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Abstract  
Introduction: The activities of the scientific association in the academic space as a 

multi-level phenomenon has an extensive theoretical literature in the form of 

individual actions to interactions in organizational structures as well as organizational 

structure independent of individuals. The purpose of this study is to investigate the 

functions and dysfunctions of student scientific associations at Ferdowsi University 

of Mashhad. 
Method: The research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of 

approach. The research method used to analyze and interpret the findings is thematic 

analysis and also descriptive-explanatory analysis. According to the careful analysis 

of the performance and conditions of the scientific associations of the university and 

to extract its strengths and weaknesses, in-depth interviews were designed with the 
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cultural director, students of the scientific associations and the administrative expert 

of the scientific association of Ferdowsi University of Mashhad (24 interviews). In 

interpreting interviews with experts, the main purpose is to analyze and compare the 

content of experts' knowledge. Coding was done manually with tabulation. A total of 

290 codes were extracted from the interview texts, of which 129 are related to the 

positive functions (advantages and strengths) and 161 are to the malfunctions (issues 

and problems) of the scientific associations. 

Finding: The findings of the present study are discussed separately in three sections: 

benefits, problems and solutions to the problems of the scientific community. These 

findings showed that gaining dignities are always among the most important social 

privileges that stimulate individual and collective action that provide a form of 

volunteer participation and activity. There are many issues regarding the student 

scientific associations stemming from poor communication, poor structural 

supervision, poor management of officials, legal ambiguities and the personal interest 

of the members that have resulted in serious disregard for them. 
Conclusion: By examining the history of scientific associations, the type of student 

activity has shifted from cultural and social concerns to individual concerns; So that 

Students' top priorities are to further evaluate the benefits of working according to 

self-interest, regardless of its overall goals and structural plans in scientific 

associations . The solutions offered are generally stated to solve the problems of the 

organization and the by-laws. Attention has been paid to the type and level of 

interaction and internal and external relations, such as creating interaction between 

the cultural director, the vice chancellor of the faculty and students, using cyberspace 

in advertisements and information, creating a communication channel to transfer 

experiences of previous groups, etc. The main concern of many interviewees is 

financial issues; the solution to this problem is the tendency to financial self-

sufficiency through the provision of financial sponsors, holding internal and external 

university programs, preparing a financial contract with the university and selling 

scientific research achievements. 
Keywords: Volunteering, Positive functioning, Malfunctions, Student Scientific 

Associations, Pathology 
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 چکیده

 یفرد یها در قالب کنش یچندسطح یا دهیعنوان پد به یدانشگاه یدر فضا یانجمن علم یها تیفعال

 یا گسترده ینظر اتیمستقل از افراد، از ادب یساختار سازمان زیو ن یسازمان یتا تعامالت در ساختارها

خود  که ؛ عملکردهاییاستآن  جیبحث از عملکرد و نتا ،است تیبرخوردار است. آنچه حائز اهم

 یمثبت و منف یکارکردها بهمشارکت محور افراد است که  یجمع یوندهایها و پ از کنش یناش

-یعلم یها انجمن یکارکردهاکارکردها و کژ ی. پژوهش حاضر با هدف بررسشود یممنجر  یمتعدد

 دانشگاه یعلم یها در انجمن انیحضور دانشجو یها بیو آس ایمزا یاحصادرصدد  ،ییدانشجو

است. روش  یفیک کرد،یو به لحاظ رو یکاربرد ،هدف جهت از پژوهش نیا. است مشهد یفردوس

 قیدق یمنظور واکاو است. به ینییتب-یفیتوص ،لیتحل وۀیو ش مضمون لیتحل ها افتهی ریو تفس لیتحل

 ییها ، مصاحبهها آنهای  ها و ضعف قوتدانشگاه و استخراج  یعلم یها انجمن طیشرا عملکرد و

دانشگاه  یانجمن علم یو کارشناس ادار یعلم یها انجمن انیدانشجو ،یفرهنگ ریبا مد قیعم

و  لیمصاحبه با متخصصان، هدف عمدتاً تحل ریمصاحبه( صورت گرفت. در تفس 24مشهد ) یفردوس

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـ  
 دانشگاه ییدانشجو یعلم یها انجمن یشناس بیآس» عنوان با یقاتیتحق طرح از مستخرج ،یپژوهشی ـ علم ۀمقال *

ی ـ فرهنگ یزیر و برنامه مطالعات گروه) ییو دانشجو یاجتماع ی،فرهنگ معاونت تیحما با ،«مشهد یفردوس
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انجام شد.  یساز و با جدول یبه روش دست ینش متخصصان است. کدگذاردا اتیمحتو سۀیمقا

 و ای)مزا مثبت یکارکردها به مربوط کد 129 که شدندکد از متون مصاحبه استخراج  290 یطورکل به

اختصاص  ی)مسائل و مشکالت( انجمن علم یکژکارکردها به کد 161 و یعلم انجمن( قوت نقاط

 ،یعلم انجمن مسائل حل یراهکارها و مسائل ا،یمزا بخش سه رد قیتحق ی اینها افتهیدارد. 

کسب منزلت و شأن از  هموارهنشان داد  ها افتهی نیا. اند واقع شده یبررس و بحث مورد کیتفک به

که  یا گونه به ؛استی و جمع یکنش فرد زانندۀیاست که برانگ یاجتماع یازهایامت نیتر جمله مهم

 ،یانجمن علم ادیمسائل ز وجود. کند یرا فراهم م دانشجولبانۀ داوط تیو فعال مشارکت نۀیزم

و  یمسئوالن، ابهامات قانون فیضع تیریمد ن،ییپا ینظارت ساختار ف،یگرفته از ارتباطات ضع نشئت

اند. با  شدهمنجر  یجد یها بیآس شیدایپ به یتوجه یب علت بهاعضا است که  یشخص یطلب منفعت

به  یفرهنگی ـ اجتماع یها از دغدغه انیدانشجو تیفعال نوع ،ها جمندر ان تیفعال ۀخچیتار یبررس

 یابیارز شتریب انیدانشجو یاساس یها تیکه اولو یا گونه داده است؛ به تیماه رییتغ یفرد یها دغدغه

 آن است. یو ساختار یکل یها فارغ از اهداف و برنامه ،ییتشکل دانشجو کیدر  کار دۀیفا

به نوع و  توجهبا اند.  شده انیب نامه نییعموماً در جهت حل مسائل سازمان و آ ،شده ارائه یها حل راه

 نیتعامل ب جادیا لیاز قب ی، در پژوهش حاضر به مواردیسازمان سطح تعامل و روابط درون و برون

و  غاتیدر تبل یمجاز یاستفاده از فضا ان،یمعاون آموزش دانشکده و دانشجو ،یفرهنگ ریمد

. دغدغۀ است شدهو... اشاره  یقبل یها انتقال تجارب گروه یبرا یکانال ارتباط جادیا ها، یرسان اطالع

 ییبه خودکفا شیمسئله، گرا نیحل ا راهکار .است یشوندگان مسائل مال از مصاحبه بسیاری یاساس

با  یقرارداد مال ۀیته ،یدانشگاه بروندرون و  یها برنامه یبرگزار ،یمال اسپانسر ۀیته قیاز طر یمال

 .است یپژوهشـ  یعلم یدانشگاه و فروش دستاوردها

 مثبت، کارکرد داوطلبانه، تیفعالی علمی دانشجویی، ها انجمن ی،شناس بیآس :یدیکل یها واژه

  .کژکارکرد

 و طرح مسئله مقدمه
 کی دیدر دوران جد این نهاد .استپژوهش  جیو ترو دیدانشگاه آموزش، تول فۀیوظ نیتر یاصل

و آموزش  یمدن ۀشهروند جامع تیگرفته و آن ترب  برعهده زیرا ن یو اجتماع یرسالت فرهنگ

و...  یهنر یفرهنگ یها کانون ،یعلم یها مانند انجمن ییراستا نهادها نیاست. در ا ستنیبهترز

 نیا تحقق یارب ییدانشجو یعلم یها . انجمناند شده  لیدانشگاه تشک دیرسالت جد ریدر مس

. فعاالن دباشن نیآفر نقش توانند یدر سطح دانشگاه م یعلم زیانگ نشاط یفضا جادیبا ا ،رسالت

 لیتبد مهارت ،یگروه مهارت کار لیاز قب ییها ی، توانمندتشانیفعال انیها در جر انجمن نیا

مهارت  ،یمال یها نهیهز نیو اجرا، مهارت تأم تیریبه عمل، مهارت ارتباط، مهارت مد دهیا



 

 

 

 

 

 1067ای علمی دانشجویی از منظر رویکرد کارکردگرایانه  ...  ه شناسی انجمن آسیب

 

 

 یها خروج و مهارت ها یتوانمند نیا. کنند یرا کسب م یفکر انتقادت و یشی، آزاداندیشیاند هم

 .کند یو توانمندتر م تر ستهیها را در عمل شا دانشگاه

 دارد ریتأث شهروندان مطالبات نوع در رییو تغ یآگاه زانیم بر یعلم یها انجمن تیفعال

و  یعلم یها یریگ میتصم تیفیک بهبودموجب  دولت، گذاران استیس با نهادها نیا یهمکار و

 سببها  در انجمن تی(. عضو1391 ،یمی)قد شود می جامعه در پژوهش گسترش فرهنگ

 در استادان با را انیمشارکت دانشجو ،شود می انیدانشجو یو پژوهش یآموزش ۀتجرب شیافزا

. با (1390 و همکاران، زاده انیری)ام برد یافراد را باال م ۀزیو انگ کند یم شتریگوناگون ب ابعاد

 یمند و علم نظام یابی، ارزها آن تیو اهم یعلم یها انجمن یها تیفعال عیوس ۀتوجه به گستر

 تیموفق و تیمطلوب زانیاز م یدرک درست کند میامر کمک  انیبه متول اقدام نیااست.  یضرور

اف و اهد یو اجتماع یفرهنگ یها تحقق برنامه زانیم نییتع یبرا یا لهیو وس باشند اهداف داشته

 یآت یها یریگ میتصم یبرا یعنوان ابزار منظم و مداوم به یابیها باشد. ارز آن ۀشد نییتع شیاز پ

 ،ی)کاووس رود یکار م هها و... ب آن یها، روش اجرا برنامه یها، محتوا درمورد هدف برنامه

 (.55: 1390 ،یمیمق

 زین و یجمع تیفعال ،یها با بخش ادار آن مستمر ۀمواجه ،ها تشکل تیفعال بودن ییدانشجو

که این. با دهند یم قرار ها تیفعال ریرا در مس یادیمشکالت ز و موانع ی،تخصص-یعلم یریگ جهت

 نیاز ا یبرخ هستند،آشکار و پنهان متعدد  یکارکردها یدارا ییدانشجوی ـ علم یها انجمن

خود  یاصل ریها از مس انجمن یها تیفعال انحراف موجبدارند و  آور انیز جیکارکردها نتا

 یشناخت اهداف و کارکردها ی،علم یها انجمن یشناس بیاز نکات مهم در آس یکی. شوند یم

داللت بر آن دارد که  دهیهر پد یشناس بی(. آس268: 1386 همکاران، و یمتق) ستا ها انجمن

از  دهیشده تا آن پد موجب نیا و است یرعادیآن در حد غ یها و کارکردها از ساخت یبرخ

 یعلم ۀمطالع ،یاجتماع یشناس بیخاستگاه آس یشناس خود خارج شود. در جامعه یعاد ریمس

 از ییدانشجوی علم یها انجمن یشناس بیاست. ضرورت آس یاجتماع یها یو نابسامان ها ینظم یب

انجام  یعلم ۀتوسع یهستند که در راستا یفیکارکردها و وظا یها دارا ست که انجمنا آنجا

 یریگ شکل سببرو شوند که  هروب یها و مشکالت با چالش ریمس نین است در ااما ممک ،ردیگ یم

 تیفعال و حضور ایآ :میسؤاالت هست نیپاسخ به ا درصدد رو نیا (. از247: هماند )شو یمسائل

 اش شده فیتعر یکارکردها تحقق بهمشهد  یدانشگاه فردوس یعلم یها در انجمن انیدانشجو
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 یدانشگاه فردوس یعلم یها انجمن یبرا زین یپنهان یکارکردها ها تیعالف انیدر جر ایآ ؟انجامد می

 کرد؟ شنهادیپکژکارکردها  رفع منظور به توان یم ییراهکارها چه ؟است فیتعر مشهد قابل

 پژوهش یمفهوم چارچوب
 یها در قالب کنش یسطحچند یا دهیعنوان پد به یدانشگاه یدر فضا یانجمن علم یها تیفعال

 ینظر اتیمستقل از افراد، از ادب یساختار سازمان زیو ن یسازمان یامالت در ساختارهاتا تع یفرد

از  یخود ناش وآن  جیبحث از عملکرد و نتا ،است تیبرخوردار است. آنچه حائز اهم یا گسترده

 یمتعدد یمثبت و منف یکارکردها بهمحور افراد است که  مشارکت یجمع یوندهایها و پ کنش

 .دوش میپرداخته  یاز نگاه نظر قیتحق یاصل میبخش به شرح مفاه نیا در .شود یم منجر

که  ردیگ یدرنظر م یجامعه را نظام یساخت ییکارکردگرا کردیرو قالب دررابرت مرتن 

است که در  یاجتماع یفرهنگ و ساختارها مانند یاز عناصر ساختار یا مجموعه بر مشتمل

امکان تطابق  ،مربوط به خود یکارکردها یفایبا ا و طیو با مح گریکدیبا  یتعامل و هماهنگ

به نقل از  1976)مرتون،  سازد یفراهم م شیخو طیافراد را با مح یو سازگار ینظام اجتماع

 (.(137: 1381 ،یعبداله

بلکه به فرد و  ،صرفاً به جامعه اختصاص ندارد کارکرد است معتقدپارسنز  برخالفمرتن 

ز ین یمنف یبلکه کارکردها ،ستندیکارکردها صرفاً مثبت ن ؛دارد ز ارتباطین یاجتماع یها گروه

 ها دهیاز پد یبعض ند؛هستها پنهان  از آن یاز کارکردها آشکار و تعداد یبعض ؛وجود دارند

 .دو بدون کارکردن دهیفا یب

نظام  یناصر ساختارع از کیهر یمنف ایپنهان و مثبت  ایآشکار  ینیع امدیرا پ رکردکا یو

 کی ،واحد مشاهده یکارکرد لیافراد. در تحل یذهن اتیو ن ها زهینه اهداف انگ داند یم یاجتماع

هر چارچوب باشد  ایجامعه  ای ینظام اجتماع تواند یم لیواحد تحل یول ،است یعنصر ساختار

تنوع  درنظر مرتن  (. از140: 1381 ،ی)عبداله کند یدر قالب آن عمل م یساختار نصرکه آن ع

ت جامعه یدر کل یمتفاوت یها تیوضع یفرهنگ-یستم اجتماعیها و س گروه فراد، خردهکارکردها، ا

پنهان،  یآشکار، کارکردها ی، کارکردهاییکارکردگرا مانند یمیمفاهباید به  رو نیا دارند. از

 ،یارمک آزاد) شودتوجه  یل کارکردیدر تحل ی،بدون کارکرد، کارکرد مثبت و کارکرد منف ۀدیپد

 شوند یگرفته م کار ستم بهیک سیمطابقت  یهستند که برا یا مشاهده ج قابلیردها نتا(. کارک1389

ن یبنابرا ؛ح دهندیتوض توانند یستم را نمیهستند که تطابق س یا مشاهده ج قابلیرکارکردها نتایو غ
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 ینیج عیعنوان نتابا  که 1آشکار یکارکردها نخست :است تیرؤ قابل ها دو نوع کارکرد در آن

شده است. نوع دوم،   کننده شناخته مشارکت ۀلیوس ستم بهیمطابقت س ینتظار براموردا

کننده  مشارکت ۀلیوس است که به ینیج عیاز نتا ین نوع کارکرد ناشیاست. ا 2پنهان یکارکردها

 بدان وجود نداشته است )همان( یابیه و انتظار دستیاول یآگاه یاست، ول شده جادیستم ایدر س

 نیطرف انیم پاداش تبادل که ابندی یادامه م یمتقابل تا زمان یها قد است کنشمعت تزریر جورج

 نیاز طرف یکی انیمتقابل به ز یها که کنش شوند یمسئله م نیکه افراد متوجه ا یبرقرار باشد. زمان

عناصر  عیوقا ای منابع و کنشگران(. 92: 1390 تزر،ی)ر است کنش آن ندادن ادامهبر  لیاست و تما

دارای  عیمنابع و وقا نی. کنشگران در ااند یاجتماع یها نظامۀ دربار کلمن مزیج یۀنظر یو اصل هیپا

کنش، دو  یۀ هر نظام اجتماعیرمایخم نی. کمتردارند تسلط ها آن از یبرخ بر وهستند  یمنافع

منافع موجود  نیتسلط دارند. درواقع هم گریبر منابع مطلوب طرف د کیهستند که هر یکنشگر

 ییها عنوان کنشگران هدفمند به کنش دو نفر را به نیاست که ا گرینابع تحت کنترل طرف ددر م

 نی. اآورد یوجود م نظام کنش را به کیو درنهایت  ردیگ یو هر دو طرف را دربرم دهد یسوق م

 یتحقق حداکثر یدر پ کیکه کنشگران هدفمند و هر تیواقع نیا زیساختار نظام کنش و ن

 (.29: 1990)کلمن،  سازد یمند م نظام ایافراد را وابسته به هم  یها ، کنشمنافعشان هستند

 ای یکنترل رسم گونه چیتسلط بالفعل دارند، اما ه عیکلمن، افراد بر منابع و وقا دگاهیددر  

قدرت داشته باشند، ولی  ایافراد تسلط  گریممکن است بر د نکهیا نیندارند. در ع یحقوق قانون

 یبرا زین یاجتماع هنجار گونه چیه. ستندین برخوردار اقتدار ای ادنددستور یبرا یحق چیه از

 یشخص منافع حاصل را یبشر رفتار یهنظر نیا. ندارد وجود افراد انیمۀ مبادل کردندمن قاعده

 شکل شان یشخص نفع خاطر  را فقط به یگروه اجتماع افراد یه،نظر نی. در اردیگ یم درنظر

 افراد از یا مجموعه صرفاً ها گروه که است نیا مبادلهۀ ینظر یها فرض شیپ نیتر ی. اساسدهد یم

ۀ لیوس بهو  ردیگ یصورت م شانیها زهیانگ ۀمطالع براساس ها آن رفتار نییتب و ینیب شیپ که هستند

 ندهست نهیسود و هز درمورد یعقالن گران محاسبه افراد یعنی شوند؛ یم ختهیبرانگ یشخص نفع

 (.86: 1389 ران،همکا و ی)کالنتر

خود  یبرا ینفع کنند یم یسع گرانید با یها همواره در زندگ ، انسانمکتب نیا دگاهید از

 رفتاردهد  مینشان  هینظر نیاست. ا مبادله ینوع گرانیبه دست آورند. هرگونه ارتباط با د

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـ  
1 Manifest Function 

2 Laten Function 
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. کند یم رییتغ آورد، یم همراه بهکه  ییها نهیکند و هز می افتیکه در ییها برحسب پاداش

 شود یکنش محاسبه م کیندادن  انجام ایانجام  یاز تعامل، برا یناش یها و پاداش ها نهیهز

 (.47: 1372، دموری)اسک

در  یاجتماع یتیواقعمانند  یانجمن علم ،یموردبررس یها دگاهید یمفهوم چارچوب در

 ییارکردگراک کردیقالب رو درشده است.  ستهیو ساختار نگر ها تیبا عامل وندیارتباط و پ

که مشتمل بر افراد و  ی استو اجتماع یفرهنگ یاز ساختارها یمرتن، جامعه نظام یساختار

 رگذارندیخود هم بر ساختارها تأث یها تیفعال انیها در جر افراد و گروه یعنی ؛سته زیها ن گروه

 دانشگاه، یها چارچوب لیذ ییدانشجو یعلم انجمن رو نی. از ارندیپذ یم ریها تأث و هم از آن

 کرد،یرو نیها است. بنا بر ا ۀ انجمنافتیها و شکل ساختار گروه ان،یمشتمل بر دانشجو یا جامعه

 یوندهایپ انیهستند که در جر یمتنوع یکارکردها یدارا ییدانشجو یعلم یها انجمن

 یعلم یها انجمن در انیدانشجو تیفعال که یطور به د؛نریگ یو ساختارها شکل م انیدانشجو

 به ایمثبت و سازنده باشد  یکارکردها یدارا جامعه یحت و دانشگاه آنان، یبرا است ممکن

آشکار و  یصورت کارکردها به زین ها تیفعال یبرخ. شودو کژکارکرد منجر  یمنف یکارکردها

 ییها افراد پاداش یبرا توانند یساختارها م یطرف از. کنند یم دایبدون کارکرد نمود پ ایپنهان 

ها نقش  دارد، پاداش دیتأک زی. همچنان که مرتن نرندیگ نظر درها  آن درآوردن اکنشو به یبرا

متقابل  یها همواره در کنش انیدارد. درواقع دانشجو یکنشگر ندیفرا ۀادامدر  یا کننده نییتع

 یها تا زمان است و کنش نفعان یو ذ یاز جانب ساختار انجمن علم کههستند  ینفع دنبال بهخود 

دست به  یعلم یها انجمن در یبرنفع نیا یها در پ . آندیدست آ که منافع آن به ابدی یادامه م

، مبادله دگاهیشود. در د محقق یگروه تیفعال قالب در منافعشان که زنند یم یمشارکت جمع

 شانیها زهیانگۀ مطالع اساسها بر رفتار آن نییو تب ینیب شیاز افراد هستند که پ یا ها مجموعه گروه

 انی. درواقع دانشجوشوند یم ختهیبرانگ یشخص نفعۀ لیوس بهو افراد  ردیگ یرت مصو

 .ندهست نهیسود و هز مورددر یگران عقالن محاسبه

 پژوهشۀ نیشیپ

 دراست.  ینظر یها دگاهیاهداف پژوهش و د یها، برمبنا پژوهش نیا یها افتهی به توجهۀ عمد

 یبرخ ،یعلم یها مثبت انجمن یارکردهابه ک قاتیتحق یبرخ ،یپژوهشۀ نیشیپ یبند دسته

 یکارکردها یآشکار به بعد پنهان یاز محققان عالوه بر کارکردها یآن و تعداد یکژکاردها
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ها  آن سطحۀ توسع زین وها  انجمن یکارکرد یحل ناکارآمد یاند. راهکارها پرداخته یانجمن علم

 اند. شده یعلم یبررس قاتیتحق یبرخ در

 یعلم یها منمثبت انج یکارکردها
 ۀ)مطالع ییدانشجو یعلم یها انجمن یکارکردها» بررسی در( 1385) یپور و فاضل شارع

 یها داده. کردند یکارکردها را بررس نیا «(تهران و مازندران الن،یگ یها دانشگاه در یمورد

 یها انجمننشان داد  جی. نتاشدی آور جمع یشیمایپۀ ویشپرسشنامه و به  قیآنان از طر قیتحق

 مرتبط یها شاخص یبرخ تیتقو در یمثبت نقش تهران و النیگ مازندران، دانشگاه سه در یعلم

 انیدانشجو گونه نیا تمرکز کانون به آنکه ای اند داشته ها انجمن نیا در فعال انیدانشجو در علم با

آن هستند، به طرز  عضو ای کنند یم یهمکار یعلم انجمن با که یانیدانشجو؛ اند شده بدل

 دادن انجام زانیی دارند. مدئالیا ییدانشجو یزندگ کنند یاحساس م هیاز بق شیب یمعنادار

 کمتر ها آن نیب در زین کردن  چتو  دنیخواب ،یگرد ابانیخ ون،یزیتلو یتماشا رینظ ییها تیفعال

 .کنند ینم یهمکار یعلم یها است که با انجمن یانیۀ دانشجویبق از

ۀ عملکرد سیو مقا ییدانشجو یعلم یها انجمن یبا کارکردها ییآشنا» مطالعۀ( 1386) یزمان

 انینفر از دانشجو 80 دربارۀدانشگاه اصفهان  در« ها رشته ریبا سا یمهندس یها رشته یها انجمن

 یها انجمن یخود برا قیدر تحق ی. وداد انجام یفیو ک یبا روش کم رانینفر از مد 15فعال و 

 یریپذ دانش، جامعه تیرینشر و مد ،یپژوهش ،یز جمله علما مثبت یکارکردۀ طیحپنج  یعلم

نقش  نی، ایاجتماع یها و پرورش مهارت یریپذ . در بعد جامعهگرفت نظررا در ینیو کارآفر

 ییدانشجو یعلم یها انجمن کارکردۀ سیمقاپژوهش،  نیدر ا نیتر است. همچن برجسته

 شده است. انجام  زیها ن رشته ریبا سا یعلوم و مهندس یها رشته

 یعلم یها انجمن یکژکارکردها

 یها انجمن مشکالت و موانع یبررس»خود با عنوان  قی( در تحق1385) یو کوه فاطمه یبن

دانشگاه شهرکرد انجام گرفت،  یعلم یها فعال انجمن انیدانشجو نیکه در ب «ییدانشجو یعلم

 ژهیو به انیبال مناسب دانشجواستق نبودبا  ییدانشجو یعلم یها که انجمن دندیرس جهینت نیا به

 یمش نبودن خط روشن ت،یفعال یبرا یها، نداشتن اتاق مخصوص انجمن نیدختر از ا انیدانشجو

و استادان گروه، نداشتن  انیدانشجو انینکردن مسئوالن، نبود ارتباط مناسب م تیها، حما انجمن
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 یو کمبود اعتبارات مال ها انجمن یاعضا انیدر م یگروه عدم انسجام درون ،یامکانات کاف

 رو هستند. روبه

 یها و موانع فرارو موجود، چالش تیوضع یبررس» در( 1386) همکارانش و عیشج

نفر از  38 درمورد یفیکه با روش توص «مشهد یدانشگاه فردوس ییدانشجو یورزش یها انجمن

 نیا بهد، ش  انجام یدانشگاه فردوس یورزش یها انجمن یدختر و پسر عضو اصل انیدانشجو

کمبود منابع  یورزش یها انجمن یفرارو یها مشکالت و چالش نیتر که مهم ه رسیدندجینت

ورزش دانشگاه، نبود نظارت و  انیو متول نمسئوال یتوجه یالزم، ب طینبود امکانات و شرا ،یمال

 .استۀ مناسب دیکنترل مناسب و نبود طرح و ا

 یها تیبزرگ در فعال یها داده یکاربرد یاستراتژ» عنوانبا  یقی( تحق2020) لئو یرنف

بزرگ  یها داده یرو نیچ نگینانج یدر دانشگاه جنگلدار «ییدانشجو انیانجمن دانشجو

 نیا جی. نتادانجام دا دانشجو نمونه 2194 باانجام مصاحبه  و یشیمایروش پ هب شده یآور جمع

 فیضع اریها بس انجمن نیها و ب و انجمن انیدانشجو نینشان داد تعامل و ارتباط مؤثر ب قیتحق

. دارد وجود یدانشگاه تیریجامعه و مد نیمنابع ناکارآمد ب واطالعات  ییکارانااست. مسئلۀ 

 یها ستمیس ،یمنابع مال نیدر تأم یها، دشوار در توسعۀ انواع مختلف انجمن ینابرابر نیهمچن

با  یعلم یها انجمن یطرف از ها هستند. انجمن مسائلدیگر  از یو ساخت اطالعات ناکاف یناکاف

 .اند مواجه ییدانشجو یها تیدر روند انجام فعال انیۀ مشارکت کم دانشجومسئل

 یعلم یها پنهان انجمن یکارکردها

 در «یدر دانشکدۀ پزشک ییدانشجو یعلم یها تیفعال» عنوان( با 2018) چیما کارملا قیتحق

 دیها با تأک فعال در تشکل انیدانشجو رددرمو قیتحق نیا. شد انجام یکرواس یجکایر دانشگاه

 یها دارا انجمن کهتحقیق کارملیج بیانگر آن است  یها افتهیبود.  شانیها تیبر سطح فعال

 قاتیتحقۀ ارائتا با  دهند یفرصت را م نیا انیها به دانشجو هستند. انجمن یمتعدد یها تیظرف

 .بردارند خودۀ خانرا در  یمعل یها قدم نیاول ،یالملل نیۀ بگستردبه مخاطبان  خود

 انیدانشجو یرو نیالت یکایرآم یها از دانشگاه یکی( در 2017و همکاران ) بورخس قیتحق

 یکه برا افتندیهمکارانش در وانجام شد. وی  تیریمدۀ رشت یدولت دانشگاه کی ۀدانشکد نه

به  ازی، بلکه نستین یاخذ مدرک دانشگاه یبه معنا یدانشگاه التیتحص ان،یاز دانشجو یاریبس
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 یا و همکارانش از جنبه 1. بورخساست جمعی تیو احساس مسئول یشخص تیبه رضا رسیدن

 ،یریادگیمنظور  به ییدانشجو یها در تشکل تیفعال انیپنهان را در جر یدرسۀ برنام، گرید

 آنان اعتقاد به. کنند یم مطرح کارکرد عنوان به مسئوالنه تیریمد و تعامل و معاشرت ن،یتمر

ها  آن قیاز طر انیهستند که دانشجو یسطحچند یریادگی یها طیمح وکار کسب یها دانشگاه

 .شوند یم یاخالق یریپذ و جامعه یریادگی یندهایفرا ریدرگ

 ینهادها راتیبرنامه: تأث کمتر فعال و فعال فوق انیدانشجو» عنوان با( 2008) کریب قیتحق

 ییکایآمر ینژاد هم ییکالج دانشجو کیدر  «یلیتحص عملکرد بر ییدانشجو مختلف

 به این نتیجه رسید که کریشده است. ب  انجام یسال اول انیدانشجو درمورد نیو الت تبار ییقایآفر

که  یاز کسان پردازند، یبرنامه م فوق یها تیدر دانشگاه به فعال لیکه در زمان تحص یانیدانشجو

 تیجنس و تیاقلۀ مقولرابطه با . در کنند یبهتر عمل م کنند یفقط در کالس شرکت م

 ریتشکل ممکن است تأث کیدارد و  تی، اهمشوند یکه وارد م ییها نوع تشکل ان،یدانشجو

 یاسیس یها تشکل نشان داد یو نیداشته باشد. همچن یمنف ریتأث گرید یمثبت و تشکل

ستند؛ دانشگاه ه تیاقل انیدانشجو یلیعملکرد تحص یبرا ینوع مشارکت سازمان نیسودمندتر

 تیو جنس تینژاد، قوم نیهستند، همچن ریدر آن درگ انیکه دانشجو یتشکلنوع  نیبنابرا

 نیمشارکت و همچن زانیم بر، انیدانشجو و دانشگاه طیمح یدگیچیپ و تنوع ان،یدانشجو

 دارد. یمتفاوت راتیتأث یلیعملکرد تحص

در توسعه  ییدانشجو یعلم یها انجمن نقش» مقالۀ( در 1386) یکارکنان نصرآباد

 قیاز طر که دارند یپنهان و آشکار فیکارکردها و وظا یعلم یها که انجمن افتیدر «ینیآفرکار

 ییدانشجو یعلم یها در جامعه کمک کنند. انجمن ینیکارآفر ۀو توسع تیبه تقو توانند یها م آن

و  یو رهبر تیریمد ،یریپذ سکیر ،یاستفاده از خرد جمع ،ییگرا جمع یۀروح تیبا تقو

نقش  نیفرهنگ کارآفر جیو ترو ینیکارآفر ۀو توسع تیدر تقو توانند یم ینیآموزش کارآفر

 داشته باشند.

 تیدر فعال شرکت از فنالند دانشگاه انیۀ دانشجوزیانگ» عنوان با( 2016) آنساال قیتحق

فعال در  یدانشجو 47 یرو یپژوه تیبا روش روا فنالنددانشگاه  در «ست؟یچ ییدانشجو

شرکت در  یدانشگاه برا انیدانشجو یها زهیانگ لیتحل و هیهدف تجز با ییدانشجو یها تشکل

 انیفعال در دانشجو یتوسعۀ شهروند شیافزا یها راه افتنیمنظور  به ییدانشجو یها تیفعال

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـ  
1 Borges.j,c 
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دهد  می شیرا افزا انیمهارت دانشجو ییدانشجو تیآنساال نشان داد فعال یها افتهیگرفت.  انجام

شرکت  یبرا یادیز یها زهیانگ انیدانشجو افتیدر او. کند یم تیمثبت مطالعه حما یو از فضا

از  یمند مطالعه و بهره طیداشتن، رفع نقص در مح از جمله دوست ییدانشجو یها تیدر فعال

طور  به انیدانشجو گاهینشان داد  نیمطالعه همچن نیخود دارند. ا ۀندیآ یشغل تیموقع

 .کنند یشرکت م ییجودانش تیناخواسته در فعال

بهبوددهندۀ دانش  یها تیفعال» عنوانبا  خودۀ مطالع در( 2017و همکارانش ) ینووتارسک

در دانشکدۀ  یدانشگاه یها که در انجمن «وساز ساخت یفناور تیریۀ مدنیدر زم یانجمن علم

 یناورکه ف افتندی( دانشگاه پوزنان لهستان انجام شد، درFCEE) ستیز طیعمران و مح یمهندس

پس از  انیاشتغال دانشجو نیتضم یبرا یروش مؤثر ،دانشجو-دانشگاه-مثلث صنعت

عنوان  و به کنند یم فایا ینقش مهم ییدانشجو یها در آن تشکل که استاز دانشگاه  یلیالتحص فارغ

طور  ها نشان داد تبادل دانش و مشارکت اعضا به ۀ آنمطالع. شوند ینظر گرفته مدر ایجامعۀ پو

را با  افراد ییدانشجو یها . تشکلافتد یها و اقدامات مشترک اتفاق م ارزش قیاز طر یعیطب

 جوامع عنوان به مختلف، اهداف به دنیرس یمشترک خود برا یها اعتقادات، احساسات و ارزش

 .دارند داریارتقای اهداف توسعۀ پا یبرا یو اقدامات مشخص دهند یم وندیبه هم پ (CoPs) 1یعلم

از  یا : نمونهانیدانشجو یریرپذیدر تأث یتأمالت»ۀ خود را با عنوان مطالع( 2014) گیکون

دانشجو با هدف  24 درموردو انجام مصاحبه در سه مرحله  یفیبا روش ک «انیانجمن دانشجو

 یها نقش انجمن به گیکون. داد انجاماز طرف دانشگاه  انیدانشجو اشتغال شیافزا یارائۀ کار برا

 یها آگاه و انجمنا. به اعتقاد پردازد یم یا ژهیطور و به انیاشتغال دانشجو شیدر افزا ییدانشجو

 نیبنابرا؛ دنشو یآنان م ۀزیانگ شید و موجب افزانبر باال می انیدانشجو نیموضوع را در ب نیاز ا

 یها وجود دارد. آموزش یمثبت یهمبستگ ییدانشجو یها کت در انجمنمشار و اشتغال نیب

جوانان  پیشرفتطور مشترک به  ها به در انجمن تیاز فعال حاصل دانشگاه یررسمیو غ یرسم

 .کند یبازار کار کمک م یفعال برا

 یعلم انجمن یکژکارکردها حل یراهکارها

 یارائۀ راهکارها و الگوها یمحققان برا یبرخ ،ها موجود در انجمن یها حل مشکالت و چالش یبرا

 نیا در( 1391و همکارانش ) یاند. دمار در تالش بوده ها مشکالت و چالش نیحل ا یبرا یتیریمد

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـ  
1 Communities of Practice 
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مؤثر  تیریمد یبرا ییالگو»عنوان  با یگروهو بحث  یروش اسناد با یفیتوص یا رابطه مطالعه

به  مربوطۀ طیت حیتقو یبرا افتندیها در دادند. آن انجام «یعلوم پزشک یتخصص یعلم یها انجمن

و  یذات یکارکردها یمعرف نیاست. همچن یها ضرور آنت یدر اساسنامۀ فعال یبازنگر ،ها انجمن

 یت برایران موجب خواهد شد تا نگاه حاکمیو مد گذاران استیبه س یانجمن علم کیبالقوۀ 

تر شود؛  برجسته یتیها در امور حاکم ابد و نقش آنیر ییتغ شیازپ شیب یعلم یها دادن انجمن مشارکت

 اند. ت فرض کردهیعامل موفق نیتر ان مهمعنو ن عامل را بهیها ا چرا که خود انجمن

افق  ،ییدانشجو یعلم یها انجمن» عنوانخود با  قیتحق در( 1391) همکارانش و ییرضا

 یو بازساز جادیابرای  زیمتما یروش ارائۀ دنبال به «ساز تمدن دانشگاهۀ برنامو  1404انداز  چشم

مشارکت  ها، نهینند کاهش هزمهم ما جیکسب نتا یبرا ییها حل و راه ها ستمیس ،ها روش

، و تیخالق و کار انجام زمان ،محور دانش یها ستمیتوجه به س ت،یریسبک مد ان،یدانشجو

 یعلم یها بر نقش انجمن دیبا تأک انیدانشجوۀ خالقاننو و  یها دهیا یده و جهت تیهدا

 یعلم یها انجمن جادیالزم ا شرط افتندیها در . آنبودند ینیکارآفر شیآن بر افزا ریدانشگاه و تأث

و  یعلم یها به انجمن یقاتیاز دانشگاه و مراکز تحق یانتقال فناور د،یمطابق با مطالبات نسل جد

 ها است. و توسعۀ آن جیدو در جهت ترو نیا نیب یهمکار

 یپنهان و کژکارکردها شکار،مثبت آ یکارکردهای احصا تیاهمدهندۀ  نشان نهیشیپ مرور

 شده، مطالعهمنابع اثرگذار در دانشگاه است. در  ییتشکل دانشجو کیان عنو به یعلم یها انجمن

  گزارش یصورت کل و به یبند آشکار و پنهان بدون دسته یکارکردها ،ها پژوهش کیباوجود تفک

را به  ها افتهیاز  یبرخ ،یصورت کم ها به داده یآور بر جمع تمرکز یگاه نیشده است. همچن

 یها به بهبود عملکرد انجمن یوجود توجه حداقل کند. با یرا حذف م ها راند و اثر آن می هیحاش

مطالعات  غالبدر  زین یو کاربرد ییاجرا یراهکارها ندادن هارائآن،  یها چالش حلو  یعلم

صورت  پژوهش به نیا. در سازد یرا آشکار م نهیزم نیبه انجام مجدد پژوهش در ا ازین ،یقبل

با سطوح متفاوت  ییها در دسته واحصا  یعلم انجمن یرکردهامتعدد کا یها با مصاحبه و یفیک

 شد. یبند دسته یو فرد یسازمان ،یتعامالت

 قیتحق یشناس روش
مشهد و  یدانشگاه فردوس ییدانشجو یعلم یها انجمن یشناس بیآس ی، بررسپژوهش هدف

حاظ و به ل ی، کاربردهدفپژوهش از جهت  نیبنابراها است؛  حل آن یبرا راهکارۀ ارائ
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مضمون  لیتحل ها، افتهی ریو تفس لیتحلمورداستفاده برای  قیتحق روشاست.  یفیک کرد،یرو

 طیعملکرد و شرا قیدق یمنظور واکاو است. به ینییتب-یفی، توصلیتحلۀ ویش نیهمچناست. 

 ریبا مد قیعم یها از مصاحبه ،آن های و ضعف ها دانشگاه و استخراج قوت یعلم یها انجمن

مشهد  یفردوس دانشگاه یعلم انجمن یادارو کارشناس  یعلم یها انجمن انیشجودان ،یفرهنگ

 دانش اتیمحتوۀ سیمقاو  لیهدف عمدتاً تحل متخصصان، با مصاحبه ریتفس درشد.  استفاده

 شوند یم انتخاب یجیتدر یریگ نمونه براساس مصاحبه نیا در ها نمونه. است متخصصان

 گرفته شد. نظردر 1ینظر اشباعتوجه به نمونه با  حجم(. 184: 1387 ک،ی)فل

 یبا بررس منظور نیاجرا شد. بد افتهی ساخت مهین یها مصاحبه ،یپاسخ به سؤاالت اصل یبرا

 همجموعآمده بود،  دست به یعلم یها کارشناس انجمن یها ییجوانب موضوع که با راهنما

 ری)مد یدیکل مطلع 24با  یحضور یوگوها و در گفت شد نینامه تدو مصاحبه یبرا یسؤاالت

 ،یعلم یها انجمن فعالی اعضاو  انیدانشجو داوطلبانه، یها تیفعال و یفرهنگ تیریمد یقبل

 رانیدب ،یآموزش یها گروه یعلم یها انجمن رفعالیغی اعضا ،یدانشگاه انجمن علم ریدب

ظر محقق مصاحبه، اشباع موردن دوازدهاز انجام  پس. شد گذارده انیم در( یعلم انجمنۀ دانشکد

 یفرهنگ تیریمد شنهادیپ نیاز افراد و همچن یانجام مصاحبه با برخ تیبا توجه به اهم یول ،شد

نمونه  24با  یحضور یوگوها گفت تیدرنها شتر،یبۀ مصاحب انجامداوطلبانه برای  یها تیو فعال

شده  ام کدها و مقوالت انج جدولو با استفاده از  یصورت دست ، بهیۀ کدگذارویش. افتی ادامه

کد در  290 یطورکل . بهشدندانجام  یو انتخاب یمحور باز،ۀ مرحلدر سه  ها یاست. کدگذار

مقوالت  قیموضوع تحق براساس بعد مراحل در واستخراج  شده  هادیپ متون از اولۀ مرحل

انجمن  های و قوت ایکد مربوط به مزا 129شده،  استخراج یشد. از کدها یبند طبقه یمحور

 و اعتبار شیمنظور افزا اختصاص دارد. به یکد به مسائل و مشکالت انجمن علم 161و  یعلم

، با مصاحبه انجام انیجر در نیشد. همچن ثبت قیطور دق گزارش انجام کار به اعتماد، تیقابل

ها با افراد فعال  مصاحبه یبرخها صورت گرفت.  شوندگان ثبت و ضبط مصاحبه ۀ مصاحبهاجاز

برسد.  زیشوندگان ن مصاحبه دییشدند تا به تأ مرورجلسۀ قبل  یها افتهیو  شد انجامدر دو جلسه 

کرد.  دییطرح پژوهشی را تأ یفردوسدانشگاه  ییدانشجو و یاجتماع ،یفرهنگ معاونت تیدرنها

 یطرح گزارش یبود که در هر مرحله از اجرا بیترت نیطرح از طرف معاونت به ا دییتأ ندیفرا

از اتمام  پس. رسد یمجموعه م رانیمعاون و مد دیید و گزارش به تأشو یبه ناظر طرح داده م

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـ  
1 Theoretical Saturation 
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معاونان و ناظر  ت،یریمد یینها دییطرح، تأ مختصۀ جلسبا ارائه در  ییگزارش نها زیطرح ن

 دست آمد. طرح به

 ها افتهی
 و یمنف و مثبت یکارکردها پنهان، و آشکار یکارکردها قالب در ها افتهی لیتحل و  هیتجز

 حل یراهکارها و مسائل ا،یمزا بخش سه در قیتحق یها افتهی. گرفت صورت یردکارک یب

 .ی شدبررس کیتفک به انجمن مسائل

 یعلم انجمن یایمزا( الف

 و اند بالقوه یها تیظرفنخست،  که است ییکارکردها ،یعلم انجمن های قوت و ایمزا از منظور

 یواحدها و افراد ،یعلم انجمن یگروه درون یاعضا که هستند ییدستاوردهادوم، 

 .اند شده مند بهره آن از یسازمان برون

 ییدانشجو یعلم انجمن قوت نقاط و ایمزا یها رمضمونیز و مضمون. 1 جدول

 یا نامه نییآ یسازمان یتعامالت یفرد

 یها مهارت یریادگی

 یاجتماع

 یشغل یها مهارت یریفراگ

 فراغت اوقات گذران

 یاجتماع شأن شیافزا

 یگروه روند تعامالت

 دانشگاه نیب تعامالت

 رونیب تعامالت

 دانشگاه

 یۀ خدمات آموزشارائ

 استادان تیاز ظرف یریگ بهره

 یۀ مالپشتوان وجود

 ییشکوفا مناسب طیمح

 استعداد

 درست یمش خط نییتع

شدن  یو کاربرد یاتیعمل

 یدانشگاه یها آموزش

 ها تیمندشدن فعال قاعده

از  شتریخود، ب تیاعضا در مفهوم فرد یلقوۀ آن برابا یها تیو ظرف یانجمن علم تیمز

 از ییها تکرار مقوله یفراوان زانیم زیها ن که در مصاحبه یا گونه ؛ بهتها مورد توجه اس جنبه ریسا

 یریادگی ،یکل فیطدر سه  توان یرا م یفرد یای. مزاخورد یبه چشم م شتریب دست، نیا

طور نمونه،  وقات فراغت درنظر گرفت؛ بهو ا یۀ شغلنیزم جادیا ،یاجتماع یها مهارت

علم صرف،  یجا به یآموز مهارت برکردن(  )تجربه یعمل و یشغل مهارت یریفراگ خصوصدر

علم صرف،  یجا به یآموز شده است. مهارت دیتأک یپشتوانۀ شغل جادیو ا یتیریمهارت مد

 نکهیا تینهادر دارد. شوندگان اهمیت بیشتری مصاحبه ی، برایفرد بعد در ایمزا رینسبت به سا

از نظر آنان  یتیمز نی. چنندارد ینیو د یاسیکه موضع س دانند یم ییرا فضا یافراد، انجمن علم
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کسب شأن و منزلت از . کند یم فراهم زیو گذران اوقات فراغت را ن تیامکان پرورش خالق

 .تسا یو جمع یۀ کنش فردزانندیاست که برانگ یاجتماع یازهایامت نیتر جمله مهم

داشته باشند و کارها را با سهولت و سرعت  هیوحدت رو توانند یم تعامل باانجمن  یاعضا

و راهکار و  دهیا افتیموجب انتقال تجربه و تبادل اطالعات، در تعامالت نیاانجام دهند.  یشتریب

، (ی)درون انجمن علم یگروه . تعامالت افراد در سه دستۀ درونشود یم یجمع منافع به یابیدست

شود اهداف  سبب می یتعامالت تیظرف نیااز دانشگاه قرار دارند.  رونیو ب یدانشگاه نیب

و  دیمف یا گونه به زیرا ن یسازمان برون یروهایبه سهولت محقق شود و افراد و ن یسازمان درون

مختلف به پرکردن  های روشبه  توانند یم ییدانشجو یعلم یها کند. انجمن جیثمربخش بس

و  ستین یردولتیسازمان غ کی رانیدانشگاه و جامعه کمک کنند. دانشگاه در ا انیم یاطشکاف ارتب

 نیچن با ییدانشجو یدارد، اما انجمن علم یمشکالت یجامعۀ مدن یارتباط با واحدها یبرقرار یبرا

 یعلم یها است که انجمن معنا نیا به جامعه و دانشگاه نیب ی. پرکردن فضاستیمواجه ن یا مسئله

دانشجو فراهم سازد.  ی، براستین سریدانشگاه م یی را که در کار آموزشیکردن فضاها ان تجربهامک

مختلف،  قیبا سال یمهارت ارتباط یریادگی ،یو گروه یمیکار ت نی، تمریگروه در تعامالت درون

وجودآوردن  برخوردار است. به ییبسزا تیاز اهم انجمن یاعضا یروابط دوستانه برا یریگ و شکل

 قیطر نیو از ا یدانشگاه یتخصص  رشت یتعامل با خارج از انجمن و دانشگاه در راستا یضاف

 است. یانجمن علم یها لیاز پتانس یکی یۀ شغلندیآ نیتأم

به راهبردها و  یابیاجرا و شفاف به دست قابل ق،یۀ دقنام نییدر کنار آ یساختار انجمن علم

ها و  طرح و برنامه یاجرا نیحنامه در  ه آیین. توجه بدشو یشده منجر م مشخص یها برنامه

 عمل یعنوان راهنما به یقو یا نامه نییداشتن آ نیاست؛ بنابرا تیانجمن حائز اهم یها تیفعال

و  نامه نییاز آ یمند درگرو بهره یانجمن علم ندیفرا یاست. خروج یانجمن الزام یاعضا

کردن  یاتیو عمل یانجمن علم یب برامطلو گاهیاست. کسب جا یابیدست امکانات انجمن، قابل

 یها و اساسنامه ها نامه نییدر کنار آ یهستند که انجمن علم ییایمزا ،دانشگاه در دشدهیعلوم تول

 بردارد.در انیدانشگاهریو غ انیدانشگاه یخود برا

 یانجمن علم مسائل( ب

مسائل  لباغندارند.  انجمن کارکرد و تیمز مسئله،از  یمشخص فیکنندگان تعر مصاحبه

 تیفعال کیۀ جیعنوان نت ها به معلول آن علت ایموجود  یها علت ایاشخاص  یاز سو شده انیب
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و  یسازمان ،یتعامالت ،یکه در ادامه در سطوح فرد یدر انجمن نامطلوب بوده است. مسائل

 اند. شده ریو تفس لیآمده است، تحل نامه نییآ

 ییدانشجو یعلم انجمن های ضعف و بیمعا یها رمضمونیز و مضمون. 2 جدول

 یا نامه نییآ یسازمان یتعامالت یفرد

 یلیتحص افت

 یها ها و برنامه قالب

 تیو بدون خالق یتکرار

 به استاد یمنف نگاه جادیا

 دانشجو

 زمان هدررفت

و  یطلب قدرت

 یخواه سلطه

در  ی اندکهمکار

 دانشگاه یفضا

 یستمیس یگر یالب

 یمیکار ت افتنینتحقق

ن نکرد یهمکار

 ها تشکل

 یکار یمواز

 تجربه انتقالنبود 

و  یادار یکار محافظه

 یستمیس

 ها انجمن نیب ضیتبع

 و یمال مشکالت

 فاکتورها

 یمال تخلفات

 ها انجمن ادیازد

 نمسئوال یریتدب یب

 یمال تیشفاف عدم

 یریمجوزگ ندیفرا راداتیا

 ییاجرا مینبود تقو

 یبه اسناد باالدست یتوجه یب

 ها تیفعال یصرفاً کم یابیارز

 ازهایامت حیناصح صیتخص

با  نامه نیینداشتن آ تناسب

 یفعل طیشرا

 شان یو اجتماع یفرد یاعضا در زندگ یبرامطرح است که  یافراد زمان یمسائل انجمن برا

و هدردادن  -اعضا است یمسئله و دغدغۀ فرد نیتر که مهم-ی لیوجود آورد. افت تحص زیانی به

و  یزیر زمان، برنامه تیریمد نگرفتنادیه ممکن است متأثر از زمان نمود بارز آن است ک

 یسازمان گرفته از ساختار درون و برون مسائل ممکن است نشئت یکار باشد. برخ یبند تیاولو

. بدانندخود را مقصر  اعضاکه  ستیآن ن یبه معنا نی، اما اندیآوجود   به اعضا طرف از ایباشند 

اعضا و  نیدر ب یکار به قانون و کم نبودنبندیها، پا در برنامه تیمانند نداشتن خالق یمسائل

ها ممکن است از  در برنامه تیمثال، نداشتن خالق ایموارد هستند؛ بر نیاز ا ییها نمونهاستادان 

حاکم بر  یفضا ایباشند  فرد خود از ریغ یطرف اعضا باشد، اما منشأ آن ممکن است کسان

مبرا از  یافراد خود را درخصوص مسائل فرد نکهین ندهد. ارا به آنا تیانجمن اجازۀ خالق

 توجه و یبررس ازمندیناست که  یمسئلۀ اجتماع کی یا گونه به دانند، یم آمده شیمشکالت پ

 .است ژهیو

؛ اند نشده فیاز صراحت و دقت تعر ییبا درجۀ باال تیافراد در واقع یاجتماع یها نقش

بهموجب  هشد محول نقش فیدر تعر ی. ناسازگارردیگ یم صورت یمتفاوت یرهایتفس نیبنابرا

به  یابیبا دست یعلمانجمن  ی. اعضاشود یتعادل م خوردن برهم و یساختار مشکل وجودآمدن

اعتمادی  و بی یطلب ، قدرتیخواهکه موجب سلطه آورند یدست ماز قدرت را به یها حد نقش



 

 

 

 

 

 1400 ناتسمز، 4، شماره 10مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   1080 

  

 

موضوع است. دارندگان قدرت، برای  نیۀ اجیتن زیها ن سمت در رانی. استمرار دبشود یم نیطرف نیب

درخصوص انتخابات  نامه نییو سوءاستفاده از نواقص آ یگریالب به دست خود تیحفظ موقع

که علل  هستند یمسائل شدن دهیبه شأن و منزلت و د یابینظیر دست یفرد یای. مزازنند یانجمن م

 ایدادن آن هستند. مزا ترس ازدست یآن و حت تی، حفظ تمامیطلب انجمن به قدرت یاعضا شیگرا

 یحاکم بر جامعه، فضا یمراتب طبقات ، وجود سلسلهیگرفته از گمنام خود معلول و نشئت

فقط مسئلۀ  نه یخواه هستند؛ بنابراین عطش منزلت یۀ جامعه و دانشگاه و خودکامگزیدموکرات

 .است شده هم یگریوجودآمدن مسائل د است، بلکه علت به یدرون انجمن علم

محدود است.  اریمختلف بس یها تیها و موقع افراد، در نقش نیب یتعامالت و روابط سازمان

درون و  یها یگر یالب یعبارت بهخاص و  یها به منافع گروه لیۀ پنهان تعامالت، میسو

 علت  نیا  ، بهاست شده آن بر زین یادیز دیکه تأک یگروه کار نیافتن دارد. تحقق یسازمان برون

، انجام یگر یو به الب نندیب ینم یجمع تیخود را در گرو فعال یافراد منافع شخصکه  است

علت  یمیکار ت افتنین . تحققآورند یروی م یفرد یاه میتصمدر انجمن و  یررسمیامورغ

ها و انجام  تشکل رینکردن با سا ی، همکارکار میعدم تقس لیاز قب یگریمسائل د یریگ شکل

، یفقط در درون انجمن علم شده است. تعامالت ناقص نه یررسمیغو  یرکاربردیغ یها برنامه

بر  یفراوان دیتأک افراد. خورد یبه چشم م زیدانشگاه و افراد با انجمن ن یها بخش ریسا دربلکه 

 یمنف امانمود آشکار،  یمسائل نیچن. دارند یسازمان درون و برون یکار یو مواز یگر یوجود الب

 .است یعلمبالقوۀ انجمن  یها تیظرف

تعامالت درون و  یبرا زیادی تیسابق انجمن، از اهم یاعضا یاستفاده از تجارب کار

و قطع  ینگار شونده بر عدم تجربه برخوردار است. اذعان بیشتر افراد مصاحبه یسازمان برون

. افراد دهد یرا نشان م یو تعامالت یقبل و بعد، خأل ارتباط یها در دوره یروابط افراد سازمان

؛ ندارند دیجد یاعضا و انجمن با یهمکارۀ ادامبه  یلی، تمایگر یمحض اتمام دورۀ تصد به

از افراد با هدف  یادعا کرد برخ توان یم اساس نیا برافراد ندارد.  یبرا یمنفعت شخص رایز

، بلکه در رندیپذ ینم تیمسئول یو تحقق اهداف متصور انجمن علم ییشکوفا ،یعلم یتعال

 .هستند خود تیموقعۀ ندیآو بهبود حال و  تیتقو یتالش برا

 یدر انجمن علم بیبه آس لیخاطر عدم توجه و رفع آن، تبد به ،یاز مسائل سازمان یبرخ

 یکیند. موارد نیاز ا ها یدر داور ضیو تبع ینامرتبط، فاکتورساز یها برنامه یاند. برگزار شده

 یوب است که معموالً جزء کارکردهاخارج از چارچ یها پرداختن به برنامه مسائل، از گرید
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از جمله  یجانب یها به برنامه شتریب یعلم یها . انجمنندیآ یشمار م ها به انجمن نیپنهان ا

 مسائلروی  یحیو تفر یرفاه ی،. مسائل اجتماعپردازند یاردو م یبرگزار ای یفرهنگ یها برنامه

( معتقد 1386) ینیشود. حس وجه میآن کمتر ت یگذارد و به علم و ساختارها را تأثیر می یعلم

 ،شعر شب لیاز قب یصرف مسائل ییدانشجو یعلم یها انجمن یها تیاست بخش اعظم فعال

در نگاه  معتقدندنیز ( 1386و همکاران ) ی. متقشود یم یو امور فرهنگ یلیالتحص جشن فارغ

 ناریو سم شگاهیاردوها، نما یها در روزنامه و مجله، برگزار انجمن تیاول، کارکرد و فعال

شود و کاهش توجه  خود می یاصل ریها از مس امر سبب انحراف انجمن نی. اشود یخالصه م

 دنبال دارد. را به یعلم ئتیه یو اعضا استادان

که افراد  یا گونه به ؛اجرا است شفاف و قابل نیرکن هر سازمان، داشتن قوان نیتر مهم

سازمان به اجرا درآورند. گرچه  یها و برنامه اه تیفعال ندیبتوانند آن را در فرا صالح یذ

 از یناشاز مسائل  یاری، بساست نشده انیسازمان ب یها یو کاست نامه نییصراحت نواقص آ به

و  یۀ وزارتنام نییشوندگان درخصوص سازمان و آ که مصاحبه ی. از جمله مسائلهستندها  آن

کار هر  یاست. مبنا تیشفاف نبودن و اند، اجرانشدن درست آ عنوان کرده یانجمن علم یداخل

، یداخل یها و اساسنامه نامه نییآ راداتیو مقررات شفاف آن است. ا نیسازمان و نهادی، قوان

ناقص و  یآن، اجرا قیبه مواد و مصاد یتوجه یآسیبی جدی است که ب یانجمن علم یبرا

؛ است شده نانجم فعاالن یتینارضا موجبانجمن،  یاعضا نینادرست در سازمان و ب

راستا و  و معتقد بودند هم دانستند یم انهیگرا را آرمان ها نامه نییشوندگان آ مصاحبه که یطور به

که  ی. روابطدهد یانجمن را پوشش نم یدوران فعل یازهایروز نیست و ن یها تیزمان با فعال هم

نبودن  مات و شفافمتأثر از ابها یباشد، بخش یها و اهداف انجمن علم خارج از چارچوب برنامه

داشته باشد،  ردرنظ انیدانشجو یرا برا یکل یمش خط که یا نامه نییآ نیچنۀ انجمن است. نام نییآ

 و تیخالق بروز یبرا یآزادتر وبازتر  یفضا نشجودا شود یموجب م طرف  کیاز 

 .شود میسوءاستفاده  سببداشته باشد و از طرف دیگر،  ییخودشکوفا

 راهکارها( ج

و حل مسائل و مشکالت، و رفع  یریشگیپ یشوندگان برا مصاحبه یشنهادیپ یراهکارها

( آمده است. یادی)بن نظری( و ی)کاربرد یاتیانجمن، در دو بخش عمل یکژکارکردها
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 یاند. در مقابل، راهکارها شده  مطرح یو سازمان یحل مسائل تعامالت یبرا یاتیعمل یراهکارها

 اند. شده عنوان  یا نامه نییو مشکالت آ یتارساخ یها یموازات کاست به یکیتئور

 یحل مسائل انجمن علم کیتئور راهکار یها رمضمونیز و مضمون. 3 جدول
 یا نامه نییآ یسازمان یتعامالت

 تیگذاشتن فعال تجربه به
 یمل سطح در ها انجمن

 گرید تجارب از یریگ بهره
 کشورها

دانشجویان از آرا  یریگ بهره
 اورو نظرات استادان مش

 رقابت حس حذف

 ها تیشدن فعال یا رشته نیب

 تناسب به ها انجمن تیفعال یفیک سنجش
و  ها تیفعال نوع ها، انجمن تعداد رشته،

 برنامه بودن یعلم
دانشکده در  یۀ همکارطیکردن ح مشخص

 متنوع یها ها با قالب برنامه یبرگزار
 یمرکز ساختار به توجه

تعداد  تناسب به ها تیفعال یابیارز
 هر رشته انیدانشجو

 نظارت و تیۀ حماتیکم لیتشک

 خاص یها برنامه یبرا اسپانسر

 یمال نظارت کارشناس انتخاب

 سطح در یا نامه نییآ مشکالت حل
 نیقوان یساز شفاف و یوزارت

 واضحۀ بودج صیتخص
 یریمجوزگ ندیفرا لیتسه

محورشدن  تیبر مأمور دیتأک
 ها انجمن تیفعال

ات شخص در از ثب نامه نییآ امتناع
 ستمیس

اعضا  تناسب به فیوظا شرح میتنظ
 شانیها و سمت

 محور برنامهۀ بودج صیتخص

 یابیارز ها، برنامه و ها تیبودن فعال یبر علم تمرکزمانند  یاصول بر نظری یراهکارها شنهادیپ

 با انجمن یهمکار آن، کردن یبومو  یالملل نیاستفاده از تجارب ب ،یفیصورت ک به ها تیفعال

هستند که  متمرکز( یداخل ،یوزارت) یا نامه نییآ اصالحاتو  یپژوهش و یعلم یواحدها

 اند. شوندگان آن را ارائه کرده مصاحبه

 یحل مسائل انجمن علم یاتیعمل راهکار یها رمضمونیز و مضمون. 4 جدول
 یسازمان یتعامالت یفرد

و  یمستندساز یها کارگاه یبرگزار
 ،یکار جمع ۀویش ها، تیفعال ییبازنما

و  یروابط عموم مؤثر، ارتباط
 یتوانمندساز

 یها یورود لیو پتانس تیظرف یبررس
 دیجد

ترشدن استادان مشاور در  فعال
 یانجمن علم

 استادان یها دهیا یبرا ایمزا جادیا
 ،یفرهنگ ریمد نیب تعامل جادیا

 و دانشکده آموزش معاون
 جلسات قالب در انیدانشجو

 یررسمیغ
در  یمجاز یااز فض استفاده

 ها یرسان و اطالع غاتیتبل

 انتقال یبرا یارتباط کانال جادیا
 یقبل یها گروه تجارب

با استادان  شتریتعامل ب امکان
 کار در سهولتمنظور  به

ها  کردن کارگروهتر فعال و جادیا
ها برای کاهش  و بازرس

 دانشگاه در ریدب نقش تیحساس
 یها انجمن تیفعال یابیارز

 یعلم
 ربط یب یها برنامه از یریجلوگ

 یهیتوج جلسات لیتشک
گروه، استادان و امور  رانیمد

 ها سمت رییتغ با یعموم

 و ثابت کارشناس انتخاب
 دانشجو به کینزد

 انجمن فعاالن به ازیامت یاعطا

 در رانیدب یجلسۀ شورا لیتشک
 ها دانشکده
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 ن،یاز مضام شده میها و براساس شبکۀ ترس از خالل مصاحبه نیمضام سیاحصای ماتر با

داشته  یهمخوان موجود یها ییتوانا و امکانات ها، تیظرف با که باشند یا گونه به دیبا راهکارها

به  لیتا مسائل موجود تبد شودتوجه  شتریب رانهیشگیپ یراهکارها بهاست  یباشند. ضرور

ا موجود کاهش را داشته باشند که مشکالت ر نیا تیقابل دینشوند. راهکارها با یجد یها بیآس

ۀ نی، در چهار زمشده ییشناسا ییها بیمنظور آس نیبدکمک کنند.  ها بیدهند و به حل آس

ها ارائه  آن یدر راستا زیو راهکارها ن یبند ، دستهیو ادار یمال-یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ

 ها بیل آسح ریتوجه کرد. سپس در مس ها بیبه آس دیابتدا با راهکار، به یابیدست یبرا. ندشو یم

 .دکر اقدامموجود انجمن  یها تیو ظرف ها قوت ،ها فرصت یبرمبنا

است.  ریناپذ اجتناب ی، امرها بیآس یریگ شکل ندیضرورت تمرکز بر علت و معلول فرا

از  زیو مسائل ن ندیآ یم رونیشده ب نشده و اهمال مشکالت و مسائل حل دروندرواقع از  ها بیآس

علت  اند که به بوده ییها نشده فرصت محقق ی. کارکردهاشوند یم ینشده ناش محقق یکارکردها

 یرهایشده مس محقق یکارکردها یاند. از طرف رفته  از دست ها آن از استفاده در یناتوان ایتوجهی 

 .شوند منظور دیبا ها بیرفع آس یهستند که در ارائۀ راهکارها برا یزیآم تیموفق

 
 . مدل تحلیل مضمونی1نمودار 

منظور شوند تا  ها نامه نییها و آ در اساسنامه قانوندر قالب  توانند یم رانهیشگیپ یارهاراهک

که اشاره شد، در  یو براساس نکات باال یاستفاده از نمودار مفهوم باها استفاده شود.  همواره از آن

ر ، حول محودیجد یراهکارها نیکردند و همچن  شوندگان مطرح ی که مصاحبهیراهکارها هادام

 .شدند یبند و در قالب جدول دسته ییشناسا ها بیآس
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 راهکار به فرصت لیتبد طیشرا و نهیزم یها رمضمونیز و مضمون. 5 جدول

 راهکار دیتهد فرصت نهیزم

 یفرهنگ

، یاجتماع شأن شیافزا
شدن، رقابت سالم در  دهید
 یو اجرا یپرداز دهیا

ها، رقابت سالم  برنامه
 در یگر یمنظور تصد به

 ییدرآمدزا امکان، ها سمت
 نی، تأمیمال تیریمد و
 یو کار یۀ شغلندیآ

 با ارتباط جادیتناسب ا به
 ها سازمان گرید

و  یطلب قدرت
 یخواه سلطه

 اعضا

 از یا نامه نیی، امتناع آرقابت حس حذف
 شرح میتنظ، ستمیس در شخص ثبات
، شانیها و سمت اعضا تناسب به فیوظا
 جادی، انظارت و تیۀ حماتیکم لیتشک

کردن تر فعال و ها بازرس و ها کارگروه
 ها آن

منظور  سالم به رقابت
، ها سمت در یگر یتصد

، یۀ مالیامکان جذب سرما
و  ییامکان درآمدزا

ۀ ندیآ نی، تأمیمال تیریمد
تناسب  به یو کار یشغل

 گریارتباط با د جادیا
، یریگ نکیلها،  سازمان

 یقوۀ رزوم جادیا

 ییدرآمدزا تفکر
 یریگ و رزومه

 ازاندازه شیب

، ستمیو ثبات شخص در س رقابت حذف
 جادی، انظارت و تیۀ حماتیکم لیتشک

کردن تر فعال وها  ها و بازرس کارگروه
 ها آن

 یاجتماع

 تی، قابلارتباطات یریادگی
، ها قهیارتباط با انواع سل

 و یمیوجود روابط صم
ارتباط  ی، برقراردوستانه

 متعدد یها با معاونت
امکان تعامل و  ،دانشگاه

با استادان مختلف،  ییآشنا
برای  لیپتانس جادیا

ارتباط با  یبرقرار
خارج از  یها سازمان

تناسب رشته  دانشگاه به
 یتخصص

 تعامالت ضعف
 و یسازمان درون
 یسازمان برون

 معاون ،یفرهنگ ریمد نیب تعامل جادیا
 قالب در انیدانشجو و دانشکده آموزش
 یارتباط نالکا جادیا، یررسمیغ جلسات

، یقبل یها گروه تجارب انتقال یبرا
استادان خارج  یها تیاز ظرف یمند بهره

 یهیتوج جلسات لیتشکاز دانشگاه، 
 رییتغ با یاستادان و امور عموم ران،یمد

 ها سمت
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 راهکار به فرصت لیتبد طیشرا و نهیزم یها رمضمونیز و مضمون. 5 دولادامه ج

 راهکار دیتهد فرصت نهیزم

 

 یها مهارت یریادگی
و  یتیریمد ،یاجتماع

 تیریمد یریادگی، یشغل
 -نگرش و فکر ریی، تغنهیهز

، یگروه و یمیت کار نیتمر
، یزیر برنامه یریادگی

، یریپذ تیمسئول
، ی، خودشناسیریانتقادپذ

 کار میتقس

 یها تیمحدود
 افت-ییدانشجو

 یلیتحص

 یمستندساز متعدد یها کارگاه یبرگزار
 ،یۀ کار جمعویش ها، تیلفعا ییبازنما و

 -یو توانمندساز یروابط عموم
 یبرا کشورها گرید تجارب از یریگ بهره
 یها رشته در یپرداز دهیا و تیخالق

 یرکاربردیغ

-یاقتصاد
 یمال

 متعدد یها تیظرف وجود
 ه،ینشر) یعلم انجمن
(، ناریسم پژوهش، کتاب،

انجمن  یوجود پشتوانۀ مال
 و ییدرآمدزا امکان، یعلم
، ارائۀ خدمات یمال تیریمد

 در مناسب متیبا ق یآموزش
 کارگاه و شیهما قالب

 و یادار تخلفات
 یمال

، انتخاب خاص یها برنامه یبرا اسپانسر
بودجۀ  صی، تخصیکارشناس نظارت مال

محور،  برنامه ۀبودج صیواضح، تخص
 اسپانسرۀ تیکممباحث  یده سازمان

 یادار

 
 راتییتغ

 و عیسر یتیریمد
 در یناتوان
 ینظارت عملکرد

 به کینزد و ثابت کارشناس انتخاب
دن کارگروه و کرتر فعال و جادی، ادانشجو

، یمال نظارت کارشناس انتخاببازرس، 
 لیتشک، نظارت و تیۀ حماتیکم لیتشک

استادان و امور  ران،یمد یهیتوج جلسات
 سمت رییتغ با یعموم

، ییزدا نیو د ییزدا استیس
 یها انجمن جادیا امکان

 یآشناساز، یا رشته انیم
 یها رشته انیدانشجو
 جادیهم، ا با مختلف

 مرکز و یشغل یها گروه
 رشد

 و یگر یالب
 یباندباز

 تیفعال یابیارز، یمرکز ساختار به توجه
 تیۀ حماتیکم لی، تشکیعلم یها انجمن

کارگروه و بازرس برای  جادیا، نظارت و
، دانشگاه در ریدب نقش تیحساس کاهش
 حضور استمرار و تکرار زا یریجلوگ

 دانشکده ریدب
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 راهکار به فرصت لیتبد طیشرا و نهیزم یها رمضمونیز و مضمون. 5 دولادامه ج

 راهکار دیتهد فرصت نهیزم

 

 در دیجد یها قالب جادیا

 پرورشها ) برنامه

 کینبود تفک ،(تیخالق

بودن  ی، علمیتیجنس

مطابق اهداف  ها تیفعال

من بودن انج فعال ی،سازمان

 رینسبت به سا یعلم

 ها تشکل

و  یکار یمواز

ی، انداز سنگ

 ها تیکاهش فعال

 در ها انجمن تیتجربه گذاشتن فعال به

، ها تیشدن فعال  یا رشته نی، بیمل سطح

 یبراترشدن استادان مشاور  فعال

استادان  یبرا ایمزا جادی، ایپرداز دهیا

 بخشنامه می، تنظشتریب تیمنظور فعال به

 انجام در لیمنظور تسه کده بهدانش یبرا

 یۀ همکارطیکردن ح ، مشخصها تیفعال

 یها، اعطا برنامه یدانشکده در برگزار

 یبرگزار، انجمن النبه فعا ازیامت

 انجمن نیب یپژوهش-یعلممسابقات 

، یفرهنگ معاونت نظر ریز ها دانشکده

 ی،ریمجوزگ ندیفرا لیتسه

 ها انجمن تیفعال کردنمحور تیمأمور

 تیشفاف نبود 

 موجود مقررات

 ها نامه نییآ در

و  اعضا تناسب به فیوظا شرح میتنظ

 یا نامه نیی، حل مشکالت آشانیها سمت

 نیقوان یساز ، شفافیوزارت سطح در

 در دیجد یها قالب جادیا

 پرورشها ) برنامه

 کینبود تفک ،(تیخالق

بودن  ی، علمیتیجنس

 دگاهیمطابق د ها تیفعال

انشگاه، استادان و اهداف د

 یبودن انجمن علم فعال

 ها تشکل رینسبت به سا

ها و  برنامه

 یها تیفعال

 از خارج

 چارچوب

 انجمن یراهبرد

ها در  انجمن تیگذاشتن فعال تجربه به

، یپرداز دهیمنظور ا به یسطح مل

ترشدن  فعال ،ها تیشدن فعال یا رشته نیب

، یپرداز دهیمنظور ا به شاوراستادان م

با استادان برای  ترشیامکان تعامل ب

 یبخشنامه برا میسهولت در کار، تنظ

 انجام در لیتسه ه برایدانشکد

 یۀ همکارطیکردن ح مشخص ،ها تیفعال

از  یریها، جلوگ دانشکده در برنامه

 کردنمحور تیمأمور ،ربط یب یها برنامه

 ها انجمن تیفعال
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 یریگ جهینتبحث و 
دارد.  یعلم شرفتیعلم و نقش آن در پ یجتماعبر سازمان ا یادیز دیتأک ،علم یشناس جامعه

نقش  یعلم یها و انجمن است علم دیۀ تولکنند لیتسه یندهایاز فرا یبخش مهم یارتباط علم

از  تر نییپا یدر سطح ییدانشجو یعلم یها ارتباطات دارند. انجمن نیا جادیدر ا یمهم

 کنند یت در علم کمک منقش مثب یفایارتباطات و ا تیبه تقو یا حرفه یعلم یها انجمن

 (.1385 ،یفاضل و پور )شارع

آن  جیعلم و دانش و ترو یها بدون شک موجب تعال راهبردها و اهداف انجمن ،ها رسالت

 همکاران، و بورخسبورخس و همکارانش ) یها . براساس پژوهششود یدر بطن جامعه م

دارد.  زین یپنهان یکارکردها علم و دانش، جیحاکم بر آن عالوه بر ترو یو فضا دانشگاه(، 2017

عنوان  مسئوالنه به تیریمعاشرت و تعامل و مد ن،یتمر ،یریادگیجهت  درپنهان  یبرنامۀ درس

. شود یم محقق انیچندجانبۀ دانشگاه یمشارکت یها تیبا فعال امور نیا. کند یم عملکارکرد 

 ازمندین شرفت،یل و پتحو ی. جامعه براشود یم دهید ییدانشجو یدر انجمن علم یتیظرف نیچن

 تیاصول مفروض را رعا یدر تعامالت اجتماع تااست  یاخالق یکنشگران واخالق  میتحک

بلکه اصول مفروض  ست،ین یرونیب یها که عملشان صرفاً معطوف به پاداش یکنشگران ؛کنند

 تحکم کرده، لیتحص یاجتماع یروهایعنوان ن به انی. دانشجوشود یمدر آن لحاظ  زین یاخالق

که  نندیب یم میتعل یا گونه به یعلم یها ها و انجمن . آنان در دانشگاهآورند یرا به بار م یاخالق

 بالقوه باشند.  یۀ اجتماعیجامعه سرما یبرا

که حافظ و وامدار فرهنگ و  است ییها تیپروراندن شخص ،ها از اهداف دانشگاه یکی

 هنظران ب صاحب زیطوف به مشارکت نمع یاجتماع اتیطۀ نظری. در حشوند یم یاخالق اجتماع

؛ کنند یداوطلبانه اشاره م تیو فعال رکتمشا یزشیعنوان عامل انگ به یاخالق یها ارزش

 یبرا یمتفاوت زانیم کند، یم زهیانگ جادیکه در افراد ا یمسائل دلیل امر مشارکت به که یطور به

کمک به  گران،یدرک د ،یاخالق یاه ارزش ،یشامل مسائل اجتماع ها زهیها دارد. انگ از آن کیهر

 .شوند یاز خود م تیو رضا یها ناتوان بوده، رشد شخص که دولت در کمک به آن یکسان

 ؛است یو جمع یۀ کنش فردزانندیبرانگ یازهایامت نیتر کسب منزلت و شأن از جمله مهم

معتقد است:  ویردبو ری. پکند یداوطلبانۀ دانشجو را فراهم م تیۀ مشارکت و فعالنیکه زم یطور به

 تواند یاست که م جامعهکسب ارزش و شأن است و فقط  یرفتار، عطش فرد برا ییخاستگاه غا

 کیکارکرد به فرد در  کیمکان،  کینام،  کیکند؛ چرا که با اختصاص  رابیعطش را س نیا
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 دواریام یهست یینها یو پوچ ها تیمحدود شامدها،یاز پ ییبه رها تواند ینهاد، فرد م ایگروه 

قضاوت  نیاست. ا گرانید یدادن به قضاوت و داور گرو تن در ییانسان به رها یدواریباشد. ام

داشته باشد،  ی، بدون آنکه تناقضهمه نیاست. باا تیو نداشتن امن تیعدم قطع یاصل اساس

 (.1392 ،یاست )شالچ یافتگی خاطر و تقدس نانیاطم ت،یقطع یبرا یا قاعده

 ها، ینظم یب ،یاجتماع یکژکارکردهاۀ مطالعبه  ،ییدانشجو یانجمن علم یشناس بیآس

گرفته از  نشئت ،یعلم یها . وجود مسائل در انجمنپردازد یممسائل و مشکالت انجمن 

و  یمسئوالن، ابهامات قانون فیضع تیریمد ن،ییپا ینظارت ساختار ف،یارتباطات ضع

منجر  یجد یها بیآس شیدایها به پ به آن یتوجه یاعضا است که ب یشخص یطلب منفعت

 یها دغدغهاز  انیدانشجو تینوع فعال ها، انجمندر  تیفعالۀ خچیتار یبررس با. شود یم

 یاساس یها تیاولوکه  یا گونه بهاست؛  افتهیرییتغ یفرد یها دغدغهبه  یفرهنگ-یاجتماع

 یها امهبرناز اهداف و  فارغ ،ییتشکل دانشجو کیدر  کارۀ دیفا یابیارز شتریب انیدانشجو

 آن است. یسازمان

. شوند یتبدیل م یجد یها به چالش ،توجهی بی درصورت زین ها بیآس و مشکالت

 ،یگر یالب ،یکار یمواز باشد، داشتهو مقررات آن نقص  نیقوان و یساختار یفضا که یمادام

 یاعاجتم یها . شبکهدهد یرخ م زینو...  یرقانونیغ یها سوءاستفاده ،یو مال یتیریتخلفات مد

 و یررسمیروابط غ یعنوان مبنا هم به و باشدبالقوه  تیظرف  هم توانند یها م ۀ انجمنگسترد

مورد  ،یتعامالت و روابط سازمان اگر. کنند عملخاص  یافراد و گروه منافع جهت در یپنهان

هرگونه عمل خارج از چارچوب انجمن  ی، فضا براردیو شفاف قرار نگ قیدق یابینظارت و ارز

 انجمن با ارتباط در مختلف یها تیموقع و ها نقش در افراد نیست. سطح تعامل باباز  یعلم

 جیبا نتا افتهی نی. ادارد خاص یها گروه منافع به لیم زین تعامالت و است محدود اریبس یعلم

 دارد. ی( همخوان1385) یکوه وفاطمه  یبن( و 1386و همکارانش ) عیشج قاتیتحق

 ذکر مورد را در چند یدانشگاه فردوس یانجمن علم یها بیآس نیتر مهم توان یم تیدرنها

 :کرد

 ؛انجمن یها و اساسنامه ها نامه نییآ نداشتن تیشفاف .1

 ی؛نظارت عملکرد در یناتوان و عیسر یتیریمد راتییتغ .2

 ی؛سازمان برون و یسازمان درون تعامالت ضعف .3

 ؛اعضا یخواه و سلطه یطلب قدرت .4
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 ی؛باندباز و یگر یالب .5

 ؛ها تیو کاهش فعال یانداز سنگ ،یکار یمواز .6

 ی؛مال و یادار تخلفات .7

 ؛انجمن یراهبرد چارچوب از خارج یها تیها و فعال برنامه .8

 ؛ازاندازه شیب یریگ و رزومه ییزادرآمد تفکر .9

 .(یلیتحص افت) ییدانشجو یها تیمحدود .10

اند. توجه به  شده انیب نامه نییدر جهت حل مسائل سازمان و آ عموماً ،شده ارائه یها حل راه

معاون  ،یفرهنگ ریمد نیتعامل ب جادیا لیقب از یسازمان نوع و سطح تعامل و روابط درون و برون

 جادیا ها، یرسان و اطالع غاتیدر تبل یمجاز یاستفاده از فضا ان،یآموزش دانشکده و دانشجو

رفته است. شرط الزم و... مورد اشاره قرار گ یقبل یها انتقال تجارب گروه یبرا یکانال ارتباط

به  یقاتیاز دانشگاه و مراکز تحق یانتقال فناور د،یمطابق با مطالبات نسل جد یعلم انجمن جادیا

 یها است. دانشگاه در راستا و توسعۀ آن جیدو در جهت ترو نیا نیب یها و همکار انجمن

 ،آموزشموردنظر  یها مراکز ابتکار همت گمارد. هدف جادیبه ا تواند یم یاهداف علم

 یآموزش یها برنامه قیاز طر دیاست که با ها یژگیو پرورش و ها زهیانگ کیتحر ،ینیکارآفر

 حل راهکاررو  . از ایناست یمال مسائلشوندگان  از مصاحبه یلیخ ی. دغدغۀ اساسردیصورت گ

 و درون یها برنامه یبرگزار ،یۀ اسپانسر مالیته قیاز طر یمال ییبه خودکفا شیگرا مسئله، نیا

 .است یپژوهش-یعلم یبا دانشگاه و فروش دستاوردها یۀ قرارداد مالیته ،یدانشگاه رونیب
 

 منابع
 تهران: سروشیشناس جامعه یها هینظر ،(1389) ی، تقیآزادارمک ،. 

 تهران ،یحاضر محمد یعلۀ ترجم ،نیزوج یعلل ناسازگار یبررس(، 1372) امیلیو دمور،یاسک :

 .یبهشت دیشه دانشگاه

 در  ییدانشجو یها انجمن نقش» ،(1390) انیقوچانو نادرقلی  وشیپر ،یجعفر ،مژگان زاده، انیریام

 .46-25: 1ۀ شمار ،یآموزش تیریمد و یرهبرۀ فصلنام ،«دختر و پسر انیدانشجو یرهبر یبالندگ

 ییدانشجو-یعلم یها موانع و مشکالت انجمن یبررس» ،(1385) یکوه و کمال نیفاطمه، حس یبن»، 

 چهارمحال ،رانیا در ییدانشجو یعلم یها انجمن یشناس بیآس ناریسم نینخست مقاالت همجموع

 .شهرکرد: انتشارات دانشگاه یاریبخت و
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 رانیا یها در دانشگاه ییدانشجو یعلم یها انجمن گاهیجا یشناس بیآس» ،(1386) دیسع ،ینیحس»، 

 .245-229 ،یو اجتماع یپژوهشکدۀ مطالعات فرهنگ

 (1391) یموقرو رضا  میمر بناب، یرهبر ،عباس مقدم، وثوق ،نادر متازمنش،م ،بهزاد ،یدمار، 

: 11شمارۀ  ،شیپاۀ فصلنام ،«یعلوم پزشک یتخصص یعلم یها مؤثر انجمن تیریمد یبرا ییالگو»

317-325. 

 افق  ییدانشجو یعلم یها انجمن» ،(1391) کبودتبارو رقیه  میمر زاده، نیحس ی،مان ،ییرضا

ها و  مناسب، سازمان یراهکارها رو، شیپ یها : فرصتساز تمدنو برنامۀ دانشگاه  1404انداز  چشم

 .408-397، 1ۀ دور ،شرفتیپ شگامانیپۀ کنگر ،«یو عموم یدولت مراکز

 تهران ،یثالث محسنۀ ترجم ،در دوران معاصر یشناس جامعه یها هینظر(، 1390جورج ) تزر،یر :

 .یعلم

 ۀ عملکرد سیو مقا ییدانشجو یعلم یها انجمن یکارکردها با ییآشنا» ،(1386) عشرت ،یزمان

 .81-55: 9 شمارۀ ،رانیا یفصلنامۀ آموزش مهندس ،«ها رشته ریبا سا یمهندس یها رشته یها انجمن

 ۀ مطالع) ییدانشجو یها انجمن یعلم یکارکردها» ،(1385) یفاضلو محمد  محمود ،پور شارع

-62: 1 شمارۀ ،رانیا یمجلۀ مطالعات اجتماع ،«و تهران(مازندران  الن،یگ یها در دانشگاه یمورد

82. 

 2: 30شمارۀ  ،رانیا یشناس مجلۀ جامعه ،«یرانیا ۀعطش منزلت در جامع» ،(1392) دیوح ،یشالچ-

56. 

 موجود،  تیوضع یبررس» ،(1386) صراف انیجواد و نصراهلل نیام ،یقهفرخ دهقان، رضا ع،یشج

 شیهما نیپنجم ،«مشهد یدانشگاه فردوس ییدانشجو یورزش یها انجمن یها و موانع فرارو چالش

 .275-263، یو علوم ورزش یبدن تیترب ییدانشجو یعلم

 مجلۀ  ،«و توسعۀ علم و اخالق جیۀ ترونیدر زم یعلم یها عملکرد انجمن» ،(1381) محمد ،یعبداله

 .63-47: 1شمارۀ  ،رانیا یشناس جامعه

 ( 1381عبدالهی، محمد .)«131: 2ۀ شمار ،رانیا یشناس ۀ جامعهمجل ،«مرتن نگیک ترابر ادمانی-

158. 

 ی.تهران: نشر ن ،یلیجل یۀ هادترجم ،یفیک قیبر تحق یدرآمد ،(1387) اووه ک،یفل 

 ۀ فصلنام ،«کشور یعلم یها یریگ میو نظام تصم یعلم یها انجمن نقش» ،(1391) اکرم ،یمیقد

 .112-89: 6، شمارۀ رانیا تیریمد علوم
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 وزارت ،ینیکارآفرۀ توسعدر  ییدانشجو یعلم یها انجمن نقش» ،(1386) محمد ،ینصرآباد کارکنان 

: 1 شماره ،ندهیگذشته، حال، آ ینیکارآفرو  یآموزش عال یمل شیهما ،«یفناور و قاتیتحق علوم،

314-325. 

 ن تهرا یدر فرهنگسرا یفرهنگ یها تیفعال یابیارز» ،(1388) یمیو علیرضا مق لیاسماع ،یوسوکا

و  یفرهنگ یها تهران: گروه پژوهش ،یفرهنگ یزیر پژوهشنامۀ برنامه ،«یکم یها براساس مدل
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