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 چکیده
انجام شدده   وضعیت موجود اثربخشی کارکردهای دانشگاه فرهنگیاناین پژوهش با هدف بررسی 

 بده  1387-89سدال ححیدیلی   اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیدان در  جامعه آماری شامل است. 
برآورد شد. برای انتخاب نمونه از نفر  227« کوکران»فرمول اس حجم نمونه بر اسبود.  نفر 778حعداد 
پرسشدنامه محقد    هدا،   گردآوری داده ابزار .ای و ساده استفاده شد ای خوشه حیادفی طبقه یگیر نمونه

 حشخیییک روایی صوری و محتوایی و به کمبود که روایی آن ای لیکرت  درجه 5در مقیاس ساخته 
حدک   tاز  بدرای ححلیدل آمداری   . مورد بررسی قرار گرفدت  ی کرونباخآلفاروش و پایایی آن از طری  

هدای مندابو و    ها )بغیر از مولفه نتایج نشان داد که سطح معناداری در همه مولفهاستفاده شد. ای  نمونه
هدا رد و   درصد اطمینان برای این مولفده  85ض صفر با باشد و بنابراین فرمی 0005ارحباطات( کمتر از 

مطلدوب اسدت. بدرای    هدا در حدد    شود. به عبارت دیگر، وضعیت ایدن مولفده   ش حأیید میفرض پژوه
اخدتالف ندازیزی دارد،    3های منابو و ارحباطات با حوجه به اینکه اختالف میانگین آنهدا از عددد    مولفه
 باشد. د متوسط میها در ح حوان گفت وضعیت این مولفه می

 ه، دانشگاه فرهنگیان.اثربخشی، کارکردهای دانشگا واژگان کلیدی:

 

                                                 
  یراندماوند، ا ی،واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسالم یتی،گروه علوم حرب 1
 یراندماوند، ا ی،واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسالم یتی،گروه علوم حرب 2
  یراندماوند، ا ی،واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسالم یتی،گروه علوم حرب 3
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 مقدمه 
 سیاسدی جامعده   و فرهنگدی  اجتمداعی،  اقتیادی، کالن های نظام در نظام، یک منزله دانشگاه به

 نظدام  از واقدو زیرنظدامی   در و گذارد می حاثیر آنها بر هم و پذیرد از آنها حاثیر می هم که است محاط
 در کده  اسدت  کارکردهدایی  وظدای  و  یدارا عالی یک سازمان آموزش منزله به و است عالی آموزش

در (. 4، ص 1398 ثمری، و )یمنی حعیین شده است برای آن عالی آموزش های ماموریت و رسالت ها
و ای در بخش دانشگاه رخ داده است  گسترده سال گذشته، حغییرات اقتیادی، سیاسی و اجتماعی سی

ده و جهدت  ظدام آموزشدی شد   ی بدرای ایدن ن  هدای جدیدد   زدالش بده وجدود آمددن    این امر منجر به 
این نظام، اصالحات خاصی را برای کارکردهای اصلی آن حعری  نموده اسدت   اجتماعی های مسئولیت
کارکردهای دانشدگاه بایدد دارای اثربخشدی    (. زرا که اعتقاد بر آن است که 302، ص 2017 1)الران،
)زاهدی و الوانی،  دهد ان میهایش را نش اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدفباشند. 
بده اهددافش    ای است کده یدک سدازمان    اثربخشی سازمانی اندازه، عبارت دیگر  به(. 268، ص 1383

 (.764، ص 2010 2)ژنگ، بخشد ححق  می
شدی، کارکردهدای پژوهشدی و    المللی، کارکردهای دانشگاه شدامل کارکردهدای آموز   در سطح بین

، 2011 4؛ زاجددا، 471، ص 2014 3برشمرده شده است )باحیسدتا،  ای کارکردهای انتشاراحی و رشد حرفه
( کارکردهای دانشگاه را حربیت رهبدران آیندده جامعده و پژوهشدگران     2009) 5(. برگکویست503ص 

ناختی، احساسی و رفتاری، ایجاد پذیر، رشد در حمام ابعاد ش جدید، حربیت شهروندانی موف  و مسئولیت
ست )ص حر، گسترش یادگیری جهانی دانسته ا جتماعی جدیدحر و آزادانههای جدید ا ساختارها و نگرش

در دیدگاه کارکردگرایی خود، حربیت نیروی انسانی متخیص، خل  و حوسعه فنداوری و   6(. پارسونز97
، 1384لی دانشگاه عنوان نموده است )ندامور،  های بنیادین در جامعه را از کارکردهای اص حوسعه دانش

 حدالش  جامعده اسدالمی و   آینده ریزی پی دانشگاه، امام خمینی )ره( کارکرد اصلی (. در اندیشه1ص 

 (.26، ص 1383است )ذوالفقارزاده،  آن ساختن برای
 سداز؛  حمددن  انقدالب  اسدالمی،  انقدالب »عندوان   ححت( 1399ای که حوسط خرمشاد ) در مطالعه

 اسدالمی  انقالب اخته است کهصورت گرفته، وی خاطر نشان س« ساز دانشگاه حمدن ایرانی، گاهدانش

                                                 
1
 Larrán 

2
 Zheng 

3
 Battista 

4
 Zajda 

5
 Bergquist 

6
 Parsons 
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 در پیشدبرد آن  و احیا در و بوده حمدنی حوزه در حأثیرگذار و حعیین کننده نیروهای از یکی قطعا ایران،
 و محدور  نانسا برابر غربِ در ماندن سرپا و مقاومت و برای داشته ای حعیین کننده نقش جدید عیر

 از یکدی  عندوان  بده  نددارد. دانشدگاه   دنکدر  عمدل  حمدنی و اندیشیدن حمدنی جز ای زاره ماده باور

 است، فرهنگ و علم، معرفت حعمی  حبیین و حولید، اش وظیفه که فرهنگ و دانش علم، های کانون

 جدرتت  به نحوا که می حد بدان حا است حمدنی هر و رشد گیری شکل در حأثیرگذار مراکز مهمترین از

 حمدنی ره هیچ دانشگاه بدون و هستند ها حمدن دهبرپادارن های عنوان ستون به ها دانشگاه کرد ادعا

 پدژوهش،  آمدوزش،  در حنهدا  دانشدگاه  کدارکرد  ،جدیدد  عیر در کالم، یک در نخواهد برد. جایی به

 و حمددن  سازی فرهنگ به معرفتی پایگاه یک نقش در بلکه شود؛ نمی خالصه آن کارآفرینی و مانند

 (. 177)ص  پردازد می نوین سازی
ز آن دارد که کارکرد دانشگاه در حد مطلوب و مورد انتظدار جامعده   پیشین حکایت امرور مطالعات 

 بدا  دانشدگاهها  در موجود های رشته آموزشی مواد ها وفرآیند حناسب نیست و در این زمینه به ضع 

محققدان  (. 1، ص 1383شدهریاران،  ار اشداره شدده اسدت )   بازار کد  نیاز های مورد و حوانایی ها مهارت
ها با نیازهای اساسی جامعده و   دانشگاه اساحیدنظر  عدم حطاب  مسائل موردوان داشتند که همچنین عن

)فیوضات و نظام دانشگاهی باید بدان حوجه نماید نیازهای امروز صنایو کشور از دیگر مسائلی است که 
 . (267، ص 1396حسلیمی، 
راستایی  وجود در همهای م قصیکی از نهای سایر محققان بیانگر آن است که  عین حال، یافتهدر 

)غالمدی و   اقدامات دانشگاه با نیازهای بخش صنعت در کیفیدت کدارکرد پژوهشدی آن نهفتده اسدت     
دهدی رویکردهدای پژوهشدی     های پژوهشی و سوق با حعری  درست طرح( و 232، ص 1387آراسته، 

وهشدی دانشدگاه،   حوان، ضمن افزایش اثربخشی رویکردهدای پژ  ت نیازهای صنعت، میسم دانشگاه به
حدر آنهدا بدا     حدر و اثدربخش   ها و حعامالت مناسب های فکری دانشگاه سرمایه هافزایی و حوسع موجب هم

متخییان و کارشناسان صنعتی نیز بهره  هصنعت شد، حا ضمن حل مشکالت صنعت از دانش و حجرب
نتقال دانش میت ابر اه( نیز 2013) 2(. در مطالعات پرکمن و حارحاری71، ص 2019 1)سریسلی، جست

ها به صنعت از طری  ححقیقات مشترک، ححقیقات قراردادی، مشداوره و روابدط غیررسدمی     از دانشگاه
 (.423شده است )ص کید اح

ان، هدای حاضدر در نظدام جمهدوری اسدالمی ایدر       به عنوان یکدی از دانشدگاه  دانشگاه فرهنگیان 
، رشو نیروی انسانی وزارت آموزش و پرومین، حربیت و حوانمندسازی معلمان ابرای حی است دانشگاه

                                                 
1
 Cricelli 

2
 Perkmann & Tartari 
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پیشرو در آموزش، پژوهش، حولید و حرویج علم نافو مورد نیاز آموزش و پرورش، سرآمد در آمدوزش و  
وین آموزشی و های ن گیری از فناوری ای و حخییی حربیت محور، حوانمند در بهره های حرفه شایستگی
بدا حجمیدو کلیده     1380در سدال  های نظام اسالمی کده  ها و مبتنی بر معیار جام ماموریتنحربیتی در ا

 64واحدد دانشدگاهی )در قالدب     89و دارای حدود است  هسیس شداسراسر ایران ح مراکز حربیت معلم
 (.6، ص 1381)اساسنامه دانشگاه فرهنگیان،  می باشد مرکز وابسته به پردیس( 34پردیس و 

 ت:اس  ف این دانشگاه به این شرح آمده( اهدا1380در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان )میوب 

حأمین و حربیت معلمان، مدیران، مربیان، کارکنان و پژوهشگرانی مدممن و متعهدد، معتقدد بده      -1
انی، کارآمد های واالی انس های اسالمی و انقالبی، دارای فضائل اخالقی و ارزش مبانی دینی و ارزش

 و حوانمند در طراز جمهوری اسالمی
ای مندابو انسدانی بدا     های عمومی، حخییی و حرفه و ارحقای شایستگی انمندسازیحربیت، حو -2

های متقی، کارآفرین، خودباور، خالق و حوانا در حولید علم، فنداوری و ندوآوری،    کید بر پرورش انساناح
 نیازهای جامعههای اسالمی و  متناسب با مبانی و ارزش

   علم و دین و مشارکت در نهضت حولید علدم، های آموزشی و پرورش در حلفی حسهیل فعالیت -3
افزایش سهم حولیدات علمی در محتوای آموزشی و حربیتی موردنیاز آموزش و پرورش مبتنی بر مبانی 

طری  حعامل پویا و معارف اسالمی و نیازهای ملی و کاربردی کردن دستاوردهای علمی و پژوهشی از 
 المللی ای و بین و پژوهشی داخلی، منطقههای علمیه و مراکز علمی  و سازنده با حوزه

هدا و   ایجاد ححول و نوآوری در نظدام حربیدت معلدم کشدور و حغییدر، اصدالح و ارحقدای روش        -4
های آموزشی و پژوهشی حربیت معلدم، براسداس مبدانی اسدالمی و آخدرین ححدوالت علمدی و         برنامه

 اسالمی های نوین جهت ححق  اهداف حعلیم و حربیت مندی از فناوری هرهب
های منابو  حوسعه زمینه پژوهندگی و حقویت روحیه پژوهشی و گسترش دانش، بینش و مهارت -5

های حربیت معلم و ححوالت علمی در حوزه علوم حربیتی و آموزش  انسانی و رصد کردن ححوالت نظام
 (.6-7، صص 1381اه فرهنگیان، رش )اساسنامه دانشگو پرو

 مبتندی  اسالمی دانشگاه جامعه ان، باید دانست که کارکردهایدر یک جامعه اسالمی همچون ایر
 اسدالم  مددنظر  های آرمان کارکردها، حعری  این اصلی مبنای واقو، در زیست؟ های اسالمی آرمان بر

 شیعی خیوص به و اسالمی فرهنگ در که و نبایدهایی بایدها ها، آرمان حوجه به با باید و بود خواهد
 حکدم  در )کده  کارکردهدا  ایدن  حفد   با سپس بازشناخت و را گاهای دانشکارکرده است، شده حعری 
 همدت  الگدو  این کش  به است( دانشگاهی فرهنگ الگوی اسالمی های و بایسته بنیادین های گزاره
اسدتحکام   کده  زدرا  گدردد؛  حعرید   ارانتظ کارکردهای مورد با متناسب دقیقا مدنظر حا فرهنگ گمارد

بسدتگی دارد   آنهدا  میدان  نحدوه ارحبداط   و زیربندایی  هدای  گدزاره  ط نم به ححلیلی و نظری الگوهای
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با اهدداف سدازمانی حعرید      دانشگاه فرهنگیان(. با حوجه به اینکه 143-145، صص 1399)پورعزت، 
باشدد،   وهش، حولیدد و حدرویج علدم   پیشرو در آموزش، پژای که ذکر آنها رفت، در حالش است حا  شده

اثربخشی کارکردهدای دانشدگاه فرهنگیدان    هت ود این دانشگاه از جآن است که وضعیت موجنیازمند 
اثربخشی کارکردهای مورد بررسی قرار گیرد، بر اسن اساس سوال محق  آن است که وضعیت موجود 

 به زه صورت است؟ دانشگاه فرهنگیان

 

 پژوهش روش

در سال یان اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگرا ماری آجامعه اربردی است. هدف این پژوهش ک
 ای ی طبقده فگیدری حیداد   روش نمونهنفر است.  778حعداد آنها که  دادندحشکیل  1387-89ححییلی 

استان که دارای دانشگاه فرهنگیان هستند، حعداد  32به این صورت که از بین  است. ای و ساده خوشه
 و سدپس حجدم   انتخاب شد نفر( 20)باالی  ای اعضای هیات علمی بیشتری هستنداستان که دار 13

ابزار مورد استفاده . (1)شرح در جدول شماره  نفر مشخص شد 227« کوکران»فرمول بر اساس نمونه 
ای لیکرت در نظر گرفته شد. روایی پرسشنامه  درجه 5پرسشنامه محق  ساخته بود. مقیاس پرسشنامه 

کده روایدی    مورد بررسی قرار گرفت. به ایدن صدورت   حشخیییوری و محتوایی و به کمک روایی ص
ضاوت خبرگان و ثبت نظرات اصالحی ایشان و اطمینان از اینکه عبارات صوری و محتوایی از طری  ق

سنجد، بررسی و  مورد حاییدد قدرار    های مورد نظر پژوهش را می مندرج در پرسشنامه، حمامی خیییه
طرید    ، ازاسدت  واگدرا روایدی  همگدرا و  روایدی   پرسشنامه که شامل دو نوع ییحشخیگرفت. روایی 

نامده از طرید  روش آلفدای کرونبداخ و      پایدایی پرسدش  بررسی شد.  Smart-PLS افزار آماری نرم
. نفره اجرا شدد  70ای  محاسبه شد. به این صورت که پرسشنامه بر روی نمونه SPSSافزار آماری  نرم

 تفاده شد. ای اس حک نمونه tها از  برای ححلیل داده در نظر گرفته شد. 7/0گیری  مبنای حیمیم
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 پژوهشنمونه : 1جدول 
 نمونه جامعه استان ردیف

 17 42 آذربایجان شرقی 1

 11 26 آذربایجان غربی 2

 19 46 اصفهان 3

 8 22 البرز 4

 65 159 تهران 5

 23 55 خراسان رضوی 6

 16 38 خوزستان 7

 12 28 لوچستانسیستان و ب 8

 19 45 فارس 9

 11 26 قم 11

 10 24 کردستان 11

 8 21 مازندران 12

 9 20 همدان 13

 227 553 جمع کلی
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 ها یافته

 ای به منظور بررسی وضعیت موجود : آزمون تی تک نمونه2جدول 

 مولفه بعد

 3ارزش آزمون = 

مقدار 
 حی

Sig. 
اختالف 
 میانگین

% از  85فاصله اطمینان 
 تالفاخ

 حد باال حد پایین

کارکردهای مربوط 
 داد به درون

ای  صالحیت حرفه
... 

5084 00000 0030 0020 0038 

 0049 0029 0039 00000 7050 برنامه درسی

 0037 0013 0025 00000 4009 نیازسنجی

 0014 -0008 0002 00668 0043 منابو

 0037 0019 0027 00000 5069 داد کارکردهای مربوط به درون

کارکردهای مربوط 
 به فرایند

 0042 0023 0033 00000 7001 فرایند آموزشی

 0030 0011 0021 00000 4034 فرایند پژوهشی

 0049 0029 0039 00000 7048 فرایند حمایتی

 0038 0021 0030 00000 6070 کارکردهای مربوط به فرایند

کارکردهای مربوط 
 داد به برون

 0037 0017 0027 00000 5030 شانتقال دان

 0041 0022 0031 00000 6060 جامعه یادگیرنده

 0013 -0007 0003 00554 0058 ارحباطات

 0030 0012 0021 00000 4058 داد کارکردهای مربوط به برون

منابو  های ها )بغیر از مولفه شود، سطح معناداری در همه مولفهطور که در جدول مشاهده میهمان
ها رد و  درصد اطمینان برای این مولفه 85باشد و بنابراین فرض صفر با می 0005( کمتر از ارحباطات و

)بدا حوجده بده     مطلدو  حدد  ها در  شود. به عبارت دیگر، وضعیت این مولفه حأیید میفرض پژوهش 

وجه به اینکه با با حارحباطات  ومنابو های  اختالف میانگین که اعدادی مثبت هستند( است. برای مولفه

حدد  هدا در   حوان گفت وضدعیت ایدن مولفده    دارد، میاختالف نازیزی  3اختالف میانگین آنها از عدد 
 باشد. می متوسط
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 گیری نتیجه

در این پژوهش، وضعیت موجود کارکردهای نظام دانشگاه فرهنگیان مورد بررسدی قدرار گرفدت و    
 0005( کمتدر از  منابو و ارحباطات های مولفهها )بغیر از  سطح معناداری در همه مولفهمشخص شد که 

هدا رد و فدرض پدژوهش حأییدد      برای این مولفده  درصد اطمینان 85باشد و بنابراین فرض صفر با می
این موضوع نشان می دهدد کده دانشدگاه فرهنگیدان هدر زندد در بسدیاری از کارکردهدای         شود.  می

کندد. مندابو   نتوانسته است منابو خود را به درسدتی مددیریت   دانشگاهی به خوبی عمل کرده است اما 
مالی در این دانشگاه از طری  بودجه دولتی حامین می شود و این موضوع نشان می دهد که بودجه به 
درستی اختیاص نمی یابد. همچنین به نظر می رسد منابو فنی و حجهیزاحی دانشگاه نیز به طور کافی  

بو فنی است که باید در اختیار امروز، استفاده از فناوری اطالعات، جزء منا اختیاص نمی یابد. دردنیای
دانشگاهیان قرار بگیرد. کمبود ارائه حجهیزات کافی، باعث ایجاد مشکالت زیادی می شود. قابل ذکدر  
است که منابو دراین پژوهش در اولویت دوم قرار داشت و اهمیدت آن را مدی حدوان از ایدن موضدوع      

قرار گیرد. این مولفه دراولویت اول کارکردهای م مولفه ارحباطات نیز باید بیشتر مورد حوجه دریافت. اما
برون داد قرار گرفته است اما در وعیت موجود در حد متوسط اریابی شدهاست. ارحباط با دنیای پیرامون 

مدی  در دانشگاه فرهنگیان بسیار مهم است زراکه باعدث ارحقدای سدطح علمدی، پژوهشدی دانشدگاه       
فرهنگی موجود یا عدم حوجه مدیران و اساحید دانشگاه بده  گردد،اما به نظر می رسد به دلیل زالشهای 

 انتقال فرهنگی و حبادل اطالع با دانشگاههای دنیا، این امر بطور جدی انجام نمی گیرد. 
وژی به امروزه با رقابت اقتیادی بی سابقه در سطح بین الملل؛ اهمیت آموزش عالی، علم و حکنول

یافته است. بندابراین، بدرای دسدتیابی بده حوسدعه علمدی و        مثابه یک نیروی مستقیم حولیدی افزایش
ای که از ایده حا حولیدد انبدوه گسدترده     های جدید در سراسر زنجیره سرعت بخشیدن به حرکت اندیشه

الزم به ذکر است  .های اقتیادی ضرورت دارد و نیز افزایش انگیزه  ریزی آموزشی است، بهبود برنامه
حنها در صورحی می حواند عملی شود که با خواست و رضایت مردم   دیکه یک نظم اجتماعی یا اقتیا

شکل و جهت بگیرد. واقعیت این است که در برنامه های آموزش عدالی ایدران پدس از انقدالب یدک      
ت درهای بسته بده  گفتمان عمومی پیرامون اهداف برنامه وجود نداشته است و عده ای از نخبگان پش

-مدی  نیز ایران در دانشگاهها رشد روند به نگاهی با .ی می پرداخته اندبرنامه ریزی برای آموزش عال

 اصدل  اسداس  بدر  در ایدران  دانشدگاهها  .یافت جهانی حوسعه روند با آن در بسیاری حوان شباهتهای

 .گردید مبدل دانشگاهها یاصل مأموریت به زمان درآمدزائی گذشت با اما یافت حوسعه رایگان آموزش

 سنتی که سازوکارهای اندشده روبرو فناورانهای حغییرات با دانشگاهها اخیر هایدر سال دیگر سوی از

 آینده در حوسعه جهت سناریوهایی حدوین ضرورت ساخته و بهره ور غیر را آنها نموده، ناکارآمد را آنان
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بدا نیازمنددیها و الگدوی حوسدعه      الزمون حناسدب  رویه دانشگاهها بد حوسعه بیساخته است.  آشکار را
حدوجهی   کدم ه، ارحباط محدود بدا نیازهدای جامعد   )محور نبودن نظام آموزش عالی ایران  جامعه، کشور

 ،ضع  نظارت بر کارایی دانشدگاهها  ،آموختگان، متناسب با نیازهای بازار کار نسبت به آموزش دانش
و ندوآوری   خالقیدت کاهش  ،رویه آموزش عالی بیآموختگان به دلیل گسترش  کاهش کیفیت دانش

، ضرورت بررسی مجدد آموزش عالی و پیش بینی وضو آینده را لمی به نسبت گسترش آموزش عالیع
بیش از پیش می گرداند. این موضوعات، در دانشگاه فرهنگیان نیز به زشم می خورد. از اینرو،محق  

 دهای دانشگاه فرهنگیان بپردازد.  را بر آن داشت حا با پژوهشی به اثربخشی کارکر

 

 اپیشنهاده
باشد  پایه اصول جزء فرهنگیان دانشگاه در علمی هیئت اعضای آموزش و رشد شناختی و رفتاری -

و بدین منظور آموزشهای ضمن خدمت برای ارحقای سطح شناختی و آموزشی و رفتاری اساحید بدا  
 استفاده از مدرسان مجرب ارائه گردد.

 نیاز اساس بر و بشناسند خوبی به ار دانشجویان یعنی مخاطبان رم ححییلی، اساحیددر شروع هر ح -
بدین منظور الزم است قبل از شروع حرم ححییلی، جلسات حدوجیهی برگدزار   . کنند حدریس ایشان
 شود. 

 هدای  روش  بده  آن رویکدرد  و درسدی  برنامه به حوجه آموزش، حوزه در دانشگاه کارکرد مهمترین -
رس وزارت علوم و همچنین بر اساس از اینرو الزم است که اساحید بر مبنای طرح د .است حدریس

 نیازهای دانشجویی، محتوای درسی خود را داشته باشند و به صورت اقتضایی عمل کنند.

 صدنعت،  درجامعده،  آن کداربرد  و داندش  برنامه درسی مورد استفاده  در دانشگاه بر اساس حوسدعه  -
 باشد.  دولت و حجارت

 انسدانی  سدرمایه  بدا  انسدانی  مندابو  حوسعه و توای درسی مورد استفاده، با حوجه به هدف حربیمحت -
 باشد.  حکمت و علم حزکیه، مبنای بر جامعه

برای اخذ دانشجو برای هر رشته ای، ابتدا در زند روز نیداز سدنجی انجدام گیدرد و از دانشدجویان       -
 میاحبه انجام گیرد. 

 جذب فرهنگیان دانشگاه اهداف با متناسب و عالی آموزش سنجینیاز و رصد اساس بر دانشجویان -
 .شوند
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 دانشدگاه  ایدن  در کدالن  گذاری هدف با ارحباط در 1404 انداز زشم سند در شده عنوان انتظارات -
گیرد. بدین منظور کارگروهی برای رصد نیازهای عنوان شده در این سند حشدکیل   قرار حوجه مورد

 یی و مورد استفاده قرار گیرند. شود حا نیازهای مرحبط شناسا

بگیدرد. بددین منظدور عدالوه بدر       اختیدار  را در پدژوهش  و آموزش برای کافی مالی بومنا دانشگاه -
 .بودجهدولتی از بخش خیوصی و صنایو استفاده گردد

قرار دهد و از افراد خبره برای امدوزش فناوریهدای    اختیار در فنی حجهیزات و مادی منابو دانشگاه -
 . تفاده کندنوین اس

 آیندده  نیاز همچنین و انسانی منایو سالئ  و عالی  اساس بر خدمت ضمن های آموزش طراحی -
 گیرد. انجام دانشگاه

 پدذیرش  و حمایدت  مدورد  دانشگاهها انسانی منابو حوسط عالی آموزش آحی ماموریت و انداز زشم -
  گیرد و از اعضای دانشگاه نظرسنجی شود.  قرار گسترده

 .گیرد انجام یفعل ححوالت اساس بر همکاران با سازمانی ربخشاث ارحباطات -

 دانشدگاه  آیندده  نیازهای پوشش برای محور خدمت رهبری سبک مانند مدرن رهبری سبکهای از -
 گردد. استفاده

 . گیرد قرار دانشگاه مدیریت کامل حمایت مورد دانشگاه آینده برای شده حرسیم اهداف -

 بدرای  ندوین  ایطرحهد  ارائه و پژوهشی آینده های پروژه انجام بر کافی نظارت دانشگاه، مدیریت -
 . باشند دارا را آینده دانشگاه

شدود و از روشدهای    اسدتفاده  کیفیدت  بدا  آموزش برای مختلفی ابزارهای از فرهنگیان دانشگاه در -
 یادگیری حرکیبی برای ارائه دروس استفاده شود. 

ه شود و از دانشجویان بدرای ارائد   گرفته بهره رییادگی و حدریس فعال روشهای از دانشگاه این در -
 درس بهره گرفته شود.

 . گیرد انجام عملکرد اساس بر آموزشی ارزشیابی دانشگاه، این در -

 بده  دانشگاه اصلی کارکردهای از علمی های رشته جدید پژوهشگران و جامعه آینده رهبران حربیت -
سالنهای دانشگاهی قدرار گیرندد حدا در     آید و اصول اخالقی و پرورشی به صورت بزرگ در حساب

 ان باشند. نظر همگ

بدین منظور نیازهای جامعه بااستفاده از  .گیرد انجام جامعه نیاز به حوجه با دانشگاه این در پژوهش -
اساحید و مددیران دانشدگاهی    کارگروهی متشکل از خود دانشجویان رصد شود و نتیجه در اختیار 

 قرار گیرد. 
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باشد و میزان اخدالق مدداری در    دانشگاه راین د پژوهش اولیه اصول از پژوهش در اخالق رعایت -
 . روند پژوهش امتیاز داده شود

 از علمددی مقدداالت انتشدار   بدده کمدک  و ححقیقدداحی و ححیدیلی  بورسددیه امکاندات  دهددی سدازمان  -
 .باشد باید دانشگاه پژوهشی مهم های استراحژی

 پژوهشدی  واحددهای  هدای  فعالیدت  در مناسب گیری جهت خیوص در پژوهشی گذاری سیاست به -
 طری  از آن انتشار و ارحباطات حسهیل هدف با دانشگاه، با صنعت موف  ارحباط قالب در ها هدانشگا
 .شود حاکید مختل  نهادهای بین در پژوهشی جریان

ت علمی کنند و هر ساله از حولیدا حمایت دانشگاه حولیدات از جامعه، با گسترده ارحباطات با مدیران -
 دانشجویان نمایشگاهی برپا کنند. 

 

 ابع من

 ( 1381اساسنامه دانشگاه فرهنگیان .)https://cfu.ac.ir/file/2/attach201404348553195426746.pdf  

 ( مختیات1399پورعزت، علی اصغر .) علمی انتشارات امام علی )ع(. حهران: البالغه نهج پرحو در رمدا ح  حکومت 

 فرهنگی. و

 ( انقالب اسالمی، انقالب حمدن ساز؛ دانشگاه ایراندی، دانشدگاه حمددن سداز،     1399خرمشاد، محمدباقر؛ آدمی، علی .)

 .161-199، 6، 2ححقیقات فرهنگی ایران،  هفیلنام

 اسداس  بدر  جامعده  رد دانشگاه اصلی کارکردهای (. بازحعری 1383) اصغر ذوالفقارزاده، محمدمهدی؛ سعدآبادی، علی 

 .5-31، 65، 17بسیج،  راهبردی خمینی )ره(. مطالعات امام اندیشه در های اسالمی آرمان

   ( فرهندگ جدامو مددیریت. حهدران: انتشدارات دانشدگاه عالمده        1383زاهدی، شمس السادات؛ الدوانی، سدیدمهدی .)

 طباطبایی.

  ل بدا صدنعت. سدومین همدایش ملدی صدنایو و       (. آسیب شناسی نظام آموزش عالی در حعام1383)شهریاران، مهدی

 حعامالت دانشگاه. دانشگاه خوارزمی.

 ( بررسی جامعه1396فیوضات، ابراهیم؛ حسلیمی حهرانی، رضا .)        .شناختی رابطد  دانشدگاه و صدنعت در ایدران امدروز

 .299-267، 53پژوهشنام  علوم انسانی، 

 ،نور پیام دانشگاه )مورد آن و کارکردهای نور پیام دانشگاه از دانشجویان (. حیویر1398مد؛ ثمری، عیسی )مح یمنی 

 .1-37، 3، 3آموزش عالی ایران،  انجمن فیلنامه حهران(. مرکز

https://cfu.ac.ir/file/2/attach201404348553195426746.pdf


202 0000بهار ،سوم، شماره دوازدهمسال  - پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي -فصلنامه علمي 
 

 Battista, Silvia Di., Monica, Pivetti., & Chiara, Berti. (2014). Engagement in the 

university context: exploring the role of a sense of justice and social identification. 

Social Psychology of Education, 17, 471– 490. 
 Bergquist, W.H., & Pawlak, K. (2008). Engaging the six cultures of the academy : 

revised and expanded edition of  The four cultures of the academy (2nd ed.). San 

Francisco: Jossey-Bass. 

 Cricelli, L., Greco, M., Greco, M., Grimaldi, M., Grimaldi, M. & Llanes Dueñas, 

L.P. (2018). Intellectual capital and university performance in emerging countries: 

evidence from Colombian public universities. Journal of Intellectual Capital, 19, 1, 

71-95. 
 Larrán, Jorge Manuel., Andrades, Peña., & Francisco, Javier. (2017). Analysing the 

Literature on University Social Responsibility: A Review of Selected Higher 

Education Journals. Higher Education Quarterly, 71, 4, 302-319. 

 Perkmann, M., & Tartari, V. (2013). Academic engagement and commercialization: 

A review of the literature on university–industry relations. Research Policy, 42, 423-

444. 
 Zajda, Joseph. (2011). Debating moral education:R ethinking 31 the role of the 

modern university. International Review of Education, 57, 503-505. 
 Zheng, W., Yang, B., & McLean, G.N. (2010). Linking organizational culture, 

structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge 

management. Journal of Business Research, 63, 763-771. 

  


