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 ک زندگی دانشجوی انقالبیسب معرفی کتاب

 تکارهایی برای حلّ آنهاست، توسّط حجّشناسی میدانی از زندگی دانشجویان انقالبی و ارائه راه این کتاب که شامل آسیب
 .االسالم مهدی همازاده ابیانه، تحقیق و تألیف شده است

 

 تکارهایی برای حلّ آنهاست، توسّط حجّشناسی میدانی از زندگی دانشجویان انقالبی و ارائه راه ن کتاب که شامل آسیبای
 .االسالم مهدی همازاده ابیانه، تحقیق و تألیف شده است

 

 –دگی دانشجویان انقالبی )فرهنگی ای را در پنج حوزه زنصفحه ۴پرسشنامه  ۳۵۱نگارنده برای تکمیل این کتاب، تعداد 
 کشور، فمختل هایدانشگاه در دانشجویان از دسته این بین( خانوادگی – شخصی درسی، – علمی معنوی، معرفتی، سیاسی،

 نای از حاصل آماری هایداده تحلیل براساس انقالبی دانشجویان زندگی شناسیآسیب. است کرده آوری جمع و توزیع
انجام گرفته است. تحقیقات میدانی و مطالعات تن از دانشجویان فعّال انقالبی،  ۳۱های اختصاصی با و نیز مصاحبه هاپرسشنامه
 .ژوهشکده باقرالعلوم قم به انجام رسیده استدر پ ۳۱۳۱تا پاییز  ۳۱۱۱ای برای نگارش کتاب، از پاییز کتابخانه

اب و در ب« سبک زندگی»مل یک بخش مباحث نظری در باب ، شا«درآمدی بر سبک زندگی دانشجوی انقالبی»کتاب 
باشد که در ابتدای کتاب آورده شده است. همچنین پس از فصل تحلیل آماری و نیز می« اقتضائات محیط دانشگاهی»

 .ها گنجانده شده استبرنامه کارها و بستهشناسی، بخش مربوط به راهآسیب

 :انیمخوهایی از مقدّمه کتاب، میدر بخش
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دانشجویان انقالبی به معنای جوانان دانشجویی که دغدغه پیشبرد انقالب و نظام اسالمی بر اساس رهنمودهای امام و »
یانات دهی جرگیری یا جهتروند. مروری بر شکلرهبری را دارند، جزو تأثیرگذارترین نیروهای اجتماعی در کشور به شمار می

 رهبر …. نمایاندمی باز را سیاسی –خوبی نقش و جایگاه این طیف از فعّاالن فرهنگی  و تحوّالت بزرگ دهه اخیر ایران به
 خویش ظرن مدّ هایسازیفرهنگ و مطالبات از وسیعی حجم پرظرفیت، و عظیم پایگاه این اهمّیت دریافت با نیز انقالب معظّم

 …ز فرهنگی و سیاسی را بدیشان سپرده است. سا-سرنوشت و کلیدی هایمأموریت و نهاده انقالبی دانشجویان دوش بر را

 به فمعطو را خویش زندگی از توجّهی قابل بخش ها،آرمان این به نسبت دغدغه و تکلیف احساس با انقالبی دانشجویان
شان ندگیز دیگر هایعرصه کافی، بازده و نیرو فقدان و کار باالی حجم به توجّه با طبیعتاً و کنندمی آنها تحقّق برای تالش
 .گیرندمی دوّم درجه اولویّتی – خانوادگی و درسی و معرفتی و معنوی از اعمّ  –

های جزئی و رایج زندگی این دسته از دانشجویان هم به طور جدّی در کنار درهم ریختگی نظام رفتاری، برخی برنامه …
صی در تحصیالت تکمیلی، زمان و نحوه گیری تخصّ قابل مناقشه و تأمّل است. برنامه ساعات خواب، سیر مطالعاتی، جهت

 اصالح و طالعهم قابل البته و پذیرخدشه الگویی آشفتگی، و نابسامانی این نتیجه. اند¬جمله این از …ازدواج، حوزه اشتغال و 
من ض. نهاد خواهد برجای شانانقالبی هایفعّالیت نوع در مضاعف اثراتی آن، بخشیسامان که آورده پدید ایشان زندگی از

این که تک تک این عزیزان به عنوان یاوران مخلص و پرنفوذ انقالب، موضوعیّت داشته و تکامل هرچه بیشتر شخصیّتی و 
 .«ها بسیار مهم و مغتنم خواهد بودرفتاری آن

تومان عرضه شده و از فروشگاه چاپ  ۰۱۱۱صفحه و به قیمت  ۲۵۲در « درآمدی بر سبک زندگی دانشجوی انقالبی»کتاب 
 .الملل در میدان فلسطین، قابل تهیه استنشر بین و


