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ABSTRACT 
Prior to the Coronavirus pandemic, the commencement camp in the beginning of the new 
academic year was considered to be one of the unique and distinct traditions of the Sharif 
University of Technology. This paper is the product of a research designed to study the impact 
of holding such an event on the sociocultural atmosphere of this university during 2002 and 
2019. For this purpose, this research uses a twofold conceptual model consisting of “explicit 
cultural goals” and “implicit social patterns”. The main research question is that what was the 
explicit cultural goals and implicit social patterns of the planners and moderators of the 
camping, and what is students' reaction to that? To respond to the first question, interviews 
with main planners, and content analysis of official proposals and documents were used. For 
the second question, qualitative method was applied by interviewing 40 undergraduate 
students and an electronic survey of about 400 students graduated from the university. 
Findings show that while explicit cultural goals was presenting cultural contents to introduce 
several aspects of new academic life style, campus issues and useful educational information; 
some explicit social patterns were repeating each year: “Monopoly in administration, planning 
and managing of the event by the religious student organizations such as Basij and Hey’at”, “key 
role of religious senior group of camp leaders in making new social relations and cultural 
guidance”, “emphasis on camping in Holy religious city of Mashhad in religious 
accommodations dedicated to pilgrims” and “strict gender segregation between women and 
men”. Gathering the results together, depicts that Sharif University’s camp commencement is 
acting as a sociocultural suction motor over the past two decades. Beyond just a camping, this 
event by central organizing of students in a religious network with particular cultural, 
sociological and ideological identities, with isolating and rejecting the less religious students, 
had deeply polarized Sharif University of Technology’s community around a specific religious 
gap, covering other potential sociocultural conflicts. 

Keywords: commencement camp, Sharif University of Technology, analysis of sociocultural 
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INTRODUCTION  

Before the Coronavirus pandemic, the commencement camp was one of the 

unique ceremonies of Sharif University of Technology in beginning of every 

academic year. Being held for welcoming newcomer undergraduate students to 

the university, each year on an average 75 percent of newcomers attended this 

cultural event and more than 100 senior students cooperated as “group leaders” 

to guide them in several days of camping.  

PURPOSE 

This paper is the product of a research, responding to an official request of vice-

chancellor for cultural affairs, conducted under the supervision of the author to 

study the consequences of holding this event on sociocultural atmosphere of the 

Sharif University of Technology in period between 2002 and 2019. For this 

purpose, this research uses a heuristic twofold conceptual model to analyze the 

program of Commencement Camp as a cultural action, and its effects consisting 

of “explicit cultural goals” and “implicit social patterns”. The main questions are: 

What were the explicit cultural goals and implicit social patterns of the planners 

and moderators of the Commencement Camp in these years and secondly, what 

is the reaction of students to this cultural academic event. Finding may depict the 

big picture of dynamics which affected the sociocultural atmosphere of the 

university during these years. 

METHODOLOGY 

To answering to the first question which means finding access to official 

narrative from top executors, 14 interviews with main administrators, and 

content analysis of official proposals and executive transcripts of 

Commencement Camp had been performed. For the second question, which is 

searching for narratives from down  of audiences, a qualitative method by 

interviewing 40 undergraduate students in 2019 and a questionnaire survey of 

students and graduates of two decades was used. 

FINDINGS 

First level of research with regard to the first question reveals two different 

“explicit cultural goals” and “implicit social patterns” in the administration of 

Commencement Camp. While explicit cultural goals was presenting cultural 

contents to introduce several aspects of new academic lifestyle, campus issues 

and useful educational information, some explicit social patterns were repeating 

each year i.e. “monopoly of administration, planning and managing of the event 

by the religious student  organizations such as Basij and Hey’at”, “key role of 

religious senior group leaders in making new social relations and cultural 

guidance”, “emphasize on Camping in Holy religious city of Mashhad in religious 
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accommodations dedicated to pilgrims” and “strict gender segregation between 

girls and boys”. 

   Research findings at the second level which was about students’ reactions to 

this specific cultural and social event shows that while Commencement Camp 

was generally unsuccessful in its explicit cultural goals to present an appropriate 

introductory contents to newcomers, we should consider implicit social patterns 

as its main function in the university’s sociocultural atmosphere; strongly 

demanded by administrations and being felt by students, resulted in two 

opposite orientations, reacting to this implicit social program. 

CONCLUSION 

Gathering together the results, shows that Sharif University’s Commencement 

Camp acted as a sociocultural suction motor in the aforementioned two decades 

which by central organizing of students in a religious network with particular 

cultural, sociological and ideological identities and isolating and rejecting less 

religious ones, had deeply polarized the Sharif University of Technology’s 

community around a specific religious gap, covering other potential sociocultural 

conflicts. Implicitly Commencement Camp, far beyond just a regular official 

camping, is a powerful and hidden religious, masculine, Islamist and anti-

western sociocultural engineering force over the past two decades at the Sharif 

University of Technology.  

NOVELTY 

Methodologically, this research requires a heuristic model to study the 

sociocultural effect of a specific cultural action/event/ceremony. While the 

subject of study was totally unprecedented, this paper includes oral history of 

Sharif University of Technology’s Commencement Camps and a sociological 

report of implicit sociocultural engineering of higher education institutes in 

Islamization plans of the Islamic Republic. 
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 مقاله پژوهشی
های جدید بر  فراتر از یک اردو: بررسی تأثیر اردوی ورودی 

دوقطبی شدن فضای فرهنگی، اجتماعی، و مذهبی دانشگاه  
 صنعتی شریف در دو دهۀ اخیر 

 
 1محمدحسین بادامچی 

   15/05/1401پذیرش:     ؛04/11/1400دریافت: 
 چکیده

های مهم و متمااایز های جدید دانشگاه صنعتی شریف، یکی از سنتا، اردوی ورودیتا پیش از شیوع کرون
آمد. مقالۀ حاضاار، دسااتاورد پیوهشاای اساات کااه تااأثیر شمار میاین دانشگاه در آغاز هر سال تحصیلی به

بر فضای اجتماعی و فرهنگی دانشگاه صاانعتی   1381-1398ی  هاسالبرگزاری این رویداد مهم را در طول  
ای از »اهااداف فرهنگاای ها در الگوی مفهومی دوالیهراستا، اردوی ورودیبررسی کرده است. دراین  شریف

های اصلی پیوهش این اساات کااه . پرسششده استتحلیل  وآشکار« و »الگوهای اجتماعی پنهان« تجزیه
انشجویان چه »اهداف فرهنگی آشکار و الگوهای اجتماعی پنهان برگزارکنندگان اردو چه بوده است؟« و »د

اند؟« برای پاسخ به پرسش نخساات، یعناای روایاات از باااال، از رو  مصاااحبه بااا واکنشی به آن نشان داده
مجریان و تحلیل محتوای اسناد رسمی طرح و برنامه اردوها استفاده شد و برای پاسخ به پرسش دوم، رو  

ز حدود چهارصد نفر از دانشااجویان نفر از دانشجویان و پیمایش الکترونیکی ا  40مصاحبۀ کیفی با حدود  
ها در دستیابی بااه کار رفته است. کارنامۀ ناموفق اردوی ورودیآموختگان دانشگاه صنعتی شریف بهو دانش

های رساامی بلکااه در وبرنامااهدهد که کارکرد اصلی آن را بایااد نااه در طرحاهداف فرهنگی رسمی نشان می
هااا و ( برگزاری انحصاری اردو توسط گروه 1وجو کرد:  و جستچهار الگوی اجتماعی نهفته در مدیریت ارد 

( نقش کلیدی شبکۀ 2های دانشجویی دیگر؛ وییه بسیج و هیئت و عدم مشارکت گروه های مذهبی، بهکانون
( برگاازاری اردو در فضاااهای 3های مذهبی در ایجاد روابااط اجتماااعی و الگوسااازی دانشااجویی؛  سرگروه 

دهااد کااه ها و پیمااایش نشااان می( تفکیک جنسیتی. تحلیل نتایج مصاحبه4؛  ای در مشهدمذهبی حسینیه
مثابه موتوری عمل کاارده اساات کااه بااا های دانشگاه صنعتی شریف در طول دو دهۀ اخیر، بهاردوی ورودی

برکشاایدن دانشااجویانش بیشااتر مااذهبی و مناازوی کااردن دانشااجویانش کمتاار مااذهبی، گساال و دوقطباای 
 ی را پیرامون مذهب در دانشگاه صنعتی شریف پدید آورده است.اجتماعی بزرگ افرهنگی

 اجتماعیادانشگاه صنعتی شریف، دوقطبی شدن مذهبی، تحلیل تأثیر فرهنگی اردوی ورودی،  :ها کلیدواژه
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 ایاران تهاران، تف،ع وزارت اجتماعی و فرهنگی  مطالعات  مؤسسه  فناوری،  و  علم  مطالعات  گروه   شناسی،جامعه  استادیار  .1
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 مقدمه . 1

هم برتاارین دانشااگاه مهندساای  برای ورود به دانشگاه )آن   ها سال آموزانی که  لحظۀ ورود دانش 
کننااده و پراهمیاات باارای زیساات  ای تعیین انااد، هنگامااه دازی و تاا   کرده کشااور( رایاااپر 

ی  ها سااال آمااوزانی کااه پااح از تحماال  دانشااگاه، و کشااور اساات؛ دانش  دانشگاهی دانشجو، 
آمیز از آزمااون سراسااری ورود بااه  فرسای تحصیل و آمادگی برای کنکور و گذر موفقیت طاقت 

کننااد و  جوی دانشگاه صنعتی شریف« تصور می دانشگاه، اینک خود را در قامت جدید »دانش 
های جدید دانشگاهی چون دانشگاه صنعتی شریف را بایااد  رو است که اردوی ورودی ازهمین 

پذیری نخبگان کشور و گذار به بلوغ اجتماعی، بزرگسااالی، و  آیین و مناسک مهمی در جامعه 
انشگاه، و دولت در کنار دانشجو  د  شمار آورد. آیین پراهمیتی که سه نهاد خانواده، شهروندی به 

آمااوز، پاایش از ورود  شود. دانش رسند و در طول زندگی افراد، هرگز تکرار نمی در آن به هم می 
به دانشگاه، با ت   تحصیلی پیوسته در پی اثبات خویش است و پح از ورود به دانشگاه، به  

علماای، شاا لی، و    تنهایی بااا مشااک ت تحصاایلی، شود تااا خااود بااه حال خود واگذاشته می 
رو شود. این، تنها مقطعی است که فرد، خانواده، نهاد دانشگاه، جامعه،  زندگانی خویش روبه 
 نگرند. نفع هستند و با هیجان و امید به صحنه می و دولت، همگی ذی 

های دانشگاه صنعتی شریف از حدود در میان اردوهای ورود به دانشگاه، اردوی ورودی
ای یافتااه اساات و تدریج اهمیت و جایگاه ویاایه تاد آغاز شده و بهی نخست دهۀ هش هاسال

شااود. پاایوهش عنوان یکی از رویدادهای مهم دانشگاه با جدیت زیادی دنبال می هرساله به
هااای دانشااگاه صاانعتی شااریف از حاضر، پح از برگزاری تقریبًا بیست دوره اردوی ورودی

این است که یک ارزیابی کلی و عمااومی از  تا پیش از شیوع کرونا، در پی  1380اوایل دهۀ  
تأثیرات فرهنگی و اجتماعی این اردو در فضای دانشگاه صنعتی شریف در این مقطع خاص 

 .1تاریخی، ارائه دهد

 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 حساینی، سیدحسان دکتار  شاریف، صانعتی دانشگاه وقت  فرهنگی  معاون  سفار به  که  است  پیوهشی  از  برگرفته  مقاله،  این  .1
 معاونات باه و اجارا  دانشاجویان، از تیمی کمکبه و نگارنده توسط شریف،  صنعتی  دانشگاه  علم  فلسفۀ  گروه   علمی  هیئت  عضو

 ارائاه  شریف  صنعتی  دانشگاه  رئیسۀهیئت  به  1399  سال  آغاز  در  نیز   آن  از  گزارشی  و  شد  تحویل  شریف  صنعتی  دانشگاه  فرهنگی
 است. آمده  پیوهش  این  از  تری دقیق  مشخصات  تشکر، و تقدیر   بخش در  شد.
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 . پیشینۀ پژوهش 2

طور مشااخ ، اردوهااای های علمی منتشرشده، اثااری وجااود ناادارد کااه بااهدر میان مقاله
هااای مشااابه، تااأثیرات فرهنگاای د. گروهاای از پیوهشورودی دانشگاه را بررسی کرده باشاا 

( بااا اسااتفاده از رو  1395انااد. رازقاای و دیگااران )اردوهای راهیااان نااور را بررساای کرده
 های دفاع مقدس،ترویج ارز   هایی چون ازخودگذشتگی،مصاحبۀ کیفی و استنتاج مقوله

اند که »تجربۀ سفر راهیان هشرایط سخت شهدا، و... از مصاحبه نتیجه گرفت عشق به کشور،
گیری یا بازتولیااد حافظااۀ های جنگ به نسل جدید، موجب شکلنور از طریق انتقال ارز 

 فردی و جمعی مثبت از جنگ در جامعه خواهد شد«.
ای دربارۀ میزان اثربخشی فرهنگی برنامۀ نامهای با گردآوری پرسشابیا و خانی در مقاله

انااد، بااا بررساای های هنجاری یادشده را تأیید کردهه تقویت ارز بر اینکراهیان نور، افزون 
های اند که بخشهای گوناگون آن نتیجه گرفتهرضایت مخاطبان اردوی راهیان نور از بخش

تر بوده و »زائااران، باایش از بخش آن موفقآگاهی اهای معرفتی احساسی اردو از بخشاقلبی 
دنبال اعتقادات و باورهااای قلباای هسااتند« شند، بهآنکه در پی آگاهی و شناخت )دانش( با

 (.1391)ابیا و خانی، 
تأثیر اردوی راهیااان نااور باار نگاار  رفتاااری مسعودی و نوغانی در پیوهشی با عنوان »

بار پیش از اردو و بار دیگر « یکشناختی دانشجویان نسبت به مقولۀ شهادت )مطالعه پانل(
از دانشجویان حاضر در این اردو از دانشگاه پیااام نااور  نفر 300پح از اردوی راهیان نور با 

اند و به همین نکته بساانده های موجود را نشانۀ اثرگذاری اردو دانستهمصاحبه کرده و تفاوت 
 (.1392اند. )مسعودی و نوغانی، کرده

بررساای تأثیرگااذاری ساابکتکین ریاازی و جعفااری نیااز در پیوهشاای بااا عنااوان »
آمااوزان متوسااطۀ آموزی )مطالعۀ موردی دانشای راهیان نور دانشفرهنگی اردوهااجتماعی 

دلیل گذشتن زمان اردو، امکان مقایسۀ نتایج دو ( با این استدالل که به1398)  شهر کرج(«
نامۀ واحاادی را میااان گروهاای از نامه، پاایش و پااح از اردو وجااود ناادارد، پرسااشپرسااش
اند، توزیع کرده و باال بودن تعلق ت نکردهکنندگان در اردو و گروهی که در اردو شرک شرکت 

زیستی، و الگوگیری از شهدا را گااواهی داری، سادههای ارزشی مانند دینبه برخی شاخ  
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اند. البتااه ایاان اسااتدالل، هااا دانسااتهبر تأثیر مثبت اردوی راهیان نور بر ارتقااای ایاان ارز 
زان ارزشی از سفر راهیااان نااور و آموتواند به استقبال معمول دانشنادرست است؛ زیرا، می 

 نه کارکرد اردو. استقبال نکردن دیگران مربوط باشد،
های  ارزیااابی میاازان اثربخشاای برنامااه کریمیان و صفایی اصل، در پیوهش خود با عنااوان » 

«، مت یر موردنظر را بدون ارجاع به مخاطبان برنامه و از طریااق  تربیتی دانشگاه فرهنگیان ا فرهنگی 
های آزاداندیشاای، کمتاارین، و  انااد کااه کرساای از استادان، بررسی کرده و نتیجه گرفته   نظرخواهی 

 (. 1400اند )کریمیان و صفایی اصل،  های شهدا، بیشترین اثربخشی را داشته برنامه وییه 
زاده نیز در پیوهشی با عنوان »کارکردهای اجتماعی انق ب اس می: افتخاری و حسین

شناختی موضوع در میدان واقعاای، جای بررسی عینی و جامعهه« بمطالعۀ اردوهای جهادی
گاه را دربارۀ آثار و فواید اردوهای جهادی، جایگزین بررسی عینی مساائله دیدگاه های افراد آ

 (.1395زاده، ؛ حسین1395زاده، اند )افتخاری و حسینکرده
رشده )برنامۀ فرهنگی، اند که رویداد برگزاهای یادشده در پی این نبودهیک از مقالههیچ

ای اجتماااعی از روابااط برگزارکنناادگان و اردوی راهیااان نااور، اردوی جهااادی( را در زمینااه
، دانشیار گااروه 1فو چوان زمینه، مقالۀ لی اینکنندگان در اردو قرار دهند. تنها استثنا درشرکت 

اساات،   چین، و همکاااران اوساات کااه کوشاایده  2مطالعات خاورمیانۀ دانشگاه شمال غرب 
ظهور و گستر  این اردو را در بافت اجتماعی دهۀ هشتاد شمسی دنبال کند که از قضا، بااا 

های دانشگاه صنعتی شریف نیز مشترک اساات. زمینه و زمانۀ تولد و گستر  اردوی ورودی
یافتااۀ فرهنگاای و اگرچه تحلیاال ایاان نویسااندگان دربردارناادۀ ساانجش میاادانی آثااار تحقق

شناسی برگزاری این اردوها نتیجااه ان نور نیست، اما با تمرکز بر جامعهاجتماعی اردوی راهی
گیرند که در راهیان نور، از یادآوری خاااطرات جنااگ ایااران و عاارات در راسااتای تاارویج می 

جنگی، و کشوری در قالب جنبش گسااتردۀ اجتماااعی ایااران تاریخی،  های مذهبی،  دیدگاه
ور با استفاده از الگوی شهدا، تقویت ایمان و هویت شود. تجربۀ اردوی راهیان ناستفاده می 

مذهبی و ملی بسیاری از زائران را در پی دارد؛ بنابراین، دولت ایران، به هدف اصلی خود از 
 (.1399ها، دست یافته است« )چوان و دیگران، گونه فعالیت برگزاری این

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ار اجتماااعی و فرهنگاای  شااده باارای ساانجش آثاا هااای انجام با توجه به پیشینۀ محاادود پیوهش 
لحاظ موضااوع،  شااده، پاایوهش حاضاار بااه ریزی برنامه رویاادادها، مراساام، و اردوهااای ازپیش 

 آید. شمار می شناسی، و ساختار نظری تحلیل رویداد پیوهشی، پیوهشی جدید و ابتکاری به رو  
 
 . روش پژوهش3

رگزارکنناادگان و شااود: بهای جدید دانشااگاه از دو دسااته بااازیگر تشااکیل می اردوی ورودی
های طورمعمول، الگوهای ارزیابی برنامااههای جدید دانشگاه. بهمخاطبان یا همان ورودی

گرایی هستند: نخست اینکه برنامۀ فرهنگی را اقدامی در سطح فرهنگی، دچار دو گونه تقلیل
کااه کننااد و دوم اینشمار آورده و از تأثیرات پنهان اجتماااعی آن غفلاات می ذهنی و دانشی به

کنند که تنهااا شاادت و ضااعف پااذیر  پیااام را بایااد مخاطب را موجودی منفعل تصور می 
؛ 1395؛ سلطانی و خااانی،  1387  دربارۀ او سنجید )برای نمونه ن.ک: طلوعی و رحمانی،

های های خااود را بااا هاادف(. اگرچااه برگزارکنناادگان، برنامااه1395زاده، فرزانااه و امیریااان 
شناختی، محصااول نهااایی لحاظ مدیریتی و جامعهند، اما بهکنمشخصی طراحی و اجرا می 

انااد، بلکااه ترکیباای از دو پدیاادۀ کااامً  ریزی کردهاین اردو، نه لزومًا آنچااه مجریااان برنامااه
ها نشااان متفاوت است: نخست، واکنش فرهنگاای خودآگاااهی کااه دانشااجویان بااه برنامااه

هااای جدیااد، ای کااه ورودیشاادهینتعیدهند، و دوم، الگوهای اجتماعی عینی و ازپیشمی 
ای در تأییااد، رد، یااا ت ییاار ایاان شوند و اردو، تأثیرات ناخواستهها وارد دانشگاه می همراه آن 

الگوها دارد. در پیوهش حاضر، دستۀ نخست را »تأثیرات فرهنگی« و دستۀ دوم را »تأثیرات 
 ان است.ایم که اولی، آگاهانه و دومی، ضمنی و پنهاجتماعی« نام نهاده

 
 ها . شمایی از پیچیدگی و نحوۀ تحلیل کارکرد اردوی ورودی1نمودار 
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 های میدانی نیاز دارد:بنابراین، چنین پیوهشی به دو دسته داده
ها چااه بااوده اساات؟ )فرهنگاای آشااکار و . طرح و برنامۀ برگزارکنندگان اردوی ورودی1

 اجتماعی پنهان(؛
اند؟ )فرهنگاای آشااکار و های رسمی اردو داشتهه. مخاطبان اردو چه واکنشی به برنام 2

 اجتماعیش پنهان(.
 ایم: در پیوهش حاضر برای رسیدن به پاسخ این دو پرسش از دو رو  پیوهش زیر بهره برده 

اندرکاران، فعاااالن دانشااجویی، و . برای پاسخ به پرسش نخست: مصاااحبه بااا دساات 1
 تحلیل محتوای اسناد مرتبط؛

 نامه با دانشجویان؛ش دوم: مصاحبۀ کیفی و پرسش. برای پاسخ به پرس 2
افزون بر این موارد، ت   شد که پایایی و اعتبار پیوهش، از طریق هماهنگی بااا منااابع 

 زیر تقویت شود:
 ؛1398های دانشجویی در سال نظرخواهی از دانشجویان فعال تشکل •
 نظرخواهی از استادان دانشگاه صنعتی شریف؛ •
 نامه(؛یافته در بخش آزاد پرسشدانشجویان )بازتابنظرات مستقیم  •
 .1شناختی فعاالن دانشجویی در چند سال گذشتهاستفاده از اسناد و مطالب آسیب  •

 شرح زیر است:بنابراین، مراحل این پیوهش برای پاسخ دادن به دو پرسش یادشده به

 . روایت از باال، به رو  کیفی؛1
 . روایت از پایین، بخش کیفی؛2

 . روایت از پایین، بخش کّمی.3

 

 . مرحلۀ نخست پژوهش4

برای پاسخ دادن به پرسش نخست در مرحلۀ نخست )روایت از باال به رو  کیفی( اجرای 
هااای اندرکاران اردوهااای ورودیای بااا دساات یافتهساخت های کیفی نیمهمجموعه مصاحبه

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 مقالاه ایان  در  پایوهش  اعتباار  و  پایاایی  تقویات  بارای  جاانبی  هایفعالیت  این  پیوهشی،اعلمی  مقالۀ  محدودیت  به  توجه  با  .1
 است.  نشده  منعکح
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ت که اسامی آنها در جدول ( در دستورکار قرار گرف 1381-1398هیجده سال موردبررسی )
 انجام شده است(: 1398ها در دی ماه سال زیر آمده است )تمام مصاحبه

 

 شوندگان در مرحله نخست پژوهش فهرست مصاحبه .1جدول 
 

 توضیحات )در زمان انجام مصاحبه(  نقش در اردوی ورودیها نام و نام خانوادگی
 دانشجو 97مسئول اردو وروی  محمدجواد ابوطالبی

 دانشجو 95مسئول اردو ورودی  محمدجواد اکبری 
 دانشجو 96مسئول اردو ورودی  ایمان جامی مقدم 

 1399تا  1395معاون فرهنگی دانشگاه از سال  سیدحسن حسینی
عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه 

 صنعتی شریف 

مشاور معاون فرهنگی کنونی دانشگاه و از طراحان و  جواد درویش
 83دانشجو ورودی  85و 84ی هاسالکاران اردو در اندردست

 دانشجو 94مسئول اردو ورودی  امید سیفی 
 دانشگاه، سردبیر روزنامه شریف   92ورودی   اندر کار اردو در چند سال متوالی دست جواد شاکر 

 حوزه دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف مدیر     89مسئول اردو ورودی  شیرمحمدی  فرهاد
 )ع( عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین 84و  83ی هاسال اندرکاران اردو در ستد از ری علی طاه

 97تا  85اندرکاران اردو از سال از دست سیدمحمدحسین قریشی 
گروه پیوهشی توسعه مدیریت مرکز  مدیر 

 های مجلح شورای اس میپیوهش
 عضو هیئت علمی دانشگاه شریف     90تا   75ی  ها سال مدیر فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف در   محمد میرزایی 

ها در از دست اندرکاران و طراحان اردو ورودی سعید حسنزاده
 التحصیل رشته اقتصاد برت و فارغ   79ورودی   91-81ی هاسال

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت     90مسئول برگزاری اردوی ورودی سال  سید ایمان میرعمادی
 دانشگاه صنعتی شریف

کارشناس فرهنگی در نهاد رهبری دانشگاه   81-83ی هاسالهای اندرکاران اردوی ورودیاز دست ضی یاری مرت 
 98تا  81ی هاسال شریف در 

های حساس متناسااب بااا پرسااش پاایوهش کااه برای استخراج مجموعه مفاهیم و مقوله
دربااارۀ  تواند به هدایت مصاحبه و تحلیل محتوای آن کمک کند، اسناد و متااون موجااودمی 

نامۀ اردوهای ورودی همراه بااا گروهاای از دانشااجویان دارای تجربااه در برگاازاری طرح و بر
 .1های حساس اولیه، شناسایی و گردآوری شدندها، بررسی، و برخی گزاره اردوی ورودی

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 امینای هفاطما و اساماعیلی، حسن کیانی، مرتضی اص رزاده، مینا آقایان و  هاخانم  شریف،  صنعتی  دانشگاه  فعال  دانشجویان  .1
 در خاود کهااا نگارناده باه داشاتند مشاارکت 1396-1399 یهاسال در شریف صنعتی دانشگاه هایورودی اردوی چند در  که

 مفااهیم ایان دهیشاکل در ااابود شاریف صانعتی دانشاگاه در اردو این  ریزانبرنامه  و  برگزارکنندگان  از  1385-1389  یهاسال
 کردند. زیادی  کمک  حساس،
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 . اهداف فرهنگی آشکار 1-4

رود  نتظار می انشگاه ا های د لحاظ اهداف فرهنگی، از برگزاری اردوی ورودی برپایۀ اسناد رسمی، به 
 پذیری در سه بعد زیر را دربرگیرد: سوی جامعه گیری به ای و جهت که محتوای فرهنگی و رسانه 

پااذیری هااویتی، مااذهبی، اخ قاای، های فرهنگاای و جامعهالف( شخصیتی )هاادایت 
 ای، اداری، و سبک زندگی(؛رفتاری، مشاوره 

های گاهی، تشکلدگی خوابوط به زنهای مربدانشجویی )آمادگی اش لی اب( تحصیلی 
های علمی، آشنایی با رشتۀ تحصاایلی، مشاااورۀ تحصاایلی، هدفمناادی دانشجویی، انجمن

 ش لی، ادامۀ تحصیل در خارج از کشور(؛

های صاانعتی، دوستانه، امید به آینااده، نیازمناادیهای وطنعمومی )آموزه اج( نخبگانی 
 مسائل مربوط به توسعۀ کشور(؛

 ی پنهانی اجتماع. الگوها 2-4

شده در قالااب اهااداف ساااختاری، الگوهااا و ساااختارهای اجتماااعی بر موارد مطرح افزون 
گاه نیستند، اما نقش بسیار چشاامگیر و مهماای در پیشاز موجودی نیز وجود دارند که خودآ

تااوان بااه دو دسااتۀ کلاای ها و تأثیرات آن دارند. این الگوهااا را می گیری اردوی ورودیشکل
ماعی مربااوط بااه مخاطبااان ورودی جدیااد دانشااگاه و الگوهااای وهای اجتکرد: الگتقسیم  

وگوهااای اولیااه در ریزان اردو. برپایااۀ گفت مدیریتی مربوط بااه مجریااان و برنامااهااجتماعی 
هایی که یک دانشجوی ورودی جدید بااا آن ترین چالشهای مشورتی پیوهش، مهمنشست 

گیری او بااا کااه امکااان ارتباااط اعی اساات  های اجتمای از شکافشود، مجموعهرو می روبه
کنااد کااه درصااورت تصااحیح کند و ساختارهایی را ایجاد می هایش را مختل می ورودیهم

بر الگوهای اجتماعی روابط دانشجویی داخل  هاسالتواند تا ها می نشدن در اردوی ورودی
 اند از:ها عبارت ترین این شکافدانشگاه سایه بیندازد. مهم

 ای بودن دختران(؛ساس جنح دوم و حاشیهسیتی )اح شکاف جن •

 ها(؛شهرستانی )احساس بیگانگی شهرستانی اشکاف تهرانی  •

هااای طبقااات فرودساات و افااراد شکاف طبقاتی )احساااس ضااعف فرزناادان خانواده  •
 بضاعت مالی(؛کم
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 آموختگان مدارس غیرمشهور(؛شکاف میان مدارس )احساس ضعف دانش •

های با وجهۀ شدگان رشتهبینی و احساس ضعف در قبول کمای )خودرشتهبینشکاف    •
 پایین(؛

 ها(؛بندی داخلی ورودیها )سایۀ رتبۀ کنکور بر طبقهالمپیادیاهاشکاف بین رتبه •
 سبب داشتن عقاید مذهبی خاص(؛شکاف مذهبی )احساس بیگانگی به •

 ؛ها(رودیبی شدن وایدئولوژیک )دوقطبی یا چندقطاشکاف سیاسی  •

خارج )متمایز شدن گروهی که هدفی جااز مهاااجرت اشکاف ادامه تحصیل در داخل  •
 از کشور ندارند(.

صورت افقاای بر اینکه ممکن است بهها، افزون نکتۀ بسیار مهم این است که این شکاف
 ای عمااودی میااان گونااههای جدید وجود داشته باشند، ممکن است بهدر میان خود ورودی

وجود آیند و بر روابط افقی نیز تأثیر بگذارند زارکنندگان و سخنرانان اردو بهان و برگدانشجوی
هاساات. که یکی از اهداف پیوهش حاضر، بررسی میزان و نحوۀ تأثیر اردو باار ایاان شکاف

های جدید، مجریان اردو نیز ممکن است بدون خودآگاهی، درون بر ورودیدرواقع، افزون 
دلیل تکاارار، ای قرار داشته باشند کااه عماادتًا بااهوهی وییه تی، و گرعی، طبقاساختار اجتما

وگوهای نشست اولیۀ مشاوران باتجربۀ پیوهش، برخی بدیهی انگاشته شده است. در گفت 
های رسد، نقش مهمی در وییگی نظر می مدیریتی که بهاترین این الگوهای اجتماعی از مهم

هااای اند و بساایاری از واکنششااتهشااریف دا  اه صاانعتی های دانشااگعینی اردوهای ورودی
 اند، به این شرح است:آشکار یا پنهان را در پی داشته

 های مذهبی؛ها و کانون الگوی برگزاری اردو توسط گروه •

 الگوی نظارت و عدم مداخلۀ مستقیم معاونت فرهنگی دانشگاه در اردو؛ •

 ؛1الگوی مدیریت سرگروهی اردو •
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 برقاراری  و  جدیاد  ورودی  دانشاجویان  بهتار   مدیریت  برای  شریف  صنعتی  دانشگاه  ورودی  اردوهای  خاص  رگزاریب  سبک  در  .1
 اردو  برگزارکننادۀ  نیروهاای  از  یکای  باه  دانشاجویان  از  نفر   10-20  مشخ   گروه   هر   حدود  اردوگاهی  مسئولیت  دوستانه،  روابط

 امتیااز  و  منزلات  ناوعی  از  طبیعای  طوربه  نقش  این  واسطۀبه  رگروه،س  ازآنجاکه  دارد.  نام  »سرگروه«  اصط ح به  که  شودمی  واگذار
 دانشاگاه در گذشاته یهاساال در سارگروه  انتخاب نحوۀ شود،می برخوردار جدید هایورودی  میان  در  فرهنگی  نفوذ  و  اجتماعی

 است. بوده  گوناگون  فرهنگی  هایگروه  میان  کشمکش و  موردمناقشه  همواره  شریف،  صنعتی



 

 ران فرهنگی ای   حقیقات فصلنامه ت 
 

 
 

76 
 3شماره    ، 15    دوره 

 1401پاییز  
 59پیاپی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها؛ تی در تعیین سرگروهی و تشکیاص عقیدتالگوهای خ  •

 الگوی برگزاری اردو در مشهد؛ •

 گذاری اردو؛ریزی و سیاست الگوی عدم مداخلۀ دختران در برنامه •

 الگوی تفکیک جنسیتی در مراسم؛ •

 ها؛های علمی در اردوی ورودیهای فرهنگی و انجمنالگوی عدم مشارکت کانون  •

 ؛1ایالگوی اسکان حسینیه •
 وی مشارکت اندک استادان؛لگا •

 ها؛باالیی الگوی برقراری روابط دوستانۀ پایدار با سال •

 .2ها با مهاجرت به خارج از کشورالگوی مخالفت سرگروه •

 

 . مرحلۀ دوم 5

دساات آوردن روایاات از پااایین، های اردو و بهبرای کشااف واکاانش دانشااجویان بااه برنامااه
رویااارویی مخاطبااان بااا اردو و برآینااد کااه شاایوۀ اری اساات  تاارین اباازمصاحبۀ کیفی، مهم
ای گونااهموجود )بهپیششناختی ازداده میان سه نیروی الگوهای جامعهمعادالت واقعی رخ 

کنااد و پیچیاادگی ریزی فرهنگی اردوها را آشااکار می ها( و برنامهمدیریتی و در میان ورودی
دهااد. تاحاادی نشااان می یرنااد را  گپیش می سناریوهای گوناگونی که دانشجویان در اردو در

هااایی را مشااخ  تعمیم بااه کاال جمعیاات نیساات، امااا حالت اگرچه مصاحبۀ کیفی، قابل
هااا و فهاام گیرد، امکان تفسیر بهتر دادهکه در کنار پیمایش کّمی قرار می کند که هنگامی می 

حبۀ این، مصااابرافزون گذارد. تأثیرات فرهنگی و اجتماعی اردو بر دانشگاه را دراختیار ما می 
 های حساس اولیه.کیفی، فرصتی است برای محک زدن و بازسازی مقوله

ها را برای انجام مصاحبۀ کیفی مرحلۀ دوم پیوهش ت   کردیم تنااوع زیااادی از نمونااه
های گوناگون رویارویی دانشجویان ورودی جدید را با اردو آشکار برگزینیم که بتواند شکل

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 بلکاه اردوگااهی، خوابگااهی هاایاتات در ناه و هتل در  نه  را   هاآن  که  است  دانشجویان  دادن  اسکان  زا   خاصی  سبک  منظور،  .1
 دهند.می  اسکان  مشهد،  شهر  در عمدتاً   بزرگ،  هایحسینیه در مجتمع و  یکجا  صورتبه
 زیسات در  کنندهیینتع   و  عمول،م  متداول،  همیشگی،  مباحث  از  پذیر «  »دریافت  اصط ح به  یا  کشور  از  خارج  به  مهاجرت  .2

 است.  شریف  صنعتی  دانشگاه  دانشجویان  اجتماعی و  فرهنگی،  تحصیلی،
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حاظ رشته، سااال ورود، شااهر محاال سااکونت، مااذهبی/ لنده بهشوصاحبهکند؛ تنوع افراد م 
ای بودن، المپیادی بودن، و.... با توجه به اهمیت ثباات تجربااۀ غیرمذهبی بودن، ت ییررشته

های سه سال اخیر دانشگاه، نفر از ورودی  43زیستۀ ناب و نزدیک دانشجویان، مصاحبه با  
ذیرفته باشد، محور پیوهش قرار گرفاات. تأثیر پ  هاوی آن های ثانآگاهی که درکشان کمتر از  

هایی دربارۀ تجربۀ کلی دانشااجویان از یافته، پرسشساخت ای نیمهراستا، در مصاحبهدراین
 های حساس فرهنگی و اجتماعی، مطرح شد.ها از مقولهاردو و ادراک آن 

 

 . مرحلۀ سوم 5

تعمیمی از روایاات از ویر قاباالآوردن تصاا دساات  منظور تقویت گام دوم و بهدر گام سوم، به
شااده، تاا   شااد کااه نامۀ طراحی پایین دانشجویان، از رو  کّمی استفاده شد. در پرسش

های اجتماعی واکنش دانشجویان ورودی دو دهۀ اخیر دانشگاه به اهداف فرهنگی و شکاف
ی مشااخ ، هااایای طیف لیکاارت بااه گزاره گزینههای پنجها در قالب پاسخاردوی ورودی

برپایااۀ نفر ورودی جدیااد دانشااگاه،    1000ود. با توجه به تعداد میانگین سالیانۀ  سنجیده ش
درصااد  95در سااطح اطمینااان  (d=0.05)درصد  5فرمول کوکران و با درنظر گرفتن خطای 

=3.84)2(t    و(p=q=0.5)هااای پااانزده سااال ؛ تعداد نمونۀ موردنیاز از جامعۀ آماااری ورودی
 نفر است. 384ریف، صنعتی ش گذشتۀ دانشگاه

 
پاسخ وجود دارد و انحااراف معیااار   290کم  ها، دست با توجه به اینکه برای بیشتر گزاره 

بااا   16/0تااوان بااازۀ اطمینااان را حاادود  است، می   4/1ها، کمتر از  پاسخ تقریبًا همۀ پرسش
ک نامۀ الکترونیاا پرسااشدرصد برای نتایج هاار پرسااش درنظاار گرفاات.    95سطح اطمینان  

التحصی ن دانشگاه، از طریق ایمیاال، باارای ک روابط عمومی و انجمن فارغکمده بهشتهیه
نامۀ پرسش  400آموختگان پانزده سال اخیر فرستاده شد و بیش از  همۀ دانشجویان و دانش

 دست ما رسید.شده در این فرایند بهتکمیل
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 های پژوهش. یافته6

ی روایاات از رتیب در سه مرحلااهوهش به تاجرای پیهای بدست آمده از  در این بخش یافته
 گردد.باال به رو  کیفی و روایت از پایین در دو بخش کیفی و کّمی بیان می 

 . مرحلۀ نخست: روایت از باال، به روش کیفی 1-6

ایم به ایاان پرسااش پاسااخ دهاایم کااه »اهااداف فرهنگاای و  در این مرحله از پیوهش، کوشیده 
ای باارای  بوده است؟« اگرچه پیشینۀ برگزاری برنامه  اردو چه   رکنندگان های اجتماعی برگزا زمینه 

و پااح از   1360ی دهااۀ ها سااال های جدید در دانشگاه صنعتی شریف، به استقبال از ورودی 
گردد و برخی رویدادهای مشابه آن مربوط به فعالیت جهاد دانشااگاهی  انق ب فرهنگی بازمی 

(،  1369مونااه ن.ک: م نااوروزی،  عنوان ن اساات )بااه   1371تا  1369های ها در سال دانشگاه 
متوقف شده بود تا اینکه مسئوالن   ها سال برگزاری چنین رویدادی در دانشگاه صنعتی شریف، 

بااار دیگاار پیشاانهاد برگاازاری برنامااۀ اسااتقبال از دانشااجویان   1381فرهنگی دانشگاه در سال 
ها  . جشن ورودی رح کردند د، را مط صورت اردوگاهی و در شهر مشه بار به جدید، این   ورودی 

ها  برنامۀ دانشکده و خودجو ، توسط دفاتر فوت  در قالب مراسمی پراکنده   1381پیش از سال  
جمعی برای  ، دانشگاه به این نتیجه رسید که یک اردوی دسته 1381شد، اما در سال  برگزار می 

و از همان  زاده( ن به با حس های کارشناسی برگزار کند )مصاحبه با میرزایی/ مصاح همۀ ورودی 
واگااذار کاارد؛ ایاان اردوهااا،    1های مذهبی دانشگاه ها را به گروه تاریخ، برگزاری اردوی ورودی 

منظور تداوم وجهۀ زیارتی و مذهبی آن، بیشتر در مشهد و محاایط  برپایۀ یک سنت نانوشته و به 
دوی ورودی،  اینکه ار توجه به  شود. بنا به گفتۀ مسئوالن وقت دانشگاه: »با  ای برگزار می حسینیه 

اولین مواجهۀ دانشجویان با دانشگاه است، الزم بود که مجریان اردو، دانشااجویان مااذهبی و  
متدین دانشگاه باشند تا باااب آشاانایی بااا ایاان افااراد باااز شااود و همچنااین، اط عااات مفیااد  

رزایاای(.  فرهنگی توسط افاارادش درسااتی بااه دانشااجویان منتقاال شااود« )مصاااحبه بااا می ا علمی 
های مذهبی دانشااگاه )ماننااد هیئاات الزهاارا، بساایج، و  رتیب، مدیریت فرهنگی با گروه ت این به 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 اسات: هماهناگ نیاز  هااآن اساتقرار محل با که شوندمی تقسیم دسته سه  به  شریف  صنعتی  دانشگاه  در  دانشجویی  هایگروه   .1
 حضاور رضاایی«، »شاهید باه موساوم برنامه،فوت انساختم  و  هادانشکده  در  بیشتر   که  برنامهفوت  و  فرهنگی  هایکانون  و  هاگروه 

 باه هااآن دفااتر  از برخای اخیار، یهاسال در  و  داشتند  دفتر   رهبری   نهاد  ساختمان  در  بیشتر   هاسال  تا  که  مذهبی  هایگروه   دارند.
 د.دارن دفتر   سیناابن ساختمان در  که  دانشجویی  هایتشکل سوم، و  شد.  منتقل رضایی  شهید ساختمان
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، جلسااه برگاازار  که در دفتر نهاد رهبااری نیااز فعالیاات داشااتند ها(،  های مذهبی خوابگاه کانون 
و    کرد تا مسئول اردو را انتخاب کند. همچنین، با توجه بااه اینکااه ایاان اردو، برنامااۀ علماای می 

آمااد، الزم بااود کااه ماادیریت فرهنگاای  شاامار می انشگاه صاانعتی شااریف به ی رسمی د فرهنگ 
دانشگاه، مسئوالن اجرایی آن را نیز انتخاااب کننااد )مصاااحبه بااا میرزایاای(. تااا پاایش از سااال  

هااای جدیااد  های برنامۀ اسااتقبال از ورودی ها به مشهد، یکی از بخش ، اردوی ورودی 1384
ها  های ورودی دیگری را در دانشااکده برنامه نیز جشن وت های ف وه آن، گر ر ب دانشگاه بود و افزون 

ها بااا  سو، متوقف شدند و اردوی ورودی این به   1384ها از سال  کردند؛ اما این برنامه برگزار می 
 ها شد )مصاحبه با یاری(. طور کامل جایگزین آن اتصال به برنامۀ افتتاحیۀ رسمی، به 

های جدید از همااان ر تقویم دانشگاه، ورودیجود آن داردو و وبا توجه به شناخته شدن 
نام بااود کااه مفهااوم و الگااویی بااه  هاسااالخوبی از آن اسااتقبال کردنااد. در همااین  ابتدا بااه

تدریج، به شبکۀ اصاالی ادارۀ اردو ها شکل گرفت و بهها« برای ادارۀ اردوی ورودی»سرگروه
باالیی یااا نشااجویان سااالوه بااه داشااد. ساارگرهااای جدیااد تباادیل  گیری با ورودیو ارتباط 

شود که راهنمایی دانشجویان ورودی جدید را در آموختگان ممتاز و شاخصی گفته می دانش
تری کااه گری بلندماادتگیرند و با توجه به ارتباط دوستانه و نقااش هاادایت عهده می اردو به

آیند که می شمار  بهای  مونهنوعی دانشجوی الگو و نکنند، بههای جدید پیدا می برای ورودی
گفتۀ ماادیر امااور کند. بههای جدید معرفی می ها را از طریق این اردو، به ورودیدانشگاه آن 

ها در اردو ، تعداد سرگروه1380ی ابتدایی دهۀ  هاسالفرهنگی دانشگاه صنعتی شریف، در  
و ه در ارد آموختاا نشساارگروه و دانشااجوی دا  3تا    2ای که برای هر دانشکده  گونهکم بود؛ به

مرور و با توجه به نفر بود؛ اما به 15تا   10شد و تعداد کل نیروهای اجرایی،  درنظر گرفته می 
تاادریج افاازایش یافاات دادند، این تعااداد بهاینکه دانشجویان، ستادی برای اردو تشکیل می 

که خود )مصاحبه با میرزایی/ مصاحبه با طاهری(. مشاور فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف  
هااا کنندگان قدیمی این اردو در دانشگاه است، در توضیح اینکه چاارا اردوی ورودیز برگزارا

 گوید:شد، می در این مقطع بیشتر توسط فعاالن دانشجویی مستقر در نهاد رهبری برگزار می 
ی های قااوی و پااای کااارهای مذهبی که در نهاد رهبری فعالیت داشتند، بچهبا توجه به اینکه گروه 

خصااوص هیئاات یۀ »نقطه سرخط«، »نشریۀ کلمه«، دفتر مطالعات فرهنگاای و بهمثل نشر  بودند،
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واسطۀ اردوی بین دو ترم هیئت، تنها دانشجویان دانشگاه بودند که سابقۀ برگزاری اردو الزهرا که به
 82شاادند، از سااال ای از دانشجویان را شامل میدر دانشگاه را داشتند و همچنین، طیف گسترده

شاادند. هااا انتخاااب میعنوان مسئول برگاازاری اردوی ورودیانشجویان بودند که بهد همین دبع به
آن، سیدمحساان ازکه از فعالین هیئت الزهرا بااود و سااال پااح  1سجاد بنابی  83ترتیب، سال  اینبه

خاااب عنوان مساائول اردو انتکه از فعاالن صنفی دانشگاه بود و بعدًا رئیح بسیج شااد، بااه  2دهنوی
 با درویش(. )مصاحبه شدند

های تاادریج بااه یکاای از برنامااهسااو بهاینبه  1385های دانشگاه، از سال  اردوی ورودی
تباادیل شااد کااه از آن بااا عنااوان »طاارح   3راهبردی شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف

کااه   1385هااای سااال  برنامااۀ اردوی ورودیو  شااد. در طاارح  های جدیااد« یاااد می ورودی
های پدیدآمده در فضای فرهنگی دانشااگاه صاانعتی شااریف در هابح از التن اردو پنخستی

رو، به همینبود و احتمااًل از  1384اسفند    22سپاری شهدای گمنام در تاریخ  ماجرای خاک
شااد، آن تباادیل  ازی پااحهاسااالسنگ بنای اصلی طرح و برنامۀ فرهنگی و اجتماعی همۀ  

تفکیک بیااان شااده و در آن »سااتادی ها بهو ظرفیت   ها،نامهمخاطبان، اهداف، راهکارها، بر
برنامه، مسئول و معاونان نهاد، و معاون های مذهبی دانشگاه، مدیر فوتمتشکل از همۀ گروه

عنوان مجری طرح تعیین شده اساات. همچنااین، ذیاال ایاان سااتاد دانشجویی و فرهنگی« به
دهااد، ه می شااکیل جلساا ر نهاااد تهای مذهبی کااه در دفتاا حقوقی و رسمی، »شورای کانون 

در  های جدیدعنوان ستاد اجرایی طرح«، پیشنهاد شده است. طرح و برنامۀ اردوی ورودیبه
ریزی ک ن ، دربردارندۀ دو سطح کلی بود؛ نخست، سطحی که با عنوان »برنامه1385سال  

رای ریزی خاااص باا های جدید« از آن یاد شده و دوم، »سااطح برنامااهفرهنگی برای ورودی
ریزی ک ن فرهنگی باارای های جدید مشهد«. در مقدمۀ طرح »برنامهورودی  ی معارفۀاردو

 های جدید« آمده است:ورودی
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 ارتباطاات شارکت مدیره  هیئت رئیحنایب و شریف، صنعتی دانشگاه برت مهندسی ورودی  و  1379  سال  کنکور  نخست  رتبۀ  .1
 مصاحبه  انجام زمان  در  زیرساخت

 بسایج رئایح و صانفی شاورای دبیار  شاریف، صانعتی دانشاگاه مهندسای دکترای آموختۀدانش  و  شیمی  1381  سال  ورودی  .2
 1398  اسفند در  یازدهم  مجلح  انتخابات در  تهران مردم  منتخب نمایندۀ  ،1384-3871 یهاسال در  دانشجویی

 هایشخصایت  و  حقاوقی  مقاماات  برخای  از  و  دارد  گیری تصامیم  شأن  که  دانشگاه  ریاست  سطح  در  عالی  شوراهای  از  یکی  .3
 آن  در  نماینادگانی  ز نیا  انشاجویید  مذهبی  هایگروه   برخی  گاهی  و  شودمی  تشکیل  استادان  و  کارمندان  میان  در  فرهنگی  حقیقی

 اند.داشته
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دانشگاه صنعتی شااریف تهیااه شااده  85های کارشناسی طور آزمایشی و برای ورودیاین طرح، به
تابسااتان جدید در های ودیریزی برای وراست.... این برنامه... با استفاده از نتایج جلسات برنامه

اندیشی با جمعی از دانشجویان فعال در دانشگاه و نیز با توجه بااه بیانااات مقااام معظاام و هم  84
 (.5/9/1385رهبری تهیه شده است )رسولی، 

انداز پیشنهاددهندگان طرح، »تبدیل دانشگاه صنعتی شریف به یک دانشگاه اس می«  چشم 
هااا، »حرکاات در راسااتای طاارح  ای ورودی رهنگاای باار ریزی ف ه و مأموریت اصلی در فرایند برنام 

نظر نویسندگان این طرح، حرکت در راستای اس می  اس می شدن دانشگاه« بیان شده است. به 
توانااد در شااش محااور نظااام آموزشاای، محتااوای آموزشاای،  کردن دانشگاه صنعتی شااریف می 

در ایاان طاارح،  ر مشخ ،  طو که به مدیریت، استادان، دانشجویان، و فضای دانشگاه دنبال شود  
تأثیرگااذاری و حرکاات در محااور پاانجم و بااه میاازان کمتااری، محورهااای ششاام و دوم اساات.  

 اند: اساس، در این سطح، دانشجویان مخاطب به سه دسته تقسیم شده براین 
 مخاطبان عام: همۀ دانشجویان کارشناسی ورودی دانشگاه صنعتی شریف؛ •
دسااته از تسااهیل شناسااایی اینام باارای خاطبااان عاا مخاطبان خاص: طیف مااذهبی م   •

های مذهبی دانشگاه، مانند نماز جماعت، شرکت هایی که در برنامهمخاطبان، همۀ ورودی
 کنند.می 

آینااد، مخاطبان وییه: جمعی از مخاطبان خاص که برپایۀ معیارهایی که در ادامااه می   •
 .1شوندانتخاب می 

گرفته شده اساات؛ اهاادافی کااه   ای درنظرجداگانهبرای هریک از این مخاطبان، اهداف  
هااای مختلااف دانشااگاه، انااد از: »نمااایش ظرفیت اند عبارت برای مخاطبان عام ذکر شااده

اص ح ذهنیت دانشجو در مورد دانشگاه، نمایش اینکه دانشگاه تنهااا جااای درس خواناادن 
 انشااگاه ونیست«؛ اهداف مربوط به مخاطبان خاص، »اص ح ذهنیت در مااورد رسااالت د

جانبۀ دانشااجویان مااذهبی« و اهااداف مربااوط بااه ایجاد دغدغۀ نیاز به رشد همه  دانشجو،
هااای آینااده، و جانبۀ مخاطب، کادرسااازی کیفاای باارای فعالیت مخاطبان وییه، »رشد همه

 گیرند.الگوسازی« را دربر می 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 اند.نشده  مشخ   معیارها  این  نیز   یادشده متن ادامۀ در .1
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 صلی برایهای اها و برنامه، قالب 1385های سال  در سند طرح و برنامۀ اردوی ورودی
 شرح زیر تعریف شده است:داف اردو بهتحقق اه

 نفره؛ 15تا  10های بندی دانشجویان ورودی به گروه. گروه1
 ها،ها، تبلی ااات دیااواری )نمایشااگاه عکااح و شااکار لحظااه. رسانه شااامل: نشااریه2

های پیااام، شااعارهای شااده از اردو، برگااهها، نمااایش فاایلم، نمااایش کلیاا  ساختهنشست 
 ؛1شود، ت ذیه، و...که صبح برای از خواب بیدار کردن استفاده می موسیقی  ای،کدهدانش 

 ؛2. کتابخانۀ همراه3
 های آموزشی، و...؛ها شامل سخنرانی، مسابقات فرهنگی و شبانه، کارگاه. مراسم4
 جمعی پراکنده؛های دسته. بحث 5
 . ورز  صبحگاهی؛6
 .3. هدایا7

بندی منطقاای از انااواع و یااک تقساایم  سااتی ذهناای بایااد فهرگانۀ یادشده را نموارد هفت 
ها در ی گوناگون اردوی ورودیهاسالهای  های ممکن تصور کرد، بلکه بررسی تجربهقالب 
گیری گانه، درعمل، به ارکان شکلدهد که بسیاری از این موارد هفت ی بعد نشان می هاسال

اردو تباادیل  هاینامااهاصاالی بر های دانشگاه صنعتی شریف و شااالودۀسنت اردوی ورودی
بار بااه برای نخستین  1385ای« در همان سال  عنوان نمونه، »شعارهای دانشکدهاند؛ بهشده

عنوان بخااش مهماای از های جدید، بهاندرکاران و در برخی موارد، خود ورودیابتکار دست 
 هاسااالی( و مصاحبه با قریشاا -  5/9/1385کار رفتند )رسولی،  مناسک ورود به دانشگاه به

ای منظور تهیاایج و کمااک بااه هماااهنگی دانشااکدهدر اردوهای ورودی بعدی دانشااگاه بااه
ای که در این سند با هاادف دانشکدهشدند؛ یا مسابقات ورزشی بیندانشجویان استفاده می 

»تقویت روح همکاری و کار گروهی و آشنایی دانشجویان یک دانشکده بااا هاام« طراحاای 
های جدید دانشگاه از الگوهایی ای وییۀ ورودیشریهانتشار نابتکار    شده است، و همچنین،

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 است. داشته تداوم تاریخ آن تا  دانشجویی  تجربۀ  به  توجه با  که  است  فرهنگی  رسانیپیام  گوناگون  هایقالب  از  فهرستی این .1
 خاالی هاایوقت کاردن پار  بارای  کاه  باود  مرساوم  باود،  نشده  فراگیر   نیز   هوشمند  هایگوشی  هنوز  که  هاسال  آن  اردوهای  در  .2

 شد.می توزیع  امانت  برای خاصی  کوچک  هایکتاب و  هانشریه  اسکان، محل یا  هااتوبوس  در  دانشجویان
 است.  اردو در  برگزارشده  مسابقات  برای  فرهنگی  هایهدیه منظور، .3
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همااه، این. با1در اردوهااای ورودی دانشااگاه صاانعتی شااریف ادامااه یافاات   هاسااالبود کااه  
جمعی، ورز  صبحگاهی، کتابخانۀ همراه، یا هدیۀ یااادبود از هایی مانند بحث دستهقالب 

تر دانشجویی دهۀ ضاهای قدیمی ودن به فنزدیک ب دلیلرسد، بهنظر می مواردی هستند که به
 تدریج از برنامۀ اردوهای ورودی حذف شدند.، به1370

سااال   15هااا در طااول  درمجموع، بررسی فهرست اسامی مسئوالن اصاالی اردوی ورودی 
بار  ها هفت دهد که آن های دانشجویی نشان می لحاظ عضویت در تشکل ، به 1397تا    1383

ار رئیح بسیج(، چهار بار از اعضای فعال هیئت الزهرا  ویی )دوبیج دانشج از اعضای فعال بس 
هااای علماای  هااا و دو بااار از انجمن بار دبیر هیئاات(، دو بااار از کااانون فرهنگاای خوابگاه )سه 

نیااز ماادیریت و معاوناات    1398و  1381ی ها سال اند و در دانشجویی )در دو سال آخر( بوده 
لحاظ فراینااد تعیااین مساائول  ه گرفته است. بااه عهد ا به برنامه ر فرهنگی دانشگاه، خود، برگزاری 

هااای مااذهبی«، از سااال  »شااورای کانون   1384تااا    1382ها نیز از سال  اصلی اردوی ورودی 
هااای  شااورایی از کانون   1397و    1396ی  ها سااال بساایج دانشااجویی، و در    1395تااا    1385

انشجویی برنامه نیااز  های د وه خاب سرگر اند و انت فرهنگی دانشگاه، مسئول اردو را انتخاب کرده 
 با تأثیرپذیری از شبکۀ ارتباطی مسئول اردو انجام شده است )مصاحبه با شاکر(. 

اندرکاران و مجریان و همچنین، اسااناد شده با دست های انجامتحلیل محتوای مصاحبه
های حساااس لحاظ مقولااههااا در دو دهااۀ موردبررساای بااهطاارح و برنامااۀ اردوی ورودی

دهااد کااه سااه کااارکرد فرهنگاای اصاالی ب نظااری نشااان می در چااارچوشااده شخ  م 
ش لی، و جنبااۀ اها )جنبۀ شخصاایتی، جنبااۀ تحصیلی شده برای اردوی ورودیدرنظرگرفته

شده، همواره های برگزاری اردو در سه مقطع گفتهنشیب رغم همۀ فرازوعمومی( بهانخبگانی 
مرور زمااان و بااا رسااد بااهنظر می به  ن است کهدر آن ایداده  ثابت مانده و تنها ت ییر مهم رخ 

عمومی در اتدریج جنبۀ سوم، یعنی نخبگانی گستر  گفتمان کارآفرینی در دو دهۀ اخیر به
تر، گفتمان رسمی بیان روشنجنبۀ دوم، یعنی مسائل ش لی و اقتصادی، ادغام شده است. به

خصوصاای را   الیاات بخااشپیش، فع  سو حرکت کرده است که برخ ف دو دهۀاینکشور به
 آورد.شمار می عنوان خدمتی فداکارانه به کشور بهبه

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 است. داشته ایجدی  نقش  1385 سال ورودی  اردوی در  هاابداع این  از  بسیاری  اجرای و طراحی در خود  نگارنده، .1
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مدیریتی زیاار در مصاااحبه بااا اشده، الگوهای اجتماعی همسو با مفاهیم حساس مطرح 
 برگزارکنندگان اردو شناسایی شدند )مصاحبه با اکبری(:

ویی از چنین الگ  شد که مشخ  های مذهبی: ها و کانونالگوی برگزاری اردو توسط گروه  •
کار رفته است، اما در برگزاری اردوهای ورودی دانشگاه صنعتی شریف به  1380اوایل دهۀ  

وییه هیئت های مذهبی و بهدر روندی معکوس، امتیاز گروه  1396طور مشخ ، از سال  به
 ؛های دیگر نیز توزیع شده است الزهرا و بسیج دانشجویی در برگزاری اردو میان گروه

هااای دانشااگاه در اردوی ورودی  ش حداقلی معاونت فرهنگی دانشگگگاه در اردو: ی نقالگو  •
آن، طاارح و برنامااه و ازبرنامۀ دانشااگاه برگاازار شااد و پااح، توسط مدیریت فوت1381سال  

برنامااه، و های دانشجویی قرار گرفاات و ماادیریت فوتطور کامل دراختیار گروهاجرای آن به
طور مشااخ ، در حال، ایاان الگااو، بااهفتند. بااینظارتی یای، نقش نبعدها معاونت فرهنگ

 با مداخلۀ مستقیم معاونت فرهنگی ت ییر کرد؛ 1398و  1397ی هاسال

یت سگگرگروهی اردو:   • های دانشگاه صاانعتی شااریف از همااان اردوی ورودی الگوی مدیر
ت. داشته اساا ن ادامه  با ابتکار الگوی سرگروهی آغاز شده و تاکنو  1380آغاز در اوایل دهۀ  

رسد که الگوی ساارگروهی درحااال نظر می تدریج افزایش یافته است و بهها بهتعداد سرگروه
نفاار   15تا    10ازای هر  ، به1385شده در سال  گذاریکه در الگوی پایهت ییر است. درحالی 

ساارگروه   109با حضااور    1397ورودی جدید، یک سرگروه تعریف شده و این الگو تا سال  
نفر نیااروی اجرایاای بااا شاادت  50دید )نسبت یک به هشت( در کنار ورودی ج   850برای  

نفاار   43ها بااه  با کاهش تعداد ساارگروه  1398بیشتری تداوم داشته است. این الگو در سال  
نفر نیروی اجرایی، دچار ت ییاار بنیااادینی   27نفر )نسبت یک به بیست( در کنار    822برای  

 به بخشی از نیروهای اجرایی تبدیل کرد؛ ها راوهمل، سرگرتوان گفت، درع شد و حتی می 
طورکلی، ساارگروه کااه بااهازآنجا  ها: الگوهای خاص عقیدتی و تشکیالتی در تعیین سرگروه  •

شااود و نااوعی نقااش هااای جدیااد معرفاای می عنوان دانشجوی نمونۀ دانشااگاه بااه ورودیبه
گانه خاااص سااه  سرمشااق  از یااک  هاسااالها در طول این  یابد، تعیین سرگروهمرشدگونه می 

خوان بودن، روابط عمومی خوب( پیروی کرده است که درعمل، بیشتر )مذهبی بودن، درس
شد. ایاان الگااو بااا ایجاااد های مذهبی منطبق می بر همان نیروهای کیفی شبکۀ فعاالن گروه
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سال   در  1ها توسط معاونت فرهنگی جدید دانشگاهسامانۀ فراخوان عمومی داوطلبی سرگروه
 کرده است؛ت ییر  1396

برگزاری اردو در مشهد از الگوهای ماناادگار ایاان اردوهاساات    الگوی برگزاری اردو در مشهد:   •
ساابب  اسااتثنای دوسااالی کااه به گااذاری شااد و به که با هدف ایجاد فضای مذهبی و زیااارتی پایه 

 اشت. ادامه د   1398زمانی با ماه رمضان، در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، تا سال  هم 

یزی و سیاستالگوی عدم مداخلۀ دختران در برنامه  • عدم مداخلۀ دختران در   گذاری اردو: ر
عنوان مسئول اجرایی طرح و برنامه و ستاد اردو و تعریف مسئول خواهران یا دختران، تنها به

ست کااه ها بوده اریزی پسران، یکی از الگوهای ثابت اردوی ورودیو میانجی و تابع برنامه
وجود آمده است. تنها اسااتثنا بااه ای از ت ییر در آن بههای جدیو سال آخر، نشانهبته در دال

ریزی و ستاد نشدند، اما تااا حااد زیااادی شود که دختران، وارد برنامهمربوط می   1391سال  
 سوی مستقل کردن اردوی خود از پسران حرکت کردند؛به

صااورت ترکیباای از لااب بهالگااوی غا  1380هااۀ  در د  الگوی تفکیک جنسیتی در مراسم:   •
ای های دانشااکدهشمار مشترک سالنی و حتاای گعاادههای انگشت تفکیک جنسیتی و برنامه

ای که گونهمختلط هم وجود داشت، اما طرح تفکیک کامل جنسیتی، یعنی برگزاری اردو به
شااد. امااا اعمااال    1397تا    1390رو نشوند، از سال  وجه با هم روبههیچدختران و پسران به

طور کاماال ت ییاار کاارد و بیشااتر مراساام دختااران و پسااران، بااه 1398این الگو نیز در سااال 
 شد؛ای مشترک برگزار می گونهبه

الگویی از عدم  : ها های علمی در اردوی ورودیهای فرهنگی و انجمنالگوی عدم مشارکت کانون •
خااورد. ایاان چشاام می هب  1395ل  های علمی تااا ساااهای فرهنگی و انجمنمشارکت کانون 

سو، در اینبه  1394های علمی از سال  های فرهنگی و انجمنالگو، پح از مشارکت کانون 
 در سطح طرح و برنامه و ستاد اردو، ت ییر کرده است؛ 1396ها و از سال سطح سرگروه

و  وی اصاالی  عنوان الگاا ی ابتاادایی، بااه ها سااال ای از اسکان حسینیه  : ای الگوی اسکان حسینیه  •
ها وجااود داشااته اساات و باارای حفاای صاامیمیت بیشااتر میااان  برگزاری اردوی ورودی مفروض 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 دانشاگاه فرهنگای معااون شاریف، صنعتی دانشگاه علم فلسفۀ گروه  علمی هیئت عضو حسینی، سیدحسن دکتر  آقای جناب  .1
 .1399 تا  1395  یهاسال در  شریف  صنعتی
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ی  ها سااال کااه حتاای در  شااد؛ تاجایی آن نیز بر آن اصرار می از ی پح ها سال های جدید در  ورودی 
که محل اسکان، اردوگاه گلمکان بوده است، مسئوالن اردو اقدام به جمع کااردن    1390و    1389
کنار گذاشته شااد و    1398اند. این الگو نیز در سال  ای کرده حسینیه زی فضای  سا شبیه  ها و تخت 

 های خوابگاهی جداگانه با تخت در دستورکار قرار گرفت؛ جای آن، اسکان اردوگاهی در اتات به 

های دانشگاه، استادان و در الگوی غالب اردوی ورودی  الگوی مشارکت اندک استادان:   •
ند و تنها تعداد بسیار اندکی از استادان برای حضااور در انداشتهچندانی    مسئوالن، مشارکت 

شدند. این الگااو یک برنامۀ مشخ  »گعدۀ استادان«، چند ساعتی با دانشجویان همراه می 
ای از اسااتادان از زمااان نفرهطور کامل ت ییر کرد و هیئت همااراه چهاالبه  1398نیز در سال  

 دند؛همراه ش انشجویان حرکت قطار تا پایان اردو با د

طور پدیااد آماادن ایاان الگااو، بااه  ها: باالییالگوی برقراری روابط دوسگگتانۀ پایگگدار بگگا سگگال  •
عنوان مجااری ها« و تشکیل مجمع شهید بهشتی، بااهمشخ ، به آغاز شدن »طرح ورودی

ی پاایش از هاسااالشود و در مربوط می  1385-1388ی هاسالآن در بسیج دانشجویی در 
ای پایدار ادامه داشته است. این الگااو گونهبه 1397طرح تا سال   اما آغازنداشت؛    آن وجود

ت ییاار کاارد؛ )بساایج دانشااجویی  1398ها از اردو در سال نیز با حذف تقریبًا کامل سرگروه
 (1390/ بسیج دانشجویی دانشگاه شریف، 1386دانشگاه شریف، 

ۀ ادامۀ تحصاایل میت مسئلصی از اهنشانۀ مشخ  ها با مهاجرت: الگوی مخالفت سرگروه  •
خااورد، چشم نمی ها بههای اردوهای ورودیوبرنامهدر خارج از کشور و مهاجرت در طرح 

اما با توجه به پیشینۀ مذهبی و تشکلی خاص بیشتر برگزارکنندگان این اردوها، فرض الگوی 
ت بیشااتر مخالفت با مهاجرت در فضای غیررسمی اردو، منطقی است. با توجه بااه مشااارک 

که عمدتًا تحصی ت تکمیلاای خااود را  1398ئت علمی دانشگاه در اردوی سال اعضای هی
احساااس  1398هایی از ت ییر در این الگو نیز در سال اند، نشانهدر خارج از کشور گذرانده

ساااز شااود؛ ت ییااری کااه انگیاازۀ تحصاایل و مهاااجرت را از تااابو خااارج کاارده و زمینهمی 
 شود.میان استادان و دانشجویان می  رۀ آن درانه دربابینوگویی واقعگفت 

صورت کیفی و تقریباای توان بههای گوناگون را می نحوۀ ت ییر الگوهای یادشده در دوره 
 ( نمایش داد.2در قالب نمودار شمارۀ )



 

 

 

فراتر از یک اردو: بررسی  
 ... تأثیر اردوی 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

87 

 
پیش2نمودار   یتی از یبی الگوهای مدیر  هاموجود در اردوی ورودی. تغییرات کلی و تقر
 

های هااای جدیااد، کااه در مقولااهماعی پیشینی مربااوط بااه ورودیاجتای  الگوهمنظر  از  
تااوان ترکیباای از ایاان سااه را ها، می شد، و واکنش طراحان اردو به آن حساس به آن توجه می 

 مشاهده کرد:
شااکاف جنساایتی، شااکاف مااذهبی، شااکاف  ها: اصرار و تعمد برای ایجاد برخی شکاف  •

خارج، از الگوهااای اۀ تحصاایل در داخلداماا ه اایاال باا اف تمایدئولوژیک، و شااکاسیاسی 
طور هااا وجااود دارنااد، امااا بااهای افقاای میااان ورودیگونااهای هستند کااه بهشناختی جامعه

تنها ت شی برای ترمیم افقی ایاان شااکاف انجااام سبب ساخت طراحی اردو، نهمشخ ، به
ز طرفین در این سه ی ایک نفعهردو بگیری برگزارکنندگان انشده است، بلکه با توجه به موضع

کنااد. نتیجااۀ ایاان شکاف، درعمل، ساخت شکاف عمومی به شکاف افقی نیااز ساارایت می 
مردانااه، گرایانه، اصااول سااوی ساااختاری مااذهبی، تاادریج بهوضعیت این است کااه اردو به

هااای گیری های خارجی و مهاااجرت حرکاات کاارده و جهت تمایل به پذیر  در دانشگاهبی 
 طرد کرده است.را ود با خ  اهمسون

رسااد نظر می ای بااهرتبهای و بینرشتهدربارۀ شکاف بینها:  تالش برای رفع برخی شکاف  •
هم زدن ایاان ساااختار طبقاااتی پیشااینی و ها برای بهکه ارادۀ ناخودآگاهی در اردوی ورودی
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ر طورا بااهرایط  جلوگیری از سایه انداختن کنکور بر فضای اردو وجود داشته است. ایاان شاا 
ای باارای دانشااکدهای و شعارهای بیندانشکدههای بینتوان در اصرار بر رقابت شخ  می م 

 تر مشاهده کرد.وجهههای کمهویت دادن به رشته
های قااومیتی شهرستانی، شااکافاشااکاف تهرانی ها:  اعتنایی کامل به برخی شگگکافبی  •

و شکاف میان ماادارس   عت،بضاو کملدار  همسو با آن، شکاف طبقاتی میان دانشجویان پو
حااال، از ای از توجه بااه آن در ساااختار اردو وجااود ناادارد. باایناز مواردی هستند که نشانه

گونه برداشت کرد توان اینها در بخش بعدی می های مخاطبان اردوی ورودیبرخی واکنش
قیماات ان گر  ارسان مدموختگآها، و دانشزبان ها، فارستدریج الگویی از غلبۀ تهرانی که به

هایی از بیگااانگی دانشااجویان خااورد کااه نشااانهچشاام می تهرانی بر برگزارکنناادگان اردو به
 آموختگان مدارس عادی را در پی داشته است.بضاعت، و دانششهرستانی، غیرفارس، کم

 . مرحلۀ دوم: روایت از پایین، بخش کیفی 2-6

ان، در ایاان بخااش باارای یااافتن ندگرکنبرگزااالی  بازپح از واکاوی پرسش نخست و روایت 
های فرهنگی و اجتماعی مخاطبان به اردو، روایت از پایین پاسخ پرسش دوم، یعنی واکنش

های تکرارشااده در تاارین مقولااهایم. در ادامااه، مهمدانشااجویان از اردو را بررساای کاارده
 اند.ها به رو  تحلیل محتوا استخراج و مرتب شدهمصاحبه

 ها گروه . سر 1-2-6

های دانشجویی«، پرتکرارترین مقولااه در تجربااۀ ها« و »آغاز دوستی ورودی»آشنایی با هم
مون گوید: »رابطهباره می دراین  1398ورودی  های جدید از اردو بود. دانشجوی پسر ورودی

حیث، نوع وجود اومده«. ازاینکه االن دوست صمیمی هستیم، توی اردو بهبا بیشتر کسایی 
آوری از تقویت فضای صمیمانه و های جدید، تجربۀ شادینظر ورودیبهای  یهحسین  اسکان 
ها از مسااائل بهداشااتی و کمبااود حال، با برخی گ یهها را پدید آورده بود که درعیندوستی 

 امکانات رفاهی نیز همراه بود.
 د زیادی درباالیی در تلطیف و گرم شدن فضای اردو، بسام های سالنقش مثبت سرگروه

ها توی قطااار، خیلاای زود گفتند: »سرگروهبیشتر دانشجویان می   دانشجویان داشت.  خاطرۀ 
رابطۀ خوبی رو بین ما و خودشون درست کااردن«. دانشااجوی پساار رشااتۀ فیزیااک ورودی 
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شه کااه بااا گرا هستن، خیلی سخت می های فیزیک، درون گوید: »چون اکثر بچهمی   1396
ها، شوندهبیشتر مصاحبه. یلی خوب این کارو انجام دادن«ها خ رگروههم رابطه بگیرن؛ اما س

ها، برخ ف برنامۀ رسمی اردو نظر برخی از آن دانستند. بهها را عامل اصلی اردو می سرگروه
هایشان دارای روند ها، اغلب در حرف ها در آن خیلی مشخ  نبود، سرگروهکه روند برنامه

تنها در ای که دانشااجویان ورودی، نااهگونهارند؛ بهار تأثیرگذها بسیمشخصی بودند. سرگروه
پذیرند، بلکه پح از اردو نیز در موارد بساایاری ایاان رابطااه ادامااه پیاادا ها تأثیر می اردو از آن 

گوید: »تااا یااه ماادت خااوبی بعااد می  1394کند. دانشجوی پسر رشتۀ کامپیوتر ورودی می 
ن در مااورد چیاازای مختلااف صااحبت ن و باهاشااوکاارد ها رو جمع می ها بچهاردو، سرگروه

هااای تلگراماای و تر سرگروهی بااا تشااکیل گروهی اخیر، الگوی سنتی هاسالکردن«. در  می 
ها بااا از گذشاات زمااان حال، برخی ابعاد روابط با سرگروهبااین  واتساپی تقویت شده است.

: 1395دی  دانشااجوی پساار رشااتۀ مکانیااک ورو  گفتااۀشود. بهها مشخ  می برای ورودی
دو سااال فهمی، شاید یکاای ری، خیلی از مشک تو نمی عنوان ورودی، اردو رو می وقتی به»

«. 1حالهروقت توجه نکنی، ولی هساات بااهطول بکشه تا آثار مخربشو بفهمی، شایدم هیچ
که چندسالی از ورود او به دانشگاه در هنگااام   1395دانشجوی پسر رشتۀ مکانیک ورودی  

هایی که از کانونای شه که تعداد سرگروهد: »خیلی خوب می گویست، می مصاحبه گذشته ا
نیز بر این نظاار   1396فرهنگی میان بیشتر بشه«. و دانشجوی دختر رشتۀ مکانیک، ورودی  

هااای ذاره«. ورودیناخواه، سرگروه اگه توی یه گروهی باشااه، تأثیرشااو ماای است که: »خواه
کننااد ها با طیف مشخصی اشاااره می هحضور سرگروها، به  و پیش از آن در مصاحبه  1395

هااا برقاارار کننااد. دانشااجوی پساار که سبب شده است پح از اردو نتوانند رابطۀ خوبی با آن 
ها خیلی مذهبی بودن، رابطمااون : »بعد از اردو، چون سرگروه1395رشتۀ کامپیوتر ورودی  

و   1395که در سال  شتر کسانی راستا، بیپایدار نبود و خیلی به هم کاری نداشتیم«. درهمین
 دانند.اند، عناصر اصلی اردو را بسیج و هیئت می پیش از آن در اردو شرکت کرده

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 آثااری اسات. شده  روشن  او  بر   بعد  سال  دویکی  که  هاستدیورو  اردوی  پنهان  مخرب  آثار  به  اشاره  درحال  دانشجو  اینجا  در  .1
 دانشاگاه کاردن ماذهبی و فرهنگای فضاای کردن دستیک برای اردو آشکار  و  پیدا   ت    یعنی  پیوهش،  این  موضوع  به  دقیقاً   که

 است.  مربوط
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نظر های جدید که بااهها بر ورودیاین، یکی دیگر از الگوهای تأثیرگذار سرگروهبرافزون 
نتخاااب ی اخیر و با مداخلۀ بیشتر معاونت فرهنگاای دانشااگاه در اهاسالرسد بیشتر در  می 

گفتااۀ برخاای ها بااوده اساات کااه بهخااوان بااودن ساارگروهها بااروز یافتااه، درسوهساارگر
شوندگان، سبب شده است که دانشجویان فکر کنند که دانشگاه، تنهااا محاال درس مصاحبه

عنوان مثااال، دانشااجوی پساار رشااتۀ توان کارهای جانبی انجام داد؛ بااهخواندن است و نمی 
رنااک مممتااازد بااودن و خیلاای ساامت کااارای  ها»ساارگروهگوید:  می   1398صنایع ورودی  

کردند با گ یه از این موضوع یاد می   1396های سال  برنامه نرفته بودن«. برخی ورودیفوت
دو سااال اول، ها و اساتید در طول اردو اصرار عجیبی داشتند کااه حااداقل یکاای که »سرگروه

 هیچ کاری نکنید و فقط درس بخوانید«.
 هبی . فضای مذ2-2-6

کااه در  هااا، زمانیخوان و مذهبی بودن بیشااتر آنها و درس بعدی بودن سرگروه تک مسئلۀ  
سوی یک اردوی زیااارتی  ها را به گیرد، اردوی ورودی کنار برگزاری اردو در مشهد قرار می

شوندگان، فضای اردو، صمیمی بود، ولی افرادی که  نظر برخی مصاحبه دهد. به سوت می
های خوشاای داشااته باشااند.  سااتند در فضااای اردو لحظااه توان ی نمیمذهبی نبودند، خیلاا 

گویااد: »اگااه مااذهبی نبااودی، خیلاای  می  1395دانشجوی پسر رشااتۀ کااامپیوتر ورودی  
حااد  از نظر برخی از دانشجویان »فضا گاهًا بیش ها اوکی بشی«. به تونستی با سرگروه نمی

دختااران مشااک تی را  حرم، باارای  وییه  ها، به مذهبی بود«. همچنین، اجباری بودن برنامه 
خاطر  گویااد: »بااه می  1396کند. دانشجوی دختر رشتۀ هوافضااا ورودی سااال  ایجاد می

هایی که دخترا دارن ممکنه هر زمانی نتونن برن حرم، اما اجباری بودنش ما رو  محدودیت
که برای  کرد که بریم حرم«. تعداد زیادی از افراد، بر این نظر بودند که اهدافی  مجبور می

دستیابی است و نیازی به پیمااودن ایاان مسااافت  دو تعیین شده است، در تهران نیز قابل ار 
همااه خاارج  گوید: »دلیل این می  1393طوالنی نیست. دانشجوی پسر رشتۀ مواد ورودی  

شه همون کارا رو اینجااا انجااام داد«. یااک  فهمم؛ وقتی میکردن و رفتن به مشهد رو نمی
گونااه  را دربارۀ شکاف مذهبی موجود در اردو این احساس خود    1387دانشجوی ورودی  

 کند: بازگو می
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ها طراحی شااود. حضااور و ماادیریت کااامً  اردو باید توسط تیمی غیرسیاسی و برای همۀ ورودی
مشهود بسیج دانشجویی، کامً  خ ف روحیۀ جذب حداکثری و کار گروهی بود. جدایی کاماال 

کرد و باارخ ف چیاازی اساات کااه بساایاری نمی  جنح مخالف«دختر و پسر، کمکی به آشنایی »
شوند. در دورۀ ما، اردو در ماه رمضااان بااود کااه ایاان رو میدانشجویان بعدًا در دانشگاه با آن روبه

هااای کاارد. همچنااین، هاایچ صااحبتی از گروه تقاباال مااذهبی و غیرمااذهبی را بیشااتر روشاان می
نشجویی، گروه کوه، کانون موساایقی، ه انجمن دادانشجویی غیرهمراه با بسیج نبود و نشد؛ ازجمل

 شورای صنفی، و....

 شهرستانیـ. شکاف تهرانی3-2-6

تااوان گفاات، برخاای از  هااای جدیااد می موجااود ورودی پیش های اجتماعی از در مورد شکاف 
ای/  مدرسااه شوندگان به وجود شکاف تهرانی/ شهرستانی، و برخی نیز بااه شااکاف هم مصاحبه 

اند کااه ایاان دو شااکاف در ادامااۀ اردو  اند، اما گفته اردو اشاره کرده   در ابتدای   ای مدرسه غیرهم 
گوید: »اولش یکم نبودن  می  1398برطرف شد. یکی از دانشجویان پسر رشتۀ صنایع ورودی 

شد. مخصوصًا تهرانیایی که از یه مدرسه اومااده  صمیمیت بین تهرانیا با ما شهرستانیا حح می 
های مثبت اردوی ورودی، کمک فراوان آن  ابل، یکی از نکته شد«. درمق   کم اوکی بودن. اما کم 
هایشان عنوان شده است. دانشااجوی پساار رشااتۀ فیزیااک  اتاقی ها برای یافتن هم به خوابگاهی 

شااد بشناساای، از  گوید: »تااوی اردو، خیلاای راحاات آدمااا رو می باره می دراین   1396ورودی  
توی سفر که خب تااوی اردو جفااتش بااود.    ه بشناس یا قدیمم گفتن دیگه که آدما رو یا سر سفر 

هامو پیدا کنم«. یک دانشجوی رشااتۀ کااامپیوتر ورودی  اتاقی تونستم هم تر می درنتیجه، راحت 
 کند: گونه بازگو می شهرستانی در اردو را از دید خود این ا ، مسئلۀ شکاف تهرانی 1395

ها در رشااتۀ بود؛ چون ساارگروه ها سرگروه در اردوی ورودی، چیزی که بسیار آزاردهنده بود، سطح 
ها که بیشتر مخاطب اردوی ورودی، شهرسااتانیمن، کامپیوتر، افرادی بودند اکثرًا تهرانی؛ درحالی

بودند. مثً  بحث موجود در کوپه با ادبیات تمامًا انگلیسی و اصط حاتی که اصً  باارای ماان کااه 
ها در اردوی ورودی کااه افاارادی کااه از یامدرسااههمشهرستانی بودم، تازه بود. دومًا ایجاد اکی   

شناختند و بودند افرادی که بیگااانگی و تهران بودند، چون از مدارس خاصی بودند، همدیگرو می
اتاقی و زیارت، وااّل هاایچ کردند. در کل، مفید بود برای انتخاب هماحساس سطح پایین بودن می

زبااان ها حتمًا یک کردزبااان و ترکسرگروه حتمًا بین  فایدۀ دیگری من ندیدم. درضمن، سعی کنید  
خاطر لهجااه شاااید نتواننااد کند و بعضی بااهباشد؛ چون معمواًل این افراد، زبان مادریشان فرت می

 ارتباط برقرار کنند.
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 . تفکیک جنسیتی 4-2-6

های پربسامد در تجربۀ دانشجویان دانشگاه صنعتی روابط دختر و پسر، یکی دیگر از مقوله
شوندگان از دو منظر متفاوت به مسئلۀ روابط دختر هاست. مصاحبهدوی ورودیشریف از ار

اند: یکی از منظر شکاف جنسیتی و احساس تفاوت و تبعیض در و پسر در اردو توجه داشته
های اردو برای دختران و پسران، و دیگری از منظاار نارضااایتی از تفکیااک جنساایتی و برنامه

که سااابقۀ  1395های دختر سال شان. یکی از ورودیایتهرش خالف همآشنایی با جنح م نا
مشارکت در برگزاری اردو را نیز داشته است، از منظر نخست بر این نظر است که: »دختران 

هااای منتشرشااده از اردو و عکح  هااا ودر این اردو درحاشیه هسااتند و ایاان مااورد در کلی  
کلی، دختااران نادیااده طورهااا بااهورودیدر اردوی  شااود.ترکیب کادر برگزاری اردو دیده می 

بهتاار از   98شود؛ البته این موضااوع در سااال  ها استفاده نمی های آن گرفته شده و از توانایی 
نیز دربارۀ شکاف جنسیتی، حتی در  1390ی قبل بود«. یکی از دختران ورودی سال هاسال

باالیی، فقط یان سالد و دانشجوگوید: »سخنان اساتیتحصیلی، می اهای ش لی گیری جهت 
داد. حتی یکاای از اساااتید دهنده در درس خواندن داشت و گرایش خاصی نمی نقش انگیزه 

که از منظر دوم معتقد بود، دانشجوی دختر، آیندۀ ش لی نباید داشته باشد!« برخی از کسانی 
اردو )یعنی ه به فضای اند که با توج منتقد تفکیک جنسیتی بودند، به این نکته نیز اشاره کرده

آموزان با آداب معاشرت با جنح مخالف( شاااید برگزار شدن آن در مشهد و ناآشنایی دانش
 ها الزم بود.این محدودیت 

 . آشنایی با رشتۀ تحصیلی 5-2-6

شااوندگان، از نظر تقریبااًا همااۀ مصاحبهش لی اهااداف فرهنگاای اردو، بااهابعااد تحصیلی 
کننااد، که در اردو شاارکت می ن بوده اساات. کسااانی ارکردهای آترین و تأثیرگذارترین کموفق

کنند. دانشجوی پسر رشتۀ مکانیک ورودی تر پل میان دبیرستان و دانشگاه را طی می راحت 
تر نسبت بااه اونااایی کااه اردو رو نیومااده بااودن، بااا فضااای گوید: »خیلی راحت می   1395

از موارد، دید دانشااجویان در بسیاری  ها،  دانشگاه آَشنا شدم«. پیش و پح از اردوی ورودی
سبب حضور استادان در کند که بخشی از این تأثیرگذاری بهدربارۀ رشته و دانشگاه ت ییر می 

راسااتا، یااک دانشااجوی پساار ورودی همینها است. درخاطر سرگروهاردو و بخش دیگر، به
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فضااا بیشااتر کااردم کااه هواگویااد: »قباال دانشااگاه فااک می می   1396رشتۀ هوافضا ورودی  
کنیم، اما تااوی اردو، فهمیاادم اکثاار درسااا درسا  عملی باشه و واقعًا یه چیزی درست می 

که بعضی از افرادی که پیش از تواند بسیار عمیق باشد؛ تاجایی تئوریه«. این تأثیرگذاری می 
عنوان مثااال، اند یااا باارعکح؛ بااهآن منصرف شدهازاردو تصمیم به ت ییر رشته داشتند، پح

شناختم که سری آدما رو می گوید: »اولش یهمی   1398رشتۀ صنایع ورودی  نشجوی پسر  دا
خواستن ت ییر رشته بدن، اما بعد اردو، کامً  نظرشون فرت کرد«. اما خ ف این نظر نیز می 

 بر این نظر است که: 1387وجود دارد. یک دانشجوی ورودی سال 
مند کردن دانشجو بااه و اساتید سعی در ع قه  هاباالیییکی از ایرادات بزرگ اردو، این بود که سال

که باید راه درست را نشان دهند تا دانشجو حتی اگر متوجه شد مساایر ا  را داشتند. درحالیرشته
بعد متوجه ع قااه و اسااتعداد  هاسالتر مسیر خود را ت ییر دهد. نه اینکه بنده را اشتباه آمده، سریع

ورود به دانشگاه، مجدد در کنکااور سراسااری شاارکت کاانم و  سال از 10 واقعی خود شده و بعد از
ام و اکنااون مجااددًا دانشااجوی ام را از صاافر شااروع کاانم )کااه ایاان کااار را کااردهرشتۀ موردع قه

 کارشناسی هستم!(.

یکی از مسیرهایی که یااک دانشااجوی دانشااگاه صاانعتی شااریف پاایش رو دارد، ادامااۀ 
کااردن( و مهاااجرت اساات، امااا بیشااتر یط ح، اپ اصاا تحصاایل در خااارج از کشااور )به

شوند که قصد مهاجرت ندارند. این موضوع از دیدگاه ها از میان افرادی انتخاب می سرگروه
ای از دانشجویانی است که معنای نادیده گرفتن طیف گستردهشوندگان، بهبرخی از مصاحبه

کااامپیوتر ورودی پساار رشااتۀ  های خارجی دارند. دانشجویقصد گرفتن پذیر  از دانشگاه
یا   50های کامپیوتر رو ببینید، حدود  گوید: »اگه آمار نودوچهاریباره می دراین  1394سال  

هامون از کسایی نبودن کدوم از سرگروهکنن، اما هیچدرصدشون اپ ی کردن یا دارن می   60
 «.هاکه بخوان اپ ی کنن و این یعنی نادیده گرفتن یه طیف وسیع از بچه

 های فرهنگی برنامه. 6-2-6

های ها که بیشتر در قالااب سااخنرانی شدۀ اردوی ورودیریزیدر بعد اهداف فرهنگی برنامه
ها کننده بودن برنامااهیابد، بسیاری از دانشجویان از اجباری بودن و خستهرسمی بازتاب می 

ی از ته اساات. یکاا ها را نیااز در پاای داشاا باری، ناکارآمدی آن ناراضی بودند و همین کسالت 
کنااد: ها بیان می ، رنجش خود از این موضوع را با این جمله1394دانشجویان ورودی سال  
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تاارین خاااطرات چیز مانند سربازی اجباری بود. یکی از تلخ»نحوۀ برخورد، افتضاح و همه
دنبال ماان که روز دوم، والدینم از ساری با خودروی شخصاای بااهحدیکل عمر من بود. در

های فرهنگی براین، برنامهمان کرده بودند«. افزون خارج شدم. رسمًا زندانی و از اردو  آمدند  
عنوان مثااال، در ای داشااته باشااد؛ بااهتواند پیامدهای اجتماعی ناخواسته و منفی رسمی می 

های مهندسی صحبت ، تقریبًا همۀ سخنرانان دربارۀ رشته13981تاک در سال  برنامۀ شریف
کنار گذاشتند کااه ایاان کااار ساابب ایجاااد حااح ناخوشااایندی در   ها راایهپایکردند و علوم

به ما گفاات:   1398ها شده بود. دانشجوی دختر رشتۀ فیزیک ورودی  دانشجویان این رشته
ها رو آدم حساااب ایپایااهتاک اصً  بهم حح خوبی نااداد؛ چااون اصااً  مااا علوم»شریف

ریااد بااا فاا ن رشااتۀ ا هاام می گفتن شممی خواستن خیلی حال بدن، کردن، یا دیگه می نمی 
کااه شخصااًا اصااً  وجود میاد؛ درحالی کنید و یه کار خوب براتون بهمهندسی همکاری می 

یکی از دانشجویان رشتۀ ریاضی ورودی سال   دوست ندارم حتی به مهندسیا نزدیک بشم«.
 ت:کح کرده اسگونه برای ما منعآمده از مصاحبه را ایندست ، بسیاری از مسائل به1396

ها و استاد همراه گرفتم، در همان ابتدا تصمیم گرفتم ت ییر رشته باادهم.  باالیی با بازخوردی که از سال 
فهمیدم بدترین انتخاب ممکن برای من ریاضی شریف است.... بدترین روزهای دانشااگاهم، اردوی  

مخااالف را یاااد    الم بااا جاانح جای اینکه برقراری رابطۀ ساا های ما به باالیی بود. سال  96ورودی سال 
گونااه  هااا هیچ کردند به ما القا کنند کااه بااا آن بدهند )حداقل به مایی که مذهبی بودیم(، کً  سعی می 

هااا )دسااتیاران اساااتید( و درنتیجااه در  taصحبت و... نداشته باشیم )این مسئله در برقراری ارتباط با 
زد.( اسم جاهای مختلف دانشگاه را  ایم ضربه دوره های مذهبی هم شدت به من و بقیۀ بچه نمرات، به 

خندیدند که نباید بهشان بگوییم، زودشان است! با اینکه خودم مذهبی بودم و هسااتم،  گفتند و می می 
ها اجباری بود! از همااان  ها و تمام مراسم شدت زده شدم. شرکت در بازی از طیف مذهبی دانشگاه به 

خواسااتند مااا  دانستند و می دادند. خود را عالم کل می   ود را نشان بازی خ باالیی ابتدا دیکتاتوری و سال 
کردند به نفعمان است، سوت دهند، بدون اینکااه درنظاار بگیرنااد مااا نیااز  را به زور به راهی که فکر می 

توانم بااا  بینم، نمی هایمان را می انسانیم و باید قدرت انتخاب داشته باشیم. هنوز هم گاهی که سرگروه 
 کنم. وجه در آن اردو شرکت نمی هیچ اه کنم. اگر برگردم، به ها نگ ه آن دید مثبتی ب 

 بندی روایت از پایین، بخش کیفی . جمع7-2-6

محوری«، آمده از روایاات مجریااان اردو، چهااار محااور »ساارگروهدساات همسو با نتااایج به
ای های مذهبی و بسیجی«، »نقش مهم برگاازاری حسااینیهها از میان گروه»انتخاب سرگروه

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 شد.   برگزار  تدتاک  قالب  در  که   قیتشان موف   مسیرهای   دربارۀ   دانشگاه   استادان   و   آموختگان دانش   برخی   سخنرانی  مضمون  با   ای برنامه  . 1
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کید بر »تفکیک جنسیتی« از الگوهای اجتماعی   اردو در مدیریتی پایااداری در امشهد« و تأ
هستند که در روایاات از پااایین دانشااجویان نیااز  1390و   1380های  برگزاری اردوهای دهه

دهندۀ ها وجود داشته است که نشااان های متفاوتی به آن اند؛ ولی واکنشخوبی حح شدهبه
های براین، همسو با مقولااههاست. افزون ت و مخالفت با آن ن در موافقدودستگی دانشجویا

ها، مدارس، های اجتماعی افقی و عمودی مهمی میان دو جنح، رتبهحساس اولیه، شکاف
تمایل بااه مهاااجرت ایدئولوژیک، تمایل و عاادماها، عقاید مذهبی شهرستانی، رشتهاتهرانی 

ها و وناگونی را ایجاد کرده است. داللت های گاکنشتحصیلی، میدان اردو را شکل داده و و
هااا، موضااوعی اساات کااه بااا طراحاای و اجاارای یااک پیمااایش در میااان گسترۀ این واکنش

 شود.دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، با وضوح بیشتری نمایان می 
 . مرحلۀ سوم: روایت از پایین، بخش کّمی 3-6

عی مخاطبااان بااه اردو، پااح از گی و اجتماااهای فرهندر سومین گام، برای سنجش واکنش
کار گرفته شد تا تصویری کّمی از رضایت و نارضااایتی نامه بهمصاحبۀ کیفی، رو  پرسش

 .1دست آیدها بهدانشجویان از راهبردهای گوناگون اجراشده در اردوی ورودی
ودی نفاار در اردوی ور  110اند که از ایاان تعااداد،  نفر در این پیمایش شرکت کرده  407
کنندگان بااا اند. تفکیااک شاارکت نفر در اردو حضور داشته  297د شرکت نداشته و  سال خو

 صورت زیر است:های گوناگون بهتوجه به وییگی 
 درصد خانم؛ 31درصد آقا،  69 •
 ؛3درصد منطقۀ  4/7، و 2درصد منطقۀ  4/35، 1درصد ورودی منطقۀ  2/57 •
 هی؛درصد خوابگا 40درصد غیرخوابگاهی و  60 •

 1نظر خودشااان هنگااام ورود بااه دانشااگاه )عاادد گین میزان مذهبی بودن افراد بااهمیان  •
 63/2کامً  غیرمذهبی(:  5مذهبی و عدد 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 همبساتگی یاا  علی  رابطۀ  از  »تبیینی«  ارائۀ  منظوربه  نه  پیوهش  بخش  این  در  نامهپرسش  و  کّمی  رو   از  استفاده  است،  گفتنی  .1
 یعنای ،پایوهش دوم مرحلاۀ در آمدهدستبه نتایج کردن  تعمیمقابل  هدف  با  تنها  بلکه  پیوهش،  در  وابسته  و  ثابت  مت یرهای  میان

 محورهاای اینکاه باه توجاه باا هاسات.داده روی بار  آمااری عملیات فاقد دلیل،همینبه و است بوده دانشجویان  پایین  از  یتروا 
 و کلای  جهات  تنهاا  بخاش،  این  در  اند،شده  شناسایی  پیشین  بخش  دو  در  اردو  به  دانشجویان  واکنش  اصلی  فرهنگی  و  اجتماعی

 است.  شده  سنجیده  اردو اجتماعی و  فرهنگی  هایبرنامه  با مخاطبان  مخالفت یا  همسویی  شدت
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اکنااون نظر خودشان هنگام خروج از دانشااگاه/ هممیانگین میزان مذهبی بودن افراد به  •
 92/2کامً  غیرمذهبی(:  5مذهبی و عدد  1)عدد 

 اند.ۀ سرگروهی در اردوی ورودی را داشتهفراد، تجربدرصد از ا 7/16 •

که در اردوی های کسااانی نامۀ الکترونیکاای، محلاای باارای دریافاات دیاادگاهدر پرسااش
های سال خود شرکت نکرده بودند، درنظر گرفته شده بود که مااواردی چااون »عاادم ورودی

 نیااازی»بی   های مختلف«، »جهت فکری و اعتقادی خاص برگزارکنندگان«،رضایت طیف
های زیاد در دانشگاه«، »عدم جذابیت اماکن مذهبی«، »اردو ایمدرسهخاطر هماز اردو به

های اسااتادان«، کننده بااودن صااحبت عنوان مجرای ورود به تشکی ت مذهبی«، »خسااتهبه
 ها« در آن بازتاب یافت.واردها« و »دیکته شدن ارز استفاده از تازه »سوء

اند  ها شرکت داشته نامه در اردوی ورودی به این پرسش  دهندگان سخ درصد از پا  73حدود 
سااو  این به   1385که تقریبًا با میانگین آمار حضور دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از سااال  

هااا  که در اردوی ورودی درصااد از کسااانی   77(. پاسخ مثباات  1398یکسان است )حسینی،  
کنیااد«،  باز هم در اردو شرکت می  ت به گذشته اند به پرسش »آیا درصورت بازگش شرکت کرده 

براین، نیماای  ها است. افزون مندی و تأثیرگذاری مثبت کلی اردوی ورودی دهندۀ رضایت نشان 
انااد کااه درمجمااوع،  اند نیز بااه پرسااش یادشااده، پاسااخ مثباات داده که در اردو نبوده از کسانی 

، فضااای دانشااجویی  ؛ بنابراین درصد دانشجویان دانشگاه داللت کند 68تواند بر رضایت  می 
بااه دو جمعیاات بااا    1398تااا  1385دانشگاه صنعتی شریف دربارۀ اردوهای ورودی از سااال 

سومی که  شود: دوسومی که از اردو راضی و با آن موافق هستند و یک دیدگاه متضاد تقسیم می 
های  اه جه به دیدگ میان، نکتۀ مهم این است که با تو این از آن ناراضی و با آن مخالف هستند. در 

رسد کااه بیشااتر ناراضاایان از اردو،  نظر می گونه به نامه این شده در کنار پرسش تکمیلی دریافت 
اند )که  دلیل »عدم جذابیت« در آن شرکت نکرده که به اند و چه کسانی ها که حاضر بوده چه آن 

را درباار  درصااد دانشااجویان دانشااگاه صاانعتی شااریف  28نامه، حاادود  برپایۀ برآورد پرسش 
تاارین دالیاال احساااس  هااای مااذهبی و بساایجی را از مهم گیرد(، برگزاری اردو توسط گروه می 

بزرگ، و تأثیرگااذار در اردو،    اند. وجود این شکاف عمیق، بیگانگی و مخالفتشان با اردو دانسته 
 نامه نیز کامً  مشهود است. آمده از پرسش دست های دیگر به در داده 
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ه، سنجش واکنش دانشجویان بااه اهااداف فرهنگاای نام ی پرسشهای اصلیکی از بخش
عمومی اش لی، و نخبگانی اشدۀ اردو در سه بعد شخصیتی، تحصیلی ریزیآشکار و برنامه

ها، موردتوجااه طراحااان و برگزارکنناادگان اردو بااوده اساات. بیش در همۀ دوره واست که کم
های فرهنگی اردو در جدول تی برنامههای مربوط به ارزیابی میزان موفقیت بعد شخصیگویه

( 1های »گویۀ  آمده در گزاره دست ، نتایج مثبت بهدر بعد شخصیتی( آمده است.  1شمارۀ )
( وجااود 6(؛ گ45/2هااا )ورودی( آشنایی بااا هم8(؛ گ  81/1های اردو )شرکت در برنامه

آقایااان  (،51/2( مفاارح و بانشاااط بااودن اردو )7(؛ گ61/2وگو )فرصت یااادگیری و گفاات 
پااذیر کااردن هااا در جامعهدهااد کااه اردوی ورودی(« نشااان می 70/2هااا و خانم 44/2

 های جدید برای آشنایی با یکدیگر در محیطی گرم و دوستانه موفق بوده است.ورودی
 

 های مربوط به سنجش واکنش دانشجویان به بعد شخصیتی اهداف فرهنگی . گویه 2جدول 
 

 ام. کرده اردو شرکت هایدر بیشتر برنامه 1گویه 

 فرصت انجام کار گروهی و یادگیری تعامل جمعی در اردو وجود داشت. 3گویه 

 شده در اردو، ذهن من را نسبت به چند پرسش اساسی در مورد زندگی، کنجکاو کرد.محتوای ارائه 4گویه 

 ام. دهعنوان دانشجو، یک شخصیت اجتماعی جدید پیدا کردر اردو احساس کردم به 5گویه 

 وگو با یکدیگر وجود داشت. در اردو فرصت یادگیری و گفت 6یه گو

 بخش و بانشاط بود. فضای اردو شادی 7گویه 

 هایم آشنا شدم. ورودیزیادی با همحدها تادر اردوی ورودی 8گویه 

 ئه شد که من را برای زندگی در خوابگاه آماده کرد.در اردو، محتوایی ارا 9گویه 

 های گوناگون رابطه با جنح مخالف، مطالبی در اردو ارائه شد. جنبهدربارۀ  10گویه 

 فضای اردو درمجموع، در مدیریت روابط آتی با جنح مخالف به من کمک کرد.  11گویه 

 اردو باعث ایجاد عزمی تازه در من برای پیمودن مسیر دانشجویی شد.  29گویه 

مندی، اتفاااقی نیساات و احتمااااًل یت ا، این رضاااهآمده از مصاحبهدست برپایۀ نتایج به
جمعی و تفریحاای و مسااابقات و های دسااتهها و سپح، برنامااهدار سرگروهبیش از همه، وام

ترین بخااش اردوهااای ورودی ها، موفااقای است. سرگروهدانشکدههای ورزشی بینفعالیت 
های مربوط به مۀ گزاره اند. هردهدست آوقبولی به، کارنامۀ قابلهاسالاند که در همۀ این بوده

های جدید را در پی داشته مندی ورودی( بدون مناقشه، رضایت 2ها )جدول شمارۀ  سرگروه
( روابط دوستانه 2(؛ گ04/2ها )باالیی ( رضایت از تعامل و رفتار سال21است: موارد »گ
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ی لی و تحصاایلهای شاا کننااده نبااودن توصاایه( گمراه17(؛ گ29/2ها )و پایدار با سرگروه
  («.68/3ها )سرگروه

 هاهای مربوط به سنجش واکنش دانشجویان به سرگروه. گویه 3جدول 

 ها شکل گرفت.های پایدار من در اردوی ورودیبرخی از دوستی 2گویه 

 ها در اردو راضی بودم.باالییاز تعامل و رفتار سال 21گویه 

 ده بود.کننگمراه  هاهای ش لی و تحصیلی سرگروه توصیه 23گویه 

ها و فضای پذیری و ایجاد روابط دوستانه میان ورودیاما کمی که از سطح اولیه جامعه
ها از گیریم، اردوی ورودیاا فاصله می تر از پسران است که در میان دختران پاییناابانشاط  

مااۀ رسد. کارنانظر می طور کامل، ناکارآمد بههای فرهنگی در بعد شخصیتی، بهمنظر آموزه 
هااای منفاای زیااادی را در های دانشگاه صنعتی شریف در دو دهۀ اخیر، نمرهاردوی ورودی

دست آوردن یک ( به5(؛ گ15/3( کار گروهی و یادگیری تعامل جمعی )3های گشاخ  
( ایجاد عزمی تازه برای پیمودن 29(؛ گ15/3عنوان دانشجو )شخصیت اجتماعی جدید به

( 4(؛ گ52/3ادگی باارای زناادگی خوابگاااهی )( آماا 9(؛ گ48/3مساایر دانشااجویی )
( ارائۀ محتوا دربااارۀ 10(؛ گ71/3کنجکاوی دربارۀ چند پرسش بنیادین مربوط به زندگی )

کننده به ( فضای اردویی کمک11آقایان(؛ گ 29/4ها، خانم 08/4رابطه با جنح مخالف )
دساات آورده ( به29/4قایااان  ، آ51/4ها  ، خانم32/4مدیریت روابط آتی با جنح مخالف )

ای مشخ  و آشکارا به سیاست تفکیااک جنساایتی اردوی گونههای آخر، بهاست. شاخ  
شود که رابطه با جنح مخااالف را های مذهبی مربوط می ها و فرهنگ غالب سرگروهورودی

های مکماال در آورند و این مشکل در دیاادگاهشمار می عنوان نوعی ناهنجاری و آسیب بهبه
 ای گویا بازتاب یافته است.گونهها نیز بهمصاحبهنامه و سشپر

( نیز نمرۀ 3)جدول شماره    ش لی ادر بعد دوم اهداف فرهنگی اردو یعنی جنبۀ تحصیلی 
اردو همچنان منفی است و نتوانسته است آشنایی الزم را دربااارۀ رشااته تحصاایلی، مسااائل 

ترتیب بیشااترین نماارۀ ای زیر بههد. گزاره آموزشی، و آیندۀ ش لی برای دانشجویان فراهم کن
( ایجاااد 20(؛ گ1/3های آموزشی )( رفع نگرانی 12اند: گزمینه کسب کردهاینمنفی را در

( و مهندسی 81/3( )با تفاوت بنیادین میان علوم پایه )31/3مندی به رشتۀ تحصیلی )ع قه
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ۀ تحصاایلی نشااگاهی رشاات( آشنایی کااافی بااا ابعاااد دا15(؛ گ7/2برت و کامپیوتر )حدود  
( کمااک بااه هدفمناادی 28(؛ گ6/3انداز مناسااب شاا لی )( ارائااۀ چشاام18(؛ گ43/3)

( آشنایی با مسائل صنعتی و اقتصادی کشااور متناسااب بااا رشااتۀ 26(؛ گ77/3تحصیلی )
ش لی به نگاه اردو به مهاااجرت ا(. شاخ  دیگر مرتبط با جنبۀ تحصیلی 86/3تحصیلی )

: 19شود که موافق نبودن با این گزاره )گمربوط می   رج از کشورتحصیلی دانشجویان به خا
(( نشااان 82/3ارائۀ محتوای مناسب دربارۀ ادامه تحصیل در خارج از کشااور و مهاااجرت )

 دهد که اردو نتوانسته است در این جهت نیز گام مثبتی بردارد.می 
 

 داف فرهنگی شغلی اهگهای مربوط به سنجش واکنش دانشجویان به بعد تحصیلی. گویه 4جدول 

 شد.های من دربارۀ مسائل آموزشی )مثً  انتخاب واحد، و...( پاسخ داده  به بسیاری از پرسش  12گویه 
 ام آشنا شدم.های دانشگاهی رشتۀ تحصیلیاندازۀ کافی با جنبهدر این اردو به 15گویه 

 م، ارائه شد.ول شده بود ای که در آن قبانداز مناسبی از آیندۀ ش لی رشتهچشم 18گویه 

 های آتی من تأثیرگذار بود.گیری در اردو، مطالب مناسبی دربارۀ مهاجرت یا اپ ی ارائه شد که در تصمیم 19گویه 

 مند شوم.ام ع قهاردو سبب شد که من به رشتۀ تحصیلی 20گویه 

 نایی پیدا کنم.دی کشور آشام، با مسائل صنعتی و اقتصااردو کمک کرد تا متناسب با رشته 26گویه 

 اردو باعث هدفمندی من در مسیر تحصیل شد. 28گویه 

 
( نیز 4)جدول شمارۀ  عمومی ادر بعد سوم اهداف فرهنگی آشکار، یعنی جنبۀ نخبگانی 

هااای مربااوط بااه ایاان آمده در گزاره دست اردو نتوانسته است نقش مثبتی ایفا کند و نتایج به
( ایجاد دغدغه دربارۀ 24کند: گی شدیدی را نمایان می هاارضایتی نامه، نکارکرد از پرسش

( ایجاد احساس مسئولیت در مورد وضااعیت مااردم 25(؛ گ67/3مسائل و توسعۀ کشور )
ها (. ایاان شاااخ  75/3( ایجاد امیدواری به آیندۀ خود و کشااور )27(؛ گ78/3کشورم )

زه برای پیمودن مساایر اد عزمی تاهای منفی هدفمندی تحصیلی و ایجکه در کنار نمرهزمانی 
های دانشااگاه صاانعتی شااریف را دهد که اردوی ورودیگیرد، نشان می دانشجویی قرار می 

شمار آورد و اهداف و کارکردهای اصاالی را بایااد مثابه یک رسانه و برنامۀ فرهنگی بهنباید به
 جو کرد.وهای آشکار و طرح و برنامۀ ظاهری آن جست در جای دیگری غیر از پیام
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 عمومی اهداف فرهنگی گهای مربوط به سنجش واکنش دانشجویان به بعد نخبگانی. گویه 5ول جد

 وجود آورد.هایی را در مورد مسائل و توسعۀ کشور در من بهاردو دغدغه 24گویه 

 اردو سبب شد که احساس مسئولیت بیشتری در مورد وضعیت مردم کشورم پیدا کنم. 25گویه 

 به آیندۀ خود و کشورم امیدوار شدم.اثر اردو  بر 27گویه 

 
اناادازۀ  دهااد کااه اردو به نامه نشااان می از منظر الگوهااای اجتماااعی پنهااان افقاای پرسااش 

های قااومیتی، چااه در میااان  شهرستانی و شااکاف ا چشمگیری در برطرف کردن شکاف تهرانی 
: تعامل مثبت  30ه است )گ ها و برگزارکنندگان، موفق بود ها و چه در میان ورودی خود ورودی 

((. همچنین، موافقت با گاازارۀ روابااط نساابتًا خااوب  2/ 39ها و شهرهای مختلف ) بین قومیت 
(( و همچنااین، مخالفاات بااا  2/ 88: ) 31آموختگان مدارس مطاارح و دیگااران )گ میان دانش 

(،  32کاارد )گ های کنکور بر روابط داخاال اردو حکایاات می ای که از سایۀ سنگین رتبه گزاره 
های تحصاایلی در کنکااور و  گااذاری رشااته آمیز ناشاای از ارز  د که فشار تبعیض ده نشان می 

خوبی کنتاارل شااده اساات. هرچنااد پاسااخ  به   ها سال همچنین، مدارس، تا حد زیادی در همۀ  
های کنکور و رشااتۀ تحصاایلی باار روابااط بااین  مثبت دانشجویان علوم پایه به گزارۀ »سایۀ رتبه 

دهد که دانشجویان علااوم  های دیگر، نشان می ابل رشته رد«، در مق ک دانشجویان، سنگینی می 
 (. 5ها در جدول شمارۀ  کنند )گویه پایه، احساس تبعیض زیادی را دربارۀ خود احساس می 

 

 های مربوط به سنجش واکنش دانشجویان به الگوهای اجتماعی پنهان افقی. گویه 6جدول 

 ف ایران مناسب بود.هرهای مختلها و شتعامل میان افراد از قومیت  30گویه 

 های دیگر وجود داشت.ورودیآموختگان مدارس خاص و برجسته با در اردو روابط خوبی میان دانش  31گویه 

 کرد.های کنکور و رشتۀ تحصیلی بر روابط بین دانشجویان سنگینی میسایۀ رتبه 32گویه 

 

نامه  دگان نیااز پرسااش برگزارکنناا  مدیریتی عمااودی مربااوط بااه ا از منظر الگوهای اجتماعی 
وییه در مااورد شااکاف مااذهبی و  ( نتااایج گویااایی، بااه 6های مرتبط در جاادول شاامارۀ )گویه 

انااد کااه:  های جدید بر این نظاار بوده گذارد. بیشتر ورودی ایدئولوژیک دراختیار ما می ا سیاسی 
(  33(؛ گ 2/ 53ها و مسئوالن اردو از یک طیف فکری خاص هسااتند« ) باالیی ( »سال 35گ 

کااه گفتااه    گونااه (. همان 2/ 92اردو بیشتر، دانشجویان مذهبی را مخاطب قرار داده اساات« ) » 
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ها نیااز  ها و مصاااحبه ای اهمیت دارد که در بسیاری از دیاادگاه اندازه شد، این شکاف مذهبی به 
ترین عامل نارضایتی مطلق از اردو )تصمیم به عدم حضااور( بااوده اساات.  بازتاب یافته و مهم 

اجتماعی دارد و  ا رسد که این شااکاف مااذهبی، بیشااتر ماااهیتی فرهنگی نظر می به حال،  ااین ب 
( »عاادم احساااس راحتاای همااۀ  34چندان به شکاف سیاسی تبدیل نشده و مخالفت با گاازارۀ  

طور میااانگین، چناادان در اردو  دهد که مسائل سیاسی به (« نشان می 3/ 2های سیاسی ) طیف 
حال، با توجااه بااه واریااانح باااالی دوقطباای  است. بااین د نیاورده  مطرح نشده و شکافی را پدی 

های  گیری دوسااتی دهندگان در نمودارهای مربااوط بااه »شااکل شدن و دوگانگی گسستۀ پاسخ 
هااای مختلااف  ها؛ راحتی طیف پایدار؛ شخصیت یافتن در اردو؛ بیشتر مخاطب بودن مذهبی 

ذ داشااته و نااوعی فضااای  ها نیز نفو رسد که شکاف مذهبی در این شاخ  نظر می سیاسی« به 
ها نتواننااد  غیرمذهبی را در اردو پدید آورده و سبب شده است که غیرمااذهبی ا دوقطبی مذهبی 

ها نیز نمااود  ها در بقیۀ شاخ  اندازۀ کافی با اردو ارتباط برقرار کنند و درنتیجۀ نارضایتی آن به 
های دانشااجویی  تشااکل آشاانایی بااا  ( 13های بسیار پااایین دو گاازارۀ »گ پیدا کرده است. نمره 

(« وجود نوعی انحصااار تشااکی تی در اجاارای  3/ 92های فرهنگی ) ( کانون 14( و گ 3/ 84) 
 کند. های دانشجویی را تأیید می اردو و عدم مشارکت بقیۀ گروه 

یتی عمودی مربوط به  گهای مربوط به سنجش واکنش دانشجویان به الگوهای اجتماعی. گویه 7جدول  مدیر
 رکنندگان برگزا

 های مختلف دانشجویی آشنا شدم.در اردو با تشکل 13ویه گ 

 دانشجویی آشنا شدم.اهای مختلف فرهنگیها و کانوندر اردو با گروه  14گویه 

 اردو بیشتر، دانشجویان مذهبی را مخاطب قرار داده بود. 33گویه 

 کردند.یس راحتی نمهای سیاسی در اردو احسادانشجویانش همسو با برخی طیف 34گویه 

 ها و مسئوالن اردو در یک طیف فکری خاص قرار دارند.باالییشد، سالاحساس می 35گویه 

 

 گیرینتیجه . 7

های جدید دانشگاه صنعتی شریف، یک اقدام رساامی فرهنگاای و اجتماااعی اردوی ورودی
ده گاه اجاارا شاا بیش ثابتی در ایاان دانشاا واست که در دو دهۀ اخیر با الگوهای مدیریتی کم

انااد هااا عبارت ترین آن آمده در مرحلۀ نخست این پیوهش، مهمدست است. برپایۀ نتایج به
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وییه بسیج و هیئاات و های مذهبی، بهها و کانون ( برگزاری انحصاری اردو توسط گروه1از:  
های مااذهبی در ( نقش کلیدی شاابکۀ ساارگروه2های دانشجویی دیگر؛  عدم مشارکت گروه

( برگاازاری اردو در فضاااهای مااذهبی 3ی و الگوسااازی دانشااجویی؛  ابط اجتماااعایجاد رو
 تفصیل بررسی شد، ایاان اقاادامگونه که به( تفکیک جنسیتی. همان 4ای در مشهد؛  حسینیه

سااازی طاارح و برنامااۀ فرهنگاای مشااخ  و آشااکاری در راسااتای آمادهع وه بر آنکه خود  
ای پنهااان و نهفتااه، یکاای از گونااهف دارد، بهدانشجویان برای ورود به دانشگاه صنعتی شری

های اجتماااعی دهی نیروهااا و شااکاففرایناادهای اصاالی و مهاام باارای ت ییاار و سااامان 
هااای موجااود در میااان دانشااجویان ورودی جدیااد دانشااگاه اساات. اردو برپایااۀ پیامپیشاز

در   فرهنگی آگاهانۀ آن، در پی ارتقای ابعاد شخصاایتی، تخصصاای، نخبگااانی اساات، امااا
گاه، به  واقعیت  گرایانه، دهندۀ مذهبی، مردانه، اصااول عنوان یک نیروی نظماجتماعی ناخودآ

 کند.و مخالف با مهاجرت تحصیلی بروز می 
اجتماعی اقاادام اداری و رساامیش برگاازاریش اردوی ادر واکنش به این دو ساحت فرهنگی 

عی موافااق و گاای و اجتماااکلی بااه دو پااارۀ فرهنطورها، دانشگاه صنعتی شریف بااهورودی
مخالف تقسیم شده است که برپایۀ آنچه در پیوهش حاضر بیااان شااد، محااور اصاالی ایاان 

ها و تشکی تی است کااه باار شااکافادوقطبی شدن، حول شکاف مذهبی و زیست مذهبی 
های بالقوۀ دیگر در فضای دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف نیز تأثیرگااذار بااوده دوگانگی 

د که اردو در بساایاری از کارکردهااای فرهنگاای خااود ناااموفق ضر نشان دااست. پیوهش حا
مذهبی دانشااگاه صاانعتی امثابه نیروی مهندسی اجتماعی بوده، اما کارکرد اصلی خود را به

های قدرتمندی را نیز علیه خود پدید آورده که حال واکنشعینشریف حفی کرده است و در
ای کااه در یااک اجتماعی اطبی فرهنگی ه است؛ دوقبه دوقطبی شدن فضای دانشگاه انجامید

گیری انحصاااری، تبلی ااات فرهنگاای، گیرنااد کااه بااا جهاات قطب آن دانشجویانی قاارار می 
هااای مااذهبی در قالااب سازی خاااص مااوردنظر گروهسازی، و شبکهپذیری، هویت جامعه

 زی دانشااگاهپذیری اولیااه و مرکاا ها مخالف بوده و درنتیجه، در فرایند جامعهاردوی ورودی
ها و نیروهااای و در قطااب دیگاار، شاابکۀ اجتماااعی و فرهنگاای تشااکل  ؛کنندمشارکت نمی 

عنوان گذرگاهی برای جذب نیروی انسانی و ادغام ها بهمذهبی دانشگاه که از اردوی ورودی
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گیری خود با مدیریت اداری، جامعۀ علمی، و فرهنگ و قدرت رسمی دانشااگاه بهااره جهت 
ین دوقطبی، که اگرچااه درمجمااوع، نقااش مثبتاای باارای اردوی در میان ا  و فضایی   ؛برندمی 

مذهبی حاااکم باار اردو در اصدایی مذهبی و شکاف جنسیتی شوند، تکها قائل می ورودی
 کند.رو می ها را بیگانه و با چالش روبههمان نقطۀ شروع دانشگاه، آن 

ۀ اخیاار همچااون  طول دو ده  های دانشگاه صنعتی شریف در تر، اردوی ورودی بیان روشن به 
موتوری عماال کاارده کااه بااا برکشاایدن دانشااجویان بیشااترمذهبی و مناازوی کااردن دانشااجویان  

اجتماعی بزرگی را پیرامون مذهب در دانشگاه پدیااد آورده اساات.  ا کمترمذهبی، شکاف فرهنگی 
  متناسب بااا  ها تأثیر گذاشته و البته این کارکرد اصلی، بر کارکردهای فرهنگی دیگر اردوی ورودی 

ها مانند شکاف جنسیتی و حذف دختران از فضای اردو  های فرهنگی خود با برخی شکاف آموزه 
ها ماننااد شااکاف  یا مخالفاات بااا تحصاایل در خااارج از کشااور، همسااو، و بااه برخاای شااکاف 

توجااه    اعتنا است. با ها، یا شکاف میان مدارس، بی رشته  منزلتی میان شهرستانی، شکاف ا تهرانی 
چشاام  الگااوی تکرارشااونده در چندسااال اخیاار به ای اناادکی از ت ییاار ایاان ک ن ه که نشانه این  به 

در    اردوی ورودیهای جدید عملکرد  ، بدون ترمیم این کیکارد مرکزی  رسد که نظر می خورد، به می 
پیرامااون دو محااور  نااابرابری ، رشاادنیافتگی فرهنگاای و اجتماااعی   گرایی، ی آینده، به فرقه ها سال 

های  آموزشی، اقتصااادی،  حوزه  دیگر  تبعیض به  ساختاریش  گستر   و  ، و جنسیت اصلی مذهب  
 دامن خواهد زد.   اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف -در فضای فرهنگی  و سیاسی 

 

 . سپاسگزاری 10

بااه    1398این مقاله، برگرفته از پیوهشی با عنوان »آیین ورود به دانشگاه« اساات کااه در زمسااتان  
گی دانشااگاه صاانعتی شااریف در اندیشااکدۀ راهبااردی  عاونت فرهن سفار  و با حمایت مالی م 

مهاجر این دانشگاه، با مدیریت علمی و پیوهشی نگارنااده و همکاااری خااانم مینااا اصاا رزاده و  
تردید، بدون کمک این دانشجویان  آقایان مرتضی کیانی و حسن اسماعیلی انجام شده است. بی 

سیدحساان حسااینی، معاااون    هااای دکتاار ت فعال، خوشفکر و پرت   دانشااگاه شااریف و حمای 
فرهنگی دانشگاه در آن زمان، و دکتر جواد درویش مشاور فرهنگاای ایشااان و دوساات و همکااار  

 رسید. سرانجام نمی دیرینم در اندیشکدۀ مهاجر، این پیوهش به 
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