
 
 
 
 

Designing a Model for Measuring the Effectiveness of 

Farhangian University Functions 
Hamid Shateri Baghiabadi1, Mohammad Naghi Imani2, Rasul Hosseini3 

1. Department of Educational Management, Faculty of Humanities and Art, Damavand Branch, Islamic Azad 
university, Damavand, Iran 

2. Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Counseling, Rodehen Branch, 

Islamic Azad university, Rodehen, Iran 
3. Asissistant Professor, Department of Educational Management, Farhangian University, Tehran, Iran 

(Received: October 28, 2020; Accepted: December 29, 2020) 

Abstract 
The purpose of this study was to present a model for measuring the effectiveness of 
Farhangian University functions, which was done with a mixed approach. In the qualitative 
part, the research strategy was data-based. The statistical population included experts and 
people familiar with Farhangian University. 21 participants were selected according to the 
theoretical saturation of the data by the available method. The data collection tool was an 
interview whose validity was obtained by three-way method and its reliability was obtained 
by Kappa Cohen. MAXQDA software and theme  analysis method was used to analyze the 
data. Model for measuring the effectiveness of Farhangian University functions with input 
functions (professional competence, curriculum, needs assessment, resources), process 
functions (educational process, research process, support process), output functions 
(knowledge transfer, learning community, communication) was presented. In the 
quantitative part, the research was descriptive-survey. The statistical population included 
779 faculty members of Farhangian University in the academic year 1397-98. The sample 
size was estimated to be 227 based on Cochran's formula. Stratified random sampling was 
used to select the sample. The data collection tool was a researcher-made questionnaire on a 
five-point Likert scale, the validity of which was assessed by face, content and diagnostic 
validity and its reliability by Cronbach's alpha method. A one-sample t-test was performed 
to analyze the collected data. The results showed that the level of significance in all 
components (except the components of resources and communication) is less than 0.05. 
Therefore, the status of these components, except for the components of resources and 
communication, is at an optimal level. 

Keywords: Effectiveness, Farhangian university, Measuring the effectiveness, University 
functions.  
 

                                                           
 Corresponding Author, Email: imani1348mn@gmail.com 

Educational and Scholastic Studies                                                                http://pma.cfu.ac.ir/ 

Vol. 10, No. 3, Autumn 2021                                                                     Print ISSN: 2423-494X  

pp. 123-152                                                                                               Online ISSN: 2645-8098 

 

http://pma.cfu.ac.ir/


 
 

 

 

 ارائة مدل سنجش اثربخشی کارکردهای دانشگاه فرهنگیان

 3سیدرسول حسینی، 2 محمدنقی ایمانی، 1آبادی حمید شاطری باقی

 گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة علوم انسانی و هنر، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسالمی، دماوند، ایران .1

 گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة علوم تربیتی و مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایران. 2

 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. 3

 (01/90/9311: ؛ تاریخ پذیرش07/08/9311: تاریخ دریافت)

 دهیچک

در بخش کیفی، . رویکرد آمیخته انجام گرفت ارائة مدل سنجش اثربخشی کارکردهای دانشگاه فرهنگیان بود، که باهدف پژوهش حاضر 
کننده باا توجاه    مشارکت 19. بودافراد متخصص و خبره و آشنا به دانشگاه فرهنگیان آماری شامل  ةجامع. بنیاد بود استراتژی پژوهش داده
ساایی و   ساویه  بود که روایای آن باا روش ساه    ها، مصاحبه گردآوری داده ابزار .انتخاب شدند در دسترس ها با روش  به اشباع نظری داده

مادل سانجش   . استفاده شاد  MAXQDAافزار  ها روش تحلیل تم و نرم برای تحلیل داده. ست آمدپایایی آن ای طریق کاپای کوهن به د
، (درسای، نیایسانجی، منااب     ای، برناماة  حرفاه  صاححیت )داد  درون باه  مرباو   اثربخشی کارکردهای دانشگاه فرهنگیان با کارکردهاای 

 داناش، جامعاة   انتقاال )داد  بارون  باه  مرباو   ، کارکردهای(حمایتی دپژوهشی، فراین آمویشی، فرایند فرایند)فرایند  به مربو  کارکردهای
اعضای هیئات علمای   آماری شامل  ةجامع. پیمایشی بوده است –در بخش کمی، پژوهش ای نوع توصیفی . ارائه شد( یادگیرنده، ارتباطات

بارای  . نفر بارآورد شاد   117، مول کوکرانفرحجم نمونه بر اساس . بودنفر  771به تعداد  9317-18دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 
ای لیکارت   درجاه  ساخته در مقیاس پنج پرسشنامة محققها،  گردآوری داده ابزار .ای استفاده شد تصادفی طبقه یگیر نمونهانتخاب نمونه ای 

بارای تحلیال   . شاد و پایایی آن ای طریق روش آلفاای کرونبااب بررسای     تشخیصیبود که روایی آن به کمک روایی صوری، محتوایی و 
هاای منااب  و    باه ییار ای مفلفاه   )هاا   نتایج نشان داد سطح معنااداری در هماة مفلفاه   . نمونه اجرا شد تی تک  شده، آیمون ها گردآوری داده

 . های مناب  و ارتباطات در حد مطلوب است جز مفلفه ها به بنابراین، وضعیت این مفلفه. است 00/0کمتر ای ( ارتباطات

 . اثربخشی، دانشگاه فرهنگیان، سنجش اثربخشی، کارکردهای دانشگاه: یواژگان کلید
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 مقدمه 

 ملتی اگر. است کشور پیشرفت موتور دانشگاه تردید بی( ره)رهبري  معظم با استناد به دیدگاه مقام

باقري مجد و فالح ) کند را تقویت خود دانشگاه باید خواهد، می ثروت اقتدار، و استقالل عزت،

 است، اما عالیه تحصیالت براي محلی عام مفهوم به دانشگاه اگرچه(. 8، ص6931رزي، فرام

 براي خاص معانی دنبال به باید جوامع،  فرهنگی ساختار تغییر و دانش توسعة به توجه با امروزه

سطوح  در امروز هاي دانشگاه که چرا آن، لغوي تعریف از فراتر معنایی بسیار شد، دانشگاه تعریف

 سیاسی هاي پژوهش و فرهنگی، اجتماعی آموزشی، هاي برنامه در را متنوعی کارکردهاي ف،مختل

 (.7، ص6931اللهی،  آیت)کنند  می دنبال

شدن رهنمون کرده است و هیچ  المللی شدن، نظام آموزش عالی را به سمت بین جهانی پارادایم

 را ها دانشگاه شدن المللی بین دالیل 6نایت. تفاوت از این مقوله باشد دانشگاهی نیست که غافل و بی

 کسب و شایستگی المللی، بین دانش در سطح آموختگان دانش سازي آماده رقابت، حفظ

 استادان، و دانشجویان مبادلة آمیز، صلح و روابط المللی بین امنیت حفظ فرهنگی، بین هاي مهارت

 برنامة تدوین توسعة للی،الم پژوهشی بین هاي طرح در مشارکت تحقیق، و تدریس در همكاري

 خدمات صدور اجتماعی، تغییر فرهنگی، بین المللی و بین هاي نامه موافقت تهیه المللی، بین درسی

 منابع از درآمد کسب در تنوع ایجاد فرهنگی و و قومی تنوع به توجه ها، پروژه و آموزشی

 (.66، ص6939، فشالنج و بازرگان) است کرده بیان المللی بین

شدن نظام آموزش عالی، نقش و کارکرد این نظام را دچار تحوالت اساسی کرده  مللیال بین

 نظر در (افزار نرم)و دانش  انسانی یعنی سرمایة خروجی دو تولیدکنندة عنوان به دانشگاه. است

دستاورد  افزار نرم تولید و آموزش مأموریت محصول انسانی توانمند، سرمایة خلق. شود می گرفته

 دو مأموریت این اگرچه. است پژوهش همان یا دوم مأموریت اجراي براي دانشگاه هاي تالش

 یافته ماهیتی کارآفرینانه و شده دگرگون اما است، مانده باقی ثابت بنیان دانش اقتصاد در دانشگاه

                                                           
1. Knight 
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 شناخته دانشگاه و جدید سوم مأموریت عنوان به نیز اقتصادي توسعة در مستقیم حضور. است

 (.63، ص3169، 6و وازکوئز، سیجد، و جیمنز سیزآری)شود  می

 هویت دهندة شكل بلكه نیستند؛ پژوهشی و آموزشی خدمات کنندگان صرفاً فراهم ها دانشگاه

، 3119 ،3سالیوان)هستند  نیز جهان کشورهاي سایر و خود به کشور پذیر نسبت مسئولیت افراد

 و توانند می انسانی، نیروي تربیت و دانش ولیدت نهاد به عنوان مهمترین ها بنابراین، دانشگاه(. 3ص

هاي مختلف کشور  حوزه نیاز مورد انسانی نیروي تربیت و دانش تولید در محوري باید نقش

 نشان ها دانشگاه توسعة زیرا روند(. 71، ص3163، 9و نورشاهی توفیقی)ایفا کنند  کشور صنعت

عموماً،  اول، نسل هاي دانشگاه. اند طی کرده امختلف ر نسل سه پیدایش، بدو از ها، دانشگاه دهد می

 هاي فعالیت بر دوم نسل هاي بودند؛ تمرکز دانشگاه تعلیمی هاي فعالیت مبتنی بر و آموزشی

 علمی رویكرد با جامعه مسائل حل و کارآفرینی سوم؛ هاي نسل دانشگاه در و بوده است پژوهشی

اساساً، (. 393، ص 6931پشت خاچكی،  و سیاه زيفیرو ،زاده حسین)دارد  قرار مدنظر یافته نظام و

 از ثروت و تولید هستند رو  روبه جامعه براي افزوده ارزش تولید با مطالبات ناخواه، خواه ها، دانشگاه

 (.399، ص6937غالمی و آراسته، )است  عالی آموزش در جدید پارادایمی علم

عة درونی دانشگاه را به عنوان هاي ناشی از آن، اثربخشی و توس آموزش عالی و پیچیدگی

ها و مؤسسات آموزش عالی در سرتاسر دنیا تبدیل کرده است  هاي ضروري دولت چالش و دغدغه

هایی به برتري  به طوري که در این محیط رقابتی، دانشگاه(. 381، ص3162  فورما و متیجاز،)

اال را به منظور توسعة کنند که بتوانند محیطی پویا، سازنده و داراي کیفیت ب دست پیدا می

کارگیري یک سیستم جامع و  رو، به  از این. هاي آموزشی و پژوهشی خود فراهم آورند فعالیت

باقري، عباسی و خدائی، )ناپذیر است  کامل به منظور ارزیابی و مدیریت عملكرد دانشگاه اجتناب

رکردهاي دانشگاه و بر این اساس، این پژوهش به طراحی مدل سنجش اثربخشی کا( 38، ص6937
                                                           
1. Arroyo Vazquez, Sijde & Jiménez Saez 
2. Sullivan 
3. Tofighi & Nourshahi 
4. Formaa & Matyjas 
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پردازد و پرسش اصلی پژوهش آن است که مدل سنجش اثربخشی کارکردهاي  فرهنگیان می

 هایی دارد؟ ها و شاخص دانشگاه فرهنگیان چه ابعاد، مؤلفه

 پژوهش شناسی روش

بدین . است( کمّی-کیفی)رویكرد پژوهش اکتشافی متوالی . هدف پژوهش حاضر کاربردي است

موقعیت » یابی پژوهشگر درصدد زمینه اکتشافی متوالی که پژوهشیطرح هاي  مطابق باصورت که 

را به  محققانجام این مرحله . شود پرداخته میهاي کیفی  ابتدا به گردآوري داده، باشد می «نامعین

با استفاده از این شناسایی اولیه امكان . کند شماري از پدیده هدایت می هاي بی توصیف جنبه

 ةپس از آن در مرحل. شود مورد مطالعه فراهم میة بروز پدید ةهایی دربار هبندي فرضی صورت

  . دهد پاسخ میرا  هاي پژوهش پرسش، کمّیهاي  پژوهشگر از طریق گردآوري داده بعدي،

حصول حجم نمونه تا و گیري در بخش کیفی هدفمند از نوع در دسترس است  روش نمونه

نفر به عنوان نمونه مناسب براي بخش  36اساس، تعداد ادامه یافت و بر این  اصل اشباع نظري

ساختمند بوده است که در  ابزار مورد استفاده براي شناسایی ابعاد، مصاحبة نیمه. کیفی مشخص شد

ها، سؤاالت دیگري در جلسات مطرح  هاي زیر مبنا قرار گرفتند و به واسطة آن این مصاحبه سؤال

 :شد

  تعریف شما از اثربخشی چیست؟. 6

 از نظر شما، دانشگاه چه کارکردهایی باید داشته باشد؟. 3

 توان کارکردهاي دانشگاه فرهنگیان را به سمت اثربخشی هدایت کرد؟ چگونه می. 9

 نقش مدیر در اثربخشی کارکردهاي دانشگاه فرهنگیان چیست؟.  

 نقش اعضاي هیات علمی در اثربخشی کارکردهاي دانشگاه فرهنگیان چیست؟. 2

 دانید؟ هاي کارکردهاي دانشگاه فرهنگیان با سایر کشورها را در چه می فاوتت. 1

 دانید؟ تشابهات کارکردهاي دانشگاه فرهنگیان با سایر کشورها را در چه می. 7

 ها و موانع پیش روي اثربخشی کارکردهاي دانشگاه فرهنگیان چیستند؟ و چرا؟ چالش. 8
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روي اثربخشی کارکردهاي دانشگاه فرهنگیان را ها و موانع پیش  توان چالش چگونه می. 3

 برطرف کرد؟

 کردن کارکردهاي دانشگاه فرهنگیان چیست؟ راهكار شما براي اثربخش. 61

هاي مصاحبه  به این صورت که سؤال. تأیید شد سازي سویه سهروش روایی مصاحبه از طریق 

یان گذاشته شد و با کمی تغییر با دو نفر خبره در م( که بر اساس مبانی نظري طراحی شده بودند)

براي تحلیل  .صورت گرفتکاپاي کوهن  مصاحبه به کمک روش پایایی. سؤاالت، به تأیید رسید

 .استفاده شد MAXQDAافزار  بنیاد و نرم آماري از استراتژي داده

اعضاي آماري شامل  ةجامع. پیمایشی بوده است –در بخش کمی، پژوهش از نوع توصیفی 

حجم نمونه بر . بودنفر  773به تعداد  6937-38انشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی هیئت علمی د

اي  تصادفی طبقه يگیر نمونهبراي انتخاب نمونه از . نفر برآورد شد 337 فرمول کوکراناساس 

اي لیكرت بود که  درجه ساخته در مقیاس پنج پرسشنامة محققها،  گردآوري داده ابزار .استفاده شد

و پایایی آن از طریق روش آلفاي کرونباخ  تشخیصیه کمک روایی صوري، محتوایی و روایی آن ب

 . اي اجرا شد نمونه تی تک  شده، آزمون ها گردآوري براي تحلیل داده. بررسی شد

 های پژوهش یافته

کدگذاري باز، کدگذاري محوري . سه مرحله کدگذاري نشان داده شده است 6در ادامه، در جدول 

 . به شرح جدول زیر انجام گرفتو کدگذاري 
 

 (انتخابی)های باز، محوری و گزینشی  کدگذاری. 1جدول 

 (شاخص)کدگذاری باز  کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی

کارکردهاي مربوط 

 داد به درون

اي  صالحیت حرفه

 اعضاي هیئت علمی

 .باشد آموزش اعضاي هیئت علمی در دانشگاه فرهنگیان جزء اصول پایه می

 .رشد اساتید و اعضاي هیئت علمی در بعد شناختی مورد توجه دانشگاه است

 .رشد اساتید و اعضاي هیئت علمی در بعد رفتاري مورد توجه دانشگاه است

 .رشد اساتید و اعضاي هیئت علمی در بعد نگرشی مورد توجه دانشگاه است

 .گردد ذول میبه ارتقاي رشد شخصیتی اعضاي هیئت علمی توجه ویژه مب
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 (شاخص)کدگذاری باز  کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی

 .اساتید مهارت مدیریت کالس را دارند

شناسند و بر اساس نیاز ایشان  خوبی می اساتید مخاطبان یعنی دانشجویان را به

 .کنند تدریس می

 .روش تدریس اساتید از کیفیت الزم برخوردار است

 .کنند هاي رهبري اخالقی استفاده می اساتید از روش

 .هاي اساتید است توجه به فرهنگ بومی از ویژگیمداري و  ارزش

 برنامة درسی

مهمترین کارکرد دانشگاه در حوزة آموزش، توجه به برنامة درسی و رویكرد آن 

 .هاي تدریس است به روش

توسعة دانش و کاربرد آن در جامعه، صنعت، تجارت و دولت در برنامة درسی 

 .دانشگاه لحاظ شده است

 .مة درسی بر اساس نیاز دانشجو تدوین شده استمحتواي برنا

هاي عمومی و  برنامة درسی متناسب با ارتقاي آموزش و توسعة مهارت

 .هاي زندگی در بین دانشجویان است مهارت

هاي هاي خودیادگیري و خودتنظیمی در دانشجویان از اولویت توسعة مهارت

 .باشد دانشگاه می

اجتماعی اساتید و دانشجویان در برنامة درسی لحاظ هاي سیاسی توسعة آگاهی

 .شده است

 .روز تدوین شده است برنامة درسی دانشگاه بر اساس سازوکارهاي فناورانه و به

تربیت و توسعة منابع انسانی با سرمایة انسانی جامعه بر مبناي تزکیه، علم و 

 .دانشگاه است شده در هاي مهم محتواي درسی ارائه حكمت یكی از ویژگی

 نیازسنجی

 .شود هاي مختلف تحصیلی، نیازسنجی انجام می براي رشته

دانشجویان بر اساس رصد و نیازسنجی آموزش عالی و متناسب با اهداف 

 .شوند دانشگاه فرهنگیان جذب می

 .نیاز ذینفعان دانشگاه فرهنگیان در ساختار دانشگاه لحاظ شده است

گذاري کالن در  در ارتباط با هدف  1 6ه در سند چشم انداز شد انتظارات عنوان

 .گیرد این دانشگاه مورد توجه قرار می

 منابع
 .دانشگاه منابع مالی کافی براي آموزش و پژوهش در اختیار دارد

 .دانشگاه منابع مادي و تجهیزات فنی در اختیار دارد
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 (شاخص)کدگذاری باز  کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی

شده آموزش عالی جذب  یرفتهدانشگاه منابع انسانی خود را بر اساس اصول پذ

 .نماید می

دانشگاه از منابع فنی خوبی برخوردار است و این منابع به خوبی پشتیبانی 

 .شوند می

کارکردهاي مربوط 

 به فرایند

 فرایند آموزشی

 .شود در دانشگاه فرهنگیان، آموزش به قشر خاصی ارائه می

آموزش با کیفیت استفاده در دانشگاه فرهنگیان از ابزارهاي مختلفی براي 

 .شود می

 .شود هاي فعال تدریس و یادگیري بهره گرفته می در این دانشگاه از روش

 .گیرد در این دانشگاه، ارزشیابی آموزشی بر اساس عملكرد انجام می

 .کنند فراگیران آموزش واقعی و متناسب با رشتة تحصیلی دریافت می

 .هداف واالي آموزش در این دانشگاه استالعمر از ا یادگیري مادام

 .شود هاي مدرن انجام می آموزش در این دانشگاه به شیوه

هاي علمی از کارکردهاي  تربیت رهبران آیندة جامعه و پژوهشگران جدید رشته

 .آید اصلی دانشگاه به حساب می

 .شود در این دانشگاه به ارتقاي کیفیت آموزش از راه دور توجه می

 .در آموزش این دانشگاه، استانداردهاي علمی جهانی در اولویت است

تعالی معنوي از جمله اهدافی است که در آموزش این دانشگاه مد نظر قرار 

 .گیرد می

 فرایند پژوهشی

 .گیرد پژوهش در این دانشگاه با توجه به نیاز جامعه انجام می

 .شود اردهاي خاصی انجام میپژوهش در این دانشگاه بر اساس استاند

 .رعایت اخالق در پژوهش از اصول اولیه پژوهش در این دانشگاه است

شده در این دانشگاه بر اساس کارکردي که دارند، مورد  هاي انجام پژوهش

 .گیرند ارزیابی قرار می

دهی امكانات بورسیه تحصیلی و تحقیقاتی و کمک به انتشار مقاالت  سازمان

 .هاي مهم پژوهشی دانشگاه باید باشد از استراتژي علمی

 .شود ها به درستی رصد و کنترل می عناوین پژوهشی و امكان پیش برد آن

 .کند ها استفاده می دانشگاه از افراد خبره براي ارزشیابی پژوهش

 .تمام فراگیران متعهد به انجام پژوهش هستند
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 (شاخص)کدگذاری باز  کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی

 .م را دارندها همكاري الز اساتید در پژوهش

هاي  گیري مناسب در فعالیت گذاري پژوهشی در خصوص جهت به سیاست

ها در قالب ارتباط موفق صنعت با دانشگاه، با هدف  واحدهاي پژوهشی دانشگاه

تسهیل ارتباطات و انتشار آن از طریق جریان پژوهشی در بین نهادهاي مختلف 

 .شود تأکید می

 فرایند حمایتی

ه حمایت مالی الزم را از فرایند یاددهی و یادگیري به عمل مدیران دانشگا

 .آورند می

مدیران دانشگاه حمایت معنوي الزم را از فرایند یاددهی و یادگیري به عمل 

 .آورند می

 .کنند مدیران از استفاده از تجهیزات فناورانه در دانشگاه پشتیبانی می

 .کنند از تولیدات دانشگاه حمایت میمدیران با ارتباطات گسترده با جامعه، 

کردن دانشجویان براي بازار کار و اشتغال یكی از کارکردهاي حمایتی  آماده

 .اساتید و مدیران در دانشگاه است

 .کنند مدیران از تمامی پرسنل خود در انجام کارهاي محوله حمایت می

 .گذارد شگاه تأثیر میوجود رهبر باتجربه از عواملی است که بر اثربخشی دان

 .گردد از نوآوري و کارآفرینی دانشجویان و اساتید حمایت می

این دانشگاه در بارورترشدن باورها از دانشجویان که سازندگان آتی جامعه 

 .کند هستند، حمایت می

کارکردهاي مربوط 

 داد به برون
 انتقال دانش

ردهاي پژوهشی دانشگاه دهی رویك هاي پژوهشی و سوق با تعریف درست طرح

سمت نیازهاي آموزشی جامعه، انتقال دانش و تجربه در این دانشگاه به خوبی  به 

 .شود انجام می

هاي مختلف مانند آموزش و  دانش تولیدشده متناسب با نیاز جامعه به سازمان

 .یابد انتقال می.... پرورش و 

اري جلسات آموزشی انفرادي با دانشگاه فرهنگیان از تسهیل تبادل عقاید و برگز

ها  ها، موزه برداري از منابع دانشگاهی مانند کتابخانه هاي کوچک و نیز بهره گروه

التحصیالن به ایفاي نقش خود در بعد  هاي علمی، جهت تجهیز فارغ و مجموعه

 المللی بهره جسته است ملی و بین
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 (شاخص)کدگذاری باز  کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی

المللی از  اي و بین پژوهشی در سطح منطقه –برقراري و گسترش روابط علمی 

 .ها است کارکردهاي مهم دانشگاه

ها به صنعت از طریق تحقیقات  این دانشگاه بر اهمیت انتقال دانش از دانشگاه

 .کند مشترک، تحقیقات قراردادي، مشاوره و روابط غیر رسمی تأکید می

ه هایی را ک ها و ارزش شوند و اندیشه محصوالت دانشگاه در مدارس تدریس می

 .دهند اند، انتقال می از دانشگاه فراگرفته

 جامعة یادگیرنده

 اي از پیامدهاي مهم دانشگاه فرهنگیان است ایجاد جامعة یادگیرنده و حرفه

 .هاي بومی و فرهنگی از اصول اولیه این دانشگاه است توجه به آموزش

 .تقویت فرهنگ آکادمیک یكی از کارکردهاي اصلی این دانشگاه است

ورزي در دانشجویان و  این دانشگاه در جهت ارتقاي تفكر انتقادي و اندیشه

 .کند هاي ایشان، تالش می متعاقباً خانواده

هایی است که دانشگاه نقش مهمی در انتقال و  سرمایة فرهنگی از جمله دارایی

 .آموزان دارد و متعاقب آن دانش( دانشجویان)افزایش آن به جامعة مخاطب خود 

هاي اجرایی در سطح جامعه مرتبط با مأموریت آموزشی و  توسعة استراتژي

هاي یادگیري و یاددهی، پژوهش، پشتیبانی  پژوهشی دانشگاه از جمله استراتژي

سازي و مشارکت گسترده از کارکردهاي  المللی دانشجویی، تضمین کیفیت، بین

 .مهم دانشگاه است

 .دهد النده مورد نیاز جامعه را این دانشگاه نوید میتوانایی تربیت نیروي انسانی ب

پاسخگویی به تقاضاي اجتماعی مبنی بر ارتقاي سواد اجتماعی از وظایف مهم 

 .این دانشگاه است

دانشگاه بستر مناسبی است براي آموزش، ممارست و پرورش رفتار مشارکت 

 .جمعی شهروندان جامعه است

نشگاه فرهنگیان، تحقق مشارکت جمعی دانشجویان با یكی از کارکردهاي مهم دا

هاي الزم از سوي دانشگاه است به ویژه در امر آموزش و  ایجاد زمینه و مشوق

 پرورش

این دانشگاه به هنجارمندکردن، اعتدال و به عبارتی شهروندپروري در جامعة 

 .پردازند مدرن می

 ارتباطات
اساتید و دانشجویان با دنیاي خارج تاکید این دانشگاه محلی است که به ارتباط 

 .کند می
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 (شاخص)کدگذاری باز  کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی

تواند باعث ایجاد ارتباط  اینترنت و امكاناتی که در دانشگاه وجود دارد، می

هاي جهان شمول پرورش  دانشجویان و اساتید با جهان پیرامون شده و انسان

 .یابند

 .دارد ها قدم برمی نها و تعامل بین آ این دانشگاه در جهت احترام به ادیان و آیین

هاي تخصصی براي کسب شغل جدید به دلیل  در دانشگاه، توسعة مهارت

 .گیرد ارتباطات کارا صورت می

نشر دانش تولیدشده به دلیل ارتباطات درون و برون دانشگاهی از کارکردهاي 

 .دانشگاه است

 .باشد انشگاه میسودمندي اقتصادي و توسعة توان اقتصادي از مزایاي ارتباطات د

هاي متفاوت است  فرهنگ ها و خرده دانشگاه فرهنگیان عرصة تعامل بین فرهنگ

هاي نقاط  آورد که افراد از فرهنگ و بدین ترتیب، این امكان را به وجود می

  .شوند مختلف ایران دور هم جمع شده و در عمل دچار نسبیت فرهنگی 

 

افزار از طریق نرم)ها  هاي حاصل از  مصاحبه هتأیید مدل مفهومی حاصل از تحلیل داد

MAXQDA )با توجه به ماتریس همبستگی ناشی از . با استفاده از آزمون همبستگی بررسی شد

است؛  12/1که سطح معناداري براي تمام عوامل کمتر از  ارتباط متغیرهاي تحقیق و با توجه این

در جدول . ق با اقدامات الزم همبستگی دارندهاي تحقی درصد مؤلفه 32بنابراین در سطح اطمینان 

 .میزان این ضرایب قابل مشاهده است 3
 

 همبستگی بین ابعاد . 2جدول 

  
کارکردهای 
 داد مربوط به درون

کارکردهای مربوط 
 به فرایند

کارکردهای 
 داد مربوط به برون

 داد کارکردهاي مربوط به درون
 همبستگی

6 
  

   معناداري

 بوط به فرایندکارکردهاي مر
 292/1 همبستگی

6 
 

  111/1 معناداري

 داد کارکردهاي مربوط به برون
 269/1 89/1  همبستگی

6 
 111/1 111/1 معناداري
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هاي و مفاهیم و مقوله( کدگذاري باز)ها آغاز شد ها با استخراج مفاهیم و مقولهتحلیل داده

 ها ي و منبع مربوط به هریک از مقولهربط و تكراري حذف شد که نتایج کدگذاري محور بی

در . هاي استخراجی، زمینة کدگذاري محوري فراهم شدبر اساس مفاهیم و مقوله. استخراج شد

طبقه  61جدولی حاوي . هاي مرتبط با هم ارتباط برقرار شدکدگذاري محوري بین مفاهیم و مقوله

مرحلة . هیم مربوط به خود استبه دست آمد و هر یک از طبقات دربرگیرندة زیرطبقات و مفا

بندي کلیة مفاهیم و  سازي نهایی و خوشه هاي گردآوري شده، مرتبسوم از فرایندکدگذاري داده

در مرحله آخر از فرایند تحلیل کیفی حاضر، . گرفته است طبقه صورت 61کدهاي محوري در 

ا پیوند دادن کدها هاي حاصل از تجزیه و تحلیل، حول محور هدف اصلی قرار گرفت و بیافته

طبقات به دست آمده در جدول زیر . مشخص شد( کدگذاري محوري)، مفاهیم (کدگذاري باز)

 61موجود، ( هیگو)شاخص  86 انیکه از م دهد ينشان  یعامل لیتحل جینتا .قابل مشاهده می باشد

جود و مو هاي یهو نظر نهیشیپ ات،یبر اساس ادب. است ییو سه بعد قابل شناسا یاصل ةمؤلف

 .اند شده گذاري نام 9ها و ابعاد در جدول  مؤلفه نیا گرفته انجام يها مصاحبه
 

 ها موجود و مصاحبه یها هیو نظر نهیشیشده بعد از استفاده از پ شناسایی ابعاد و ها همؤلف .3 جدول

 (شاخص)تعداد گویه  مؤلفه بعد سازه

مدل سنجش اثربخشی 

کارکردهاي دانشگاه 

 فرهنگیان

هاي مربوط به کارکرد

 داد درون

 61 ...اي  صالحیت حرفه

 8 برنامة درسی

   نیازسنجی

   منابع

کارکردهاي مربوط به 

 فرایند

 66 فرایند آموزشی

 61 فرایند پژوهشی

 3 فرایند حمایتی

کارکردهاي مربوط به 

 داد برون

 1 انتقال دانش

 66 جامعة یادگیرنده

 8 ارتباطات
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بودن توزیع  شده، با توجه به نرمال هاي شناسایی دامه، براي بررسی وضعیت ابعاد، مؤلفهدر ا

 .استفاده شد  نمونه اي متغیرها از آزمون تی تک ها و مقیاس فاصله داده

اي است، ارزش عددي براي مقایسه با آمارة  درجه در این قسمت با توجه به اینكه مقیاس پنج

 :بیان شده است  نمونه در جدول  نتیجة آزمون تی تک. در نظر گرفته شد 9تی، عدد 
 

 به منظور بررسی وضعیت موجود  نمونه آزمون تی تک. 4جدول 

 مؤلفه بعد

 3= ارزش آزمون 

مقدار 

 تی
 معناداری

اختالف 

 میانگین

 درصد از اختالف 59فاصلة اطمینان 

 حد باال حد پایین

کارکردهاي مربوط 

 داد به درون

 93/1 31/1 91/1 111/1 2/ 3 ...اي  حرفه صالحیت

 8/1  38/1 98/1 111/1 21/7 برنامة درسی

 97/1 69/1 32/1 111/1  /18 نیازسنجی

 1/ 6 -13/1 13/1 113/1 9/1  منابع

 97/1 68/1 37/1 111/1 18/2 داد کارکردهاي مربوط به درون

کارکردهاي مربوط 

 به فرایند

 3/1  39/1 99/1 111/1 16/7 فرایند آموزشی

 91/1 66/1 36/1 111/1  / 9 فرایند پژوهشی

 8/1  38/1 98/1 111/1 3/7  فرایند حمایتی

 93/1 36/1 91/1 111/1 71/1 کارکردهاي مربوط به فرایند

کارکردهاي مربوط 

 داد به برون

 97/1 67/1 37/1 111/1 91/2 انتقال دانش

 6/1  33/1 96/1 111/1 11/1 جامعة یادگیرنده

 69/1 -17/1 19/1  1522 23/1 ارتباطات

 91/1 63/1 36/1 111/1  /23 داد کارکردهاي مربوط به برون
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هاي  جز مؤلفه به)ها  شود، سطح معناداري در همة مؤلفهمشاهده می  طور که در جدول همان

ها در حد  این مؤلفه درصد وضعیت 32است، بنابراین، با اطمینان  12/1کمتر از ( منابع و ارتباطات

بودن  البته با توجه به کم. است( با توجه به اختالف میانگین که اعدادي مثبت هستند)مطلوب 

. ها کمی باالتر از میانگین است توان گفت وضعیت موجود این مؤلفهضریب اختالف میانگین، می

اختالف ناچیزي  9ها از عدد  هاي منابع و ارتباطات با توجه به اینكه اختالف میانگین آن براي مؤلفه

 .ها در حد متوسط است یت این مؤلفهتوان گفت وضع دارد، می

 .ها به شرح ذیل به دست آمد ها و شاخص اولویت هر یک از ابعاد، مؤلفه

 داد کارکردهای مربوط به درون. 1

 . استبیان شده  2ها براساس بارهاي عاملی در جدول  ها و مؤلفه بندي هر یک از شاخص اولویت
 

 داد های تأییدشدة کارکردهای مربوط به درون گویه. 5جدول 

 گویه اولویت برچسب مؤلفه مؤلفه
برچسب 

 گویه

بارهای 

 عاملی
 مقدار تی

وضعیت 

 گویه

اولویت 

 شاخص

صالحیت 

اي اعضاي  حرفه

 هیئت علمی

D_Salahiyat   

 1 .تأیید شد D1 73/1 33/63 6سؤال 

 8 .شد تأیید D2 76/1 3 /66 3سؤال 

 61 .تأیید شد D3 17/1 69/66 9سؤال 

 3 .تأیید شد D4 71/1 72/66  سؤال 

   .تأیید شد D5 71/1 69/69 2سؤال 

 7 .تأیید شد D6 76/1 33/66 1سؤال 

 3 .تأیید شد D7 77/1 16/69 7سؤال 

 6 .تأیید شد D8 73/1 32/69 8سؤال 

 9 .أیید شدت D9 71/1 92/69 3سؤال 

 2 .تأیید شد D10 79/1 23/63 61سؤال 
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 گویه اولویت برچسب مؤلفه مؤلفه
برچسب 

 گویه

بارهای 

 عاملی
 مقدار تی

وضعیت 

 گویه

اولویت 

 شاخص

 D_Barnameh 9 برنامة درسی

 8 .تأیید شد D11 23/1 21/3 66سؤال 

 7 .تأیید شد D12 18/1 33/66 63سؤال 

 2 .تأیید شد D13 71/1 87/66 69سؤال 

 6 .تأیید شد  D14 83/1 82/6  6سؤال 

 1 .یید شدتأ D15 18/1  1/66 62سؤال 

 9 .تأیید شد D16 78/1 89/69 61سؤال 

 3 .تأیید شد  D17 86/1 1 /6 67سؤال 

   .تأیید شد D18 78/1 73/69 68سؤال 

 D_Niyazsanji 6 نیازسنجی

 9 .تأیید شد  D19 89/1 33/6 63سؤال 

 3 .تأیید شد D20 89/1 36/62 31سؤال 

 6 .ید شدتأی D21 87/1 63/61 36سؤال 

   .تأیید شد D22 78/1 71/69 33سؤال 

 D_Manabe 3 منابع

 6 .تأیید شد D23 8 /1 97/62 39سؤال 

 9 .تأیید شد  D24 81/1 62/6  3سؤال 

 3 .تأیید شد  D25 89/1 37/6 32سؤال 

   .تأیید شد D26 73/1 31/63 31سؤال 

. گیري متغیر مربوطه سهم بیشتري دارد اشد، در اندازهشاخصی که بیشترین بار عاملی را داشته ب

مقدار کاي اسكوئر بر درجة . داد است مربوط به مدل نهایی کارکردهاي مربوط به درون 3شكل 

 .است 112/1برابر  RMSEAو مقدار  97/3آزادي مدل حاضر 
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 داد در حالت ضرایب استاندارد مدل کارکردهای مربوط به درون. 1 شکل
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 داد در حالت معناداری ضرایب مدل کارکردهای مربوط به درون. 2شکل 
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 کارکردهای مربوط به فرایند. 2

ابتدا، آزمون تحلیل عاملی بر روي . گیري شد گویه اندازه 91کارکردهاي مربوط به فرایند توسط 

دار ها از لحاظ آماري با توجه به نتایج معنا همة شاخص. کارکردهاي مربوط به فرایند انجام شد

هاي برازش حاکی از  بررسی نتایج شاخص. هستند، و بارهاي عاملی آن در سطح باالیی قرار دارند

 . برازش مناسب مدل است
 

 داد های تأییدشده کارکردهای مربوط به برون گویه. 6جدول 

 مؤلفه
برچسب 

 مؤلفه
 گویه اولویت

برچسب 
 گویه

بارهای 
 عاملی

 مقدار تی
وضعیت 

 گویه

اولویت 
 شاخص

 B_Entegal 3 تقال دانشان

 2 .تأیید شد B1 72/1 36/63 6سؤال 

 1 .تأیید شد B2 7 /1 18/63 3سؤال 

   .تأیید شد B3 71/1 39/69 9سؤال 

 9 .تأیید شد B4 89/1 11/62  سؤال 

 6 .تأیید شد B5 81/1 11/61 2سؤال 

 3 .تأیید شد B6 8 /1  3/62 1سؤال 

جامعة 
 یادگیرنده

B_Jaameh 9 

 8 .تأیید شد B7 71/1  2/69 7سؤال 

   .تأیید شد  B8 86/1 1 /6 8سؤال 

 6 .تأیید شد B9 89/1 62/62 3سؤال 

 2 .تأیید شد  B10 73/1 11/6 61سؤال 

 9 .تأیید شد  B11 86/1 73/6 66سؤال 

 1 .تأیید شد  B12 73/1 11/6 63سؤال 

 3 .تأیید شد  B13 86/1 73/6 69سؤال 

 3 .تأیید شد B14 71/1  3/69  6سؤال 

 7 .تأیید شد B15 78/1 36/69 62سؤال 

 66 .تأیید شد B16 76/1 69/63 61سؤال 

 61 .تأیید شد B17 7 /1 3 /63 67سؤال 

 B_Ertebatat 6 ارتباطات

 7 .تأیید شد B18 79/1 2 /63 68سؤال 

 8 .تأیید شد B19 76/1 13/63 63سؤال 

 1 .تأیید شد B20 78/1 86/69 31سؤال 

 2 .تأیید شد  B21 81/1 31/6 36سؤال 

   .تأیید شد B22 89/1 1 /62 33سؤال 

 6 .تأیید شد B23 83/1 18/67 39سؤال 

 9 .تأیید شد B24 8 /1  8/62  3سؤال 

 3 .تأیید شد B25 8 /1 23/62 32سؤال 
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مقدار کاي اسكوئر بر درجة . ل زیر مربوط به مدل نهایی کارکردهاي مربوط به فرایند استشك

 .است 1/ 11برابر  RMSEAو مقدار  9/3 آزادي مدل حاضر 

 
 مدل کارکردهای مربوط به فرایند در حالت ضرایب استاندارد. 3شکل 
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 مدل کارکردهای مربوط به فرایند در حالت معناداری ضرایب .4شکل 
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 داد کارکردهای مربوط به برون. 3

 .گیري گردید گویه اندازه 32داد توسط  کارکردهاي مربوط به برون
 

 داد های تأییدشده کارکردهای مربوط به برون گویه. 7جدول 

 گویه اولویت برچسب مؤلفه مؤلفه
برچسب 

 گویه

بارهای 
 عاملی

 مقدارتی
وضعیت 

 گویه

اولویت 
 شاخص

 B_Entegal 3 انتقال دانش

 2 .تأیید شد B1 72/1 36/63 6سؤال 

 1 .تأیید شد B2 7 /1 18/63 3سؤال 

   .تأیید شد B3 71/1 39/69 9سؤال 

 9 .تأیید شد B4 89/1 11/62  سؤال 

 6 .تأیید شد B5 81/1 11/61 2سؤال 

 3 .تأیید شد B6 8 /1  3/62 1سؤال 

جامعة 
 یادگیرنده

B_Jaameh 9 

 8 .تأیید شد B7 71/1  2/69 7سؤال 

   .تأیید شد  B8 86/1 1 /6 8سؤال 

 6 .تأیید شد B9 89/1 62/62 3سؤال 

 2 .تأیید شد  B10 73/1 11/6 61سؤال 

 9 .تأیید شد  B11 86/1 73/6 66سؤال 

 1 .تأیید شد  B12 73/1 11/6 63سؤال 

 3 .تأیید شد  B13 86/1 73/6 69سؤال 

 3 .تأیید شد B14 71/1  3/69  6سؤال 

 7 .تأیید شد B15 78/1 36/69 62سؤال 

 66 .تأیید شد B16 86/1 69/63 61سؤال 

 61 .تأیید شد B17 7 /1 3 /63 67سؤال 

 B_Ertebatat 6 ارتباطات

 7 .تأیید شد B18 79/1 2 /63 68سؤال 

 8 .تأیید شد B19 76/1 13/63 63سؤال 

 1 .تأیید شد B20 78/1 86/69 31سؤال 

 2 .تأیید شد  B21 81/1 31/6 36سؤال 

   .تأیید شد B22 89/1 1 /62 33سؤال 

 6 .تأیید شد B23 73/1 18/67 39سؤال 

 9 .تأیید شد B24 8 /1  8/62  3سؤال 

 3 .تأیید شد B25 8 /1 23/62 32سؤال 
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مقدار کاي اسكوئر بر . داد است ایی کارکردهاي مربوط به برونشكل زیر مربوط به مدل نه

 .است 111/1برابر  RMSEAو مقدار  92/3درجة آزادي مدل حاضر 

 
 داد در حالت ضرایب استاندارد مدل کارکردهای مربوط به برون. 5شکل 
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 داد در حالت معناداری ضرایب مدل کارکردهای مربوط به برون. 6شکل 



511                                                       1000 ، پاییز3، شمارة 10مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

 ریگی بحث و نتیجه

درسی، نیازسنجی،  اي، برنامة حرفه صالحیت)داد  درون به مربوط نتایج تحلیل نشان داد کارکردهاي

 ، کارکردهاي(حمایتی پژوهشی، فرایند آموزشی، فرایند فرایند)فرایند  به مربوط ، کارکردهاي(منابع

اط با این یافته در ارتب. هستند( یادگیرنده، ارتباطات دانش، جامعه انتقال)داد  برون به مربوط

در ( 6937)از جمله غالمی و همكاران . پژوهش، برخی پژوهشگران به نتایجی همسو دست یافتند

هاي مشابه و متمایزي  هاي نسل سوم از لحاظ آموزشی، نیازمند ویژگی پژوهشی بیان کردند دانشگاه

هاي  ، ارائة آموزشمحور هاي کاربردي، مهارت ها همچون تأکید بر ارائة آموزش با سایر دانشگاه

هاي کارآموزي، گسترش رویكرد کارآفرینی و  مدت براي صنعت، اجراي هدفمند دوره کوتاه

هم در ( 6937)باقري، عباسی و خدائی . سازي، تأکید بر نیازسنجی آموزشی از صنایع است تجاري

نی، فرهنگ موضوعاتی مانند شرایط کاري، توان علمی استادان، سالمت سازمای نشان دادند پژوهش

آموختگان و رضایت شغلی استادان و مدیران،  سازمانی، انگیزش شغلی استادان، کیفیت دانش

هرچند در موضوعاتی مانند جایگاه عمومی دانشگاه و سطح حقوق و دستمزد . عملكرد مثبت دارد

باطات ، اما در پژوهش در وضع موجود، منابع و ارتکارکنان و استادان، نامطلوب ارزیابی شده است

( 6932)حجازي و قشقایی  یپژوهشهم در ( 6937)نجاري و معدنی . نامطلوب ارزیابی شده است

عملكرد موفق و متوازن دانشگاه الزهرا  اثربخشی آموزشی و پژوهشی باعث دادنشان ی پژوهشدر 

هم در ( 6932)ذاکري و اسدي . آموزش عالی است ةپایدار در حوز ةو رشد و توسع( س)

ها و مراکز آموزش عالی کشور  گذاري دانشگاه ارکردهاي آموزشی، پژوهشی و سیاستک پژوهشی،

نشان دادند (  693)خدیوي و الهوردي خان وزیري . گیرد را جزء کارکردهاي دانشگاهی قرار می

هاي آموزشی،  اي، تدریس و فعالیت حرفه ةهاي پژوهشی، توسع اي، فعالیتتعهد حرفه ةهفت مؤلف

. از کارکردهاي دانشگاهی استهاي سیاسی و اجتماعی  اجرایی و علمی و فعالیتمشاوره، خدمات 

 ةتوسع ،یادگیري دانشجوییو  هاي یاددهی حمایتشی نشان داد پژوههم در ( 6931)جوادي بورا 

 6کوپریانوا. از کارکردهاي اصلی دانشگاه استت علمی ئپشتیبانی از اعضاي هی ،درسی ةبرنام

                                                           
1. Kupriyanova 
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و ابعاد ( سیستم، بخش و نهاد)مبتنی بر سه سطح اثربخشی ن دادند که در پژوهشی نشا( 3168)

( از طریق حاکمیت استراتژیکاثربخشی وري عملیاتی، کارآمدي دانشگاهی و  بهره)اثربخشی 

در پژوهشی ضرورت تأثیر اثربخشی آموزش دانشگاه را بر اقتصاد بازار ( 3167) 6کوزنتسو. هستند

. ر آموزش دانشگاه را مبناي توسعة اقتصاد دانش در نظر گرفتندبه اثبات رسانده و سیستم مؤث

انداز  انداز دانشگاه باید بر اساس چشم در پژوهشی، نشان دادند چشم( 3161) 3تیوریناسابالوا

در نهایت، در این پژوهش با توجه به عوامل . اساسی کشور و بر پایة نیاز اقتصاد باشد

این مدل . لی ارائه شد که به شكل خورشیدي رسم شده استشده و مرور مبانی نظري، مد شناسایی

 .شود مشاهده می 7در شكل 

 
 مدل نهایی پژوهش. 7کل ش

                                                           
1. Kuznetsov 

2. Tetřevová & Sabolova 
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 .شود براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهاي زیر بیان می

 اصول جزء فرهنگیان دانشگاه در علمی هیئت اعضاي آموزش و رشد شناختی و رفتاري 

ن خدمت براي ارتقاي سطح شناختی و آموزشی هاي ضم باشد و بدین منظور آموزش پایه

 .و رفتاري اساتید با استفاده از مدرسان مجرب ارائه شد

 بر و بشناسند خوبی به را دانشجویان یعنی مخاطبان در شروع هر ترم تحصیلی، اساتید 

بدین منظور باید قبل از شروع ترم تحصیلی، جلسات . کنند تدریس ایشان نیاز اساس

 . شودتوجیهی برگزار 

 به آن رویكرد و درسی برنامة به توجه آموزش، حوزة در دانشگاه کارکرد مهمترین 

از این رو باید استادان بر مبناي طرح درس وزارت علوم و  .است تدریس هاي روش

همچنین بر اساس نیازهاي دانشجویی، محتواي درسی خود را داشته باشند و به صورت 

 .اقتضایی عمل کنند

 درجامعه، آن کاربرد و دانش ورد استفاده در دانشگاه بر اساس توسعةبرنامة درسی م 

 . باشد دولت و تجارت صنعت،

 سرمایة با انسانی منابع توسعة و محتواي درسی مورد استفاده، با توجه به هدف تربیت 

 . باشد حكمت و علم تزکیه، مبناي بر جامعه انسانی

 چند روز نیازسنجی انجام گیرد و از اي، ابتدا در  براي اخذ دانشجو براي هر رشته

 . دانشجویان مصاحبه انجام گیرد

 دانشگاه اهداف با متناسب و عالی آموزش نیازسنجی و رصد اساس بر دانشجویان 

 .شوند جذب فرهنگیان

 این در کالن گذاري هدف با ارتباط در  1 6 انداز چشم سند در شده عنوان انتظارات 

بدین منظور کارگروهی براي رصد نیازهاي عنوان شده در  .گیرد قرار توجه مورد دانشگاه

 . این سند تشكیل شود، تا نیازهاي مرتبط شناسایی و مورد استفاده قرار گیرند

 بدین منظور عالوه بر . بگیرد اختیار را در پژوهش و آموزش براي کافی مالی منابع دانشگاه

 .بودجة دولتی از بخش خصوصی و صنایع استفاده شود
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 قرار دهد و از افراد خبره براي آموزش  اختیار در فنی تجهیزات و مادي منابع گاهدانش

 . هاي نوین استفاده کند فناوري

 نیاز همچنین و انسانی منابع سالئق و عالیق اساس بر خدمت ضمن هاي آموزش طراحی 

 .گیرد انجام آیندة دانشگاه

 و حمایت مورد ها دانشگاه یانسان منابع توسط عالی آموزش آتی مأموریت و انداز چشم 

 . گیرد و از اعضاي دانشگاه نظرسنجی شود قرار گسترده پذیرش

 گیرد انجام فعلی تحوالت اساس بر همكاران با سازمانی اثربخش ارتباطات. 

 آیندة نیازهاي پوشش براي محور خدمت رهبري سبک مانند مدرن رهبري هاي سبک از 

 .شود استفاده دانشگاه

 گیرد قرار دانشگاه مدیریت کامل حمایت مورد دانشگاه آیندة براي هشد ترسیم اهداف . 

 نوین هاي طرح ارائة و پژوهشی آیندة هاي پروژه انجام بر کافی نظارت دانشگاه، مدیریت 

 . باشند دارا را آینده دانشگاه براي

 شود و از  استفاده کیفیت با آموزش براي مختلفی ابزارهاي از فرهنگیان دانشگاه در

 . هاي یادگیري ترکیبی براي ارائة دروس استفاده شود وشر

 شود و از دانشجویان  گرفته بهره یادگیري و تدریس فعال هاي روش از دانشگاه این در

 .براي ارائة درس بهره گرفته شود

 گیرد انجام عملكرد اساس بر آموزشی ارزشیابی دانشگاه، این در . 

 اصلی کارکردهاي از علمی هاي رشته جدید پژوهشگران و جامعه آیندة رهبران تربیت 

هاي  آید و اصول اخالقی و پرورشی به صورت بزرگ در سالن حساب به دانشگاه

 . دانشگاهی قرار گیرند تا در نظر همگان باشند

 بدین منظور نیازهاي جامعه  .گیرد انجام جامعه نیاز به توجه با دانشگاه این در پژوهش

ل از خود دانشجویان رصد شود و نتیجه در اختیار اساتید و بااستفاده از کارگروهی متشك

 . مدیران دانشگاهی قرار گیرد
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 باشد و میزان  دانشگاه در این پژوهش اولیة اصول از پژوهش در اخالق رعایت

 . مداري در روند پژوهش امتیاز داده شود اخالق

 از علمی قاالتم انتشار به کمک و تحقیقاتی و تحصیلی بورسیه امكانات دهی سازمان 

 .باشد باید دانشگاه پژوهشی مهم هاي استراتژي

 واحدهاي هاي فعالیت در مناسب گیري جهت خصوص در پژوهشی گذاري سیاست به 

 و ارتباطات تسهیل هدف با دانشگاه، با صنعت موفق ارتباط قالب در ها دانشگاه پژوهشی

 .شود أکیدت مختلف نهادهاي بین در پژوهشی جریان طریق از آن انتشار

 کنند و هرساله از  حمایت دانشگاه تولیدات از جامعه، با گسترده ارتباطات با مدیران

 . تولیدات علمی دانشجویان نمایشگاهی برپا کنند
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