتننخواه .تنها نتیجه مثبت و تبلیغ. نه، فرهنگ.
 (. 89، 7944)صدیق سروستان.،  د بودنخواه

دانشجویان، تعامت  و ارتباطات. فراتر از کتس درس و ناام رسی. دانشگاه دارند کره 
ناام دانشگاه، بلکه بت. میکن است استادان نیز از ایرن تنها  ها توجه نشده و نه اغلب به آن

طور غیررسرری. وجررود دارد و بسرریاری از اوقررا   نرروت تعررامت  میرران دانشررجویان کرره برره
کنرد، اطرتت نداشرته باشرند؛ تعرامتت. کره  دانشجویان را در طرول دوران تحصریل پرر م.
دی بررای دوران تحصریل های مفیرد و کراربر موضوعا  گوناگون. دارند و گاه. دارای جنبه

زا هستند. آنچه مهم است، فهم معران. ذهنر. دانشرجویان از  دانشجویان و گاه. نیز آسیب
این تعامت  در دوران دانشجوی. است. تجربۀ زیسته نویسنده و ده سرال متروال. دانشرجو 

هرای اصرل. دوران  هرا را سررمایه بودن، و ورود به برخ. تعامت  دانشجوی. کره گراه. آن
کردیم و کسب علم و اسرتفاده  ها کسب هویت م. وسیله آن دانستیم و به  شجوی. خود م.دان

دادیم، سبب شرده اسرت کره هیرواره ایرن  از ناام رسی. دانشگاه را در اولویت دوم قرار م.
پرسش ذهن. مطرح باشد که نارام رسری. دانشرگاه ترا دره برد از دنرد و درون   دغدغه و

گاه. کنرد، یرا بررعکس، نگراه  هرا هیردل. مر. دارد و آیا برا آن تعامت  میان دانشجویان آ
ها، دانشگاه تهران  گوی. به این دغدغه های دانشجوی. دارد. برای پاسخ ای به این جیع منف.
گوی. بره  عنوان دانشگاه جامع کشور انتخاب کردیم؛ بنابراین، مقالٔه باضر در پ. پاسخ را به

غیررسری. دانشرجوی. در ذهرن دانشرجویان این پرسش است که ده معنرای. از تعرامت  
 دانشگاه تهران وجود دارد؟
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درک دانشجویان 

 دانشگاه تهران از...

 پژوهشپیشینه . 1
 رود که معیروالا  فراتر از سطح. م. ،ها و بازتولید معان. در آن د کنشنفرای و دانشجوی.زندگ. 

ایرن  تعریرف شرده اسرت. دانشرجویان در رسی. دانشرگاه. های یا برنامه در سازمان رسی.
دیگرری از نروت ارتبراط. و  ق شرناخت.یق شناخت. از نوت فن.، عتیعت بر جهان، عتوه زیست

(. دانشرجویان از طریرق اقامرت در دانشرگاه و 9009، 1)هابرماس دهند را نشان م.رهاسازی 
هرای قروم.،  پردازنرد. در گرروه مر. ای های دانشجوی.، به تولید روابط اجتیاع. تازه خوابگاه

، (39 ،7949 کننرد )فراسرتخواه، .اسر. شررکت مرو سی ،ورزش.، هنری، علیر.، اجتیراع.
هرا در  (، شخصریت آن19 ،7339، 2کنند )دیکرینگ و ریزر را تجربه م. فاوت.های مت هویت
 ها  (، مهار ۲0، 7334 ،3گیرد )ایوانز و هیکاران ای که دارند، شکل م. تعامت  تازه ۀبحبوب

 و، (98-89 ،7337 ،4)پاسررکارال و ترنزینرر.شررود  تحررول مرر.م هررا آن سرربک زنرردگ. و
فرهنگر.،  گروهر.، فهرم مسرئله، کرار تفکر انتقادی، برل هیچون ای .انونی کها شایستگ.

پرور و  )شارت کند پیدا م. ها ارتقا ای در آن و تعهد و اختق برفه ،های اجتیاع. شناخت زمینه
 ،رفتراری متیایز هویت، الگوهای بس بازتاب. از، دانشجوی.. زندگ .(17 ،7940 هیکاران،

زیسرته  ۀهای دانشرجویان در تجربر فرهنگ خرده و ،ها کنش. هم ها، ها، کنجکاوی خواه. آرمان
 ؛7339، 6واتکینرز ؛7333 ،5)سرلینآورنرد  دسرت م. ای است که با ورود بره دانشرگاه به تازه

 (.79۲، 7944 فراستخواه،
ه از طریرق آن ارتباط، جریان. است کر»گونه تعریف کرده است:  را این« ارتباط»، 7لیتل جان

هرا و رمزهرا  شوند که امکان ردوبدل کردن پیام ای درگیر م. گونه انفعال.، به و دو یا دند عامل فعل
 (.48، 793۲)هندریکسون و هیکراران، « پذیر فراهم شود تا هدف. برآورده شود شکل انعطاف به

رسری. و  ۀو جنبرایرن روابرط بره د ها، آموزش. دانشگاه فرایندهای علی. یا درهای  در اجتیات
و  آموزشر.، پژوهشر.، ۀجنبر رسی.، روابط شوند. م. یبند میتقس ،نهادین و اولیه غیررسی.،

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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جنبه عرادی مناسربا  افرراد را  ،های پژوهش.( و روابط غیررسی. هیکاری انندعلی. دارد )م
طورکل.،  برهغیرشرغل.(.  وآمردهای و رفرت ،هرا هرا، مسرافر  دوست. انندد )منده م. تشکیل

است کره دانشرجویان در  دسته از روابط دوستانه و جیع. آن، طا  و تعامت  غیررسی.ارتبا
شروند کره  مر. و فراتر از ناام رسری. آموزشر. دانشرگاه بره آن وارد طور غیررسی. دانشگاه به

داشرته باشرد.  و... ،هنرری اجتیراع.، ،.یرا زمینره فرهنگر ی،آموزش. و یادگیرۀ جنب تواند م.
 «هرای دوسرتانه گعرده»یرا « دانشرجوی.ی هرا اکیپ»را ت  غیررسی. تعام ایندانشجویان، 

دهرره  به نارویاروی و ارتباطا  اولیه از طریق روابط دهره صور  به . ارتباطا  نهادیننامند م.
 (.79 ،7943 آبادی، راد و ابراهیم گیرد )قانع. م. و شخص. صور 

کنرد کره  .مر هر( اشرا794۲)« تعامت  و ارتباطا  در اجتیات علی.»راد در کتاب  .قانع
انجامرد و امکران گسرترش  ها م. ترویج تفکر انتقادی در بین آن دانشجویان به .جیعی کارها

ای  هرای مختلرف از مسرئله قرائت مخالف را از طریق آشنای. با ۀعقید روبیه تساهل و تحیل
شرارکت، د. پیردایش برس مکن و دین. فراهم م. ،سیاس. علی.، های گوناگون معین در بوزه

 مثبرت هرای دیگرر پیامرد پرذیری از و مسئولیت، زیست.، رعایت بقوق یکدیگر، هیکاری هم
 ۀمهیر. از تجربر بخرش ،برنامره هرای فروق دیدگاه، فعالیت است. در این جیع. های فعالیت

 رود. فراتر از کتس درس م.، دهند و فرهنگ دانشگاه. م. آموزش عال. را تشکیل
 تفاهمت ورن ررهیشۀ کنند که ر م. ( در پژوهش دیگری بیان7943) یآباد راد و ابراهیم قانع.

 د.و كرررجو ستررجی سانررنا  تباطاار و  تعامتو کیفیرت  کییتان در ميتورا ض. رتعاو 
محریط  با ننشجوياداتعاملي  بطۀرا کیفیت د،موجو نشو دا بیا تجرس ساابر، سدرمي نار به
 گیریدبر يا انگیزشيش ازرفو انفس  بهدعتیاد ايجااطريق از ند اتو مي ستكمد ،هنشگادا نسانيا

 ازپس  ننشجوياداجتیاعي و اي ررعلی یارره گیری ترجه بتيو نشجويي د دوران داعیلكرو 
 شد.با شتهدا یا هندزساا  ثیرتأ تحصیل، ازغت افر

 ایجراد فاراهای هتیایل بر ،که در بین دانشجویان بر این نار است( 7939) ذاکر صالح.
 ند.هستمنفعل  یک گروه تیاشاد. وشبیه  شود و آنان بیشتر مشاهده نی. قلغیررسی. مست

رسریده اسرت کره عیروم  کیف. خود به این نتیجه های پژوهش در یافتهنیز ( 7930)ی. اکذ
داننرد و دانشرجویان  مر. دستاورد تحصیت  دانشگاه. را یافتن دوسرتان جدیرد ،دانشجویان
های خرود پرس از ورود بره دانشرگاه را  ر رفتار و نگرشتغییر ایجادشده د باالترین ،کارشناس.
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 هرایبرقراری تعامرل، نیدانند. هیچن و... م. ،ها شدن، آشنای. با سایر اقوام و فرهنگ ع.اجتیا
 و ،و دانشرجویان تادانمیران اسر انهصرییی آموزش. و پژوهش. بیشتر، ارتقای ارتباط عاطف. و

 ی. ازدانشجو مختلف یها فرهنگ با خرده برخوردو سازمان دانشگاه در  تادانپذیری اس انعطاف
 .هستندآموزش. دانشجویان  ر تحصیل. کاهش بیگانگ. های راه

موجود در روابط گروهر. و  خأل کردن از مشخص پس( در پژوهش خود 7938) .ابراهیی
و نشست رسی. و غیررسی. اعارای  ،انجین کند که تشکل، جیع. در دانشگاه، پیشنهاد م.

 سازی و رواج هیکاری و مشارکت بین اعاا شکل بگیرد. اه. برای فرهنگجامعه دانشگ
کسرب  محیطر. اسرت بررای ،دانشرگاهکره کنرد   ( در پژوهش. بیران مر.7941مرشدی )

ها، افزایش شناخت و ارتباط با  ها و اندیشه ها، زبان ازجیله آشنای. با فرهنگ جدیدهای  هتجرب
های سیاس. و  انجام فعالیتو خود،  و مدیریت.های ارتباط.  مخالف، تقویت توانیندی جنس

محیط دانشگاه شکل  جهان علی. که درون زیست درون در ،توان گفت م. ،بنابراین ؛اجتیاع.
گیرند که ددار  .نیز شکل م ی.ها جهان زیست دارند، خرده گرفته و هیه دانشجویان به آن تعلق

دانشجویان در دانشرگاه  .روابط غیررسی ها را در توان آن .و م و عدم انسجام هستند .پراکندگ
 و خوابگاه مشاهده کرد.

، ملرر.تعا گیررریديابیررا  س ادساا( بر7339؛ 7334و هیکرراران ) جانسررنبنررابر دیرردگاه 
ترأثیر ن نشجويادا فقیرتمود و عیلكربر ، گیریديا وشي زموآی يندهاافر در تعامل وی رهیكا

 بین بیشتریتفاهم و  ک، درشخصي بینط بش رواطريق گستراز  ،یادگیری سبکين . اگذارد م.
اد فرا برینبستگي متقابل مثبت و وا بیشترخاطر  ضايترمر به اين و اد رميكن ديجان انشجويادا

وری،  شدن روابط، میزان بهرره تر با مثبتنجامد. ا ميه در آینده ندزساو ت رل مثبرتعامر نتااو ا
 ،و تعهد به موفقیت هیکراران ،رکابساس تعهد و مسئولیت شخص. برای انجام تکالیف مشت

 .(779 ،794۲راد،  یابد )قانع. م. شیازاف
 

 پژوهش روش. 2
ایم برا  بر رویکرد پدیدارشناسانه استفاده شرده و ترتش کررده در این پژوهش از روش کیف. مبتن.

هررای عییررق، معنررای ذهنرر. افررراد را در خررتل تعررامت  علیرر. و  گیررری از مصرراببه بهررره
های براز اسرتفاده  ها از پرسرش شان با سایر دانشجویان درک کنیم. در مصاببه گ.فرهن ر اجتیاع.
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فردی کره  های دقیرق و منحصرربه دهد که پاسرخ کنندگان م.  شده است که این امکان را به شرکت
مصراببۀ عییرق  ۲9ها بدهنرد. تعرداد  ها اسرت بره پرسرش بین. و ابساسا  آن برآمده از جهان

هرا، و  هرا، گروه عنوان دانشگاه جامع کشور از طیف یان دانشگاه تهران بهپدیدارشناخت. با دانشجو
های گوناگون دانشجویان در فاای دوستانه و غیررسی. انجام شده است ترا نیونره برا  بندی دسته

(، یعن. انتخاب مواردی با بیشترین تفاو  میکن ترا 9009، 1بداکثر نوسان انتخاب شود )پاتون
(. در ایرن راسرتا، 789، 7941سان و تفاو  در میدان، آشکار شود )فلیک، از این طریق، دامنۀ نو

 مهندس.، علروم ر های مختلرف فن. نیونۀ هدفیندی برا رعایرت تنروت از دانشرجویان دانشرکده
سیاسر.، از  اجتیاع.، هنرهای زیبا، مدیریت، ادبیا  و علوم انسان.، علوم پایه، بقروق و علروم 

لحاظ تیپ ظاهری، سبک زندگ.،  اکن تهران یا ساکن خوابگاه و بهمیان دانشجویان دختر و پسر س
اند. تیام افراد نیونه از میان دانشجویان دوره کارشناس.  و مذهب. و غیرمذهب. بودن انتخاب شده

دلیل داشتن فراغت بیشتر و تعداد وابدهای درس. بیشتر، زمان  طور معیول به عنوان افرادی که به به
توانند خرد، تخیل، و ختقیرت  گذرانند و از نار پژوهشگران م. دانشگاه م. زیادتری را در محیط

( انتخاب 79، 9079، 2خوب. پرورش دهند و فرهنگ دانشگاه را پربار کنند )دن و تیان خود را به
دانشجوی  99دانشجوی تهران. و  93نفر، دختر بودند. با  99نفر از این افراد، پسر، و  93شدند. 

ه در خوابگاه یا منزل شخص. ساکن بودند، مصاببه شد. پراکندگ. سن. دانشجویان تهران. ک  غیر
نفر از  70شده، با  های انجام  سازی و کدگذاری مصاببه سال بوده است. پس از پیاده 90تا  74از 

هرا در میران  ها را برا آن صور  پنل انجام شد ترا یافتره وگوهای. به شوندگان، دوباره گفت مصاببه
دست آوریم. سپس، پژوهشگر از  باره به ها را دراین و نارا  موافق، مخالف، و تکییل. آنگذاشته 

دهد که میان هیرۀ  طریق دندین مربله تقلیِل داده، درنهایت، توصیف. در مورد آن پدیده ارائه م.
 (.799، 7937افراد مورد مطالعه مشترک باشد، یعن. هیان ذا  تجربه )کرسول، 

 
 هشی پژوها یافته. 3

هرا،  دانشجوی دانشگاه تهران که هیگ. تجربه مشرترک عارویت در اکیرپ ۲9پس از آنکه با 
های دانشجوی. داشتند و به تعرامت  غیررسری. و خرارج از بیطره  و گعده ،ها ها، گروه بلقه

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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آمرده  دست هاطتعا  ب ،انجام شد مصاببه عییق پدیدارشناخت.ختند پردا م. دانشگاه رسی.
)تعررامت  غیررسرری.  مررورد ناررر های از پدیررده «افررراد تجربرره»درواقررع،  وهررا  مصرراببه از

 (7)کرردیم. در جردول شریاره  یبنرد میتقس 1ی.ناعم ۀخوش 70و به  یبند دانشجویان( را دسته
 تفکیک نشان داده شده است: به یکهر های یونهای معنای. و ما خوشه

 
 ها مده از مصاحبهآ دست های به های معنایی و مضمون (. خوشه1جدول شماره )

 
 ها مضمون معنایی های خوشه شماره

 تعداد
 مهم اظهارات

7 
 توانیندی افزایش

 فردی

 90 تعامل. های مهار  کسب
 9 پذیری انعطاف

 9 انتقادی تفکر کسب
 7 مسئله بل توانای.
 9 فرهنگ. فهم کسب

 9 پذیری مسئولیت
 7 کاربردی های مهار  کسب
 7 شغل. های مهار  کسب

 9 ختقیت و ایده افزایش

 جنسیت. نگرش 9
 79 مثبت نگرش
 77 منف. نگرش
 4 ازدواج

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زندگ. سبک تغییر
 دانشجوی.

 الگوی تغییر
 ارتباطا 

 انسان.

 9۲ کاری بوزه با شدن مرتبط شغل.، ارتباطا  توسعه
 90 استادان با نزدیک تعامت 

 ۲0 کفو هم و هیسو افراد با تعامل
 9۲ تنهای. و انزوا از فرار

 90  جدید های دوست.
 87 منف. ارتباط. رفتارهای

  سبک تغییر
 داری دین

 9 مذهب. اعتقادا  بفظ یا تقویت
 70 مذهب. اعتقادا  کاهش
 97 مختلف اعتقادا  پذیرش تسامح؛ و تساهل

 الگوی تغییر
 فراغت اوقا 

 ۲0 گذراندن خوش و تفریح
 99 وقت اتتف

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 ها مضمون معنایی های خوشه شماره
 تعداد
 مهم اظهارات

8 
 الگوی تغییر

 تحصیل.

 79 درس به زدن آسیب
 91 یادگیری و تحصیل تسهیل
 7 پنهان یادگیری درس؛ کتس از مفیدتر

۲ 
 و بین. جهان تغییر

 نگرش

 80 ها اندیشه و افکار تبادل
 90 دانش تنوت

 73 اثرپذیری

7 
 انگیزه در تغییر

 ع.اجتیا مشارکت

 78 تشکیتت. فعالیت
 87 فرهنگ. خدما  و کاالها تسهیم

 7 دوست. نوت و خیرخواهانه فعالیت

 فردی مثبت بس 1

 7۲ نفس اعتیادبه بس
 90 بودن تأثیرگذار و مفید بس
 8 فردی خودکارآمدی و استقتل بس
 79 فردی رشد و بلوغ

 3 پویای. بس
 70 موفقیت انگیزه

4 
 تعلق و بیایت

 گروه. خاطر

 91 مشور 
 9۲ بیایت

 73 گروه. خاطر تعلق
 4 یاب. هویت
 93 صییییت و رابت.

 97 مشترک فهم متقابل؛ درک
 ۲ وابستگ. و تعلق عدم

 جبران 3
 3  رسی. ناام های کاست. ترمیم

 71 دانشگاه رسی. ناام از فرار
 77 دانشگاه رسی. فاای تلطیف

70 
 فرایند در ییرتغ

 ناام و شدن اجتیاع.
 هنجاری

 71 تجربه کسب

 9 هنجارشکن.

 
تغییرر  سروی هرا به دهد کره آن دانشجویان نشان م. های آمده از مصاببه دست هب یها یافته

شرده  ذهن. بیانهای  ادراک با هیراه  را« دانشجو زیست تغییر» اند. خود رفته زیست دانشجوی.
 نشان داد: (7شیاره )ن از طریق شکل توا توسط دانشجویان م.
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 های ذهنی دانشجویان از تعامالت غیررسمی (. ادراک1شکل شماره )

 
 های پژوهش ها و یافته . تحلیل مضمون4

های  گفترهآمده را با اشراره بره تعردادی از  دست هب های یونهای معنای.، ما پس از ارائه خوشه
 د.توصیف خواهیم کر ،دانشجویان مهم

 . افزایش توانمندی فردی1-4
زیرادی از دانشرجویان از تعرامت  غیررسری. خرود در دانشرگاه و  تعداد نسربتاا  معنای ذهن.

 ؛هرای گونراگون برود زمینره هرا در هرای آن ها و مهرار  اجتیاعا  دوستانه، افزایش توانیندی
 ۀدوسرتان هرای هعاویت در گرو، مشخصطور  بهدانشگاه و  به از ورودپیش که تا  ی.ها مهار 

 بنردی شرد تقسیم های. یونما بنابراین، این مفهوم به خرده ؛بهره بودند ها ب. از آن ی.،دانشجو
پذیری، کسب تفکر انتقرادی، توانرای. برل  های تعامل.، انعطاف  : کسب مهار که عبارتند از

 های های کاربردی، کسب مهار  کسب مهار  پذیری، مسئله، کسب فهم فرهنگ.، مسئولیت
 و افزایش ایده و ختقیت. ،شغل.

با  ،بنابراین ؛های تعامل. را کسب کنند تا مهار  راه. هستند در پ.از دانشجویان  یبسیار
کننرد.  دانشرجوی. و دوسرتانه تیایرل پیردا مر. هرای اجتیات سروی دنین ذهنیت و تصوری به

بره اهییرت آن بررای  تروان .گرزاره( مر 90های این مفهروم ) که از تعداد باالی گزاره گونه هیان

 

 تغییر الگوی زیست دانشجو
 )معنای اصل.(

 افزایش توانیندی فردی

 نگرش جنسیت.

 تغییر سبک زندگ.
 دانشجوی.

 یر الگوی تحصیل.تغی

بیایت و تعلق خاطر  بس مثبت فردی
 گروه.

 جبران

تغییر در فرایند 
ناام  شدن و اجتیاع.

 هنجاری

تغییر در انگیزه مشارکت 
 اجتیاع.

 بین. و نگرش تغییر جهان
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های غیردرس.  دانشجوی مهندس. عیران، ساکن خوابگاه، فعالیت« عل.» برد. دانشجویان پ.
را بره کرار دانرد و ایرن  تر شدن خود م. های دانشجوی. را باعث اجتیاع. و عاویت در اکیپ

 کند:  های جدید دانشگاه توصیه م. ورودی
تر  دهد و هم بعد از مدت.، ارتباطا  قوی این کارهای اجتیاع.، هم تجربه را افزایش م.

 . شود تر م. تر باشد و گفتن نار هم رابت تواند اجتیاع. شده و در کل، انسان م.
  گوید: باره م. معدن، دراین دانشجوی مهندس. ،«هوشنگ»

هرا  شویم و اگرر در ایرن گرروه دون در دبیرستان، جو کامتا بسته است، وارد دانشگاه م.
هرای. رو  خوریم، دون هییشه هم که درس نیست. باید مهار  ضربه م.شرکت نکنیم، 

 «. یاد بگیریم مثتا صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن با دیگران
های. هستند که با وجود اهییتشران، در ذهنیرت تعرداد  ها، از توانیندی تعدادی از مایون

در  ،دانشجوی تراریخ ،«آوا» .های دانشجوی. وجود دارد اندک. از دانشجویان در مورد اجتیات
  گوید: رضایتش از کسب تفکر انتقادی م. مورد

های اول متوجه وضع بد گروه آموزشییون شدیم؛ بنابراین، به فکر افتادیم که  از هیون ماه
ای داشته باشیم که انتقاداتیون رو بیان کنریم، یره جروری کره  اکیپ. تشکیل بدیم و نشریه
کره آدم بتونره انتقراد  کنن، نشرریه در. گفرت و هیین ری مر.االن هیۀ استادا دارن پیگی

 خودش رو مطرح کنه، خیل. کیک کرده. 
کسرب  در مروردو سراکن تهرران  ،سراله، مجررد97سیاسر.،   دانشجوی علروم ،«محید»

 گوید:  خود م.ی توانیند
کنم فهم فرهنگ. من باالتر رفته، آره راجع به خیل. دیزها آدم دیردش برازتر  ابساس م.

دونسته یا از منار دیگه بهش نگاه  دونه که قبتا نی. فهیه یا یه دیزای. م. شه، بهتر م. م.

 کنه.  م.
کسرب  دلیل هو سراکن تهرران از رضرایت خرود بر ،دانشجوی شهرسازی، مجرد ،«پریسا»

 گوید: ابساس مسئولیت در مورد مسائل شهری م.
جاش  و اومردن تخریرب کرردن برهها ر آباد به ولیعصر یه سری پله داره که این پلره یوسف

برق. بذاریم. یه سال گذشت و هیچ اتفاق. نیفتاد. یهرو عنروان پرروعه عرو   گفتن که پله
خوایم بسازیم؛ یعن. زمین مردمو عیرتا شرهرداری  شد، گفتن که دو تا وابد تجاری م.
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کنیم، خوایم یه متن. بنویسیم یا بریم یه تجیع. ب ها ما م. گم که بچه گرفت. وقت. من م.
های اکیپ ما برس مسرئولیت نسربت بره  اونا اصتا اهییت. نداره براشون، ول. برای بچه

 . رفته باال افته، اتفاقات. که توی شهر م.
  گوید: و ساکن تهران م. ،دانشجوی ریاض.، مجرد ،«عطیه»

هرامون خیلر. عجرول برود،  دیز. یک. از بچه انعطافیون خیل. بیشتر شده نسبت به هیه
شرد  هرامون خیلر. عصربان. مر. کم یاد گرفت که صبر کنه؛ یک. از بچه ه بقیه یهواسط به

گفرت. یراد گرفرت ایرن  خواسرت مر. کرد، هرد. م.  بست، دهنشو باز م. دشیشو م.
 کارارو نکنه. 

ارتباطرا  گسرترده در  مرذهب. و دارای اجتیاع. با ظاهر ساده و دانشجوی علوم« راضیه»
  گوید: .دانشکده م

ها دوست شده بودم،  آمد داشتم و با آن و ها رفت ها و اکیپ سری از هیین بلقه کمن که با ی
نار مرن خیلر. تفراو   گونه گروه. نشرده بودنرد، بره هایم که وارد هیچ با سایر هیکتس.

ها در مرورد یرک موضروت بره توافرق  خواستیم با هیکتس. وجود داشت. بت. وقت. که م.
های  م دهیم، آن کس. که مشارکت بیشتری داشت و ایدهبرسیم که برای کتس کاری را انجا

 دادم.  ها ایده م. بیشتری برای کار و تحقیق داشت، من بودم. من بیشتر به هیکتس.
از کسب مهار   ،ساکن خوابگاهو  انسان. دانشجوی تاریخ دانشکده ادبیا  و علوم ،«آوا»

  :است تعامت  خود کسب کرده در ختل که گوید نوشتن م.
دم، یعن. گفرتم کره اکیرپ مرا  من به نوشتن عتقه داشتم و االن هم این کار رو انجام م.

جور دیزا داره. اونجا یه تیرین. هست واسه من، تو نوشرتن مهرار  مرن رو  نشریه و این
 باال برده. 

وابردهای درسر.  برا ورود بره دانشرگاه و گذرانردن تنهراکره  برر ایرن نارنرددانشجویان 
تروان بررای ورود بره برازار کرار آینرده مهرار  کسرب کررد.  نیر. دانشگاه،شده توسط  تعریف

  گوید: اجتیاع. م. دانشجوی علوم ،«ابسان»
سرازه. دنردبار در پوسرتر زدن  االِن من، وضعیت اجتیراع. و آینرده شرغل. مرن رو مر.

و ده  واسطه ارتباطات. که دارم، یک. پوستر زدن رو به من یاد م. کنم، بعد به خرابکاری م.
 شم. بعد من در این زمینه وارد م.
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 . نگرش جنسیتی2-4
برا خرود بره  مرورددارند و نگرش. را در ایرن  از تعامل با جنس مخالف تصورات.، دانشجویان

ازدواج  یرا برا تصرور ،منفر. تواند مثبت، ها م. کنند. این نگرش م. دانشجوی. وارد های یپکا
 در مرورد .نگرش مثبتر ،ری مذهب. استدانشجوی مدیریت صنعت. که دخت، «سوگند» باشد.

  :بر این نار است که موردتعامل با جنس مخالف دارد و در این 
تونه یک باب آشنای. باشه، دون شریا داریرد یرک آدمر. رو از صربح ترا شرب  ها م. اکیپ

شرید، سرطح  شرید، دروغگرو هسرت متوجره م. بینیدش، اگه خسیس هست متوجه م. م.
شرید و  تارش، تعاملش، یا بت. طررز درت کرردنش متوجره م.خانوادگیشون رو از طرز رف

 شه که یه باب خیل. خوب. باشه برای شناخت.  م.
 .اجتیاع. معتقد به لزوم ارتباط دختر و پسر در تعامت  دانشجوی دانشجوی علوم ،«راضیه»

  :استو برابری این دو 
برابری غرذاییان را ما میکن است خیل. رابت در بوفه بنشینیم و صحبت کنیم؛ در فاای 

 با هم بخوریم.
 ،دوسرتانه هرای پیراز دانشجویان در تعامت  غیررسری. خرود و در اک یتعداد .طرف از

از ارتباط با جنس مخالف دارند و جالب اینجاست که تعداد این دانشجویان از  ای معنای منف.
  ید:گو دانشجوی ریاض. م. ،«هیعط»است.  بیشتر، های. که نگرش مثبت دارند آن

کنن.  شه با پسرا دوست بود، ول. دیدم که نه، بتیاا مناروری پیردا مر. کردم م. من فکر م.
 دم اون فاصله رعایت بشه.  ترجیح م.

از دانشجویان از توصیه دیرن در مرورد محردود برودن ارتبراط برا جرنس مخرالف  یتعداد
  :دانشجوی مهندس. معیاری معتقد است ،«زینب» ،عنوان مثال هب ؛گویند م.

شه، یعن. اونچه که استم گفته، توی  پسرا دوست نداریم توی گروهیون بیان. تعامت  زیاد م.
 گه که من با پسری که غریبه هستم، برم بیرون. شه، بفاش کرد. استم نی. دهار سال نی.

های دوستانه  اکیپ .فروپاش ،آندر پ. عاطف. و  ۀاز دانشجویان پسر از ایجاد رابط یتعداد
دانشجوی ، «الیدان»باشد.  جنسیت. دهند گروهشان تک  گویند و ترجیح م. د دخترها م.با وجو
کنرار هرم  .شره هریچ گروهر از دست شیا دخترا نیر.» گوید: عرب و ساکن تهران م. ادبیا 

و ایجراد زمینره  ی.دانشجو یها اکیپ مورداز دانشجویان از تصورا  خود در  یتعداد«. بیونه
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 ند. ا هامت  در درون دانشگاه و خوشایند بودن این موضوت سخن گفتازدواج در ختل این تع
  گوید: دانشجوی علوم اجتیاع. م. ،«عیاد»

گیره، ایرن یرک  کنند و ازدواج شکل م. ها شناخت زیادی از هم پیدا م. گاه. در این اکیپ
 نقطه مثبت است.

 . تغییر سبک زندگی دانشجویی3-4
یان زیادی به تغییر سبک ز ندگ. خود در تعامت  غیررسی. با دوستانشان اشراره دانشجو

داری، و تغییر الگوی اوقا   های دین اند؛ تغییر الگوی ارتباطا  انسان.، تغییر سبک کرده
ازجیله مفاهیی. بود که ذیل این خوشۀ معنای. قرار داده شده اسرت کره هریرک ، فراغت

 اند. را به خود اختصا  داده های زیادی های بسیار مهی. هستند که گزاره دارای مایون
 . تغییر الگوی ارتباطات انسانی4-4

تا با هیراه. جیرع  هستنددامنه ارتباطا  خود در محیط دانشگاه  گسترشدر پ.  ،دانشجویان
شرامل توسرعه ارتباطرا  شرغل.،  ،ایرن مفهروم های یوناهداف خود برسند. ماراز  به برخ.

کفرو، فررار از انرزوا و تنهرای.، ایجراد  هرم و د هیسرو، تعامل با افراتادانتعامت  نزدیک با اس
ایرن  ،دانشجوی مدیریت مرال. ،«بابک» و رفتارهای ارتباط. منف. است. ،های جدید دوست.

  داند: تر از کتس درس م. ارتباطا  را مهم
ها هستند که برای مرا  تر از معدل. است که در کارنامه است. دون این رابطه با دوستان، مهم

 زنند. برای کار یا باید پول داشته باش. یا پارت..  کاری رقم م.آیندۀ 
های ذهن. دانشجویان در مورد تعامت  غیررسی. این است که دانشرجویان.  یک. از ادراک

تر و خرارج  کنند، با استادان، تعامتت. نزدیرک های دانشجوی. را تجربه م. که عاویت در اکیپ
 :  1گوید اجتیاع. م. ، دانشجوی علوم«انهفرز»کنند.  از کتس درس برقرار م.

ده. من برا رضرا برابک.  ده؟ به ما سرمایه اجتیاع. م. ها د. به آدم م. دون. این دوست. م.
دوستم با مهدی جعفری دوستم با دکترر اسریاعیل. هرم دوسرتم، برا دکترر مصرباب. هرم 

س و خرب  مایهشناسرن. هیرش سرر  شناسه. هیه اینا منو با اسرم م. دوستم، منو به اسم م.
ان. شراید ایرنم خرودش  دونن اینا با هین. یره اکیرپ بینم تأثیرشو. استادها م. واقعاا دارم م.

 «.عامل بازتولید این رابطه بود
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

   است. شده تبدیل مستعار های اسم به اسام. ،اند کرده مطرح را تادهااس نام دانشجویان اینکه به توجه با قول نقل این در .1
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گرفتره بنردی قررار  های بسیار باال در این دسرته کفو با تعداد گزاره تعامل با افراد هیسو و هم
  د:گوی اجتیاع. م. دانشجوی علوم ،«فرزانه» .است

شون مثل ما باشه و ما بتونیم باهاش  آدمای کی. هستن که اعتقادا  دین. و سیاس.
ها را باید داشته باشیم. ما کلثوم هستیم هییون. ُکلثوم یه  برف بزنیم. قدر این رابطه

ها متفاوتیم،  زنیم و هم با غیرمحجبه تیپ شخصیتیه که ما محجبیم، ول. دادر نی.
طلبیم،  . ما به روشنفکری دین. خیل. عتقه داریم، اصتحها متفاوتیم هم با دادری

 دونیم. پسرا خیل. موضوعیت خاص. ندارن برامون. ما دختر و پسر رو برابر م. 
 گوید: دانشجوی مهندس. عیران م. ،«عل.»

سری هسرتند کره  کنم ببینم. دون یک دن را بیشتر سع. م. های. که بس بهتری بهم م. اون
ها  کردم که اون ها کنتاکت داشتم، یعن. سع. م. ند، اولش خیل. با ایننقطۀ مقابل من هست

های مثرل  ها فاصله بگیری و آدم را تغییر بدهم. ول. دیدم که کار درست این است که از اون
 خود  را پیدا کن..

  کند: زبان و ادبیا  عرب به موضوت جالب. اشاره م. دانشجوی ،«دانیال»
دوست. ما بشه، قطعاا قطعاا باید بچه پایین باشره. صرد درصرد، کس. که بخواد وارد اکیپ »

ان. غیرر  های. که تو طول هیدیگره جوری میدون آزادی به پایین باشه. انقتب به پایین هیین
 «.  از این باشه، سنخیت. نداریم

کفروی برا دوسرتانش را در  هرم ،سراله و سراکن خوابگراه بیستدانشجوی بقوق،  ،«پویا»
  «.یعن. اعتقادی نداریم هستیم. آتئیست ما»داند:   خدا م.به  اعتقادی ب.

یان برشیرده ها بسرنده  اند و تنها به ارائه فهرست. از آن معیارهای دیگری که دانشجو
جز بسریج. برودن،  کنیم عبارتند از: هیشهری بودن، مذهب. برودن، هرر دیرزی بره م.

یان نیز به ا یان  کیپسیاس. و انقتب. بودن، و تعدادی از دانشجو های جداگانه دانشجو
یان شهرستان. و نبود عتقه برای با هم بودن این دو گروه اشراره  تهران. با هم و دانشجو

 اند. کرده
راه. هستند تا خود را از تنهای.  در پ. ،شوند که وارد دانشگاه م. اکثر دانشجویان هنگام.

 کننرد. ی دوسرتانه را انتخراب مر.هرا راه عاویت در گرروه ها ای از آن عدهو انزوا خارج کنند؛ 
  گوید: م. دانشجوی ادبیا  فارس. ،«کیییا»
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مثل دون ما اهل تهران نیستیم، باعث شده که ابساس تنهای. نکنیم، مثتا تو یه شهر بزرگ. 
 .  کنیم رها شدیم تهران فکر نی.

 گوید: های جدید م. ایجاد دوست. مورددانشجوی زبان و ادبیا  عرب در  ،«دانیال»
دنبال این بودم که دوستای خوب پیدا کنم. اینکه یه گروه دوست. تشکیل بردم کره بره قرول »

ها با هیدیگه بال کنن، با هیدیگه خوب باشرن و عشرق و بالشرون رو برا  خودمون.، بچه
 «.هیدیگه بکنند. وارد جای. شدیم که تنوت رشته و تنوت آدما خیل. زیاده

نرد ترا بره ا ههرای. را تشرکیل داد وسرتانش بلقرهدانشجوی علوم اجتیاع. برا د ،«ابسان»
 کند:  اشاره م. ها بلقه های ارتباط. این به تعدادی از آسیب کهعتیقشان بپردازند 

ها  های. در داخل بلقه، کشیده شردن دوسرت. گیری دوست. ها، شکل ای از این آسیب نیونه
شه )فتن. میاد ترا  م.های. که در مورد دیگران  به خارج از بلقه )فاای مجازی(، قااو 

هرا در  گیرره. گراه. ریخرتن قبح دختربازی کنه(، ابساس عاطف. بدون شناخت شکل م.
 ارتباط دختر و پسر، آسیب است.

کره در  .ساله و ساکن تهران به آزار و اذیتر وسه بیست ،دانشجوی ادبیا  نیایش. ،«شادی»
  کند: اکیپشان شده اشاره م. ییک. از پسرها گروه توسط

نکه رابطۀ دختر و پسری خیل. با هیدیگه اوکیه، به این معنا نیست که هیه ما واقعاا از یره ای»
جور اکیپا میکنه ترو یره آزاری ببینر..  ش اینه که تو این سطح فرهنگ. برخورداریم. یه نیونه

از مروارد دیگرر رفتارهرای ارتبراط. منفر. کره «. گم منارورم آزار جنسریه آزاری که من م.
هرای. کره بره  دلیل مرذهب. برودن، رقابت کردند، مسخره شدن به ه آن اشاره م.دانشجویان ب

هرای  های نامناسب، محدود شدن ارتبراط برا اکیپ شود، انجام شوخ. بساد  کشیده م.
ها، تقلیرد کرردن از  رخ کشریدن داشرته دادن و بره دانشجویان دیگر و ایجراد مرزبنردی، ُپرز 

 وردن، و....یکدیگر، ازجیله سیگار کشیدن، مشروب خ
 

 داری های دین . تغییر سبک5-4
صرور   خود در تعرامت  غیررسری. دانشرجوی. بره داری دانشجویان به تغییر سبک دین

مختلف اشاره  یا پذیرش اعتقادا  ،تقویت و بفظ اعتقادا  مذهب.، کاهش اعتقادا  مذهب.
 .اند کرده
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، یکر. از دانشرجویان. ، دانشجوی مهندس. کامپیوتر، متأهل، و ساکن خوابگراه«آمنه»
است که در ابتدای ورود به دانشگاه، از اینکه کنار افرادی قرار دارد که از نارر مرذهب. برا او 

کند، اما پس از ورود به یرک اکیرپ دوسرتانه، ابسراس  متفاوتند، ابساس معذب بودن م.
 بهتری دارد: 

یک جوری کیکم کررده از تره، یعن.  این گروه دوست. با اون دیزی که من قبتا بودم، نزدیک
طروری بروده، وقتر. وارد دانشرگاه شردم،  اون. که بودم، جدا نشم. اگر من قبتا بجابم این

 بجابم تغییر نکنه و بت. بهتر بشه.
تحصیل خود را در  اجتیاع.، ساکن تهران، پسری که کل دوران دانشجوی علوم ،«ابسان»

  گوید: م. ،مذهب. دارد ای و خانوادهاست تهران گذرانده  .مذهب یک. از مدارس
رسرید در ایرن مرورد  های دوست.، به فکرم هم نی. تا قبل از ورود به دانشگاه و ورود به گروه

ای را تشررکیل دادیررم کرره متررون مررذهب. و دروس فقهرر. را  سررؤال کررنم و بخرروانم. بلقرره
خونردیم  نیم مطالعه کردیم. و با ایده های نواندیش. دین. مواجه شردیم و کتبر. را و سال یک

که امکان نداشت جامعه در اختیار ما قرار بده. من زمان. عصریت قائرل برودم بررای تیرام 
 مبان. دین.، ول. االن نیستم.

 گوید:  م.است ای که از دوستان خود گرفته  ناخواسته ثیرأاز ت« بابک»
ها آتئیست بودنرد. شراید اطتعاتشران سرطح.  باورهایم کی. تغییر کرد، دون بعا. بچه

 دادند. د، اما با هیان اطتعا  کم هم من را در مذاکرا  شکست م.بو
تعداد بسیار زیادی از دانشجویان به پذیرش اعتقادا  مختلرف در تعرامت  خرود اشراره 

علوم سیاس. با پوشش  دانشجوی ،«ماندانا» .اند گفتهیکدیگر سخن « درک کردن»ند و از ا هکرد
  گوید: .دادر م

اب زیادی دارم، مشکل. باهاشون ندارم و صییی. هستم باهاشون، بج کتا من دوستای ب.
 .  نارم مذهب. مدرن هستم به

  گوید: م. ،داند م. دانشجوی شیی. که خود را فردی غیرمذهب. ،«افشین»
تونستم تفکرا  مخالف خرودم رو تحیرل  من یاد گرفتم تحیل کنم، یعن. قبلش خیل. نی.

کننرد، تفاوتره خودشرو نشرون  دیرن بیشرتر بحرث م. کنم. اوایل دانشگاه در مورد مذهب و
 شوند که باید تحیل داشته باشند. ده، بعداا متوجه م. م.
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 . تغییر الگوی اوقات فراغت6-4
های ما بود. تفریح  مصاببه بحث تغییر الگوی اوقا  فراغت یک. از موارد بسیار مورد اشاره در

 دانشرجویان اسرت.از دیدگاه های دوستانه  گروه ۀاوقا  فراغت از معان. اولی کردن و گذراندن
هرای دوسرتانه را  تیام هدف خرود از عارویت در اکیرپ ،تعدادی از دانشجویان ای که گونه به

بندی قرار داده شده اسرت. تفرریح و  مایون در این تقسیم ند. دو خردها ههیین مورد اعتم کرد
 گذراندن و اتتف وقت. خوش
کافره رفرتن، مسرافر ،  انرد عبارتنرد از: کردهها اشاره  ه آنمواردی که دانشجویان ب جیلهاز

، رپرایز کرردن یکردیگر، سریگار کشریدنرستوران، تولد گرفتن و سرو تئاتر، سینیا، پارک، کوه،
روی در مسریرهای نزدیرک دانشرگاه ماننرد خیابران انقرتب،  برگزاری مهیان. در خانه، پیراده

عنوان پراتوق هییشرگ. اکیرپ، برازی  هشگاه بهای. در درون یا بیرون دان مشخص کردن مکان
 و.... ،مانند موزه، کنسر ،استادیوم فوتبال ای شده کردن، و موارد کیتراشاره

  گوید: دانشجوی کامپیوتر م. ،«جعفر»
، دانشرجوی «شرادی«. »گذرونیره های بیش از دو نفر بررای خوش ذهنیت من اینه که جیع

ها خیل. جنبرۀ  ینکه خوش بگذره. داشتن این گروهصرفاا در بد ا»گوید:  ادبیا  نیایش. م.
گرذرون. و فران و اینرا بررا خودمرون، مهیرون.  ای نداره واسه مرن. بیشرتر بررای وقت برفه

 .  گیریم م.
سراله، سراکن خوابگراه از هیران اول ورود بره  99دانشجوی مهندس. صرنایع،  ،«ابید»

 : استرا بسیار جدی گرفته دانشجوی.  های دوران دانشگاه دوست.
اکیپ. که االن در بال باضر یک. از دوستای. که تو خوابگراه باهراش آشرنا شردم بعرد برا 

نفر هسرتیم، یره وقرت تولرد و  1-4دخترش بدود  های دوست دخترش و و دوست دوست
مهیون. بیرون رفتن.، مثتا هفته پیش تولد من بود، بعد یه هفته قبلش برنامره دورهیر. برود 

بینیم،  خروریم، فریلم مر. ریم. غذا م. ها م. هم خوردیم. خونه بچه الزانیا درست کردیم با
خوریم. از نار من اوکر.  ریم که خرجش کم باشه. مشروب هم م. خندیم. جاهای. م. م.

 دونم. هست، کار بدی نی.
از تفریح و خوش گذراندن خود برا دوسرتانش  ،دانشجوی بقوق و ساکن خوابگاه ،«پویا»

  گوید: م.
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کنیم راجرع بره  کشیم و شروت مر. ریم بیرون و گل م. ا  ما این است که م.یک. از تفریح
 مسائل مختلف. صحبت کردن.

، «بیکاری» ،«گروه بیهوده»، «االف.»ازجیله  .مختلف های واناز دانشجویان با عن تعدادی
ند و نکتره جالرب توجره ا ههای خود نام برد و... از اکیپ ،«شدن سطح.»، «کارهای غیرمفید»

باضر به ترک اکیپ دوستانه خود نبودند.  ،اتتف وقت ا توجه بهاز دانشجویان ب یک ه هیچاینک
ساکن خوابگاه از فاای. که دانشجویان با دوستان خرود  و دانشجوی مهندس. عیران ،«زهرا»

  گوید: پردازند م. در آنجا به تفریح و تعامت  م.
گیرریم. خیلر. خروش  آمار بقیه رو م.شینیم،  جلو فن. که خیل. باباله. هیه توی دیدن م.

 خوش بودن هست.  گذره. یه نوت الک. م.
  گوید: دانشجوی مهندس. عیران م. ،«عل.»

کنند که مثتا فتن دخترر کره  نشینند و صحبت م. طوره که م. های ما خیل. این در بین بچه
د که برای دوسرت پرسن با فتن پسر دوست هستند ده کار باید بکنند. یا مثتا از هیدیگه م.

تلرف کرردن و اوج کار کنند و از این قبیل مسائل. این اوج وقرت  شدن با فتن دختر باید ده
 .ابتذال انسان هست

 . تغییر الگوی تحصیلی7-4
زدن  آسیبتقسیم شده است.  نمایو به سه خرده رر  تر مناور بررس. دقیق به  رر  معنای. ۀاین خوش

 مفیدتر از کتس درس. ی،به درس، تسهیل تحصیل و یادگیر
رسریدن بره  تعدادی از دانشجویان، تعامت  غیررسی. خود برا دوستانشران را موجرب آسریب

 گوید:   شناس. و ساکن خوابگاه م. ، دانشجوی زیست«سارا»دانستند؛ برای نیونه،  تحصیل خود م.
قردر از  نار من. دون ایرن ما درسیون بدتر شده، دون هیش باهییم، ول. منف. نیست به»

 «.خونیم خیال درس، دون درسو باالخره م. گیم ب. بریم که م. اون لذ  م.
هرای  هرای گونراگون، اکیرپ دانشجویان نیز به دالیرل مختلرف و برا ذهنیرت تعداد زیادی از

 ، دانشرجوی علروم«ابسران»داننرد.  کنندۀ یرادگیری تحصریل. خرود مر. دوستانۀ خود را تسهیل
های ذهن. دانشجو  دریس برخ. از استادان و بل نکردن مسائل و گرهاجتیاع. با انتقاد از نحوۀ ت
تون.  کن. نی. در زمان دانشجوی. هم وقت. درس. را فهم نی.»گوید:  در زمینۀ مبابث درس. م.

گرن نفهییردی خرب بررو بفهرم؛ بنرابراین، مرن  سراغ استاد بری، دون آغوش بازی ندارند و م.
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رم کره در ایرن درس و ایرن بروزه  هرای. مر. ا دارم، سرراغ اونه براساس ارتباطات. که با بقیه بچه
 «.کنه واردند. پس برای درآوردن گلییت از بوزه درس. هم این ارتباطا  کیک م.

خرود  دوستانه و برقراری تعامل با دوستان یها پیت در اکیعاو نیز انیدانشجو ازای  عده
دانشرجوی طرابر. ، «یدبسرینمح» داننرد. .دتر از کتس درس مریرا مف ط دانشگاهیمح در

  گوید: .م. صنعت
گرذره دیگره، دنرد  ای م. تر از خود دانشگاهه، دون دانشرگاه یره دوره نارم این دیزا مهم به

ترره. ارتباطرا  انسران. و ایرن گرروه  ره. ایرن دیرزا مهم خونه، مر. سال. آدم میاد درس م.
 تره. مون برای من از خود درس مهم دوست.

 نی و نگرشبی . تغییر جهان8-4
 ان را بره خرودیدانشرجو یها از گزاره یتعداد زیادبین. و نگرش،  موضوت تغییر جهان ازآنجاکه

 ،ها، تنوت دانش تبادل افکار و اندیشه های یونما به خردهآن را  ،بنابرایناست،  داده اختصا 
 .ایم کردهتقسیم  ،و اثرپذیری

هرا  برادل افکرار و اندیشرهدانشجویان، در مرورد موضروعا  مختلرف برا یکردیگر بره ت
پردازند؛ از مسائل عییق فکری تا مسائل روز جامعه، دانشگاه و دانشکده و مسائل فردی  م.

های دانشجوی. بیشتر در مورد اثبا  وجود خدا و  فردی. مسائل عییق فکری در اکیپ و بین
ی اجتیراع. کره دخترر ، دانشرجوی علروم«الهره»پس از آن، فلسفه و معنای زندگ. است. 

 گوید:  مذهب. است م.
ها طرح کردم و گفتم یرک نفرر والیرت  من خیل. سؤال داشتم، سؤاالتم را با تعدادی از بچه

های. شردم کره  فقیه را برای من روشن کنه. من در ابتردای ورود بره دانشرگاه، جرذب بچره
 تونستن به سؤاالتم پاسخ بدن و گنگ نباشند.  م.

  گوید: م. زبان و ادبیا  عرب یدانشجو ،«یکسر»
های  بینین که بحث علی. تو خیل. از بحث یه ساعت تو این دانشکده بگردین، تو بیاط م.

دانشجوها نیست. بیشتر دیزی که هست، مسائل روزه، مسرائل سیاسر. خیلر. هسرت، و 
سیت بواش. که البته ایرن بواشر. هرم واسره خودشرون  ره به مسائل اقتصادی. بقیش م.

 اجع به فوتبال و ورزش و یه زمان. انتخابا . خیل. مهم هستند؛ مثتا ر
  گوید:  دانشجوی مهندس. عیران، ساکن تهران م. ،«عل.»
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بت. ما در مورد زن گرفتن هم با هم بحث کردیم. یا بتر. در مرورد مهراجر  ترا بره یرک 
 بندی برسیم. جیع

بره  .مهندسر ر این بود که بیشتر دانشجویان فن. تنوت دانش مفهوممورد توجه در  نکته جالب
بعردی برودن  کردند و از معایرب ترک . خود اشاره م.یدانشجو های ذهن. در اکیپ یمعنا این
  گوید:  صنایع م. دانشجوی مهندس. ،«امین»ازجیله  ؛گفتند م.

جهانم کودیک بود، یعن. وسعت دیدی نداشتم نسبت به مسرائل. کره داره دور و بررم 
های فنر.  ینر.، و... باشره. ترو اکیپیرون بچرهخواد فلسف. یا د اتفاق میوفته؛ باال م.

شه آدم خودش رو ختصه کنه توی فرمول  هستند که عتقه به علوم انسان. دارند. نی.
 و ریاض. و فیزیک.

از یکدیگر در فاای تعامت  غیررسی.، ازجیله معان. ذهن. دانشجویان برود  اثرپذیری
دانشرجوی علروم  ،«الهره» بررای نیونره، ؛افترد ها اتفراق مر. های مختلف برای آن  که در زمینه

  گوید: م. اجتیاع.
تر شردم، عارویت در  های دوستانه بودنرد کره مرن مرذهب. یک. از دالیل تغییر من، جیع

های دوستانه، ارتباط بسیار زیادی با درس و زندگیم داره و اصرتا مسریر زنردگ. آدم رو  گروه
و تبدیل شدم بره فرردی کره برا نگراه  شناس. آمدم کنه. من با عشق وافر به جامعه عو  م.

 خونه. در این بد اثر گذاشت. شناس. م. انتقادی، جامعه
 . تغییر در انگیزه مشارکت اجتماعی9-4

منرد هسرتند و گراه. موفقیرت و  های فرهنگ. و اجتیاع. عتقه دانشجویان هیواره به فعالیت
های فعالیررت  مارریون دهداننررد. خر لررذ  در ایررن راه را در گرررو هیراهرر. بررا دوستانشرران مرر.

دوسرت. بررای ایرن  تشکیتت.، تسهیم کاالها و خدما  فرهنگ.، فعالیرت خیرخواهانره و نوت
 پردازیم. ها م. طور جداگانه به آن اند که به خوشۀ معنای. درنار گرفته شده

 ،کره بسریاری از دانشرجویاناسرت  تشکیتت. ایرن مورد انجام فعالیت توجه در نکته قابل
های سیاس. و تشکیتت. و این دو را بسیار  های دوستانه را نقطه آغاز فعالیت کیپدر ا عاویت

اجتیاع. بیشتر   در بین دانشجویان دانشکده علوم وضعیت دانند و این مرتبط و نزدیک م. هم به
از تعامت  غیررسی.  ،اجتیاع.  دانشجوی علوم ،«صبا. »شود م. های دیگر دیده از دانشکده

 گوید:  م. های تشکیتت. پیوند آن با فعالیتگسترده خود و 
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ها رفتره باشرم. در انتخابرا   مون قوی بود. من یادم نییاد جای. بدون این خیل. رابطه
ما با هم رفتیم یه ستاد رو گرفتیم و بعد هیه با هم رفتیم به یه نفر رأی دادیم. اکثرر  44
های. دوست  ند. تو با آدمداد های. تشکیل م. شون جیع ها براساس رویکرد سیاس. بچه
ری که دغدغه  خون. و سینیا م. ری یا کتاب م.  ش. و مسافر  و تفریح و کافه م. م.

 مشترک سیاس. دارید.
 بسریاری ازهرا برود. در  مصاببه مفاهیمبسامدترین فرهنگ. از پر تسهیم کاالها و خدما 

د. از نشرو  ذاشرته مر.اشرتراک گ کاالها و خدما  فرهنگ. به ،دانشجوی. تعامت  غیررسی.
هرای  ترا فریلم ،شرعرو های موسریق.،  ها در موضوعا  مختلف، رمان، نیایشنامه، آلبوم کتاب

 ، وبررای خنرده تنهراخودشران  ۀگفتر و موارد دیگر. گاه. این کار را برای تفریح و بره ،گوناگون
 کنند.  خیل. جدی و نقادانه پیگیری م. گاه.
  گوید: م. ،دانشجوی فلسفه ،«سعید»

هاییان موزیسین هستند. در فیلم هم منتقد و کارشرناس داریرم در ایرن  دو یا سه نفر از بچه
سری دیزهای هنری ضروری است و در  های ما که ناری محض است، یک گروه. در رشته

، دخترر مرذهب. دانشرجوی ادبیرا  و علروم انسران. و «کیییا«. »طلبد که باشد کنارش م.
ای  قررار دوره»گویرد:   یپ دوستانه خود در محریط خوابگراه م.ساکن خوابگاه، از تجربۀ اک

 ذاشتیم واسه رمان خوندن و قرآن خوندن. خیل. جذاب بود. م.
آبر.،  کار، مسرئله کرم کودکان بوزۀازجیله در  ای های خیرخواهانه فعالیتدانشجویان به 

 ،یران.، فرهنگ.های ع شرکت در اردوهای جهادی و رفتن به مناطق محروم برای انجام فعالیت
 ،«فرزانره. »انرد اشراره کردهدرآمد و افغران سراکن تهرران  یا آموزش.، تا تدریس به کودکان کم

  گوید: م. دانشجوی علوم اجتیاع.
های افغران. درس  یه گروه. تشکیل دادیم، یه مدرسه خودگردان تأسیس کردیم که بره بچره

 زدیم. اشتیم به والدین سر م.های کار بودن. یه بخش مددکاری هم د بدیم. هیشون بچه
 . حس مثبت فردی11-4

 وناگونرهای گ بستان دانشجویان از اینکه با دوستان خود تعامت  غیررسی. داشته باشند و بده

ت، دادن برس زنردگ. و پویرای. در فارای یره دادن بره یکردیگر بررای کسرب موفقزاز انگی ر ر
نفس که شاید در فاای فرردی  ب اعتیادبههای گوناگون، کس دانشجوی. تا رشد یافتن در زمینه
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برنرد و  لذ  م.ر ر ثیرگذار بودن و بس استقتل و خودکارآمدی فردیأاند، مفید و ت داشته کیتر
 کنند. های دوستانه دریافت م. اکیپگونه  اینمعنای ذهن. مثبت. از 

ود برا در تعامل خ سنف از کسب اعتیادبه ساکن تهران . واجتیاع علومی دانشجو، «مژده»
  گوید: در دانشگاه م. دوستانش

کردم هیشک. منو دوست نداره. یادمه تو دوران مدرسه هییشره تروی  هییشه ابساس م.
کررردم. وقترر. اومرردم دانشررگاه، آدمررای. دیرردم کرره  هررا ابسرراس اضررافه بررودن م. جیع

تونه صحبت  قدر خوب م. بینه که دوستش این نفس خوب. داشتند. آدم وقت. م. اعتیادبه
گه من درا برف نرزنم، مرن دررا وارد  کم م. و بحث کنه و نار بده، خودش هم کم کنه

 بحث نشم.
ابسراس مفیرد و . گونراگون های جنبهمنارها و  شان از دانشجویان در تعامت  غیررسی.

  گوید: م. .،اجتیاع علوم یدانشجوِ ، «الهه» کنند. م. بودن ثیرگذارأت
تونه تو رو تبدیل کنه به فردی که فااهای مختلف. رو  های دوستانه م. عاویت در گروه»

 «. پسندم شه. این رو خیل. م. زنه و فرد مفیدی م. به هم پیوند م.
کره برا گذرانردن اوقرا  مفیرد برا  بر این نارر اسرت ،دانشجوی مهندس. عیران ،«عل.»

 کنند:  .کیک م نیزبه جامعه و دانشگاه  ،کیک به خود بر عتوه ،دوستان
آوریم و بس مفیرد  دست م. کنیم، از خودمان رضایت نسب. به ار و فعالیت م.وقت. ک»

کنریم،  ای که در آن فعالیت مر. کنم یک سود اجتیاع. نیز به جامعه بودن داریم. فکر م.
 «.رساند م.

با دوستان خود و بس استقتل. که  مسافر از  ،دانشجوی زبان و ادبیا  عرب ،«دانیال»
  گوید: م. ،نش دارداز بودن در جیع دوستا

دیش دسرت خودمرون برود؛  کس خبرر نداشرت. هیره از اولین سفرای. برود کره هریچ»
ریزیش دست خودمون بود، باید نبایداش دست خودمون بود. اینش خیل. خرا   برنامه

نبایردش دسرت مرا  رفتیم با خرانواده برود و بایدو بود، دون ما تا قبل از این، هرجای. م.
 «.نبود

کره تعرامت   .انیخرود برا دانشرجو ۀطریرق مقایسر از ،شجوی شهرسرازیدان ،«پریسا»
  کند: ق اشاره م.یبه رشد خود از این طر ،دارند یمحدود
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رشتۀ منن، دیدم واقعاا برازتره، یعنر. مرثتا ترو کرتس کره  بینم نسبت به کسای. که هم  م.

یره دیردی داری کنره کره واقعراا  فهیه یه دیزای. رو، ابساس مر. شین.، آدم واقعاا م. م.
واسرطۀ تعرامتتم  دونم که در من به ها رو من رشدی م. نسبت به مسائل شهرسازی. این

 ایجاد شده.
و دوستانه، فاا و جرو را  .بر تعامت  غیررسی صنایع، عتوه دانشجوی مهندس. ،«امین»

 داند:  ثر م.ؤبس پویای. و زندگ. مایجاد در 
ر، دانشکده فن. دانشگاه تهران در میدان انقتب های خالیم رو میام پایین }مناو من وقت

تره،  نار روح دانشجوی. تروش زنرده است{. فاای اینجا رو خیل. بیشتر دوست دارم. به
پویاییش خیل. بیشتر و شاید هم عتقه به کتاب خوندن هم توش باشه. با دوستانم میایم 

 .پردازیم اینجا و به عتیقیون م.
انگیزه برای بهتر برودن  ؛دادن و انگیزه گرفتن از یکدیگر هستند انگیزه خواهان ،دانشجویان

ای کره از دوسرتانش  انگیزه مورددر  ،دانشجوی طراب. صنعت. ،«محیدبسین»و بهتر شدن. 
  گوید: م.است برای ورزش کردن گرفته 

ده. اون وقتای. که آدم بوصله نداره رو تبردیل بره وقرت مفیرد و  ها انگیزه به آدم م. جیع
 ای هم ادامه داشت. رفتیم ورزش که مد  نسبتاا طوالن. کنه. م. ت م.مثب

 . حمایت و وابستگی گروهی11-4
 ،و درک متقابرل، تیصرییی، یراب.، رابتر. گروه.، هویرت وابستگ.مشور ، بیایت، 

تعدادی از دانشجویان نیرز از عردم  اند. درنار گرفته شدهمفهوم  این های یونما خرده عنوان به
 اند. خود سخن گفته ۀهای دوستان تعلق به گروهوابستگ. و 

بروده اسرت. مشرور  در مسرائل خرانوادگ. و « مشرور »ترین مفراهیم ایرن معنرا،  یک. از پرگفته
ر در مورد منرابع درسر.، شریوۀ نیرره  ها ویژه با سال باالی. به ر های درس.  شخص.، ازدواج، مشور 

برنامره، خریرد کتراب  هرای فوق رکت در کرتسگرفتن از استادان، وابد گرفتن، پذیرش گرفتن، شر
 گوید:  ، دانشجوی ریاض.، م.«عطیه»عنوان مثال،  خوب، مشور  در مورد مسائل مذهب. و...؛ به

بازی و خندیردن نیسرت. یره مروقع. هرم کیرک  توی تعامتتیون فقط شوخ. و مسخره
بیاد از هرم کنیم؛ باال ده خانوادگ.، ده درس.، یه موقع. یه مشکل. پیش  هیدیگه م.
 دونیم.  گیریم؛ این رو وظیفه خودمون در قبال هیدیگه م. مشور  م.
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های دوستانه را  در گروهدانشجوی ادبیا  نیایش.، بیایت شدن و بیایت کردن  ،«شادی»
  داند: م. رر شرشته خود ویژه در به  رر یک ضرور 

یم تو کارای هیدیگه ر بساب رفاقت م.  تئاتر، خیل. سیستم کار کردنش یه شکلیه که به
خوای یه  دون. که اگه خودتم م. کنیم. خیل. لینک توش زیاده. از اون طرفم م. کیک م.

 القاعده اونم باید بهت کیک کنه.  کاری بکن.، عل.
از در اکیرپ بررای بیایرت کرردن  دوستانشتتش از  ،دانشجوی علوم اجتیاع. ،«عارفه»

  گوید: م. یکدیگر در موضوعا  مختلف
 ها یک تعیدی دارند که پشرت هرم باشرند و هیدیگره رو ر روبیه دادن هست، بچهبیشت

 .ساپور  کنند
شردن در جیرع، دلتنرگ شردن در زمران دوری از  به یک گروه دوستانه، پذیرفتره. وابستگ

 در مروردازجیلره ابساسرا  دانشرجویان  ،ت  تابسرتان یرا عیرد نروروزطیمانند تع ،دوستان
  گوید: م.، دانشجوی طراب. صنعت. ،«نیمحیدبس» ت.شان اس .دانشجوی های پاکی

شیا رو  ابساس آرامش بیشتر، بس تعلق به یه جیع دوستانه. بس خوبیه که اون گروه،
 .  پذیره م.

 شان است:  ، دانشجوی علوم اجتیاع.، هییشه نگران از دست دادن اکیپ دوستانه«روعین»
شه، سال دیگه دو  یون داره تیوم م.هییشه ترس نبود جیع رو دارم، دون باالخره ما درس

 . این برام سنگینه خوان اپتی کنند برن، دو نفر در شرف ازدواج داریم؛ نفر م.
از ورود بره یرک اکیرپ دانشرجوی. را  ابتدای دوران دانشرجوی. هدف خود در ،«ابراهیم»

  کند: از آن جیع بیان م. کسب هویت
کردیم برای خودمرون ترو  کسب هویت م. شدیم، یه نوت موقع. که ما به گروه نزدیک م.

خواستم  فاای دانشکده. خب ما که ورودی بودیم، خیل. به دشییون مهم میومدن، م.
 خودم رو نشون بدم که متعلق به این سنت هستم. 

 زیرادی ۀفاصرل ،اش برا جامعره بین اکیرپ دوسرتانه، دانشجوی مهندس. صنایع ،«ابید»
  ندارد: یجای دیگر ش دارد را در هیچکه با دوستان ای متصور است و رابت.

دختر  بحثت  تر باشه؛ مثتا اگه باال با دوست شه آدم رابت این اکیپ معیوالا باعث م.
گیری. روبیه آدم  های مختلف م. تون. بری تو جیع مثتا مطربش کن.. فیدبک شد، م.
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صرتا واسره مرا ها ا بحث قدر فاصله افتاده بین ما و جامعه؛ دیگه خیل. شه. این خوب م.
 . مطرح نیست

  توسط دوستانش اطیینان دارد:« فهییده شدن»از « راضیه»
سری وقایع و اتفاقا  و روابط را به خانواده یرا والردینم بگرویم، درون  توانم یک من نی.

تر  شوند که معنای آن دیست، ول. با دانشجویان دانشکده یا دوستانم رابرت متوجه نی.
 .و بگویم ر میان بگذارمتونم د م.

 بر این نارندگویند و  شان م. تعدادی از دانشجویان از عدم وابستگ. زیاد به اکیپ دوستانه
دانشجوی علوم  ،«الهه»که گره خوردن تیام زندگ. و وابستگ. به گروه دوستانه درست نیست. 

  گوید: در این مورد م. ،ای که در دانشگاه دارد تعامت  گسترده با وجود ،اجتیاع.
هرا  های غیررسی. و در کنرار این زنم به گروه خیل. هیۀ هویت و زندگیم رو گره نی.من 

در عین کثر  و کثرر  در عرین  رم. وبد  یک جاده خاک. دارم که مسیر خودم رو م.
 .وبد 

 . جبران12-4
 اش در ناام رسی. دانشگاه ابسراس های. که در دوران دانشجوی. دانشجو برای جبران کاست.

 و این تعامت  غیررسی. را راهگشاتر آورد روی م.عامت  غیررسی. با دوستانش کند به ت م.
 های یونمعنرای. بره مار ۀداند. این خوشر .م .تتیتشک رسی. و از تعامت  تر نندهک ککی و

 رسری. دانشرگاه یفارا فیرو تلط ،رسری.نارام رسری.، فررار از  نارام یهرا .کاست میترم
 کند:  بیان م. ،ا  نیایش.یبدشجوی ادان ،«میترا» شده است.ی بند تقسیم

خوایم و واقعاا نیراز بره دونستنشرون هسرت و ترو  کنیم اون دیزای. که م. داریم سع. م.
بین. نشده یا خوب ارائه نشده، در هرر صرور  تروی جیرع  دار  آموزش. برامون پیش

 خودمون پوشش بدیم.
هرا و ارتباطاتشران  گاه. دانشجویان از فاای رسی. و ناار  ناام رسی. برر فعالیرت

هرای دوسرتانه و تعرامت   گریزان هستند و برای گریرز از ایرن نارار  و دخالرت، بره گروه
، دانشرجوی «علیرضرا»آورنرد.  های دوسرتانه روی مر. غیررسی. و فعالیرت در ایرن گعرده

 گوید:  عکاس.، م.
 . ای یه بس خوشحال. داره از دید اینکه از این جو فرمال دانشگاه فرار کرده
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  گوید: م. ،دانشجوی علوم اجتیاع. ،«ابسان»
خاطر غیررسی. بودن و دخیل نبودن سیستم دانشرگاه در  ها به بلقه شعر ما به عتقه بچه

کن. خود   شه، بلکه ابساس م. کن. دیزی به تو دیکته م. اون بود، دون ابساس نی.
 ری. کن. و مطابق با عتیقت پیش م. هست. که داری کار م.

ای برای آمدن بره  زهیتعامت  غیررسی. و دوستانه خود را انگ ،نشجوی فلسفهدا ،«سعید»
  کند: دانشگاه در روزهای ناامیدی بیان م.

خاطر یک. نبودن فاای دانشگاه با فاای درون ذهن ما  که وارد دانشگاه شدیم، به زمان.
. یک سرخوردگ. پیدا کردیم. تشکیل شدن گروه دوست. باعث شد کره روبیرۀ مرا خیلر

 تغییر کند، یعن. ما انگیزه پیدا کردیم نسبت به آمدن به دانشگاه. 
 : گوید عیران م. .مهندس یدانشجو ،«.عل»

تر کرده است. االن خیل. انگیرزۀ درسر.  بخش مان را لذ  این اکیپ، زندگ. دانشجوی.
 دم. تر انجام م. برم، رابت های دانشجوی. را دون لذ  م. ندارم، ول. فعالیت

 شدن و نظام هنجاری غییر در فرایند اجتماعی. ت13-4
 و هنجارشکن. تقسیم شده است. ها ربهکسب تج های یونمعنای. به ما ۀاین خوش

ک یررا  خود اشاره کرده و آن .های جدید در تعامت  غیررسی  دانشجویان به کسب تجربه
  گوید: م. ،اجتیاع. علومی دانشجو، «فائزه. »اند دانسته ی.در دوره دانشجو« موهبت»

سالیه نسبت بره 98کنم که  من خیل. مخ اینو دارم که هیه دیو تجربه کنم. االن فکر م.
ره و بعرداا آ دسرت نیر. های. بودش که هرر کسر. به هام خیل. جلو هستم. تجربه سن هم

 . خیل. به کیک آدم میان
 .تعامت  غیررسی ۀاست که تجرب ، بر این ناردانشجوی مهندس. شهرسازی ،«ببیب»
 سبب تغییر رویه و رفتار در او شده است:  ،های مختلف با دوستان یارکو هی

گرای. کره  من خیل. آدم غرغروی. بودم، ول. بعد خودم تبدیل شدم به یه آدم خیل. عیرل
 العاده بودند. ها فوق کنم و این تجربه دارم یه کار دانشجوی. م.

 ،«انیک»گفتند:  اکیپ خود سخن م.شکستن تابوها در  هتعدادی از دانشجویان از تیایل ب
  گوید: دانشجوی علوم اجتیاع. م.

جیع. و مخرتلط  جیع. دیدیم و نقد کردیم که در عرف جامعه، دسته های. را دسته فیلم»
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بسراب  شده نیست. مسافر  رفتن با اکیپ دخترر و پسرر کره ترابو به ها پذیرفته دیدن آن
 «. شکنه ها م. ق. نیفتاد و این کلیشهبین. اتفا دی و م. بار انجام م. آمد، یک م.

  گوید: م. ،اجتیاع.  دانشجوی علوم ،«صبا»
کردیم که کار آوانگارد کنیم. دخترهرامون هییشره کچرل بودنرد و  خیل. به این فکر م.»

بار من و یه دخترر دیگره تصرییم گررفتیم موهرامون رو آبر.  پسرهامون موهای بلند. یک
 «.کنیم

شرده  در میان مفاهیم بیرانرا ای  توان رابطه شوندگان م. ای مصاببهه مل بیشتر در گفتهأبا ت
 ۲9های  گفتره تنهرا براسراس ،برطاکشف کرد. البته ذکر این نکته ضرروری اسرت کره ایرن رو

و  هرای کیفر. ت روشیرماه است و بنابر کننده در این پژوهش ترسیم شده مشارکت یدانشجو
دیگرر مرورد  یهرا ان یرا جامعرهیتیام دانشرجو تیم و مقایسه با وضعیتعی ، قابل.پدیدارشناس

 :اند نیست. این روابط در شکل زیر نشان داده شده پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ها (. رابطه مفاهیم و مضمون۲شکل شماره )

 جبران

 رسی. ناامکاری  کم

 های رسی. عدم مقبولیت انجین

 تغییر انگیزه مشارکت اجتیاع.

 ق خاطر گروه.بیایت و تعل

 افزایش توانیندی فردی

شدن و ناام  د اجتیاع.ینر در فراییتغ
 هنجاری

 بس مثبت فردی

 بین. تغییر نگرش و جهان

 تغییر سبک زندگ. دانشجوی.

 نگرش جنسیت. تغییر الگوی تحصیل.
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روابط موجود میان مفراهیم  ۀدهند اشاره کرد که نشان .های کوتاه توان به گزاره م. ادامه در
 یاندانشجو . از. یکهستندخود  غیررسی. در بوزه دانشجوی.ذهن. دانشجویان از تعامت  

  :داند م.مشارکت اجتیاع. خود  ۀتغییر در انگیز عاملهای رسی. را  عدم مقبولیت انجین
های انجین استم. مشکل داشتیم و معتقد بودیم ما بدنره دانشرجوی. هسرتیم و  با بچه

 کنیم.  مون رو پیگیری م. های سیاس. خودمون دغدغه
و بررآورده نشردن انتارارا   هرسی. دانشرگا ناام یکار دلیل کم هب ،از دانشجویان یعدادت

 ،فرمایشر. دانشرگاه ناراماز  دور هخودجروش و بر طرور هها، برای جبرران، ترتش کردنرد بر آن
رو فهم  .مطلب وقت.» :این گزاره برای نیونه، ؛ها و عتیق و انتاارا  خود را دنبال کنند خواسته

کنم و سرراغ  برطرف م. این نیاز رو از طریق دوستانم، بنابراین ؛ید آغوش باز ندارنداسات ،نکن.
ل یتسره مناور و برهرسی.  ناامکاری  دهد که دانشجو برای جبران کم نشان م. ،«رم ها م. اون

االت. در مررورد ؤسرر» یررا ایررن گررزاره: ،رود مرر. .ررسررییسررراغ تعررامت  غ برره ،تحصرریل خررود
 ها و متون. رو خوندیم که امکان نداشت جامعره دراختیرار یم و کتابهای دین. داشت فر  پیش

رسی.  ناام یکار کم دهندۀ نشان ،«در آخر بسیاری از مبان. دین. از نار ما رد شد .ما قرار بده
سبب  ،اطتعا  و منابع دراختیار دانشجویان دادن و قراراست  م دین.یانتقال مفاه دانشگاه در

رای جبران، در تعامت  غیررسی. خرود منرابع و اطتعرا  را تبرادل دانشجویان ب کهشود  م.
برر ایرن نارر  دانشرجو نهایرت،ذهن. خود در بوزه دین پاسخ دهند و در های پرسشکنند تا به 

 تغییر ایجاد شده است. ،اعتقادا  مذهب. من ویژه هکه در سبک زندگ. من و ب است
عنوان عامل ایجاد برس مثبرت  هب ،اع.از تغییر در انگیزه مشارکت اجتی یدانشجوی دیگر

بره مرن برس  ،که با دوسرتام دارم ای های سیاس. فعالیت» :کند یاد م.تعامت  غیررسی.  در
برس  .خروب برود خیلر. ،الله منتارری رو پاشردیم رفتریم قرم ده. اینکه فو  آیت زندگ. م.

ر رو داریم که اگرر یکر. ما از هیدیگه این انتاا»که گزاره  این «.ام من زنده پویام، کردم من م.
« هرا هروای هیدیگره رو دارن خیل. بچره ،کنه بتیا من رو هم لینک ،ت شغل. پیدا کردیموقع
 ،طور خا  ه)ب گروه. در تغییر سبک زندگ. دانشجوی.وابستگ. نقش بیایت و  دهندۀ نشان

ا گروهر. ر وابسرتگ. بیایرت وان، دانشرجوییک. دیگر از است.  تغییر در ارتباطا  انسان.(
مثبت و منف. که در مورد کارم  های اکشن ری» داند: های فردی خود م. عامل افزایش توانیندی

کیتری نسبت به جامعه درش هسرت،  طلب. عنوان محیط. که منفعت هدوستانه، ب یها در جیع
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تررم  با این دوستانم در اکیپ درون رابرت» که گزاره این «.شه باعث پیشرفت من م. ،گیرم م.
دلیرل  هاین است که دانشجو ب، نشانگر «ذارم م. ها در میون ئل دانشکده رو با اینمشکل و مسا

 ،در تعامت  غیررسی. با دوستانش تیو صییی رابت. ازجیله ،های عاطف. دریافت بیایت
 ها داشته باشد. هایش را با آن دهد که تبادل افکار و اندیشه ترجیح م.

گروهرر. در تغییررر نگرررش و  بسررتگ.واثیر عامررل أدانشررجوی. برره ترر یدر جررای دیگررر
باعرث تقلیرد  میکنره، تعلق خراطری کره داریرم بره جیعیرون» کند: اشاره م. اش .بین جهان

گاهانه داشته باشم ،بشه کورکورانه نگرش مثبت به تعامرل برا «. ول. من سع. کردم اثرپذیری آ
رامرون دختر و پسر برودن ب» مخالف سبب تغییر در سبک زندگ. دانشجوی. شده است: جنس

رو  سبک زندگییون کنیم سع. م. هیدیگه رو ببینیم، ،شیم دور هم جیع م. .نداره موضوعیت
که در الگو نشران داده شرده  گونه هیان ،اما این رابطه«. و یه رهای. ذهن داشته باشیم کنیم بهتر

های  ها و عدم مهار  از اثرا  مثبت جیعیون اینه که ضعف» صور  دوطرفه است: هب ،است
«. قردر گسسرت نیسرت برین دخترر و پسرر فهیه که ایرن شه و م. باط. دختر و پسر رفع م.ارت

بر تغییر  آن ثیرأتغییر در الگوی ارتباطا  انسان.( و ت ویژه ه)ب به تغییر سبک زندگ. ی.دانشجو
اگر مشکل آموزش. برای کس. » کند: اشاره م. گونه )تسهیل در تحصیل( این الگوی تحصیل.

تونره  در زمران مقررر( مر. داره )مثل بذف و اضرافه نکرردن ای تباطا  گستردهبیاد که ار پیش
 «.ارتباط بگیره و کارش رو پیش ببره

هرا در میران دانشرجویان و  بین. درنتیجرۀ تبرادل افکرار و اندیشره تغییر نگررش و جهران
گونره کره یکر. از  شرود؛ هیان اثرپذیری از یکدیگر سبب تغییر سبک زندگ. دانشجوی. م.

 کند:  جویان بیان م.دانش
بین.  تأثیرات. که از دوستام گرفتم و دیگه از نار مذهب. سفت و سخت نیستم. تو یکیو م.

 شه.  جوریه و این بازتولید م. میگ. ِا اونم مثل من بوده، االن این
جدیرد را  های ربرهو کسرب تج شدن و ناام هنجاری تغییر در فرایند اجتیاع. ،دانشجویان

 رسند:  دانند و به بس مثبت فردی م. غ خود م.عامل رشد و بلو
بار پلریس  ساالم جلوتر باشم؛ مرثتا یره و سن های. کسب کردم که باعث شده از هم تجربه

گری  دیم و اونجرا بایرد تسرهیل های کار درس مر. امنیت ریخت توی محیط. که به بچه
 دست نییاره. ها رو هر کس. به کردیم. این رشد رو برای من داشت. این تجربه م.
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هرای  در انجرام فعالیرت یانرداز رسی. و سرنگ ناامکاری  برای جبران کم دانشجوی فن.
  کند این عتیق خود را در فاای غیررسی. با دوستانش دنبال کند: م.سع.  برنامه فوق

کنه؛ بنابراین، تصییم گرفتیم خودمرون یرک  هامون رو سختگیرانه لغو م. دانشگاه، برنامه
کنریم، و نشرریه درا   کنیم. نقد فیلم گذاشرتیم، فعالیرت سیاسر. مر. کاری رو شروت

 کنیم، بدون بیایت. از دانشگاه.  م.
دانشجوی دیگری بیایت و وابستگ. گروه. را عامل ایجاد بس مثبت فردی در خرود 

 داند:  م.
قدر هم هویرت مرن برا ایرن جیرع گرره  قدر که در هویتم دختر بابام هستم، هیون هیون

 نفس پیدا کنم. عث شده تا در ارتباطاتم اعتیادبهخورده و با
 

 گیری بحث و نتیجه
نارام »های شناخت تجربه دانشگاه و ادراک ذهن. دانشجو در مورد دانشگاه، بررسر.  یک. از راه

از دیدگاه دانشجویان است؛ اینکه تجربه دانشرجو در کرتس درس و در ارتبراط « رسی. دانشگاه
معنای. از کتس و آموزش دانشگاه. در ذهن دارد، اهییرت زیرادی با استادان و... دیست و ده 

نارام »دارد، اما آنچه اطتعا  کیتری در مورد آن وجود دارد، معنرای ذهنر. دانشرجو در مرورد 
تروان در محافرل دانشرجوی.، تعرامت   است. این نارام غیررسری. را مر.« غیررسی. دانشگاه

هرای  وجو کررد. بوزه هرا جسرت رفقرا و خوابگراهغیررسی. میان دانشجویان، و برین دوسرتان و 
تروان ختصره زنردگ.  دهنرد. م. های مشترک یرک فررد برا دیگرران را نشران مر. تعامل.، ارزش

شده را در تعامت  غیررسی. دانشجویان دنبرال کررد.  شده، معناشده، و تجربه دانشجوی. ادراک
های  هرا و رشرته دانشرکده  زدانشرجوی دانشرگاه تهرران ا ۲9در این پژوهش با هیین هردف، برا 

سربب روش آن برا  گوناگون، مصاببه عییق پدیدارشناس. انجرام شرد. هردنرد ایرن پرژوهش به
ایم  رو است، اما تتش کررده تر دانشجویان روبه ها به جامعۀ گسترده پذیری یافته محدودیت تعییم

 1ه کنریم. ون مرننتا فهم عییق. را از تعامت  غیررسی. دانشجویان در یک نیونرۀ کودرک ارائر
اسراس کره مرا آن را  دانرد؛ دنیرا براین (، پژوهش پدیدارشناس. را مطالعه دنیای فردی م.7330)

دانشرجو برا بیران  .سازی کنریم کنیم، پیش از آنکه در مورد آن بیندیشیم یا مفهوم دگونه تجربه م.
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ثرهرا و تیرام آنچره در هرا و تأثیروتأ آنچه از تعامل با دوستانش در دانشرگاه و ابساسرا  و انگیزه
های دوستانه تجربه کرده است، به ما کیرک کررد ترا  ها و گعده دوران دانشجوی. از تشکیل اکیپ

شده او را در ختل این تعرامت  غیررسری. برا دوسرتانش دریرابیم. پرس از  معنای ذهن. ادراک
یدیم؛ بره ایرن های مصاببه، به تغییر الگوی زیست دانشجو رسر تقلیل، کدگذاری، و تحلیل یافته

های زیادی از دوران دانشجوی. خرود برا  معنا که دانشجو در تعامت  غیررسی. و گذراندن زمان
دوستانش در موارد گوناگون به تغییرات. در زیست دانشجوی. خود رسیده اسرت، ازجیلره تغییرر 

گروی داری، تغییرر ال سبک زندگ. دانشجوی. )تغییر الگوی ارتباطا  انسان.، تغییر سربک دیرن
اوقا  فراغت( افزایش توانیندی فردی، نگرش جنسیت.، تغییر الگوهای تحصیل.، تغییر نگررش 

بین.، بس مثبت فردی، بیایت و وابستگ. گروه.، جبران، تغییرر در انگیرزه مشرارکت  و جهان
فرارغ از محتروا و   ررر شدن و ناام هنجاری. آنچه مهم اسرت اجتیاع.، و تغییر در فرایند اجتیاع.

نحوۀ رویراروی. دانشرگاه و آمروزش عرال. اسرت. بررای  رر کنند ی. که دانشجویان ادراک م.معنا
هرای رسری.، اهییرت زیرادی  دانشگاه و آموزش عال.، محتوای رسی.، عناصر رسری.، و گروه

هررا را در فراینررد  دارنررد و خواسررت، انتاررارا ، و دیرردگاه جرراری و سرراری در درون ایررن گروه
ها درنار دارند، اما شبکه تعرامت  اجتیراع. و ترأثیر تعرامت   ریزی ها و برنامه گذاری سیاست

های غیررسی. )داخل یا خارج( دانشگاه، اثرا  پنهان. در محیط دانشگاه و عناصر انسران.  گروه
مسرئله از آن غفلرت کررد. در  هرا و پراک کرردن صور  توان برا نادیرده گررفتن آن آن دارند و نی.

ها و ارتباطا ، اهییت فراوان. دارد  ریزی، نقش شبکه ی و برنامهگذار رویکردهای جدید سیاست
که این موضوت با توجه به گستردگ. و پیچیدگ. ناام دانشگاه و محیط آمروزش عرال.، دودنردان 

های غیررسی. دانشجویان و تعامت  و معنرای. کره  شود. این موضوت، اهییت توجه به گروه م.
کننرد را  هرا درک مر. رین عناصر نارام دانشرگاه، در ایرن گروهت عنوان یک. از مهم دانشجویان، به

دهد. هردند دریافرت  گذاری، بیشتر نشان م. عنوان یک منبع اطتعات. مهم در فرایند سیاست به
این معان.، نیازمند سیاست پژوهش. عالیانه و اتخاذ رویکردی مشارکت. در این زمینه اسرت. در 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: بندی پژوهش م. مناور جیع اینجا به
 آنرانبه مفهوم تغییر در الگوهرای تحصریل.  ،شوندگان های مصاببه پس از تحلیل گفته. 7

خرود  بره تحصریل زننده آسریب عاملتعامت  دانشجوی. را  ،رسیدیم. تعدادی از دانشجویان
ا مردیون تسرهیل و پیشررفت تحصریل و یرادگیری خرود ر ،بیشتری و تعداد بسیارعنوان کردند 
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انتخراب وابرد، تقسریم  شیوۀ یریدانستند. یادگ م.دیگر ارتباطا  گسترده خود با دانشجویان 
، توضریح ت.و مشارک .جیع دسته درس خواندن با سایر دوستان، .کردن منابع درس. و امتحان

ها در مرورد شریوه  باالی. ، مشور  با سالاست فهم نبوده کتس قابل که در .دادن مطالب درس
مقطع تر به  راهیاب. رابت ههای درس. و کیک ب کتاب .نویس ختصه ه گرفتن از هر استاد،نیر

تعامرل در فراینردهای  کره کنرد ( در پژوهش خود بیان مر.794۲راد ) ارشد. قانع.کارشناس. 
 .1شرود وری بیشرتری را موجرب مر. عیلکرد و موفقیرت و بهرره آموزش. و یادگیری هیکارانه،

هرای  یادگیری را در گرو شرکت در فعالیت «3نابیه پیشرفت بالقوه»مفهوم با ارائه  2ویگاتسک.
مشرارکت » ندارد. مفهروم داند، و به یادگیری انفرادی اعتقادی جیع. و در تعامل با دیگران م.

ری را در ییادگ ،کید دارد و درواقعأ( نیز بر اجتیاع. بودن یادگیری ت7334ونگر ) «مجاز فرع.
گاه. هدف دانشجو از ورود بره  . هردندداند جنب. در جوامع فعال م. های شرکت در فعالیت

و دانشجو پس  دهد رخ م.ول. این اتفاق  ،خود نیست تقویت تحصیل. ی.،های دانشجو اکیپ
ها و  داند و مهار  خود را باالتر و بهتر و مفیدتر از کتس درس م. انهتعامت  دوست ،از مدت.

هرا دسرت  رسی. بره آن ناامکند در کتس درس و  ساس م.کند که اب های. کسب م. توانای.
بینر. نشرده اسرت.  پریش ،هرای درسر. رسری. آموزد کره در برنامره را م. ی.یابد و محتوا .نی
بیشرتر مطرالب. کره یراد گررفتم از » ،«هام رسیده بودم نیستم که کاش بیشتر به کتس پشییان»

در « یرادگیری پنهران»بیان  یانشجویان براکه د ندهای. بود عبار  «ها دوستانم بود نه از کتس
گاهانره و نیرز  ،ختل تعامت  غیررسی. خود بیان کردند. این نوت یادگیری بدون هیچ قصرد آ

گاه   ؛(9000 ،ارو  :به نقل از ،7339، 4)ربر شود انجام م.بدون دانش خودآ
وی. دانشرج داری دانشرجویان در دوران تاعیف یرا تقویرت دیرن ۀموضوت مورد مناقش. 9

ایرن های  هیافتربراسراس امرا  ،مورد بررس. بروده اسرتخت. شنا جامعه های پژوهشهیواره در 
 انرد، کردهداری، آنچه بیشتر دانشرجویان بره آن اشراره  ت دینیفارغ از تاعیف یا تقو، پژوهش

ها به این نتیجه رسیده بودند که بهترر  . آناستاعتقادا  مختلف دوستانشان  تساهل و پذیرش
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

   :گوید م. ،دارد تدریس در ای طوالن. بسیار تجربه که تادان.اس از یک. ،هیچنین .1
 دانشرجوی. هرای اکیرپ در و دارنرد دانشرگاه در ای گسرترده تعامت  که دانشجویان. ،گویم م. اطیینان با

 دارند. قرار دیگر دانشجویان به نسبت بهتری بسیار شرایط در درس. لحاظ از ،کنند .م شرکت

.
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خود بهره ببرنرد. نقاط مشترک ی به اعتقادا  مذهب. یکدیگر نداشته باشند و از سایر کار است
ابتررام بره »، «گذشرته کاهش تعصربا » ،«داشتن تحیل سازنده»مانند  ی.ها از عبار ها  آن

رشد دادن خرود از طریرق انعطراف در »و ، «درک متقابل یکدیگر»، «دیگران عقاید خصوص.
( در پرژوهش 794۲) راد کره قرانع. گونره . هیاناند کردهمعنا استفاده برای بیان این « ها تفاو 

امکران گسرترش روبیره  ،دانشرجویان کارهرای جیعر. کرده است،به این موضوت اشاره  خود
ای معرین در  های مختلف از مسئله تساهل و تحیل عقیده مخالف را از طریق آشنای. با قرائت

 یهرا افترهی در ( نیرز7930) ذکرای. د.کنر فراهم م.و دین.  ،سیاس. های گوناگون علی.،  بوزه
تعامرل برا افرراد بیشرتر و  ،انیدانشرجو عیوم جه رسیده است کهینت نیا کیف. خود به پژوهش

خرود ذکرر  ی.دوران دانشرجو یهرا تیرسوم گوناگون را جزء جرذاب و ی با عقاید و آدابرسازگا
داری و  تغییرر در سربک دیرنبه  ،اندر پژوهش ما تعدادی از دانشجوی ،دیگر سویند. از ا هکرد

انرد  یاد کردهنه یزم در این. مختلف از مواردآنان . اند اشاره کردهاعتقادا  مذهب. خود  تاعیف
 نیکه استگونه  هیان «.مذهب. مدرن بودن»و « مطالعه در زمینه نواندیش. دین.»از:  که عبارتند

ت در خانه، باعرث افرزایش عتیرق زندگ. در پردیس در مقایسه با اقام ،( معتقد است7330)
و موفقیت بیشتر در  ،ماندگاری علی. ،انهجوی لذ های  گرایش عز  نفس، آزادمنش.، هنری،

 ؛شود مذهب( م. به ی)میزان پایبند تدین برنامه، اما کاهش های فوق فعالیت
هرای  دانشجویان. که از معنای گسترش ارتباطا  شرغل. از طریرق عارویت در گرروه. 9

های. ماننرد  ند. عبار ا هبود های هنر و علوم اجتیاع. از رشته اکثراا  ،ندا هگفتسخن ی. دانشجو
دیرز براسراس روابرط  هیره»و ، «ضرور  وجود شبکه بیرایت.» ،«هیدیگر را داشتن هوای»

که دانشجوی. از رشته هنر  جای.تا است؛اهییت این معنا برای دانشجویان  دهندۀ نشان ،«است
پ دوستانه نبود ی، باضر به ترک اکناش. از آنو تحیل ضربه شدید روب.  .جنس با وجود آزار

 .معران با توجه برهاش از دست ندهد.  ندهیهای شغل. را برای آ ارتباط داد بیاند تا م. حیو ترج
دنردان. بره  امیرد ،توان دریافت کره دانشرجویان کسب ارتباطا  شغل. م. موردشده در  بیان

. این مسرئله را اند شتهندا  ر هم از دانشگاه تهران آن ر  انشگاه.از کسب مدرک د شاغل شدن پس
دوران  اسرت کره دربرر ایرن نارر که دانشرجو این نخست :دانست توان به دو موضوت مرتبط م.

شرغل. در جامعره  ۀو دوم اینکه زمینر است، دست نیاورده همهار  و علم الزم را بی.، دانشجو
 ؛نیست برای او فراهم روی هیچ به
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ایران است کره دو جرنس دخترر و پسرر در کنرار  میدان اجتیاع. در نخستین ،دانشگاه. 8
ذهن. افراد از تعامل برا جرنس ان. مع پردازند.  ارتباط م. یو برقرار ،تعامل ،یکدیگر به آموزش

از  .مختلف های ایم با عبار  دهینام «جنسیت. نگرش»گوناگون است. این معنا که ما ، مخالف
ضرور  تعامل با جنس مخالف و کسرب شرناخت بررای »بیان شده است. دانشجویان  سوی

 ،دیگر سویاز  و، «مخالف هر فرد برای تعامل با جنس .نیاز ذات»و  «ازدواج و اشتغال در آینده
هرای  پسررها از تعامرل برا دخترهرا هردف» ،«معذب بودن در باور پسررها»مانند ای  معان.
در  شده مطرح ازجیله مفاهیم ،«برند  انه را از بین م.پسر یها گروه ،دخترها»و  ،«دارند .خاص

توجره اینکره  جالرب ۀ. نکترهستنددانشجوی.  های یید یا رد ارتباط با جنس مخالف در اکیپأت
ند کره ا هبا جرنس مخرالف داشرت تعامل در مورد ای نگرش منف. ،تعداد بیشتری از دانشجویان

مختلرف و ضرعف  های هدور های تعامل. در عدم کسب مهار  دهندۀ نشان توان این امر را  م.
بسرا دانشرجویان  دانست. ده ،ده در نهاد مدرسه و ده در نهاد آموزش عال. ،ما ناام آموزش.

هرا  های تعامل.، در ابتدا وارد اکیپ  امید کسب شناخت از جنس مخالف و یادگیری مهار  به
کره ناشر. از ضرعف  ی.ها .امکمشکت  و نا ایجاد از پساما  ،شوند .های دوستانه م و گعده

 های جنس هم دهند با ناامید شده و ترجیح م. ،ارتباط مناسب و متعادل است شدید در برقراری
بره تعرامت  گروهر.  ،انرد هرا را داشرته از دانشگاه تجربه تعامل برا آن پیشهای  خود که سال

« پسرر و دوسرتدخترر  دوست» شکل صور  فردی و به بپردازند و تعامل با جنس مخالف را به
 ؛داشته باشند

  کننردگان تکاز مشار ای عدهدر  و... .،طبقات جنسیت.،ۀ گرایان تبعیض های دیدگاه. برخ. ۲
به باور دخترها در گرروه  .که تیایل اند کردهدانشجویان اشاره  ؛ برای نیونه، برخ.دارد وجود

هرا  آن شوند. ها م. انه آنهای دوست پاشیدگ. گروه دخترها عامل ازهم دون ،دنشان ندار دوستانه
که دوست. یک دختر و پسر در گروه، بساسیت افرراد را براال  اند کردهتر اشاره  در توضیح جزئ.

عنروان  شود. جالب اینکه در این برین بره نقرش پسرر بره دگ. گروه م.یپاش برد و باعث ازهم  م.
د که بالت نژادپرستانه یا گروه دوستانه که در آن پسرها معتقدن ،شود نی. .توجه «پسر دوست»

طبقات. نیرز در  آمیز های تبعیض وارد نشوند. دیدگاه ای داریم که دخترها در گروهیان و مغرورانه
در  بر این نار اسرت کره اندانشجوییک. از  ،عنوان مثال به ؛گویان وجود دارد برخ. پاسخ بین

کره سراکن جنروب  یرادتنها اف دانشگاه، طیدر مح و دوستانه با دوستانش. غیررسی تعامت 
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هرا و   ندارنرد و دغدغره .تیسرنخ ،بق ورود دارند و اگرر غیرر از ایرن باشرد شهر تهران هستند
پذیرش است. این  قابل معن. و غیر ها برای ما ب. ها و تفریحا  و بت. رفتار و کردار آن سرگرم.

یکر. از که  جای.تاه است؛ نیز دیده شد .و شهرستان .ان تهرانین برخ. دانشجویدر ب نگاه نوت
تیررام  ،اینسررتاگرام در اش هررای تهرانرر. کنررد کرره یکرر. از هیکتسرر. بیرران مرر.ان دانشررجوی

کتس را بتک کرده است. این نگرش در بسیاری از تعامت  دانشجویان دیده  یها .شهرستان
آموزشر. مرا در انتقرال  نارام افرراد و ضرعفی آمروز عردم مهرار دهندۀ  نشران شرود کره .م

ها بره  های ذهن. توسط جامعه و رسانه امل. به افراد از کودک. و نیز انتقال کلیشههای تع مهار 
 .استافراد 

دانشرجویان از  زنردگ. هرا و سربک مهرار که دهد  ها نشان م. از پژوهش . نتایج برخ.7
( و 98-89 ،7337د )پاسکارال و ترنزینر.، شو تحول م.م برنامه های فوق طریق انجام فعالیت

بل مسئله،  محیط، تفکر انتقادی، را ییبا تغ انطباقهیچون آمادگ.  ای .کانون یها .شایستگ
هرا  ای در آن های اجتیاع. و تعهرد و اخرتق برفره ، فهم فرهنگ.، شناخت زمینه.کار گروه

این است  کنیمای که باید به آن توجه  اما نکته ،(79 ،7940پور و هیکاران،  )شارت یابد م.ارتقا 
هرای  تعداد بسیار بیشتری از دانشجویان از عارویت در اکیرپ .عنای ذهنپژوهش ما م که در

گذار با دوستانشان و رفتن به کافه و رستوران و پارک  و و تفریح و گشت گذراندن خوش دوستانه،
 ای ماننرد هرای فرردی یها و توانینرد و مسافر  و مهیان. و سینیا بوده است تا کسب مهار 

هرای  اما کسب مهار  ...،و ،م فرهنگ.، افزایش ایده و ختقیتبل مسئله، فه تفکر انتقادی،
امروری  ادگیرییر هاین قشر ب ابساس نیاز دهندۀ نشان ،های بیشتر تعامل. با داشتن تعداد گزاره

ز ترا یردارومر اند و کج از ورود به دانشگاه در محیط خانواده و مدرسه نیاموخته تا پیش است که
هرای  به دانشرگاه و عارویت در اکیرپ که با ورود د دارندیام واند  ط. کرده ی.دانشجو دوران

 .ختگیگسر هرم از ،انیاز دانشرجو یاریبسر امرا ،را کسرب کننرد .تعامل یها مهار ، دوستانه
ها را ناش. از نداشرتن مهرار  تعرامل. در  جدل و های دوستانه و ایجاد مشکت  و بحث گروه

 ؛دانند میان دوستانشان م.
ن از زنردگ. و دلیرل دوری مسرئوال هگاه هییشه کیبودهرای. دارد و بربوزه رسی. دانش .1

ن و هزینره و سراده دانشرجویان و ایجراد بصراری نرامرئ. میران مسرئوال نیازها و مطالبا  کم
متفراو  اسرت.  ،مانند. برخورد دانشرجویان برا ایرن اتفراق اطتت م. ها ب. ان، از آنیدانشجو
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آمرال و آرزوهرا و  ۀکنند و آن قبل و ناکام. م. ،دگ.، افسر.ها ابساس سرخوردگ آن تعدادی از
خیرال. را در  تفراوت. و بر. شکند. تعدادی راه ب. م.، بت بزرگ. که از دانشگاه در ذهن داشتند

ددار افت شردید شروند. شریاری از نیز لحاظ تحصیل.  بهبت. میکن است  وگیرند  پیش م.
طریرق  بروزه غیررسری. دانشرگاه و از کنند این کسری و کیبودهرا را در  م. دانشجویان سع.

؛ کننرد« جبرران»، دارنرد آنرانبرا  .یکسران های و دانشجویان. که دغدغه شانتعامل با دوستان
کنند و از  م.تر  بخش دوران دانشجوی. را برای خود تلطیف و لذ  سو یکازها  ترتیب، آن این به

فررار از جرو »های. ماننرد  هجیلر. گریزنرد م. آن رسی. دانشگاه و ناار  نااماز  ،دیگر سوی
و ، «زننرد مر. پرس هیره ،ها بالت رسی. بگیره اگه این اکیپ»، «فرمال دانشگاه خیل. خوبه

 ،«دیم های خودمون انجام م. توی گعده ،های. که توی سیستم رسی. امکانش نیست فعالیت»
ز نارضرایت. از د و برا ابرراهند  های دوستانه خود م. که دانشجویان به اکیپ هستند ای از معان.

بخرش عیردۀ  وفاصرله بگیرنرد فارا  ایناز  کنند تتش م. ،فاای رسی. و آموزش. دانشگاه
 .کنند شان پر م. های دوستانه و در جیعدر تعامت  غیررسی. را خود فراغت اوقا  

اسرت کره تغییررا  مهیر. در معنرای ذهنر.  ایرنگویرای ایرن پرژوهش ها و نترایج  یافته
دهد که بایرد در سرطوح  ها و تعامت  غیررسی. دانشجوی. رخ م. وهدانشجویان در قالب گر

هرده دانش و اطتعا  نهاد آموزش عرال. و ، ها توجه شود. در سطح کتن کتن و خرد به آن
اتخراذ  یترر راهبرردی یها سیاست بیشتر باشد،محیط غیررسی. و بیرون. دانشگاه از دانشگاه 

برا شرناخت ایرن معران. های علیر.  ها و گروه دهخرد، دانشک در سطح ،. هیچنینخواهد شد
معان. مثبت. که دانشجویان  گسترش ضینهای آموزش. و درس. خود  ریزی در برنامهتوانند  م.

ت تحصریل یهای رسی. و افزایش جرذاب بر سیاست ،اند آورده دست هدر قالب تعامل گروه. ب
هرای آموزشر.  گرروه ،مثرال یرابر ، تأثیرگرذار باشرند؛های موجروددانشگاه و پر کردن خأل در

نفس،  مانند اعتیادبه ای و ذهن..، تخصص های فن.،  ها و مهار  یتوانیند سبکتوانند در  م.
ک یرعنروان  ان برهیو... را که دانشرجو ،های تعامل. بل مسئله، مهار  ی.، توانایخودکارآمد

ریزی رسری. و اصرل.   عنوان برنامه دانند را به های غیررسی. م. از تعامل و باور در گروهیامت
قائرل بره ان مورد پژوهش در ایرن تحقیرق، یاز دانشجو یتعداد زیاد سفانهأند. متکنخود دنبال 

، «اذیرت کرردن»و بتر. از  نبودنرددانشرگاه برا دانشرجویان  نهیدل. مسئوالوجود ابساس 
هرای غیررسری. و  ن برا فعالیرتمسرئوال رویاروی.و... در  ،«ناامید کردن»، «سنگ انداختن»
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و افسردگ. خرود را از  .سرخوردگ و بت. گاه. ابساس ندخودجوش دانشجویان گتیه داشت
کره بودنرد  بر این نارردانشجویان برخ. از . کردند م. این نوت برخورد در محیط دانشگاه بیان

هرای  داشرتن تعرامت  و تشرکیل اکیرپما را بره  هیراه هستند و م که با مایزیادی دار تاداناس
دهند ما تنها به کتس   ترجیح م. تاداناز اس یتعداد در مقابل،اما کنند،  ق م.تشویدانشجوی. 

مرزابم دانسرتن »ایرن نروت تفکرر و  ؛سروصدا به خانه برگرردیم درس بیاییم و پس از آن نیز ب.
بیشتر دیرده  ،ت مدیریت. دارندیمسئولدر دانشگاه که  تادان.در میان اس« برنامه های فوق فعالیت

اما بدون  ،ها را درک کرد ن دانشگاه از آسیبمسئوال .توان نگران م.گاه. منصفانه ا نشود. ب م.
دانشگاه برا دانشرجویان و شرناخت  مسئوالنو نزدیک. هرده بیشتر  ،زبان. هم ،هیدل. ،شک

های  از آسیب ،بر اینکه سطح آموزش را در دانشگاه باالتر ببرد تواند عتوه ها م. دنیای ذهن. آن
رفت یهردند باید پذ خواهد کاست.دانشجویان نیز تا بد زیادی  .ررسییهای غ ابتیال. گروه

 در یک دانشرگاه محدود بوده و گردآوری اطتعا  مورد مطالعه در این پژوهش افراد که تعداد
 ،بال بااین ،سراسر کشور تعییم داد توان نتایج را به دانشجویان .نی ،بنابراین ؛است انجام شده

هرای  هرای موجرود در دانشرگاه واقعیرت دهندۀ بازتاب یاندازه زیاد ین نتایج تاما معتقدیم که ا
 کشور است.
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