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 : دهیچک

 ب ا اراه ه راهکاره ای اجرای ی انی دانشگاه فرهنگ  اجتماعی – یفرهنگ  یها تیفعال  تحلیلپژوهش حاضر با هدف 

  11 ،یف ی( بود. در بخ ش کیکم  -یفی)ک ختهیآم اجرا نحوه نظر ازاز نظر هدف کاربردی و  انجام شد. روش پژوهش

  ایب ه اش باد داده دنیص ور  هدفمن د و ت ا رس  به انی دانش گاه فرهنگ  ینفر از معاون ان و کارشناس ان فرهنگ 

دخت ر   انیو دانشجو یاجتماع -یل معاونان و کارشناسان فرهنگشام  یکم    خشب یمصاحبه شدند. جامعه آمار 

 یا خوش ه یر یگ نفر با روش نمون ه  353کشور بودند که با استفاده از فرمول کوکران   انیو پسر دانشگاه فرهنگ

 یز ی ب ه روش کلال  یف یک  یها داده  لیپاسخ دادند. تحل انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته یا چندمرحله

های تحلیل عاملی تأییدی، تی استیودنت و رتب ه بن دی فری دم   آزمون با زین  یبخش کم   یها انجام گرفت و داده

  زهی انگ یبرنام ه مح ور، ارتق ا تی حما ،یفیبخش ک یها افتهیشد. در   لیتحل PLS3و  Spss22 یافزارها نرم  تحت 

 تیر یم د  ه ا تی فعال   یوان عوامل اثرگذار بر اعن به یمحور و تعامال  فرهنگ  ازیو ن یبوم یها مشارکت، برنامه

  جیب ه نت ا دنیرس  یب را ی یاجرا یعنوان راهکاره ا ب ه ی یو تمرکززدا ه ا یو هم اهنگ ال هدفمن د، تع ام  یو رهبر 

  اجتم اعی _ یفرهنگ   یه ا تیعوامل اثرگ ذار ب ر فعال ز،یپژوهش ن یبخش کم   یها افتهیمطلوب به دست آمد. 

  ت وان یم   ج ه،یدرنتکن د.  مناسب بودن مدل س اختاری را تاهی د م ی یی مبتنی بر آناجرا یو راهکارها انیدانشجو

 یو راهکاره ا نتیج ه پ ژوهشاز   یر یبا الهام گ توانند یم  ان،یدانشگاه فرهنگ  یفرهنگ  انیو متول رانیگفت که مد

 انی در دانش گاه فرهنگ  اجتم اعی – یفرهنگ   یه ا تیمطل وب فعال  تیوض ع یمناسب، نسبت به طراح  ییاجرا

 -یفرهنگ   یه ا تیفعال  یز ری برنام ه ندیچارچوب در فرا کی عنوان پژوهش را به  یحاصل از ا جیاقدام کنند و نتا

 مدنظر قرار دهند. یاجتماع
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Abstract: 

The present research was conducted with the aim of analyzing the social-cultural activities of Farhangian 

University by providing implementation solutions. The research method was applied in terms of purpose and 

mixed (qualitative-quantitative) in terms of implementation. In the qualitative section, 11 vice-chancellors and 

cultural experts of Farhangian University were interviewed in a targeted manner until data saturation was 

reached. The statistical population of the quantitative section included assistant professors and socio-cultural 

experts and female and male students of Farhangian University of Iran. 353 people were selected using 

Cochran's formula with multi-stage cluster sampling method and answered the researcher-made 

questionnaire. Qualitative data analysis was done using the Colisei method, and the quantitative data was 

analyzed with confirmatory factor analysis, Student's t test, and Friedman's ranking under Spss22 and PLS3 

software. In the findings of the qualitative section, program-oriented support, promotion of participation 

motivation, local and need-oriented programs, and cultural interactions as influencing factors on these 

activities; Targeted management and leadership, interactions and coordinations and decentralization were 

obtained as executive solutions to achieve desired results. The findings of the quantitative part of the 

research also confirm the appropriateness of the structural model, the factors affecting the students' social-

cultural activities and the implementation strategies based on them. As a result, it can be said that managers 

and cultural trustees of Farhangian University can take inspiration from the results of the research and 

appropriate implementation solutions to design the optimal situation of social-cultural activities in 

Farhangian University and use the results of this research as a framework in Consider the process of planning 

social-cultural activities. 
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 مقدمه

است که به   یاجتماع یاز نهادها یکیدانشگاه 

در   یفرد  تیشخص  کپارچهی دادندنبال شکل

عنوان جامعه   مختلف آن است و به  یها جنبه

  انیکه به آموزش دانشجو  شود یفرض م  یکوچک

به رفتار   دنیو نظم بخش یاجتماع یدر مورد زندگ

  یکارکرد آن به رشد جنبه شناخت  پردازد، یم

بلکه به  شود، ینم  محدود انیدانشجو  تیشخص

موفق با    یها در سازگار  آن یساز  آماده

 ,Aleid) کند یکمک م  یمختلف زندگ  یها تیموقع

اذعان نمود که   توانیم  ف،یتوص  ی(. با ا2016

دانشجويان در نهادها و   تشخصی گيريشکل

 تأثيرتحت هادانشگاه دانشجويي هايتشکل

  یماعو اجت فردی گوناگون متغيرهاي و عوامل

حوزه از   یکه از نظر محققان ا  کندیم  دایمعنا پ

. ای  مهم در  برخوردار است ییبسزا تی  اهم

دانشگاه فرهنگیان به جهت تربیت معلمان آینده  

کشور که از رسالت و مأموریت خاصی در جهت 

اجتماعی دانشجومعلمان خود   -تربیت فرهنگی

 دارد، دو چندان است.

هر دانشگاه بر   یها تیفعال  میاست بدان الزم

جامعه شکل   یاجتماع-یفرهنگ  یاساس هنجارها

 یفرهنگ  میپارادا کیکننده  و منعکس ردگییم

(.  Asmolov, & Guseltseva, 2019خاص است )

  یاجتماع-یفرهنگ  طیگفت که مح  دیبا  یهمچن

 یرامونیپ یایفرد و دن   یب یا دانشگاه واسطه

 کند یدانشجو فراهم م  یفرصت را برا   یاست و ا

 ،یو شغل یشخص  قیعال  یو ارضا یتا با خودساز 

  یاجتماع-یفرهنگ  هایتیوارد فعال یاندازه کاف به

و  یفرهنگ  یها تیدانشگاه شود. هرچند فعال

-یفرهنگ  طیاز مح یعنوان عنصر  به یآموزش

  یتنها به ادراک مثبت از فضا دانشگاه نه  یاجتماع

نسبت به    دانشگاه، بلکه به نگرش مثبت

 کند یکمک م  زیفرد ن  ندهیآ یا حرفه یها تیفعال

(Bylkova, & Chubova, 2021از طرف د .)گر،ی  

(   Willis, 2021; Tan, Peng, & Lyu, 2019) مطالعا 

  هایتیکه در فعال  یکه افراد  دهند ینشان م

نظر  از کنند، یشرکت م  یاجتماع -یفرهنگ

   یهستند که از ا  ییها تر از آن موفق  یلیتحص

  ها، تی  فعالیا  همچنی. انددور مانده  هاتیفعال

 لیپتانس ییدرک و شناسا  یرا برا ییها فرصت

افراد و نحوه تعامل مؤثر با افراد مختلف را   یرهبر 

  قیکه در طول زمان از طر   کند یفراهم م  زین

 ,Adeyemo) شود یآموخته م گرانیمشارکت با د

2010 .) 

Bartkus, Nemelka, Nemelka & Gardner (2012  )

 یها تیفعال»عنوان  را به برنامه فوق  یها تیفعال

که   کنند یم  فیتعر  یلیتحص ریو غ یلیتحص

تحت نظار    یول ست،ین  یاز برنامه درس یبخش

کالس    یو خارج از زمان عاد یمؤسسه آموزش

ها  و مشارکت دانشجو در آن شود یدرس انجام م

 .است یار یاخت

 ,Kingمورد، توسط    یدر ا  ینظر   یها چارچوب د

McQuarrie & Brigham (2021)   ارایه شده است و برای

 خارج یها تیفعال در که افرادی از یار یبسباورند، 

  یا که اند داده نشان اند، کرده شرکت کالس از

.  است بوده مهم آنها تیموفق یبرا ها تیفعال

 یها تیفعال در زمانی که جویاندانشهمچنی ،  

 تیموفق بر کنند،شرکت می  کالس از خارج فراغت

بر همی  مبنا، در  . شودافزوده می یلیتحص

 ،ها دانشگاه که کنندمی هیتوص محققان

 یبرا یراه عنوان به را ییدانشجو یها تیفعال

تا   کنند، تیحما و قیتشو کوچک  جامعه جادیا

 ها مهار  توسعه یبرا را ییها فرصت دانشجویان

  کسب کنند.

چارچوب توسعه است که  گر،ید  ینظر   چارچوب

برنامه،  فوق  یها تیمشارکت در فعال،  کند یمادعا  

بر عملکرد  یمثبت  ریتأث میرمستقیطور غ به
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( استدالل  2002) Brohارتباط،   یدارد. در ا  یلیتحص

طور  به ها تیفعال   یکه مشارکت در ا  کند یم

  یلیصاز سه راه عملکرد تح میرمستقیغ

  کند ی. اول، کمک مدهد یم  شیرا افزا انیدانشجو

  یمانند اخالق کار   یزندگ یها یژگیها و و تا مهار 

نفس، پشتکار، منبع کنترل را توسعه   عز  ،یقو

مثبت سازگار است.    یلیتحص جیدهند که با نتا

 تیموقع  ها، تیفعال   یدوم، مشارکت در ا

  ها آنو به  دهد یم  شیرا افزا انیدانشجو  یاجتماع

 تیدر گروه همساالن با محور   تیفرصت عضو

 یلیعملکرد تحص جهیدرنت  دهد، یرا م یلیتحص

با   یشتر ی. سوم، تعامل بکند یم  لیباالتر را تسه

روابط  جهیو درنت کند یفراهم م  انیدانشجو  ریسا

را  یاجتماع هیو سرما کند یم  جادیا یاجتماع

 یاجتماع هیسرما   ی. سپس ادهد یتوسعه م

که    کند یعمل م یکنترل اجتماع  ینوع  انعنو به

مؤسسه   یاز هنجارها یرویرا به پ انیدانشجو

 یلیتحص تیبه موفق یابیدست  جهیو درنت یآموزش

 .کند یم  قیتشو

  یباال، چارچوب نظر  هایدیدگاهبر   عالوه

 هینظر    ی، چارچوب آستانه است که ادیگر  نوظهور

  یها تیکه مشارکت در فعال  کند یرا مطرح م

که مشارکت منجر    ینینقطه مع  کیبرنامه تا  فوق

بر  یمثبت  ریتأث شود، یم  یلیتحص یمنف  جیبه نتا

که   کند یم  انیچارچوب ب  یدارد. ا  یلیعملکرد تحص

برنامه و  فوق  یها تیمشارکت در فعال   یب باطارت

  یعنی  شکل است U تابع کی هیشب  یلیتحص جینتا

 ,Fredricks) گیرددر یک راستای متوازن قرار می

2012). 

 ر،یاخ یها گفت که در سال  دیبا تینها  در

  هایتیبه فعال یادیپژوهشگران، عالقه ز 

( در اجتماعی – یفرهنگ  یها )حوزه هابرنامه فوق

 خصوص  در ای. انددادهنشان    یآموزش عال

 ییها تیفعال   یکه چن  هستندمعتقد    گرانپژوهش

با   انیتعامل دانشجو یفضاها  جادیا یبرا

و  ها گاز فرهن یمساالن خود، با افراده

خود، مطلوب و   دیبا اسات ای گر،ید  یها یدهولوژ یا

(. چراکه، Bakoban & Aljarallah, 2015مناسب است )

 ییتجارب خارج از کالس، عمدتاً در جوامع دانشجو

 و هااعتقادا ، ارزش ریو تحت تأث دهد یرخ م

جامعه   یمشترک اعضا  یرفتار  الگوهای

  یاتیبا تجرب نهیو رشد به ردیگ یقرار م  ییدانشجو

و اقامت در دانشگاه، اداره امور  یمانند زندگ

  تی/ انجم ، تنود در جمعییجامعه دانشجو

وقت در دانشگاه مرتبط  و اشتغال پاره ییدانشجو

  یها تی(. فعالHund, & Bueno, 2015است )

را   یمشترک و متنوع  یها تیبرنامه فعال فوق

جاد جو یگفتگو و ا  قیه از طر ک  گرددیشامل م

کنندگان، به   شرکت   ینفس در ب  به اعتماد

که احساسا    دهدیفرصت را م   یا انیدانشجو

خود را به اشتراک بگذارند و در مورد تعامل و  

 ,Díaz-Isoمشارکت خود در جامعه تأمل کنند )

Eizaguirre, Olalla, 2019: 15با توجه به   ،ی(. همچن

 -یگفرهن  یها تیتعامال  صور  گرفته در فعال

  یوندهایپ جادیفرصت ا  انیبه دانشجو ،یاجتماع

 انیتا دانشجو شود یبا جامعه داده م یتر  یقو

با  یکه جامعه امروز   یدار یپا یها بتوانند به چالش

 ,.Li, 2017) .)Latchem, Kآن روبرو است، پاسخ دهند 

& Кhanolajnen( ،2017د )مشارکت فعال    ی،ر پژوهش

را گواه بر  رنامهبفوق  یها تیدر فعال  انیدانشجو

تعامل   ندیفرآ   یآنان دانسته و در ا یخودآگاه

  یاجتماع-یفرهنگ  طیمح  ریرا تحت تأث انیدانشجو

  ،ی. عالوه بر اداندیمؤثر م  یمؤسسه آموزش

   ای که اندنشان داده  یگر یمختلف د  یها پژوهش

به سطوح باالتر عملکرد  یابیدر دست  ها تیفعال

(، Lumley, Ward, Roberts & Mann,  2015) یلیتحص

 ,Sum) یدانشگاه  یتر در طول زندگ موفق  شرفتیپ

( و Nghia, 2017) یبعد یشغل  ی(، بهبود سازگار 2017

  یو اجتماع یشناخت به دست آوردن منابع روان

 یر یپذ ( و جامعهAl-Ansari, et al., 2016مهم )
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(Winstone, Balloo, Gravett, Jacobs & Keen, 2020 )

  اريیبس یها راستا، پژوهش  یدر ا .انداثرگذار بوده

با موضوعا    یو خارج یداخل  یها در دانشگاه

  اجتماعی –یفرهنگ  یها تیمرتبط با فعال

شده است.  دانشگاه انجام  انیدانشجو

 ,Osareh یمثال در داخل کشور، مطالعه عنوان به

Hosseini-Bidekht & Mohammadi (2011)    در دانشگاه

 Barghi & Ghassanzadeh  ییرجا دیشه  ریدب  تیترب

 Arab آذربايجان  مدني شهيد دانشگاه در (2019)

hashemi Sabbagh Hassanzadeh, Seyedi, Sabbagh 

Hassanzadeh  (2013)  شمال    یدر دانشگاه آزاد اسالم

  Azimi roshan, Bagheri & Hajizadeh (2015) خراسان 

  یازسنجیواحد نکا باهدف ن یدر دانشگاه آزاد اسالم

   یا انیدانشجو  اجتماعی – یفرهنگ  یها تیفعال

 Qaedali  &Ashouri  .شده است ها انجام دانشگاه

های اثربخشی  در بررسی مشکال  و کاستی  (2020)

های فرهنگی در دانشگاه اذعان داشت  فعالیت

در دانشگاه ضعف در هدف،    های فرهنگیفعالیت

ریزی ضعف در شناخت فرهنگ و ضعف در برنامه

های فرهنگی دارند. همچنی  و سازماندهی فعالیت
Mehnati Najafabadi, Etebarian, Gholizadeh (2020)  

اذعان نموده است که فرهنگ در دانشگاه نیازمند  

های فرهنگی، ارتقای  هویت ملی و مذهبی، ارزش

های   های پژوهشی، آموزشی، فعالیت ارزش

فرهنگی، تقویت فرهنگ مادی، هنجارهای دانشگاه  

 Amidi (2011)است.  در دانشگاه فرهنگیان 

Mazaheri, Karbasi & Darani  های   در تحلیل چالش

فرهنگي، اجتماعي و تربيتي    های فعالیت موجود در

مشكال   به   در چهار محور  ه علوم پزشكيدانشگا

مرتبط با ماهيت فرهنگ، مشكال  مرتبط با 

، مشكال  مرتبط با  علمی هیئتاعضاي  

پرداخته  مشكال  مرتبط با سازمان  و دانشجويان

مثال  عنوان هم به  یارجخ یها در پژوهشاست.  

Adams, Martin & Boom (2017)   فرهنگ دانشگاه و ،

  یچارچوب فرهنگ سازیادهیو پ یطراح  ی،دار یپا

 Alicia Peñalva,. & Juan José(2017) فعال در دانشگاه  

و   ی، نگرش و ادراکا  مثبت نسبت به تنود فرهنگ 

 ,Matteliano & Stone در دانشگاه    یفرهنگ  انیم

در   ینگفره  یها تینقش آموزش صالح،  (2014)

 ,Stuart Lido دانشگاه    یبخش توان یها برنامه

Morgan, Solomon, & May (2011),  و Cuypers et al 

تعامل دانشجو معلمان با   ری، تأث (2015)

را بر اساس  یبرنامه و فرهنگ فوق  یها تیفعال

  یها تیفعال  یالگوها یو بررس ییتجارب دانشجو

  یها با سالمت جذاب و خالقانه و ارتباط آن یفرهنگ

 .اند را موردتوجه قرار داده انیدر دانشجو  هدرک شد

است که    یا د،یشیدر مورد آن اند  دیآنچه با اما،

   یدر ب  یمهم  اریبس گاهیدر جا  انیدانشگاه فرهنگ

 تیفیباک تواند می چراکه، دارد، قرار هادانشگاه  ریسا

وپرورش،  آموزش یمنابع انسان  تیو ترب یبخش

 کشور را فراهم نمود  یتیتحوال  نظام ترب یربنایز 

(Zojaji & Darani, 2013.) آماده کردن    ،ینابراب

 یها یستگیبه شا یابیدست  یدانشجو معلمان برا

و داشت   گذرد یازآنچه م یبا درک ،یا حرفه

  را ییو در نظر گرفت  تغ ندهیاز آ یانداز  چشم

 یر یبه تداب ازین  ،یو جهان یمداوم در سطح مل

 ,Mahdavi Hezaveh) دارد  هانهیزم یدر تمام  یجد

Maleki, Mehromhammadi  & Abbaspour, 2016)ی. در ا  

  تی  درباره اهم  زین  یمعظم رهبر   امراستا، مق

دانشگاه با     یا: »ندیفرما یم  انیدانشگاه فرهنگ

در آن    رایمتفاو  است، ز   گرید  یها دانشگاه

  یبنابرا شود  یمعلمان ساخته م  تیشخص

الزم را از دانشگاه   یها یبانیپشت دیبا یآموزش عال

  یدر برنامه راهبرد   ،یهمچن  .«بکند. انیفرهنگ

  یبر موارد زین  1404در افق   انیدانشگاه فرهنگ

با   یو اجتماع یفرهنگ  یها تیمانند گسترش فعال

و آگاهانه مخاطبان   یار یاخت خته،یحضور خودانگ

  ریو فراگ یو جهان یا منطقه  ،یمل  یها در عرصه

  هیدر کل  یتیو ترب اجتماعی – یفرهنگ  یشدن فضا
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شده   دیدانشگاه تأک  یندهایفرآها و   بخش ئون،ش

 The strategic plan of Farhangian University in)است 

the horizon of 1404, 2015).  

از   یضرور  آگاه اساس، با توجه به  یبرا

  اجتماعی -فرهنگی  متنود و متعدد  یازهاین

  یها تیدرست از فعال  یلیو تحل ومعلماندانشج

در   یساز  نهیزم در جهت یاجتماع -یفرهنگ

  یاجتماع -یفرهنگ  یها یز یر  و برنامه یر یگ میتصم

که از نظر محققان به عنوان   انیدر دانشگاه فرهنگ

 پژوهش با  یا ،گرددیک مسئله مهم تلقی می

  یاجتماع-یفرهنگ  یها تیفعال  نیازسنجی ازهدف  

در    ،یانجام شده است. بنابر ا انیدانشگاه فرهنگ

پژوهش، الزم است از  یهدف راهبرد   یا یراستا

شکاف از    ییمطلوب با تع  تیکه وضع  میبدان

  اجتماعی – یفرهنگ  هایتیموجود فعال  تیوضع

 هایعوامل و مؤلفه  ییبا تع انیدانشگاه فرهنگ

را طلب   ییاجرا یراهکارها  یاثرگذار بر آن، کدام

مغفول مانده   یقبل  هایکند که در پژوهشیم

 .بود

باالتر و  یو تجرب یمالحظا  نظر   بنابر

ی و  قبل  هایموجود در پژوهشی  تجرب یخالءها

 -های فرهنگیهمچنی  عدم مطالعه شاخص

اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان و دغدغه مسئولی   

فرهنگی ای  دانشگاه نسبت به مسئله جهت اعالم  

  نیازسنجی از منظور  پژوهش به  یا ،در فراخوان

دانشگاه    یاجتماع -یفرهنگ  یها تیفعال

 تیباهدف تقو با اراهه راهکارهای اجرایی انیفرهنگ

-تیدانشجومعلمان از فعال  شتریب مندیو بهره

 .انجام شده است یاجتماع -یفرهنگ  های

 

 روش تحقیق

  تحلیل و نیازسنجی هدف از پژوهش حاضر،

دانشجو معلمان    یاجتماع-یفرهنگ  یها تیفعال

 1400-1399در سال تحصیلی   انیدانشگاه فرهنگ

از نظر   روش پژوهشمنظور، بدی  بوده است.

  -یفی)ک ختهیآم اجرا نحوه نظر ازهدف کاربردی و 

نخست آن از   یکه مرحله  یمعن   ی( بود  به ایکم

 یکم    کردیو مرحله دوم آن از رو یفیک  یکردیرو

 .کندیم  تیتبع

اي  پژوهش، از نود  یفیبخش ک روش

بود و ابزار پژوهش   یفیتوص یدارشناسیپد

  یگردآور   یبود که برا افتهیساختار   مهیمصاحبه ن

و   یپژوهش ،ینفر از معاونان آموزش  11ها،  داده

  یفرهنگکارشناسان  و   زن( 3مرد و   4ی )فرهنگ

نفر مرد( که   2نفر زن و 2) انیدانشگاه فرهنگ

  وهیبا استفاده از ش سال سابقه داشتند،  5حداقل 

هدفمند انتخاب و تا سطح اشباد    یر گینمونه

تا  35ها از  حبه شدند. مد  مصاحبهمصا  ایادهد

  لیوتحل هیتجز  وهیبوده است. ش ریمتغ  قهیدق  45

ال   ایروش هفت مرحله ،یفیک  یها داده بود.    یز یکل

هر مصاحبه   یدر مرحله اول، مطالب اصل

کنندگان(  استخراج و به همان صور  )زبان شرکت

نوشته شد. در مرحله دوم، هر مت  مرور شده و 

مهم استخراج شد. سپس در مرحله سوم،    ا عبار 

داده شد. محقق با    حیهر عبار  مهم توض  یمعنا

 یمعنا  یاز واحدها کیبه هر  دنیمفهوم بخش

را خالصه کند.   یشده تالش نمود تا معان استخراج

خالصه  یمعنا  ل،یوتحل هیدر مرحله چهارم تجز 

  یده سازمان  ها هیما از درون ییها صور  دسته به

حقق جهت موثق و معتبر نمودن  شدند که م

کنندگان رجود   شرکت  یاصل فیمطالب به توص

   یماب  ایو  انیبه اختالفا  م  یچن نمود. هم

  یبند گوناگون توجه کرده و به دسته  یها دسته

خاص  یها شده به درون دسته خالصه میمفاه

صور    پرداخته است. در مرحله ششم، کدها به

  میو مفاه تهرفمرتبط به هم قرار گ  یها دسته

منظور برآورد   به ت،یبه دست آمد. درنها یمحور 

و « اعضاء یبررس» کیاعتماد از تکن تیقابل

استفاده شد  «یلیتحل یها سهیمقا  یابیاعتبار »

(Abedi, 2010). یها در پژوهش  نکهیبا توجه به ا  
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که   شود یمطرح م  یر یتفس یر یپذ نانیاطم یفیک

است.  گرپژوهش یمعرفت  یادعا ۀقضاو  دربار

در   یر یتفس یر یپذ نانیاطم شیمنظور افزا به

باز،   یکدها  یتوافق رو زانیم  یبررس جیارتباط با نتا

  یشده برا انجام یها یکدگذار    ،یها و مضام مقوله

در دانشگاه    تیو ترب میدو متخصص تعل

کدگذاران    یتوافق ب بیارسال شد و ضر  انیفرهنگ

  یکاپا  بیضر توافق کدگذاران از   زانیم  یبررس یبرا

به دست  58/0( استفاده شد که کیکوه  )صفر تا 

  بیسطوح متفاو  ضر   ریآمد که با توجه به تفس

 ,Rau, & Shih ). است ادیکاپا، شد  توافق نسبتاً ز 

2021) 

  یها داده  یگردآور   یپژوهش برا یبخش کم   در

ی بهره گرفته  شیمایپ_ یفیتوصاز روش  ازیموردن

 آوردن بدست یبراشد که در ای  روش  محقق 

 رفتارها، نظرا ، باورها، ها، دگاهید درباره یاطالعات

 کی یاعضا از یگروه مشخصا  ای ها زهیانگ

در  کند.مناسب استفاده می یآمار  روش از جامعه

 عواملموجود،   تیوضع یدربارهاینجا، محقق  

  یاجتماع-یفرهنگ  یها تیفعال  تیاثرگذار، مطلوب

 یبا راهکارها انیدانشگاه فرهنگ  انیدانشجو

 -یفرهنگ  هایتیاز فعال یازسنجیو ن ییاجرا

 شده  استخراج هایاستفاده از مؤلفه با ،یاجتماع

. نمود  یتدو ای راپرسشنامه ،یفکی بخش در

شامل معاونان،    یبخش کم   یجامعه آمار 

دختر   انیو دانشجو یاجتماع -یکارشناسان فرهنگ

کشور بودند که با   انیو پسر دانشگاه فرهنگ

نفر با روش    353استفاده از فرمول کوکران 

انتخاب شدند.   یا چندمرحله یا خوشه یر یگ نمونه

شده،   هیته هبخش پژوهش، پرسشنام  یدر ا

 هایهیو ارسال شد.گو میتنظ یکیصور  الکترون به

( 1کم )  یلیخ کر ،یل ایدرجه  5 فیپرسشنامه بر ط

 ییمحتوا  ییبود که روا شده می( تنظ4) ادیز  یلیتا خ

راهنما و سه نفر از  دیآن با استفاده از نظرا  اسات

  یها تیفعال  نةینظر و مطلع درزم افراد صاحب

پرسشنامه   ییایشد و پا  انجام یاجتماع-یفرهنگ

  ییایقرار گرفت که پا  دییمورد تأ  92/0با  زیکل ن

،  80/0موجود با   تیوضع ب یآن به ترت هایمؤلفه

  تی، وضع83/0با  هاتیاثرگذار بر فعال های-مؤلفه

و   84/0با  ییاجرا ی، راهکارها81/0مطلوب با 

  زین  یبخش کم   یها است. داده 80/0با  یازسنجین

 شدند.  لیتحل PLS3و  Spss22 یافزارها با نرم

 

 های تحقیق یافته

که بر اساس   هیکد اول  325تعداد  ،یفیدر بخش ک

کد   25تعداد  یز یکال   یمحتوا  لیتحل یاعتباربخش

  یوارد مرحله بعد هیکد اول  300حذف شد و تعداد 

 هاولی کد 300 از وارهمفهوم  85 تی. درنهادیگرد

  4در قالب   یمضمون فرع  31استخراج شد که 

مضمون    7موجود )  تی)وضع یمضمون اصل

(،  یمضمون فرع  7مطلوب )  تی(، وضعیفرع

 -یفرهنگ  یها تیاثرگذار بر فعال یها مؤلفه

 ی(، اراهه راهکارهایمضمون فرع  9) یاجتماع

 .شد  یبند (( طبقهیمضمون فرع  8) یشنهادیپ

  یاجتماع -یفرهنگ  یها تیموجود فعال  تیوضع -

 ؟ چگونه است انیدر دانشگاه فرهنگ

 

 اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان -های فرهنگی . وضعیت موجود فعالیت1جدول 

 مضمون اصلی مضامی  فرعی فراوانی کدهای اولیه  ردیف

،  6، م 5، م 1ها )مها و دستورالعملتوجه به بخشنامه 1

و م  7، م 6، م 5(  تمرکز محوری )م 9، م 8، م 7، م 6م 

و   7، م 6، م 6، م 3(  توجه زیاد به تقویم اجرایی )م 11

 (11 و م 7، م 6، م 4، م 1های سازمانی )م  (  رسالت11م 

 تمرکز محوری 21

د  
و
ج
و
م
ت 
عی
ض
و

ت
لی
عا
ف

 
ی
گ
هن
ر
ف
ی 
ها

- 

اه
گ
ش
ان
 د
ی
ع
ما
جت
ا

 

و م  4، م 1های فرهنگی )م  نظمی در اجرای برنامه بی 2

های   (  عدم توجه به اهداف تربیتی در برنامه11

 (11و م  4، م 1فرهنگی )م 

6 
های   نظمی در اجرای فعالیت بی

 اجتماعی -فرهنگی
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،  5های فرهنگی )م  شورایی برنامهتوجه به مصوبا    3

های فرهنگی )م  (  نگرش گروهی بر فعالیت6و م  6م 

 (11و م  6، م 5، م 3

7 
تمرکز بر شورایی بودن  

 اجتماعی -های فرهنگی فعالیت

(  3و م  2، م 1های فرهنگی )م  گستردگی فعالیت 4

و م  10، م 7، م 6، م 5های فرهنگی )م  تداخل فعالیت

و   5، م 3های خودجوش )م  توجه به برنامه(  عدم 11

 (6م 

11 
های   گستردگی و تداخل فعالیت

 اجتماعی -فرهنگی

، م 1مشارکت و استقبال پایی  دانشجو معلمان )م  5

(  کمبود انگیزش شرکت در  9، م 6، م 5، م 4

(  توجه به 9و م  8، م 7، م 6های فرهنگی )م  فعالیت

(  اجرای  11 و م 8، م 7های شخصی )م  انگیزه

و   8، م 4، م 2انگیزگی( )م  های کم اثر )ایجاد بی کارگاه

 (10م 

16 

 انگیزه پایی  دانشجو معلمان

 -های فرهنگی در فعالیت

 اجتماعی

(  کمبود بستر فضای 11و م  3، م 2مشکل فناوری )م  6

 (11و م  9، م 6، م 3مجازی )م 
 ضعف بستر فناوری 7

 شکاف )فاصله تا مطلوبیت( 3 (4و م  3، م 2مطلوبیت )م شکاف )فاصله( تا  7

  7 71 18 مجمود

در پاسخ به    کنندگان مشارکت،  1مطابق جدول 

 -یفرهنگ  یها تیموجود فعال  تیسؤال، وضع

  18چگونه است؟  انیدر دانشگاه فرهنگ  یاجتماع

مضمون    7که تحت   شناسایی شد یمحور    مقوله

 یتمرکزمحور  یفراوان   یشتر یب بیبه ترت یفرع

(،  2دانشجو معلمان )رتبه    ییپا زهی(، انگ1)رتبه 

 یاجتماع -یفرهنگ  یها تیعالو تداخل ف یگستردگ

و   ها تیبودن فعال یی(، تمرکز بر شورا3)رتبه 

در   ینظم یدر دانشگاه و ب  یضعف بستر فناور 

  تیو درنها یاجتماع -یفرهنگ  یها برنامه یاجرا

  یبند طبقه  تیبه مطلوب دنیشکاف موجود تا رس

 .شدند

 -یفرهنگ  یها تیموجود فعال  تیوضع حیتشر  در

اکثر   ان،یدر دانشگاه فرهنگ  یاجتماع

موجود دانشگاه    تیشوندگان از وضع مصاحبه

 -یفرهنگ  یها تیبودند، هرچند فعال یناراض

  گرید  یها ها نسبت به دانشگاه ازنظر آن یاجتماع

 .گردد یم  یابیمطلوب ارز 

( در خصوص 6شوندگان )م  از مصاحبه یکی

 یاجتماع -یفرهنگ  یها تیموجود فعال  تیوضع

 :اظهار نمود  یچن

دانشگاه حول    یفرهنگ  یها تیفعال  شتریب...  «

 چرخد یم   یروت یها تیو فعال ییاجرا میمحور تقو

در دانشگاه با توجه به   یو اکثر کارشناسان فرهنگ

ها و   به دنبال دستورالعمل شیخو یالت سازمانرس

 «ی ... شده از سازمان مرکز  بخشنامه ارسال

( در  5شوندگان )م  از مصاحبه گرید  یکی  یهمچن

 یفرهنگ  یها تیبودن فعال ییمضمون شورا

 :اذعان داشته است

در دانشگاه با    یاجتماع -یفرهنگ  یها تی... فعال»

در    یفرهنگ  یدر قالب شورا  یعنی ییشورا  تیمحور 

و   شود یانجام م ها سیپرد ایو  یاستان تیر یمد

خصوص مهم و   یشورا در ا  ینظرا  اعضا

  یاعضا یشورا رأ   ی. در اگردد یم  یتلق یاساس

نقش بسته   شتریدانشگاه )کارکنان دانشگاه( ب

 ...«و نظر دانشجو معلمان!  یاست تا رأ

 

 یاجتماع -یفرهنگ یها تیفعال در اثرگذار عوامل -

اند؟ کدم انیفرهنگ دانشگاه

 

 اجتماعی دانشگاه فرهنگیان -های فرهنگی های دخیل در فعالیت . عوامل و مؤلفه2جدول 

مضمون  مضامی  فرعی فراوانی کدهای اولیه )مفاهیم اولیه( ردیف

 اصلی

 دانشگاهاسناد باالدستی   6 (9، م 8، م 7، م 2، م 1، م 1)م  دانشگاهاسناد باالدستی   1

ل 
م
وا
ع

ر  
 ب
ار
ذ
رگ
اث

ت
لی
عا
ف

 
ها

ی  

ی
گ
هن
ر
ف

ی -
ع
ما
جت
ا

 

2 
(  پشتیبانی و حمایت مسئولی  11، م 4، م 2، م 1گیری حمایتی عوامل اجرایی )م  جهت

 (11و م  10، م 9، م 6، م 5ها )م  (، نگاه برنامه محور به فعالیت9، م 6، م 1)م 
14 

ها و حمایت  گیری جهت

 برنامه محور

3 
، م 3(، ترغیب دانشجو معلمان )م 8و م  6، م 5، م 4، م 1انگیزه دانشجو معلمان )م 

 (9، م 8، م 7، م 6، م 5(  نیاز به مشارکت فعال دانشجو معلمان )م 8، م 7
13 

ارتقای انگیزه مشارکت  

 دانشجو معلمان
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4 
(  نیاز به  8، م 8، م 6، م 1، م 1عالقه( مسئولی  فرهنگی )م عوامل فردی )رشته مرتبط، 

 (9و م  8، م 6، م 5، م 3نیروی انسانی کارآمد فرهنگی )م 
10 

نیروی انسانی کارآمد  

 فرهنگی

5 
(، فضاسازی مناسب )امکانا   11، م 8، م 6، م 5، م 4، م 2، م 1بودجه و امکانا  )م 

 (8، م 5)م  های فرهنگی فرهنگی( در اجرای برنامه
 بودجه و امکانا  9

6 
های فرهنگی نیاز محور  (  توجه به برنامه8، م 3، م 2، م 1های بومی )م  توجه به برنامه

 (7، م 6، م 5(  توجه به استعدادهای بالقوه دانشجو معلمان )م 5و م  4، م 3، م 2)م 
11 

های بومی و نیاز  برنامه

 محور

7 
(  توجه به محتوای فرهنگی 5، م 3، م 2های فرهنگی )م  پیشنهادها و  توجه به ایده

 (6و م  5، م 2)علمی و کاربردی( پیشنهادی )م 
6 

های   ها و پیشنهاد ایده

 فرهنگی

8 

(  تعامال  فرهنگی  7، م 4، م 3های فرهنگی )م  توافق جمعی بر اجرای برنامه

ای به   (، نگاه تیمی و توسعه11و م  11، م 8، م 6، م 6سازمانی )م  سازمانی و برون

 (10و م  7، م 4های فرهنگی )م  فعالیت

11 
توافق جمعی و تعامال   

 فرهنگی

 بسترسازی فناوری 3 (8، م 7، م 6ایجاد بستر و ظرفیت در فضاهای مجازی )م  9

  9 83 20 مجمود

 

 پاسخ در کنندگان مشارکت،  2مطابق جدول 

 -یفرهنگ یها تیفعال در اثرگذار عوامل سؤال، به

  مقوله 20 به اند؟ کدم انیفرهنگ دانشگاه یاجتماع

 به یفرع مضمون 9 تحت که کردند اشاره یمحور 

 تیحما و ها یر یگ جهت یفراوان  یشتر یب بیترت

 مشارکت زهیانگ یارتقا ،(1 رتبه) محور برنامه

 ازین و یبوم یها برنامه ،(2 رتبه) معلمان دانشجو

 ،(3 رتبه) یفرهنگ تعامال  و یجمع توافق و محور

 امکانا ، و بودجه ،یفرهنگ کارآمد یانسان یروین

 و یباالدست اسناد ،یفرهنگ یها شنهادیپ و هادهیا

 .شدند یبند طبقه یفناور  یبسترساز 

 خصوص در( 11 م) شوندگان مصاحبه از یکی

 یاجتماع -یفرهنگ یها تیفعال بر اثرگذار عوامل

 :است کرده انیب  یچن انیفرهنگ دانشگاه

 -یفرهنگ یها تیفعال شتریب در « ... 

 که ییاجرا عوامل یها یر یگ جهت به دیبا ،یاجتماع

 در و دارند عالقه و تجربه یفرهنگ امورا  در

 عمل دیبا شوند یم واقع مؤثر یفرهنگ یها برنامه

 ... «کرد

 باال در( 5 م) شوندگان مصاحبه از گرید یکی

  یچن معلمان دانشجو مشارکت و زهیانگ بردن

 :داشت اذعان

 یها تیفعال در مشارکت زانیم و زهیانگ »...

 باشد، داوطلبانه دیبا نکهیباا یاجتماع – یفرهنگ

 با دیبا را معلمان دانشجو کار  یا یبرا دیبا اما

 و( یمعنو و یماد یها تیحما با) بیترغ و قیتشو

 یها تیفعال به دانشگاه در ها آن کار یگذار  ارزش

 ...« نمود بیترغ یفرهنگ

  (2 م) شوندگان مصاحبه از یکی ازنظر

 به دیبا آن یفرهنگ عوامل و دانشگاه»...  

 باشند داشته ژهیو توجه یبوم یفرهنگ یها برنامه

  یا معلمان دانشجو یبوم ازین قیطر  از که

 ها آن یبوم یاستعدادها کشف در تواند یم مسئله

 ...« شود واقع مؤثر یفرهنگ یها برنامه یشاداب در

 

 -یفرهنگ یها تیفعال برای مطلوب یالگو -

است؟ چگونهفرهنگیان  دانشگاه یاجتماع

 به وضعیت موجوداجتماعی دانشگاه فرهنگیان با توجه  -های فرهنگی . مطلوبیت فعالیت3جدول 

 مضمون اصلی مضامی  فرعی فراوانی کدهای اولیه ردیف

1 

، م 1ریزی راهبردی فرهنگی )م  (  برنامه10، م 5مدیریت کارآمد فرهنگی )م 

، م 8(  تخصیص بودجه مناسب )م 8، م 7(  تفویض اختیار )م 9، م 7، م 6

های   دستگاه(  همکاری با  6، م 5، م 3(  ایجاد جو سالم و معنوی )م 11

 (8، م 8، م 2، م 1نامه( )م  فرهنگی )ایجاد تفاهم

 مدیریت کارآمد فرهنگی 17

ت
لی
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ف
ت 
بی
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ی  
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2 

(  دانشجو محور 6، م 5، م 2های فرهنگی )م  نیازسنجی مداوم فعالیت

محوری  (  بوم 11، م 9، م 1(  تشویق ایده پردازی فرهنگی )م 4، م 2بودن )م 

 (11، م 2های فرهنگی )م  در فعالیت

10 

نیازسنجی مداوم  

های فرهنگی   فعالیت

 شناختی بر اساس بوم
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3 

(  اصالح فرهنگ دانشجویی  4، م 1های فرهنگی درست )م  آموزش عاد 

مند فرهنگی در اجرای  (  جذب دانشجویان دغدغه5، م 4، م 2با آموزش )م 

(  تربیت فرهنگی دانشجو 9، م 8، م 1ها )م  ها و آموزش آن فعالیت

های  (  مخاطب شناسی فرهنگی در اجرای کارگاه9، م 3، م 1معلمان )م 

 (10، م 7، م 5آموزشی )م 

 آموزش و توانمندسازی 14

4 
های   (  تقویت نشست7، م 6، م 3های علمی )م  ها و انجم  تقویت کانون

 (6، م 1کننده )م  خستههای  (  اجتناب از برنامه6، م 3فرهنگی )م 
7 

ها و   تقویت کانون

 های فرهنگی نشست

 ها تقویت ارزش 5 (10، م 6، م 6، م 6، م 5ها و ابعاد معرفتی )م  تقویت ارزش 5

6 

(  پرورش روحيه كار 10، م 5تقویت روابط اجتماعی دانشجو معلمان )م 

اجرای های دانشجویی در  (  تقویت مشارکت9، م 8، م 5، م 3جمعي )م 

 (10، م 4، م 3های مجازی )م  (  تقویت شبکه11، م 6، م 5، م 3ها )م  برنامه

13 

تقویت کار گروهی و 

های   مشارکت

 دانشجویی

7 

( اجرای برنامه تلفیقی در  8، م 2های انگیزشی مناسب )م  طراحی فعالیت

،  3(  تقویت کارنامه فرهنگی )م 7، م 6، م 3، م 2های فرهنگی )م  فعالیت

 (11، م 5، م 4م 

10 

تقویت انگیزشی و 

حداکثری دانشجو 

 معلمان

  7 76 26 مجمود

 

 یالگو سؤال، به پاسخ در،  3مطابق جدول 

 دانشگاه یاجتماع -یفرهنگ یها تیفعال مطلوب

 یمحور  مقوله 26 به د؟یکن یم میترس چگونه را

 بیترت به یفرع مضمون 7 تحت که کردند اشاره

 ،(1 رتبه) یفرهنگ کارآمد تیر یمد یفراوان  یشتر یب

 یگروه کار تیتقو ،(2 رتبه) یتوانمندساز  و آموزش

 یازسنجین ،(3 رتبه) ییدانشجو یها مشارکت و

 دانشجو یحداکثر  و یزشیانگ تیتقو مداوم،

 و یفرهنگ یها نشست و ها کانون تیتقو معلمان،

 .شدند یبند طبقه ها ارزش تیتقو

 خصوص در( 7 م) شوندگان مصاحبه از یکی

 یاجتماع -یفرهنگ یها تیفعال مطلوب تیوضع

 :نمود اظهار  یچن

 دانشگاه یاجتماع -یفرهنگ یها تیفعال«...

 یاتیعمل و استان در یراهبرد یز یر  برنامه ازمندین

 عمل یآزاد زانیم نکهیا نه است مراکز و سیپرد در

 یبرا شود، گرفته یمرکز  سازمان توسط ها استان

 داده ها استان به تام اریاخت ضیتفو دیبا کار،  یا

 ...»  شود

 م) گرید شوندگان مصاحبه از یکی  یهمچن

 یفرهنگ یتوانمندساز  و آموزش خصوص در( 9

 :داشت انیب معلمان دانشجو

 دانشگاه یبرا اصل در یفرهنگ تیترب«...

 چون چرا؟ شود، یتلق دیبا یجد امر کی انیفرهنگ

 تیترب را یآموزان دانش فردا معلمان دانشجو  یا

 رگذاریتأث جامعه فرهنگ یبرا که نمود خواهند

  …»است

 تیتقو جهت در( 3 م) یگر ید شونده مصاحبه

  یچن ییدانشجو یها مشارکت و یگروه کار

 :دینما یم اظهار

 دانشگاه در یجمع کار هیروح پرورش«...

 از یلیخ ییدانشجو یسراها جمله م  انیفرهنگ

 – یفرهنگ یها برنامه در اجرا کار مشکال 

 ...»کند یم حل را یاجتماع

 

 مطلوب یالگو شدن ییاجرا جهت در  -

 یبرا توان یم را ییراهکارها چه شده یازسنجین

 نمود؟ میترس انیفرهنگ دانشگاه

 
 اجرایی شدن الگوی مطلوب نیازسنجی شده در دانشگاه فرهنگیان . راهکارهای4جدول 

مضمون  مضامی  فرعی فراوانی کدهای اولیه ردیف

 اصلی

(  11، م 6، م 1(  تصحیح نود نگاه به فرهنگ )م 5، م 2، م 2، م 1نیازسنجی صحیح فرهنگی )م  1

 (10، م 5شناسی فرهنگی )م  آسیب
 شناسی فرهنگی آسیب 9

ی 
ها
ار
ک
ه
را

ی
رای
ج
ا

 

(   11، م 6، م 1موقع بودجه فرهنگی )م  (  تأمی  به11، م 7، م 6، م 6مدیریت و رهبری هدفمند )م  2

(  7، م 6، م 6(  حمایت مادی و معنوی از فعاالن فرهنگی )م 6، م 1ها )م  ضمانت اجرایی برنامه

 (8، م 5، م 2کارگیری کارشناسان کارآمد فرهنگی )م  جذب و به

15 
رهبری هدفمند   مدیریت و

 اجتماعی –های فرهنگی  فعالیت

(  8، م 8، م 7، م 6، م 4، م 1ها )م  (  توسعه مشارکت11، م 6تعامال  و ارتباطا  بی  سازمانی )م  3

 (9، م 7، م 6، م 3، م 2ها در اجرا )م  هماهنگی بی  پردیس
13 

ها و  تعامال  و هماهنگی

 ارتباطا 

،  1پذیری در اجرا )م  (  انعطاف4، م 1(  برنامه محوری بومی )م 9، م 8، م 4، م 3، م 2تمرکززدایی )م  4

 (9، م 3م 
 تمرکززدایی 10
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 (7، م 6، م 2های خالقانه )م  (  استقبال از ایده9، م 7، م 6، م 5، م 3ها )م  ایجاد پویایی در برنامه 5
8 

های  پویایی و استقبال از ایده

 خالقانه

 (11، م 9، م 8، م 6، م 4، م 3دانشجو معلمان و کارشناسان )م ایجاد انگیزه در   6
6 

ایجاد انگیزه در دانشجو معلمان 

 و کارشناسان

 بسترسازی و فضاسازی فرهنگی 5 (11، م 7، م 6(  فضاسازی فرهنگی مناسب )م 11، م 6بسترسازی مناسب فرهنگی )م  7

 -های فرهنگی (  ارتقای مهار 6، م 5فرهنگی )م های   آموزش فرهنگ کار گروهی در اجرای فعالیت 8

 (11، م 6هنری )م 
4 

آموزش فرهنگ کار گروهی و 

 ها ارتقاء مهار 

  8 70 21 مجمود

 جهت در سؤال، به پاسخ در،  4مطابق جدول 

 چه شده یازسنجین مطلوب یالگو شدن ییاجرا

 انیفرهنگ دانشگاه یبرا توان یم را ییراهکارها

 اشاره یمحور  یها مقوله 21 به نمود؟ میترس

 بیترت به یفرع مضمون 8 تحت که کردند

 هدفمند یرهبر  و تیر یمد یفراوان  یشتر یب

 تعامال  ،(1 رتبه) یاجتماع – یفرهنگ یها تیفعال

 ییتمرکززدا ،(2 رتبه) ارتباطا  و ها یهماهنگ و

 ،یفرهنگ یازسنجین و یشناس بیآس ،(3 رتبه)

 زهیانگ جادیا خالقانه، یها دهیا از استقبال و ییایپو

 و یبسترساز  کارشناسان، و معلمان دانشجو در

 و یگروه کار فرهنگ آموزش و یفرهنگ یفضاساز 

 .شدند یبند طبقه ها مهار  ارتقاء

 در( 7 م و 6 م) کنندگان مشارکت از یبرخ

 یفرهنگ یها تیفعال مطلوب شدن ییاجرا جهت

 اشاره یمناسب یراهکارها به انیفرهنگ دانشگاه در

 :ها آن ازنظر که اند داشته

 – یفرهنگ یها تیفعال یرهبر  و تیر یمد ...»

 ضمانت با و هدفمند یستیبا دانشگاه در یاجتماع

 تیحما با و هوشمندانه ،(6 م) باشد باال ییاجرا

 در و( 7 م و 6 م) یفرهنگ فعاالن از یمعنو و یماد

 تیمأمور  که دانشگاه یتیترب اهداف یراستا

 ...« بخورد رقم ستیبا یم گراست،

 خصوص در( 6 م) زین کنندگان مشارکت گرید

 :داشت انیب یسازمان  یب ارتباطا  و تعامال 

 – یفرهنگ یها تیفعال مطلوب یاجرا در...»

  یب یفرهنگ تعامال  و ارتباطا  یاجتماع

 ژهیو به فرهنگ یمتول یها دستگاه

 به یضرور  گرید هایدانشگاه و وپرورش آموزش

 ...«رسد یم نظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الگوی مفهومی مستخرج از کدگذاری 1شکل 

، انگیزه پایی  دانشجو معلمان، تمرکز محوریوضعیت موجود: 

تمرکز بر  ، اجتماعی -های فرهنگیگستردگی و تداخل فعالیت

 اجرا نظمی دربی، ضعف بستر فناوری، شورایی بودن

، آموزش و توانمندسازی، مدیریت کارآمد فرهنگی وضعیت مطلوب:

، تقویت انگیزش، های دانشجویی، نیازسنجی مداومتقویت مشارکت

 هاتقویت ارزش، های فرهنگیها و نشستتقویت کانون

 شکاف

، محورها و حمایت برنامه گیریجهتاجتماعی:  -های فرهنگیها اثرگذار بر فعالیتمؤلفه

، توافق جمعی و تعامال  فرهنگی، های بومی و نیاز محوربرنامه، ارتقای انگیزه مشارکت

اسناد ، های فرهنگیها و پیشنهادبودجه و امکانا ، ایده، نیروی انسانی کارآمد فرهنگی

  باالدستی، بسترسازی فناوری

 

ها و هماهنگیراهکارهای اجرایی: مدیریت و رهبری هدفمند، تعامال  و 

شناسی و نیازسنجی فرهنگی، پویایی و ارتباطا ، تمرکززدایی، آسیب

های خالقانه، ایجاد انگیزه، فضاسازی مناسب و فرهنگ کار  استقبال از ایده

 گروهی
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 موجود، مقوال  به توجه با ت،یدرنها

 نمود  ییتب  یچن توان یم یاصل و یفرع  یمضام

 -یفرهنگ یها تیفعال موجود تیوضع که

 انیفرهنگ دانشگاه در ی دانشجو معلماناجتماع

 دانشجو  ییپا زهیانگ ،(1 رتبه) یتمرکزمحور  با

 یها تیفعال تداخل و یگستردگ ،(2 رتبه) معلمان

 مطلوب تیوضع  ... و( 3 رتبه) یاجتماع -یفرهنگ

 ،(1 رتبه) یفرهنگ کارآمد تیر یمد تیمحور  با

 ،(2 رتبه) ی دانشجو معلمانتوانمندساز  و آموزش

 رتبه) ییدانشجو یها مشارکت و یگروه کار تیتقو

 ها یر یگ جهت همچون   اثرگذار عوامل با که...  و( 3

 زهیانگ یارتقا ،(1 رتبه) محوربرنامه هایتیحما و

 یها برنامه ،(2 رتبه) معلمان دانشجودر   مشارکت

 تعامال  و یجمع توافق و محور ازین و یبوم

 یها تیفعال یازسنجین در...  و( 3 رتبه) یفرهنگ

 فهم قابل ی دانشجو معلماناجتماع – یفرهنگ

  یا در مطلوب جینتا به دنیرس یبرااما، . است

 و تیر یمد همچون  ییاجرا یراهکارها ،یازسنجین

 یاجتماع – یفرهنگ یها تیفعال هدفمند یرهبر 

 رتبه) ارتباطا  و ها یهماهنگ و تعامال  ،(1 رتبه)

 شکل) باال مدل مطابق...  و( 3 رتبه) ییتمرکززدا ،(2

 .است مفروض( 1

 

 یپژوهش، سطح معنادار  یدر بخش کم  

  یتمام یبرا رنوفیاسم -آزمون کلموگروف

است.   05/0تر از مقدار  پژوهش بزرگ یرهایمتغ

  عیتوز  یپژوهش دارا رهايیمتغ  یتمام جهیدرنت

سؤاال    ی تک تکبه بررس ادامه. در استنرمال 

 داده می شود.   پژوهش پاسخ

  یها تیموجود فعال  تیاول: وضع سؤال

چگونه  انیدر دانشگاه فرهنگ  یاجتماع -یفرهنگ

تک   Tبرای پاسخ به ای  سوال از آزمون  است؟

 5ای استفاده گردیده که نتایج به شرح جدول نمونه

 اراهه گردیده است.

 

 اجتماعی -های فرهنگی . نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی وضعیت موجود فعالیت5جدول 

 میانگی  متغیر
انحراف 

 معیار

 مقدار آماره

T 

سطح 

 معناداری

اختالف 

 هامیانگی 

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایی 

 تمرکز محوری
35/3 691/0 692/9 001/0 356/0 284/0 429/0 

 نظمیبی
54/2 940/0 053/9- 001/0 453/0- 551/0- 354/0- 

 انگیزه پایی 
15/3 704/0 231/4 001/0 158/0 084/0 323/0 

 شورایینظام  
42/3 753/0 643/10 001/0 427/0 348/0 506/0 

 گستردگی و تداخل
77/2 882/0 687/4- 001/0 220/0- 313/0- 128/0- 

 ضعف بستر فناوری
85/2 023/1 601/2- 010/0 141/0- 248/0- 034/0- 

 

مشخص   5جدول  هایطور که از داده همان

  رهایمتغ  یتمام یبرا یاست، سطح معنادار 

  یفرض برابر    یاست  بنابرا 05/0تر از مقدار  کوچک

. با توجه  شودی( رد م3با مقدار متوسط )  یانگیم

موجود تمرکز    تیوضع  ،یانگیم  ریبه مقاد

در دانشگاه    ییو نظام شورا  ییپا زهیانگ ،یمحور 

  تیان باالتر از سطح متوسط و وضعیفرهنگ

و تداخل و ضعف  یگستردگ  ،نظمییوجود بم

از   تر ییپا انیدر دانشگاه فرهنگ  یبستر فناور 

 .سطح متوسط است

  یها تیمطلوب فعال  تیدوم: وضع  سؤال

چگونه  انیدر دانشگاه فرهنگ  یاجتماع -یفرهنگ

تک   Tبرای پاسخ به ای  سوال از آزمون  است؟

 6ای استفاده گردیده که نتایج به شرح جدول نمونه

 اراهه گردیده است.
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 اجتماعی -های فرهنگی . نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی وضعیت مطلوب فعالیت6جدول 

 میانگی  متغیر
انحراف 

 معیار

 مقدار آماره

T 

سطح 

 معناداری

اختالف 

 هامیانگی 

 %95فاصله اطمینان 

 باال حد حد پایی 

 020/1 863/0 941/0 001/0 556/23 751/0 94/3 مدیریت کارآمد فرهنگی

 134/1 974/0 054/1 001/0 989/25 762/0 05/4 اجتماعی -های فرهنگینیازسنجی مداوم از فعالیت

 134/1 953/0 043/1 001/0 796/22 860/0 04/4 آموزش و توانمندسازی

 101/1 932/0 017/1 001/0 745/23 802/0 01/4 های فرهنگیها و نشستتقویت کانون

 050/1 870/0 960/0 001/0 956/20 861/0 96/3 های دانشجوییتقویت کار گروهی و مشارکت

 037/1 861/0 949/0 001/0 196/21 841/0 94/3 تقویت انگیزش دانشجویان

 

مشخص   6های جدول طور که از داده همان

است، سطح معناداری برای تمامی متغیرها  

است بنابرای  فرض برابری   05/0تر از مقدار  کوچک

شود. با توجه  ( رد می3) میانگی  با مقدار متوسط

تمامی   مطلوب به مقادیر میانگی ، وضعیت

 در اجتماعی -فرهنگی های متغیرهای فعالیت

 ط است.باالتر از سطح متوس فرهنگیان دانشگاه

 از نیازسنجی هایسؤال سوم: شاخص

 اجتماعی بر مبنای عالقه -فرهنگی های فعالیت

 شده است؟ بندی دانشجومعلمان چگونه اولویت

برای پاسخ به ای  سوال از آزمون رتبه بندی  

 7فریدم  استفاده گردیده که نتایج به شرح جدول 

 اراهه گردیده است. 8و 

 
 های فرهنگیبندی فعالیت . نتایج آزمون فریدم  برای اولویت7جدول 

 مقدار آماره کای دو هامیانگی  رتبه متغیر
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 بندی رتبه

 های دینی، مذهبی و قرآنی برنامه
58/3 

734/52 5 001/0 

2 

 هنری -ها و سمینارهای فرهنگی مسابقهها،  جشنواره
10/3 

6 

 مهارتی فرهنگی –های تخصصی  ها و نشست کارگاه
55/3 

3 

 خوانی مطالعه و کتاب
85/3 

1 

شرکت در جلسا  نقد و بررسی مساهل فرهنگی 

 52/3 جامعه
4 

 های نوی  فرهنگی فناوری
40/3 

5 

های   بندی فعالیت ، در اولویت7مطابق جدول 

خوانی در رتبه  فرهنگی عالقه به مطالعه و کتاب

، شرکت در 85/3مندی با میانگی   اول عالقه

های دینی، مذهبی و قرآنی در مرتبه دوم با   برنامه

های و   و مشارکت در کارگاه 58/3میانگی  

مهارتی فرهنگی در رتبه    -های تخصصی نشست

قرار دارد و شرکت در   55/3انگی  سوم با می

جلسا  نقد و بررسی مساهل فرهنگی جامعه و  

ها  های نوی  فرهنگی و شرکت در جشنواره فناوری

های چهارم  هنری در اولویت  –و مسابقا  فرهنگی 

 تا ششم قرار دارد.

 

 

 



 ییاجرا یبا اراهه راهکارها انیدانشگاه فرهنگ  یاجتماع –یفرهنگ  یهاتیفعال  لیتحل

 

14 |    

 

 های اجتماعیبندی فعالیت اولویت. نتایج آزمون فریدم  برای 8جدول 

 درجه آزادی مقدار آماره کای دو هامیانگی  رتبه متغیر
سطح 

 معناداری
 بندی رتبه

 زیست های حوزه محیط برنامه
28/3 

933/33 5 001/0 

5 

 تفریحی -های ورزشی برنامه
22/3 

6 

 اجتماعی -مهارتی علمی –های تخصصیها و نشست کارگاه
66/3 

1 

 های بازدید و اردو برنامه
62/3 

3 

 های خیرانه و خیرخواهانه فعالیت
65/3 

2 

 اجرای نمایش و تئاتر و موسیقی
57/3 

4 

 

های  بندی فعالیت ، در اولویت8مطابق جدول 

-ها و نشست اجتماعی عالقه به شرکت در کارگاه

اجتماعی در رتبه  -مهارتی علمی  -های تخصصی

، شرکت در  66/3مندی با میانگی   اول عالقه

های خیرانه و خیرخواهانه در مرتبه دوم با   فعالیت

های بازدید و  و مشارکت در برنامه 65/3میانگی  

قرار دارد و    62/3اردو در رتبه سوم با میانگی  

های اجرای نمایش و   همچنی  شرکت در فعالیت

زیست و   محیط حوزه های وسیقی، برنامهتئاتر و م

های چهارم  تفریحی در اولویت -ورزشی های برنامه

 تا ششم قرار دارد.

 بر اثرگذار مهم سؤال چهارم: عوامل

فرهنگیان  دانشگاه اجتماعی -فرهنگی های فعالیت

برای پاسخ به  اند؟کدام کنندگاناز دیدگاه مشارکت

و همبستگی استفاده   AVEای  سوال از آزمون 

اراهه گردیده  9گردیده که نتایج به شرح جدول 

 است.

برای پاسخ به پرسش چهارم از تحلیل عاملی  

 شده است. تأییدی استفاده

 های تحقیقو همبستگی بی  شاخص AVE. 9جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر ردیف

               0.779 انگیزه و مشارکتارتقای  1

             0.908 0.566 های اجتماعی ارتقای بستر شبکه 2

           0.850 0.701 0.527 های فرهنگی ها و پیشنهاد ایده 3

         0.897 0.700 0.678 0.590 های بومی و نیاز محور برنامه 4

       0.887 0.693 0.621 0.666 0.547 بودجه و امکانا  5

     0.896 0.588 0.641 0.668 0.723 0.489 تعامال  فرهنگی و توافق مشترک 6

   0.904 0.506 0.535 0.537 0.436 0.498 0.460 ها ها و حمایت گیری جهت 7

 0.898 0.532 0.619 0.743 0.696 0.636 0.704 0.601 نیروی انسانی کارآمد 8

مشخص   9 های جدولطور که از داده همان

شده برای   است، جذر میانگی  واریانس استخراج

هر متغیر بیشتر از همبستگی آن متغیر با سایر  

-بنابرای  روایی تشخیصی متغیر متغیرها است 

های پژوهش برای تحلیل عاملی مورد تأیید است.  

( ضرایب تخمی  استاندارد و 2( و )1) هایشکل

داری مدل تحلیل عاملی تأییدی اعداد معنی

 دهند. پژوهش را نشان می
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 گیری پژوهش . بارهای عاملی استاندارد مدل اندازه2شکل 

 
 گیری پژوهش مدل اندازه t-value. ضرایب معناداری 3شکل 
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 مدل گیری از نتیجه و بحث از قبل

شده نیکوهی برازش مدل موردبررسی قرار   استخراج

های بررسی کفایت   شاخص  10گرفت که در جدول 

 گیری آمده است. مدل اندازه

 گیری کفایت مدل اندازههای بررسی   . شاخص10جدول 

 𝑅2 𝑄2 𝑓2 متغیر

 956/0 280/0 489/0 ارتقای انگیزه و مشارکت

 770/2 581/0 735/0 های اجتماعی ارتقای بستر شبکه

 195/2 472/0 687/0 های فرهنگی ها و پیشنهاد ایده

 796/2 568/0 737/0 های بومی و نیاز محور برنامه

 332/2 526/0 700/0 بودجه و امکانا 

 949/1 507/0 661/0 تعامال  فرهنگی و توافق مشترک

 831/0 354/0 454/0 ها ها و حمایت گیری جهت

 684/2 563/0 729/0 نیروی انسانی کارآمد

 عنوان مقدار مالك براي مقادير ضعيف، متوسط و قوي به ترتیب به 𝑅2برای 67/0و  33/0، 19/0سه مقدار 

 بيني كم، متوسط و قويبه ترتیب قدر  پيش 𝑄2برای 35/0و  15/0، 02/0سه مقدار 

 به ترتیب نشان از اندازه تأثیر کوچک، متوسط و بزرگ 𝑓2برای 35/0و  15/0، 02/0سه مقدار 

R( مقدار10) با توجه به جدول 2
شده  محاسبه  

زای تحقیق مناسب بودن درون هایبرای سازه

کند. مقدار معیارساختاری را تاهید میبرازش مدل

Q 2

بینی   شده نیز، نشان از قدر  پیش محاسبه  

زای درون  هایمناسب مدل در خصوص سازه

تحقیق و برازش مناسب مدل ساختاری را تاهید  

 وجود در  f2کند. همچنی  مقادیر شاخصمی

 .دهدجدول باال مناسب بودن شاخص را نشان می

 . نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری11جدول 

 (βبار عاملی ) مسیر ردیف
 داریعدد معنی

(t-value) 

نتیجه 

 آزمون

 تأیید 092/18 674/0 اجتماعی-های فرهنگی فعالیت  ←ها  ها و حمایت گیری جهت 1

 تأیید 572/18 699/0 اجتماعی-های فرهنگی فعالیت  ←ارتقای انگیزه و مشارکت  2

 تأیید 200/49 854/0 اجتماعی-های فرهنگی فعالیت  ←نیروی انسانی کارآمد  3

 تأیید 218/43 837/0 اجتماعی-های فرهنگی فعالیت  ←بودجه و امکانا   4

 تأیید 056/54 858/0 اجتماعی-های فرهنگی فعالیت  ←های بومی و نیاز محور  برنامه 5

 تأیید 729/40 829/0 اجتماعی-های فرهنگی فعالیت  ←های فرهنگی  ها و پیشنهاد ایده 6

 تأیید 672/33 813/0 اجتماعی-های فرهنگی فعالیت  ←تعامال  فرهنگی و توافق مشترک  7

 تأیید 987/49 857/0 اجتماعی-های فرهنگی فعالیت  ←های اجتماعی  ارتقای بستر شبکه 8

های   طور که از داده در بررسی کلی مدل، همان

مشخص است، تمامی هشت عامل    11جدول 

اجتماعی -های فرهنگی موردبررسی بر فعالیت

تأثیر معناداری دارند. همچنی  با توجه به مقادیر  

های  شود که برنامه بارهای عاملی مشخص می

( در رتبه اول β=858/0) بومی و نیاز محور

 های اجتماعی تأثیرگذاری، ارتقای بستر شبکه

(857/0=βدر رتبه دوم، نیروی انسانی کارآمد ) 

(854/0=β در رتبه سوم، بودجه و امکانا ) 

(837/0=βدر رتبه چهارم، ایده ) های   ها و پیشنهاد

( در رتبه پنجم، تعامال   β=829/0) فرهنگی

( در رتبه  β=813/0) فرهنگی و توافق مشترک

( در رتبه β=699/0) ششم، ارتقای انگیزه و مشارکت

( در β=674/0) ها ها و حمایت گیری و جهت هفتم

 -های فرهنگی رتبه هشتم تأثیرگذاری بر فعالیت

 اجتماعی قرار دارند.

 هایتفعالی اجرایی سؤال پنجم: راهکارهای 

 اساس بر فرهنگیان دانشگاه در اجتماعی -فرهنگی

برای پاسخ به ای  سوال از آزمون  اند؟کدام اولویت

رتبه بندی فریدم  استفاده گردیده که نتایج به  

 اراهه گردیده است. 12شرح جدول 

 
 اجتماعی -های فرهنگیبندی راهکارهای اجرایی فعالیت اولویت. نتایج آزمون فریدم  برای 12جدول 

 درجه آزادی مقدار آماره کای دو هامیانگی  رتبه متغیر
سطح 

 معناداری
 بندی رتبه
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 شناسی و نیازسنجی فرهنگی آسیب

17/3 

810/53 5 001/0 

5 

 مدیریت و رهبری هدفمند

34/3 
3 

 تعامال  و ارتباطا 

60/3 
2 

 تمرکززدایی

29/3 
4 

 پویایی در اجرا

80/3 
1 

 تقویت آموزش و تربیت فرهنگی

80/3 
1 

 

توان اذعان نمود   می  12های جدول مطابق با داده

تر از مقدار  سطح معناداری آزمون فریدم  کوچک

 اجرایی است بنابرای  فرض برابری راهکارهای 05/0

 دانشگاه در اجتماعی -فرهنگی هایفعالیت

ها  شود. از ستون میانگی  رتبهرد می فرهنگیان

 دهنده در مشخص است که  از دیدگاه افراد پاسخ

پویایی در »اولویت راهکارهای  فرهنگیان دانشگاه

با  «)تقویت آموزش و تربیت فرهنگی»و « اجرا

تعامال  و » ( در رتبه اول، راهکار80/3میانگی  رتبه 

( در رتبه دوم، راهکار 60/3با میانگی  رتبه «)ارتباطا 

(  34/3با میانگی  رتبه «)مدیریت و رهبری هدفمند»

با میانگی  رتبه «)تمرکززدایی»در رتبه سوم، راهکار 

شناسی و   آسیب»( در رتبه چهارم و راهکار 29/3

( در رتبه  17/3با میانگی  رتبه «)نیازسنجی فرهنگی

 ت.پنجم اس

 

 بحث و نتیجه گیری

  های فعالیت هدف پژوهش حاضر، تحلیل

با اراهه  انیدانشگاه فرهنگ  یاجتماع - یفرهنگ

ها، در بخش   راهکارهای اجرایی بود. مطابق یافته

  85آمده،  دست های به کیفی پس از تحلیل داده

  31کد اولیه استخراج شد که   300واره از مفهوم

اصلی )وضعیت  مضمون   4مضمون فرعی در قالب 

  7) مضمون فرعی(، وضعیت مطلوب  7) موجود

های   های اثرگذار بر فعالیت مؤلفه مضمون فرعی(،

مضمون فرعی(، اراهه   9) اجتماعی -فرهنگی

مضمون فرعی((    8) راهکارهای پیشنهادی

 بندی گردید. طبقه

طور خالصه، با توجه به مقوال  موجود،   به

ستنباط  توان چنی  ا مضامی  فرعی و اصلی می

 -های فرهنگی نمود که وضعیت موجود فعالیت

 اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان با تمرکزمحوری،

معلمان، گستردگی و تداخل   انگیزه پایی  دانشجو

و غیره  وضعیت   اجتماعی -های فرهنگی فعالیت

مطلوب با اولویت  محوریت مدیریت کارآمد فرهنگی، 

و   آموزش و توانمندسازی، تقویت کار گروهی

های دانشجویی و غیره که با عوامل اثرگذار  مشارکت

ها و حمایت برنامه محور،  گیری آن مانند  جهت

 های معلمان، برنامه دانشجو مشارکت انگیزه ارتقای

 تعامال  و جمعی محور و توافق نیاز و بومی

 –های فرهنگی  فرهنگی و غیره در نیازسنجی فعالیت

درک است.   قابلکنندگان  اجتماعی از نظر مشارکت

-همچنی ، برای رسیدن به نتایج مطلوب در فعالیت

اجتماعی، راهکارهای اجرایی همچون   -های فرهنگی

 – فرهنگی های فعالیت هدفمند رهبری و مدیریت

ارتباطا  و  و ها هماهنگی و اجتماعی، تعامال 

 توصیه شده است. تمرکززدایی

کنندگان در پژوهش به  های مشارکت پاسخ

در    یاجتماع -یفرهنگ  یهاتیوجود فعالم  تیوضع

مضمون فرعی به ترتیب   7، در انیدانشگاه فرهنگ

بیشتری  فراوانی شامل: تمرکزمحوری، انگیزه پایی   

های  معلمان، گستردگی و تداخل فعالیت دانشجو



 ییاجرا یبا اراهه راهکارها انیدانشگاه فرهنگ  یاجتماع –یفرهنگ  یهاتیفعال  لیتحل

 

18 |    

 

-اجتماعی، تمرکز بر شورایی بودن فعالیت -فرهنگی

 نظمی در ها و ضعف بستر فناوری در دانشگاه و بی

اجتماعی و درنهایت   -های فرهنگیاجرای برنامه

بندی   شکاف موجود تا رسیدن به مطلوبیت طبقه

ی ای  سؤال پژوهشی  شدند. در تبیی  یافته های کم 

تمرکز   موجود با توجه به مقادیر میانگی ، وضعیت

 دانشگاه محوری، انگیزه پایی  و نظام شورایی در

 موجود تفرهنگیان باالتر از سطح متوسط و وضعی

نظمی، گستردگی و تداخل و ضعف بستر فناوری  بی

تر از سطح متوسط بوده فرهنگیان پایی  دانشگاه در

 ,.al  های ها با بخشی از نتایج پژوهش است. ای  یافته

Qaedali & Ashouri  (2020) ،Amidi mazaheri & et al., 

(2011) ،Barghi & Ghassanzadeh (2019) ،Osareh et al 

(2011)  ،Neistani & Rameshgar (2013)    .همسو است

دهد که   آمده نشان می دست های به یافته

گرفته در   اجتماعی انجام -های فرهنگی فعالیت

رغم  دانشگاه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و علی

های صور  گرفته، راه برای توسعه کمی و   تالش

های پژوهش،   کیفی آن باز است. همسو با یافته

وجود سه  ، Qaedali & Ashouri  (2020)ج مطالعه نتای

ازجمله:   یفرهنگ  یها تیدر فعال  یضعف اساس

و  یضعف در شناخت هدف، ضعف در سامانده

  تیو ضعف در شناخت وضع ها تیفعال  یز یر  برنامه

 ردیگ یدر آنجا صور  م  تیکه فعال  یطیمح  یفرهنگ

 ,Amidi mazaheriنتایج مطالعه کیفی   .دهد نشان میرا  

et al., (2011)  ،های فعالیت های موجود در چالش نیز  

فرهنگي، اجتماعي و تربيتي در دانشگاه علوم پزشكي 

گذاری نموده است اعم از   را در چهار دسته هدف

مشكال  مرتبط با ماهيت فرهنگ، مشكال  مرتبط  

، مشكال  مرتبط با  علمی هیئتبا اعضاي  

  مطالعه دانشجويان، مشكال  مرتبط با سازمان. اي 

براي   بلندمد  ریزی برنامهبر اهميت و لزوم 

فرهنگي و مشاركت فعال اعضاي    های فعالیت

ايجاد فضاي گفتماني در قالب جلسا   علمی، هیئت

آزاداندیشی،   های کرسیاستادان و   اندیشی هم

ي مناسب كيفي و كم    های شاخصهمچني  تدوي   

فرهنگي، تربيتي و   های فعالیتبراي سنجش  

در تبیی  ای    .کند تأکید میي در دانشگاه اجتماع

 جريان يك پرورشتوان گفت که  ها می یافته

 جسماني،های  زمینه درجانبه   همهو   چندبلعدي

و فرهنگی است و عاطفي، اجتماعي  شناختي،

هدف اصلي آموزش عالي، پرورش نيروى   که ازآنجایی

  مربوطه است ابعاد الزمماهر است،   انسانى

  در نگاه (KHarazi, 2009) قرار گيرد خاصي موردتوجه

امروزی، دانشگاه به مثابه  جامعه دانشمندان  

نگریسته می شود و کارکردها و نقش های فرهنگی، 

و به   اجتماعی و سیاسی آن مدنظر قرار می گیرد.

  اجتماعی-هاي فرهنگيعاليتهمی  منظور ف

 رايطبهبود شبراي  مي دانند ابزاري را جوياندانش

 بستر و زيربنا عنوان به و دانشجويان يادگيري

نظام امروزي حال و کارآمدي برای   ضروري و طبيعي

و از آنجاکه، اهداف کالن دانشگاه فرهنگیان در  آينده

را یک  دانشگاه ای    در  پرورش معلم گاهیجا، 1404افق 

عنوان یک نهادی   برای  اساس به. داندمی ضرور 

ضم   جتماعی،  ا -های فرهنگی مهم در انتقال ارزش

 یساز یدرون  ۀ یزم، باید انیدانشجو یازهایتوجه به ن

را در دانشجویان فراهم   اجتماعی -گیفرهن  های ارزش

 سازند.

عوامل و  کنندگان در پاسخ به  مشارکت

  یاجتماع -یفرهنگ  های فعالیتدر  اثرگذار   های مؤلفه

های محوری اشاره   مقوله  20به  ،انیدانشگاه فرهنگ

مضمون فرعی به ترتیب بیشتری     8کردند که تحت 

ها و  گیری کرده است که با جهت  فراوانی را کسب

 مشارکت انگیزه حمایت برنامه محور، ارتقای

محور و  نیاز و بومی های معلمان، برنامه دانشجو

فرهنگی، نیروی انسانی   تعامال  و جمعی توافق

 و هاکارآمد فرهنگی، بودجه و امکانا ، ایده

فرهنگی، اسناد باالدستی و بسترسازی   های پیشنهاد

ی پژوهش نیز  طبقه فناوری بندی شدند. در بخش کم 

های   تمامی هشت عامل موردبررسی بر فعالیت
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اجتماعی تأثیر معناداری دارد. همچنی  با -فرهنگی

های بومی و   توجه به مقادیر بارهای عاملی، برنامه

ر  نیاز محور، در رتبه اول تأثیرگذاری، ارتقای بست

های اجتماعی، در رتبه دوم، نیروی انسانی   شبکه

کارآمد در رتبه سوم، بودجه و امکانا  در رتبه چهارم، 

های فرهنگی در رتبه پنجم،  ها و پیشنهاد ایده

تعامال  فرهنگی و توافق مشترک در رتبه ششم، 

ارتقای انگیزه و مشارکت در رتبه هفتم و 

ول تا هشتم  های ا ها در رتبه ها و حمایت گیری جهت

 Neistaniهای  ها با نتایج پژوهش قرار دارند. ای  یافته

& Rameshgar (2013) ،Khanifar & mousavi (2011)   

در بخشی     Neistani & Rameshgar (2013)همسو است. 

 یبرا نهیزم جادیااز مطالعه خود عواملی مانند 

 ان،یبالقوه دانشجو یها ییپرورش استعدادها و توانا

 یبرا نهیزم جادیدانشگاه، ا  طیعالقه به مح جادیا

 یبرا نهیزم جادیا ،یتجربه مشارکت و کار گروه

و پاسخگو بودن در قبال  یر یپذ تیمسئول   یتمر 

حِل   یبرا انیعالقه در دانشجو جادیمحوله، ا  فیوظا

  یمساهل و معضال  دانشگاه و جامعه، تمر 

ازجمله را  ها تیفعال  تیر یو مد یز یر  برنامه

در    اجتماعی -یفرهنگ  یها تیفعال  ا یخصوص

  های اند. در ای  راستا، یافته ذکر کرده هادانشگاه

که    دهد نشان می  Khanifar & mousavi (2011) مطالعه

 عواملی مانند  ساز فرهنگدانشگاه    تحقق یبرا

 ،یفکر   یمبان  سازی غنی ،ییمحتوا  های زیرساخت

از  و استفاده یابتکار  های طرح،  ها برنامه فوق

برای  است.  و ضروری الزم دیجد یو الگوها ها روش

وه بر ال عفرهنگیان   دانشگاهتوان گفت که   می اساس

  سازی غنیو  دیبازتولوظیفه  ،یآموزش - یرسالت علم

و   دارد  عهدهبر  اجتماعی -یفرهنگ  یهاو ارزش یمبان

کارگیری الگوهای  در ای  مسیر باید با تغییر رویه و به

اجتماعی ای  مهم را  -های فرهنگی جدید در فعالیت

 به انجام رساند.

 توان اذعان نمود که ها می تبیی  ای  یافته در

 زشیانگتواند در ایجاد  می چنی  سازوکارهایی جادیا

  اجتماعی -های فرهنگی فعالیت ییایو پو

روزآم  د طور مثال  به ،مؤثر واقع شودیی  دانش  جو

اجتماعی بسیار مهم است -یفرهنگ  صهدر عر   بودن

در حال حاضر   ،یمجاز   یایتوجه و ورود ب  ه دن عدم و

 ،ییدانش  جو  های محیطدر  اتفاقاً  و  ستین  ممک 

  یطیش  را  در .مقوله پرداخت   یبد ازپیش بیش دیبا

 اجتماعی در -های فرهنگی برنامهو  ها فعالیتکه  

توجه به ای   ،شود میمواجه    رکود با ها دانشگاه

و  ها فعالیت شبردیدر پ  تواند عوامل تأثیرگذار می

 اجتماعی ثمربخش باشد. -یفرهنگ  های برنامه

  های فعالیتمطلوب    یالگوسؤال در پاسخ به  

 از نظر دانشگاه  یاجتماع -یفرهنگ

ه شداشاره   یمحور    مقوله  26به  کنندگان، مشارکت

   یشتر یب بیبه ترت یمضمون فرع  7که تحت   است

، آموزش و یکارآمد فرهنگ  تیر یمدی   فراوان

و   یکار گروه  تی، تقوی دانشجو معلمانتوانمندساز 

 تیمداوم، تقو  یازسنجی، نییشجودان  های مشارکت

 تی، تقومعلمان دانشجو یو حداکثر  یزشیانگ

 ها ارزش تیو تقو یفرهنگ  های نشستو   ها کانون

ی پژوهش نیز، با   شدند.  بندی طبقه در بخش کم 

تمامی   مطلوب توجه به مقادیر میانگی ، وضعیت

 در اجتماعی -فرهنگی های متغیرهای فعالیت

باالتر از سطح متوسط قابل درک  فرهنگیان دانشگاه

 توان گفت که است. چراکه، در تبیی  ای  یافته می

تنود و های م ریزی فعالیت داشت  دید وسیع و برنامه

 -یفرهنگ  یازهایو ن ها سلیقهتمام  دادن   پوشش

  زمینه یآور  و فراهم انیدانش  جواجتماعی  

در تمام ابعاد اجتماعی   – یفرهنگ  عاالنمش  اركت ف

یزه تا اجرا، رغبت و انگ یحااز طر  تیفعال و مراحل هر

  کرده، شتریرا ب انیدانشجو  تیحضور و فعال

به  یو اجتماع یفرهنگ  ازنظررا  پرتکاپویی یطیمح

 Delanty آمده، دست آورد. در راستای نتایج به میوجود  
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 است که نهادی گاهدانشبر ای  باور است که    (2001)

جامعه، تعامل و تعادل برقرار   یفرهنگاختارهای  سبا  

 یا  بازتابگاه، ارتباطنهاد دانش  ینقش اصل  و کند یم

  دگاه،یداساس ای    ی تعریف شده است. برو شهروند

  گیری جهت  ییو تع یفرهنگ  یلگوهاا تحول کردنم

. دانشگاه است  فیوظا تری  مهمجامعه، از   یفرهنگ

 Mehnati های پژوهش های ای  نتیجه با نتایج یافته

najafabadi, et al., (2020)،  دهد   که نشان می

  ینحوه و نود ا  و در دانشگاه  یفرهنگ  های فعالیت

آن   یدانشگاه در فرهنگ  ییسزا به ریتأث ها فعالیت

  های دانشجویی، ها و انجم  د و تشکلدانشگاه دار 

، ترویج کتاب و  اردوها ،ها نمایشگاه،  ها جشنوارهنود 

هستند كه    یفرهنگ  های برنامه گریو دخوانی  کتاب

دهند،   میدانشگاه را نشان    کی یفرهنگ ساخت

 Ganji, Niaziهمخوانی دارد. بخشی از نتایج مطالعه 

& Heydarian (2017)  از   تمنديیرضا دهد نیز نشان می

-یفرهنگ  مشاركت دانشگاه بر  یتیحما های سیاست

و اساتید تأثیر بسزایی دارد. در  انیدانشجو  اجتماعی

انعطاف و پویایی و   ،ImamJumeh (2015)ای  ارتباط، 

حال پافشاری بر اصول، جذابیت مشرود و  درعی 

ده از تأکید برجذب، مشارکت دادن آحاد جامعه، استفا

ها را جزو اصول حاکم بر عملیا    تمام ظرفیت

گیری   داند و چنی  نتیجه ها میفرهنگی در دانشگاه

 یفرهنگ  های ظرفیتدر جهت درک    الشت کند که می

 و...( یفرهنگ  ورسوم آدابباورها،  ها،ز این) انیدانشجو

های  ی  و تطابق فعال و پویای برنامهتوسط مسئول

  مهارتی و یارتباط ،یروح-یستزی یهاز این  اجرایی با

 ضروری است. انیدانشجو

مطلوب   یشدن الگو  ییاجرا راهکارهای تبیی  در

محوری    مقوله  21به  کنندگان مشارکت ،شده  توصیه

مضمون فرعی به ترتیب   8اند که در اشاره نموده

 هدفمند رهبری و بیشتری  فراوانی، مدیریت

 و اجتماعی، تعامال  – فرهنگی های فعالیت

شناسی  ارتباطا ، تمرکززدایی، آسیب و ها اهنگیهم

 های ایده از استقبال و و نیازسنجی فرهنگی، پویایی

 و معلمان دانشجو در انگیزه خالقانه، ایجاد

فرهنگی و  فضاسازی و کارشناسان، بسترسازی

ها قابل   مهار  ارتقاء و گروهی کار فرهنگ آموزش

ی راهکارهایدرک هستند. در یافته  اجرایی های کم 

 دانشگاه در اجتماعی -فرهنگی هایفعالیت

ها مشخص است  فرهنگیان، از ستون میانگی  رتبه

کنندگان، اولویت راهکارهای  که  از دیدگاه شرکت

تقویت آموزش و تربیت  »و « پویایی در اجرا»

« تعامال  و ارتباطا »در رتبه اول، راهکار « فرهنگی

در « ی هدفمندمدیریت و رهبر »در رتبه دوم، راهکار 

در رتبه چهارم و « تمرکززدایی»رتبه سوم، راهکار 

در رتبه « شناسی و نیازسنجی فرهنگی آسیب»راهکار 

توان اذعان   های می پنجم است. در تبیی  ای  یافته

  یاجتماع - یفرهنگ  زهدر ح  و  تیر یمدنمود که  

و مش  ارکت،   یدهس  ازمان ،یز یر برنامه  ش  امل

   دیاس  ت و با یابینظار  و ارز قانه و  ال خ تیهدا

کرد که نقش دانش  جو در آن    یز یر برنامه ای گونه به

انسجام   ،یباشد و همچن تر پررنگ ازپیش بیش

 مختلف و متنود  فیها با در نظر داشت  طبرنامه

. متولیان و  ردیانجام پذ ییدانشجو  یفرهنگ  ینهادها

 دانشجواجتماعی   -های فرهنگی ریزان فعالیتبرنامه

در   یر یپذانعطافمعلمان دانشگاه فرهنگیان باید با 

پوش  ش ها، افزایش  بینی و اجرای فعالیت پیش

راه  ،انیدانش  جو  یاجتماع-یفرهنگ  سالیقو    یال تما

آبادی و   تر کنند )ابراهیمهموار   ها را برای ای  فعالیت

های  (. ای  نتایج با بخشی از یافته1379همکاران، 

 Mehnati najafabadi, et al., (2020)، Ganji, etهای  پژوهش

al., (2018) ها باید  ، همسو است. در تبیی  ای  یافته

 -های فرهنگیگفت که در طراحی و اجرای فعالیت

اجتماعی اساس کار بایستی  پویایی، رویکرد تربیتی  

اجرا با تعامال  و ارتباطا  درون و برون   ۀدر نحو

رهبری هدفمند با   سازمانی، همچنی  مدیریت و

نگاهی به تمرکززدایی باشد. چراکه، از نظر  

-متخصصان و محققان ای  حوزه در اجرای فعالیت
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اجتماعی رویکرد نرم نسبت به رویکرد   -های فرهنگی

 سخت اثربخش بوده است.  

های پژوهش، باید بیان کرد در راستای محدودیت

ی در ای  پژوهش  ازآنجاکه پرسشنامه بخش کم 

های   شده بود و گزینه ر  الکترونیکی تهیه صو به

موجود جهت پاسخ به عبارا  پرسشنامه پژوهش 

شده است، لذا ای  امر   صور  بسته تنظیم حاضر به

گویی بیشتر  دهندگان را محدود و امکان پاسخ پاسخ

داد و ای   ها نمی و تشریح نظرا  خود را به آن

تری  محدودیت پژوهش حاضر بود. بنا بر   اصلی

و کارشناسان   معلمان دانشجو ازنظرپژوهش  جینتا

کارآمد    تیر یمد   مانند  یعوامل یاجتماع -یفرهنگ

 ،یفرهنگ  هایتیمداوم از فعال  یازسنجین  ،یفرهنگ

-نشست و هاکانون  تیتقو ،یآموزش و توانمندساز 

  هایو مشارکت یکار گروه  تیتقو ،یفرهنگ  های

 یموارد  انیدانشجو  زشیانگ تیوو تق ییدانشجو

مطلوب    ازین  انیکه در دانشگاه فرهنگ  بودند

  ،گرددپیشنهاد می  یبنابرا شده است محسوب  

  اجتماعی در – یفرهنگ  های فعالیت انیمتول

را در  ذکرشدهموارد   دیبا انیدانشگاه فرهنگ

از تمرکز   ودهند  قرار موردتوجهخود   های ریزی برنامه

از  و نیز  ها استاندر سطح   ییو نظام شورا یمحور 

به جهت  اجتماعی – یفرهنگ  های برنامه یگستردگ

و ضعف بستر   بکاهند ها برنامه گریتداخل با د

در   یاجتماع های شبکهبستر    یهمچن  ،یفناور 

 تیتقو را اجتماعی – یفرهنگ  های فعالیتخصوص  

کارآمد با   یانسان یروین  ازمندیابعاد ن  یکه ا  کنند

  یبر رههمچنی  با   است. یآموزش و توانمندساز 

ایجاد ، اجتماعی – یفرهنگ  های فعالیتهدفمند  

، تمرکززداییو ارتباطا ،  ها هماهنگیتعامال  و  

و  ییایپو ،یفرهنگ  یازسنجیو ن شناسی آسیب

 دانشجودر    زهیانگ جادیخالقانه، ا های ایدهاستقبال از 

  یو فضاساز  بسترسازیو کارشناسان،  معلمان

و  یکار گروه  هنگو آموزش فر  اجتماعی -یفرهنگ

به ایجاد تحول در ای  برنامه و   ها مهار ارتقاء  

 ها پرداخته شود. فعالیت

-گردد آسیببرای محققان آتی نیز توصیه می

ها  اجتماعی دانشگاه -های فرهنگیشناسی فعالیت

ویژه دانشگاه فرهنگیان را از دیدگاه بازنشتگان به

سی  امور فرهنگی و فارغ التحصیالن )نومعلمان( برر 

های ای  قشر به دور از  شود که به نظر دیدگاه

 سوگیری خواهد بود.

 تقدیر و تشکر

ای  مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با شماره  

که    است 11/04/1399مورخ   120/2723/50000قرارداد 

گاه فرهنگیان کشور دانشبا حمایت مالی  

مقاله بر خود الزم    گانسند ینو  گرفته است. انجام

  نخود را از مسئوال  مانهیمراتب تشکر صم  دندان یم

  یا کنندگان مشارکت زیو ن انیدانشگاه فرهنگ

 د.نپژوهش، اعالم کن
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