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 چكيده  

کارکردهای دانشگاه از نظر مقام معظم رهبری در نظام آموزز   هدف از پژوهش حاضر، بررسی 

ها در آن با مطالعه اسنادی از طریق بازخزانی بیانات مقام معظم  آوری داده عالی است. نحزه جمع
ساخته و ارائه آن در میان اعضای هیئوت   و پرسشنامه محقق1380-1393های  رهبری طی سال

ری( دانشگاه ارومیه به انجام رسید. روایی ابزار با تزجه به نف 215نفری( و با نمزنه ) 490علمی )

منظوزر تلخویو و    ( مناسب گزار  شود. بوه  91/0نظر متخصصان و پایای آن با آلفای کرانباخ )
های از رو  تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شوده و نتوایت تحلیول عواملی سوه       بندی داده دسته

رده است. همچنین در رویکرد تحلیلی و تزصیفی  عامل پژوهش، آمزز  و خدمات را شناسایی ک

 بنیان و کارآفرینی ارائه شدند. سه راهبرد الگزی اسالمی ایرانی پیشرفت، اقتصاد دانش

 آمزز  عالی، آمزز ، پژوهش، خدمات. واژگان كليدي:

 7-29 صص  96تابستان   و سوم  بيست شماره  ششم سال  فرهنگي اجتماعي راهبرد فصلنامه
 

  15/1/95تاريخ پذيرش مقاله:      17/5/94تاريخ دريافت مقاله: 

                                                                                                                                        
. استادیار مدیریت آموزش  اوا، د داکدو دل ا وزب تر وتو  ن رناکد اسو د داکدوتال سوبوتاس ن   ز بوتاسد          1

 (bmajd2012@gmail.comکزیب دل مبئزل )
 ((fallah.1399@gmail.com. کارش اس ارشد مدیریت آمزشش  داکدتال ارنموه 2
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 مقدمه 

خزاهودد   هوچ تردیدی کوبت که داکدتال مزتزر پودرفت کدزر است. اگور م تو  اومی مو     
خزاهدد  اید داکدوتال خوزد را    خزاهدد اگر ثرنی م  خزاهدد اگر اقتدار م  اگر استقالل م 

(. ،ذا آکچه در داکدتال  ودتر مدکظر استد آمزش  ن 1389تقزیت ک د )مقاب معظم رهبرید 
هووای ابوواس ن  کووارگوری در پبوت  هووا افووراد  ورای  ووه  پورنر  اکبوواس اسووت ن در داکدوتال  

شزکدد   ا راین ی   اش نظایف دشوزار جامعوه  ور ا ودل کظواب       تخصص  در جامعه تر وت م 
آموزش  اوا،  در    اکودرکاراس آس اسوت. تزسوعه کارک واس متسبوای      آمزش  اا،  ن دست

طوزر    ودتر کدزرهای پودرفته مزرد تزجوه  وزدل اسوت ن متسبوای آموزش  اوا،   ایود  وه        
متمرکم تزسعه شایبتت  کارک اس خزد را  ا تغوورات  کوه  وه نسوو ه کورنهوای ج واک  شودس       

اکد ت ظوم ک  ود. کارم وداس ک ادهوای آموزش  اوا،  م وا ی ک وودی هبوت د ن          اکداشی شدل رال
ااضای کارک اس خدمای آمزشش  تأثور  بوار شیادی  ر یادگوری داکدووزیاس  کوفوت کاری 

 (. Naris &Ukpere, 2009دارد )
ممایای آمزش  اا،   رای افراد ن جامعه در درآمدها ن ا،تزهای اشتغال در آمری ا  وا  

هوای   سطزح مخت ف تحصو   متفانی است. آک ا همچ ون رفتارهای مرتبط  ا سالمتد  رکامه
اکود.   جتماا د مدارکت مدک  ن شاخص رفال اش کبل  عدی را مزرد مقایبه قرار دادلکمک ا

شوزکد اموا دنمو  مم ون اسوت  ورای        تور اش ممایوای رورکقودی سو د مو       ممایای ما،  راات
 (. Payea, 2013:5تر  اشد ) داکدوزیاس در جامعه م م

وفو   وا معوارهوای    هوای کمو  ن ک    ا تزجه  ه ای  ه کدزر ما اش کظر تز،وود ا وم در  خو    
اکود  اوزام      ج اک  فاص ه داردد تحقوقای  وه معضوالی مخت فو  در ایون اوزشل اشوارل کوردل       

یافتوه ن   همچزس نضعوت کامط زب کظاب آموزش  اوا،  ایوراس در مقایبوه  وا کدوزرهای تزسوعه       
(د کمبوزد  111-147: 1389پایون  زدس اکتومل داکدوزیاس در کبب داک  )مدهزش  ن کوواشید  

(د ضوعف محتوزی درنس مت اسوب    1385رادد  اجتماا  در فضای ا م  داکدتال )قاکع  سرمایه
(د 47-66: 1387 ا کوواش داکدووزیاس ن شووزل کام اسوب تودریا اسوتاداس )آراسوته ن هم واراسد         
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م ود کبوزدس    (د ضوا طه 21-38: 1389پایون  زدس  ار آمزشش  استاداس )صا،ح  امراس ن ق زات د 
( ن کاکووارای  فره وون داکدووتاه  در 175-178: 1387کوواظم د تز،ووودای ا موو  در کدووزر )

 (.  93-132: 1383تر وت کورنی اکباک  داکدتاه  ن متخصص )فاض  د 
 ا تزجه  ه مبااث مطرح شدلد کارکردهای داکدتال در کظاب آموزش  اوا،  هور   ود     
دارای اثوورای متفووانی اقتصووادید اجتموواا  ن فره توو  اسووتد امووا در ایوون فرای وود دارای    

 اشد.  ه سوخن دیتورد  واکوای مقواب معظوم       مد الی ن معضالی خاص مطرح شدل فزق م 
شاهد این اداا است که در جمی پژنهدوتراسد اسواتود ن    1380-1393های  ل رهبری ط  سا

داکدوزیاس ارائه شدل است. ،ذا هدف تحقوق ااضرد  ررسو  کارکردهوای داکدوتال اش کظور     
 ،  ایراس است. مقاب معظم رهبری در کظاب آمزش  اا

ها ن مراکم آمزش  اا، د هماک د هر کظاب اجتمواا  دیتور ن  ور اسواس سوط        داکدتال
تزاک ود کارکردهوای متفوانت  داشوته  اشو د. سواشماس ا مو          پودرفت ن کواشهوای جامعوه مو    

هوا را تز،وود داکو  )پوژنه (د اکتقوال داکو         فره ت  م ل متحد سه کارکرد اص   داکدتال
(. ،وذا  1391داکود )ر چو  ن هم واراسد     ن کدر داک  )ارائه خودمای( مو    )آمزش ( ن اشااه

امرنشل مراکم آمزش  اا،  سه مأمزریت اص   آموزش د پوژنه  ن خودمای را  ور ا ودل      
دارکد که  ا تزجه  ه کقو  م وم ایون ک ادهوا در ا عواد گزکواگزسد اطمو واس یوافتن اش کوفووت          

هوای   زر ج زگوری اش هدر رفوتن سورمایه  م ظ مط زب ام  رد هر یک اش کارکردهای آسد  ه
 کاپذیر دارد.  مادی ن اکباک  ضرنرت  اک ار

هوای نسووع     آمزش د محرک  قزی در ایواد تحزل اجتماا  است که  ه ایواد ازشل
شوزد   یافتوه م وور مو     ای کوز ن تزسوعه   های ضرنری  رای ایواد جامعوه  ها ن م اری اش اکدیده

هوا ن متسبوای آموزش  اوا،       در ایون موواسد داکدوتال    (.1388)مورفخرا،دی   ن هم اراسد 
نرشی ن تز،ود ا م جامعه محبزب شدل ن  ا اضزر ن فعا،وت  ا زاس  االترین مراکم اکدیده  ه

پژنهواس ن داکدووزیاس در جامعوه کقدو  اساسو  دارکود. هودف اش         متف راسد محققاسد داکو  
ن تحقوق ایون م وم  وه      آمزش د ش زفا شدس اسوتعدادهای آدمو  در ا عواد گزکواگزس اسوت     

تردیود تر ووت کوورنی اکبواک  کارآمود ن       ریمی دقوق در ا عاد مخت ف کواشم د است.     رکامه
متثرد  ر پایه یک کظاب م ظم ن هماه ن ن دارای ساختار مح م ن مباک  اا،  تر وت  مم ون  

اس ا وز  خزاهد  زد. امرنشل اهموت ن ضورنری تعوا،  معرفتو  ن رفتواری کوورنی اکبواک د  وه       
هوای   های آمزشش د دردره اص   مدیراس آمزشش  ن در رأس  رکاموه  ترین م ا ی ساشماس م م

تزاک ود  وا    هوای کدوزر مو     (. ،وذا داکدوتال  Hassan & Zafar, 2010تعوا،  سواشماک  اسوت )   
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نری  ریمی دقوق در امزر آمزشش د پژنهد  ن تر وت کورنی اکباک   رای افمای    ورل   رکامه
های مزجزد درکدوزر توال  ک  ود ن همتواب  وا تحوزالی ا مو د         اش سرمایهن استفادل   و ه 

های م   ن ج اک د فرآی ود کوفووت آمزششو  خوزد را      آمزشش  ن مت اسب  ا کواشها ن مقواس
 (. 1381طزر مبتمر   بزد  خد د )رجب  ن اشرف د   ه

 . اهميت موضوع1

تمواا  هور کدوزری اسوت ن     ترین ازامل کول  ه تزسعه اقتصادی ن اج پژنه د ی   اش م م
(. ا م ن ف وانری محصوزل   Abbott & Doucouliagos, 2004محزر آس قرار دارد ) داکدتال در
های سواس د اقتصادی ن اجتماا   وه   های پژنهد  است که استفادل اش آس در فعا،وت فعا،وت

(. کقو  آموزش  اوا،  در اجورای پوژنه       1382ک ود )هدانکودد    تزسعه پایدار کمک مو  
هوا تزسوط آموزش  اوا،       ک  دل استد شیرا کورنی اکباک  پژنهدتر  رای سوایر  خو    تعوون

محزر اکواب تحقوقوای در کدوزر هبوت د. پوژنه   ورای   بوزد        ها  شزد ن داکدتال تر وت م 
ای ااضای هوئوت ا مو  کقو  م مو  ایفوا       ها اهموت دارد ن در تزسعه ارفه کوفوت داکدتال

 (. 68 :1389ک د )کاظم  ن هم اراسد  م 
ک  دگاس اش خدماید اص   مزرد قبوزل در سوط  ج واک      امرنشل اصل رضایت استفادل

طوزر م طقو     تزاکود  وه   شودل مو    ک  دل در مقا ل خودمای دریافوت   استد شیرا مزضی استفادل
پرداشاس مدیریت د  ررس  رضایت کوار راس   ک  دل کارای  خدمای ارائه شدل  اشد. کظریه  واس

شودل ن اامول ارکوت     رهای  در شمو وه ن کوزخ خودمای ناقعو  دریافوت     را  ااث ایواد معوا
(. 1387داک ود )پژهواس ن هم واراسد     سزی کمال ن  قای ساشماس ن افظ جامعه هودف مو     ه

ک  دگاس اش یک مومزاه یوا خودمت پاسوخ  اسوت کوه       م دی استفادل اصزالً موماس رضایت
م ودی معوواری امودل در     ایتک د ن این رضو  مزفقوت آس مومزاه یا ساشماس را مدخص م 

(. تزجه  ه کوفووت خودمای   Gupta & Kumar, 2009تعوون کوفوت خدمای ارائه شدل است )
ی   اش ازامل متثر در مزفقوت ن  قای هر ساشماس اش جم ه کظاب آمزش  اوا،  اسوت. کظواب    

هوای جدیودی رن ورن اسوت      ا وزاس یوک کظواب پزیوا ن هدفم ود  وا  وا،         آمزش  اا،   وه 
 (. 1385  ن هم اراسد )آقامالی

ک  دل آس در ارتقای کوف  داکدوتالد یم و  دنشی    کظر  ه اهموت آمزش  ن کق  تعوون
ای را  ا هدف ش اسای  ازامل آمزشش  متثر  ور   ( مطا،عه1387سرخا   ن   ادری اصاری )

های کارش اس  ارشد طراا  کردکد. کتایج کداس داد که استفادل اش  کوفوت آمزش  در دنرل
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هووای مووزرد امول در گوومی   هوئووت ا مو  ن داکدوووزد  تووزکت  رن  توودریاد    کموال 
ساشماکده  محتزای آمزشش د ساشماکده  فضای آموزش  ن ارششووا   کالسو   ور کوفووت      
آمزش  متثر است. همچ وند داکدوزیاس دخترد تأثور این ازامل را  ر کوفوت آمزش   ودتر 

ن داکدوووزیاسد  ووه ترتوووب اسووتفادل اش  اش داکدوووزیاس پبوور داکبووت د ن ااضووای هوئووت ا موو 
های مزرد امول در گومی   هوئوت ا مو  ن رن  تودریا را  ور کوفووت آموزش           مالک

متثرتر اش سایر ازامول آمزششو  ارشیوا   کردکود. کتوایج ااصول اش تحقووق سوارا پاکاریواس          
های گمی    ( در مزرد  ررس  ازامل افمای  کوفوت آمزشش  کوم کداس داد که شوزل1387)

اید رضایت خاطر ااضای هوئت ا مو    هوئت ا م  ن داکدوزد فراهم  زدس شمو ه رشد ارفه
های تدریا  ن داکدوزیاسد کزخ ن  تزکت  ارششوا   اش ام  رد ااضای هوئت ا م د شوزل

ن ارششوا   تحصو  د ام  رد مدیراس در سطزح مخت ف داکدتاه د محتزای کم  نکوفو   
ای در کوفووت آموزش  توأثور     وت کم  ن کوفو  کتا خاکوه  های درس  ن همچ ون نضع  رکامه

( کووم اش  1384تزاکد م ور  ه افمای  یوا کواه  سوط  آس شوزد. سو وماک  مط وق )       دارد ن م 
این کتووه «  ررس  ازامل آمزشش  متثر  ر کوفوت آمزش  داکدتاه »تحقوق خزد  ا ا زاس 

رششووا   پودورفت تحصوو  د    هوای ا  را  ه دست آنرد که  ون محتوزای  رکاموه درسو د شووزل    
کارگوری ت  ز،وزیی آمزششو  ن کوفووت آموزش  داکدوتاه        رن  تدریاد آش ای  ن  ه

تزاک ود مزجبوای افومای  کوفووت      را طه مع اداری نجزد دارد ن هریوک اش ایون ازامول مو     
( در تحقوق خزدد ضعف ام اکای آمزشش  کظوور  1376آمزش  را فراهم ساشکد. ابتریاس )

ک  ودل در آموزش  ن فراگووری     س درس ن سا،ن مطا،عه را اش ازامل مختول آشمایدتالد کال
هوای سوا،م ن    هوای نسووید کوم وت    توزاکوم  توزیوم کوالس    داکدوز داکبته است.   ا راین مو  

رااتد قا ل دسترس  زدس مراکوم آمزششو  کظوور کتا خاکوهد سوایتد آشمایدوتالد ام اکوای        
سومای    ن سرمای متعادل همت  کق   ه فومی   مط زب در کالس همچزس کزر کاف د گرما

 در افمای  کوفوت آمزشش  خزاه د داشت.  
ن  وه    ها را مزرد  ررس  قورار دادل   رخ  اش پژنهدتراس هم مد الی پژنهد  داکدتال

هووای متفووانت   ووه کاهموواه ت   ووون  اکوودد موودالً در پووژنه  مزاکووی اداری ن موودیریت  پرداختووه
هوای اجرایو  )معووند     ه   وا کواشهوای جامعوه ن دسوتتال    متسبای تحقوقات  ن مراکم داکدتا

( اشوارل  1370ک  دل در امر تحقوقوای )م صوزرید    ( ن نجزد قزاکون ن مقررای محدند1373
تر تزسط پژنهدتراس  ررس  شدل استد مدالً سوتار   های شخص  شدل است. همچ ون نیژگ 

ااضوای هوئوت ا مو  ن    ( در پژنهد  کداس داد که  ون ام اکای اقتصوادی ن رفواه    1375)
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اکواب تحقوقای تزسط آک ا ن کوم  ون ام وت شغ   ااضوای هوئوت ا مو   وا اکوواب تحقوقوای       
گور شیوادی را در ایون را طوه موتثر       ای نجزد کدارد. هر  د ازامل مداخ وه  تزسط آک ا را طه

 داکد.  م 
 م  ای اش محققاس کوم  ه  ررس  کق  ازامل اجتماا  در اکتوم  ااضای هوئت ا ادل

اکد ن ازام    زس پودرفتد کظوم کوارید  را ورید     های پژنهد  پرداخته  رای اکواب فعا،وت
( کدواس  2003) 1اکد. مدال ،وزدک  جاذ ه درنس شخص د رنا ط صموم  ن اکمنا را مطرح کردل

دهود کظوم  ور   بوزد تودریا مزضوزاای پژنهدو  توأثور شیوادی دارد  هر  ود ازامول             م 
ده د پوژنه    داکد. پژنهدترهای دیتر کداس م  ین را طه متثر م گر شیادی را در ا مداخ ه

 (. Yang, 2007گذارد )  ر آمزش  ن یادگوری داکدوزیاس تأثور م 
ها کداس دادکد شمو ه یا جز  ر کوفوت اکواب پژنه  تزسط داکدوزیاس   عض  اش پژنه 

ای کدواس دادکود    ( در مطا،عه2007) 2تحصوالی ت مو   متثر  زدل است. مدالً مزس ن کز اک 
که موماس ااباس اکمنا تزسط داکدوزیاس  ر موماس داک  مزرد استفادل در پژنه  آک ا تأثور 
م ف  داشته است. در مطا،عه دیترید  ا  ررس  تأثور جز گرنل ن داکد دل  ور مووماس فعا،ووت    

درصود   پژنهد  ااضای هوئت ا مو د گومار  شودل کوه فضوای گورنل آمزششو د سون ن        
( در داکدوو دلد  وور موووماس فعا،وووت  Ph.Dااضووای هوئووت ا موو  دارای دکتووری تخصصوو  ) 

(.   وا راین مم ون اسوت قورار گورفتن      Smeby and Try, 2005پژنهد  توأثور داشوته اسوت )   
ااضای هوئت ا م  در فضای پژنهد   ر ام  ورد پژنهدو  آک وا موتثر  اشود کوه در ایون        

 پژنه  مزرد  ررس  قرار گرفته است.  
 ا تزجه  ه اهموت پای  کوفوت خدمای آمزشش د تحقوقای مخت فو  در سوط  ج واس    
ج ت  ررس  دیدگال داکدوزیاس اش خودمای آمزششو  ارائوه شودل در متسبوای آمزششو        

هوای سو تاپزرد  ودوترین شو اف در کوفووت       ای در داکدوتال  اکواب شدل است. کتایج مطا،عوه 
(. مطا،عوه دیتوری در   Tan & Kek, 2004)خدمای آمزشش  را در  عد تضمون گمار  کرد 

 & Chuaکاکادا ن  ون ش اف م ف  را در تماب ا عاد کوفووت خودمای آمزششو  کدواس داد )    

Bradley, 2012ای کووه تزسووط تووزفوق  در داکدوو دل پمشوو   داکدووتال ا ووزب   (. در مطا،عووه
 وه  پمش   ت راس اکواب شدد در تمام  ا عواد کوفووت خودمای آمزششو  ن ابوارای مر وز        

س و  آسد ش اف م ف  کوفوت نجزد داشت.  ودترین مواکتون شو اف در  عود همود،  ن    
                                                                                                                                        
1. Lueddeke 

2. Moss and Kubacki 
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 عد اش آس  ه ترتوب در ا عاد فومی  د پاسختزی د تضمون ن اطمو اس مداهدل شد )توزفوق  ن  
های دکداکپمشو   اکوواب داد    (. در پژنهد  که  حری   در ی   اش داکد دل1390هم اراسد 

گاکوه شو اف نجوزد دارد.  ودوترین      کدوزیاسد در تمام  ا عاد پو ج مدخص شد اش دیدگال دا
ش اف در  عد م مزس خدمت ن پا اش آس  ه ترتوب در ا عاد پاسختزی د همد، د تضمون 

(. در مطا،عوه  وزنا کوه در موزرد کوفووت      1390ن اطمو اس قرار دارد ) حری و  ن هم واراسد   
زس کاکادا اکوواب شودد در تمواب ا عواد     خدمای آمزشش  در داکد دل  اشرگاک  داکدتال رایرس
های مداهدل شدل  ه ترتووب شوامل ا عواد     خدمت ش اف م ف  کوفوت نجزد داشت. ش اف

 (. Chua, et., 2012گزی د م مزسد همد،  ن اطمو اس  زدکد ) پاسخ
اال ستال این پژنه  این است که کارکردهای داکدتال اش کظر مقواب معظوم رهبوری    

 ایراس  وبت؟در کظاب آمزش  اا،  
تحقوق مزرد کظر  ا رنی رد آموخته کوف  ن کم  است. در  خ  کوفو د  وا تزجوه  وه     
رن  اس ادی ک وه سخ اس مقاب معظم رهبری ازل کارکردهای داکدتال در موامی مخت وف  

سوخ راک   وزدل کوه  وا      9 ه مووماس   1393تا  1380های در سال 1ااضای هوئت ا م  )اساتود(
شواخص اش  وون آک وا  وه دسوت آمود )خالصوه         27ی سوخ اسد تعوداد   تزجه  ه تح وول محتوز  
. خو و   1ها  ا تزجه  ه مقوواس ،و وری )   ارائه شدل است(. این شاخص 1سخ راک  در جدنل 

اکد. پرسد امه مزرد  . خو   شیاد( پرسد امه تحقوق را ساخته5. شیاد ن 4. متزسط 3. کم 2کم 
 ون ااضای هوئت ا م  داکدتال ارنموه  وه   کظر در  خ  کم   ا تزجه  ه رن  پوماید  در

اکواب رسود. رنای  پرسد امه  ا تزجه  ه کظرای متخصصاس )هوئت ا مو ( م اسوب گومار     
صدب گمار  شود. جامعوه تحقووق موزرد کظور       91/0شد ن پایای آس  راساس آ،فای کراکباخ 

کفر  وا   215داد کفر اش ااضای هوئت ا م  هبت د که  ا تزجه  ه جدنل مزرگاس تع 490شامل 
گوری تصادف  سادل اکتخواب شودکد. رن  تح وول  وا تزجوه  وه تح وول         تزجه  ه رن  کمزکه
یوا     ها  زدل است. همچ ون  ورای دسوت   م ظزر ت خوص ن ساشماکده  دادل اام   اکتداف   ه

  ه راهبردهای  واکای رهبری اش تح ول تزصوف  استفادل شدل است.  
  

                                                                                                                                        
1. http://www. leader. ir 



 سوم  و شماره بيست ♦سال ششم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل          14

 

 1380-1393هاي  مقام معظم رهبري طي سال. خالصه سخنراني 1جدول

 اصول استخراج شده از متن كالم مقام معظم رهبري تاریخ

 کسزت در حل مسائل علمی مشزرت افراد با تجربه و پیش 02/06/1390و  03/70/1387

02/06/1390 ،13/07/1385 ،11/04/1393 ،
 08/06/1388و  14/06/1389

پرور  جایگاه دین در پرور  روحیه دینی و انقالبی و 
 ها دانشگاه

03/07/1387 ،02/06/1390 ،21/07/1384 ،
 11/04/1393و  08/06/1388

آگاهی از محیط پیرامزن خزد در منطقه و جهان و شناخت 
 تزطئه دشمنان

 ها انتقاد از مسئزلین در مزرد وضعیت دانشگاه 06/06/1390

02/06/1390 ،03/07/1387 ،13/07/1385 ،
 15/05/1392و  11/04/1393

تمرکز کارهای علمی )مقاالت و تالیف کتاب و...( بر مشکالت 
 کشزر 

 15/05/1392و  13/07/1385، 03/07/1387
روحیه نزآوری و ابتکار عمل و عدم تقلید از دیگران و عدم 

 تزقف در حرکات علمی

 لیاعتماد به منابع ملی و استعدادهای داخ 03/07/1387و  13/07/1385

 تال  و حرکت جهادگزنه در مسیر پیشرفت علمی کشزر 22/05/1391و  03/07/1387

 ایجاد اعتماد و خزدباوری درفضای آمززشی و امید به آینده 08/06/1388و  03/07/1387، 13/07/1385

 ها ایجاد روحیه پژوهش و جزیندگی در دانشگاه 21/07/1384و  03/07/1387

13/07/1385 
علمی و ایجاد کار متراکم و انبزه و تال  داشتن شجاعت 

 جانبه در گروه آمززشی همه

 تزجه به مشکالت علزم انسانی 14/06/1389و  11/04/1393، 08/06/1388

 ایجاد اظهارنظر سازنده برای دانشجزیان 08/06/1388

11/04/1393 

محیط دانشگاه را مشغله اصلی خزد قرار دادن و ارتباط سازنده 
های سیاسی  ها را جزالنگاه جناح آمززشی و دانشگاهدر فضای 

 قرار ندادن

15/05/1392 

ایجاد روحیه رقابت سازنده در فضای آمززشی، جایگاه زبان 
ها و متفاوت بزدن معنای  فارسی در کار مقاالت و کتاب

 ها پیشرفت با غربی

فون تح وول اامول      دی کارکردهای داکدتال اش کظور مقواب معظوم رهبورید اش      م ظزر دسته  ه
هوای گوردآنری شودل  وا      ها استفادل شد. م اسب  زدس دادل اکتداف   ا رنی رد ت خوص دادل

 001/0دست آمد کوه در سوط      ه 68/0 را ر  ا  2ن آشمزس  ارت ت KMO»1»استفادل اش مقدار 

                                                                                                                                        
1. Kaiser-Meyer-Olkin 

2. Bartletts Test 
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های مزجزد است. ایون تح وولد  وا     دار است ن  واکتر صحت تح ول اام    ر رنی دادل مع  
های اص   ) رخ  ناریماکا( ن سه اامول  وه دسوت آمود.      استفادل اش رن  تح ول مت،فه

یافته در سه اامل همرال  ا مقوادیر نیوژلد    درجدانل شیر  ارهای اام   اص   ان،وه ن  رخ 
 ها ارائه شدل است.  اریاکا مدترک ااملدرصد ناریاکا ن درصد ن

 های توصيفی مربوط به کارکردهای دانشگاه در نظام آموزش عالی یافته

هوا   در تحقوق ااضرد  رای مدخص کردس تعداد ازاملد اش کمزدار اس ری استفادل شد. یافته
 ( کداس دادل شدل است.  1در کمزدار )

 

 1نمودار 

 رای مدخص کردس تعداد ازامل کارکردهای داکدتال اش کظر مقاب معظم  1در کمزدار 
رهبرید اش کمزدار اس ری  ا تزجه  ه ارش  نیژل ازامل )مومزخ موذنرای ضرایب اام   

درصد اش  07/52های مزجزد در هر اامل( استفادل شد. کمزدار کداس داد که سه اامل  ا  مادل
ن ناریواکا ازامول کارکردهوای      قورار گرفتوه   2االی ارش  نیوژل  ناریاکا کل اکدرکمرها  

 ک د.   داکدتال را اش کظر مقاب معظم رهبری تبوون م 
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 محور اصلي سه عامل یابي راه حل . ارزش ویژه و واریانس تبيين شده عامل2جدول 

 های آماری شاخو
 عزامل

 مجمزع مجذور شده بار عاملی ارز  ویژه اولیه

 کل
واریانس درصد 
 شده تبیین

درصد تجمعی 
 واریانس
 شده تبیین

 کل
درصد واریانس 

 شده تبیین

درصد تجمعی 
 شده واریانس تبیین

 19/32 19/32 5/21 36/85 38/85 9/95 اول

 38/50 19/17 5/17 45/02 8/17 2/20 دوم

 52/07 13/56 3/66 52/07 7/04 1/90 سزم

درصد ناریواکا ازامول    19/32مادلد  8کداس دادل شدلد اامل انل  ا  2طزر که در جدنل  هماس
درصود ناریواکا ازامول     19/17موادلد   10ک د. اامل دنب  وا   کارکردهای داکدتال را تبوون م 

درصود ناریواکا ازامول کارکردهوای      13/56موادلد   9کارکردهای داکدتال ن اامول سوزب  وا    
ک ود. کتوایج مر وز   وه      مقاب معظم رهبری در کظاب آموزش  اوا،  تبووون مو     داکدتال را اش کظر 

 اکد.   شیر کداس دادل شدل  ها ن  ار اام   آک ا در کارکردهای داکدتال در جدانل تعداد مادل

 ها و بار عاملي كاركردهاي پژوهشي دانشگاه در آموزش عالي مجازي . تعداد ماده3جدول

 بار عاملی سزاالت ردیف

  71/0 محزر شدن آمزز  و تربیت دانشجزیان تأکید نظام آمززشی به تحقیقات و پژوهش 1

 78/0 های مختلف وجزد رقابت سازنده در میان دانشجزیان گروه 2

 70/0 میزان کار و مشغله اصلی اساتید در محیط دانشگاه  3

میزان تال  برای برطرف کردن مشکالت علزم انسانی )کمبزد تحقیقات اسالمی در علزم  4
 انسانی( 

69/0 

 78/0 های آمززشی جانبه در گروه کار متراکم و انبزه و تال  همه 5

 68/0 تزجه به فضای با نشاط در امر آمزز  6

 77/0 وجزد روحیه رقابت سازنده در بین اساتید و گروه آمززشی 7

 76 میزان وقت و ارتباط سازنده برای دانشجزیان 8

شوزدد نجووزد رقا ووت سواشکدل در مووواس داکدوووزیاس    طووزر کووه در جودنل مدوواهدل موو   همواس 
های مخت ف در خصزص کارکردهای داکدتالد  ودترین  ار اام   ن تزجه  وه فضوای    گرنل

در کارکردهوای  هوای مر وز   وه پوژنه        ا کدا  در امر آمزش د کمترین را در  ون گزیه
 وار اوام       ده ود. اموا هور دن گزیوه     داکدتال در کظاب آمزش  اا،  اش کظر رهبری کداس مو  

  االی  دارکد. 
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 ها و بار عاملي كاركردهاي آموزشي دانشگاه در آموزش عالي مجازي . تعداد ماده4جدول

 بارعاملی سزاالت ردیف

 75/0 نگاه معنزی به انسان و جهان در نظام آمززشی و پژوهشی دانشگاه  1

 72/0 روحیه خزدباوری در محیط آمززشی، محتزا و مربیان  2

 70/0 های آمززشی  نگری در گروه امید به مزفقیت و آینده 3

 74 رعایت اصل تأکید بر جایگاه و نقش فرهنگ اسالمی و ایرانی در عناصر آمززشی  4

 69/0 حل در تعلیم و تربیت در نظام آمززشی تزجه به مشکالت کشزر و ارائه راه 5

 77/0 روحیه نزآوری و قدرت تحلیل در دانشجزیان در عناصر آمززشی 6

 82/0 وجزد فضای اظهارنظر سازنده برای دانشجزیان در امر آمزز  7

 78/0 انتقاد عالمانه از جز دانشگاه و کشزر با مسئزلین 8

 72/0 ها های آمززشی از پیشرفت با دیدگاه غربی های گروه میزان تفاوت دیدگاه 9

 70/0 اعتماد به منابع داخلی و استعدادهای کشزر 10

شزدد نجزد فضای اظ ارکظر ساشکدل  رای داکدووزیاس   مداهدل م  4طزر که در جدنل  هماس
در امر آمزش  در خصزص کارکردهای داکدتال  ودترین  ار اام   ن تزجوه  ور مدو الی    

هوای   ال در تع ووم ن تر ووت در کظواب آمزششو  کمتورین را در  وون گزیوه        کدزر ن ارائه رال
ی داکدوتال در کظواب آموزش  اوا،  اش کظور رهبوری کدواس        مر ز   ه آمزش  در کارکردهوا 

  ار اام    االی  دارکد.   ده د. اما هر دن گزیه م 

 ها و بار عاملي كاركردهاي خدماتي دانشگاه در آموزش عالي مجازي . تعداد ماده5جدول

 بارعاملی سزاالت ردیف

 66/0 آمززشیگذاری در گروه  پرور  روحیه دینی، ایمانی و انقالبی و خدمت 1

 70/0 کارگیری و... علم  میزان شجاعت علمی در خلق و به 2

 72/0 وجزد تال  جهادگزنه برای حل مشکالت کشزر  3

 80/0 کسزت در حل مسائل علمی مشزرت با افراد با تجربه و پیش 4

 78/0 تزجه بر حل مشکالت سیاسی کشزر در نظام آمززشی 5

 73/0 ها فارسی در مقاالت و کتابمیزان استفاده از زبان  6

 70/0 تؤام بزدن علم و ایمان، علم و تقزی، دانش و معنزیت در امر تعلیم و تربیت 7

 72/0 میزان کارهای علمی دانشگاه )مقاله، تألیف کتاب و...( در راستای مشکالت کشزر 8

 73/0 آگاهی گروه آمززشی از محیط پیرامزن خزد 9

شوزدد اسوتفادل اش مدوزری افوراد  وا تور وه ن        مدواهدل مو    5طزر کوه در جودنل    هماس
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کبزی در ال مبائل ا م  در خصزص کارکردهای داکدتالد  ودترین  وار اوام   ن    پو 
گذاری در گورنل آمزششو  کمتورین را در     پرنر  رناوه دی  د ایماک  ن اکقال   ن خدمت

دهوای داکدوتال در کظواب آموزش  اوا،  اش کظور       های مر ز   ه خودمای در کارکر   ون گزیه
م ظزر کدواس دادس    ار اام    االی  دارکد. اش طرف د  ه  ده د. اما هر دن گزیه رهبری کداس م 

کارکردهای راهبردی داکدتال اش کظر رهبرید که هر سه اامل آمزش د پژنه  ن خودمای  
  وواس ن   پودورفتد اقتصواد داکو    های ا،تزی ایراک  و اسالم    دهدد مت،فه را  ا هم پزش  م 

 کارآفری   ارائه شدل است.

 گانه در حوزه آموزش از نظر مقام معظم رهبري . راهبردهاي سه6جدول 

 ها مؤلفه
فراوانی 
 شاخو

 شاخو

الگزی 
اسالمی 
ایرانی 
 پیشرفت

36 

مزهبت برخزرداری از ایمان، اعتماد به نفس، اخالص، از خزدگذشتگی و میهن دوستی، نخبگی از 
الهی و برکات انقالب، ترجیح دادن کشزر خزد، مرعزب نشدن از جلوزتر بوزدن غورب، گسوتر      

بخشی بصیرت دینی و سیاسی، میدان دادن به دانشجزیان  فضای فرهنگ ایمانی و اسالمی، عمق
گیری تمدن نزین  ها در شکل آفرینی دانشگاه و اساتید ارزشی، انقالبی و متدین بزدن از لزازم نقش

سالمی، هزیت ایرانی و همچنین گستر  و تعمیق تفکرات اسالمی و دینی در میان دانشجزیان ا
گیری علمی، کار فرهنگی صحیح مبتنی بر انسان مؤمن،  و دانشگاهیان، نیروهای مستعد و جهت

ها، دوستدار کشزر و نظام اسالمی و دارای بصیرت و عمق دینی  متخلق، انقالبی، معتقد به آرمان
ی، ایجاد و تقزیت احساس هزیت افتخارآمیز ایرانی و اسالمی در جزانان، انقالبوی بوزدن    و سیاس
داری دینی، بصیرت سیاسی و ایجاد احسواس   ها و دانشجزیان، انضباط اخالقی، خزیشتن دانشگاه

بینوی اسوالم،    ها، جهان کارگیری عناصر نامطمئن در دانشگاه هزیت و افتخار، پرهیز از حضزر و به
ساز برقراری عدالت، حکزمت حق، روابط انسوانی   قدرت و علم، وسیله رشد انسان و زمینهثروت، 

ساز  در جامعه و دنیای آباد، تقزیت اعتماد به نفس ملی و همت، مجاهدت و اتحاد در کشزر زمینه
رسیدن به اهداف واال، نقود منصوفانه و نقدپوذیری متزاضوعانه و تحمول و مودارای سیاسوی در        

شگاهی، لزوم حفظ اصزل و روحیوه آرموانگرایی در میوان دانشوجزیان و پرهیوز از      های دان محیط
کاری، و تزجه بیش از پیش به تحقیق، پژوهش و تعمیق علمی و خزدسوازی اعتقوادی و    محافظه

هوا در جهوت    هوا و مسوائل، حرکوت دانشوگاه     عملی، معنزیت، روح پیشرفت واقعی در همه زمینه
 ن اسالمی.آفرینی در ایجاد تمدن نزی نقش

اقتصاد 
 دانش بنیان

16 

منظزر ارتقای جایگاه  سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشزر، ساماندهی نظام ملی نزآوری به پیاده
بنیوان، ایجواد تحور  و     جهانی کشزر، افزایش سهم تزلید و صادرات محصزالت و خدمات دانش

دانوش و فنواوری و تقزیوت ورود    بنیان و نزآوری در  های دانش پزیایی در اقتصاد، تقزیت شرکت
هوای   هوا، انجمون   های علمی در دانشگاه ها به بازار و مصرف، ایجاد هسته محصزالت این شرکت

علمی، نیازسنجی علمی برای حال و آینده، جلزگیری از کاهش سرعت پیشرفت علموی، اجورای   
از کشزر، ایجواد  گذاری بر روی دانش مزرد نی دقیق نقشه جامع علمی، نیازسنجی علمی و سرمایه

 بنیان. های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از تزسعه فناوری و اقتصاد دانش فرصت
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 گانه در حوزه آموزش از نظر مقام معظم رهبري . راهبردهاي سه6ادامه جدول 

 27 کارآفرینی

پوذیری در   رقابوت گذاری و اشتغال مزلد، ارتقای کیفیوت و   حمایت از افراد دارای مهارت، سرمایه
تزلید، الگزیی بزمی و علمی، برآمده از فرهنگ انقالبی، تکیه بر هز  و استعداد جزانان و تزلیود  

آفرینوی   علم و دانش، روحیه جهادی در کار، پیگیوری جودی ارتبواط دانشوگاه و صونعت، نقوش      
زلیودات داخلوی   ها در اقتصاد مقاومتی، تدین با کوار طبیبانوه و خردمندانوه، اسوتفاده از ت     دانشگاه

گیری از نظام آمززشی، آمزز  نیروی انسوانی متخصوو،    عنزان ارز  اسالمی و ملی با بهره به
ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار )فعلی و آتی( و ارتقای تزان کوارآفرینی بوا مسوئزلیت    

ایوت از  هوای اقتصوادی، حم   نظام آمززشی، تزأم کردن آمزز  و مهارت و جلب همکاری بنگواه 
های خصزصی و تعاونی و رقابت از راه اصالح قزانین، مقررات، جوذب فنواوری، سورمایه و     بخش

ها به حمایت از  منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کاال، پرداخت یارانه
ز بیکاران های مؤثر ا های خصزصی و تعاونی، حمایت گذاری، تزلید و اشتغال مزلد در بخش سرمایه

وری نیوروی کوار، بهبوزد     های آنان، تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره برای افزایش تزانمندی
سازی، کسب ثروت بوا ابتکوار و پشوتکار، لوزوم حمایوت از       وضعیت طبقات محروم جامعه، شفاف
 ویژه مناطق دورافتاده. ها، به استعدادهای علمی جزان در شهرستان

ه راهبرد اساس  اش کظر مقاب معظم رهبری  ا تزجه  ه رنی رد تح و و   د س6 ا تزجه  ه جدنل 
  وواس  وا    شاخصد اقتصواد داکو    36ن تزصوف : در ازشل ا،تزی اسالم  و ایراک  پودرفت  ا  

اکوداشی رنشون در ج وت ااوتالی      ده دل  دم شاخص کداس 27شاخص ن کارآفری    ا  16
 رفوی ا م د اقتصادی ن اجتماا  است.  های  یا    ه ق ه داکدتال ن جامعه  رای دست

 گيری بندی و نتيجه جمع

 خو  تحوز،  یرف    های آمزشش  ن داکدتاه  در یک جامعوهد کزیود   اضزر ن فعا،وت ک اد
هوای مخت وف اقتصوادید     در گبتر  ا مد تحقوقای اساس  ن تحزالی  دومتور در شمو وه  

رن تزسوعه اسوت )مدهزشو  ن      یافته ن رن  ه اجتماا د سواس  ن فره ت  در هر جامعه تزسعه
رسا،ت ن کارکرد امدلد یع   کارکرد آمزشش د پژنهد  (. در این راستاد سه 1389کواشید 

ت  وا   تزاس  رای داکدتال ترسوم کرد که محقق ساختن ایون سوه کوارکرد کوه     ن خدمات  را م 
شوزد    وه  وا اسوتفادل   و وه اش       های مادی ن اکباک  در داکدتال مو   ماکی اش هدر رفتن سرمایه

ای آدمو  مزجوب پودورفت کدوزر     های مزجزد درکدزر ن شو زفا شودس اسوتعداده    سرمایه
تزاک ود در اجورای ایون     شزد. در این تحقوق سع  شدل ازامل متثر ن تأثورگذاری که مو   م 

کارکردها اش کظر مقاب معظم رهبری س وم  اش دد مزرد پژنه  قرار گورکود. ،وذا در تحقووق    
رکرد اامول تأثورگوذار  ور سوه کوا      27ارائوه شودل ن    5تا  2ااضر شزاهدی مطا ق  ا جدانل 

 آمزشش د پژنهد  ن خدمات  ارائه شدل است. 
هوای  شور  مزفقووت ا مو  در ارصوه     هاد کخبوتون پوو    محزر کمزدس داکدتال پژنه 



 سوم  و شماره بيست ♦سال ششم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل          20

 

شوزد. در ایون خصوزصد مزاکوی ن معضوالی مزجوزد  ایود         ا،م    محبزب مو   ج اک  ن  ون
اکوی   و اکوه موزرد  حوث ن  ررسو  قورار گوورد.  ودی   اسوت کوه ناکوانی مز           صزرت  ناقی  ه

پژنهد  اش طریق کخبتاس ا م  که  و  اش هر قدر دیتوری  وا پوژنه  ن ف وانری مورتبط      
تورین   هبت دد  بوار مفود فایدل خزاهد  زد. در این خصوزصد اسوتاداس ن داکدووزیاسد اصو      

تزاک د تزاکای  ن تور ه ن ذکانی خزد را در خدمت رفی مزاکی تحقووق   گرنه  هبت د که م 
هوای اجرایو  ن    های این افراد کوم  اید  وا امایوت دسوتتال    د. ا،بته ایدلکار گورک ن پژنه   ه

د هدوت  3(. در ایون راسوتا جودنل شومارل     1391ا،  د  ریمی مر زطه همرال شزد )فضل  رکامه
اامل را که در کارکرد پژنهد  تأثورگذار هبوت د اش کظور مقواب معظوم رهبوری  وواس داشوته        

هوای   یدار  ا جمع  اش اساتود داکدوتال درطوزل سوال   های خزد در د است. ایداس در سخ راک 
خاطر کداس کردل  زدکد که اش جم ه کارهای  که  اید اکواب گووردد ایون اسوت     1387ن 1384

کواری در تعمووق ا وم ن     که جزری کظاب آمزشش  طراا  شزد که جزاس ما  ه تحقوقد ط بوه 
که ف وانرید  ودنس نجوزد     م د  دزد ن ای  ه افظ محزری ر ط است ن که ا م ن داک  االقه

تز،وود ا ومد فقوط    »اکد:  مراکم فعال تحقوقات د پودرفت  کخزاه د داشت. همچ ون  واس فرمزدل
اکتقال ا م کوبتد کوزآنری ا مو  در درجوه انال اهمووت اسوت. ایون را مون اش ایون ج وت          

گزیم که  اید یک فره ن  دزد. این کزاکدید  فقط مخصزص اساتود کوبوتد مخاطوب    م 
داکدوزیاس ن کلّ محوط ا م  هم است. امرنشل آمزش  اوا،  متحمول تغووورای قا ول     آسد 

تزج   است. ،ذا این ک ادها کوم  رای ساشگاری ن اکطبواق  وا محووط متغوور ن در اوال تغووور       
اش م ظور قورآسد کزاکدیدو  ن کوزآنری در اکدیدوه  ورای اصوالح        «.  ورنک   اید کزآنر  اشو د 

ی اسوتد شیورا قورآس تق وود اش  انرهوای  اطول را  بووار        گذشتهد یک اصل مبو م ن ضورنر  
سزرل ا،رامند خدانکود   29ک د. در آیه  یا   دازی م  ک زه  کردل ن  ه خردنرشی ن رال

سواشد. مدوا ه آکچوه در     پوزسته ما را  ه تف ر در آفری   ن کزآنری مبتمر ا،   ره مزس مو  
تور در موزرد    تبوون  وه مراتوب افومنس    آیای قرآس مداهدل شدد در رنایای ن ا،بته  ا تفصول ن
هوای   کب  که در آمزختوه »فرماید:  کزآنرید مطا،ب فراناک  آمدل است. اماب صادق )خ( م 

یا ود کوه دسوت     های  را در م  خزی   ودتر اکدیده ک دد ا م خزد را استزارتر کردل ن ک ته
  کبو  اسوت کوه    اهول  وو   »(. امواب ا و  )خ(:   4712: 10)موماس ا،ح مهد ج« کایافت   است

م ود شوزد ن     د زد ن  و دیدد ن  بو د ن  ا  و   در آس درکن ن اش رخدادها پ د گورد ن   ورل 
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 .1«ها کتال دارد خزد را اش پرتتال
های تأثورگوذار  ور کوارکرد پژنهدو  در محووط آموزش د ایوواد         ی   اش دیتر مت،فه

رنا ووط اجتموواا  مووواس   ارتبووا  ن رقا ووت سوواشکدل در  ووون اسوواتود ن داکدوووزیاس اسووت.     
داکدوز کارکردهای  را  رای هر دن سزی را طه ن کوم داکدتال دارد. این کوارکرد هوم    استادو

ک  دل تعامل  وا آک وا  اشود. نجوزد را طوه       تزاکد تقزیت ااصل تعامل  ا اساتود است ن هم م 
ن صزری کارآمدتری رفوی ک ود    تزاکد  ه داکدوز کمک ک د مد الی درس  خزد را  ه م 

نجزد را طه  ون کالس ن ام اس گفتتز  وا اسوتاد در خوارج اش سوااای رسوم   وه داکدووز        
(. مقاب معظم رهبری هم تأکود فراناس Kim, 2006دهد  ودتر اش استاد استفادل ک د ) ام اس م 

های کدزر ن رقا ت  ون اساتودد ن رقا وت  وون کخبتواسد ن     دارکد  ه ایواد رقا ت  ون داکدتال
هوای   های آمزش  اا،   رای ایواد این رقا ت در  ون داکدوتال  ردکد که دستتالخاطرکداس ک

ریومی ک  ود ن امتوواش دادل شوزد      هوا  رکاموه   هوای گزکواگزس ن  وه داکدوتال      رتر ن  ون داکدتال
(. ایدواس همچ وون  وه اول     15/5/1392)سخ راک  مقواب معظوم رهبوری  وا اسواتود داکدوتالد       

تأکوود   1388ن  1389د 1393هوای  هوای خوزد در سوال    مد الی ا وزب اکبواک  در سوخ راک    
داشت د ن  ه ضرنری ن اهموت این رشتهد ن خاطرکداس کردکود کوه ا وزب اکبواک  ک وزک  در      
کدزر  زم  کوبتد متع ق  ه ما کوبتد کاظر  ه کواشهای ما کوبتد اصالً کاظر  ه مبائل دیتری 

تحوزل   ووادین در   هبوتوم کوه یوک     ک د ن اقوقتاً ما کواشم ود آس  استد مبائل ما را ال کم 
 نجزد آید.   در کدزر  ه ا زب اکباک 
ش اسو  ن کوفووت آس در کظواب     ای است ن  رای آسوب تردید آمزش د ک   پوچودل   

پرداخوت. در جودنل    ده ودل آس  آمزش  اا،  کدزر  اید  ه  ررسو  ن کقود اجومای تدو ول    
 ه دل اامل اش سخ راک  مقاب معظوم رهبوری اشوارل شودل کوه  ور کوارکرد آموزش           4شمارل 

تأثورگذار است. در این راستاد ی   اش ازامل تأثورگذار  ر کارکرد آمزشش د  عود مع زیوت   
هوای آمزششو د    ا زاس گراید  کزد در ارصه در آمزش  است. امرنشل گرای   ه مع زیت  ه

خوزردد شیورا اوزشل تع ووم ن تر ووت      های دیتر  ه  دم مو  ن فره ت   و  اش ارصه تر وت 
ک د ن مزضوزخ مع زیوت     ترین مزقعوت ن فرصت را  رای تب زر مع زیت در اکباس فراهم م 

( معتقود اسوت   2006) 2(. پاتاکواک  وبواجت  Rabie & et, 2012ذاتاً مزضزا  تر وت  اسوت ) 
شزد افوراد ام  ورد   توری اش خوزد  ورنش ده ود.         ااث م  تزسعه ن تعا،  رفتاری ن معرفت 

                                                                                                                                        
 ا،بالره . ک ج1
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های مدیراس آمزشش د تزسعه ن تعا،  م ا ی اکباک  است. پ ج نیژگ   همزارل ی   اش دردره
تعا،  ن تزسعه ابارت ود اش: اابواس خزداثر خدو د اابواس ااتمواد  وه دیتوراسد اابواس         

ن ارششوم دی. همواکطزر کوه     دار  وزدس  پذیرفتن شخص  کتایج ن اابواس مع و    خزدساماک د
هوای مع وزی مورتبط هبوت د. شواید  توزاس  وا        ها  بوار  وا مت،فوه  ک ودد این نیژگ مداهدل م 

 Biswajeetهای آمزشش   رداشت ) ارتقای مع زیت گاب م م  در تزسعه ن تعا،  در ساشماس

& et al, 2006  ظم رهبری کووم  (. در  واکای مقاب مع1392د  ه کقل اش اکبری الکه ن هم اراسد
های خزد   ه جایتال مع زیت در محوط آمزشش  تزجه خاص  شدل است. ایداس در سخ راک 

 وه ضورنری نجوزدی     1393ن  1390د 1389د 1388د 1385هوای    ا جمع  اش اساتود در سال
 مع زیت ن تزجه  ه هزیت اسالم  ن دی   ن ایراک  در محوط داکدتال پرداخته است. 

که مزرد تزجه مقاب معظم رهبری در کارکرد آمزشش   زدلد تزجه های   اش دیتر اامل
اش جز داکدتال  ا مبئز،ون ن ایواد فضای اظ ارکظر ساشکدل  ورای داکدووزیاس     ه اکتقاد اا،ماکه 

( 2/6/1390هوا )  در امر آمزش  است. ایداس در سخ راک  خزد  ا جمعو  اش اسواتود داکدوتال   
ن پاسخ مواس مبئز،ون ن داکدتاهواس تدو ول شوزد ن    تأکود داشت د که ج بای کقد ن پرس 

ایون پرسو  ن پاسوخ خو و      »مبئز،ون  ا اساتود محترب ج به پرس  ن پاسوخ داشوته  اشو د.    
ک دد هوم  وه اسوتاد داکدوتال      ک دد هم  ه مبئز،ون کمک م   اارش  استد خو   کمک م 

س در فرمایدوای  همچ وون ایدوا  «. ک ود  ک دد هم  ه فضای ا م داکدتال کمک مو   کمک م 
د در جموی اسواتود ن   8/6/1388خزد در موزرد ایوواد اظ وارکظر سواشکدل  ورای داکدووزیاس )      

های آشاداکدید   داکدتاهواس(  واس کردکد که اش اظ ارکظر هوچ کباید  وم اک  زد. این کرس 
ووت  ها  اید تحقق پودا ک د ن  اید تد ول شد. در کظواب تع ووم ن تر    که ما گفتومد در داکدتال

ای  رخزردار است. آیای قرآس موود  اسالم د تزجه  ه اقل ن پرنر  تف ر اش جایتال نیژل
شواس    ا ا،فاظ ن تعا ور متفانید کالب معصزمون )خ( ن گفتوار داکدوم داس اسوالم  در کزشوتار    

متید این ادااستد  ه همون سبب آیای متعدد  ا مضامون گزکاگزس اکباس را  ه تعقل ن تود ر  
گرای  ن خردنرشی دازید ن تر وت اکباس را  ا مب ا ن اساس تعقل ن  الب  ه اقلن در یک ک
  آل امراسد آیه 164   قرلد آیه 46های اجد آیه  ک  د.  رای مدالد سزرل ریمی م  تف ر پایه

کاظر  ه تدزیقد تررووب ن تزجوه دادس افوراد  وه خوردنرشی       5ن اکعابد آیه  3  رادد آیه 190
اقالک  اش پودزایاس معصزب )خ( کووم سوخ اس گ ر وار  بوواری در ایون      است. در  اب پرنر  

 (. 139: 1384مزرد ثبت شدل است )س طاک  ا،قرائ د 
های تأثورگذار در   بزد کارکرد آمزشش  تزجوه  وه م وا ی     در آخر ی   دیتر اش مت،فه
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داخ   ن ااتماد  وه اسوتعدادهای کدوزر اسوت. مقواب معظوم رهبوری در سوخ راک  خوزد در          
 ه کق  ن جایتال اسوتعدادهای داخ و  در پودورفت کدوزر ن کتوال       1388ن  1385های  سال

  زم  ن ت وه  ه فره ن کدزر ن مزارث م   پرداخته است.  
تزجه  ه کوفوت خدماید ی   اش ازامل متثر در مزفقوت ن  قای هر سواشماس اش جم وه   

های  پزیا ن هدفم د  ا  ا، ا زاس یک کظاب  کظاب آمزش  اا،  است. کظاب آمزش  اا، د  ه
جدیدی رن رن است. داکدوزیاسد کارک اسد ااضای هوئت ا م د جامعه ن ص ایید مدوتریاس  

ترین مدوتریاس   ا زاس اص   امدل آمزش  اا،  هبت د که در این مواسد کظرای داکدوزیاس  ه
(. Sahney & et al, 2006سومای  داشوته  اشود )    تزاکد در   بزد کوفووت خودمای کقو   وه     م 

تزاکد  ر کوفوت ارائه خدمای آمزشش  تأثورگذار  اشد  د که اامل م 5 راساس جدنل شمارل 
های تأثورگذر   ا  رفرمزدل مقاب معظوم رهبورید داشوتن شوواات ا مو  ن       که ی   اش اامل

تال  ج ادگزکه  رای ال مدو الی ن ارائوه خودمای م اسوب در محووط آمزششو  اسوت.        
ن  1387هوای   هوا در طوزل سوال    د  وا جمعو  اش اسواتود داکدوتال    هوای خوز   ایداس در سخ راک 

فرمای ود کوه ج واد فقوط در      در مزرد تال  ن ارکت ج ادگزکه در مبور پودرفت م 1391
موداس ج ن کوبتد در موداس ا م هم مدل  قوه موادین شکدگ د ج اد الشب است. ج اد یع   

د ،وذا پودورفت ن اموود  وه آی ودل ن      نقفهد همرال  ا خطرپذیری در اود معقوزل ا،بتوه    تال    
فره ن تال  ن مواهدی  رای جب ه اق  اید در داکدتال تزسعه پودا ک د. همچ وون ایدواس   
تأکود کمزدکد که استادد محوط داکدتال را کار اص   خزد ن د،ببتت  اص   خزد  داکودد کوه   

 ا داکدووز ارتبوا    کار دنابد که کار فرا  ن تبع د ن کواشهای ا م  داکدوز را  رطرف ک دد 
کحوز اجموا،  اکوواب دادس ن آمودس کباشود        رقرار    دد صِرف رفتن ن یک ادای ت  وف  وه  

(. همچ وون ایدواس   11/4/1393)سخ راک  مقاب معظم رهبوری  وا جمعو  اش اسواتود داکدوتالد      
گذاری در گورنل آمزششو  خاطرکدواس     پرنر  رناوه دی  د ایماک  ن اکقال   را در خدمت

داشتن آگاه   1384د 1387د 1388د 1390د 1393های  ر  واکای خزد در طزل سالکردل ن د
اکد کوه   اکد ن  واس داشته گرنل آمزشش  اش محوط پورامزس خزد را مزرد تأکود فراناس قرار دادل

ا  ن  ش اسدد یع   نقت  انضاخ ن اازال محوط خزد ن محوط پورامزک  کب  که شماکه را م 
ک ود ن د وار    ف مد در قضایای گزکاگزسد قضانی اشوتبال کمو    ن م  داکد محوط ج اس را م 

 شزد.   اشتبال کم 
 82ن  4هوای   در م ا ی اسالم  هم  ه آگاه  اش محوط پورامزس سفار  شدل اسوت. آیوه  

سزرل مبارکه دخاس ش اسای  اش شماس ن محووط پوراموزس را موزرد تزجوه      23سزرل رافر ن آیه 
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(. ی و  دیتور اش تزج وای در شمو وه خودمای آموزش د       91: 1390قرار دادل است )قرائت د 
هوای   تزجه ن تمرکم  ر مد الی کدزر است که   وا ر  واکوای رهبوری  ایود هوم  وه ظرفووت       

های ما،  ن مادی تزجه شزد کوه کوار ا مو  موا در ج وت کوواش کدوزر         اکباک  ن هم ظرفوت
هوا را در ج وت کواشهوای     ه  اشد ن   تر است  بو وم ناقعاً کدزر  ه  ه ااتوواج دارد ن پوژن  

(. 1385ن  1392کدزر قرار دهوم ) واکای مقاب معظم رهبری  وا جمعو  اش اسواتود داکدوتالد     
ی   دیتر اش  عدهای  که در کارکرد خدمای آمزشش  مزرد تزجه استد ت وه  ر مدوزری  

ش کبوزت د تور وه ن... ا   کبزی در ال مبائل ا م  است. سا قهد پوو   افراد  اتور ه ن پو 
امزری هبت د که در مواس تماب اقزاب ن م ل  ه رسموت ش اخته شدل ن طبوع  است که اش ایون  

کبزتاس ن صااباس توارب ن خدمای  ه ج ت خودمات  کوه  وه جزاموی اکبواک        ج ت پو 
های مخت ف هبت دد در کمد تمام  م ول دارای ااتوراب ن    اکد ن دارای توار   در ارصه کردل
های دی   ما اام اش آیای قرآسد رنایای ن سورل پودوزایاس   در آمزشل اکد. این مزضزخ اقزق 

صووزری مبووتقوم ن  سووزرل اکعوواب ن تز ووه  ووه 119ن  52پذیرفتووه شوودل اسووت. آیووای  دیوون کوووم 
(. اماب ا و   1374رورمبتقوم تأکود  ر گمی   هم دون کوک ن صا،  دارد )م ارب شوراشید 

شب است  ه رأی ن اکدیده خزدد رأی اواقالس ن   ر شخص ااقل ن خردم د ال»فرماید:  )خ( م 
)روررا،ح مد ج  « خردم داس را  وفماید ن  ه ا م ن داک  خزدد داک  ا وماس را ضمومه ک د

«  ا خردم داس مدزری کن تا اش ،غوم  ن پدووماک  در امواس  اشو     »فرماید:  ( ن کوم م 408: 3
موزرد تزجوه ن سوفار  مقواب     (. ن در آخر ی   دیتر اش  عدهای  که 179: 4)رررا،ح مد ج

هاسووت.   ووا  وور  معظووم رهبووری قوورار داردد جایتووال ش وواس فارسوو  در کووار مقوواالی ن کتوواب 
رنش  ودوتر شوزد.    فرمایدای ایداسد  اید کفزذ فره تو  ش واس فارسو  در سوط  ج واس رنش وه      

ساشی ک ود ن اصطالح ایواد ک ود. کاری ک ووم کوه در آی ودلد     فارس    زیبودد فارس  نایل
ک  ود کا وار شوزکد  رنکود ش واس       های ا م  کدزر موا اسوتفادل مو     کباک  که اش پودرفت آس

 (. 15/5/1392فارس  را یاد  تورکد )دیدار مقاب معظم رهبری  ا جمع  اش اساتودد 
  وواس ن   در  حث راهبردها سه اامل: ا،تزی اسوالم  و ایراکو  پودورفتد اقتصواد داکو       

ای رهبوری در فزاصول مخت وف ذکور شود. در ا،توزی       های اص    واکو  کارآفری    ا شاخص
های ا،تزی پودرفت   وار ارصوه ف ورد ا ومد      اسالم  و ایراک  پودرفت ن در تدری  ارصه 

و ایراکو  پودورفت    شکدگ  ن مع زیت مزرد تزجه قرار گرفت. ایداس معتقدکد ا،تزی اسوالم  
هود ن جزشوودس ف ور ن    ای متف ر سوزق د  سمت جامعه ای تدنین شزد که جامعه را  ه گزکه  ه

(. 10/9/1389نرشی  ه اقوقت  کمایاس در جامعوه تبودیل شوزد )مقواب معظوم رهبورید        اکدیده
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ا وزاس راهبورد م وم       واس  وه  های داک    واسد  ه شرکت اشطرف   ا تزجه  ه کق  اقتصاد داک 
یوی    وواس فقوط تز،وود ن تزش    ای کوه  ورای دسوتوا    وه اقتصواد داکو        گزکه تزجه شدل است  ه

کارگوری آک وا در   اطاّلاای ن پرداختن  ه آمزش  ن پژنه  کاف  کوبتد    ه ک ته م م  ه
صزری مبتمر ن پایدار است.  ه اباری دیترد کوار ردی کوردس    استفادل اش م ا ی اقتصادی  ه

 ورداری اش م وا ی    ها ن ارتقوای درجوه   ورل    داک  ن استفادل مزثرتر اش آس در گبتر  ظرفوت
ساشد. اقتصواد داکو  شیرکظوام  اش کظواب        واس را مقدنر م  یک اقتصاد داک  است که تحقق

گورد ن  اقتصادی است که   ا ر معمزل در فضای  اش فره ت د اجتماا  ن اقتصادی ش ل م 
شزد ن اش   ار کظاب متعامل یع   جامعه یادگورید کظاب کزآنرید ف انری اطالاای   ا،قزل م 

(. همچ وون کوارآفری     world bank, 2007شوزد )  مش  تد ول م ن رییم ک ادی ن کظاب اکتو
هوای م وم داکدوتال امورنشی اسوت کوه        در ج ت تزاکم دسواشی کوورنی اکبواک  اش شواخص    

شوزد ن   های تزسوعه شکودگ  ناقعو  ن ام و  یادگرفتوه مو        های کارآفری اکه  ا پرنیل م اری
ت کوردل ن اش آس امایوت   هوای کوارآفری   را تقزیو     رخه یادگوری کارآفری اکهد صالاوت

 (. Taatila, 2010ک د ) م 
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