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 دهيچک
هاد  ژاهوه ،    .موفقیت در برقراری یک ارتباط مؤثر و ساختارمند با دانشجویان، به شناسایی نیازهای مختلف آناان بسات ی دارد   :زمينه و هدف

 . هن ی دانشجویان دانش اه شهید مدنی آذربایجان بودبررسی نیازهای فر

( کارمند 22هیئت علمی و  99دانشجو،  772)نفر 783بود که حجم نمونه،  59تا  52نفر در سال تحصیلی  2442 ژهوه  حاضر جامعه آماری :روش
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 مقدمه

موفقیت در برقراری یک ارتباط مؤثر و ساختارمند با دانشاجویان، باه   

تاوان نیااز را باه عناوان     مای . شناسایی نیازهای مختلف آنان بست ی دارد

تر، فاصاله  کمبود و در بیانی جامع ب یاخواست و ترجیح، نوعی نقصان، عی

در عمال  (. 1)موجود بین موقعیت کنونی و موقعیات مطلاوب قلمادادکرد   

نیازسانجی عباار  از   . ترین قدم استریزی، نیازسنجی اویین و مهمبرنامه

(. 2)ها براسا  آن خألها استها، خألها و تعیین ضرور تشخیص کاستی

های آموزشی نشان از نجی برای محیطظهور و بروز ای وهای مختلف نیازس

کاه ذکار    زیرا چنان. فزاینده و متقابل تعامل دانش اه با اجتماع دارد تأثیر

شد دانش اه یک سیستم ژویا است و در چارچوب مقررا  خود باا محایط   

داد است که الجرم ژیامدهایی را بارای   داد و برون اجتماعی در تبادل درون

به بیان دی ر دانش اه هم بر محایط  . دنبال داردخود دانش اه و اجتماع به 

. ثر مای شاود  أدارد و هم از فرهنگ و اجتماع مت تأثیراجتماعی و فرهن ی 

 هاا جلاوه  سنجی فرهن ای دانشا اه  شود نیازترین عاملی که سبب میمهم

زیارا بارای   . خاصی ژیدا کناد وظاایف عماده آن در قباال جامعاه اسات      

دگاه اجتماعی، انتقال فرهن ای یاک امار    های آموزشی الاقل از دی سیستم

 (.7)کد استؤم

کنناد کاه   اشااره مای   (Sutherland & Woodward)سااتریند و وودوارد  

فرهنگ شامل هر آن چیزی است که بتواناد از منبعای باه منباع دی ار      »

یعنی همان میراث اجتماعی وکلیت جامعی که شاامل دیان،   . منتقل شود

ون ابزارسازی و کاربرد آن هاا و روش فارا   دان ، هنر، اخالقیا ، قانون، فن

 در یاک ن ااه فرهناگ را ادوارد تاایلور     (.4)«شاود  ها بیان مای  رساندن آن

(Edward Taylor) (1513-1872)ها، باورهاا،   ای از دان  ، مجموعه ژیچیده

هنرها، قوانین، اخالقیا ، عادا  و هرچاه کاه فارد باه عناوان عضاوی از       

با توجه به اهمیت (. 2)کند گیرد تعریف می یم خوی  فرا از جامعه ،جامعه

فرهنگ و نهادینه کردن آن در بین مردم و باه ویاهه در باین دانشاجویان     

است که شورای عایی انقالب فرهن ی درکشور برای هدایت و جهت دهای  

 تعامال و در  برایهای کالن فرهن ی  گذاری به فرهنگ عمومی و سیاست

و . ای دی ار باه وجاود آماده اسات     ها  صور  یزوم برای تقابل با فرهناگ 

فرهنگ  تأثیرهای مختلف  سسا  آموزش عایی درکشور به بررسی جنبهؤم

 . اندبر اجتماع ژرداخته

از سویی، براسا  شرایط فرهن ی کشور و بستر مناسبی که از طریق 

ویاهه   شود، دانشاجویان باه   ای به مسایل فرهن ی میتوجها  خاص رسانه

هاا و و ارتقاای فرهناگ متناساب باا ارزش    ژاذیرش   نسال جاوان، آمااده   
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 شناسی، دانش اه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایراندانشیار گروه علوم تربیتی، دانشرده علوم تربیتی و روان: نویسنده مسئول. * 1

 ی آذربایجان تبریز ریزی درسی، دانش اه شهید مدن کارشنا  ارشد برنامه. 2
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ریازان  ن و برناماه مسائوال  این استعداد، وظیفه. های جامعه هستند آل ایده

ها را در توجه به نیازهای فرهن ای  آموزش عایی به ویهه دانش اه مؤسسا 

نماید تاا ضامن توجاه باه نیازهاای فرهن ای       دانشجویان صد چندان می

 ا با رویرردی فعاال و های فرهن ی رسازی ارزش درونی دانشجویان، زمینه

های تربیتی برخاسته از نیازهای چرا که، اگر برنامه(. 9)کنندجذاب فراهم 

بر هماین اساا  اسات کاه     . مخاطب نباشد، درصد موفقیت کمتری دارد

آموزشای انجاام    نیازسنجی فرایندی است اساسی که در ابتدای هر برنامه

شیابی براسا  نیازهای تجربیا  یادگیری و ارز ،ژذیرد تا اهدا ، محتوامی

های مختلف به نیازهای مختلف  در ژهوه . شناسایی شده صور  ژذیرند

نیازهاای ماذهبی،   : شده است، در این ژاهوه  ه اشار نفرهن ی دانشجویا

آموزشی، نیازهای معطو  باه آزادی قلام و    -آموزشی، علمی -ملی، هنری

که در  دان ر گرفتهبیان و نیازهای معطو  به جلب توجه و احترام مدنظر قرا

 :ها ژرداخته شده است ذیل به آن

نیاز مذهبی انسان از کارکردهای دین در زندگی آدمی  :نيازهای مذهبی

زیرا گذشته از جوامع مدرن، جوامع بدوی نیز به نحاوی باا   . شودناشی می

اند و برای باورهای غیرمادی خود چارچوبی ایطبیعه کنار آمده دین و ماوراء

کارکردهای دین و مذهب یا مذاهب ناشی از آن، در . اندشده عملی متصور

زایای یرای از ایان     معرفات . دو عرصه فردی و اجتماعی قابل تبیین اسات 

هاا   به عنوان نمونه قرآن بر وجود علم و شناخت در انساان . کارکردها است

و ماا اوتیاتم مان ایعلام اال     ». کند اگر چه این علم اناد  باشاد   تأکید می

ترین کارکردهای دین ازمهم(. 82، 31آن کریم، سوره اسراء، آیا  قر)«قلیال

 (.3)و مذهب در زندگی، کارکرد احساسی یا بهداشت روانی آن است

ایان بحاث   . بحث شاود « ما»آید که از وقتی ژی  می نیاز ملی :نياز ملی

در واقع نیاز ملی یک نیاز برای . خوردله هویت ملی گره میئهمیشه با مس

هویت ملی در حقیقت خطوطی . مفهوم هویت ملی است توسعه حفاظت یا

هویت، فرایند و (. 8)کنددی ران ترسیم می ما را با[ فرهن ی]است که مرز 

باشد؛  هر فرد به یک دسته سؤاال  در مورد خودش می ژاسخ ویی آگاهانه

ها، که چه کسی بوده و چه کسی است، کجا بود، چاه باود، چاه    ازگذشته

اش قبیله، نهاد یا ملت تعلاق دارد، منشاا ابتادایی و اصالی    هست و به چه 

 (. 5)کجاست و در تمدن جهان چه نقشی داشته است

هاد  معینای جهات     راستاینیازی که فعاییت فرد را در  :نياز اجتماعی

. شاود  سیستم جذب می دهد و طی آن حق، ترلیف و عاطفه، به وسیله می

م و فنااوری، ناوع زنادگی و    علا  در عصر حاضر نیز ژیشرفت قابل مالحظه

باا گساترش   . قارار داده اسات   تأثیرسبک ارتباط مردم با یردی ر را تحت 

ها و فناوری اطالعا ، جوامع انسانی از حایت ساده به حایت ژیچیده  رسانه

 (.11)اند تغییر یافته

مصایح مردم و خدمت به مردم به دور  تأمینعبار  است از  :نياز سياسی

(. 11)کارگیری نیروها براسا  ییاقت و شایست ی هری با باز دروغ و فریبرا

در بحث از نیازهای سیاسی دانشاجویان بایاد همیشاه جاناب احتیااط را      

 علوم، یک سنت قوی مطایعاتی درباره زیرا به رغم رشد فزاینده. رعایت کرد

مباحث نظری و فنی ارزیاابی  . ارزیابی سیاست در ایران شرل ن رفته است

ای و تااییفی محادود    فصل یا کمتار در میاان آثاار ترجماه     به یک عمدتاً

 (. 15، 18، 13، 19، 12، 14، 17، 12)اند شده

  ترین جلاوه  هنر و زیباشناسی از منظر حرمت، محسو  :نيازهای هنری

تعایی باه خااطر زیباایی ذا      هستی است و عشق موجودا  به ذا  باری

من جمال و حاوی هر اثر هنری بر حسب ماهیت خود متض. احدیت است

های متفاو  هنر  بنابراین توجه به آثار و جلوه(. 21)مسیری از کمال است

در روح و جان دانشجو، شاناخت نیازهاای آناان و باه روز کاردن، رفاع و       

هاا هام بارای جلاوگیری از ظهاور و گساترش هنار مخارب و         هدایت آن

ما  و  ژرور، و هم برای ژرورش دانشجویان هنرمندی که رفااه، آرا  عصیان

زیرا تقد  هنار  . ترامل جامعه بشری هد  آن است؛ قابل اغماض نیست

، و نق  هنرمند این است که آن احساسا  و (21)در ذا  آن نهفته است

ی خیال در نفس ژا  او متمثال  ادراکاتی را که از طریق سلو  در مرتبه

شده در مرحله آفرین  اثر هنری با زبان و بیان خاص هنرکه همان سبک 

 (. 21)شرل و قایب هنری است در جهان خارج مجسم سازدو 

تربیت جسم و به عبار  دی ر ورزش، جازء ثاابتی از   : نياز ورزشی

ایان بخا    . هاای مختلاف آموزشای اسات     تعلیم و تربیت در نظاام 

نوجوانی و جوانی از اهمیت بیشاتری برخاوردار    خصوص در دوره به

های نظام آموزشی داد است و برای ارتقای سطح کیفی و کمی برون

بادنی  زیارا تربیات  (. 22)شاود  داد وارد سیساتم مای   به عنوان درون

تربیتی است که هد  آن بهبود بخشیدن به اجرا  -فرایندی آموزشی

های جسمانی است که شامل کسب و و رشد انسان از طریق فعاییت

های حرکتی، توسعه و ن هاداری آماادگی جسامانی    ژردازش مهار 

هاای  سالمت، کسب دان  علمای دربااره فعاییات   برای تندرستی و 

هاای  جسمانی و تمرین توساعه تصاور و ذهنیات مثبات از فعاییات     

ای بارای بهباود اجارا و عملرارد انساان      عناوان وسایله   جسمانی به

 (.27)است

از جملاه نیازهاای   این نیاز  :آموزشی -علمی نيازهای مربوط به حوزه

ساازی توییاد و    واند باا زمیناه  ت زیرا می. غیرقابل اغماض دانشجویان است

تعمیق دان ، موجباا  تاداوم یاادگیری و حضاور فعاال دانشاجویان در       

این هاد  غاایی   . های اجتماعی، اقتصادی و فرهن ی را فراهم آورد عرصه

خصوص آموزش  های آموزش رسمی کشور به بخ   مستلزم هماهن ی همه

شاود؛   مطرح مای ه به عنوان نیاز چله این است که آنئمس(. 24)عایی است

بتواند در چهارچوب یک نظاام مترقای آموزشای، افازای  قادر  تفرار،       

ایتحصیل رقام بزناد و هاد      له را در دانشجویان فارغئاستدالل و حل مس

 .جانبه کشور از این طریق حاصل شود همه غایی توسعه

های طبیعی بشر در دین از آزادی :نيازهای مربوط به آزادی قلم و بيان

ایان حاق در اعالمیاه حقاور بشار و معاهادا        . بیان اوسات حق آزادی 
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های  این حق در ردیف آزادی. لی نیز به رسمیت شناخته شده استلایم بین

هاا دربااره ایان دساته از     سیاسی مدنی حقور بشر است و تعهدا  دویت

باه عناوان   . (Obligation of Result) حقور از جمله تعهدا  به نتیجه اسات 

چناین   1548یاه جهاانی حقاور بشار مصاوب ساال       اعالم 15مثال ماده

 است آن شامل مزبور حق و دارد و بیان عقیده حق آزادی هرکس»: گوید می

 و اطالعا  کسب در و باشد نداشته اضطرابی بیم و خود عقاید داشتن از که

با تمام وسایل ممرن و بدون مالحظا  مارزی،   آن انتشار و اخذ در و افرار

قاانون مادنی ایاران، مقاررا       5اصل و مطابق ماده روی این « .آزاد باشد

شاود و درکناار    میثار و تعهدنامه مذکور جزو قوانین کشور محساوب مای  

 (.22)گیرد سایر قوانین قرار می

نیاز مهم دی ری این،  :نيازهای حوزه معطوف به جلب توجه و احترام

هم توجه و امر م .ریزی کرد ها باید برای رفع آن برنامهاست که در دانش اه

احترام، ژیرامون مسائل مختلف فرهن ی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در 

نیازهای دانشاجویان در   تأمین(. 29)گیرد دو سطح خرد وکالن صور  می

نیازهاای مرباوط باه جلااب توجاه و احتارام، در حقیقات هاادایت        حاوزه 

دانشجویان برای موفقیت در زندگی فردی، جمعی و تحصیلی است که در 

به بیان دی ار و بار   .یت به ژرورش فردی مفید برای اجتماع می انجامدنها

، رفتار بست ی به این دارد که افراد (25، 28، 23)اسا  نظریه انتظار ارزش

کننده مثال یاک شاغل     برای یک بازده خاص که ممرن است یک تقویت

ها برای دساتیابی باه آن باازده در    اند؟ و انتظار آنباشد چقدر ارزش قائل

 .انجام رفتارهای مفروض چقدر است تیجهن

بصیری و همراران، در ژهوهشی بارای شناساایی نیازهاای فرهن ای،     

علمی دانش اه فرهن یان استان اصفهان،  هیئتتربیتی و اجتماعی اعضای 

تارین نیازهاای آموزشای     در بخ  کیفی مهم: اند به این نتایج دست یافته

بار تعلایم و تربیات     تأکیاد ا نیازهاای دینای با    -1: چنین بیان شده است

 نیازهای اخالقی، فرهن ای و اجتمااعی شاامل چهاار حیطاه      -2. اسالمی

در بخ  کمی نیز میازان نیااز باه    . فرهن ی، اجتماعی، اخالقی و سیاسی

. آمااوزش در هاار دو زمینااه ژیشاانهادی بیشااتر از سااطح متوسااط اساات 

 انادت  اسا آگاهی از نق» فرهن ی مربوط به گویه ترین نیاز در زمینه مهم

تارین نیااز    و مهام « در ارتباط با حفظ، انتقال، اصالح و بازآفرینی فرهنگ

هاا و   تواناایی کااربرد روش  » معار  دینی مربوط باه گویاه   آنان در زمینه

 .(71)های تربیتی موجود در قرآن و نهج ایبالغه است دالیت

 -، در تحقیقی باا عناوان نیازسانجی فرهن ای    (72)عصاره و همراران

 نیازهایاعی دانشجویان دانش اه تربیت دبیر شهید رجایی؛ دریافتند اجتم

 سیاسی نیازهای-2 اجتماعی -1 نیازهای ترتیب به دانشجویان گانههشت

 -9 آموزشای  نیازهاای  -2نیازهاای ماذهبی    -4 ژهوهشای  نیازهاای  -7

دانشاجویان  . هستند هنری نیازهای- 8 ورزشی نیازهای- 3 ملی نیازهای

 نیاز گانه،هشت نیازهای بین از را خود نیازهای ترینمهم در این ژهوه ،

 .(71)انددانسته اجتماعی

رضایی و رضاایی، در ژهوهشای باا عناوان نیازهاای فراری فرهن ای        

 دینای  نیازهاای  رفاع  زمینه در ها ریزیبرنامه دانشجویان بسیجی دریافتند؛

 مورد و موجود توضعی بین دییل، همین به و است بوده نیازها سایر تر ازموفق

 رضاایت  از حااکی  و دارد وجود کمتری فاصلة و شرا  دینی، نیازهای انتظار

 نیازهاای  خصاوص  به و نیازها سایر خصوص در اما. است کنونی روند از نسبی

 و بوده برخوردار کمتری مناسبت از ها ریزی فرری، برنامه و اجتماعی صنفی،

 ها آن رفع برای این، بنابر .کند نیازها کمک این مطلوب رفع به است نتوانسته

 .(72)دارد وجود نوین های ریزیبرنامه به بیشتری نیاز

حاکی از آن است که دان  فرهن ی، فرد  (Svec) نتایج ژهوه  اسو 

ی مناابع، بهباود شارایط زنادگی و تحقاق      یا سازمان را قاادر باه ذخیاره   

 . سازدها می رسایت

، نیاز نشاان داد کاه باین     (2112) (Faas & Ross) نتایج فا  و رو 

های درسای تجرباه شاده و اجارا شاده توافاق و        محتوای فرهن ی برنامه

هاای زیاادی را در راساتای    الؤهم ونی دیده نشده است و این نتیجه سا 

 . ان یزدنیازهای ملی و فرهن ی نظام آموزشی برمی

، توجاه باه نیازهاای    (42؛ 41؛ 41؛ 41؛ 75؛ 78)براسا  تحقیقاا   

های مختلف یک نیاز عماده  گذاری به فرهنگاجتماعی و ارزش فرهن ی و

فرهن ی است و دان  فرهن ی، اجتماعی و سیاسی ارتبااط و همبسات ی   

 . (79، 72، 74) ها داردهای درسی دانش اهزیادی با برنامه

جهانی شدن در ابعاد مختلف  نشان داد ژدیده( 42) (Sikart) سیرار 

علمای دانشا اه اثرگاذار اسات و      هیئات  بر هویت ملی و فرهن ی اعضای

طور توام و مداوم نق  انتقال و بهساازی فرهن ای را    آموزش عایی باید به

 . (73)ایفا کند

تاوان گفات کاه     هاای ماذکور مای    بندی کلی از ژهوه  یک جمع در

تنهایی در دانش اه معنا ندارد و روند آموزش در دانش اه ها باید  آموزش به

 و تاومم  طور به باید عایی آموزش عالوهبه. ز باشدشامل آموزش فرهنگ نی

 رشد و کارآمدی زمینه تا کند ایفا را فرهن ی و بهسازی انتقال نق  مداوم

رشاد   در اساسای  عنصر درسی هایبرنامه که چرا. سازد فراهم را جانبه همه

 باا  فقاط  رشاد  ایان  و باشاد مای  گاان  آموخته دان  اجتماعی و فرهن ی

 اعضاای  ژروران و دان  مربیان، هماهنگ و متعادل رشژرو و توانمندسازی

انجام یاک ژاهوه  نیازسانجی     با. شودمی محقق ها دانش اه علمی هیئت

فرهن ی و دانستن نیازهای فرهن ی اصلی و اساسی جامعه مورد بررسای،  

ریازی انجاام   برداری حداکثر ظرفیت برناماه توان کمک شایانی به بهره می

توان از نتایج نیازسنجی فرهن ی باه عناوان   می همچنین. کردشده فراهم 

یک اهرم کنترل اجتماعی و هدایت جامعه به سمت سوی ماورد نظار در   

در واقع اگر نیازهای فرهن ی دانشجویان دانشا اه،  . بعد فرهن ی، بهره برد

باه موقاع و    تأمینتوان با به موقع و با دقت مورد شناسایی قرار گیرد، می

، دانشجویان را در جهت اهدا  فرهن ی معین شاده  مناسب نیازهای آنان

 .کردهای فرهن ی هدایت در برنامه
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 نيازهای فرهنگی دانشجویان -1 شرل
 

 :بنابراین مطایعه حاضر با اهدا  زیر انجام شد

 اعضای  ،انیدانشجوهای نیازهای فرهن ی دانشجویان از دیدگاه اویویت

 کدامند؟ ت علمی و کارمندانئهی

 هیئات اعضاای   ،انیدانشاجو  دگاهیا د از انیدانشجو یفرهن  یاازهین 

 کدامند؟ علمی و کارمندان

 

 شناسی روش

 -این تحقیق از نظر هد ، کاربردی و از یحاا  روش، توصایفی  

دانشاجویان دانشا اه    تماامی آمااری شاامل    جامعه. ژیمایشی است

نفار دانشاجوی    1859)نفار   2442شهید مدنی آذربایجان به تعداد 

علمای باه تعاداد     هیئت، اعضای (نفر دانشجوی دختر 7249ژسر و 

و کارمنادان  ( نفار اساتاد زن   41نفر اساتاد مارد و    218) نفر 228

نفر کارمند  129)نفر  218دانش اه شهید مدنی آذربایجان به تعداد 

. اساات 52-59در سااال تحصاایلی  ( نفاار کارمنااد زن  22ماارد و 

ای  و باا روش طبقاه  گیری در این تحقیق، به صور  تصاادفی   نمونه

نفر  772) نفر 783انجام شده و حجم نمونه براسا  جدول مورگان 

 .شدتعیین ( نفر کارمند 22علمی و  هیئتنفر  99دانشجو، 

شناساایی   بارای بازژاسا  و مارور مناابع مربوطاه      ابتدا از ژرسشنامه

ین صور  انجاام  ه امراحل کار ب. نیازهای فرهن ی دانشجویان استفاده شد

شناساایی نیازهاای فرهن ای     بارای ژرسشنامه بااز ژاسا  تهیاه و    شدکه 

دانشجویان بین اعضااء نموناه تحقیاق توزیاع و ژاس از ماد  دو هفتاه،        

 د و براسا  نتایج به دست آماده از ژرسشانامه  شآوری ها جمعژرسشنامه

از نیازهای فرهن ی دانشجویان  فهرستیبازژاس  و نیز مرور منابع مربوطه، 

 نیاز اجتماعی، نیاز سیاسی،  ی نیاز مذهبی، نیاز ملی، نیازهایفهؤشامل م

 پایایی درونی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ -1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ هاعامل

 37/1 نیاز مذهبی

 31/1 نیاز ملی

 95/1 نیاز اجتماعی

 34/1 نیاز سیاسی

 31/1 نیاز هنری

 32/1 نیاز ورزشی

 98/1 یآموزش –نیازهای هنری 

 37/1 آموزشی –نیازهای علمی 

 32/1 نیازهای معطو  به آزادی قلم و بیان

 31/1 نیازهای معطو  به جلب توجه و احترام

 33/1 کل ژرسشنامه

 

آموزشای،  -آموزشی، نیازهاای علمای   -هنری هنری، نیاز ورزشی، نیازهای

 و هتوجا  جلب به معطو  بیان، نیازهای و قلم آزادی به معطو  نیازهای

گویاه   35اوییه شامل  ، ژرسشنامهفهرستاحترام تهیه شد و براسا  این 

هاا ناامربوط   ماورد از گویاه   8، انادتدر ادامه براسا  نظار اسا  . شدتهیه 

نهاایی شاامل دو    ژرسشانامه . شدحذ   فهرستتشخیص داده شده و از 

بخ  اول شامل اطالعا  دموگرافیک و بخ  دوم ژرسشنامه، . بخ  بود

، زیاد 2به ترتیب از خیلی زیاد با امتیاز )با مقیا  ییرر   گویه 31شامل 

 و ( 1و خیلی کم باا امتیااز    2، کم با امتیاز 7، متوسط با امتیاز 4با امتیاز 
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 ت علمی و کارمندانئبندی نيازهای فرهنگی دانشجویان از دیدگاه دانشجویان، اعضای هي اولویت -2جدول 

 ارمندانک علمی هيئتاعضای  دانشجویان

 رتبه ميانگين رتبه نوع نياز رتبه ميانگين رتبه نوع نياز رتبه ميانگين رتبه نوع نياز

 1 43/8 ملی  1 91/8 جلب توجه و احترام  1 59/3 هنری 

 2 72/8 هنری 2 58/3 ملی 2 95/3 ملی 

 7 52/3 ورزشی 7 91/3 سیاسی  7 91/9 آموزشی  –علمی 

 4 82/9 مذهبی  4 93/9 آموزشی  –لمی ع 4 25/9 جلب توجه و احترام 

 2 99/2 جلب توجه و احترام  2 21/2 هنری 2 41/2 ورزشی 

 9 22/2 آموزشی  –علمی  9 73/2 مذهبی  9 24/2 آزادی قلم و بیان 

 3 54/7 اجتماعی  3 94/4 آزادی قلم و بیان  3 94/4 سیاسی 

 8 77/7 آموزشی –هنری  8 91/4 ورزشی  8 25/4 آموزشی  –هنری 

 5 37/2 سیاسی  5 25/2 اجتماعی  5 88/7 مذهبی

 11 29/2 آزادی قلم و بیان 11 37/1 آموزشی –هنری  11 75/2 اجتماعی

 

 کارمندان و یعلم تيئه یاعضا ان،یدانشجو دگاهید از بندیآزمون آماره فریدمن برای بررسی معناداری آماری رتبه -3جدول

 داری سطح معنی حجم نمونه درجه آزادی خی دو 

 111/1 772 5 72/1149 دانشجویان

 111/1 99 5 22/722 علمی هیئتاعضای 

 111/1 22 5 92/235 کارمندان

 

نفار از اساتادان دانشا اه     2روایی ژرسشنامه براسا  نظار  . بود مؤیفه 11

 ژایاایی درونای ژرسشانامه   . یید قرار گرفتأشهید مدنی آذربایجان، مورد ت

ژایایی درونی . محاسبه شد 33/1نهایی با استفاده از ضریب آیفای کرونباخ، 

 .آمده است 1 های ژرسشنامه نیز در جدولعامل

 

 ها یافته
 دگاهیااد از انیدانشااجو یفرهن اا یازهاااینهااای باارای تعیااین اویویاات 

 .از آزمون فریدمن استفاده شد کارمندان و یعلم هیئت یاعضا ان،یدانشجو

 یازهاا ینبنادی  آزمون فریدمن را برای بررسی اویویت ؛ نتایج2جدول

همان وناه کاه   . دهاد ، نشان میانیدانشجو دگاهید از انیدانشجو یفرهن 

ی، ملا  ازیا نی، هنار  ازینشود، از دیدگاه دانشجویان به ترتیب، مشاهده می

 ازیا ن ،احتارام  و توجاه  جلب به معطو  نیازهای، آموزشی-علمی یازهاین

 نیازهاای  ی،اسا یس ازیا ن، بیاان  و قلام  آزادی به طو مع نیازهای ی،ورزش

 تیئا ه یاعضاا ی، از دیادگاه  اجتمااع  ازینی و مذهب ازین، آموزشی-هنری

 ازیا نی، ملا  ازین ،احترام و توجه جلب به معطو  نیازهایبه ترتیب،  یعلم

 معطو  نیازهایی، مذهب ازینی، هنر ازین، آموزشی-علمی یازهاینی، اسیس

 آموزشی-هنری نیازهایی، و اجتماع ازینی، ورزش ازین، بیان و قلم آزادی به

 ازیا نی، ورزشا  ازیا نی، هنر ازین ی،مل ازینبه ترتیب،  کارمندانو از دیدگاه 

-علمای  یازهاا ین، احتارام  و توجاه  جلاب  باه  معطاو   نیازهای،  یمذهب

 نیازهاای ی، و اسیس ازین، آموزشی-هنری نیازهایی، اجتماع ازین، آموزشی

 .در اویویت قرار دارد بیان و قلم آزادی به معطو 

بنادی  ؛ نتایج معناداری آزمون فریدمن برای بررسای اویویات  7جدول

 و یعلم تیئه یاعضا ان،یدانشجو دگاهید از انیدانشجو یفرهن  یازهاین

شود، این آزماون بارای   همان ونه که مشاهده می. دهدنشان می کارمندان

هاای فرهن ای   ازینیاذا ترتیاب    .استها از یحا  آماری معنادار همه گروه

، ماورد  کارمنادان  و یعلم تیئه یاعضا ان،یدانشجو دگاهید ازدانشجویان 

 . گیردتأیید قرار می

 

 بحث و نتيجه گيری
این ژهوه  با هد  شناسایی نیازهای فرهن ی دانشاجویان دانشا اه   

بارای نیال باه ایان هاد ، دو ساؤال       . شهید مدنی آذربایجان انجام شاد 

اعضاای   ،نیازهای فرهن ی دانشجویان از دیدگاه دانشاجویان  -1ژهوهشی 

هاای نیازهاای فرهن ای    اویویات  -2هیئت علمی و کارمندان کدامناد؟ و  

اعضای هیئت علمی و کارمندان کدامند؟  ،دانشجویان از دیدگاه دانشجویان

تاک   t، از آزماون  1برای بررسی سوال ژهوهشای  . مورد بررسی قرار گرفت

 ،نتاایج ژاهوه  نشاان داد از دیادگاه دانشاجویان     . شاد  ای استفادهنمونه

اعضای هیئت علمی و کارمندان، نیازهای مذهبی، ملی، اجتماعی، سیاسی، 

آموزشای، نیازهاای معطاو  باه     -آموزشی، علمای -هنری، ورزشی، هنری
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آزادی قلم و بیان و نیازهای معطو  به جلب توجاه و احتارام باه عناوان     

و نیاازی  هاای   اند کاه باا یافتاه   ناخته شدهنیازهای فرهن ی دانشجویان ش

بصایری و  ( 1751)محمادی  و حسینی بیادخت  ، عصاره، (1752)گنجی 

 (. 71، 71، 2)سو بودند  هم( 1754) همراران

. شاد از آزمون فریادمن اساتفاده    2بندی سوالبرای بررسی و اویویت

یااز  نتایج ژهوه  نشان داد از دیدگاه دانشجویان به ترتیب، نیاز هناری، ن 

آموزشی، نیازهای معطو  به جلب توجاه و احتارام،   -ملی، نیازهای علمی

نیاز ورزشی، نیازهای معطو  به آزادی قلم و بیان، نیاز سیاسی، نیازهاای  

از دیادگاه اعضاای هیئات    ، آموزشی، نیاز مذهبی و نیاز اجتمااعی -هنری

یااز  علمی به ترتیب، نیازهای معطو  به جلب توجه و احترام، نیاز ملای، ن 

آموزشای ، نیااز هناری، نیااز ماذهبی، نیازهاای       -سیاسی، نیازهای علمی

-معطو  به آزادی قلم و بیان، نیاز ورزشی، نیاز اجتماعی، و نیازهای هنری

آموزشی و از دیدگاه کارمندان به ترتیب، نیاز ملی، نیاز هنری، نیاز ورزشی، 

-هاای علمای  نیاز مذهبی ، نیازهای معطو  به جلب توجه و احتارام، نیاز 

آموزشی، نیاز سیاسی، و نیازهاای  -آموزشی، نیاز اجتماعی، نیازهای هنری

 .معطو  به آزادی قلم و بیان در اویویت قرار دارد

هاای نیازهاای فرهن ای    درتبیین نتایج به دست آمده در مورد اویویات 

نیازهاای مرباوط باه    : تاوان گفات  دانشجویان از منظر خود دانشجویان، مای 

 -توجه و احترام، نیازهای ملای، نیازهاای سیاسای و علمای     های جلب حوزه

به عبار  دی ر، دانشاجویان  . آموزشی، جزو نیازهای اساسی دردانش اه است

ریزی و اعضاای هیئات علمای،     مدیریتی، برنامه  کنند مجموعهاحسا  می

فرهن ی خود،  -باید در طراحی، تدوین و اجرای برنامه های مختلف آموزشی

یان شاغل به تحصیل در دانش اه، به چهار نیاز ماذکور اهتماام   برای دانشجو

زیرا توجه به دانشجو به عنوان قشر روشانفرر جامعاه، سابب    . خاصی بدهند

ارج و قارب خاود را    آن و در نتیجاه   تقویت اعتماد به نفس در او خواهد بود

 .یابند نزد خبرگان جامعه که همانا اساتید معزز دانش اه هستند؛ درمی

سوی دی ر قرار گرفتن نیاز ملی در رتبه دوم اویویت بندی نیازها، باه  از 

هاای دانشاجویان از   عنوان یک نیاز مهم، شاید به این علت باشد که فعاییات 

های گونااگون فرهن ای دانشا اه،    های مختلف در عرصهها و فرهنگقومیت

آن هم به صور  غیرمتمرکز؛ فقط قادر به ژوشا  قشار خاصای از جامعاه     

از این رو الزم است برنامه های متمرکاز فرهن ای در   . نش اهی خواهد بوددا

گان کنناد دانش اه با محوریت نیازهای ملی و با حضور دانشجویان مختلف از 

. های فرهن ی دانش اه قارار گیارد     برنامهمهای مختلف کشور در رفرهنگ

سای از  ضمن آن که توجه به نیازهای سیاسی به عنوان یری از نیازهاای اسا 

بیشاتر دانشاجویان    مجموعه نیازهای فرهن ی دانشجویان، حرایت از عالقاه 

های سیاسی آتی  ن سیاسی برای تعیین جهت فعاییتبه حضور مستمر فعاال

 .خود به عنوان عضوی فعال از جامعه دارد

بندی نیازهاا،   آخر اویویت آموزشی در رتبه-قرار گرفتن نیازهای هنری

های آموزشی متفاوتی همچاون   کال  ه احتماالًشاید به این سبب باشد ک

های مختلف هنری در دانش اه آموزش موسیقی، نقاشی، تئاتر و سایر رشته

وجود دارد و از این حیث دانشاجویان قاادر باه رفاع قسامت بیشاتری از       

 .آموزشی خود هستند-نیازهای هنری

نظر  های نیازهای فرهن ی دانشجویان از در تبیین نتایج تعیین اویویت

اعضای هیئت علمی و قرار گرفتن نیازهای مربوط به جلب توجه و احترام، 

آموزشی؛ می تاوان چناین اظهاار    -نیازهای ملی، نیازهای سیاسی و علمی

از ن اه اعضای هیئت علمی دانشا اه، بایاد باه دانشاجویان توجاه      : داشت

بار   ها بیشتر از وضعیت موجود، بایاد بیشتری شود و برقراری ارتباط با آن

 .اسا  احترام به شخصیت دانشجو انجام ژذیرد

از سوی دی ر، اعضای هیئت علمی دانش اه معتقدند نیازهای ملای از  

مجموعه نیازهای فرهن ی دانشجویان در دانش اه، نیاز به توجاه بیشاتری   

های آتی خود، رفع این نیازها را در ریزین امر باید در برنامهدارد و مسئوال

 . های فرهن ی خود قرار دهنداویویت برنامه

همچنین اعضای هیئت علمی دانشا اه، فضاای سیاسای موجاود در     

چرا کاه   ؛انددانش اه را برای رشد بین  سیاسی دانشجویان کافی ندانسته

نیازهای اساسی و اویویت دار دانشجویان دانشا اه   این نیاز را هم در جرگه

یز از جمله نیازهای اساسی آموزشی ن-همچنین نیازهای علمی. اند قرار داده

مورد نیاز دانشجویان هستند که اعضای هیئت علمی دانش اه بر یزوم توجه 

 .اندکرده تأکیدها به صور  امری اویویت دار،  به آن

تبیین نتایج تعیاین اویویات نیازهاای فرهن ای دانشاجویان از ساوی        در

هن ای دانشاجویان   بندی نیازهای فر ترتیب رتبه کارکنان دانش اه، و با مشاهده

ریازی هاای    دانشا اه بایاد در برناماه   : توان گفات  براسا  آزمون فریدمن، می

فرهن ی خود، برآورده ساختن نیازهای ملی، هناری، ورزشای و ماذهبی را در    

اتی کاه در روح و  تاأثیر زیرا رفع نیازهاای ماذهبی براساا     . اویویت قرار دهد

 یشاده و رساایت حقیقا   گذارند؛ سبب تعادل شخصیت آدمای   جسم افراد می

هاا   انسان، که همان جانشینی و بندگی خداوند بر روی زمین است، با توانمندی

به همین منوال هنرهاای زیباا از   (. 2)خورد های جسمی  گره می و محدودیت

سازی، معماری و غیاره در هار دو    جمله شعر، موسیقی، رقص، نقاشی، مجسمه

ا از کثار  متوجاه وحاد     شرل زماین و آسامانی آن، قاادر اسات انساان ر     

ترین سند آسمانی، قارآن کاریم، اطمیناان و     ، بر این اسا  هم متقن(27)کند

چنین شرایطی است که رفع ساه  در (. 78)داند آرام  انسان را در یاد خدا می

نیاز اساسی مذهبی، هنری و ورزشی قادر به ژارورش انساان متعاادیی خواهاد     

وناه تعلاق خارد و حقیار و بارعرس باا       شد و این فرد متعادل به دور از هار گ 

داشتن وابست ی به عناصر تشریل دهنده ملی، برای منافع ملی تالش خواهاد  

در حقیقت نیاز ملی ممرن است براسا  انتخاب و نظر کارکنان دانشا اه  . کرد

 .در گرو دستیابی به سه نیاز مذکور باشد

م از سوی دی ر کارکنان دانش اه نیازهای معطو  به آزادی قل

باه دییال    اند این انتخاب احتماالًو بیان را در رتبه آخر قرار داده

انتشار مجال  مختلف و طرح مسائل مختلف فرری، علمی، هنری، 
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های متفااو  علمای   ادبی و تاریخی در مجال  دانشجویی و گروه

به عبار  بهتر ایان نیااز باه صاور      . استهای دانش اه دانشرده

بنابراین نتایج ایان ژاهوه    . شود می مطلوب در دانش اه برآورده

نشااان دادکااه از دیاادگاه دانشااجویان، اعضااای هیئاات علماای و   

کارمندان دانش اه شهید مدنی آذربایجان، نیازهای مذهبی، ملی، 

-آموزشاای، علماای-اجتماااعی، سیاساای، هنااری، ورزشاای، هنااری

آموزشی، نیازهای معطو  به آزادی قلم و بیان و نیازهای معطو  

جه و احترام به عناوان نیازهاای فرهن ای دانشاجویان     به جلب تو

همچنین، از دیدگاه دانشجویان، نیااز هناری، از   . اندشناخته شده

دیدگاه اعضای هیئت علمی، نیازهای معطاو  باه جلاب توجاه و     

احتارام و از دیاادگاه کارمناادان، نیاااز ملاای، در اویویاات نیازهااای  

 . فرهن ی دانشجویان، قرار دارند

 

 نتيجه
توان گفت که دانشاجویان دارای نیازهاای   ا  نتایج ژهوه ، میبراس

ژاساخ ویی باه    بارای ریزی مناسب فرهن ی متنوعی هستند و یزوم برنامه

تا  شود بر این اسا  ژیشنهاد می. رسد این نیازها، امری ضروری به نظر می

ها های دانش اه ریزی گانه مشخص شده در این ژهوه  در برنامه نیازهای ده

های مختلف آن صوص مسائل فرهن ی، مورد توجه قرار گرفته و جنبهدرخ

 .در نظر گرفته شود

 

 تقدیر و تشکر
این مقایه حاصل طرح مصوب معاونت ژهوهشی و با حمایت مایی دانشا اه  

وسایله از همرااری و مسااعد      ت بادین شهید مدنی آذربایجان انجام شده اس

 .شود یر و تشرر میخصوص معاونت محترم ژهوهشی تقد هدانش اه ب

 

Original 

Cultural Needs Asssessment of Students at Shahid Madani University of Azerbaijan (Tabriz) 
 

Isa Barghi1*, Javad Qassabzadeh2 

 

Abstract 
Background: Success in establishing an effective and consistent relationship with students depends on their different needs. 

The purpose of this study was to investigate the needs of cultural students of Shahid Madani University of Azerbaijan. 

Methods: The present study was a statistical population of 5442 people in the academic year of 1995-96, in which the 

sample size was 387 people (335 students, 66 faculty and 52 staff) and sampling was done by stratified random sampling 

method. The research instrument was a researcher-made questionnaire consisting of 71 items with 5-point Likert scale 

and 10 components. Cronbach's alpha coefficient was calculated to be 0.83. Data were analyzed by descriptive statistical 

methods and Friedman test with SPSS23 software.  

Results: From the perspective of students, faculty members and staff, religious, national, social, political, artistic, sports, 

art-educational, scientific-educational needs, needs for freedom of speech and expression and needs for attention and 

respect Are the cultural needs of students. 

Conclusion: From the perspective of students, faculty members and staff, artistic needs, needs focused on attracting 

attention and respect, and national needs, respectively, were prioritized. 
 
Keywords: Culture, Needs Assessment, Students 
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