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 ترويج فرهنگ نماز در بين دانشجويان نقش رسانه در

  )خوراسگان(اصفهان-ازاداسالمي دانشگاه علمي عضوهيات-پور تقي دكترفائزه

  اجتماعي ارتباطات ارشدعلوم كارشناس-نژاد فوالدي مهران

Faezeh.taghipour@gmail.com  
  چكيده 

و مفاهيمي , انجام شد  بين دانشجويانمقاله حاضر با هدف بررسي نقش رسانه در ترويج فرهنگ نماز در 
  به و در راستاي فرهنگ سازي رسانه اي  فرهنگ نماز و آثار آن بيان شد, رابطه فرهنگ و دين چون 
  .نوآوري و پذيرش طرحهاي جديد ازرسانه اشاره شده است, هاي مخاطب شناسي  ايده

  دين, رسانه , نماز , فرهنگ  :ژگان كليدي وا

  مقدمه 
, خأل معنوي بيش از پيش احساس مي گردد  امروزه با توجه به روند پيشرفتهاي تكنولوژي در جوامع بشري

داشتن يك پيوند عميق با خالق  چرا كه,  غير قابل انكار استضرورتي در اين راستا تقويت فرهنگ نماز 
عبادت و پرستش معبود ريشه در اعماق فطرت  .نگراني و تشويش و ترس را بر طرف مي سازد , هستي 

عميق و تأثير گذار زندگي  همواره نيايش و نماز از اساس آيينهاي , بشري دارد و در طول تاريخ بشريت
نماز به عنوان  .يكسان نبوده است, آن در جوامع و شرايط مختلف انجام هر چند روش و شيوه , انسانها بوده
, شيوه مقابله ي هيجان مدار , شفا بخش  عملقديميترين , مهم ترين شكل عملي دين  وهسته , ميراث انبيا

نصيرزاده (عامل شادي و برطرف كننده غمها , بهداشت رواني و سالمت جسمي افراد  كننده تقويت و تأمين
نقل است از حضرت  . در مكتب اسالم از جايگاه ويژه اي برخوردار است) 50ص,1389, نش عرفان م, 

خرمي (  "نماز ترازوي اعمال است هر كس بيشتر به جا آورد بيشتر بهره مي برد " كه) ص( رسول
در آيات مختلفي به نقش نماز در آرام سازي درون و شفابخشي قلب و هم چنين  . )299ص,1384,

اَال (  28و سوره رعد آيه ) اَقم الصلوه لذكري (  14از جمله سوره طه آيه  ؛اشاره شده است شادابي روح
  .)بِذكرِاهللا تَطمئنَ القُلوب
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لذا  ,در جامعه ما تقويت و پرورش ارزشهاي الهي و اسالمي از اهميت خاصي برخوردار است     
به ترويج ارزشهاي اسالمي و باالخص نماز بي د نسبت نبه عنوان يك نهاد فرهنگي نمي توان هادانشگاه

 بخش تحول وبه عنوان يكي از عوامل جامعه پذيري با توجه به نقش رسانه ها  از ديگر سو.د نتفاوت باش
توجه به , پيشرفتهاي شگرف در حوزه رسانه ها و تأثيرات رسانه اي نيز  و جنبه هاي گوناگون زندگيدر

  .محيط دانشگاهها امري ضروري به نظر مي رسد ترويج و تقويت فرهنگ نماز در 

اين انديشه در نظر مردم چه عادي و چه تحصيلكرده رواج يافته كه وسايل ارتباط : مي گويد 1كازنو   
شكل تازه اي به آن , جمعي قدرتي فوق تصور دارند و مي توانند افكار فلسفي و سياسي را دگرگون كنند 

فرهنگ نماز در  ترويجلذا  )95ص ,1388,ساروخاني ( .تارها را هدايت كنندتمامي رف , اختيار اببخشند و ب
اما رسانه چگونه .است كه اين مقاله به آنها اشاره دارد  ييراهكاراز جمله  , از طريق رسانه بين دانشجويان

  تجلي بخش فرهنگ نماز باشد ؟مي تواند 

  

   دينو  فرهنگ  همگوني  

فرهنگ را الگوي تفكر و روش انجام دادن امور فردي و شخصي ميداند كه او را از ديگران متمايز  1بنديكت
فرهنگ را مجموعه پيچيده اي مي داند كه در بر  2تايلورو  ) 391ص,1380,فردرو و همكاران .(مي كند

ايي ديگري است كه انسان قوانين و عادات و هر گونه توان, اخالقيات , هنرها , اعتقادات , گيرنده دانستنيها 
  )17ص, 1381, روح االميني .( به عنوان عضوي از جامعه به دست مي آورد

مؤلفه هاي اصلي فرهنگ در چهار  .معنوي و هويت بخش است  –فرهنگ داراي يك ويژگي معرفتي       
تبلور اين چهار جزء در هر فرد شكل دهنده . هنجارها و نمادها قرار مي گيرند , عقايد , گروه اصلي ارزشها 

صورتهاي ذهني عقايد  ) 30ص , 1389, سجاديه . (ذهنيت او از يك سو و رفتارش از سوي ديگر است 
كه افراد جامعه براي دستيابي به آنها  ,اهداف مطلوبيارزشها مقاصد و  -در مورد وجود و موجودات 

قواعد و رهنمودهاي هنجارها , فعاليت مي كنند تا بدين وسيله نيازها و خواسته هاي خود را برآورده كنند
, الگوهاي معيني از مؤسسات نهادها  و مشتركي كه رفتار مناسب را در يك وضعيت معين مقرر مي دارند

قلي زاده ( .مي باشند ,جامعهبراي ارضاي نيازمنديها و تمايالت افراد جتماعي سازمانها و مقررات ا
  )169-110صص,1387,
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انسان تبديل به موجود فرهنگي  , از طريق فرهنگ يعني, است  معنا آفريني, كاركردهاي فرهنگ  يكي از
جامعه و احساس موجب بقاي وان بخشي از هويت فرهنگي به عن نيز دين .هويت فرهنگي مي يابد شده و 

در واقع بين ارزشها و باورهايي كه در شكل دادن به روش زندگي افراد  .است وحدت افراد ستگي وهمب
از ديگر سو دين و اعتقادات ديني , نقش مهمي ايفا مي كنند تعهدات ديني از زمره مهم ترين آنها هستند 

  ) 63ص,1389,عرفان منش  ونصير زاده .(گستره اي به پهناي همه فرهنگها و سرزمينها دارند 

, تأثير محيط زيست فرهنگي ,  بدون شك  نمي توان فرهنگ و شخصيت را جدا از يكديگر در نظر گرفت
نموداري از شخصيت , نمونه فرهنگي  يا به صورت ديگر هر. منجر به شكل گيري شخصيت فرد مي شود 

ضمن آنكه شيوه اي خاص را براي زندگي , فرهنگ هر سرزمين . مردمي است كه وابسته به آن فرهنگند
نيازمند بازبيني است , به تناسب تجارب مردم و تغييرات جمعيت و تكنولوژي , افراد جامعه فراهم مي كند 

اما انتظار  ,زندگي را از طريق باز توليد فرهنگي فرا گيردهر چند نسل جوان جامعه بايد راه و روش . 
هر امري هر چند مقدس و  زيرا,  پذيرش محض تجربه گذشتگان توسط نسل جديد امري قابل تعمق است
. امر فرهنگي محسوب نمي شود  ,عالي باشد تا زماني كه مورد قبول اعضاي يك جامعه قرار نگرفته باشد

به همين سبب ممكن است بسياري از احكام دين در عمق روح و جوهره انسان مادي يك اجتماع رسوخ 
در اين ميان رسانه ها مي توانند نقش  )68-42صص,1386,صالحي اميري .(نيافته و نهادينه نشده باشد 

زيرا همه افراد جامعه در دو , فاهيم ديني ايفا كنند و روشن سازي م نهادينه كردنفعالي را به ويژه در مورد 
بار آمدن در  همچنين. ديني در انسان يك نياز فطري است اما نياز , نهاد ديني و خانوادگي مشاركت دارند 

كه كل نظام , انسان مي نشاندژرفاي وجود به گونه اي در هنجارهاي رفتاري را  , يك فضاي فرهنگي
  )18ص,1388,قلي زاده .(ي كندرفتاري فرد را كنترل م

جلوه هاي تبلور ؛داراي جلوه هاي گوناگوني است جوامع  دين و فرهنگ در حيات مردم , شايان ذكر است 
سعدي و خواجه عبداله , فرهنگ و دين در ايران را در آثار شاعران و هنرمندان ايراني ازآثار مولوي ؛ حافظ 

  . به طور گسترده ميتوان يافت ...  گرفته تا هنرمندان معاصري چون استاد فرشچيان و .. انصاري و 

  فرهنگ نماز 

اسالف و گذشتگان ما از آن زمان به .و نيايش نيز تولد يافته است نماز , همزمان با آفرينش و پيدايش انسان 
به بيان ديگر . بگذارند , درگاه خداوند سر فرود آورده بودند كه حتي براي خدا نامي هم نتوانسته بودند 



4 
 

نماز نه تنها در اديان الهي كه در ميان ملل . انسان در برخورد با حوادث ناگوار نيايش و نماز را شناخت 
د نماز به صورت يك ضرورت از روزي كه اسالم ظاهر ش. مختلف جهان نيز به نوعي وجود داشته است 

  ).33- 7صص,1375,كارگر محمد ياري . (و اهميتي فوق العاده در بين مسلمانان يافت در آمد 

در برابر مشيت الهي و اجراي  ين سالمت در سايه تسليماو اسالم برنامه سالم سازي است  از آنجايي كه 
بديهي است كه همه قوانين اسالم راه را براي آرامش خيال و سالمت روان  ,دستورات حاصل مي شود 

از اين ديدگاه در بين تمام برنامه هاي اسالم نماز از جايگاه ويژه اي برخوردار است  ,انسان آماده مي سازد 
متون ديني ما بعنوان در  كه دهنده رابطه بين انسان و خداوندنماز نشان   )150ص,1387,آقاياني چاوشي .(
نماز امري است الهي كه تحقق آن همانند ساير امور . داراي معاني بسياري است  از آن ياد شده "صاله"

تصوير ظاهري نماز همان است كه با اعمال مخصوص انجام مي گيرد و حفظ . داراي ظاهر و باطن است 
ذكر خداوند و تعظيم در , حضور قلب , اخالص : ا روح و باطن نماز عبارت است از آن نيز واجب است ام

اعتماد و ركوع به وجود سرمدي و محو شدن در برابر ذات , اميد و دلبستگي به ذات ربوبي , برابر او 
   )18-16صص,1388,خليلي .(باريتعالي 

بخش دوم اعتراف و اقرار به اعمال .ستايش پروردگار يكتاست , بخش اول : نماز داراي سه بخش است 
- 60صص,1375,كارگر محمد ياري .( روز گذشته است و بخش سوم قدرشناسي و شكرگذاري است 

در حوزه فردي . قابل طرح است عوامل مؤثر در فرهنگ سازي نماز در دو حوزه فردي و اجتماعي  )61
توجه به اين امر كه با افزايش ايمان ( توجه به محدوده اختيار فرد و توجه به عوامل دروني مانند ايمان 

؛ و و عوامل بيروني مانند اصرار فرد به انجام گناه ) نيز بيشتر مي شوديعني توجه به نماز سپاس از خداوند 
الزام والدين به , از طريق توجه به ظرفيتها ي ذهني و رواني فرزندان در حوزه اجتماعي نقش خانواده ها 

نقش نهادها و سازمانهاي فرهنگي منجمله آموزش و پرورش و خصوصاً رسانه ها و تأثير آنها , اقامه نماز 
  )25-19صص,1389,زند اقطاعي .( قابل بحث است 

  علل بي توجهي جوانان به نماز  

 وندانستن فلسفه نماز , عادت نداشتن به نماز در دوران نوجواني )  1389( عرفان منش , نصيرزاده 
  .مي دانند توسط جوانان  تبليغات ناكافي را از عوامل بازدارنده برپايي نماز 
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و  اهي و بينش نسبت به محتواي نمازگعدم آ, نسبت به مسائل ديني محيط خانواده و بي توجهي والدين
 مجالست و همنشيني با دوستان ناباب,سستي و تنبلي, وآشنا نبودن به فلسفه نمازدرك پايين از تأثيرات آن 

از طريق مشاهده تصاوير از طريق  فساد اخالقي, كه در شكل دهي شخصيت انسانها نقش اساسي دارند 
رفتار ,  مزاحم دانستن نماز براي كارهاي شخصي,يا خواندن نوشته هاي تحريك آميز رسانه ها و مجالت و 

علل بي  از ديگر) واگذاري امور به آينده ( غرور و تكبر و تسويف , ضعف اعتقادي , امناسب مبلغان ديني ن
  )62-52صص,1388,خليلي .( توجهي به نماز بوده است 

  آثار نماز 
تأثيرات ,مناسبات زندگي و فرهنگ عمومي جامعه , توسعه فرهنگ نماز بر شخصيت و شيوه هاي رفتاري 

كه توجه به خدا و نماز و دعا  ,امروزه به اين نتيجه رسيده اند روانشناسان  .گذارد  مي بر جايبسياري 
و عامل دوري  داشتهنماز انسان را از زشتي باز  .موجب رفع بسياري از گرفتاريها و درمان امراض مي گردد 

بخشش گناهان و عامل شده و راهي جهت ايجاد ارتباط خالق و مخلوق باعث , انسان از فحشا و منكرات 
منجر به  خود كه, نماز باعث تمركز همچنين )165-160صص,1388,خليلي .(استنجات از عذاب الهي 

حل جهت  درو تالش  سعي افزايش شده و در نهايت باعث ايجاد مسؤوليت واساسي در فرد تغييرات 
  )47ص,1382,بشليده و همكاران .( نيز باعث كاهش افسردگي مي شود و مشكالت زندگي 

نيايش به آدمي نيروي تحمل غمها و مصائب را مي بخشد و  "در كتاب راه و رسم زندگي مي گويد  1كارل
قدرت ايستادگي در و را اميدوار مي كند انسان , ان يافت نمي تو, هنگامي كه كلمات منطقي براي اميدواري 

تقاضاي رسيدن به كمال و هدف نهايي : به از آثار نماز در بعد فردي ".برابر حوادث بزرگ به او مي دهد 
بي نهايت كوچك با بي تماس و ارتباط پيدا كردن ,نيرو گرفتن از ماوراي طبيعت و جهان متافيزيك , انسان 

رفع بيماريها و امراض ,مقاومت در برابر مشكالت  ,نهايت بزرگ و هماهنگ شدن دنياي مادي و معنوي فرد
تأثير وافر در : در بعد اجتماعي و  )تنها با ياد خدا دلها آرام مي گيرد( بيقلرواني و و امنيت ايجاد آرامش , 

 - برادري  -يگانگي –ايجاد روحيه وحدت , بيدار كردن روح نظم و حفظ نظام مانند يك آموزش نظامي 
كارگر ( .مي توان اشاره داشتراهي براي تجمع مسلمانان و عالقه عمومي اجتماعي و برابري  مساوات و

  )28- 9صص,1375,ياري  محمد
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مشخص شده كه تأثير فيزيولوژيكي فعاليت  ,امروزه با تحقيقاتي كه درباره ابعاد درماني نماز انجام گرفته
عضالني و عصبي و سيستم هاي قلبي و عروقي تنفسي و , مكانيسم هاي اسكلتي  , فيزيكي در طول نماز

ته جمعي به جز پاداشهاي الهي و اخروي در زندگي نماز به صورت دسبرپايي . رواني فرد را تنظيم مي كند 
نماز جماعت نظم و . اخالقي و تربيتي بسياري دارد  –سياسي  –اجتماعي –فردي و اجتماعي آثار معنوي 

انزوا و گوشه نشيني را از بين مي , وقت شناسي را آموزش داده و روحيه فردگرايي  –صف بندي , انصباط 
  . برد و با غرور و خودخواهي مبارزه كرده و باعث مي شود انسان راه برقراري ارتباط را تجربه كند 

  )49-48صص,1383,گلچين , كريمي (

  نقش رسانه در ترويج فرهنگ نماز 

دگي انسان را پر كرده و در ايجاد انگيزه و پذيرش يك عمل و شكل دادن به رسانه ها لحظات بسياري از زن
اي با تفكر و ارزشهاي معنوي و مذهبي جامعه  اگر برنامه و پيامهاي رسانه, عادات خوب و بد مؤثر هستند 

  )158ص,1377, فرهاديان .( القاي پيام معنوي اثري نخواهد داشت , انطباق نداشته باشد 

اول . براي پيام سه نقش مشخص كرد ) ساخت و كاركرد ارتباطات در جامعه (تحت عنوان  1984 1السول
نظارت بر محيط و نقش خبري كه در آن ضرورت آگاهي افراد از دگرگوني هاي جامعه و لزوم انتشار اخبار 

ايجاد و دوم .اين همان نقش اصلي وسايل ارتباط جمعي در جوامع سرمايه داري است , را توجيه مي نمايد 
توسعه همبستگي هاي اجتماعي افراد و نقش راهنمايي كه به تكميل اطالعات با استفاده از تجزيه و تحليل 

سوم نقش انتقال . و تفسير موضوعي اشاره دارد و در راهنمايي و هدايت افكار عمومي نقش مؤثري دارد 
  )45ص ,1384,معتمد نژاد (.ميراث فرهنگي و آموزشي است 

  بر اساس نقشها و رسالتهاي وسايل ارتباط جمعي مي توان با كمك اين وسايل بهره برداري مناسبي از 
به عنوان وسايل مناسبي براي آموزش و فرهنگ سازي پيرامون موضوعات رسانه ها داشت و آنها را 

ه قادر است از رسان,اما با در نظر گرفتن نماز و اهميت زواياي آن در جامعه  .گوناگون در نظر گرفت 
  ي مانند برجسته سازيچراكه نظريه هاي.نماز استفاده كند فرهنگ سازي  در جهتراهكارهاي مناسب تري 

پيامهاي ارتباط جمعي بر همه مخاطباني كه در معرض آنها قرار مي گيرند اثرهاي قوي و (يا گلوله جادويي 
. كاربري الزم را ندارند ويج فرهنگ نماز پيرامون تر؛  )387ص,1386,دهقان .) (كم و بيش يكسان دارند
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  ترويج فرهنگ نماز نياز به فاصله و فرصت زماني دارد و غالباً به صورت مستقيم از رسانه به مخاطب انتقال
, مطرح شد  2كه توسط الزار "شناخت مخاطبان وسايل ارتباط جمعي   "در اين شرايط نظريه.نمي يابد  

 اي به طرح الگوي دو مرحله 4و برلسون3تحقيقات الزار به همراه كاتز .شايد راهكار مناسب تري باشد 
  )47ص,1388,ساروخاني .(ارتباطات انجاميد 

اين پيامها بر مخاطبان . اجراي اين الگو نشان داد كه پيامها به صورت يكنواخت و يكپارچه اثر نمي كند 
فرهنگ و , تجربه هاي پيشين مخاطب  كه بر اساس نظريه هاي درك چرا.  متفاوت اثرات گوناگوني دارد

  .انگيزه از عواملي هستند كه باعث شده پيامها به صورت متفاوت بر مخاطبانشان تأثير گذارند 

سازمان مي دهند و به , فرآيند پيچيده اي است كه طي آن افراد محركهاي حسي را گزينش مي كنند  "درك
اين تعريف نقش فعالي را كه شخص در فرايند .  "جهان تفسير مي كنندتصويري معني دار و منسجم از 

  )95ص ,1386,دهقان .(درك بازي مي كند را آشكار مي سازد 

رهبران فكري و , عالوه بر رسانه ها . همچنين پيامها از طريق واسطه ها و كانالهايي به مخاطبان مي رسند 
در . كنار انتقال پيامها متقاعد سازي كنند  قادر هستند در,  كه اعتبار و اعتماد الزم را دارندگروههاي مرجع 

درنتيجه رسانه اي موفق تر , اين شرايط چون رهبران فكري دريافتهاي بيشتري از منابع رسانه اي دارند 
   )122ص,1386,دادگران .(است كه بتواند رهبران افكار را تحت تأثير قرار دهد 

  ها رسانه  فراگير حضورتأثير 

افرادي كه در مواجه بسيار با وسايل ارتباط جمعي و باالخص تلويزيون قرار دارند به مرور  1به اعتقاد گربنر
با واقعيت بيروني بيشتر با آنچه رسانه ها درباره كه به جاي انطباق  , جهان را به گونه اي درك مي كنند

را  ي فردار و آگاهي هاافك, بدين معني كه تلويزيون منبع اطالعات  . همخوان است, واقعيت بيان مي كنند 
نقش ها و ارزشهاي رايج , آموزش جهان بيني رايج  ,اثر اين مواجه با پيام هاكه به انحصار در مي آورد 

تحت تأثير قرار مي از طريق فرايند فرهنگ سازي  را ادراكهاي افراد, به نحوي كه در دراز مدت  ,است
عقيده صاحب نظران بر اين است كه  , گربنر ه كاشتاكنون پس از سالها نقد و اصطالحات بر نظري. دهند 

تماشاي برنامه هاي تلويزيون بر بعضي از  به طوري كهتلويزيون با متغيرهاي بسياري در تعامل است 
موجود فعالي است كه محتواي برنامه ها را مورد يعني مخاطب تلويزيون , مخاطبان اثر قوي تري دارد 
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شناخت مخاطب و ويژگيهاي او در توجه به لذا  )393-390صص,1386,دهقان .(ارزيابي قرار مي دهد 
  .از اهميت اساسي برخوردار است در بين دانشجويان  راستاي فرهنگ سازي فريضه نماز

  نقش هدايتي و رهبري رسانه 

  ايرسانه  آموزش تقويت هويت ديني  توسط

آموزه ها و اطالعات متنوعي از طريق رسانه ها به مردم القاء مي شود لذا بيشتر نظريه پردازاني كه به تأثير 
   .هويت را از اصلي ترين حوزه هاي تأثير گذاري رسانه ها مي دانند , رسانه ها معتقدند 

  .است ترين وسيله تغيير ديدگاه افراد آموزش مؤثر , اگر هدف آموزش آگاهي سازي باشد

عبادت را نبايد بر روح و روان تحميل كرد هدف بايد پرورش انساني باشد كه با تكيه بر عقل و اراده و از  
  )127ص ,1384,نصيرزاده  ورحيمي .(سر تكليف عمل كند نه بر حسب عادت و يا اجبار 

  اشاعه نوآوري
بر اساس اين الگو پيام مورد . د اشاره دارد الگوي اشاعه نوآوري ها به ترويج و گسترش فرهنگهاي جدي

. از مجاري معيني و طي زمان طوالني عبور كرده و در ميان مردم ابالغ مي شود , نظر به شكل يك نوآوري 
با استفاده از الگوي مطرح مي توان مفهوم نماز را در قالبهاي جديدي وارد كرد و با كنار هم قرار دادن 

برخي صاحب نظران رسانه در اين فرايند به .قناع و متقاعد سازي نزديك ساخت مخاطب را به ا, اطالعات 
يند شامل مواجه با ااين فر. دانند آوريها اشاره كرده و فرايند تصميم را طرحي ذهني ميپيرامون نوتصميم 

به فعاليتي كه , ) اقناع ( شكل گيري نگرش نسبت به نوآوري , ) آگاهي ( نوآوري و شناخت كاركرد آن 
و تقويت يا برگشت به تصميم ) اجرا( استفاده از نوآوري , )تصميم (منتهي مي شود يا رد نو آوري قبول 

   )314ص,1386,دهقان .(مي شود) تثبيت (آغاز شده درباره نوآوري 

راي تأثير گذاري چنين فرايندي به تركيبي از رسانه هاي جمعي و ارتباطات ميان فردي ب 2و شوميكر 1راجرز
مي استفاده نوآوريها  را, افرادافكار جديد و متقاعد ساختن القاء  برايمؤثرترين راه رسيدن  واشاره كرده 

راي كارشناسان رسانه به بحثهاي آزاد رسانه اي كه با گروههاي كوچك سازمان يافته و به طور منظم ب . دانند
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اشاره كرده و همسطح سازي , شود دريافت برنامه رسانه هاي جمعي چه سمعي و چه نوشتاري مطرح مي 
  .يا همانند سازي هنگام انتقال اطالعات را شيوه اي مناسب مي دانند 

  و ارائه راهكارنتيجه گيري  , بحث
و با توجه به اثر گذاري رسانه ها در با توجه به تأثير نماز بر سالمت انسان و تأكيد اسالم به برپايي نماز 

ي كه منجر به خودباوري جوانان شده و آنان را به فكر و تأمل و انجام فريضه ايجاد برنامه هاي, زندگي مردم 
  .اهميت وافري دارد نماز وادارد  

  

 گرايشهاياهم فعاليتها مي تواند بر ايجاد ,  در راستاي فرهنگ سازي نماز در دانشگاهها از طريق رسانه
نهادها و  بين دانشجويان ومشاركتي  - آموزشي  –فعاليتهاي تبليغي  , دانشجويان ترغيبي –تشويقي 

  .متمركز گردد ,  تشكلهاي دانشگاهي 
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