
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Archive of SID

 

1 

 )مطالعه انیدانشجو اجتماعی – یفرهنگ دگاهیعوامل مؤثر بر د یو رتبه بند ییشناسا

 استان قم(  هایدانشگاه انیدانشجو یمورد

   

 1علی حسینی

 2 یشهراب یدكتر محسن عامر

 3ریحانه زارعی

 چکیده
 زیها ننامه ارتیو ز هیو ادع اتیوادارد که در ر میبه قدمت قرآن کر یما مسلمانان، سابقه ا ینید اتیدر ادب یمفهوم سبک زندگ

زمان و  مصرف ی به الگوعمدتاً ،یمفهوم سبک زندگ ،یامروز یشناسچند در جامعه هر .شودیم دهیاز آن به وفور د ییهاجلوه

ه بما  نگاه .تر باشدو جامع ترعیوس یمفهوم ،یسبک زندگ رسدیبه نظر م یها در موضوعات مختلف، اشاره دارد، ولانسان هیسرما

منسجم از  یاوعهبر مجم ،یو یاست که سبک زندگ یکس ،یقیحق نداریگره خورده است؛ د ،ینداریو د نیبا مقوله د ،یسبک زندگ

 . ابدیتحقق  ینیباورها شکل گرفته تا آرمان مع

جهاد  یگنت فرهنکه توسط معاو یندارید یالگو کیدر چارچوب  انیدانشجو یاستاندارد سبک زندگ یالگو یپژوهش بر مبنا نیا

 هایفعالیت اجرای و طراحی مبنای مدل این .و در سطح کشور اجرا شده، انجام گرفته است یطراح 1390در سال  یدانشگاه

 راستا این در. است نظیرکم احتمالی اشکاالت وجود با و خود نوع در که است گرفته قرار دانشگاهی جهاد فرهنگی معاونت فرهنگی

 سنجش مورد قم استان دولتی هایدانشگاه در «دانشجویان زندگی سبک» گفته، پیش مدل مطابق وجود،م وضعیت فهم برای و

 دست در و آن تکرار اب نماید، کمک هابرنامه دقیق و صحیح اجرای در اهداف تحقق به سنجش این که آن بر عالوه تا گرفت قرار

سنجش و  به ژوهشپ اینواقع در  در .باشد ایران در اجتماعی علوم ارتقای برای محلی امر این هاداده تغییر روند داشتن

 یفاراب سیقم، پرد یهادانشگاه انیدانشجو نیدر ب ستهیآموخته شادانش یآرمان یالگو یو اجتماع یابعاد فرهنگ یبندتیاولو

  است.شده پراخته  "س" دانشگاه تهران، و حضرت معصومه

 شد تهیه مطلوب التحصیلفارغ هایشایستگی از فهرستی موضوع این حول ایبخانهکتا مطالعه از پس پژوهش این کیفی بخش در

 و ارزیابی مورد دلفی روش و نفره هشت کانونی گروه یک تشکیل با مدل این سپس گردید، طراحی اولیه مدل اساس، این بر و

 با اکتشافی، و کیفی مطالعات انجام از پس است شده استفاده پیمایشی روش از که پژوهش کمّی بخش در .گرفت قرار اصالح

 از پس و شده بود پیشنهاد و طراحی بر اساس مدل که استانداردی ایپرسشنامه براساس ایسپا، در جلسه چندین برگزاری

نیز بر پژوهش  نیا یتعداد نمونه آمار. گردید توزیع هدف جامعه در نهایی پرسشنامهگردیده بود،  تأیید نیز آن روایی سازیبومی

 101پرسشنامه تعداد 120اوری نفر تعیین گردیدکه پس از توزیع وجمع 100اساس فرمول کوکران و جدول کرجسی و مورگان 

و  یاسیو مناسک، س یابعاد عباد یکل تیاز آن است که وضع یپژوهش حاک جینتا  .پرسشنامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت

                                                             
 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی - 1

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی  - 2
 تهران دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشگاه - 3

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

2 

که  باشدیم 100از  67، 68، 73معادل  بیقم به ترت یهادانشگاه انیدانشجو نیدر ب ستهیآموخته شادانش یآرمان یالگو یاجتماع

 شدند. یبندتیاولو یآمار یهاها براساس آزمونمؤلفه گانهاز ابعاد سه کیهر  انی. در پاشودیم یابیدر واقع باالتر از متوسط ارز

 واژگان كلیدی:
 استان قمسبک زندگی دینی،  ،یآرمان یالگو سته،یشادانش آموخته  ،یاجتماع دگاهید ،یفرهنگ دگاهید

 

 

 مقدمه: .1
شده  یزیربرنامه یتالش ای یتیاست، تحول است. تحول فعال یها و جوامع توجه به آن ضرورکه در تحول نظام یموضوع مهم

ها و ساختار سازمان ارزشها، باورها، نگرش رییتغ یبرا یآموزش دهیچیپ یاستراتژ یو نوع رییتغ یبرا ی( و پاسخ1969هارد، )بک

بهتر  طیو مح طیدر شرا رییو با سرعت تغ دیجد یهابازارها و چالش ها،یبتوانند خود را با تکنولوژ لعوام نیتا ا رود،یشمار مبه

که در آن  یفرهنگ یسوبه یفرهنگ سازمان رییاست، شامل تغ رییتغ ندیفرا کیتحول  نی(. بنابرا1969 س،یدهند )بن قیتطب

 (.1972 ن،یتااند )بورک و هورن اششده نهینهاد یو جمع یگروه یندهایفرا

در مدیریت و راهبری و الیه به الیه نظام تعلیم و تربیت، خصوصاً در زمان حاضر که « تحول»عنایت به اهمیت و ضرورت مبحث  با

این سئوال اساسی مورد بررسی قرار گرفته  مشهور به عصر تغییر و سرعت تحوالت بومی و جهانی است این مقوله در ابعاد مختلف با

ایران از دیدگاه رهبران و خبرگان چگونه باید صورت گیرد و چه راهبردهایی برای این  ینظام آموزش رتحول بنیادین د»است که 

هست همواره کشور  یو فرهنگ مل ینید اتیکه مستخرج از ادب یلذا نگاه کالن و جامع«  توان ارائه نمود؟تحول متصور است و می

 نیتریرهنمون ساخته است که اصل یتیترب یچندبعد یهامدل یبه طراح انظام آموزش کشور ر یهاراهبردها، و برنامه ها،استیس

رهبر فقید بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران  یرهنمودها ت،یاهل ب رهیها عنایت به قرآن، سمدل نیا نیبخش در تدومنابع الهام

 نظران تعلیم و تربیت بوده است.و صاحب العالیایمدظلهاهلل خامنهه و فرمایشات رهبر فرزانه حضرت آیهحضرت امام خمینیر

است  یندارید یالگو کیدر چارچوب  انیدانشجو یاستاندارد سبک زندگ یالگو یابیارز یبرا یتجربه عمل نیراستا اثر اول نیا در

الگو،  نیو در سطح کشور اجرا شده است. در ا یطراح 1390در سال  یجهاد دانشگاه یالگو توسط معاونت فرهنگ نیکه ا

 هفت نقش عبارتند از: نیباشد. ا افتهیبه صورت متوازن، رشد متناسب  شنق 7است که در  یمطلوب، کس لیالتحصفارغ

 ؛یخانوادگ فیدر وظا.1

 است؛یدر قبال حکومت و س.2

 و مناسک؛ یعباد فیدر وظا.3

 (؛یو هنر یماندر قبال خودش )جس.4

 ؛یعیو منابع طب ستیز طیدر قبال مح.5

 ؛یو تعهدات اجتماع یاخالق فیدر وظا.6

 انیدانش بن یو شغل یاقتصاد یهاتیر فعال. د7
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 بیان مسأله .2

 ردیقرار گ یمورد بررس ینیمع یهابا شاخص نداتویکه م یـ آموزش یفرهنگ یهاعملکرد سازمان یابیارز یاساس یهااز مؤلفه یکی

)فارغ  ینظام آموزش جیتا چه اندازه نتا نکهیاز ااست عبارت  ینظام آموزش یو بروندادها جینتا تیفیاست. ک یآموزش ییبرونداد نها

 .هستند بخشتیها و انتظارات( رضاهدف ایشده ) نییقبل تع ی ازبا استانداردها سهیو...( در مقا النیالتحص

و انتظارات را تحقق  ازهاین یکه تمام کوشندیم شوندیم دهیچند منظوره نام یهاشگاهکه دان دیو جامع جد یهشوپژ یهادانشگاه

در جهت  انیدانشجو یخود به دنبال توانمندساز یو فرهنگ یو پژوهش یو آموزش یعلم یهاتیبا مأمور دیجد یهابخشند. دانشگاه

 .هستند یو فرهنگ یاجتماع از موضوعات مختلف از جمله موضوعات افتهیو تکامل  یقیحق تیشناخت ماه

مرکز  دیدانشگاه با»فرمودند:  انیدانشگاه در ساخت و پرورش ذهن و نگاه دانشجو گاهیجا تیاهم نهیامام راحل در زم حضرت

 نیمامور بر هم السالمهمیعل ایبوده است که انب یامر کی نیو چه دانشگاه شما و ا یدرست کردن انسان باشد، چه دانشگاه روحان

به صورت  زیانسان ساختن آمده است. اگر انسان ساخته بشود، همه چ یبرا ،ی. کتب آسماندوده اند که انسان درست کننامر ب

 .(59: 7، ج 1387 ،ینی)امام خم «دیآیدر م تیهم به صورت معنو تیماد یعنی دیآیدر م تیمعنو

 یدانشگاه اسالم یاصل تیطلوب است و به تبع آن، مأمورم یانسان یروین تیدانشگاه، ترب یهاتیمأمور نیاز مهمتر یکی نیبنابرا

مختلف به خصوص  لیبه مسا انیبا شناخت نوع تفکرات و نگاه دانشجو یعیاست. به طور طب ستهیمومن و شا یانسان یروین تیترب

گاه و درک بهتر ن نیمختلف جهت تکامل ا یهارا در به کاربردن روش یدیجد یهاتیظرف میتوانیم یو فرهنگ یاجتماع لیمسا

 .میعرضه کن لیمسا لیجهت تحل انیدانشجو یمرتبط به توانمندساز یالگوها هیو ارا قیحقا

ـ  یاـ دانش و حرفه یعلم یازهایآموخته عالوه بر ندانش کیدارد که  دیکشور همواره تأک یتحول در نظام آموزش عال یهاپژوهش

 یرا در خود داشته باشد تا بتواند به عنوان عنصر یو اجتماع یفرهنگ ،یفرد یاهیستگیو شا هایژگیاز و یامجموعه دیبا ،یتخصص

کشور با  یو فرهنگ ینید یبر مبان یمبتن ییالگو دگاهید نیمشارکت و دخالت داشته باشد؛ براساس ا یعاجتما یندهایمؤثر در فرا

 تیتحقق مأمور زانیمسوال اصلی این تحقیق  نیرابناب  .دیگرد یدر هفت بعد طراح «ستهیآموخته شادانش یآرمان یالگو»عنوان 

 باشد.میقم  یهادانشگاه انیابعاد آن از منظر دانشجو یبندتیو اولو ینظام آموزش عال یـ فرهنگ یاجتماع

 بیان اهمیت و ضرورت تحقیق .3

 گفتارها، رفتارها،. است شگاهیدان فرهنگ و دانشگاه آن، بر حاکم هایارزش و جامعه فرهنگ در اثرگذار نهادهای ترینمهم از یکی

 باورهای و هادریافت ها،تجربه در کنند،می برقرار ارتباط هم با آن کمک به دانشگاهی افراد که هاییارزش تمامی و مصنوعات

 دیکاربر صورت به و شود نهادینه دانشجویان بین و رود باال دانشگاه در ارزش و فرهنگ سطح چه هر. است تاثیرگذار دانشجویان

 و فرهنگ با آشنایی جامعه یک در هاارزش و فرهنگ ارزیابی هایراه از یکی. شد خواهد تریافته توسعه و پایدارتر جامعه درآید،

 اهمیت از آن وضعیت ارزیابی و دانشگاهی فرهنگ به پرداختن دلیل همین به. است جامعه آن هایدانشگاه بر حاکم هایارزش

 است. برخوردار زیادی

 و عینیت خاص، نمادهای کلی طور به و مقررات و عرف دانشگاهی، هایآیین نمادین، فضای ویژه، زبان صورت به دانشگاهی فرهنگ

 آنچه در توانمی را آن دستاورد و است دانشگاهی انسان برای هویت خاص نوع ایجاد و تعیین آن کارکرد ترینمهم و یابدمی تبلور

 و ایموسسه فرهنگ ای،حرفه فرهنگ ای،رشته فرهنگ از تلفیقی را آن و شد قائل دانشگاهی انسان هویت برای( 1998)  ولیما

 .نمود مشاهده دانست، فرد با جهانی فرهنگ

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

4 

 همکاران، و ابراهیمی) دارد آفرینی دانش توسعه بر سزایی به تأثیر مهم، هایفرهنگ خرده از یکی منزله به دانشگاهی فرهنگ

 در خود، خاص هایویژگی با مستقل فرهنگ خرده منزله به «دانشگاهی فرهنگ» نقش که دهدمی نشان شواهد اما(. 127: 1394

 است مانده مغفول پژوهی علم و عالی آموزش مطالعات در تنها نه ایران در عالی آموزش نظام عملکرد و علمی توسعه روند

 )2011; Zolfagharzadeh, 2003, 2008Fazeli, (، کشور عالی آموزش هایاستراتژی و هابرنامه کل رد مفهوم این بلکه 

. است ضروری آن اثربخش رهبری و مدیریت منظور به مجموعه یک فرهنگ شناخت که حالی در. نیست شده شناخته چندان نیز

 پذیرنااجتناب و ضروری امری علمی توسعه و آفرینیدانش رشد برای دانشگاهی فرهنگ به توجه و هامولفه شناسایی همچنین

 .است

 هاینقش تعریف به تنگاتنگی و نزدیک ارتباط کند، کسب باید او که هاییویژگی و هادانشگاه شایسته التحصیالنفارغ درباره بحث

 دانشجویان که هایی«نقش» مهمترین که سازد مشخص باید الگو این واقع در. کنندمی ایفا خود زندگی در افراد این که دارد مهمی

 .شوند کسب باید هاییشایستگی چه نقش هر ایفای در موفقیت برای و کدامند شوندمی متقبل خود آینده و حال زندگی در

 و گیرندمی قرار آن در خود اجتماعی زندگی در افراد که شودمی اطالق خاصی هایموقعیت و جایگاه به عمدتاً نقش مفهوم

 این در که کندمی تعریف فرد برای را خاصی وظایف هاجایگاه این از کدام هر تعبیری به. آیدمی وجود به آنها از خاصی انتظارات

 و گرفته قرار سنجش مورد پژوهش کامل فرایند طی و عمیق صورت به دانشجویان اجتماعی و دینی ـ فرهنگی نقش دو پژوهش

 گردید. بندیرتبه

 اهداف تحقیق .4

 اول اصلی هدف -1/4
 قم دانشگاه دانشجویان منظر از شایسته آموختهدانش آرمانی الگوی مناسک و عبادی ابعاد سنجش و شناسایی

 فرعی اهداف

  جامعه؛ در الهی شعائر تعظیم به اهتمام .1

 شریعت؛ احکام به نسبت بودن عامل به اهتمام .2

 اطرافیان؛ و خود دینی بصیرت توسعه به اهتمام .3

 خدا؛ با عاشقانه رابطه و خالصانه عبادت ایجاد به اهتمام .4

 ؛(دینی غیرت) آن از دفاع و الهی حدود و هاارزش حفظ هب اهتمام .5

 قرآن؛ در تدبر طریق از آن از مداوم گیری بهره و قرآن با انس به اهتمام .6

 .توسل و زیارت طریق از حضرات با روحی پیوند تقویت و معصومین به نسبت مودت به اهتمام .7

 دوم اصلی هدف-2/4

 قم دانشگاه دانشجویان منظر از شایسته آموختهدانش یآرمان الگوی اجتماعی و سیاسی ابعاد سنجش

 فرعی اهداف

  فرهنگی؛ هویت ارتقاء و حفظ به اهتمام .1

  جامعه؛ سطح در مداری قانون حاکمیت به اهتمام .2

 جامعه؛ توسعه و رشد فرایند در مشارکت به اهتمام .3
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 سیاسی؛ بصیرت بر تاکید با اجتماعی هایجریان راهبری و ایجاد به اهتمام .4

 جامعه؛ فرهنگی و سیاسی اجتماعی، محیط پر حداکثری و مثبت تاثیرگذاری به اهتمام .5

  عدالتی؛ بی و محرومیت و فقر کاهش و مستضعفان و مظلومان حقوق احقاق به اهتمام .6

 .چارچوب در اجتماعی و سیاسی هایاقلیت حقوق از دفاع و سیاسی هایآزادی گسترش به اهتمام .7

 

 سوم اصلی هدف-3/4

 قم دانشگاه دانشجویان منظر از شایسته آموختهدانش آرمانی الگوی اجتماعی تعهدات و اخالقیات ابعاد سنجش

 فرعی اهداف

 اخالقی؛ رذایل وجود میزان .1

 اخالقی؛ فضایل رعایت به اهتمام .2

  مردم؛ اقشار حقوق رعایت به اهتمام .3

 .اجتماعی مشکالت حل و منتبی کارگشایی به اهتمام .4

 هارمچ اصلی هدف -4/4
 قم دانشگاه دانشجویان منظر از اجتماعی تعهدات و اخالقیات و اجتماعی، و سیاسی مناسک، و عبادی ابعاد هایشاخص بندیرتبه

 

 چارچوب نظری .5

  آموختگان شایستهالگوی آرمانی دانش -1/5     

: 1392 پالمر،) کند می تسهیل را یقیحق دنیای هایپیچیدگی رویت که ایمقایسه اند،واقعیت سازیشبیه الگوها: تعریف نظری

 علم . الگو در(16: 1389 کوهن،)رساند می یاری تئوری اجزاء ارتباط نحوه و چگونگی تشریح امر به که است چیزی . الگو آن(15

. اشدبمی تحقیق دست در که دیگری پدیده و است معلوم قوانینش که پدیده یک بین سنجیده تمثیل یک برقراری از است عبارت

 .(52 :1393الوانی،)

 یک ای،حرفه و علمی نیازهای بر عالوه های تحول نظام آموزش عالی در ایران تأکید دارد کهپژوهش: تعریف علمیاتی

 عنوان به بتواند تا باشد داشته خود در را اجتماعی و فرهنگی فردی، هایشایستگی و هاویژگی از ایمجموعه آموخته بایددانش

 .باشد داشته دخالت و مشارکت اجتماعی فرایندهای در مؤثر عنصری

 شایستگی  -2/5    

 کندیم فیتعر «فهیوظ کیانجام دادن  تیو ظرف ییقدرت، توانا» را به عنوان  یستگیشا فرهنگ آکسفورد: تعریف نظری

 ،ییتوانا زه،یآن انگ هندعناصر شکل ده نیاست، که مهمتر یسازه مفهوم کی «یستگیشا»گفت که  توانیم .(2003 ،یای)هورن

 تواندیاست و م تیولؤمس کیانجام  یالزم برا یهایستگیشا یفرد دارا کی یهنگام گریبه عبارت د . باشدیدانش و مهارت م

را داشته  تیانجام آن فعال زهیو انگ ییدهد، که دانش، مهارت، توانا نجامنقش به شکل موفق و اثربخش ا کیخود را در  فیوظا

 (.1389، ضی)ف باشد
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اینکه دانشجو باید عالوه بر توانمندی دانشی و تئوریک در  از منظور از شایستگی در این پژوهش عبارت است: تعریف عملیاتی

نظران د. از منظر بزرگان دینی و صاحبننیز تقویت شو اجتماعی تعهدات و اخالقیات و اجتماعی ،سیاسی مناسک، ،عبادی ابعاد

 ه به مباحث ارزشی، فرهنگی، و اجتماعی عِدل مباحث دانشی است. عرصه تعلیم و تربیت توج

 نقش -3/5    

 یکند که برایم فیتعر یاهیو رو یقانون ،یاجتماع ،یاخالق یاز قواعد و انتظارات یارا مجموعه ینقش اجتماع یچلب :تعریف نظری

شود که یاطالق م یخاص یهاتیو موقع گاهیبه جا نقش عمدتاً مفهوم. (52: 1390)چلبی،  ردیقرار گ رمد نظ دیانجام خاص با

 . دیآیاز آنها به وجود م یو انتظارات خاص رندیگیخود در آن قرار م یاجتماع یافراد در زندگ

را  یخاص فیوظامنظور از نقش در این پژوهش این است که دانشجو در جایگاهی که دارد نسبت به جامعه چه  :تعریف علمیاتی

 تعهدات و اخالقیات و اجتماعی و مناسک و در بُعد اجتماعی نقش سیاسی و که در بُعد فردی نقش عبادی باید متقبل شود

 شده است. فیتعردر این پژوهش برای دانشجویان  اجتماعی

 تحول -4/5   

مبتنی بر علوم رفتاری ها و فنون استراتژی ،هاها، ارزشای از نظریهمجموعه ،تحول» نویسند:می 4پوراس و رابرتسون :تعریف نظری

منظور افزایش بهبود عملکرد فردی و سازمانی از طریق تغییر ریزی شده محیط کاری سازمانی )بهاست که در فرایند تغییر برنامه

 .(28: 1379، سیسیل)وندال و « شودکار گرفته میهرفتار اعضای سازمان در شغلشان( ب

راتی مثبت و در راستای نظام فکری ـ ارزشی کشور است که دانشگاه باید نسبت به منظور از تحول در واقع تغیی: تعریف علمیاتی

 آموختگانی شایسته را طراحی و اجرا کرده است.این امر اقدامات الزم را داشته باشد و در این راستا الگوی تربیت دانش

 5شناسیآسیب -5/5   

یک سیستم، مدیریت را نسبت به این  یاط ضعف موجود در اجزافرآیندی است که با شناسایی نق «شناسیآسیب»: تعریف نظری

شناسی در برای آسیب. (1: 1388نماید )انوری، می اقدام آنها رفع به نسبت هاییحله راهینقاط ضعف آگاه نموده و با ارا

رد بررسی را با آسیب، های اداری کشور، نسبت به موضوعی خاص، باید در پی آن بود که کدام عوامل سالمت دستگاه مودستگاه

شناسی نه تنها کشف مشکالت (. هدف از آسیب83-84: 1384سازد )علوی، خسارت، تخریب و در نهایت شکست مواجه می

ریزی برای حل آنها منظور برنامهشود، بلکه شناسایی علل آنها و کمک به مدیریت بهرو میواقعی است که سازمان با آن روبه

گذارد. عبارت دیگر هر عارضه، ردپایی از خود برجا میهایی ردیابی کرد. بهتوان با نشانهآسیب را می باشد. هر عارضه یامی

ها و ارایه راهکار برای شناسی، شناسایی این علتهایی هستند که کار اصلی در فرآیند آسیبها خود معلول علتهمچنین عارضه

 (.62: 1389لو، رفع آنها است )یقین

 

 

  

 (62: 1389لو، ها )یقینها و نشانههای اصلی، آسیب. علت1رهشکل شما

                                                             
4. Porras and Robertson 
5 - Pathology 

 ها(ها )عارضهآسیب ایهای اصلی و ریشهعلت

 

 هانشانه
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شناسی این است که پژوهش حضور درصدد است تا از طریق بررسی میزان تحقق و اجرای الگوی منظور از آسیب: تعریف علمیاتی

 راساس آن بازطراحی کند.آموخته شایسته رصد کند که جایگاه فعلی دانشگاه و دانشجو کجاست و مسیر آینده را بآرمانی دانش

 

 پیشینه پژوهش .6
در متون « دانش آموختگان یستگیشا یالگو»و  «یدانشگاه النیالتحصآل فارغدهیا بپیت»از جمله  یمیموضوع با مفاه نهیشیپ

  .شودیم افتیمرتبط 

 یصنعت یدانشگاه ادجه ی( در معاونت فرهنگ1369بخش و همکاران ) ضیموضوع، توسط ف نی( در ارانیپژوهش )در ا نیاول -

در  یفرهنگ یهاتیفعال یمدت براانیبرنامه م نیتدو ینظر یمبان نیمأپژوهش که به منظور ت نیصورت گرفته است. در ا فیشر

ی ـ اخالق)حوزه  4مطلوب( در  لیالتحصمطلوب )و به تبع آن فارغ یاست، دانشجو دهیف، به انجام رسیشر یسطح دانشگاه صنعت

 دهیآنها د یالدر البه زین یاحرفه یهایستگیکه شا گرددیم فیتوصی( حیتفر ی ـهنری، و اجتماع ی ـاسیسی، دتیعقی، تیترب

 .شودیم

ساله کشور در آن مبنا بوده است،  20انداز و سند چشم دهیگرد نی( تدو1385مقدم ) یکه توسط عباس یدر پژوهش -

، تمندیرضای، اجتماع یتعاون و سازگار هیروح یدارا، فعال)گانه  10صفات  یاست دارا یمطلوب دانشگاه، فرد لیالتحصفارغ

 است. بودن( یرانی)به ا مفتخر، و ریپذتیولؤمس، متعهد، ثارگریای، وجدان کار با، منؤم، منضبط

 یاساس یژگیو 7 یرا دار یدانشگاه اسالم کیمتناسب با  ی( دانشجو1383) یشدن مراکز آموزش یاسالم یشورا رخانهیدب -

 نشیدانش و ب یدارایی، جوو مشارکت یثارگریا ،یآزادگ ،ینقاد ،ییگراآرمان هیروح یدارای، عقالن یو اعتال بیتهذ مانیا یدارا)

 یدارا، معاش در سطح خود نیمأت ییتوانا یدارایی، گراقانون هیروح یدارا، العمرمادام یریادگی زهیانگ یدارای، و اجتماع یاسیس

 .(1389 ض،ی)ف بر شمرده است مستمر یابیارزخود  ییو توانا هیروح

 ششمطلوب در قالب  لیفارغ التحص کی یتی( صورت گرفته، مختصات ترب1383و همکاران ) یکه توسط حشتم یدر پژوهش -

شکوفا کردن  ی، ارتقاء معنوی، ریگمیو تصم دنیشیاند، نقش یفایای، و جسم یو آرامش روح اتیحفظ ح) دسته مهارت

 شده است. انیب نیچن طیبردن از مح لذت ، وودخ یاستعدادها

مد نظر  یآموزش عال یدرس یهابرنامه یاساس یهایستگیرا به عنوان محورها و شا ریموارد ز کایآمر یهاها و دانشگاهانجمن کالج -

 (:1998، 1اموندیبه نقل از د 89 ضیاند )فقرارداده

 ؛از هنرها یشناسقدرت .1

 ی؛ریادگی ندیتوجه به فرا .2

 ؛آنها لیها و درک و تحلتوجه به ارزش .3

 ی؛فرهنگ نیب ایو  یالمللنیتوجه به تجربه ب .4

 ی؛خیتار یاریو هوش هایتوجه به توسعه آگاه .5

 ی؛انتقاد لیو تحل یو انتزاع یتوجه به تفکر منطق .6

 ی؛اضیر یهاو درک مربوط به داده هایتوجه به توسعه آگاه .7

 .گوش دادن، صحبت کردن عمده خواندن، نوشتن، یهاتوجه به مهارت .8
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، 21در قرن  یدانشگاه النیفارغ التحص یبرا یضرور یهایستگیو شا یاساس یهایژگیو انیبا ب ایتانیدر بر انیانجمن کارفرما

 (:1997 چلر،ینموده است )ت انیرا در چند مقوله ب یآموزش عال یدرس یهابرنامه یهایریگجهت

 ی؛رهبر ییپرورش توانا .1

 ؛کا به خودات هیپرورش روح .2

 ؛تحول جادیا ییپرورش توانا .3

 ؛لینقد و تحل ییپرورش توانا .4

 .تیو خالق ینوآور یبرا ییپرورش توانا .5

ای های فرهنگ دانشگاهی در هر جامعهها و سنجهدهد، مؤلفهبررسی مطالعاتی از سوابق موضوع فرهنگ دانشگاهی نشان می

شوند. بنابراین فرهنگ دانشگاهی هر اجتماعی سیاسی آن جامعه تعریف میبراساس ساختار اجتماعی و روابط فرهنگی، اقتصادی و 

دهد پژوهشگران از ابعاد مختلف به های آموزشی است. همان طوری که جدول زیر نشان میمتأثر از فرهنگ غالب آن جامعه و گروه

 اند.رهنگ غالب آن جامعه تعریف کردههای آن را براساس نوع پژوهش و فاند و مؤلفهبررسی موضوع فرهنگ دانشگاهی پرداخته

 های فرهنگ دانشگاهی از دیدگاه پژوهشگرانمؤلفه -1جدول شماره 

 های شناسایی شده برای فرهنگ دانشگاهیمولفه پژوهشگر ردیف

 محور و اعتمادمحور باشد.محور، یادگیریآفرین باید مشارکتلی معتقد است فرهنگ سازمان دانش 2008لی  1

2 
تیرنی 

2008 

پذیری، راهبرد، اطالعات و رهبری را جزء عناصر عملیاتی فرهنگ گانه محیط، رسالت، جامعهعوامل شش

 دانشگاه است.

3 
 والیما

2008 

های علمی، فرهنگ دانشجویان، فرهنگ آموزش عالی در عوامل فرهنگ سازمانی دانشگاه، فرهنگ رشته

ندهای تغییر، فرهنگ به عنوان یک دیدگاه کلی در سطح ملی، مطالعات تطبیقی، مطالعات ناظر بر فرای

 آموزش عالی.

4 
 پورشفیع

1395 

صدر، انتقادپذیری، عدم قضاوت عجوالنه، استناد به منابع معتبر، امانت داری، صادق بودن، جانبداری سعه

 کند.نکردن را به عنوان فرهنگ اخالق علمی دانشگاهی معرفی می

5 
ابراهیمی و 

 همکاران

1394 

ستقالل دانشگاهی )برخورداری از آزادی، رهایی از مقررات دست و پاگیر، توزیع داخلی منابع مالی، کسب ا

درآمد از منابع غیر بومی، استخدام کارکنان، شرایط تحصیل، برخورداری از آزادی درباره چگونگی تدریس 

روهی، فرهنگ یادگیری، ای، مدیریت، ارتباطات، مشارکت و کارگو پژوهش(، آزادی علمی، اخالق حرفه

 کند.های دانشگاهی مطرح میاعتماد بین اعضا، نظام پاداش دهی و ارزیابی را به عنوان مولفه

6 
 زادهحمیدی

2005 

-ها را در ارتباطات دوجانبه، صداقت، حمایت و تشریک مساعی، بیآفرینی دانشگاهابعاد فرهنگ دانش

 داند.قبت و حمایت از دیگران میطرفی، نبود تبعیض، رفاقت، احساس تعلق، مرا

7 
 القلمسریع

1375 

داند: تفکر فردی )عدم تمایل به فعالیت گروهی ویژگی فرهنگ دانشگاهی در جامعه ایران را بدین شرح می

های کمّی است، و اشتراک اندیشه با یکدیگر(، تئوری حجم )جامعه دانشگاهی ما بسیار تحت تاثیر اندیشه

کند(، غرور فردی )فقدان تواضع الزم در ها کار دارد و بیشتر با کمیت آنها توجه میهکمتر با کیفیت پدید

 کار علمی و در پذیریش و شناخت علمی(، و حضور افراد ناآشنا و کم ظرفیت به حوزه علم.
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8 
 گالتونگ

2000 

خود است معتقد است که هر جامعه ای دارای فرهنگ دانشگاهی و سبک فکری متناسب با نظام اجتماعی 

 ها دارای فرهنگ یادگیری، آموزش و پژوهش خاصی هستند.و این فرهنگ

 هویت جهانی دانشگاهی دارای دو مولفه استقالل دانشگاهی و آزادی دانشگاهی است. 1999تیلور  9

10 
 کالرک

1971 

طرفی، چهار عامل دانشگاه، رشته دانشگاهی، کل نظام آموزش عالی و حرفه آکادمیک )صداقت فکری، بی

کار جمعی، تعهد به خلق دانش، تالش برای فهم و آزادی آکادمیک، استقالل فردی( را جزء عناصر موثر بر 

 داند.فرهنگ دانشگاهی می

 آستین 11

1996 

های درسی و عواملی مانند رسالت دانشگاه، ساختار حکمرانی و سبک رهبری مدیران، ساختار برنامه

های استاد و دانشجو، روابط استاد و دانشجو و موقعیت فیزیکی دانشگاه استانداردهای دانشگاهی، ویژگی

 در تعیین فرهنگ دانشگاهی نقش دارند.

 

گرا بودن، استاد محور یا گرا و رابطهگری، کمیتبه غیر از موارد بیان شده، بسیاری از پژوهشگران روحیه پژوهشگری و جستجو

کشی استاد از نویسی، مقاله نویسی، تألیف و ترجمه نیابتی، بهرهنامهنقدپذیری، )پایانپذیری، ظرفیت دانشجو محور بودن، انعطاف

غرضی را به عنوان گرایی یا جهانی بودن، عمومیت داشتن یا اشتراک، بیهای ارزیابی اعضای هیأت علمی(، عامدانشجو، شاخص

آید مؤلفه قابل تعمیمی که بتواند ن پیشینه پژوهش برمیطور که از بطاند. لذا همانهای فرهنگ دانشگاهی معرفی کردهمولفه

بر آزادی فرهنگ دانشگاهی را برای تمام جوامع مشخص و تعریف کند وجود ندارد. به عنوان مثال در فرهنگ دانشگاهی آلمان 

ها و مفاهیم فهم نظریهکید دارند و حضور منظم دانشجو در کالس درس اهمیتی ندارد. اما در عین حال فراگیری و أفردی دانشجو ت

و تالش  ، کارنقش مهم امتحانات کتبی و ارزیابی مقاالت دانشجویاندر انگلستان بر  .شودهای علمی بشدت تأکید میو پارادایم

 یبسیار شدیدتأکید  مستقل دانشجو، ارتباطات گسترده بیرون از کالس میان دانشجویان و کارکنان آموزشی و مدرسان دانشگاه

، بکشندستادان انگلیسی انتظار دارند دانشجویان وارد بحث انتقادی شوند و با استدالل و نقد دیدگاه استاد، او را به چالش اشود. می

پندارند. در عوض دانشجویان چینی تالش دانشجویان چینی این کار را جسارت و توهین به استاد می در فرهنگ دانشگاهی چین اما

لذا این  .دهند شنونده خوب و ماهری باشنددانشجویان چینی ترجیح می .هنگ و همراه شوندهما و کالس استادبا کنند می

های مطرح شده در پیشینه، در پی سنجش ابعاد فرهنگی ـ دینی و اجتماعی الگوی آرمانی پژوهش با مبنا قرار دادن یکی از مدل

 پژوهش براین اساس طراحی شده است.اهداف و سؤاالت  که بندی ابعاد آن استآموخته شایسته و رتبهدانش
 

 هومی پژوهشمدل مف .7
(. در مدل مفهومی این 81: 1384های مستخرج از مبانی نظری است )سکاران، مدل مفهومی نوعی نمودارسازی برای متغیر

اد و بین وضع موجود با مطلوب بودیم، لذا به سنجش ابع افپژوهش همانطور که در شکل مشخص شده به دنبال شناسایی شک

 بندی آنها پرداخته و در نهایت راهکارهای ارتقای وضع موجود ارایه گردید.تبهر
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  مدل مفهومی پژوهش -2شکل شماره 

 

 سوال تحقیق: .8

 قابل خوبی به متغیر بین معلولی و علت رابطه ،باشد داشته وجود زیادی ابهام پژوهشی مسأله در که شودمی استفاده سوال از زمانی

 عملی و نظری پیشینه دارای پژوهشی مسأله یاو باشد نداده قرار مطالعه مورد را پژوهشی مسأله قبلی هایپژوهش نباشد، تشخیص

 .شود استفاده سوال از فرضیه جای به است بهتر صورت این در نباشد

 اول اصلی سؤال - 1/8

 است؟ چگونه قم شگاهدان دانشجویان منظر از شایسته آموختهدانش آرمانی الگوی مناسک و عبادی ابعاد

 فرعی سؤاالت

 ؟است چگونه جامعه در الهی شعائر تعظیم به اهتمام .1

 است؟ چگونه شریعت احکام به نسبت بودن عامل به اهتمام .2

 است؟ چگونه اطرافیان و خود دینی بصیرت توسعه به اهتمام .3

 است؟ چگونه خدا با عاشقانه رابطه و خالصانه عبادت ایجاد به اهتمام .4

 است؟ چگونه( دینی غیرت) آن از دفاع و الهی حدود و هاارزش حفظ به اهتمام .5

 است؟ چگونه قرآن در تدبر طریق از آن از مداوم گیری بهره و قرآن با انس به اهتمام .6

 وضع مطلوب
 

دانش  آرمانی الگوی

شایسته آموخته  

 وضع موجود
 

وضعیت دانشجویان 

های قمدانشگاه  
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 است؟ چگونه توسل و زیارت طریق از حضرات آن با روحی پیوند تقویت و معصومین به نسبت مودت به اهتمام .7

 دوم اصلی سؤال -  2/8 

 است؟ چگونه قم دانشگاه دانشجویان منظر از شایسته آموختهدانش آرمانی الگوی اجتماعی و سیاسی عاداب

 فرعی سؤاالت  

 است؟ چگونه فرهنگی هویت ارتقاء و حفظ به اهتمام .1

  است؟ چگونه جامعه سطح در مداری قانون حاکمیت به اهتمام .2

 است؟ چگونه جامعه توسعه و رشد فرایند در مشارکت به اهتمام .3

 است؟ چگونه سیاسی بصیرت بر تاکید با اجتماعی هایجریان راهبری و ایجاد به اهتمام .4

 است؟ چگونه جامعه فرهنگی و سیاسی اجتماعی، محیط پر حداکثری و مثبت تاثیرگذاری به اهتمام .5

 است؟ چگونه عدالتی بی و محرومیت و فقر کاهش و مستضعفان و مظلومان حقوق احقاق به اهتمام .6

 است؟ چگونه چارچوب در اجتماعی و سیاسی هایاقلیت حقوق از دفاع و سیاسی هایآزادی گسترش به ماماهت .7

 سوم اصلی سؤال - 3/8

 است؟ چگونه قم دانشگاه دانشجویان منظر از شایسته آموختهدانش آرمانی الگوی اجتماعی تعهدات و اخالقیات ابعاد

 فرعی سؤاالت

 است؟ چگونه اخالقی فضایل رعایت به اهتمام .1

 است؟ چگونه مردم اقشار حقوق رعایت به هتماما .2

 است؟ چگونه اخالقی هایارزش رعایت به اهتمام .3

 است؟ چگونه اجتماعی مشکالت حل و منتبی کارگشایی به اهتمام .4

 چهارم اصلی سؤال  - 4/8

 چگونه قم دانشگاه دانشجویان منظر از اجتماعی تعهدات و اخالقیات و اجتماعی، و سیاسی مناسک، و عبادی ابعاد هایشاخص رتبه

 ؟است

 

 

 شناسی پژوهشروش .9

 :پژوهش قلمرو -1-9

شود.  یریشدن آن جلوگ یرکاربردیغو  گی بی موردتا از گسترد گردیده است یپژوهش سع نیدر ا. قلمرو موضوعی: الف

 . بوده استآموختگان شایسته ابعاد فرهنگی و اجتماعی الگوی آرمانی دانشموجود وضعیت شناسی دنبال آسیبپژوهش به نیا

 باشد.پژوهش استان قم می نیا یقلمرو مکان . قلمرو مکانی:ب

 است.بوده  1398قلمرو زمانی این پژوهش پاییز  . قلمرو زمانی:ج
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 روش تحقیق: -2-9
جزء ، گیری پژوهشاز نظر جهت ،ردیهای پیمایشی و مطالعه موره پژوهشهای پژوهش، در زماستراتژیاین پژوهش از منظر 

 باشد.میی فیتوصهای از نظر هدف، جزء پژوهشو  یکاربردهای پژوهش

 :جامعه آماری -3-9
 مومنی، و ذرآ) ««باشند مشخصه صفت یک دارای حداقل که نظر مورد مطلوب عناصر از تعدادی» از است عبارت آماری جامعه

 یا جهانی) مشخص ییجغرافیا مقیاس یک در که دیافرا و عناصر کلیه»: از است عبارت آماری جامعه دیگر، تعریفی در(. 5: 1384

 آماری جامعه پژوهش این در عاریف،ت از استفاده با(. 120: 1386 نیا،حافظ) «باشندمی مشترک صفت چند یا یک دارای( ایمنطقه

 .بودند قم استان منتخب هایدانشگاه دانشجویان

 :نمونه آماری -4-9
. شوندمی توزیع هاییگروه نچنی در جامعه آن افراد و گرددمی تشکیل مجزا هایهگرو از اصل در پژوهش جامعه موارد، بعضی در

رد. پذیهای مختلفی صورت میر اساس روشگیری بکه این نمونه. کرد گیرینمونه هاگروه این از افراد جایبه توانمی سهولت برای

. ایهمرحل چند و ایلهمرح تک: است نوع دو ایخوشه گیرینمونه ای استفاده شده است. گیری خوشهدر این پژوهش از روش نمونه

 پژوهش این در که هاییگام. است ایچندمرحله ایخوشه روش پژوهش، این مناسب گیرینمونه روش آماری، جامعه به توجه با

 .گرفت انجام آماری نمونه انتخاب برای

 پژوهش این رد که بود گردیده تعیین نفر 100 مورگان ولجد و درصد 5با ضریب خطای  کوکران فرمول براساس نمونه تعداد

 101 تعداد و دیدگر توزیع قم و ،"س" معصومه حضرت تهران، دانشگاه فارابی پردیس هایدانشگاه در پرسشنامه 120 تعداد

 .است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد و آوریجمع صحیح و کامل پرسشنامه

 :ابزار پژوهش -5-9
 یمطالعه به داابت پرسشنامه طراحی برای. بود پرسشنامه پژوهش، این در اطالعات آوریه برای جمعمورد استفاد ابزار

راساس ده بود و برار داپیشینه پرداخته شد و بهترین مدل که تمامی اسناد، وضعیت فرهنگی کشور، بیانات مقام رهبری را مدنظر ق

ستاندارد اشنامه ر واقع براساس مدل استاندارد تدوین شده یک پرسنیازهای داخلی طراحی شده بود مالک عمل قرار گرفت و د

هت جهای مورد نظر براساس اهداف پژوهش ابعاد مورد نظر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و شاخصسپس  تدوین گردید.

حبه مصاخبره ن ارشناساو ک ، با استادان دانشگاهیمُفاد ابعاد الگوی آرمانیپس از استخراج سؤاالت براساس سنجش انتخاب شدند. 

 ت و تغییراتونه تغییری نداشابعاد و محور سؤاالت هیچگ ، الزم به ذکر استدست آمدنهایی به امهپرسشنصورت گرفت و اکتشافی 

ت تستی و شناختی، سؤاالاین پرسشنامه بعد از مقدمه در سه قسمت کلی اطالعات جمعیت بیشتر به شکل ساختاری و ادبی بود.

 گردید.بندی ابعاد طراحی و اولویتتشریحی 

 

 :روایی و پایایی ابزار پژوهش -6-9
سنجد بدون گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میدهد که ابزار اندازهبه این پرسش پاسخ می 6مفهوم اعتبار یا روایی

گیری ممکن است برای های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازهتوان به دقت دادهگیری نمیآگاهی از اعتبار ابزار اندازه

                                                             
6. Validity 
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برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری  کهگیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، درحالیاندازه

 شود. گیری به کار برده میاعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه برخوردار نباشد.

د شده با این امر سر و کار دارد که ابزار گیری است. مفهوم یاهای فنی ابزار اندازهیکی از ویژگی 7قابلیت اعتماد یا پایایی

 دهد.گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میاندازه

انگر آن است که تا چه )ارتباط کامل( است. ضریب قابلیت اعتماد نش 1دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر )عدم ارتباط( تا 

: 1380سنجد. )سرمد و همکاران، های متغیر و موقتی وی را میثبات آزمودنی و یا ویژگی های باگیری ویژگیاندازه ابزار اندازه

167.) 

 میزان پایایی پرسشنامه پس از تحلیل عاملی اکتشافی - 2شماره جدول

 میزان آلفا عامل نام بعد

آموخته شایستهسنجش ابعاد عبادی و مناسک لگوی آرمانی دانش 1عامل    0.790 

2عامل  آموخته شایستهیاسی و اجتماعی الگوی آرمانی دانشسنجش ابعاد س  0.832 

سنجش ابعاد اخالقیات و تعهدات اجتماعی الگوی آرمانی دانش 

 آموخته شایسته

2عامل   0.845 

 0.880  كل پرسشنامه

 

 اطالعات پژوهش شیوه گردآوری -7-9

ستفاده قرار اعلمی مورد های پژوهشمامی ای در تروش کتابخانه: ی(اروش كتابخانهبررسی اسناد و مدارک ) .الف

ش از حیث موضوع پژوهبرخی دیگر شود و در از آنها در بخشی از فرآیند پژوهش از این روش استفاده میاما در برخی گیرد، می

، کتب، ه اسناد و مدارکمطالع قیاز طرپژوهش  نیالزم در ا اطالعات. (164: 1386نیا، )حافظ ای استروش، ماهیتأ کتابخانه

 شد.ای، گردآوری ها، مقاالت، و سایر منابع کتابخانهنامهپایان

 هایگیشایست از فهرستی موضوع این حول ایکتابخانه مطالعه از پس پژوهش این کیفی بخش دربخش كیفی: ب. 

 و نفره هشت کانونی هگرو یک تشکیل با مدل این سپس گردید، طراحی اولیه مدل اساس، این بر و شد تهیه مطلوب التحصیلفارغ

 .گرفت قرار اصالح و ارزیابی مورد دلفی روش

 این در. رودمی ارک به ویژه موضوع یک بارهدر افراد درک به بردن پی برای آنان با گروهی مصاحبه و کانونی گروه شیوه

 طریق از سپس. شودمی تخابان د،ش متمرکز موضوعی بحث کانون عنوان به آنان نظر در بتوان که ربط،ذی افراد از گروه یک شیوه،

 (.1387 بازرگان،) کنندمی بازنمایی را خود نظر افراد این گروهی، مصاحبه

 شایسته التحصیلفارغ از توصیفی پژوهش، خبرگان از نفر شش حضور با گروهی مصاحبه یک قالب در نظرخواهی، اولین در

 .رفتگ قرار خواهی نظر مورد مجددا نفر هشت حضور با گروهی مصاحبه دومین در اساسی، اصالح از پس که شد مطرح

                                                             
7. Reliability 
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 از انتظار مورد هایشایستگی به دستیابی هدف با پژوهش دلفی، روش به کیفی پژوهش یک چارچوب در آن از پس

 بندیطبقه و بندیمقوله محتوا، تحیل روش از استفاده با سپس،. شد اجرا و طراحی ایران عالی آموزش نظام آموختگاندانش

 بررسی، مورد موضوع، خبرگان از نفر 14 حضور با ایجلسه در نیز الگو این که شد تدوین شایستگی اولیه الگوی شایستگی، عناوین

  .گرفت قرار اصالح، و نقد

 با اکتشافی، و کیفی مطالعات انجام از پس است شده استفاده پیمایشی روش از که پژوهش کمّی بخش دربخش كمی:  ج.

و تحلیل  ارزیابی از پس و شده طراحی ایسپا پژوهشگران و متخصصان توسط استاندارد پرسشنامه ایسپا، در جلسه نچندی برگزاری

 .گردید توزیع هدف جامعه در تدوین و نهایی پرسشنامه ،روایی و پایایی

 هاتجزیه و تحلیل داده  -10

ها به اجرا درآید. زمانی به برای آزمون فرضیه ماهیت مطالعات پژوهشی ممکن است اکتشافی یا توصیفی باشد یا در عین حال

مطالعه اکتشافی روی می آوریم که درباره وضع موجود آگاهی چندانی نداریم یا آنکه درباره چگونگی حل مسائلی که در گذشته 

ای قدماتی گستردهپدید آمده اند و با وضعیت موجود، شباهت دارند، اطالعاتی در دست نداریم. در این گونه موارد باید بررسی م

های مرتبط با وضعیت مورد نظر صورت دهیم تا بتوانیم مدلی را پدید آورده و برای تکمیل مطالعه طرح برای آشنایی با پدیده

 دردر این پژوهش که به صورت آمیخته می باشد هم از روش کیفی و هم از روش کمی استفاده شده است و  مستحکمی برپا کنیم.

  .شده استاستفاده  Excelو  Spss های آماریافزارنرمهای حاصل از نمونه،  از توصیف داده ی برایفیآمار توص

 دهندگان به پرسشنامهشناختی پاسختحلیل اطالعات جمعیت -1-10

 جنسیت 

اند و اطالعات آنها در دسترس می باشد تعداد نفری که به عنوان نمونه این تحقیق در بخش کمی انتخاب شده 101از مجموع 

  .است نفر نیز به این سؤال پاسخ نداده 1زن هستند. همچنین ( %49.5نفر ) 50( مرد و %49.5نفر ) 50

 وضعیت تأهل 

( %8نفر ) 8مطلقه و همچنین ( %1نفر ) 1 ،مجرد (%80نفر ) 81 متأهل، تعداد (%11)نفر 11تعداد  نفر پاسخگو، 101از مجوع 

  اند. نیز به این سؤال پاسخ نداده

 سن 

 و به باال 41( %1) نفر 1 سال، 40تا  31 (%9) نفر 9 تعداد سال، 30تا  18( %76)نفر 77 تعداد پاسخگو، نفر 101 عمجو از

 . اند نداده پاسخ سؤال این به نیز (%14نفر) 14 همچنین

 مقطع تحصیلی 

تحصیلی در مقطع ( %19نفر) 19( کارشناسی ارشد و %32)نفر 33( کارشناسی، %47)نفر 47نفر پاسخگو،  101از مجوع 

 ( به این سوال پاسخ نداده اند.%2نفر ) 2اند و دکتری بوده

 رشته تحصیلی 

( محصل رشته علوم انسانی %75نفر) 76( علوم پایه و %10نفر) 10( فنی و مهندسی، %12نفر) 12نفر پاسخگو،  101از مجوع 

 ( به این سوال پاسخ نداده اند.%3نفر ) 3اند و بوده

 ترم تحصیلی 
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( در ترم %3نفر) 3( در ترم سه، %26.7نفر) 27( در ترم دو، %2نفر) 2( در ترم یک، %12نفر) 13نفر پاسخگو،  101جوع از م

نفر  26د وانبوده دانشجو( در ترم هشت %3نفر) 3، تعداد ( در ترم هفت%3نفر) 3( در ترم پنجم و تعداد %24.7نفر) 24چهار، 

  ( به این سوال پاسخ نداده اند.25.6%)

 قومیت 

 1بلوچ، ( %1)نفر 1 عرب،( %4)نفر 4 لر و لک،( %6)نفر 6 کرد،( %17)نفر 17 ترک،( %51)نفر 52 پاسخگو، نفر 101 مجوع از

  ( به این سوال پاسخ نداده اند.%17نفر ) 17 ترکمن و و( %1)نفر مازنی،( %2)نفر 2 گیلکی،( %1)نفر

 دین 

 ( به این سوال پاسخ نداده اند.%16نفر ) 16 سنی و( %2)نفر 2 ،شیعه( %82)نفر 83 پاسخگو، نفر 101 مجوع از

 دانشگاه 

 در دانشگاه ؟؟؟( %25.7)نفر 26در دانشگاه ؟؟؟ و( %26.7)نفر 27در دانشگاه ؟؟؟، ( %44.6)نفر 45 پاسخگو، نفر 101 مجوع از

 .اند نداده پاسخ سوال این به( %3) نفر 3 و اندبوده مشغول به تحصیل

 

 هااستنباطی دادهتجزیه و تحلیل  -2-10

-Oneای )یک نمونه Tاز آزمون  میانگین مولفه های مورد بررسی از نظر پاسخ دهندگان، تیوضعبه منظور بررسی 

Sample T-Test در  مورد استفاده در پرسشنامه( کرتیل فیط نیانگی)م 3نسبت به عدد ( استفاده شد. برای این منظور میانگین

 رشیپژوهش قابل پذ مولفه های نیانگیعنوان معدد به نیا ایتا مشخص شود که آ رار می گیردمورد بررسی ق 95% نانیسطح اطم

. در ادامه به بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از این آزمون رندیگیقرار م رشیمورد پذ 3از  ترنییپا ایباالتر  ریمقاد ای و است

 پرداخته شده است.

 ق )خروجی آزمون تی( چندین حالت وجود دارد:در جدول بررسی میانگین متغیرهای تحقی

باشد. در این می 0.05اول زمانی است که حد باال و پایین مقدار منفی دارد و مقدار عدد معناداری نیز کمتر از  تحال-

 باشد.می  3باشد. در این حالت استنباط از جامعه کمتر از ( می3حالت مقدار میانگین کمتر از مقدار تعیین شده )کمتر از 

باشد، در می 0.05حالت دوم زمانی است که حد باال مثبت و حد پایین منفی می باشد و مقدار عدد معناداری بیشتر از -

 باشد.( می3این حالت مقدار میانگین جامعه در حد مقدار تعیین شده )برابر با 

باشد که در این حالت می 0.05کمتر از حالت سوم زمانی است که حد باال و پایین مثبت بوده و مقدار عدد معناداری -

 باشد.( می3مقدار میانگین جامعه بیشتر از مقدار تعیین شده )بیشتر از 

 بررسی سوال یک پژوهش -1-2-10

 های قم چگونه است؟دانشجویان دانشگاه منظر از شایسته آموختهدانش آرمانی ابعاد عبادی و مناسک الگوی
 ای در جدول زیر آورده شده است. یانگین تی یک نمونهبه منظور بررسی سوال فوق نتایج آزمون م

 منظر از شایسته آموختهدانش آرمانی تی بررسی ابعاد عبادی و مناسک الگوی نیانگیمآزمون .3شماره جدول 

  های قمدانشجویان دانشگاه
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 میانگین عوامل
تعداد 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد
آماره 

t 

عدد 

معناداری 
sig 

فاصله اطمینان 

درصد 95  

حد 

 پایین

حد 

 باال

 0.73 0.31 0.000 5.01 1.039 100 3.52 اهتمام به تعظیم شعائر الهی در جامعه

اهتمام به عامل بودن نسبت بهه احکهام   

 شریعت
3.77 101 1.087 7.15 0.000 0.56 0.99 

اهتمام به توسعه بصیرت دینهی خهود و   

 اطرافیان
3.42 101 1.22 3.49 0.001 0.18 70.6  

اهتمام به ایجاد عبادت خالصانه و رابطه 

 عاشقانه با خدا
4.17 101 1.38 8.54 0.000 0.90 1.45 

ها و حدود الههی و  اهتمام به حفظ ارزش

 دفاع از آن )غیرت دینی(
3.67 101 1.13 5.98 0.000 0.45 0.90 

اهتمام به انس بها قهرآن و بههره گیهری     

 مداوم از آن از طریق تدبر در قرآن
333.  101 0.89 3.78 0.000 0.16 0.51 

اهتمام به مودت نسبت بهه معصهومین و   

تقویت پیوند روحهی بها آن حاهرات از    

 طریق زیارت و توسل

3.74 101 1.24 5.95 0.000 0.49 0.99 

وضعیت كلهی ابعهاد عبهادی و مناسهک     

 آرمانی الگوی
3.66 101 0.85 7.79 0.000 0.49 0.83 

بوده و حد باال و پایین مثبت  0.05دهد که مقدار عدد معناداری بیشتر از ای نشان میک نمونهنتایج آزمون میانگین تی ی

 منظر از شایسته آموختهدانش آرمانی ابعاد عبادی و مناسک الگوی تیوضعمی باشد؛ از این رو اختالف معناداری بین میانگین 

 آرمانی ابعاد عبادی و مناسک الگوی تیوضعمیانگین  95اطمینان %وجود دارد. بنابراین با  3های قم و عدد دانشجویان دانشگاه

 باشد. های قم بیشتر از حد متوسط میدانشجویان دانشگاه منظر از شایسته آموختهدانش

 بررسی سوال دو پژوهش -2-2-10

های قم چگونه دانشجویان دانشگاه منظر از شایسته آموختهدانش آرمانی ابعاد سیاسی و اجتماعی الگوی

 است؟
 ای در جدول زیر آورده شده است. به منظور بررسی سوال فوق نتایج آزمون میانگین تی یک نمونه
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دانشجویان  منظر از شایسته آموختهدانش آرمانی تی بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی الگوی نیانگیم. آزمون 4جدول 

 های قمدانشگاه

 میانگین عوامل
تعداد 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد
آماره 

t 

عدد 

معناداری 
sig 

فاصله اطمینان 

درصد 95  

حد 

 پایین

حد 

 باال

 0.91 0.50 0.00 6.81 1.03 99 3.71 فرهنگی هویت ارتقاء و حفظ به اهتمام

 در مهداری  قهانون  حاكمیهت  بهه  اهتمام

 جامعه سطح
3.45 100 1.16 3.89 0.00 0.22 0.68 

 و رشهد  فراینهد  در مشهاركت  به اهتمام

 جامعه توسعه
3.23 100 1.17 1.96 0.05 0.00 0.46 

ههای  جریهان  راهبهری  و ایجاد به اهتمام

 سیاسی بصیرت بر تاكید با اجتماعی
3.19 96 1.19 1.54 0.13 -0.05  0.43 

 حداكثری و مثبت تاثیرگذاری به اهتمام

 فرهنگهی  و سیاسی اجتماعی، محیط پر

 جامعه

3.41 101 1.14 3.57 0.00 0.18 0.63 

 و مظلومهان  حقهو   احقها   بهه  اهتمهام 

 و محرومیهت  و فقر كاهش و مستاعفان

 عدالتی بی

3.59 99 1.16 5.02 0.00 0.35 0.82 

 و سیاسیهای آزادی گسترش به اهتمام

 و سیاسهی ههای  اقلیهت  حقهو   از دفاع

 چارچوب در اجتماعی

3.15 101 1.27 1.18 0.24 -0.10  0.40 

 وضعیت كلی سیاسی و اجتماعی الگهوی 

 منظهر  از شایسهته  آموختهانشد آرمانی

 های قمدانشجویان دانشگاه

3.39 101 0.83 4.77 0.00 0.23 0.56 

بوده و حد باال و پایین مثبت  0.05دهد که مقدار عدد معناداری بیشتر از ای نشان مینتایج آزمون میانگین تی یک نمونه

 منظر از شایسته آموختهدانش آرمانی سیاسی و اجتماعی الگویابعاد  تیوضعمی باشد؛ از این رو اختالف معناداری بین میانگین 

 آرمانی ابعاد سیاسی و اجتماعی الگوی تیوضعمیانگین  95وجود دارد. بنابراین با اطمینان % 3های قم و عدد دانشجویان دانشگاه

 باشد. های قم بیشتر از حد متوسط میدانشجویان دانشگاه منظر از شایسته آموختهدانش
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 سی سوال سه پژوهشبرر -3-2-10

های قم دانشجویان دانشگاه منظر از شایسته آموختهدانش آرمانی ابعاد اخالقیات و تعهدات اجتماعی الگوی

 چگونه است؟
 ای در جدول زیر آورده شده است. به منظور بررسی سوال فوق نتایج آزمون میانگین تی یک نمونه

 انیاز منظر دانشجو ستهیآموخته شادانش یآرمان یالگو یو تعهدات اجتماع تایاخالقتی بررسی ابعاد  نیانگیم. آزمون 5جدول 

 های قمدانشگاه

 میانگین عوامل
تعداد 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد
 tآماره 

عدد 

معناداری 
sig 

فاصله اطمینان 

درصد 95  

حد 

 پایین
 حد باال

 0.09 101 2.30 میزان وجود رذایل اخالقی
-

7.38 
0.000 -0.89  -0.51  

 1.16 0.93 0.000 17.53 0.06 101 4.05 رعایت فاایل اخالقیاهتمام به 

اهتمام به رعایت حقو  اقشار مردم  در 

 راستای عدالت و فال
3.60 96 0.08 7.83 0.000 0.45 0.76 

منهت و حهل   كارگشهایی بهی  اهتمام به 

 مشکالت اجتماعی
2.80 101 0.09 -2.24  0.027 -0.38  -0.02  

اخالقیههات و تعهههدات  وضههعیت كلههی

 آموختهه دانهش  آرمانی اجتماعی الگوی

دانشههههجویان  منظهههر  از شایسهههته 

 های قمدانشگاه

3.18 101 0.05 3.59 0.000 0.08 0.28 

 

دهد که مقدار عدد معناداری در تمامی ابعاد بجز در دو بعد میزان وجود ای نشان مینتایج آزمون میانگین تی یک نمونه

بوده و حد باال و پایین مثبت می باشد و فقط  0.05منت و حل مشکالت اجتماعی بیشتر از کارگشایی بیمام به اهترذایل اخالقی و 

منت و حل مشکالت اجتماعی حد باال و پایین منفی می باشد؛ از کارگشایی بیاهتمام به در دو بعد میزان وجود رذایل اخالقی و 

 منظر از شایسته آموختهدانش آرمانی بعاد اخالقیات و تعهدات اجتماعی الگویا تیوضعاین رو اختالف معناداری بین میانگین 

رعایت فضایل اخالقی و اهتمام به  تیوضعمیانگین  95وجود دارد. بنابراین با اطمینان % 3های قم و عدد دانشجویان دانشگاه

 آرمانی یات و تعهدات اجتماعی الگویاهتمام به رعایت حقوق اقشار مردم  در راستای عدالت و فضل و وضعیت کلی اخالق

اهتمام به های قم بیشتر از حد متوسط و در ابعاد میزان وجود رذایل اخالقی و دانشجویان دانشگاه منظر از شایسته آموختهدانش
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رذایل باشد. با توجه به منفی بودن بار مفهومی میزان وجود منت و حل مشکالت اجتماعی کمتر از حد متوسط میکارگشایی بی

کارگشایی اهتمام به های قم، از این رو نتیجه این بعد مثبت ارزیابی می گردد ولی در بعد اخالقی در بین دانشسجویان دانشگاه

 منت و حل مشکالت اجتماعی کمتر از متوسط بودن آن منفی ارزیابی می گردد.بی

 بررسی سوال چهار پژوهش -4-2-10

از منظر  یو تعهدات اجتماع اتیو اخالق ،یو اجتماع یاسیو مناسک، س یابعاد عباد یهاشاخص تیاولو

 ؟های قم چگونه استدانشگاه انیدانشجو
از  یو تعهدات اجتماع اتیو اخالق ،یو اجتماع یاسیو مناسک، س یابعاد عباد یهاشاخصبندی به منظور مقایسه و اولویت

( بدست آمده برای آزمون Sig. اگر مقدار عدد معناداری )، اقدام به آزمون فریدمن گردیده استهای قمدانشگاه انیمنظر دانشجو

و  ،یو اجتماع یاسیو مناسک، س یابعاد عباد یهاشاخصباشد، به این معنا است که میانگین رتبه تاثیر  0.05فریدمن کمتر از 

ها دارای ت دیگر، میانگینعباربا یکدیگر برابر نیستند و به های قمدانشگاه انیاز منظر دانشجو یو تعهدات اجتماع اتیاخالق

 یهاشاخصباشد، به این معنا است که میانگین تاثیر  0.05( بیشتر از Sigهای متفاوت هستند و اگر مقدار عدد معناداری )رتبه

با یکدیگر برابر  های قمدانشگاه انیاز منظر دانشجو یو تعهدات اجتماع اتیو اخالق ،یو اجتماع یاسیو مناسک، س یابعاد عباد

های متفاوت باشند، با ها دارای رتبههای یکسان هستند. بنابراین، اگر میانگینها دارای رتبهعبارت دیگر، میانگینستند و بهه

 .گردداولویت آنها مشخص می Wilcoxonاستفاده از آزمون تعقیبی 

 

و تعهدات  اتیو اخالق ،یاجتماع و یاسیو مناسک، س یابعاد عباد یهاشاخصاولویت بندی . آزمون فریدمن جهت 6جدول 

 های قمدانشگاه انیاز منظر دانشجو یاجتماع

 ابعاد ردیف
میانگین 

 رتبه

 12.04 اهتمام به تعظیم شعائر الهی در جامعه؛ 1

 10.93 اهتمام به عامل بودن نسبت به احکام شریعت؛ 2

 11.84 اهتمام به توسعه بصیرت دینی خود و اطرافیان؛ 3

ایجاد عبادت خالصانه و رابطه عاشقانه با خدا؛اهتمام به  4  7.11 

ها و حدود الهی و دفاع از آن )غیرت دینی(؛اهتمام به حفظ ارزش 5  10.56 

 9.48 اهتمام به انس با قرآن و بهره گیری مداوم از آن از طریق تدبر در قرآن؛ 6

ات از طریق زیارت و توسلاهتمام به مودت نسبت به معصومین و تقویت پیوند روحی با آن حضر 7  10.30 

 10.00 اهتمام به حفظ و ارتقاء هویت فرهنگی 8
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 ابعاد ردیف
میانگین 

 رتبه

 9.02 اهتمام به حاکمیت قانون مداری در سطح جامعه 9

 10.62 اهتمام به مشارکت در فرایند رشد و توسعه جامعه 10

های اجتماعی با تاکید بر بصیرت سیاسیاهتمام به ایجاد و راهبری جریان 11  12.88 

 11.27 اهتمام به تاثیرگذاری مثبت و حداکثری پر محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه 12

 8.77 اهتمام به احقاق حقوق مظلومان و مستضعفان و کاهش فقر و محرومیت و بی عدالتی 13

های سیاسی و اجتماعی در چارچوبهای سیاسی و دفاع از حقوق اقلیتاهتمام به گسترش آزادی 14  9810.  

 8.33 میزان نبود رذایل اخالقی 15

 5.50 اهتمام به رعایت فضایل اخالقی 16

 5.58 اهتمام به رعایت حقوق اقشار مردم 17

منت و حل مشکالت اجتماعیاهتمام به کارگشایی بی 18  5.80 

 270.460 کای اسکوئر -

بندیتعداد نمونه مورد استفاده جهت رتبه -  83 

 0.000 (Sigعدد معناداری ) -

 

 یهاشاخصباشد، بنابراین ترتیب می 0.05( آزمون فریدمن، کمتر از Sigبا توجه به جدول فوق، مقدار عدد معناداری )

با هم برابر نبوده و  های قمدانشگاه انیاز منظر دانشجو یو تعهدات اجتماع اتیو اخالق ،یو اجتماع یاسیو مناسک، س یابعاد عباد

 شود. استفاده می Wilcoxonرو، به منظور تعیین رتبه آنها، از آزمون کدیگر دارند. از ایناختالف معناداری با ی

 

 اهداف خصوص در گیری نتیجه -11

 پژوهش اول هدف درخصوص گیرینتیجه  -1-11
 مناسبی وضعیت در قم هایدانشگاه دانشجویان منظر از شایسته آموختهدانش آرمانی الگوی مناسک و عبادی ابعاد کلی وضعیت

 .دارد رارق
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 73 معادل که 5 از 66/3 قم هایدانشگاه دانشجویان بین در شایسته آموختهدانش آرمانی الگوی مناسک و عبادی بُعد کلی میانگین

 تفکیک به گرفت، قرار بررسی مورد مؤلفه هفت قالب در که بُعد این.  شودمی ارزیابی متوسط از باالتر واقع در که باشدمی 100 از

 :است شده ارایه یک هر وضعیت تحلیل ادامه در که است تبیین قابل نیز

 .دارد قرار مناسبی وضعیت در جامعه در الهی شعائر تعظیم به اهتمام -1

 .دارد قرار مناسبی وضعیت در شریعت احکام به نسبت بودن عامل به اهتمام -2

 .دارد قرار مناسبی وضعیت در اطرافیان و خود دینی بصیرت توسعه به اهتمام -3

 .دارد قرار خوبی وضعیت در خدا با عاشقانه رابطه و خالصانه عبادت ایجاد به تماماه -4

 .دارد قرار مناسبی وضعیت در( دینی غیرت) آن از دفاع و الهی حدود و هاارزش حفظ به تماماه -5

 .دارد قرار مناسبی وضعیت در قرآن در تدبر طریق از آن از مداوم گیری بهره و قرآن با انس به اهتمام -6

 قرار مناسبی وضعیت در توسل و زیارت طریق از حضرات آن با روحی پیوند تقویت و معصومین به نسبت مودت به اهتمام -7

 .دارد

 باالترین «خدا با عاشقانه رابطه و خالصانه عبادت ایجاد به اهتمام» مؤلفه و اندبوده متوسط از باالتر حد در بُعد این هایمؤلفه تمامی

 به مربوط امتیاز کمترین و است شده ارزیابی زیاد حد در که باشدمی 100 از 83 معادل 5 از 17/4 آن امتیاز و داشته را امتیاز

 از 66 معادل و 5 از 33/3 آن امتیاز که باشدمی «قرآن در تدبر طریق از آن از مداوم گیری بهره و قرآن با انس به اهتمام» مؤلفه

 .است شده رزیابیا متوسط از باالتر حد در و باشدمی 100

 پژوهش دوم هدف درخصوص گیرینتیجه -2-11
 مناسبی وضعیت در قم هایدانشگاه دانشجویان منظر از شایسته آموختهدانش آرمانی الگوی اجتماعی و سیاسی ابعاد کلی وضعیت

 .دارد قرار

 که 5 از 39/3 قم هایدانشگاه یاندانشجو بین در شایسته آموختهدانش آرمانی الگوی اجتماعی و سیاسی ابعاد بُعد کلی میانگین

 به گرفت، قرار بررسی مورد مؤلفه هفت قالب در که بُعد این. شودمی ارزیابی متوسط از باالتر واقع در که باشدمی 100 از 68 معادل

 :است شده ارایه یک هر وضعیت تحلیل ادامه در که است تبیین قابل نیز تفکیک

 .دارد قرار مناسبی وضعیت در نگیفره هویت ارتقاء و حفظ به اهتمام  -1

 .دارد قرار مناسبی وضعیت در جامعه سطح در مداری قانون حاکمیت به اهتمام -2

 .دارد قرار مناسبی وضعیت در جامعه توسعه و رشد فرایند در مشارکت به اهتمام -3

 .دارد رارق مناسبی وضعیت در سیاسی بصیرت بر تأکید با اجتماعی هایجریان راهبری و ایجاد به اهتمام -4

 .دارد قرار مناسبی وضعیت در جامعه فرهنگی و سیاسی اجتماعی، محیط بر حداکثری و مثبت تأثیرگذاری به هتماما -5

 .دارد قرار مناسبی وضعیت در عدالتیبی و محرومیت و فقر کاهش و مستضعفان و مظلومان حقوق احقاق به اهتمام -6

 وضعیت در قانون چارچوب در اجتماعی و سیاسی هایاقلیت قحقو از دفاع و سیاسی هایآزادی گسترش به اهتمام -7

 .دارد قرار مناسبی

 داشته را امتیاز باالترین «فرهنگی هویت ارتقاء و حفظ به اهتمام» مؤلفه و اندبوده متوسط از باالتر حد در بُعد این هایمؤلفه تمامی

 حقوق از دفاع و سیاسی هایآزادی گسترش به اهتمام» مؤلفه به مربوط امتیاز کمترین و 100 از 74 معادل 5 از 71/3 آن امتیاز و
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 حد در دو هر و باشدمی 100 از 63 معادل و 5 از 15/3 آن امتیاز که باشدمی «قانون چارچوب در اجتماعی و سیاسی هایاقلیت

 .است شده ارزیابی متوسط از باالتر

 پژوهش سوم هدف درخصوص گیرینتیجه -3-11

 وضعیت در قم هایدانشگاه دانشجویان منظر از شایسته آموختهدانش آرمانی الگوی اجتماعی تعهدات و قیاتاخال ابعاد کلی وضعیت

 .دارد قرار مناسبی

 که 5 از 18/3 قم هایدانشگاه دانشجویان بین در شایسته آموختهدانش آرمانی الگوی اجتماعی و سیاسی ابعاد بُعد کلی میانگین

 به گرفت، قرار بررسی مورد مؤلفه چهار قالب در که بُعد این. شودمی ارزیابی متوسط از باالتر واقع در هک باشدمی 100 از 67 معادل

 :است شده ارایه یک هر وضعیت تحلیل ادامه در که است تبیین قابل نیز تفکیک

 .دارد قرار مناسبی وضعیت در اخالقی رذایل نبود میزان -1

 .دارد قرار مناسبی وضعیت در اخالقی فضایل رعایت به اهتمام -2

 .دارد قرار مناسبی وضعیت در فضل و عدالت راستای در مردم اقشار حقوق رعایت به اهتمام -3

 .دارد قرار مناسبی نسبتاً وضعیت در اجتماعی مشکالت حل و منتبی کارگشایی به اهتمام -4

 شده ارزیابی متوسط از کمتر و باشدمی 100 از 54 معادل که شده ارزیابی 5 از 70/2 امتیاز با «اخالقی رذایل وجود میزان» مؤلفه

 100 از 56 معادل که شده ارزیابی 5 از 80/2 امتیاز با «اجتماعی مشکالت حل و منتبی کارگشایی به اهتمام» مؤلفه. است

 60/3 «فضل و عدالت راستای در مردم اقشار حقوق رعایت به اهتمام» مؤلفه میانگین. است شده ارزیابی متوسط از کمتر و باشدمی

 معادل که 5 از 05/4 «اخالقی فضایل رعایت به اهتمام» مؤلفه و متوسط از باالتر واقع در که باشدمی 100 از 72 معادل که 5 از

 .است شده ارزیابی زیاد حد در واقع در که باشدمی 100 از 81

 پژوهش چهارم هدف درخصوص گیرینتیجه -4-11

و  اتیو اخالق ،یو اجتماع یاسیو مناسک، س یابعاد عباد یهاشاخصرتبه  دهد کهنشان می Wilcoxonنتایج آزمون 

هایی که با یکدیگر در جدول زیر آمده است. )شایان ذکر است شاخص های قمدانشگاه انیاز منظر دانشجو یتعهدات اجتماع

 رتبه هستند، دارای رتبه یکسانی هستند. (هم

 پژوهش مچهار هدف درخصوص گیری: نتیجه6جدول شماره 

 رتبه گویه ابعاد

ش ابعاد عباد
سنج

 ی
ک 

و مناس
لگو 

 ی
آرمان

 ی
ش

دان
آموخته شا
ی

سته
 

 1 اهتمام به تعظیم شعائر الهی در جامعه 

 1 اهتمام به توسعه بصیرت دینی خود و اطرافیان

 2 اهتمام به عامل بودن نسبت به احکام شریعت

 2  آن )غیرت دینی( ها و حدود الهی و دفاع ازاهتمام به حفظ ارزش

 2  اهتمام به مودت نسبت به معصومین و تقویت پیوند روحی با آن حضرات از طریق زیارت و توسل

 3  اهتمام به انس با قرآن و بهره گیری مداوم از آن از طریق تدبر در قرآن

 4  اهتمام به ایجاد عبادت خالصانه و رابطه عاشقانه با خدا

سنج

ابعاد ش 

سیا

ی 
اجتم وس

ی
اع

الگو 

آرمان ی

شای هوختآمشدان ی

سته
 

 1 سیاسی  بصیرت بر تأکید با اجتماعیهای جریان راهبری و ایجاد به اهتمام
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 2 فرهنگی هویت ارتقاء و حفظ به اهتمام

 2 جامعه  توسعه و رشد فرایند در مشارکت به اهتمام

 2 جامعه  فرهنگی و یاسیس اجتماعی، محیط پر حداکثری و مثبت تاثیرگذاری به اهتمام

چارچوب  در اجتماعی و سیاسیهای اقلیت حقوق از دفاع و سیاسیهای آزادی گسترش به اهتمام

 قانون 

2 

 3 جامعه  سطح در مداری قانون حاکمیت به اهتمام

 3 عدالتی  بی و محرومیت و فقر کاهش و مستضعفان و مظلومان حقوق احقاق به اهتمام

ش ابعاد 
سنج

اخ
ت

القیا
 

ی
ت اجتماع

و تعهدا
 

ی
الگو

 
ی

آرمان
 

ش 
دان

آموخته
 

شایسته
 

 2   میزان وجود رذایل اخالقی

 4 رعایت فضایل اخالقی اهتمام به 

 4 اهتمام به رعایت حقوق اقشار مردم  در راستای عدالت و فضل 

 4 منت و حل مشکالت اجتماعی کارگشایی بیاهتمام به 

 

 «جنسیت»ل برحسب متغیر جوامع مستق نیانگیم سهیمقا -5-11
کنیم که فرض بزرگتر باشد، در آن صورت از نتایج ردیف اول استفاده می 0.05چنانچه سطح معناداری آزمون لُوِن از 

رو، نتایج آزمون لون و آزمون تی نشان می دهد (. از این549، ص1388پور و صفری، پذیرد )حبیببرابری واریانس دو گروه را می

اهتمام به توسعه بصیرت دینی خود و ، اهتمام به تعظیم شعائر الهی در جامعهابعاد  اداری بین نظرات پاسخگوان درکه اختالف معن

 فرایند در مشارکت به فرهنگی، اهتمام هویت ارتقاء و حفظ به آرمانی، اهتمام ، وضعیت کلی ابعاد عبادی و مناسک الگویاطرافیان

های آزادی گسترش به سیاسی، اهتمام بصیرت بر تأکید با اجتماعیهای جریان راهبری و ایجاد به جامعه، اهتمام توسعه و رشد

 آموختهدانش آرمانی چارچوب، وضعیت کلی سیاسی و اجتماعی الگوی در اجتماعی و سیاسیهای اقلیت حقوق از دفاع و سیاسی

ت اجتماعی و وضعیت کلی اخالقیات و تعهدات منت و حل مشکالکارگشایی بیاهتمام به شایسته، میزان وجود رذایل اخالقی، 

 وجود دارد. شایسته آموختهدانش آرمانی اجتماعی الگوی

 «سن»جوامع مستقل برحسب متغیر  نیانگیم سهیمقا -6-11
اهتمام به مودت نسبت به معصومین و تقویت پیوند روحی با دهد که در ابعاد نشان می طرفهکی انسیوار زیآنالنتایج آزمون 

 و سیاسیهای آزادی گسترش به جامعه، اهتمام سطح در مداری قانون حاکمیت به ، اهتماماز طریق زیارت و توسلآن حضرات 

شایسته،  آموختهدانش آرمانی چارچوب، وضعیت کلی سیاسی و اجتماعی الگوی در اجتماعی و سیاسیهای اقلیت حقوق از دفاع

 آرمانی و فضل و وضعیت کلی اخالقیات و تعهدات اجتماعی الگویاهتمام به رعایت حقوق اقشار مردم در راستای عدالت 

 سال وجود دارد. 40تا  31سال تا  30تا  18شایسته اختالف معناداری بین پاسخگویان سنین  آموختهدانش

 پیشنهادهای حاصل از تحقیق -12

 گردد:حاصل از نتایج پژوهش پیشنهاداتی ارائه میهای کمی و کیفی بر اساس یافته در این بخش

ها باید از طریق های متولی در حوزه تقویت فرهنگ و اخالق در دانشگاهپیشنهاد اصلی این پژوهش این است که سازمان

آموخته شایسته برای دانشجویان و مدیران دانشگاهی بپردازند تا های استاندارد دانشهای مدلبسترسازی به تبیین مفاهیم و ارزش
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ضوع به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و هم از طرف مخاطب و جامعه هدف به این مسایل هم در تعلیم و تربیت این مو

 ترین امور است.های نظامات تعلیم و تربیت از اساسیسازی درخصوص اهداف و آرماناحساس نیاز شود؛ لذا بسترسازی و فرهنگ

صورت جدی و ویژه انجام گیرد طراحی نظامات  گردد بهها، گام دوم که پیشنهاد میبعد از استقرار این مفاهیم و مدل

بندی هاست و این ارزشیابی در امورات بسیار مهمی همچون رتبهها برای دانشگاهارزیابی و مدیریت عملکرد براساس این شاخص

 .ها، تخصیص بودجه، انتصاب مدیران، سهمیه جذب هیأت علمی به صورت مستقیم تأثیرگذار و قابل اعمال باشددانشگاه

ها ارایه گردد تا براساس آن اوالً از وضعیت خود آگاه باشند و ها به دانشگاهگردد نتایج ارزیابیدر گام نهایی که پیشنهاد می

 ثانیاً نسبت به ارتقای وضعیت موجود دانشگاه تالش کنند.

 های تحقیقمحدودیت -13

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:های این پژوهش میاز جمله محدودیت

 هادادن به پرسشدر پاسخدهندگان دم صداقت برخی از پاسخع 

 های آماری کیفی بیشتر با توجه به محدودیت ناشی از کروناعدم دسترسی به تنوع نمونه 

 کرد . مواجه سختی با را کار که بود دانشجویان امتحانت ایام با مصادفشدن تحقیق و هدف جامعه پراکندگی و تعدد 

 ها، پیچیدگی تکمیل پرسشنامه بود که برای حل این مشکل از ایسپا کمک گرفته شد و ن محدودیتترییکی دیگر از اصلی

 فرایند تکمیل تقریبا شبیه مصاحبه برای هر فرد پیش رفت.

 تحقیقات آتی جهتپیشنهاد  -14

 سرشماری تصور به دانشگاه یک در شایسته آموختهدانش الگوی هایمؤلفه تمام که معنی جامع،بدین هایپژوهش انجام 

 .هستند زیادی بسیار اولویت دارای شریف صنعتی و تهران مانند مادر هایدانشگاه موضوع این در است بدیهی. گیرد انجام

 بسا چه و دارد را مساله هر بازبینی قابل آن اهمیت به توجه با که است شایسته آموختهدانش الگوی تکمیل و بازطراحی 

 .کرد طراحی ایویژه تخصصی هایشاخص بتوان دانشگاه هر یا و استان هر برای

 چند قالب در و تفکیک صورت به بسیار دارد جامعه در مبتالبه موارد که محرمات و یومیه نمازهای مانند هامؤلفه از برخی 

 .گردد مطرح سؤال

 تحلیل قابل دیگران و خود به نسبت فرد پذیریمسؤولیت اینکه تا گردد بررسی مجزا صورت به دینی بصیرت توسعه 

 .باشد

 گردد بررسی( یکجا صورت به نه) تفکیک به دانشجویان و خانواده، مردم، درخصوص نظرات مختلف ابعاد در. 

 منابع:

 .قرآن 

 البالغه.نهج 

 رهصحیفه امام خمینی. 

 وچهارم، ویرایش سوم، تهران: نشر نی.، چاپ سی«مدیریت عمومی»، 1388الوانی، سیدمهدی،  .1

 ، تهران: آگاه.«روش تحقیق در علوم رفتاری»، 1384رمد، زهره / حجازی، الهه، بازرگان، عباس / س .2

 ، چاپ چهارم، تهران: سمت.«ارزشیابی آموزشی»، 1382بازرگان، عباس،  .3
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 ، تهران: انتشارات نی.«شناسی نظمجامعه»، 1375چلبی، مسعود،  .4

 دفتر مطالعات و پژوهش.، تهران: مجتمع آموزشی مفید، «های زندگیمهارت»، 1383حشمتی، حسن،  .5

، «جامع یکردی: روتیریدر مد یفیپژوهش ك یشناسروش»، 1388/ آذر، عادل،  یدمهدیس ،یحسن / الوان فرد،ییدانا .6
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