
 دانشگاه فرهنگیان 

 ترویجی  –دوفصلنامه علمی 

 راهبردهای نوین تربیت معلمان 

 1400 پاییز و زمستان،  دوازدهم، شماره هفتمسال 
 

آسیب شناسی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دوران کرونا و پسا کرونا؛ فرصت ها و 

 1فرهنگیان استان تهران(تهدیدها )مطالعه موردی: دانشگاه  

 

 2اسد حجازی 

 چکیده

اجتماعی پردیس ها و مراکز دانشررگاه فرهنگیان اسررتان    -پژوهش حاضررر به ارزیابی برنامه های فرهنگی

اجتماعی شررام ) الک ه های فو   -پرداخته اسررتب برنامه های فرهنگی  و پسررا  تهران در دوران کرونا

  مسررراب ا    برگزاری  علمی؛  های  انجمن  اجتماعی؛–برنامه؛ برگزاری نمایشرررگاه ها؛ کانون های فرهنگی  

 و  ملی  های مناسررربت  و مراسرررم  برگزاری  اردوها؛ برگزاری  فرهنگی؛  های  جشرررنواره  برگزاری  فرهنگی؛

مندی  میزان ع قه-1ی؛ نشرریا  دانشرجویی و ببب، می شرود که از پنع بعد)  دانشرجوی  های  تشرل   مذهبی؛

میزان آگاهی و اط ع -3میزان احساه ضرور  به برگزاری برنامه ها    -2و احساه رضایت به برنامه ها  

میزان تمای  به مشرارکت در اجرای برنامه های   -5میزان حضرور و اسرتفاده از برنامه ها  -4از برنامه ها  

گی اجتماعی، ارزیابی ها صررور  گرفته اسررتب مهاحعه حاضررر یع مهاحعه کاربردی، توصرریفی  و فرهن

نفر از    114دانشرجو معلم و   212پاسرگگو شرام    326میدانی با اسرتفاده از تلنیع دحفی بوده اسرتب 

ار داده  کارکنان و اسراتید شرا   در پردیس ها و مراکز دانشرگاه فرهنگیان اسرتان تهران را مورد ارزیابی قر

بیانگر پایایی ابزار    α=87/0اسرتب روایی پرسرش نامه صروری و از منمر متگصرصران ارزیابی شرده و م دار 

سرررنجش اسرررتب این پژوهش در دو مرحله انجا. گرفتب داده های جم  آوری شرررده در دو بگش آمار 

ی  قرار گرفتب  اسرررتنبراطی مورد تجزیه و تحلآمار    ( وانحراف اسرررترانداردتوصررریفی المیرانگین، فراوانی،  

عوام  داخلی الن اط قو  و ضررع ( و عوام  خارجی الن اط فرصررت و تهدید(  در این پژوهش   همچنین

  راسرتای دانشرگاه فرهنگیان و دانشرجویان در مسرالنن  برای  تواند می حاضرر  پژوهش  شرناسرایی شردبنتایع

 باشدب استفاده  ب قا  در دوران کرونا و پسا کرونا برنامه های فرهنگی و اجتماعی ةبهبود و توسع

 و پسا کرونا  کرونا دوران، ارزیابی، برنامه فرهنگی، برنامه اجتماعی: هاکلید واژه

 
 ب این م احه برگرفته از طرح پژوهشی مورد حمایت دانشگاه فرهنگیان استان تهران می باشدب   1
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 مقدمه        

بره صرررور     یو اجتمراع   یفرهنگ  یتهرایانجرا. فعراح  یرا برا  یمعلم ا لر  کشرررورهرا زمران  تیردر نمرا. ترب

دره و مدرسره در نمر گرفته اند و آن را    یحضرور دانشرجومعلمان در ک ه ها یو آگاهانه برا  یاریاخت

کرده    یراحخود را براسرراه آن ط  یدانند و برنامه ها  یمعلم م تیترب  یبرنامه ها نیتر  یاز ضرررور  یلی

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزار  علو.،  در کشررورمان، دوره هسررتندب  نیطول ا شیاند و در صرردد افزا

فنراوری دانشرررگراه هرا و مراکز آموزش عراحی کشرررور بره عنوان یلی از متوحیران حوزه فرهنر  تح ی را  و  

  - کشرور، عز. خود را جز. نموده اسرت تا با اتگار رویلردی جام  که از یلسرو برفرهن  اصری  اسر می

 ایرانی تأکید نموده و از دیگر سررو اقتضررااا  امروز این کشررور را ملحوه داشررته، با برنامه ریزی دقی 

فعراحیرت هرای فرهنگی و اجتمراعی و مردیریرت اوقرا  فرا رت آنهرا، مروع توومران علم و ایمران در محی  

دانشگاهی باشدب در این راستا، دانشگاه فرهنگیان به عنوان دانشگاهی وابسته به وزار  آموزش و پرورش 

معلمان و پژوهشرگرانی و زیر نمر وزار  علو.، تح ی ا  و فناوری نیز با توجه به رسراحت تأمین و تربیت 

های اسر می و ان  بی، دارای فضرای  اخ قی و ارزش های وانی مالمن و متعهد، به مبانی دینی و ارزش

انسرانی، کارآمد و توانمند در طراز جمهوری اسر می ایران در صردد برنامه ریزی و سراماندهی و فعاحیت  

ک ن نما. جمهوری اسر می ایران و   های فرهنگی و اجتماعی دانشرجو معلمان براسراه سریاسرت های

 (ب1390باشد السند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، می

یلی از مأموریت ها و رساحت های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان گسترش حاکمیت 

ها و ریزیاین راسرررتا برنامهفضرررای فرهنگی و اجتماعی بر تمامی ابعاد و شرررنون دانشرررگاه اسرررتب در 

های اخیر الایا. بحرانی ناشری از ویروه منحوه کرونا( انجا. شرده  های متعدد و متنوعی در سرالفعاحیت

های حرفه ای بتوانند در برنامه ها و فعاحیتهای فرهنگی و تا دانشرجومعلمان ع وه بر کسر  شرایسرتگی

های  مهاحعه بررسرری آسرری  شررناسررانه فعاحیت  اجتماعی نیز مشررارکت و هملاری نمایندب هدف از این

باشرردب روش مورد فرهنگی و اجتماعی در فضررای مجازی در سررهن دانشررگاه و ارااه احگوی مهلو  می

اسررتفاده آمیگته الکیفی و کمی( می باشرردب با انجا. این تح ی ، آسرری  های مهم انجا. فعاحیت های  

ر فضای مجازی، دوران کرونا و پسا کرونا شناسایی  فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان استان تهران د

توان راهبردهای نز. برای بسریع گردیده و با شرناسرایی مناب  و عوام  مال ر در کاهش این آسری  ها می

های ها را انجا. دادب نتایع این مهاحعه نه تنها ا ربگشری کوشرشگذاری برای کاهش آسری مناب  و هدف

برد، بلله انگیزه بانیی برای فعانن فرهنگی و اجتماعی در دانشررگاه ایجاد یفرهنگی و اجتماعی را بان م

 کندب  می

ها به طور کلی به انت ال دانش موجود به دانشرجویان خ صره  ، وظیفه دانشرگاه1950تا پیش از دهه 

  هرایبره بعرد عهرده دار توحیرد دانش و پژوهش و تح ی  در زمینره 1960شررردب وحی بره تردریع از دهره  می
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ی انت ال، بازسررازی و ارت ای فرهن  جامعه نیز بر علمی و اجتماعی نیز گردیدند و به مرور زمان وظیفه

(ب امروزه برای دانشرگاه ها ههار وظیفه اصرلی 1384ها گذارده شرد الرشریدی و هملاران،  عهده دانشرگاه

امعه الوزار  فرهن  تعری  شرده اسرت؛ آموزش، پژوهش، تربیت نیروی انسرانیا ماهر و توسرعه فرهنگی ج

 (ب1387و آموزش عاحی،  

»فرهن ، کلیت هم تافته و به هم پیوسرته ای از باورها، فضراا  و ارزش ها، آرمان، دانش ها، هنرها و  

فنون، آدا  و اعمال جامعه را شررام  شررده و مشررگه کننده سرراخت و تحول کیفیت زندگی هر ملت 

در همه فعاحیت های بشرری جریان دارد و از این  (ب فرهن 1371اسرت  الشرورای عاحی ان    فرهنگی،  

رو کلیه سریاسرت های جامعه دارای بدعد فرهنگی بوده و در شریوه های رفتار، زندگی با دیگران، تجار  

مشرتر،، مشرارکت گروهی، خدما  اجتماعی، توسرعه اجتماعی، توسرعه اقتصرادی، کسر  درآمد و فن 

 (ب2002،  1یسیون فرهنگی کشورهای اروپاییآوری اط عا  و ارتباطا  نمود می یابد الکم

بر اسراه آخرین آمار منتشرر شرده، تعداد سره میلیون و شرش صرد هزار دانشرجو در دانشرگاه های ایران  

  50( که از این تعداد بیش از 1397تحصری  می کنند الموسرسره پژوهش و برنامه ریزی آموزش عاحی،  

رکز آموزش عاحی دانشرگاه فرهنگیان تحصری  می  هزار نفر دانشرجومعلم هسرتند و در یلصرد پردیس و م

کنندب دوران دانشرجویی، از سرویی بهترین و حسراه ترین دوران زندگی جوانان اسرت و از سرویی دیگر،  

ها و سروان  بسریار اسرتب از طرفی دوران جدایی از محی  امن و مانوه و مأحوف خانواده و دوران بحران

انشرجویان  یربومی خوابگاهی( و از طرف دیگر ورود به فضرا و احسراسرا  و عواط  خانوادگی المگصروصرا د

دنیای فراخانوادگی و آماده شردن با مسراا  و مشرل   زیاد، هجران خانواده، رویارویی با شرگصریت ها و 

هراحش هرای علمی، سررریراسررری، فرهنگی و عرد. املران گرذران اوقرا  فرا رت و تفریحرا  سررراحم بره دحیر  

 ا  ناشی از فرا ت از تحصی ، اشتغال و همسر گزینی استبکمبودها در این زمینه و اضهر

براسراه آن هه در اسراه نامه دانشرگاه فرهنگیان آمده اسرت) یلی از اهداف مهم این دانشرگاه تامین  

متعهرد ، معت رد بره مبرانی دینی و  و تربیرت معلمران، مردیران، مربیران، کرارکنران و پژوهشرررگرانی مومن و

دارای فضراا  اخ قی و ارزش های وانی انسرانی، کارآمد و توانمند در تراز    ارزش های اسر می و ان  بی،

جمهوری اسر می، تربیت، توانمند سرازی و ارت ای شرایسرتگی های عمومی، تگصرصری و حرفه ای مناب   

انسررانی با تاکید بر پرورش انسرران های مت ی، کارآفرین، خودباور، خ   و توانا در توحید علم، فناوری و 

ی، متناسر  با مبانی و ارزش های اسر می و نیازهای جامعه اسرتب به همین منمور یلی از بگش نوآور

اجتماعی مناسر  برای دانشرجو  -های مهم برای رسریدن به اهداف مورد نمر ، داشرتن برنامه های فرهنگی

 معلمان محص  در دانشگاه فرهنگیان استب 

همبسرررتگی اجتماعی، ایجاد انگیزه و تحول اهمیت فرهن  اکنون از ن شررری که برای آن در زمینه  

 
1 . Eurocitics- Culture Committee  
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پیشرررفت، ح  مشررل   اجتماعی، پر کردن اوقا  فرا ت و  یره متصررور بودند بسرری فراتر رفته اسرت  

توجهی بره عنصرررر ( امرا در جهران امروز، بره خراطر بی1387الصررراححی امیری و عمیمی دوحرت آبرادی،  

ریزی فرهنگی و هرایی برای برنرامرهعیضفرهنر ، عنصرررر اجتمراع و هویرت فرهنگی و اجتمراعی، برایرد تب

اجتماعی داشرته باشریم تا جامعه از این بی تعادحی که به واسرهه توسرعه مادی ایجاد شرده اسرت، بیرون 

(ب برنامه ریزی فرهنگی عبار  اسررت از طراحی و ارااه سرریاسررت های راهبردی، 1389آیدب السرریفی، 

لرارهرای اجرایی و عملی، بره منمور پراسرررداری،  اصررروحی و ک ن در مجموعره امور فرهنگی مبتنی بر راه

اص ح، پویایی و تلام  فرهن  جامعه است که با توجه به دگرگونی ها و تعام تی که در جریان فرهن  

ها ایجاد می شررود، سرر مت فضررای فرهنگی جامعه تامین می گرددب برنامه ریزی فرهنگی شررام  ههار 

(ب در تعریفی دیگر، مراد از برنرامره ریزی  1382  عنصرررر هردف، مگراطر ، روش و پیرا. اسرررت ال واقر ،

فرهنگی، آن دسرته از حواد  و فرایندهایی اسرت که توسر  مداخ   آگاهانه انسرانی شرل  گرفته و در 

در میان دانشرگاه های سرراسرر کشرور؛ دانشرگاه فرهنگیان به  (ب1381واقعیت بازتوحید شردند الهلبی،  

 اجتماعی –ور مصررمم اسررت با احها. از معاونت فرهنگی  عنوان یع دانشررگاه حاکمیتی و مأموریت مح

 در اجتماعی  و  فرهنگی توسرعه  پشرتیبان و متوحی  ترین اصرلی عنوان به  فناوری و تح ی ا   علو.،  وزار 

  های  آموزه  از  احها. و  تعاحی باری  احهاف از اسرتعانت  با پرورش و آموزش بنیادین تحول سرند  و  ها  دانشرگاه

ها و عناصر دانشگاهی اعم از دانشجویان، اطهارالع(؛ با مشارکت دادن همه ظرفیت  اامه و(  صالاکر.  پیامبر

اسرتادان، مدیران و کارکنان به ایفای رسراحت خود مبنی بر تح   دانشرگاه تمدن سراز بزردازدب زیرا این 

دانشرررگاه با هدف تأمین نیروی انسرررانی متعهد، متگصررره و کارآمد؛ برای وزار  آموزش و پرورش و 

 دستیابی به اهداف عاحیه نما. جمهوری اس می ایران صور  گرفته استب همچنین

ی دانشرجو معلمان دانشرگاه فرهنگیان خواهد ی این کشرور به عهدهاز آنجا که پرورش نسر  آینده 

های دیگر بشرمار خواهد آمدب بنابراین، دانشرگاه فرهنگیان بود، پس اهمیت این دانشرگاه بیش از دانشرگاه

ای تأمین، تربیت و توانمندسرازی معلمان و نیروی انسرانی وزار  آموزش و پرورش در ایران  دانشرگاهی بر

اسرت، بر این اسراه، دوران تحصری  دانشرجو معلم در دانشرگاه فرهنگیان بگش مهمی از فرایند شرل  

اع  گیری هویت حرفه ای معلمان اسرتب در این دانشرگاه دانشرجو معلمان برنامه های تربیت معلم را با انو

تصروراتی که از شرغ  معلمی دارند و همچنین با تصرور خودشران در قامت یع معلم آ از می کنندب این 

اند، و تحول یافته اند ن ش  تصرورا  اوحیه تا حدود زیادی در طول تجربیاتی که از دوران تحصری  داشرته

ه های اداره مهمی در تعیین نوع نگرش و در، آنها نسررربت به حرفه تدریس، باورهای شرررغلی و شررریو

 (ب1397؛ حجازی، 1394ک ه بر عهده دارند المهرمحمدی، 
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  1هاییبر این اسراه دانشرجو معلمانی که در این دانشرگاه تحصری  می کنند ع وه بر کسر  شرایسرتگی

که در برنامه رسرمی آمده اسرت می توانند مهاب  معیارهای نما. تعلیم و تربیت کشرورمان، به انجا. فعاحیت  

سرند تحول را پیگیری نمایندب   2های فرهنگی و اجتماعی پرداخته و اهداف برخی از سراحت های شرش گانه 

گاه و ببب، دارای آ ار و پیامدهای  بدیهی اسرت که این برنامه ها و فعاحیت ها تحت تا یر رویلرد حاکم بر دانشر

مثبت و منفی و دارای فرصرت ها و تهدیدهایی می باشرند؛ ا ربگش بودن یع برنامه بویژه در ایا. ناشری از  

ویروه منحوه کرونا، برنامه ریزی مبتنی بر نیرازها و ع ی  مگراطبین و تدوین معیرارهای عمللرد مهلو  

های متناسر  با نیازهای فرهنگی مگاطبین و به دنبال آن ظرفیت  در جهت املان بازنگری و اصر ح برنامه  

از سروی دیگر، به منمور ارت ا  و توسرعه برنامه های فرهنگی،    .سرازی برای پوشرش دادن به آن نیازها اسرت 

 بایسررته است موان  و هاحش ها، فرصت ها و تهدیدها شناسایی شده و آسی  شناسی صور  گیردب 

این اسررت که واقعا  مشللی وجود دارد و مرردیران ارشررد و همررة افررراد  در آسی  شناسی فرض بر

سررازمان بایررد برره مشرراور سررازمان در پیداکردن آن کمع کرده تا در نهایت سررازمان برررای تغییررر برره 

(ب فلذا آسی  شناسی می تواند گا. حیاتی و مهمی برای 2005،  3سرررمت تعررراحی آمررراده شرررود الفات 

آ ار و پیامدهای منفی تل ی شرود هرا که با شرناخت مسراا  و مشرل   سرازمان، شرناسرایی عل  و کاهش  

های عام  انسرانی، عوام  دیگری اشرلان  و نارسرایی این عوام  ع وه بر .عوام  آن آسرانتر می گردد

در این  همچون سرازماندهی نامناسر ، ضرع  نما. کنترل، نامناسر  بودن فرآیندهای کاری و  یره را نیز

و   تیفعاح هرگونهاز سرروی دیگر،  بایسررت مورد بررسرری و مهاحعه قرار گیرندب  میان مو ر می دانند که می

 تیو همه جانبه از وضررع   یدق  ،یعم  ،یلیبر شررناخت تحل یمبتن  دیبا  و اجتماعی  یفرهنگ  یزیبرنامه ر

مهلو    یو اجرا یو بهتر شرناخته شرود، املان طراح شرتریموجود ب تیوضرع زانیموجود باشردب به هر م

 خواهد بودب شتریمناس ، ب و اجتماعی  یفرهنگ  یها  تیبرنامه ها و فعاح

 شررح اسرت)  نیکه اهم آنها بد ردیمد نمر قرار گ  دیبا یمهم  یموجود، مالحفه ها تیشرناخت وضرع در

و    مشنکتت و موان شنناتت   ، امکانات ، یشنناسن  انیجر  ، یشنناسن   تیموقع،  یمخاطب شنناسن 

 شناسایی وضعیت مطلوب و ارایه راهکارها

های  بنابراین مهاحعه حاضررر به دنبال پاسررگگویی به این سرروال اسررت که وضررعیت برنامه ها و فعاحیت

 در  یعواملهه  فرهنگی و اجتماعی در دانشرگاه در فضرای مجازی دوران کرونا و پسرا کرونا هگونه اسرت  

 
شرایسرتگی های معهوف به دانش علمی،شرایسرتگی های معهوف به دانش تربیتی، شرایسرتگی های معهوف به دانش تربیتی  ب1

محتوا ،شرایسرتگی های معهوف به دانش عملی، شرایسرتگی های معهوف به دانش عمومی که در قاح  شرش سراحت تربیتی 

 تنمیم می شودب

تربیرت هنری و زیبرایی  -4تربیرت زیسرررتی و بردنی-3اجتمراعی  تربیرت سررریراسررری و-2تربیرت اعت رادی،اخ قی و عبرادی  ب2

 تربیت علمی و فناوری و با تاکید بر تربیت اعت ادی ،اخ قی و عبادی-6تربیت اقتصادی و حرفه ای-5شناختی

3. Fattella 
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و اجتماعی در فضرای مجازی دوران کرونا و پسرا ی فرهنگی  و فعاحیت ها  ها  برنامه کیفیت  ایجاد و کاهش

کرونرا ترأ یرگرذارنرد ب مهمترین ن راط قو ، ضرررع ، فرصرررت و تهردیرد برنرامره هرا و فعراحیرت هرای فرهنگی و 

هه   اجتماعی در دانشرگاه فرهنگیان اسرتان تهران در فضرای مجای دوران کرونا و پسرا کرونا هیسرت ب

و اجتماعی در فضرررای مجای ی فرهنگی  ها و فعاحیتهاهایی برای افزایش بهبود برنامه  راهلارها و شررریوه

 ب دوران کرونا و پسا کرونا وجود دارد 

اجتماعی ، فضررای مناسرربی برای توسررعه فرهنگی و اجتماعی در   -از آن جایی که برنامه های فرهنگی

ین برنامه ها از مهاحعا  خوبی اسررت و میان دانشررجو معلمان ایجاد می کند، پرداختن به ابعاد مگتل  ا

با انجا. این شرایسرته اسرت از سروی پژوهشرگران علو. انسرانی و مدیران فرهنگی مورد توجه قرار گیردب  

تح ی ، ع وه بر شررناسررایی وضررعیت موجود فعاحیتهای فرهنگی و اجتماعی در ایا. کرونا و پسررا کرونا،  

دانشرگاه فرهنگیان شرناسرایی می شرود و با شرناسرایی مناب  و عوام  آسری  های مهم فرهنگی و اجتماعی 

مو ر در کاهش این آسرری  ها می توان راهبرد های نز. برای بسرریع مناب  و هدف گذاری برای کاهش  

 آسی  ها را انجا. دادب

 

 پیشینه پژوهش        

ی ایران، براساه تحلی  محتوای سیاست های فرهنگ "( در پژوهشی با عنوان  1391آزاد ارملی و منوری ال 

 ایران را بر  کنونی  فرهنگی  های  سیاست  "قانون اسراسری، سند سیاست های فرهنگی و برنامه پنجم توسعه 

 اسر می  جمهوری  فرهنگی  های  سریاسرت  سرند  فرهن (،  مربوط به  الاصرول  اسراسری  قانون  متن  سره  اسراه 

 روش  فرهن ( به  الفصر   توسرعه  پنجم  برنامه  و  ( 1371فرهنگی،   عاحی ان     شرورای  المصرو   ایران 

از   کدا.  هر  با  متناسر   م ون   و  قرار داده اندب در این پژوهش، هشرت متغیر  ارزیابی  مورد  محتوا  تحلی  

از   شررده  انتگا   نمونه های  محتوای  تحلی   برای  و  شررده  اسررتگراع  پیشررین  مهاحعا   از  متغیرها،  این 

 استب  شده  استفاده  ایران  کنونی  فرهنگی  های  سیاست 

 کلی به عنوان هند در توان می را ایران کنونی فرهنگی های سریاسرت ارزیابی نهایی بندیجم 

 واجد کنونی ایران فرهنگی های سریاسرت پیداسرت، که طور دادب همان قرار م حمه مورد زیر صرور 

 .است توومان منفی و مثبت های ویژگی

 در سروداگری از ممانعت  -3 مهاجم های فرهن  با م ابله -2وان   مفاهیم و ها ارزش سراخت -1 

 دوحتی  -7 بودن کلی -6فرهن   مفهو. بودن وسری   -5فرهنگی   های زیرسراخت به توجه  -4فرهن  

 تفلیع عد. -12 بندیاوحویت عد.-11 تنراقض -10فراوان  های نینردیشررریرده  -9ابهرا.    -8بودن 

 مناس 

ه های دوحتی اصرفهان طی برنامه  بررسری روند برنامه ریزی فعاحیت های فرهنگی دانشرگا"در پژوهش  

( بیان شررده اسررت که هدف از انجا. این پژوهش  1384الرشرریدی و هملاران،   "دو. و توسررعه کشررور
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های دوحتی اصفهان طی برنامه دو. و سو. توسعه  بررسی روند برنامه ریزی فعاحیت های فرهنگی دانشگاه

املان دسرتیابی به ههار هدف جزیی   کشرور اسرتب برای دسرتیابی به این هدف ت ش گردیده تا پژوهش

را فراهم آوردب از جمله) بررسررری مالحفه های برنامه ریزی، شررراخه های کمی و کیفی، شررراخه ها و 

احگوهای برنامه ریزی و در نهایت تفاو  عمللرد مجریان فعاحیت های فرهنگی در دانشرررگاه های دوحتی  

ایع به دسرت آمده بیان گر آن اسرت که میان اصرفهان طی برنامه دو. و سرو. توسرعه کشرور بوده اسرتب نت

مالحفه های شرراخه های کیفی در برنامه ریزی فعاحیت های فرهنگی طی برنامه دو. و سررو. توسررعه  

تفاو  هندانی وجود ندارد؛ وحی در خصروص شراخه های کمی، میان دو برنامه تفاو  اسراسری مشراهده  

یز تفراو  هنردانی وجود نردارد، وحی در برنرامره  می شرررودب میران عمللرد مجریران فرهنگی در برنرامره دو. ن

سررو. بیشررترین تفاو  میان عمللرد اداره ک  امور فرهنگی و جهاد دانشررگاهی با مجریان دیگر فعاحیت  

 های فرهنگی مشاهده می شودب

  "ریزی فرهنگی معرفی مدل هایی برای برنامه"( در پژوهشرری با عنوان  1387مماهری و هملاران ال

و ببب را توضرین داده اسرتب این  4، فی ردی3، برودی2، برن اسرتین1از جمله) مدل پاحمر  مدل های متفاوتی

مردل هرا می تواننرد در برنرامره ریزی فرهنگی در سرررازمران هرا بره کرار رونردب پژوهشررری دیگر نیز برا عنوان  

مشرارکت دانشجویی و ن ش آن در توسعه فعاحیت های فرهنگی المهاحعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد 

 هاین ش مشارکت کردن و به دنبال مشگه( انجا. شده است 1389الاکبری،  "اس می واحد خلگال

 اسرر می بوده اسررتب همچنین به ارااه آزاد دانشررگاه فرهنگی در هایفعاحیت توسررعه در دانشررجویی

 عام  این از گیریبهره به منمور فرهنگی مسررنوحین و مدیران برای مال ر و راهلارهای پیشررنهادها

 هدف نمر از پژوهش، می پردازدب این دانشررگاه فرهنگی مدیریت در توسررعه تعیین کننده بسرریار

مثنوی و هملاران   .اسررت پیمایشرری توصرریفی هایپژوهش جز  ماهیت روش و نمر از و کاربردی

نگرش دانشررجویان خوابگاهی دانشررگاه علو. پزشررلی ایران در مورد رفتارهای  "( در پژوهش  1384ال

به دنبال بررسرری محی  های بسررته خوابگاهی و مراکز جمعی، به عنوان محی    "انحرافی در خوابگاه ها

ه بین شرای  خوابگاهی  های مناسربی برای بروز رفتارهای انحرافی بودند که نتیجه آن مشرگه سراخت ک

 و شرای  خانوادگی و شرای  جامعه و رفتار انحرافی در خوابگاه های دانشجویی رابهه وجود داردب

در تما. طول تاریخ اندیشره بشرری نوعی هاحش نمری درباره املان پذیری سریاسرت گذاری و برنامه  

ری متفاو  درباره برنامه  (ب دو دیدگاه نم1394ریزی فرهنگی وجود داشررته اسررت الآشررنا و قهفرخی،  

 اند از) ریزی فرهنگی را می توان از یع دیگر تفلیع کردب این دو عبار 

 
1. Palmer 

2. Bernstein 

3. Brodie 

4. Ghilardi 



 
 
 
 
 
 
 

 
 1400 پاییز و زمستان، 12، شماره هفتم، سال ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان –دو فصلنامه علمی    8

 

 مخالفت با سیاست گذاری و برنامه ریزی در عرصه فرهنگ  - الف

براسرراه این دیدگاه، اتگار سرریاسررت فرهنگی مشررگه، تهدیدی علیه آزادی انتگا  فرد و توسررعه  

(؛ حذا اصرون  ضررورتی برای آن وجود ندارد، از طرف دیگر، فرهن  3831، 1تجاری اسرت الگوردن و ماندی 

م وحه ای کیفی و حاصر  زندگی عده کثیری از مرد. در یع شررای  مشرابه و در مد  زمان نسربتا  طوننی 

توان و نباید آن را از امر متعاحی و کیفی به زمین خاکی و عاحم انسرانی برنامه ریزی تنزل دادب اسرت؛ حذا نمی 

این دیدگاهی اسررت که توسرر  اکثر کشررورهای اروپایی و آمریلایی شررماحی پیگیری می شررودب در آمریلا 

 مگاحفت با برنامه ریزی و سیاست گذاری فرهنگی بر سه استدنل زیر استوار است) 

تنمیم سریاسرت های هماهن  در این عرصره، بر فعاحیت سرازمان های خصروصری تأ یر مگت   -1

 کننده داردب

 ست گذاری فرهنگی دوحت باعث مداخله نابجای دوحت در توسعه فرهنگی می شودبسیا -2

این مداخله بر حزو. تبعیت النه هدایت کنندگی( دوحت در عرصه فرهن  از بگش خصوصی تأ یر   -3

 (1386منفی دارد الوحید،  

ار براسراه رویلرد مذکور، تدوین سریاسرتی که کلیت فرهنگی یع کشرور را در دایره شرمول خود قر

دهرد، اگر نگوییم نرامملن حتمرا  امری دشررروار اسرررتب »تنوع فرهنگی ، »خ قیرت فرهنگی  و »تغییر  

  - به ویژه توسر  دوحت  -فرهن   در این رویلرد اصروحی اسراسری تل ی می شروند که برنامه ریزی فرهنگی

 شودب تهدیدی جدی برای آن محسو  می

 ضرورت سیاست گذاری فرهنگی    - ب

ریزی و سریاسرت  شرام  گروه نسربتا  وسریعی از دیدگاه های مگتل  اسرت، برنامهاین دیدگاه که عم  

گذاری فرهنگی را نه تنها امری میسررر و »شرردنی  بلله آن را احزامی و اجتنا  ناپذیر بر می شررمردب در 

شررود و اگر هم باشررد،  این دیدگاه، برنامه ریزی فرهنگی تهدیدی برای آزادی انتگا  فرد محسررو  نمی

اصررون گزیری از آن نیسررتب احبته سرریاسررت گذاری با برنامه ریزی متفاو  اسررت ب برنامه ریزی منتع از  

سررریراسرررت گرذاری و مجموعره ای از اقردامرا  طراحی شرررده اسرررت و از جملره ن ش هرا و کرارکرد هرای 

، ریزی رصرد کردن و ارزیابی اقداما  انجا. شرده برابر اصرول سریاسرت گذاری اسرتب از این حیثبرنامه

 (ب1388برنامه ریزی و استراتژی در ری  سیاست گذاری جای می گیرد الع یلی و احمدزاده کرمانی،  

اگر دیدگاه اول را دیدگاه فرهنگی حیبراحیسرم بنامیم، اندیشره فرد مسرت   و امیال و خواسرت های ویژه 

در مرکز آن جای می   - ند که نباید محدودیت و احزا. بیرونی بر او حاکم باشرد و برای او تعیین تللی  ک - او 

گیردب تصرور هنین فرد مسرت لی از شربله مناسرباتی که بر مبنای آن، فرد و امیال او سرامان می یابد، اندیشره  

ای متافیزیلی اسرت؛ زیرا فرد همواره در شربله ای از مناسربا  جمعی تعری  و کم و بیش خواسرت او در  

 
1. Gordon & Mundy 
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گذاری  کنار سراختن دوحت و نمم مسرت ر از هدف   مناسربا  مذکور، تعیین می شرودب در هنین شررایهی، بر 

آورد؛ بللره  در عرصررره فرهنر ، بره هی  وجره جرایگراهی برای آزادی فرد و انتگرا  هرای آزادانره او فراهم نمی 

جای خاحی دوحت را مناب  دیگر قدر  پر می کنندب بر این اسراه، سریاسرت گذاری فرهنگی در کشرورهای 

اگر هه وجودش در همه آنها ضروری استب در یع کشور پیرامونی،   مگتل  وضعیت متفاوتی پیدا می کندب 

هر گا. ع   نشرینی نما. مسرت ر در هدف گذاری و سریاسرت گذاری حوزه فرهنگی به معنای پیشرروی 

رقبای حاضرر در صرحنه منازعا  قدر  و ع   نشرینی نما. سریاسری به معنای وا نهادن قدر  به رقی   

 (ب 1379  حاضر در صحنه سیاسی است الکاشی، 

بنابراین احزاما  و شریوه های برنامه ریزی فرهنگی برحسر  اهداف و محتوا متفاو  خواهد بود و این 

تفاو  وابسررته به سرریاسررت های فرهنگی محی  اجتماعی اسررت که قصررد شررلوفایی و توجه به تنوع  

 ای را مهندسی می کندب   را دارد یا محتوای از پیش تعیین شده و اجتماعی  فرهنگی

 

 روش تحقیق        

شرده  دحفی انجا.  تلنیع  از  اسرتفاده  و میدانی اسرت که با  کاربردی، توصریفی  مهاحعه  یع  حاضرر  مهاحعه 

کردن  جم   املان  عد.  و  جامعه نمونه  بودن  دور  دحفی، محتوای پژوهش و  از تلنیع  اسرتفاده  علت  اسرتب 

اجتماعی   - برنامه های فرهنگی  مورد  در  این افراد  های دیدگاه  اهمیت  هنین  هم  و  ملان  یع  در  ها  آن 

این پژوهش از نمر نحوه  .های دانشرگاه های فرهنگیان اسرتان تهران اسرت دانشرجویان شربانه روزی پردیس 

داده ها، توصیفی از نوع زمینه یابی، از ححاه هدف، کاربردی و از ححاه زمانی، م هعی محسو   ی گردآوری 

پرسررش نامه از تلنیع دحفی اسررتفاده شرردب مدرسرران  می گرددب برای گردآوری شرراخه ها و گویه های  

 دحی   به  هم هنین سررپرسرتان خوابگاه ها اجتماعی   دانشرگاه و کارکنان به ویژه کارشرناسران فرهنگی و 

شردندب این   برنامه های فرهنگی و اجتماعی مشرارکت داده  مورد  در  تر و کام   تر  جام   اط عا   داشرتن 

رحلره اول برا اسرررتفراده از تلنیرع دحفی و برا اسرررتفراده از نمرا   پژوهش در دو مرحلره انجرا. گرفرتب در م 

کارشرناسران و اسراتید دانشرگاه فرهنگیان شراخه های اصرلی پرسرش نامه که منبعث از اسرناد فرادسرتی و 

برنامه های اجرایی در دانشرگاه اسرت تهیه و سرزس به روش پیمایشری پرسرش نامه توسر  جامعه نمونه که  

کنان بودند تلمی  گردید و داده های جم  آوری شرده در دو بگش آمار توصریفی اسراتید، دانشرجویان و کار 

 استنباطی مورد تجزیه و تحلی  قرار گرفتب   آمار  ( و انحراف استاندار المیانگین، فراوانی،  

 

 جامعه آماری و جمعیت نمونه             

هنگیان  جامعه آماری پژوهش کلیه اسرراتید، دانشررجویان و کارکنان پردیس ها و مراکز دانشررگاه فر

 نفر  326می باشرردب که حجم نمونه با اسررتفاده از فرمول کوکران   نفر  9680به تعداد    اسررتان تهران
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   شدبتگمین زده 

 ابزارهای گردآوری داده ها              

های نز. جهت تدوین پیشرینه  های انجا. شرده و تهیه فیشفیش برداری) بررسری آ ار و پژوهش -1

 نامهبپژوهش و تدوین هارهو  نمری و پرسش 

مسرنول و سریاسرتگذار در امور   کارشرناسران وببب  مدیران،  گفتگو و مصراحبه با  مصراحبه اکتشرافی) -2

 جهت تدوین پرسش نامه پژوهش    فرهنگی و اجتماعی

پرسرش نامه مح   سراخته، پس از پیشرینه تجربی تح ی  و مصراحبه های اکتشرافی پرسرشرنامه   -3

 بدطراحی گردی

 

 یافته ها

هنا و مراکز دانشننگناه فرهنگینان  هنای فرهنگی و اجتمناعی در پردی نتنای  برننامنه  تحلین   

 تهران

در پاسخ   یافته  ساختار  نیمه  یهامصاحبه   م دماتی،  مهاحعا   طری   از  اط عا   و  هاداده   موضوع  براساه

برنامه ها و فعاحیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان استان وضعیت موجود  به سنوان ؛  

برنامه   کیفیت  ایجاد و کاهش   در  یعواملهه      تهران در فضای مجای دوران کرونا و پسا کرونا هگونه است 

اط عا    و اجتماعی در فضای مجازی دوران کرونا و پسا کرونا تأ یرگذارند  ی فرهنگی  و فعاحیت ها  ها

 ؛ شد آوریجم  

 
 پژوهش   متغیرهای توصیفی آمار ب1جدول

 شماره ابعاد  متغیر

 گویه

انحراف  میانگین 

 استاندارد

وضعیت 

موجود 

و   ها  برنامه 

فعاحیت  

های  

و   فرهنگی 

اجتماعی  

دانشگاه   در 

فرهنگیان  

ک ه های فو  برنامه فرهنگی و  

 اجتماعی
7-1 4.09 0.630 

 0.659 3.11 8-13 برگزاری نمایشگاه 
 0.619 3.88 14-17 مساب ا  فرهنگی و اجتماعی 

 0.659 3.92 18-20 اردوها 
 0.640 3.10 21-22 تشل  ها دانشجویی
 0.640 3.08 23-27 برگزاری مناسبا 
 0.618 3.20 28-29 نشریا  دانشجویی
 0.618 3.21 30-32 انجمن های علمی 
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استان 

در  تهران 

فضای  

مجای  

دوران کرونا  

 و پسا کرونا 

 0.640 3.08 33-40 کانون های فرهنگی و اجتماعی 

 0.620 3.86 41-44 جشنواره ها

 (5(، خیلی زیادال4(، زباد ال3(، متوس  ال2(، کم ال 1طی  حیلر ) خیلی کم ال

نشان داده شده استب در این ( 1الهای حاضر در پژوهش در جدول و تحلی  توصیفی متغیرنتیجه تجزیه  

شده برای هریع از متغیرهای پژوهش، آمار توصیفی شام  میانگین،  جدول، ع وه بر تعداد سالان  مهرح

 شده استب  انحراف استاندارد مربوط به هر یع از متغیرها از نمر آزمودنی ها نیز بیان 

  انیاز نمر دانشجو ی و اجتماعیفرهنگ   یبرنامه ها یبررس ب2جدول

 متغیرها 

میزان ع قه  

 مندی 
 احساه ضرور  

میزان آگاهی و  

 اط ع از برنامه ها
 احساه رضایت 

میزان تمای  به  

 مشارکت در اجرا 

 میانگین 
انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 

ک ه های  

 فو  برنامه 
3.89 0.630 3.89 0.630 3.89 0.630 3.89 0.630 3.89 0.630 

برگزاری  

نمایشگاه  

فرهنگی و  

 اجتماعی 

3.21 0.659 3.21 0.659 3.21 0.659 3.21 0.659 3.21 0.659 

کانون های  

فرهنگی و  

 اجتماعی 
3.20 0.640 3.20 0.640 3.20 0.640 3.20 0.640 3.20 0.640 

برگزاری  

مساب ا   

فرهنگی و  

 اجتماعی 

3.40 0.618 3.40 0.618 3.40 0.618 3.40 0.618 3.40 0.618 

برگزاری  

جشنواره  

های  
3.58 0.619 3.58 0.619 3.58 0.619 3.58 0.619 3.58 0.619 
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فرهنگی و  

 اجتماعی 

برگزاری  

اردوهای  

فرهنگی و  

 اجتماعی 

3.96 0.620 3.96 0.620 3.96 0.620 3.96 0.620 3.96 0.620 

برگزاری  

مراسما  و  

مناسبا   

فرهنگی و  

 اجتماعی 

3.21 0.659 3.21 0.659 3.21 0.659 3.21 0.659 3.21 0.659 

تشل  های  

 دانشجویی 
3.20 0.640 3.89 0.630 3.89 0.630 3.89 0.630 3.89 0.630 

نشریا   

 دانشجویی 
3.40 0.618 3.21 0.659 3.21 0.659 3.21 0.659 3.21 0.659 

 

برنامه های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه    از  یع  هر  وضعیت(  2البراساه نتایع به دست آمده، در جدول  

، فو  برنامه  یک ه هافرهنگیان استان تهران در دوران کرونا و پسا کرونا در ده محور کلی از جمله ال

و    ی مساب ا  فرهنگ  یبرگزاری،  و اجتماع   یفرهنگ   یها  کانونی،  و اجتماع   ی فرهنگ  شگاهینما  یبرگزار

 یبرگزاری  و اجتماع   یفرهنگ  یاردوها  یبرگزاری،  و اجتماع   یفرهنگ  یجشنواره ها  یبرگزاری،  اجتماع 

از نمر دانشجو   یی(دانشجو  ا ینشریی،  دانشجو  یها  تشل ی،  و اجتماع   یمراسما  و مناسبا  فرهنگ

احساه ی،  ع قه مند  زانیمارد بر اساه پنع شاخه؛  معلمان از طری  محاسبه میانگین و انحراف استاند

نشان   به مشارکت در اجرا    یتما  زانیمو    ت یحساه رضا، او اط ع از برنامه ها  ی آگاه  زان، میضرور 

 نیشتریب  ان،یدر دانشگاه فرهنگ  یفرهنگ  یکانون ها  یدر خصوص برنامه ها  بر این اساه،داده شده است)  

 زان یم  ، گرید   سویاز  قرآن و عتر  و نویسندگی بوده استب    کانون  یبه برنامه ها  انیع قه از منمر دانشجو

و حجا ، ه ل احمر و مهاحعا    عفافنویسندگی،    یکانون ها  یها  تی به فعاح   یبه ترت  انیع قه دانشجو

 نیشتریب  ، یعلم  یجمن هاان  ی در خصوص برنامه ها  ؛فرهنگی تربیت معلم بانتر از میانگین بوده است

در خصوص ؛  برنامه های انجمن های مرتب  با علو. تربیتی و تعلیم تربیت بودبه    انیع قه از منمر دانشجو

فرهنگ  یها  شگاه ینما  یبرگزار نما  نیشتریب  انیدانشجو  ان،یدانشگاه  به  را  دفاع    ی ها  شگاه یع قه خود 

ی و تجسمی، و  هنر  ی ها  شگاه یبه نما  اند و پس از آناختصاص داده  م ده، جن  نر.، قرآن و عتر 

 ن یشتریب  انیفو  برنامه، دانشجو  یدر خصوص ک ه ها   ؛ ع قه را دارند  نیشتریب  نمایش و ن د فیلم 
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در خصوص   ی کهها  تیعاحب برنامه و فانداختصاص داده  یزندگ  یمهار  ها  یع قه خود را به ک ه ها

 انیدانشجو  یو اجتماع   یسن  تیو موقع  ازی به ن  ی کند و به نوع   ی  با آن برگزار ممرتب   یازدواع و مسا

عفاف و حجا    ی به ک ه ها  انیع قه دانشجو  نیشتریبدر مراح  بعدی    نیهمچن  ب کند  ی م  دایپ   رتباطا

فرهنگی و مهاحعا   پژوهش  نماز  و    و  داردبگسترش فرهن   فعاح  تعل   و مساب ا    تیدر خصوص  ها 

اختصاص دادند و پس    یمساب ا  ورزش  یع قه خود را به برگزار  نیشتریب  انیدانشجو  ، یاجتماع-یفرهنگ

جشنواره   یدر خصوص برگزار  ؛مند هستندع قه  ی شیآزاداند  یها  یکرس  مساب ا  قرآن و عتر  و  هباز آن  

  ی ادب   ،ی علم  ی قرآن و عتر ، ع قه خود را به جشنواره ها  نیشتریب  انیدانشجو  ، ی و اجتماعیفرهنگ  یها

ااختصاص داده  یو هنر و    ی علم  ی ها  شگاه یو ع قه خود را به نما   یتما  نیشتریرابهه ب  نیاند که در 

و میزگردهای   به جشنواره    انیدانشجو  هع ق  نیشتریب بعدکرده بودندب در رتبه   انیب  زین  یو هنر  یپژوهش

ع قه   نیشتریب  انیدانشجو  ،ییدانشجو  یاردوها  یدر خصوص برگزار  ؛ می باشد  تر  سرود و تنا علمی و  

ع قه   یعلم  ی% به اردوها  22.3اختصاص دادند و پس از آن با    یرانگردیا  ی% به اردوها  51.3خود را با  

نور  انیراه یع قه را به اردوها نیشتریب انی% کارکنان دانشگاه، دانشجو 33.4دارندب اما از نمر   یو تما

 یی دانشجو  عیبس  یبه برنامه ها  انیدانشجو  ،ییدانشجو  یتشل  ها  یدر خصوص برنامه ها  ؛ رنددا

هستندب  ع قه  شتریب مندی  مند  ع قه  پ   انیدانشجومیانگین  ها  تشل   های  برنامه  سایر  از به  تر  ایین 

نمری برگزار  ؛ بود  میانگین  به   نیشتریب  انیمناسبت ها و مراسم، دانشجو  یدر خصوص  را  ع قه خود 

  ی هفتگ  یها  ینماز جماعت و سگنران  یاختصاص دادند و پس از آن به برگزار  یو مذهب   ی مل  ادیمراسم اع 

بانتر از میانگین   یمراسم ها  سایر  به  انیدانشجو  میزان ع قه مندی  گرید  سویمند هستندب از  ع قه  شتریب

 ا  یبه نشر  ، ع قه مندی انیدانشجوبر اساه نمر    ،ییدانشجو  ا یدر خصوص انتشار نشر  ؛ نهری می باشد

  ی فرهنگ یبرنامه ها  یدر خصوص احساه ضرور  نسبت به برگزار   ؛در حد متوس  می باشد  ییدانشجو

 کارگاه های مهار  های زندگی، و عفاف و حجا ی  را به برگزار  ضرور   نیشتریب  انیدانشجو  ی و اجتماع 

در گسترش فرهن  نماز، امر به معروف و نهی از منلر    یبرنامه ها  یاختصاص دادند و پس از آن برگزار

 نی شتریب  ان،یدر دانشگاه فرهنگ  یفرهنگ  یکانون ها  یدر خصوص برنامه ها  ؛قرار دارند  یبعد  یهارده  

 ،گرید  سویاز      قرآن و عتر  و نویسندگی بوده استب  کانون  یبه برنامه ها  انیع قه از منمر دانشجو

و حجا ، ه ل احمر و    عفاف نویسندگی،    یکانون ها  یها  تیبه فعاح   یبه ترت  انیع قه دانشجو  زانیم

  ، ی علم  ینجمن هاا  ی در خصوص برنامه هامهاحعا  فرهنگی تربیت معلم بانتر از میانگین بوده استب  

ع قه مندی و احساه ضرور  و   ،انیدانشگاه فرهنگ ی ها  شگاهینما یبرگزار   ،ضرور  تشلی  انجمن ها

 بانتر از میانگین نمری بودب  انیاز منمر دانشجوببب، 
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 نمر مسنونن فرهنگی و اساتید و مدرساناز  ی و اجتماعیفرهنگ یبرنامه ها یبررس ب3جدول 
متغیرها و  

ابعاد برنامه  

 ها

میزان ع قه  

 مندی
 احساه ضرور  

میزان آگاهی و  

 اط ع از برنامه ها 
 احساه رضایت 

میزان تمای  به  

 مشارکت در اجرا 

 میانگین فراوانی میانگین فراوانی میانگین فراوانی میانگین فراوانی میانگین فراوانی

ک ه های  

 فو  برنامه 
3.89 0.630 3.89 0.630 3.89 0.630 3.89 0.630 3.89 0.630 

برگزاری  

نمایشگاه  

و   فرهنگی 

 اجتماعی 

3.21 0.659 3.21 0.659 3.21 0.659 3.21 0.659 3.21 0.659 

های   کانون 

و   فرهنگی 

 اجتماعی 
3.20 0.640 3.20 0.640 3.20 0.640 3.20 0.640 3.20 0.640 

برگزاری  

مساب ا   

و   فرهنگی 

 اجتماعی 

3.40 0.618 3.40 0.618 3.40 0.618 3.40 0.618 3.40 0.618 

برگزاری  

جشنواره  

های  

و   فرهنگی 

 اجتماعی 

3.58 0.619 3.58 0.619 3.58 0.619 3.58 0.619 3.58 0.619 

برگزاری  

اردوهای  

و   فرهنگی 

 اجتماعی 

3.96 0.620 3.96 0.620 3.96 0.620 3.96 0.620 3.96 0.620 

برگزاری  

و   مراسما  

مناسبا   

و   فرهنگی 

 اجتماعی 

3.21 0.659 3.21 0.659 3.21 0.659 3.21 0.659 3.21 0.659 

تشل  های 

 دانشجویی 
3.20 0.640 3.89 0.630 3.89 0.630 3.89 0.630 3.89 0.630 

نشریا   

 دانشجویی 
3.40 0.618 3.21 0.659 3.21 0.659 3.21 0.659 3.21 0.659 
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 ی در خصوص ک ه ها میزان ع قه مندی مسنونن فرهنگی و اساتید  (  3الیافته های جدول   بر اساه

؛  برگزاری اردوهای فرهنگی و اجتماعی؛  برگزاری مراسما  و مناسبا  فرهنگی و اجتماعی؛ فو  برنامه

میزان آگاهی    ی ع قه مندی، احساه رضایت،  در تما. شاخه ها  برگزاری مساب ا  فرهنگی و اجتماعی 

به   عبارتی ع قه مندی آنها  ، بهبانتر از میانگین نمری می باشدو احساه ضرور   و اط ع از برنامه ها  

براساه بررسی نتایع میزان ع قه مندی    نیدهدب همچن  ی نشان م  یهماهنگ   نمر دانشجویانبا    ینوع 

به مساب ا  قرآن و    نگی و اجتماعی؛ بیشترین میزان ع قه مندی به برنامه های فرهکارکنان  اساتید و  

 مندی  ع قه  انیدانشجوهمانند    زین  کارکنان دانشگاه    ، اساتید و گریاز طرف د  اندب عتر  اختصاص داده

بصیر  به مساب ا     انیدادند و در رتبه دو. معت دند که دانشجو  هیتشگ  یمساب ا  ورزش  هرا ب  نیشتریب

 نی شتری ب  زین  انیدانشجوهمسو با    کارکنان دانشگاه    اساتید وع قه دارندب    شتریب  و عتر   افزایی و قرآن

را به جشنواره قرآن و عتر  همچنین   بدارند  یو هنر  یادب  ،یجشنواره علم  و در مراح  بعدی  ع قه 

کارکنان   اساتید و بر اساه تحلی  نمرا     نیز نشان داده اندب  نور  انیراه   ی ع قه را به اردوها  نیشتریب

ی  انجمن اس م  یع قه دارند و پس از آن به برنامه ها نیشتریب ییدانشجو عیبس یبه برنامه ها  ؛گاهدانش

در ها    یو عزادار  یسوگوار  ی مراسم هابرگزاری  کارکنان دانشگاه معت دند    اساتید و   مند هستندبع قه  نیز

 ی تیز بایسته است توجه شودبو مذهب  ی مل  ادی اع   یو پس از آن به مراسم هابین برنامه ها ضرور  داشته  

به مشارکت    یتما  زانیم  نیشتریبدر تما. ابعاد و شاخه ها  کارکنان دانشگاه،    مشارکت اساتید ودر  

شودب می  منمر    دیده  و  از  دانشگاه،  اساتید  از  کارکنان  رضایت  دانشجومیزان  برگزار   انیشرکت   ی در 

  ییدانشجو  یتشل  ها  ی، حضور در برنامه هایفرهنگ  یجشنواره ها، شرکت در  ا مناسبت ها و مراسم

 و انجمن ها پایین ارزیابی شده استب

 

های مربوط به سالال سو. و ههار.؛ یعنی مهمترین ن اط قو ، ضع ، فرصت و تهدید برنامه در ادامه یافته

ای مجای دوران کرونا و  ها و فعاحیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان استان تهران در فض

و اجتماعی  ی فرهنگی  ها و فعاحیتهاپسا کرونا هیست  هه راهلارها و شیوه هایی برای افزایش بهبود برنامه

استب   ارااه شده  دارد   پسا کرونا وجود  و  پژوهشگر قضاو  دردر فضای مجای دوران کرونا   باره هدف 

تا    شودمینیست، بلله ت ش    مدرسان و ببب،  علمی واعضای هینتدرستی یا نادرستی دیدگاه و ادرا،  

علمی  اعضای هینت  سهن و عم  رهنیا  و ادرا،   بازتا  ای شفاف، ضمن توصی ، تحلی  و  همچون آیینه 

از وجود این وضعیت و  و مدرسان، دانشجویان و مسنونن فرهنگی و اجتماعی  تبعا  احتماحی ناشی   ،

بازنمایی  ی دانشجومعلمان  احرفهرشد  ویژه پیامدهای آن بر  بهبر روند کار آنها و    مدرسان و ببب، رهنیا   

سالال کرد  استادان و برخی فعانن فرهنگی و اجتماعی  وگو از  پژوهشگر در فرایند گفت  کهیهنگام  بشود
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ن اط قوتی را متصور شوید، با  و فعاحیت های فرهنگی و اجتماعی  توانید برای اجرای برنامه  آیا می»که  

»بدون ن هه   آن را  آن انت اد و  به  ع و متناقضی مواجه شد؛ برخی در شل  کام   بدبینانههای متنوپاسخ

را   علمی و مدرسان پیشلسو  تربیت معلماعضای هینت کردندب اما برخی که اکثریت  قو   معرفی می

اط را »دارای ن اط ضع  و ن و فعاحیت های فرهنگی و اجتماعی در دوران کرونا  ، برنامه  شدمیشام   

بندی  ، ع وه بر آنله به م وحهعلمیاعضای هینتهای  تر روایتب واکاوی عمی کردندقو  اند،  معرفی  

برنامه ها و فعاحیت های   در خصوصتری  های کیفی منجر شد، به ایجاد در، و دریافت فهم عمی داده

های دآوری و تحلی  دادهب بر اساه آنچه در فرایند گرکردکمع  فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان  

رکر   عبار شدپژوهش  و  معانی  روایت،  از  برگرفته  کیفی های  های  بگش  ها  مصاحبه،    آزمودنی  مورد 

تری را نسبت است که فهم و در، وسی   انشجومعلمانهای مرتب  با عمللرد دبرخی خصیصه   رندهیدربرگ

 به همراه داردب برنامه و فعاحیت های فرهنگی و اجتماعیبه 

از مصاحبه با  قولن  ال های منتگ قسمتی از یلی از مصاحبه بر اساهای از کدگذاری نمونه ب4جدول 

 (  11کد 

در خصوص ن هه قو  اجرای برنامه و فعاحیت های فرهنگی و اجتماعی در   11شماره    کنندهمشارکت

دوران کرونا در دانشگاه فرهنگیان گفته است) برای اوحین بار در اجرای برنامه های تربیت معلم با بحران 

ماعی  ناشی از ویروه منحوه کرونا، بستر فضای مجازی برای اجرای برنامه و فعاحیت های فرهنگی و اجت

ها و مسنونن کارورزی در دوران کرونا در دانشگاه فرهنگیان بلار گرفته شد، این بستر در اختیار پردیس

احلترونیع با برگزاری دوره آموزشی  رساناط عب همچنین  قرارگرفتاجرایی   ی از طری  سامانه و پست 

ن و معرفی محتوا مناب  مفید  فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان استان تهران انجا. گرفتب تدوی

که خوشبگتانه، در هند    ستاوحین قد. در اجرای برنامه های یاد شده ا  دانشجومعلمانبرای    فهمقاب و  

است که این امر  شده منتشرسال اخیر مناب  جام  و روانی برای برنامه های فرهنگی در دانشگاه تهیه و 

ی یلسان از مفاهیم از دانشجویان استب حذا، تدوین هابرداشت  و  دانشجومعلمانموج  ایجاد انگیزه در  

 مناب  امری ضروری استب 
 کد محوری)   ) باز  کد

مناب  و محتوای آموزشی مناس   

 برای برنامه های فرهنگی و اجتماعی

ا  و محتوای علمی  دیتوحوجود  

برنامه های فرهنگی    نهیزم در  مناس 

 و اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان 

 

از مصاحبه با   قولن  الهای منتگ قسمتی از یلی از مصاحبه بر اساهای از کدگذاری نمونه ب5جدول 

 (  11کد 

در خصوص ضع  اجرای برنامه و فعاحیت های فرهنگی و اجتماعی در دوران   11شماره    کنندهمشارکت

بر اساه  برای دانشجویان در برخی موارد  فرهنگیان گفته است) » در شرایهی که  کرونا  در دانشگاه 
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انجا.  هاروش اجتماعی  و  فرهنگی  های  فعاحیت  سنتی  و  کهنه  اجرای شودیم ی  برای  مجازی  فضای   ،

ی است که در میان برنامه امف وده   حل هی فرهنگی و اجتماعی در دوران ویروه منحوه کرونا  فعاحیت ها

ی جدید در لردهایروب عد. تهاب  برنامه های با  ستین  جهتهمهای فرهنگی دانشگاه بیگانه و همسو و  

دهای جدید  علمی و مدرسان، دانشجویان و ببب، از رویلردوران کرونا و همچنین عد. آگاهی اعضای هینت

سردرگمی   باعث  که  کرونا،  دوران  مجازی  فضای  در  اجتماعی  و  فرهنگی  های   دانشجومعلمان فعاحیت 

 ب  دشویم
 کد محوری)   ) باز  کد

در برخی موارد فعاحیت های فرهنگی  

  بر اساهو اجتماعی در دوران کرونا  

های سنتی و کهنه با رویلرد  روش

 شودبانت ال اط عا  انجا. می

ی نسبتا  پایین  هادانش و مهار  

در برنامه های   دانشجومعلمان 

 فرهنگی و اجتماعی

 

 شده از مصاحبه با استادان دانشجویان و مسنونن فرهنگی العوام  داخلی( های شناساییم وحهب 5جدول
به همراه تعداد   شده استگراعالکدهای   هاضع  به همراه تعداد فراوانی آنها(   شدهاستگراعالکدهای   ها قو 

 فراوانی آنها( 

بانی دانشجومعلمان برای فعاحیت های فرهنگی و    انگیزه

 ا( -۸اجتماعی ال

در    دانشجومعلمانی نسبتا  پایین هادانش و مهار 

اجرای برنامه ها و قعاحیت های فرهنگی و اجتماعی   

 ا( -12ال

و تأ یرگذاری فعاحیت های   ارزشاز دانشجومعلمان آگاهی 

 ا( -10فرهنگی و اجتماعی در تربیت معلم فلورال

نبود توجه کافی به انتگا  زمان و ملان مناس   

- 9همچنین وسای  و تجهیزا  در اجرای برنامه هاال

 ( ا

 ا( -12ال  برقراری ارتباط مال ر  در شجومعلمان وانایی دان ت
زبان دشواری در برقراری ارتباط مجازی مناس    

 ا( -14ال

آشنایی دانشجومعلمان با سهن انتمارا  از فعاحیت های  

 ا( -7فرهنگی و اجتماعی ال

  4ناکافی بودن محتوا برای کار فرهنگی و اجتماعی 

 ا( -10ال

فرهنگی و اجتماعی     آگاهی استادان و دانشجومعلمان از برنامه 

 ا( -6ال

ایجاد نشدن تغییرا  نز. در انتمارا  از  

 ا( -12ال  4دانشجومعلم فلور   

 ITیهایفناور توانایی استادان و دانشجومعلمان در استفاده از 

ICT  ا( -12ال 

ی دقی  و علمی در پایان اجرای  هایاب ی ارزنبود 

 ا( -12ال  4برنامه فرهنگی و اجتماعی کارورزی  

تحول   سندبا    آشنایی استادان راهنما و دانشجومعلمان 

 ا( - 11ال  پرورش و آموزش بنیادین 

  4روشن از کارهای فرهنگی  انداز هشمنداشتن 

 ا( -6ال

فرهنگی و اجتماعی در   نهیزم در  ا  علمی مناس دیتوح

 ا(  -9دانشگاه فرهنگیان ال

ی و اجرای برنامه فرهنگی و زیر برنامهفاصله بین  

 ا( - 9ال 4اجتماعی 
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عوام  خارجی مال ر بر برنامه و فعاحیت های فرهنگی و اجتماعی در دوران کرونا در دانشگاه فرهنگیان) 

آ ار محی  خارجی بر  اجرای فعاحیت های فرهنگی و اجتماعی در دوران کرونا    کندوکاو هدف این مرحله  

آن مواجه استب در این خصوص   معلم کشورمان با ها و تهدیدهایی است که تربیتمنمور شناسایی فرصتبه

فرصت که  گفت  و  باید  املانا   مجموعه  عمللرد ها تیقابلها  بر  ناحیه  محی   از  خارع  که  است  یی 

شوند و تهدیدها نیز مجموعه عوام  خارع از ناحیه مال ر واق  می  میرمست ی  مست یم یا    طوربهمعلم  تربیت

 دارندب   میرمست ی  مست یم و شوند که در ناکارایی این نواحی تأ یرا  محسو  می

از مصاحبه  قولن  ال های منتگ قسمتی از یلی از مصاحبه بر اساهای از کدگذاری نمونه ب6جدول 

11)  

در خصوص فرصت اجرای برنامه فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان در   11شماره    کنندهمشارکت

به اجتماعی  و  فرهنگی  برنامه  »اجرای  است)  گفته  پسا کرونا  و  دانشگاه  دوران کرونا  عنوان وجه ممیزه 

 عنوان بهفرهنگیان از سایر دانشگاه ها که دانشجویان پر توان ما را بعد از طی مراح  تربیت حرفه ای  

اجرا    طوربهافرادی که   و  را طراحی  اجتماعی  و  فرهنگی  کار  ریزی   کنندیممست    برنامه  قاح   در  و 

به   خود  پردازهینمرفرهنگی  طراحی  خصوص  در  است،  پردازندیمی  ارزشمند  و  جاح   بسیار  کاری   ،

دوره ههار ساحه در قاح  اند و در طول  ی توانمند شدهخوببهدانشجویانی که از مراح  اوحیه تربیت معلم  

ب این موارد در کنار هم موج  ر بت دانشجومعلمان برای گذراندن درخشندیمبسیار خو     نومعلم یع  

 در  را مهمی قد. جوان  معلمان  تربیت با فرهنگیان برنامه های فرهنگی و اجتماعی شده استب دانشگاه

 کنار  در توانندیم دهیدآموزش معلمان  این بداردیم بر فرهنگی و اجتماعی در مداره اجرای برنامه های

بزرگ فرهنگی و اجتماعی   طرحهای ،اند دهیند را آکادمیع آموزش کارفرهنگی و اجتماعی که معلمان دیگر

 ب  درآورند اجرا در مداره به هم هملاری را با

 کد محوری)   ) باز  کد

 دانشگاه مدرسان ا ل  اینله دحی به

هستند یا   مداره معلمان خود فرهنگیان

 دانشجو متفاو  با ارتباط در قهعا  بودند،

 ب  کنندعم  می دیگر دانشگاهی مراکز از

های دانشگاه  پتانسی  پردیس 

فرهنگیان و مداره در ایجاد محی   

یادگیری مناس  برای اجرای برنامه  

 فرهنگی و اجتماعی  

 

 های منتگ قسمتی از یلی از مصاحبه بر اساهای از کدگذاری نمونهب 7جدول 

در خصوص تهدید اجرای برنامه فرهنگی و اجتماعی در دوران کرونا و پسا    11شماره    کننده مشارکت

استادان مسنونن   عنوانبهکرونا دانشگاه فرهنگیان گفته است) » مدیران و کارشناسان فرهنگی ما که  

ی   ، از تحصدارند بر عهدهمست یم دانشجو معلمان را در پردیس ها و مراکز     ارنمتگصصی کار هدایت و  

، دانش و نگرش مناسبی با رویلردهای نوین تعلیم و تربیت و برنامه های فرهنگی و اجتماعی برخوردار 
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، عد. آشنایی برخی  کنندیم و مسنونن فرهنگی پیدا    دانشجو معلمو یع نوع تضاد نگرشی با    باشند ینم

ی برنامه فرهنگی و اجتماعی باعث و فنون نوین و فعال در طراحی و برنامه ریزی و اجرا  هاروشبا    هاآن از  

از   اجرای طرح جدید و  هاروشگردیده  اجازه  استفاده کنند و  فرهنگیان  ی کهنه و سنتی در دانشگاه 

ب همچنین اجرایی نلردن تعهدا  کنندیمدر برابر تغییر م اومت    بعضا و    دهندینمابتلاری به دانشجویان  

اج و  فرهنگی  های  برنامه  اجرای  به  نسبت  مسنونن ماحی  بین  تأ یرگذار  و  قوی  ارتباط  عد.  و  تماعی 

 بهستو تهدید برنامه فرهنگی و اجتماعی   شرویپ فرهنگی و دانشجو معلم از موارد 
 کد محوری)   ) باز  کد

آگاه نبودن مدیران و کارشناسان  

ی جدید و ابتلاری   هاطرحفرهنگی از 

در برنامه ریزی و اجرای فعاحیت های  

 فرهنگی

برنامه   یگروه یاجرانبود املان  

  فضای مجازی  در فرهنگی و اجتماعی

همچنین هملاری و تعام  پایین  

مدیران و کارشناسان فرهنگی در  

 اجرا  

 

 شده از مصاحبه با استادان العوام  خارجی(های شناسایی م وحه ب8جدول 
 به همراه تعداد فراوانی آنها(  شدهاستگراعالکدهای تهدیدها   به همراه تعداد فراوانی آنها( شده استگراعالکدهای  هافرصت

پس از اجرای موف  برنامه فرهنگی و اجتماعی  

ی قادرند بر اساه احگوهای جدید  خوب بهدانشجومعلمان 

در مداره به برنامه ریزی و اجرای برنامه فرهنگی و  

 ا( - 10اجتماعی بزردازند ال

دانشگاه فرهنگیان در  مدیران و کارشناسان فرهنگی کنونی 

دوران کرونا و پسا کروتا حداق  تعام  و ارتباط با  

 ا( -12دانشجویان برقرار نموده اند ال

ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان محی  یادگیری  پردیس

مناسبی برای اجرای برنامه فرهنگی و اجتماعی است  

 ا( -14ال

در صور    از ین  موردتجهیزا  نر. افزاری و سگت افزاری 

.، برای ارت ای کیفیت برنامه های فرهنگی و اجتماعی  حزو

در فضای مجازی و متناس  با دوران کرونا و پسا کرونا در  

- 11پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان موجود نیست ال

 ( ا

مسنونن دانشگاه فرهنگیان نگرش مثبتی به اجرای  

برنامه فرهنگی و اجتماعی در پردیس ها و مراکز دارند  

 ا( -10ال

مدیران و کارشناسان فرهنگی و دانشجومعلمان است  ل  

 ا( -14ی ندارند الزرکاروکافی برای اجرای برنامه 

ی  خوب بهمعلمان  با دانشجومدیران پردیس ها و مراکز  

 ا( -9ال  کنندیمهملاری 

تجهیزا  و املانا  مناس  برای کار فرهنگی و اجتماعی  

 ا( -8ال شود ینمدر پردیس ها و مراکز فراهم  

در پردیس ها و مراکز   ن ینو   یو فناور نترنت یشبله ا 

 ا( -7است ال  افته ی  گسترش دانشگاه فرهنگیان

نما. انگیزشی مناسبی برای دانشجو معلمان، استادان در  

 ا( - 14وجود ندارد الاجرای کار فرهنگی و اجتماعی 

ی  برقراراساتید و مدرسان تربیت معلم توانایی باح وه 

 معلمان را دارندببا دانشجوارتباط مال ر  

  باور   تی به ت وهای برنامه های فرهنگی و اجتماعی گزارش

 ا( -12ال شودینمدانشجویان منجر  
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با برنامه ریزی مناس  فرهنگی و اجتماعی، جو پردیس  

برای دانشجومعلمان شادا  و انگیزه دهنده  ها و مراکز  

 ا( -14است ال

فرهنگی و   ی برنامهاجرا یبرا  یبرنامه جام  و مدون 

 ا( -7اجتماعی وجود ندارد ال

اجرای برنامه فرهنگی و اجتماعی فرصت مناسبی برای  

 ا( - 12ی ارتباطی دانشجومعلمان است الهامهار ارت ای 

اجتماعی در دوران  فرهنگی و  ی برنامهگروه ی اجرااملان  

 ا( - 9مهلو  وجود ندارد ال طوربه  کرونا و پسا کرونا

خصوص  دانشجومعلمان در   نیینسبتا  پا و آگاهی  دانش 

 ( 1-8ها،دستوراحعم  های فرهنگی و اجتماعی ال شیوه نامه

 
 SWOT های بگش کمّی پژوهش تحلی  ن اط قو ، ضع ، فرصت و تهدید با استفاده از مدل یافته

فرهنگی    علمی و مدرسان در زمینه اجرای برنامه برنامه اعضای هینت  هایمجموع، تحلی  عمی  دیدگاه  در

 ن هه  9ابر ن هه قو  در بر 8و اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان استان تهران در دوران کرونا و پسا کرونا، 

 است؛   شده  یبررستهدید خارجی شناسایی و  10فرصت خارجی در برابر  10داخلی و تعداد  ضع 
 راهبردهای اجرایی موف  برنامه های فرهنگی و اجتماعی با شرای  دانشگاه فرهنگیان استان تهران ب  9جدول  

SWOT تهدیدها  ها فرصت 

 
قو

 ها 

S0 راهبردهای تهاجمی ( 

های دانشگاه  های پردیساستفاده از پتانسی -

 فرهنگیان 

گیری از نیروهای توانمند و شایسته  بهره -

برنامه های فرهنگی و اجتماعی در دوران 

 کرونا و پسا کرونا 

 های نز. مادی و معنوی  ت ویت مشو  -

STراهبردهای تنوعی ( 

هایی برای گسترش و  بگشی و ایجاد زیرساختتنوع-

 امه های فرهنگی و اجتماعیاجرای برن 

های و اسناد باندستی و سند  همسویی با برنامه -

   پرورش و موزشتحول بنیادین آ

 افزاری  افزاری و نر.توسعه و تجهیز املانا  سگت -

 
ضع

 ها 
WO راهبردهای بازنگری ( 

های  قابلیت  در خصوصرسانی ت ویت اط ع -

دانشگاه  برنامه های فرهنگی و اجتماعی 

  فرهنگیان

نامه  تهیه و تدوین دستوراحعم  و شیوه -

های جام  برای استفاده بهینه از پتانسی 

اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در 

 دانشگاه فرهنگیان در پردیس ها و مراکز 

WTراهبردهای تدافعی ( 

جل  مشارکت همه عناصر اصلی در دانشگاه در  -

 هنگی و اجتماعی  اجرای  موف  برنامه های فر
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 یریگ جهیتن و  ثحب -1

  ی فرهنگ  یهادر برنامه انیاز دانشرجو  یمیاز ن شیبها،  نامهبنابر اط عا  به دسرت آمده به وسریله پرسرش -2

در   و در برخی موارد اط ع و آگاهی رسانی هم در سهن مهلوبی نمی باشدب  مشارکت کم دارند یاجتماع 

ها متوسر  رو به بان اسرتب در برنامه در  آنها  مشرارکت  زانیباورند که م نیبر ا  دیکه کارکنان و اسرات  یحاح

مشررارکت  شیو افزا رییشرراهد تغ  ،نلند رییتغ  عموضررو نینگرش نسرربت به ااین دو   که  یتا زمان  جهینت

در خصرروص  و کارکنان دانشررگاه را از وضرر  موجود    دیاسررات  دیبا  جهیبود در نت مینگواه زین انیدانشررجو

  مهل  نمودبمیزان مشارکت دانشجویان 

احسراه ضررور  از برنامه های فرهنگی و اجتماعی از نمر دانشرجویان مثبت و بانتر از میانگین    زانیم -3

ب  دارندکم  رضایت   ،یو اجتماع   یفرهنگ  یهااز برنامه انیدانشجو  ازی مین  مندی؛  تیرضا  است و در زمینة

 دیکارکنان و اسات  یآگاه نیب ابانتر از میانگین دارند  تیرضا  زانیباورند که م  نیبر ا دیاما کارکنان و اسات

 بابندی  یآگاه انیدانشجو  یو از نگرش واقع  ابدیگسترش  زیها نبرنامه گرینسبت به د  دیبا

در  نیع قه ندارندب ا  ییتشرل  دانشرجو   یبه ه انیدانشرجو  بانیی از  درصرد  نتایع به دسرت آمده، طب  -4

بهتر اسرت    جهیب در نتع قه مند به تشرل  ها هسرتندباورند که  نیبر ا  دیاسرت که کارکنان و اسرات  یحاح

  ی سرازمان  یریپذکه مملن اسرت در جامعه  رازد گرددب هگوش  یفرهنگ  انیو مجر زانیرنلته به برنامه نیا

 بگذاردب  یمنف ریتا  انیدانشجو

هرا کره   ابرد؛یر  شیافزا  یعلم  یهرادیربرازد  ،یانجمن علم  یهرااز برنرامره انیردانشرررجو تیررضرررا  شیافزا یبرا -5

 اندب  نشان داده یشتریع قه ب  هاتینوع فعاح نیبه ا انیدانشجو

دارندب اما    یپژوهشر  یعلم  بگشع قه را به  نیشرتریب انیدانشرجو  ها،شرگاهینما  یدر مورد موضروع برگزار -6

 نیدارند که در ا یهنر  هاشررگاهیع قه را به نما  نیشررتریب  انیکه دانشررجو  پندارندیم دیکارکنان و اسررات

می توان فضرای تعاملی مناسربی ایجاد  دیو ارااه گزارش به کارکنان و اسرات  یبا اط ع رسران توانیمورد م

 کردب

  زانیم توانیها مک ه نیتعل  دارد و با گسررترش ا  یمهار  زندگ  یهابه ک ه  یمندع قه  نیشررتریب -7

از   یمسراب ا  ورزشر  ،یاجتماع   یفرهنگ  یهاتیفعاح انیدر مهمچنین ب  افزایش دادرا   انیدانشرجو تیرضرا

مورد اقبرال قرار    تواندیم یورزشررر  یهاگسرررترش برنامه  جهیبرخوردار اسرررتب در نت یشرررتریطرفدار ب

 یهاع قه را به اردو  نیشرررتریب  ییاردو  یهاتیدر فعاح  انیدانشرررجوطب  نمر اسررراتید و کارکنان  بردیگ

 بنور دارند انیراه
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، هاارزشاز دانشرررجومعلمان آگاهی    بانی دانشرررجومعلمان برای برنامه های فرهنگی و اجتماعی، انگیزه -8

آگاهی    مال ر، آشرنایی دانشرجومعلمان با سرهن انتمارا  از آنها،برقراری ارتباط  در وانایی دانشرجومعلمانت

آشرنایی اسرتادان    ،ICT و   ITیهایفناور اسرتادان، توانایی اسرتادان و دانشرجومعلمان در اسرتفاده از

  نهیزم در ا  علمی مناسرر دیتوح  و پرورش و آموزش تحول بنیادین سررندبا    راهنما و دانشررجومعلمان

ها و ن راط قو  اجرای برنامه فرهنگی و برنامه های فرهنگی و اجتمراعی در دانشرررگراه فرهنگیران از مزیت

  ، آمده دسرتبهآیندب همچنین با توجه به نتایع  می  حسرا بهاجتماعی در دانشرگاه فرهنگیان اسرتان تهران 

نگی و اجتمراعی،   بره شررریوه نرامره هرا و دسرررتوراحعمر  هرای فره  دانشرررجومعلمرانآگراهی پرایین  دانش و  

  ا  مهاحعه حاضررر، مهاحع  یهاافتهیهمسررو با    اندبپژوهی بودهترین ن اط ضررع  اجرای برنامه درهمهم

در واکراوی    (1399ال  این نترایع اسررررتب حجرازی  دیرمال  زین(  1387دیگری از جملره حبیبی فهیم ال

ونن فرهنگی و اجتماعی کند که مدیران و مسرنهای زیسرته اسراتید در دانشرگاه فرهنگیان بیان میتجربه

جرای   گیرنرد و برهکننرده را در اجرای برنرامره هرای فرهنگی و اجتمراعی پردیس هرا نرادیرده مین ش حمرایرت

نمرار  براحینی پیگیرانره و حمرایرت معنوی از اجرای برنرامره هرای فرهنگی و اجتمراعی دانشرررجومعلمران، از  

   کنندبخود سل  مسنوحیت و برنامه را ناقه اجرا می

های دانشرگاه در اجرای برنامه فرهنگی و اجتماعی و نگرش مثبت اسراتید به اجرای  توانمندی پردیس    -9

های خارجی های بیرونی هسرتندب از میان تهدیدترین فرصرتبرنامه فرهنگی و اجتماعی در مداره مهم

آگراهی معلمران، ی برنرامره فرهنگی و اجتمراعی در پردیس هرا، نبود توانمنردی و  گروه  یاجرانبود املران  

ب نترایع  انردشرررده  رکرروی اجرای برنرامره برنرامره فرهنگی و اجتمراعی  ترین تهردیردهرای پیش  مهم  عنوانبره

( نشران داد که فاصرله بین برنامه قصرد شرده و اجرا، از مشرل   عمدا برنامه  1397پژوهش حجازی ال

 معلم در دانشگاه فرهنگیان می دانندب  های جدید تربیت

رسرانی به عنوان عنصرر اصرلی برنامه فرهنگی و اجتماعی ، راهبرد اط عشرده  نیتدوبردهای  از بین راه    -10

هرای دانشرررگراه فرهنگیران در اجرای برنرامره برنرامره فرهنگی و اجتمراعی و راهبرد توسرررعره و دربراره قرابلیرت

را   افزاری پردیس ها و مراکز بهترین فرصرررت و بیشرررترین جذابیتافزاری و نر.تجهیز املانا  سرررگت

 اندب داشته
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ب برای  1  شرود)های زیر ارااه می، پیشرنهادشردهمشرگهبرای بهتر اجرای شردن راهبردهای  :پیشننهادها -11

ی بازخوردهای نز. از مدرسررران و اپرسرررشرررنامهبهینه تر شررردن نتایع این تح ی ، در قاح  ارسرررال 

ی  برنامه  هاگزارشه آ ار فاخر سایر استان ها کشور اخذ شودب ع وه بر مناب  مذکور، نمون  دانشجومعلمان

دیجیتال هاپ و منتشرر شرودب در   صرور بهی کشرور هااسرتان دانشرجومعلمانهای فرهنگی و اجتماعی  

اند،  کرده هیتههملاران پرت ش و دحسررروز آنها را   هاسیپرداز تجربیاتی که در سرررهن  توانیمضرررمن  

ب ت ش شرود تا در معرفی مناب  و محتوا که شرام  اصرول و مبانی برنامه ریزی فرهنگی و 2  اسرتفاده کردب

ب حضرور اعضرای 3 ی اجرا شرودبخوببهاجتماعی، دقت نز. به عم  آید تا این نگاه و فرایند سریسرتمی  

احزا.هینرت ب 4  آور شرررودبعلمی و مردرسرررران در برنرامره ریزی و اجرای برنرامره فرهنگی و اجتمراعی 

از سروی   برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی  افزاریافزاری و سرگتی نر.هاسراخترزی

دانشرگاه ایجاد و فرایندهای سراده و روان تعری  شرود تا موجبا  رضرایت  دانشرجویان و بان بردن انگیزه 

 رهنگی و اجتماعی ازبرنامه ف اجرا درسررت اسرراتید و مدرسرران برای در برنامه .5   بآنها را فراهم آورد

برنامه فرهنگی و اجتماعی  سرازمان مرکزی دانشرگاه اجرای با فرهنگیان اسرتان ها دانشرگاه تعام  طری 

 کنندب  تعری  موظفی اساتید و مدرسان ساعت از بگشی را
 

 مناب 

مدل سریاسرت فرهنگی در حلومت علوی؛ در "(  1394آشرنا، حسرا. احدین؛ کاظمی قهفرخی، سرید محمد ال

 ب5 -52، صه 49دین و ارتباطا ، شماره  "جست و جوی مدحی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی

 (ب تهران؛ شورای عاحی ان    فرهنگی1391اساسنامه دانشگاه فرهنگیانال

(ب ن د و بررسرری رویلردهای تدریس فلورانه به منمور 1385اما. جمعه، محمدرضررا، مهرمحمدی، محمودال

 ب3درسی تربیت معلم فلورب فصلنامه برنامه درسی، سال اول، شماره ارااه برنامه 

 (ب احگوی مهلو  آموزش و پرورش در جمهوری اس می ایرانب تهران) انتشارا  مدرسهب1389باقری، خسرو ال

( م ردمره ای بر روش هرای تح ی  کیفی و آمیگتره رویلردهرای مترداول در علو.  1387برازرگران، عبراه  ال

 ارب تهرانبرفتاری، نشر دید

 (ب تهران) دانشگاه فرهنگیان 1395ال 1404انداز برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در اف  هشم

 (ب رشد حرفه ای معلم، تهران) انتشارا  دانشگاه شهید رجایی1393حسینی بیدختی، محسن ال

تهران) وزار  علو.،   ایران،هرایدانشرررگراهاجتمراعیوفرهنگییرابی(ب مسرررنلره1378حبیبی فهیم، حبیر  ا.ب ال

 تح ی ا  و فناوری

های آموزشری، پژوهشری و خدما   (؛ شرناسرایی و تحلی  ن ش مالحفه1391حجازی، اسرد و آراسرته، حمید ال

 سرال  اسر می،  دانشرگاه  مدیریت پژوهشری –وری اعضرای هیأ  علمی، فصرلنامه علمی  اجتماعی بر بهره
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 ب176-166 ،4(4ال  اول،

(ب تبیین 1394احمدرضرا؛ میرشراه جعفری، سرید ابراهیم؛ و موسری پور، نعمت ا.ب الخروشری، پوران؛ نصرر، 

های معلم طراز جمهوری اسرر می ایران بر اسرراه اسررناد تحوحی نما. آموزش و پرورشب شررایسررتگی

های دانشررگاهیب دانشررگاه  مجموعه م ان  دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نما.

 س نسیبه تهرانبفرهنگیان، پردی

 و سری دورا (ب هویت حرفه ای معلمان در سرند تحول بنیادین آموزش و پرورش،1396ال زبان آموزش رشرد

  3 شمارا    یلم

 (ب جامعه شناسی مساا  اجتماعی ایرانب تهران) انتشارا  جامعه پژوهان سیناب 1381سی  احلهی، سی  ا. ال

 احی ان    فرهنگی(ب تهران؛ شورای ع 1392سند دانشگاه اس می ال

 (ب روش تح ی  در علو. اجتماعیب تهران) پژوهشگاه علو. انسانی و مهاحعا  فرهنگیب 1380ساروخانی، باقر ال

(ب روش های تح ی  در علو. رفتاری، هاپ شررانزدهم،  1387سرررمد؛ زهرا؛ بازرگان، عباه و حجازی، احههب ال

 تهرانب انتشارا   آگاهب

 تهران) دانشگاه تهران جوان،نس تربیت  در دانشگاه مسنوحیت  واجتماعی .( نما1375علی آبادی، احمد، ال

 (ب فرهن  عمیدب تهران) انتشارا  امیر کبیرب1369عمید، حسن ال

 (ب تهران؛  دانشگاه فرهنگیان1394کارنامه دانشگاه فرهنگیان در دوحت تدبیر وامیدال

(ب تهران؛ 1390تربیت رسمی و عمومی جمهوری اس می ایران المبانی نمری تحول بنیادین در نمم تعلیم و 

 شورای عاحی ان    فرهنگیب

سیاسی( تهران) وزار    و  اجتماعی   آموزشی،   الکارکردهای   دانشجویی   های کانون  ( 1379مشراطیان شرایان، رضاب ال 

 علو.، تح ی ا  و فناوری 

 تهبی ی نما. برنامه درسرری تربیت معلم در کشررورهای(ب بررسرری  1387م یی نژاد، اعمم؛ رکاوتی، علیال

، تابسرتان 26انگلسرتان، ااپن، فرانسره، ماحزی و ایرانب فصرلنامه نوآوری های آموزشری، سرال هفتم، شرماره 

1387 
 (ب ص حیت های حرفه ای معلمیب تهران؛ انتشارا  مدرسهب1384مللی، حسنال

 معلمب تهران، انتشارا  مدرسه تربیت و یادگیری -ییادده فرایند بازاندیشی (ب1379مهرمحمدی، محمودال

(ب میزگرد تربیرت معلم و تضرررمین کیفیرت، دومین کنفرانس ملی و نهمین 1394مهر محمردی، محمود ال

 های دانشگاهیبهمایش ارزیابی کیفیت نما.

ایرانب (ب فرا تحلی  مهاحعا  انجا. شررده در حوزه مسررای  اجتماعی 388معید فر، سررعید و پروین، سررتار ال 

 ب150-135، 4شماره   -(36شماره پیاپی ال -جامعه شناسی کاربردی، سال بیستم

( ن ش فعاحیتهای فرهنگی دانشررگاهها در توسررعة فرهنگی  1392نیسررتانی، محمدرضررا و رامشررگر، ریحانه ال

 جامعه، فصلنامه مهندسی فرهنگیب
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،  46پژوهشرنامه، شرماره  "اننیازهای فرهنگی دانشرجوی"(، 1388احمدی، اصرغر؛ افشرانی، سرید علیرضرا ال

 33 -64صه 

 24-33، صه 67مسجد، شماره   "نما. برنامه ریزی فرهنگی"( 1382 واق ، جهانبگش ال

، صرره  33فرهن  عمومی، شررماره   "برنامه ریزی فرهنگی، عام  تغییر یا  با  "(  1381هلبی، مسررعود ال

16-12 

خ صه مجموعه  -و فرهن  در ایران امروز سیاست گذاری"(،  1382دبیرخانه شورای عاحی ان    فرهنگی ال

 م ان ، انتشارا  باز، تهران

بررسری روند  "(  1384رشریدی، حمیدرضرا؛ میرشراه جعفری، سرید ابراهیم؛ شرری  خلیفه سرلهانی، مصرهفی ال

  "های دوحتی اصررفهان طی برنامه دو. و سررو. توسررعه کشررور های فرهنگی دانشررگاهبرنامه ریزی فعاحیت

 ب199 -220، صه 70. تربیتی، شماره شناسی و علوروان

 101 -126، صه  69پژوهشنامه، شماره   "مهندسی فرهنگی و دانشگاه"(، 1389سیفی، پری ال

گذاری و برنامه ریزی مبانی سرریاسررت"(، 1387صرراححی امیری، سررید رضررا؛ عمیمی دوحت آبادی، امیر ال

 پژوهشلده تح ی ا  استراتژیع، تهران  "فرهنگی

گذاری رسران های  ارزیابی عوام  مو ر بر سریاسرت"(  1388وحید؛ احمدزاده کرمانی، روح ا. الع یلی، سرید  

 136 -152مدیریت فرهنگی، شماره پنجم، صه   "در حوزه ارتباطا  میان فرهنگی

انتشرارا  مرکز بازشرناسری    "سریاسرت گذاری اقتدارگرایانه و دموکراتیع فرهنگی"(، 1379کاشری،   مرضرا ال

 ان، تهراناس . و ایر

، مترجم)  برایی، هادی و دیگران، مرکز "گزارش جهانی فرهن "(  1379کمیسریون ملی یونسرلو در ایران ال

 انتشارا  یونسلو، تهران

، مترجم)  برایی،  "دیدگاه های اروپایی سریاسرت فرهنگی"(، 1383گوردن، کریسرتوفر و سرایمون ماندی ال

 هادی؛ تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی

هااحه؛ سا. آرا.، عز  ا.؛ حسینی، سید احمد؛ آقابگشی، حبی  ا.؛ فرو ان، مهشید؛ صدراحسادا ، مثنوی، ع 

نگرش دانشرجویان خوابگاهی دانشرگاه علو. پزشرلی ایران در مورد "(، 1384سریدج ل؛ رهگذر، مهدی ال

 24-21، صه 4رفتارهای انحرافی در خوابگاه ها، توانبگشی، شماره 

هایی برای برنامه  معرفی مدل"(  1387کاوسرری، اسررماعی ؛ هاوش باشرری، فرزانه المماهری، محمدمهدی؛  

 35 -54، صه  39بصیر ، شماره   "ریزی فرهنگی

انتشرارا  موسرسره   "آمار آموزش عاحی در یع نگاه  "(،  1397موسرسره پژوهش و برنامه ریزی آموزش عاحی ال

 پژوهش و برنامه ریزی آموزش عاحی، تهران

م ایسره میزان ع قه ی دانشرجویان زن و مرد دانشرگاه شریراز به "(،  1387ین، فرزانه النیع کار، ملیحه؛ فرز



 
 
 
 
 
 
 

 
 1400 پاییز و زمستان، 12، شماره هفتم، سال ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان –دو فصلنامه علمی    26

 

پیرع نور،   "1382برنامه های فرهنگی و هنری و میزان شررررکت آنهرا در این گونه برنامه ها در سرررال 

  84  - 99، صه 29شماره 

 سری، تهرانانتشارا  ک  "مبانی جامعه شناسی"(، 1370و وقی، منصور؛ نیع خل ، علی اکبر ال

 287-306فصلنامه سیاست، دوره سو.، صه   "بحثی در سیاستگذاری فرهنگی"(، 1386وحید، مجید ال

  "های ایران الکتابچه(مسرررنله یابی فرهنگی و اجتماعی دانشرررگاه"(، 1378وزار  فرهن  و آموزش عاحی ال

ار  فرهنر  و آموزش  معراونت فرهنگی و اجتمراعی وز  -دفتر مهراحعرا  و برنامه ریزی فرهنگی و اجتمراعی

 عاحی، تهران
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