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چکيده
هدف از این پژوهش ارزیابي میزان اثربخشي برنامه هاي فرهنگي دفاتر فرهنگ دانشگاه آزاد
اسالمي فارس از دیدگاه دانشجویان رشته هاي گوناگون این دانشگاه مي باشد .این پژوهش از نظر
هدف کاربردي و از نظر شیوه گرد آوري داده ها توصیفي از نوع پیمایشي بوده است و براي محاسبه
حجم نمونه مورد نیاز از فرمول کوکران بهره گیري شده و جامعه آماري آن تمامي دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمي استان فارس به تعداد  120000نفر بوده است ،اگر چه تعداد نمونه به مقدار
 384پرسش نامه صحیح مبناي تجزیه و تحلیل قرار گرفت .براي انتخاب نمونه مورد نیاز از روش
نمونه گیري تصادفي خوشه اي و سه پرسش نامه محقق ساخته ،مربوط به فعالیت هاي کانون قرآن
و عترت ،ستاد اقامه نماز و فوق برنامه هاي فرهنگي که از روایي قابل قبول برخوردار بوده استفاده
شده است .پایایي پرسش نامه ها که از روش آلفاي کرونباخ بدست آمده به ترتیب 0/85 ، 0/86
و 0/82بوده است .نتایج نشان دادند میانگین تاثیر گذاري برنامه هاي فرهنگي بخش هاي سه گانه
یاد شده از دیدگاه دانشجویان پایین تر از سطح قابل قبول ارزیابي شده و تفاوتي معنادار بین
عملکرد برنامه هاي فرهنگي از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد و فقط دانشجویان رشته
پزشکي عملکرد برنامه هاي کانون قرآن و عترت را باالتر از حد نرمال ارزیابي کرده اند.
واژه های کليدی  :ارزیابي ،اثربخشي ،برنامه هاي فرهنگي ،دانشجویان ،دفاترفرهنگ اسالمي.

استادیار گروه فقه و حقوق اسالمي ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاداسالمي ،شیراز ،ایران.
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مقدمه
فرهنگ مجموعه اي از ارزش ها و باورهاي خاص هر جامعه است که حفظ و باور عمیق نسبت
به آن نقش حیاتي و تعیین کننده در رشد و بالندگي و ثبات آن جامعه ایفا مي کند به گونه اي که
امام خمیني ره درصفحه  41وصیت نامه الهي-سیاسي خود مي فرماید ":فرهنگ مبدأ خوشبختي
ها و بدبختيهاي ملت است ...آن چیزى که ملتها را مي سازد فرهنگ صحیح است ...اگر فرهنگ
درست بشود ،یك مملکت اصالح مي شود".
زندگي بشر امروزي ،بیش از هر زمان دیگر با پدیده فرهنگ نسبت دارد .جامعه ایراني پس از
پیروزي انقالب اسالمي ،سیماي فرهنگي بیش تري پیدا کرده و همین مسئله ،واگذاري
سیاستگذاري فرهنگي به دولت یا نهادهاي خارج از دولت ،از مسایلي است که در میان
اندیشمندان از اجماع نظر برخوردار نیست .حرکت در مسیر تحقق دانشگاه تمدن ساز ،تربیت
دانشجویان توانمند و تقویت کارکرد هاي دوگانه تولید علم و فرهنگ ،نیازمند طراحي آگاهانه و
اجراي برنامه هاي فرهنگي متنوع و تأثیرگذار است.
از این رو ،در این پژوهش که به صورت میداني انجام خواهد شد ،تالش ميشود میزان
تأثیرگذاري برنامه هاي فرهنگي دفاتر فرهنگ اسالمي در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي فارس از
دیدگاه دانشجویان مورد بررسي قرار گیرد .بدیهي است با توجه به مشابهت برنامه هاي فرهنگي
تمام دانشگاهها با یکدیگر ،نتایج این پژوهش در برنامه ریزي هاي فرهنگي همه دانشگاهها و
نهادهاي آموزش عالي قابل استفاده خواهد بود.
بر اساس نظر کارشناسان ،برنامه هاي فرهنگي در دانشگاهها رسالتي مهم را دنبال مي کنند که
در سه حیطه دانش ،نگرش و رفتار مي بایست تغییر ایجاد کنند .این که تا چه اندازه برنامه هاي
فرهنگي دانشگاهها در این راستا موفق عمل کرده است؟ و تا چه اندازه توانسته است درحیطه هاي
سه گانه فوق تاثیرگذار باشد ،مسئله اي است که ذهن برنامه ریزان وسیاست گزاران سطح کالن را
به خود مشغول کرده است .عوامل گوناگوني در اثربخشي برنامه هاي فرهنگي موثرند که باید مورد
بررسي قرارگیرند( Mazboohi & Maleki, 2010) .
برخي از کارشناسان ،چهارده اصل اساسي را در برنامه ریزي فرهنگي مشخص کرده اند که توجه
به آن ها مي تواند تأثیرگذاري برنامه ها را تا حد زیادي تضمین کند .اصول یاد شده بدین قرار
است:
 -1تغییرظاهر -2 ،تحول باطن -3 ،مداومت و محافظت بر عمل -4 ،اصالح شرایط -5 ،احساس
مسئولیت -6 ،آراستگي -7 ،فضل -8 ،عدل -9 ،عزت -10 ،تعقل -11 ،تذکر -12 ،مساحمت،
 -13ابراز یا منع محبت -14 ،سبقت (. )khandan,2006
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چنانکه مالحظه مي شود ،برنامه اي که نتواند در ظاهر و باطن تغییر ایجاد کند و شرایط را
اصالح نماید ،بي تأثیر بودن خود را اثبات کرده است .دانشگاه با پرورش انسان هاي توانا و فرهیخته
و آموزش نخبگان و برگزیدگان یك جامعه ،یکي از مهم ترین نهادهاي آموزشي در توسعه فرهنگي
است .فرهنگ دانشگاهي از عوامل موثر بر توسعه علمي است و بین چگونگي و مختصات فرهنگ
دانشگاهي و میزان رشد و توسعه علمي رابطه وجود دارد .از این رو ،این پژوهش در پي ارزیابي
میزان تاثیر گذاري برنامه هاي فرهنگي دفاتر فرهنگ اسالمي در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي
استان فارس مي باشد که با توجه به مشابهت برنامه هاي دیگر دانشگاهها ،نتایج آن تعمیم
پذیرخواهد بود .
امروزه اهمیت برنامه هاي فرهنگي بر کسي پوشیده نیست .بویژه در دانشگاه به عنوان مهم ترین
سازمان تاثیرگذار بر سایر نهادهاي جامعه مي توان برنامه هاي فرهنگي را از جمله مهم ترین
برنامهها برشمرد .امام خمیني ره در مورد اهمیت کار فرهنگي و تأثیر آن بر اصالح جامعه
ميفرماید":شما دانشگاهي ها کوشش کنید که انسان درست کنید ،اگر انسان درست کردید،
مملکت خود را نجات مي دهید ( )Imam Khomeini, Ruhollah,2006و در جاي دیگر
ميفرماید":چه بسا اشخاصي که در علم به مرتبه اعال رسیده اند ،ولي تربیت انساني ندارندکه یك
همچو اشخاصي ضررشان برکشور ،ضررشان برملت ،ضررشان بر اسالم از دیگران زیادتر
است)Imam Khomeini, Ruhollah,2006,p533(".
برنامه هاي فرهنگي مطلوب از دیدگاه کارشناسان و اندیشمندان داراي ویژگي هایي است .از
جمله این که چنین برنامه اي باید گوناگون باشد ،ویژگي ساختاري داشته باشد ،مشارکت مردمي را
در پي داشته باشد ،داوطلبانه باشد ،واقع گرایانه باشد ،منطبق با وجدان عمومي باشد ،آینده نگر
باشد ،به منطقه اي و ملي محدود نشود ،بخشي از سیاست هاي اقتصادي و اجتماعي را در بر گیرد،
به امر تنوع فرهنگي اهمیت بدهد ،با توجه به مشکالت اولویت گذار باشد و براساس ارجاع
باشد ) .(Ghbrayi and others,2007,p 529
آموزش عالي درقرن بیست و یکم در بعد فرهنگي باچالش هایي ازجمله چالش سنت و تجدد،
هویت ،اوقات فراغت.... ،خورده فرهنگ ها ،جهاني شدن و تهاجم فرهنگي ،مشارکت جویي ،جامعه
پذیري و اشتغال روبه روست .براي چیره شدن بر این چالش ها ،توسل به فرهنگ غني اسالم
درعرصه علم آموزي مي تواند مؤثر باشد (.) Farmahinifarahani, Mahmoud and safari 2012
با توجه به تالش هاي چشم گیر بخش فرهنگ در دانشگاههاي آزاد اسالمي و با توجه به
برنامههاي فرهنگي فراوان در بخش هاي قرآن و عترت ،ستاد اقامه نماز ،فوق برنامه هاي فرهنگي و
انجام ارزیابي هاي پي در پي از این برنامه ها به صورت گزارش عددي و ارایه ارقام مربوط به
هرکدام ضروري است تا به ارزیابي اثرگذاري برنامه هاي فرهنگي در دانشگاههاي آزاد اسالمي
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پرداخته شود چرا که گزارش به صورت عدد و رقم نشان از اثربخشي برنامه هاي فرهنگي نمي باشد
بلکه مي بایست این برنامه ها افزون بر تغییر در دانش ،تغییر در نگرش و در نهایت تغییر در رفتار
افراد نیز ایجاد کند .به نظر مي رسد دیدگاههاي دانشجویان در این میان به عنوان مهم ترین عامل
در حوزه فرهنگ و مشتریان مورد توجه این بخش بتواند راهگشا باشد.
پيشينه پژوهش
واژه فرهنگ واژه اي بسیار پیچیده است به گونه اي که هنگام بحث از فرهنگ ،مجموعه اي از
عناصر گوناگون اجتماعي و اعتقادي در کنار هم مورد بررسي قرار مي گیرند .جالب آن که بیش تر
با چنین موضوع پیچیده و حساسي بسیار سطحي و عامیانه برخورد مي شود .از سوي دیگر ،انقالب
اسالمي داراي مباني فرهنگي و با هدف تحول فرهنگي شکل گرفته و ماهیت آن کامال متکي به یك
نظام فرهنگي است .به همین دلیل نیز جامعه اسالمي و کشور مورد تهدید انواع بحران هاي
فرهنگي و به تعبیر بهتر تهاجم فرهنگي واقع شده و خواهد شد .ماهیت مسایل فرهنگي و
بحرانهاي آن ،خاصه خزندگي و نامرئي بودن و تاثیرات بلندمدت ناشي از آن ها بر حساس بودن
کار مي افزاید .بر همین اساس ،در این جا به برخي از نظرات پژوهشگران این عرصه اشاره مي شود.
از آن جا که اصل برنامه ریزي فرهنگي با برنامه ریزي در سایر امور مشابه است ،اصول کلي
برنامه ریزي و فرآیند هاي آن در حوزه فرهنگ نیز جاري است .این گونه برنامه ریزي ها باید از نظر
افق زماني :کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت ،از نظر سطح :عالي ،میاني و عملیاتي ،از نظر طیف
مخاطبان :عام و خاص ،از نظر تاثیرگذاري :عادي و راهبردي و از نظر قلمرو :منطقه اي ،ملي و
جهاني طراحي شوند (.) Godarzi,2005
برخي از پژوهشگران هدف هاي برنامه ریزي فرهنگي در محیط هاي دانشگاهي را شامل
موردهاي زیر دانسته اند:
 -1کوشش براي بهبود کیفیت و کارایي آموزش رسمي دانشگاهي و نوآوري در آموزش هاي
غیررسمي و تقویت استاندارهاي رفتاري و تربیتي صحیح در میان دانشجویان  -2کمك به
فرآیندهاي آموزشي و پژوهشي در تربیت نسل آینده  -3.....بسط و گسترش فرهنگ علمي با هدف
تقویت روح پژوهش و تفکر و افزایش نقش آگاهانه فراگیران در تولید دانش و گفت گوي علمي
 -4فراه م آوردن زمینه هاي رشد و پرورش خالقیت ها ،قابلیت ها ،استعدادهاي انساني و
آگاهيهاي فکري ،اجتماعي و سیاسي -5کمك به نظام آموزشي در ایجاد تقویت توانایي هاي فکري
و ذهني و مهارت هاي اجتماعي فراگیران و آماده کردن آنان براي زندگي در جامعه رو به تغییر و
چند فرهنگي آینده  -6فراهم آوردن زمینه براي مطالعه گسترده فرهنگي و اجتماعي و ارتقاي
سطح تحلیل فراگیران با تاکید بردیدگاههاي میان رشته اي و کاربرد دانش رسمي و آموزشي جهت
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یادگیري و مهارت آموزي -7گسترش مشارکت دانشگاهیان در حیات فرهنگي و ترویج همکاريهاي
علمي و بین المللي فرهنگي ()Sorkhabi, M,2004
یکي از کارکردهاي مهم مدیریت فرهنگي و البته ،برنامه ریزي فرهنگي ارزیابي مستمر و نظارت
بر امور و فرایندهاست .بي گمان زماني که نیازي ایجاد مي شود و هدفي شکل مي گیرد تا آن زمان
که براي تحقق هدف برنامه ریزي مي شود و برنامه هاي به اجرا در مي آیند ،نظارت و ارزیابي
شایسته و کافي ،ضامن حسن انجام هر کدام از این موردهاست .چه بسیار برنامه هاي جامع و
زیبایي که هدف هایي بزرگ و مهم را مي بایست محقق سازند ،ولي از آن جا که نظارت و ارزیابي
به گونه عالمانه و دقیق اعمال نشده است ،برنامه یادشده و هدف هاي آن بدون هیچ گونه
تاثیرگذاري عملي باقي مي ماند .تحقق هدف هاي فرهنگي در دانشگاهها نیز از این قاعده مستثني
نیست و مدیران فرهنگي باید در طول تحقق هر هدف به شناسایي کاستي ها و رفع آن به گونه
مستمر اهتمام ورزند .با وجود هزینه هاي سنگیني که همه ساله صرف فعالیت هاي فرهنگي
ميشود ،باز هم کاستي هاي زیادي مشاهده مي شود .اگر به این موضوع به گونه سیستمي نگاه
شود و سازمان فرهنگي دانشگاه را از آن زمان که هدف ها ،سیاست ها و بودجه به عنوان درونداد
سیستم و فعالیت هاي فرهنگي از تبدیل هدف ها و سیاست ها به برنامه هاي اجرایي و عمل به این
برنامه ها را به عنوان فرآیند سیستم و آثار و نتایج آن ها به عنوان برونداد این سیستم در نظر
گرفته شود ،نظارت و ارزیابي مي بایست در تمام این مراحل به گونه مستمر وجود داشته باشد.
بدیهي است که هر کاستي در هریك از این مراحل وجود داشته باشد کل سازمان فرهنگي دانشگاه
دچار نقص مي شود .اگر نظارت و ارزیابي به گونه دقیق و مستمر انجام گیرد ،هدف هاي فرهنگي
به گونه کامل اجرا مي شود و اگر کاستي در هدف ها و سیاست ها وجود داشته باشد ،آثار و نتایج
آن هدف ها به عنوان بازخورد مي تواند راهگشاي اصالح این هدف ها و سیاست ها باشد
(.)Bahadori,2009
برخي از صاحب نظران چهارده اصل را در برنامه ریزي فرهنگي الزم دانسته اند-1:اصل نخست:
تغییر ظاهر -2 ،اصل دوم :تحول باطن -3 ،اصل سوم :مداومت و محافظت برعمل -4 ،اصل چهارم:
اصالح شرایط -5 ،اصل پنجم :احساس مسئولیت -6 ،اصل ششم :آراستگي -7 ،اصل هفتم :فضل،
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پرسش های پژوهش
 -1تاثیرگذاري برنامه هاي کانون قرآن و عترت از دیدگاه دانشجویان چه اندازه است؟
 -2تاثیرگذاري برنامه هاي ستاد اقامه نماز از دیدگاه دانشجویان چه اندازه است؟
 -3تاثیرگذاري فوق برنامه هاي فرهنگي از دیدگاه دانشجویان چه اندازه است ؟
 -4آیا تفاوتي معنادار بین عملکرد برنامه هاي کانون قرآن و عترت از دیدگاه دانشجویان دختر و
پسر وجود دارد؟
 -5آیا تفاوتي معنادار بین عملکرد برنامه هاي ستاد اقامه نماز از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر
وجود دارد؟
 -6آیا تفاوتي معنادار بین عملکرد فوق برنامه هاي فرهنگي از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر
وجود دارد؟
 -7آیا تفاوتي معن ادار بین عملکرد کانون قرآن و عترت از دیدگاه دانشجویان رشته هاي تحصیلي
گوناگون وجود دارد؟
 -8آیا تفاوتي معنادار بین عملکرد برنامه هاي ستاد اقامه نماز از دیدگاه دانشجویان رشته هاي
تحصیلي گوناگون وجود دارد؟
 -9آیا تفاوتي معنادار بین عملکرد فوق برنامه هاي فرهنگي از دیدگاه دانشجویان رشته هاي
تحصیلي گوناگون وجود دارد؟
 -10آیا تفاوتي معنا دار بین عملکرد ستاد اقامه نماز ،کانون قرآن و عترت و فوق برنامه هاي
فرهنگي از دیدگاه دانشجویان وجود دارد؟
 -11مهم ترین نیازهاي فرهنگي و معنوي دانشجویان از نظر خود آن ها چیست؟ (پاسخ از راه انجام
مصاحبه).
الزم به یادآوري است که به علت محدودیت مورد نظر مجله از حیث تعداد صفحات مقاله ،فقط
پاسخ بدست آمده براي پرسش هاي  1تا  6و نیز پاسخ پرسش  11که از راه انجام مصاحبه و تجزیه
و تحلیل پرسش نامه ها حاصل شده را در این جا مي آوریم و دیگر نتایج را در مقاله اي دیگر عرضه
خواهیم کرد.
روش پژوهش
از نظر روش گردآوري داده ها ،پژوهش از نوع میداني است و از روش پژوهش ترکیبي با
چارچوب کمي و بخشي نیز از راه کیفي ) (Mixed methodو شیوه جاي دادن داده ها )(Embeding
استفاده شده است .در بخش کیفي با چهار گروه مرتبط با مسایل فرهنگي یعني دانشجویان،
اساتید ،صاحب نظران و مجریان برنامه هاي فرهنگي مصاحبه نیمه ساختمند انجام گرفت.
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جامعه آماری
جامعه آماري در این پژوهش تمامي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي استان فارس به تعداد
120000نفر بوده است.
فرمول محاسبه حجم نمونه مورد نياز
در این پژوهش براي محاسبه حجم نمونه مورد نیاز از فرمول کوکران استفاده شده است .ویژگي
عمده این فرمول این است که مي توان حجم جامعه را نیز در آن دخالت داد و به یك نمونه
منطقيتر دست یافت.

 = nحجم جامعه مورد مطالعه = P ،برآورد نسبت صفت =t2 ،مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با
سطح اطمینان 95درصد =q ،درصد افرادي که فاقد صفت متغیر مورد مطالعه هستند  =d2 ،تفاضل
نسبت واقعي صفت در جامعه با میزان برآورد پژوهشگر براي وجود آن صفت در جامعه است که
بیشینه نسبت آن ( )./.5است.
بنابراین ،حجم نمونه مورد نیاز پژوهش بر اساس فرمول باال 312 ،نفر محاسبه گردید ،اما
پژوهشگران براي بهتر انجام شدن کار پژوهش و اطمینان بیش تر ،نمونه را به تعداد  1200نفر
انتخاب کردند که پس از اجرا ،تعداد  963نفر پرسش نامه ها را به درستي پاسخ و برگشت دادند و
همین میزان مبناي تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت.
روش نمونه گيری
در این پژوهش براي انتخاب نمونه مورد نیاز از روش نمونه گیري تصادفي خوشه اي استفاده
شده است.
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نوع پرسش نامه
الف) پرسش نامه سنجش فعاليت های کانون قرآن و عترت
این پرسش نامه به وسیله امیریان زاده و فرزانه ( )1392براساس هدف هاي و فعالیت هاي بخش
کانون قرآن و عترت و با توجه به مصاحبه انجام گرفته با مسئوالن این بخش ساخته شد که داراي
 14گویه است .روایي پرسش نامه از راه روایي صوري و محتوایي محاسبه شده و از نظر کارشناسان
نیز استفاده شد که معلوم شد پرسش نامه از روایي قابل قبولي برخودار است و پایایي آن از روش
آلفاي کرونباخ  0/86بدست آمد.
ب)پرسش نامه سنجش فعاليت ستاد اقامه نماز
این پرسش نامه نیز که به وسیله خود پژوهشگران و براساس هدف هاي و فعالیت هاي بخش
ستاد اقامه نماز و با توجه به مصاحبه انجام گرفته با مسئوالن این بخش ساخته شد ،داراي  14گویه
است .روایي پرسش نامه قابل قبول و از راه روایي صوري و محتوایي محاسبه شد و از نظر
کارشناسان نیز استفاده گردید .پایایي پرسش نامه از راه آلفاي کرونباخ  0/ 85بدست آمد.
ج) پرسش نامه سنجش فوق برنامه های فرهنگي
این پرسش نامه نیز به وسیله فرزانه و امیریان زاده ( )1392براساس هدف هاي و فعالیت هاي
بخش فوق برنامه هاي فرهنگي و با توجه به مصاحبه انجام گرفته با مسئوالن این بخش ساخته شد
که داراي  15گویه مي باشد .روایي پرسش نامه از راه روایي صوري و محتوایي محاسبه شد و نظر
کارشناسان نیز بکار گرفته شد .پرسشنامه از روایي قابل قبولي برخودار بوده و پایایي آن از راه آلفاي
کرونباخ 0/82بدست آمد.
روش تجزيه و تحليل داده ها
در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفي میانگین و انحراف استاندارد و با توجه به آمار
استنباطي ،آزمون  Tو تحلیل وا ریانس اندازه گیري هاي مکرر و آزمون تعقیبي بونفروني تحلیل
داده ها صورت گرفته و تجزیه و تحلیل الزم انجام شده است.
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داده های توصيفي داده های توصيفي
میانگین عملکرد برنامه هاي کانون قرآن و عترت از دیدگاه دانشجویان ( )2/57و انحراف
استاندارد آن ( )0/91بدست آمده است و بر اساس میزان کشیدگي ( )0/19عملکرد برنامه هاي
کانون قرآن و عترت از دیدگاه دانشجویان ،پایین تر از حد نرمال ارزیابي شده است.
هم چنین ،برنامه هاي ستاد اقامه نماز از دیدگاه دانشجویان با میانگین ( )2/63و انحراف
استاندارد ( )0/91بدست آمده که بر اساس میزان کشیدگي ( )0/15عملکرد برنامه هاي ستاد اقامه
نماز از دیدگاه دانشجویان ،پایین تر از حد نرمال ارزیابي شده است.
عملکرد فوق برنامه هاي فرهنگي نیز از دیدگاه دانشجویان با میانگین ( )2/70و انحراف
استاندارد ( )0/97بر اساس میزان کشیدگي ( )0/18پایین تر از حد نرمال ارزیابي شده است.
يافته های استنباطي
 -1ميزان اثربخشي برنامه های کانون قرآن و عترت از ديدگاه دانشجويان
میانگین اثربخشي برنامه هاي کانون قرآن و عترت از دیدگاه دانشجویان ( )2/56پایین تر از
سطح قابل قبول ( )Q2=3ارزیابي شده است و بر اساس مقدار  Tبدست آمده در درجه آزادي
( )961تفاوتي معنادار در سطح  0/0001بین این دو میانگین وجود دارد.
-2ميزان اثربخشي برنامه های ستاد اقامه نماز
میانگین اثربخشي برنامه هاي ستاد اقامه نماز از دیدگاه دانشجویان ( )2/63پایین تر از سطح
قابل قبول ( )Q2=3ارزیابي شده است و بر اساس مقدار  Tبدست آمده در درجه آزادي ()962
تفاوتي معنادار در سطح  0/0001بین این دو میانگین وجود دارد .هم چنین ،میانگین تاثیرگذاري
برنامه هاي ستاد اقامه نماز از دیدگاه دانشجویان از سطح کفایت مطلوب ( )Q3=4پایینتر مي باشد.
-3ميزان اثربخشي فوق برنامه های فرهنگي
میانگین اثربخشي فوق برنامه هاي فرهنگي از دیدگاه دانشجویان ( )2/70پایین تر از سطح قابل
قبول ( )Q2=3ارزیابي شده است و بر اساس مقدار  Tبدست آمده در درجه آزادي ( )958تفاوت
معناداري در سطح  0/0001بین این دو میانگین وجود دارد .هم چنین ،میانگین تاثیرگذاري فوق
برنامه هاي فرهنگي از دیدگاه دانشجویان از سطح کفایت مطلوب ( )Q3=4پایینتر است.
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 -4مقايسه ارزيابي دانشجويان دختر و پسراز عملکرد برنامه های کانون قرآن و عترت
با وجود آن که میانگین ارزیابي دانشجویان دختر از عملکرد برنامههاي کانون قرآن و عترت
( )2/59باالتر از دانشجویان پسر ( )2/55مي باشد ،اما بر اساس مقدار  Tبدست آمده در درجه
آزادي ( ،)960تفاوتي معنادار بین ارزیابي دانشجویان دختر و پسر از عملکرد برنامه هاي کانون
قرآن و عترت وجود ندارد و مقدار اثربخشي عملکرد برنامه هاي کانون قرآن و عترت ،هم از دیدگاه
دانشجویان پسر و هم دانشجویان دختر پایین تر از میانگین نرمال ارزیابي شده است.
 -5مقايسه ارزيابي دانشجويان دختر و پسراز عملکرد برنامه های ستاد اقامه نماز
بمنظور پاسخدهي به این پرسش که آیا تفاوت معناداري بین عملکرد برنامه هاي ستاد اقامه
نماز ا ز دیدگاه دانشجویان دختر و پسر وجود دارد؟ دادههاي مربوطه با استفاده از روش آماري
آزمون Tمستقل تحلیل گردید که نتایج آن در جدول  ،6ارایه شده است .چنانکه در این جدول
مالحظه مي شود با وجود آن که میانگین ارزیابي دانشجویان پسر از عملکرد برنامه هاي ستاد اقامه
نماز ( )2/66باالتر از دانشجویان دختر ( )2/59مي باشد ،اما بر اساس مقدار Tبدست آمده در درجه
آزادي ( ، ) 961تفاوت معناداري بین ارزیابي دانشجویان دختر و پسر از عملکرد برنامه هاي ستاد
اقامه نماز وجود ندارد .هم چنین ،میزان اثربخشي عملکرد برنامه هاي ستاد اقامه نماز هم از دیدگاه
دانشجویان پسر و هم ازدیدگاه دانشجویان دختر پایین تر از میانگین نرمال ارزیابي شده است.
 -6مقايسه ارزيابي دانشجويان دختر و پسراز عملکرد فوق برنامه های فرهنگي
گرچه میانگین ارزیابي دانشجویان دختر از عملکرد فوق برنامه هاي فرهنگي ( )2/76باالتر از
دانشجویان پسر( )2/65مي باشد ،اما بر اساس مقدار Tبدست آمده در درجه آزادي( ، )957تفاوت
معناداري بین ارزیابي دانشجویان دختر و پسر از عملکرد فوق برنامه هاي فرهنگي وجود ندارد و
عملکرد فوق برنامه هاي فرهنگي از دیدگاه دانشجویان پسر و دختر پایین تر از میانگین نرمال
ارزیابي شده است.
داليل برآمده ازمصاحبه وپرسش نامه ها
از بررسي پرسش نامه ها و دقت در پاسخ هاي تشریحي داده شده به وسیله مصاحبه شوندگان،
دالیلي براي عدم تأثیرگذاري مناسب برنامه هاي فرهنگي بدست آمده که خالصه آن ها در مورد هر
یك از فعالیت هاي فرهنگي به قرار زیر است:
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الف -نشريات کانون قرآن وعترت
تبلیغاتي و نمایشي بودن بیش تر نشریات ،نبودن پیوستگي الزم در ارایه مطالب ،ضعف علمي در
محتوا ،ناتواني در پاسخگویي به پرسش ها و شبهات دانشجویان ،نداشتن جذابیت ساختاري و
شکلي ،استفاده نکردن از توانمندي هاي اساتید و پژوهشگران ،مشارکت ندادن خود دانشجویان در
امور اجرایي و محتوایي نشریات و توزیع نکردن به موقع و هدفمند آن ها از جمله دالیلي است که
از سوي دانشجویان براي عدم تأثیر گذاري مناسب منشورات کانون هاي قرآن و عترت ذکر شده
است.
ب -محافل انس باقرآن کريم
برگزار نشدن محافل انس با قرآن یا نادر بودن چنین جلسه هایي با همه جذابیتي که دارد،
بيدقتي در زمان برگزاري آن که معموال در نیمه پایاني ترم و نزدیك به امتحان ها وآن هم با اطالع
رساني ضعیف انجام مي شود ،استفاده نکردن از قاریان مشهور داخلي و بین المللي و مشارکت
ندا دن خود دانشجویان در این گونه برنامه ها عواملي است که آنان براي اندک بودن تأثیرگزاري این
بخش از فعالیت هاي فرهنکي بیان کرده اند.
ج -مسابقات ،جشنواره ها و نمايشگاه های قرآني
 -1در زمان مناسب انجام نمي شوند.
 -2محتواي آنچه در نمایشگاه ارایه مي شود با نیاز هاي قشر فرهیخته و دانشجو تناسب الزم را
ندارد.
-3مشارکت دانشجویان در آن ها فراگیر نیست.
 -4کالس هاي پیش آزمون و دوره هاي فشرده به وسیله اساتید مجرب قرائت ،تفسیر و مفاهیم
برگزار نمي گردد.
 -5در این مسابقات بیش تر افراد خاص که قاري ،مفسر و مترجم قرآن هستند ،امتیاز مي آورند و
بقیه محرومند.
 -6دانشجویان بسیار مشتاق اند تا مباحث روز از راه آیات قرآني تفسیر گردد.
 -7تعداد شایان توجهي از دانشجویان بر این باورند که متولیان این امور توجه چنداني به کیفیت
برنامه ها ندارند.
 -8قصد و نیت قرب الهي را از سوي مجریان مدنظر قرار نمي دهند.
 -9متاسفانه به دنبال ارای ه آمار و گزارش مي باشند و این وظیفه را در حد رفع تکلیف انجام
ميدهند.
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 -10این گونه فعالیت هاي مذهبي و معنوي نیاز به عشق ،احساس و تعهد قلبي دارد تا تاثیرگذاري
مطلوب را داشته باشد.
د  -برگزاری نماز وبرنامه های فرهنگي مرتبط با نماز
 -1نداشتن برنامه ریزي مناسب کالس ها باتوجه به وقت نماز.
 -2حضور کم رنگ اساتید ،مدیران گروه و مسئوالن دانشگاه در نماز جماعت.
 -3نامناسب بودن محل اقامه نماز از نظر زیبایي ،معطر بودن ،نظافت ،سکوت و آرامش ،در دسترس
بودن و...
 -4مشارکت ندادن دانشجویان در مدیریت نمازخانه و برگزاري نماز و برنامه هاي فرهنگي مرتبط با
آن.
 -5برخورد نامناسب متولیان امر نماز با نمازگزاران .
 -6طوالني شدن نماز و برنامه هاي جانبي آن.
 -7ناکافي بودن اعتکاف هاي دانشجویي با محتواي غني و بهره گیري از سخنرانان عالم و حرفه اي
و ایجاد فضاي عرفاني.
 -8غفلت از برپایي نمایشگاههاي فرهنگي ،علمي و هنري با موضوع نماز و کالس هاي آموزش
قرائت ،احکام وفلسفه نماز.
 -9بي توجهي به جذابیت هاي شخصیتي ،خوش رویي ،سخنوري و مهارت هاي ارتباطي امامان
جماعت در هنگام انتخاب آنان.
 -10عدم استفاده از احادیث لطیف ،نو ،بشارت دهنده و منطبق با عقالنیت و قابل فهم براي قشر
جوان .
ه – فوق برنامه های فرهنگي
 -1برگزاري مناسبت ها همچون اعیاد ،شهادت ها به لحاظ محتوایي در حد تکریم و تعظیم شعائر
بوده و کیفیت برگزاري آن ها نتوانسته نیاز معنوي دانشجویان را تامین کند.
 -2مراسم ازدواج دانشجویي ،تشریفاتي و در حد یك مراسم نمادین برگزار مي شود و بخش هاي
آموزنده آن کم است.
 -3کمبود بسته هاي فرهنگي اهدایي مرتبط با ازدواج دانشجویي و عمره دانشجویي.
 -4مشارکت ندادن دانشجویان درتصمیم گیري ،برنامه ریزي و مدیریت برنامه هاي فرهنگي.
 -5برخورد نامناسب و بدون جاذبه متولیان امورفرهنگي.
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مهم ترين نيازهای فرهنگي و معنوی دانشجويان از نظر خود آن ها
با توجه به نتایج بدست آمده از پرسش هاي چهارگزینه اي و نیز پاسخ هاي تشریحي مصاحبه
شدگان ،موردهاي زیر مهم ترین نیازهاي فرهنگي قشر جوان دانشجو مي باشد:
 برنامه هاي متناسب با نیازهاي معنوي دانشجویان و بر مبناي قوانین و چارچوب هاي اسالمي ،امابه صورت شاد و متنوع.
 نشست هاي مذهبي با بزرگان مذهبي ایران. اجراي برنامه هاي فرهنگي به وسیله خود دانشجویان و مشارکت دادن آن ها در همه موردها. آموزش روش هاي موفقیت در زندگي بر مبناي قرآن. برگزاري اردوهاي زیارتي -سیاحتي در همه ترم ها. اعزام به مکه مکرمه با آموزش فلسفه حج براي دانشجویان. برگزاري گردهمایي ها و همایش هاي فرهنگي -علمي در دانشگاه. برگزاري دوره هاي آموزشي آداب ،احکام و اسرار نماز. نشست هاي علمي -مذهبي با عنوان فلسفه عبادت و راز و نیاز. کرسي هاي آزاد اندیشي با موضوع هاي نماز و عبادت ،حجاب و حج شناسي. معرفي افراد موفق به عنوان الگوي مناسب در دانشگاه. برگزاري با شکوه مراسم ازدواج دانشجویي به همراه آموزش مهارت هاي زندگي مشترک. معرفي و تقدیر از دانشجویان برتر فرهنگي. برگزاري نمایشگاههاي قرآني به صورت گسترده و مکرر. برگزاري دوره هاي آموزشي حافظ شناسي،موالنا شناسي و معرفي نخبگان فرهنگي کشور. توسعه و پرورش مهارت هاي اعتقادي  ،از راه برگزاري کارگاههاي آموزشي ،سمینار و همایش.جمع بندی و نتيجه گيری
ماموریت معاونت فرهنگي دانشگاهها عبارت است از توسعه و گسترش فرهنگ و ارزش هاي
اسالمي و انقالبي و پروش انسان هاي متعهد و متخلق به اخالق اسالمي ،حفظ هویت معنوي و
اسالمي در محیط دانشگاه تقویت و افزایش کارکردهاي فرهنگي با رویکرد اسالمي ایراني .به همین
دلیل ،توجه به امر تأثیرگذاري و اثربخش بودن برنامه هاي فرهنگي به جاي کمیت گرایي ضرورتي
اجتناب ناپذیر است ،اما متأسفانه به علل گوناگون از جمله بي توجهي به نیازها ،شخصیت و عالیق
دانشجویان و استفاده نکردن از کارشناسان و صاحب نظران ،شرکت ندادن مخاطبان در
تصمیمگیري ها ،برنامه ریزي ها و اجراي برنامه ها ،به روز نبودن و ناتواني متولیان در برقراري
ارتباط موفق با جوانان ،میزان تأثیر گذاري برنامه هاي فرهنگي معمول در دانشگاههاي آزاد اسالمي
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از نظر دانشجویان از حد قابل قبول هم پایین تراست .بدیهي است با توجه به مشابهت برنامه ها و
مخاطبان آن ها ،در سایر دانشگاهها نیز چنین وضعیتي حاکم است .از این رو ،پیشنهادهاي
کاربردي زیر مي تواند تا حد زیادي تأثیرگذاري و سازنده بودن برنامه هاي فرهنگي را در
محیطهاي دانشگاهي بهبود بخشد:
 انتصاب و بکارگیري متولیان و مدیراني با ویژگي هاي خدمت گزاري یعني رهبراني که برايدیگران ارزش قائل مي شوند به ارزش ها و باورهاي دیگران احترام مي گذارند و نیازها ،عالیق و
اولویت هاي اعتقادي آنان را برخواسته هاي خود ترجیح مي دهند .مسئوالني که باور داشته باشند
هدف هاي متعالي رشد انساني در صورت برطرف شدن نیازهاي فرهنگي و انساني افراد محقق
ميشود و مسئولیت اخالقي براي آن ها ارزش مهم وحیاتي داشته باشد.
 ایجاد و فراهم کردن فرهنگي در دانشگاه که خدمت گزاري در آن داراي ارزش اساسي باشد،فرهنگي که در آن خدمت کردن به دیگران به عنوان یك باور قلبي پذیرفته شده است .این فرهنگ
محیط را تبدیل به محیطي سالم و شفا بخش مي کند که هدف اساسي آن خلق یك چشم انداز
مشترک دردانشگاه مي باشد.
 براي ایجاد چنین فرهنگي مدیران مي بایست با تاکید بر هدف هاي کلي وخلق سیستم هايپاسخگو ،اجتماع سازي کنند و از راه برخورد مبتني بر صداقت به دیگران اعتبار ببخشند .دیدگاه
مثبت نسبت به خدمت رساني را پرورش داده واز آن حمایت هاي الزم را انجام دهند ،به صورت
عملي به نیازها و عالیق دانشجویان در دانشگاه توجه نشان داده و افراد را در تصمیم گیري ها
مشارکت دهند.
 توسعه و پرورش مهارت هاي اعتقادي ،از راه برگزاري کارگاههاي آموزشي ،سمینارها و همایشها. برخورد با محبت و احترام نسبت به افراد ،استفاده از ارتباطات مبتني بر گشاده رویي ،ارزش دادنبه افراد بوسیله توجه و اولویت دادن به نیازهاي آنان.
 روشن بودن هدف ها ،ایجاد هماهنگي ،قدر داني و حمایت آشکار از تالش هاي افراد. استفاده از رویه هاي روشن و آشکار و بدون ابهام براي تصمیم گیري ها و تاکید بر ارتباط موثر،صادقانه و شفاف.
 مشارکت دادن هرچه بیش تر دانشجویان ،اساتید و کارکنان در تدوین هدف هاي وبرنامهریزيهاي بخش هاي گوناگون فرهنگي.
 -به روز شدن برنامه هاي فرهنگي ،تناسب میان نیاز و اجراي برنامه.
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