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هنگام کردن، ارتقاء، انتقال دانش  کرد بهیبا رو یکاربرد - یآموزش علم
ساز  نهیزم یی، ازسویور ش بهرهیها و افزا جاد مهارتی، ایو تجارب شغل

گور  ید یاست. ازسوو  یستیط زیو مح ی، اجتماعیدار اقتصادیتوسعه پا
، یعموم یها و مشارکت، توسعه مهارت یساز ، شبکهیت، نوآوریخالق

 یهوا  اطالعوات و ارتباطوات، آمووزش    یفناور یها ، مهارتینیکارآفر
ت یو ن موفقیدار سبب تضمیتوسعه پا یها مثابه مؤلفه محور به تیصالح

 است.  یکاربرد-یعلم یها در آموزش

 بيو تخر چوو   یتمشکال ل بروزیدل به پايدار توسعه رويکرد
و ماننود   ینوابرابر  و فقر ست،يز  طیمح ی، آلودگیعیمنابع طب

بوه   یابيو  دست یتوسعه، در پ یسنت ميشد. پارادا مطرح نها،يا
 ميپوارادا  در کوه  یحوال  در اسوت،  یمتو یق هر به یاقتصاد رشد
 عودالت  و سوت يز ط یمحو  بوه  توجوه  بوا  یفو یک رشد د،يجد

 لیو دل بوه  یعوال  وزشا ، آمو ین ميا ت دارد. در یاهم یاجتماع
 ارتقوا   و یبخشو  یآگواه  در خوود  بوايی  اریبس ریتأث بيضر
 آغواز  یبورا  ت يزمیو ظرف جامعه، افراد ازین مورد یها تیقابل

(. از 29 :1391، یریدارد )آراسته و ام را داريپا توسعه جنبش
کوه در آ    ،م1972کنفرانس استکهلم در سال  یزما  برگزار

سوت در  يز  طیاز محو  یارنقش آموزش در حفاظت و نگهود 
به شکل  یمطرح شد، مؤسسات آموزش عال یالملل نیسطح ب

 یابي دست یسهم و نقش خود برا یاقدام به بررس یا ندهيفزا
 (. Findler et al., 2019, P. 24دار کردند )يبه توسعه پا

 ارتبوا   کوه  هسوت  یهواي  سوازما   نيتور  دانشگاه از مهم 
 قيو طر از رود، یم رد و انتظاردا جامعه ابعاد ريسا با یتنگاتنگ

 دانوش  انتشوار  و عيتوز ،يیدانا خلق به يزم، جاد بسترهایيا
باشود.   گشوا  راه جانبوه کشوور   همه توسعه برای د وياقدام نما
 یعوال  آمووزش  مؤسسوات  و ها سازما  سوم هزاره در اگرچه

 ینو یب شیپو  رقابول یغ هوای  يیايو پو و راتییو هوا، ت   چوالش  با
 ادیيو ز هوای  توالش  ديو با ماندگاری خود یبرا اما اند، مواجه
 و نودها يسواختار، فرا  در رییو ت  بوا  کوه  طووری  به دهند، انجام
شووند   سوازگار  ديو جد طيشرا با بتوانند ،یدانشگاه یها نظام

 نقطه (. دانشگاه40 :1397، یسرخاب دوزی یمني)معتمدی و 
 انودازه  بوه  یاجتمواع  نهواد  چیهو  توسوعه اسوت و   ریمسو  آغاز

 ر هوم در ین توأث يو سوت. ا یکارسواز ن  مقولوه  ايون  در دانشگاه
 را جامعوه  انتظارات ،یاجتماع ابعاد در که یاروپاي کشورهای
 بوا  دانشومندا   یعلمو  و یابعواد عملو   در انود و  کرده رهبری
 تیوونیع را توسووعه مفهوووم خووود، اختراعووات هووا و ینوووآور
 را جامعه که يافته توسعه کمتر کشورهای اند و هم در دهیبخش
 آ  سازوکار و ملزومات و کنند یآماده م وسعهت پذيرش برای
ای و  شووود )قلعووه یده موويوود یخوووب ننوود، بووهیب یموو توودار  را

 (.107: 1392سیدعلوی، 
 و کوار  نیوروی  بور  گوذاری  هيسورما  بوا  دار جوز يپا توسعه 
 توسوعه  ست. درین ممکن گوناگو  جوامع در انسانی هيسرما

ارا ، پوور و همکو   یاسوت )خوان   انسوا   توسعه محور دار،يپا
وجوود دارد:   یریو گ دو جهت ی(. اما در آموزش عال2: 1395

هوا   رشوته  یو اصول علمو  یشتر به مبانیکه ب يیها ( آموزش1
، یطراحو  یهوا  آموختگوا  را بوه مهوارت    د دارند و دانشیتأک

رهنمووو   یپوورداز هيووو نظر یق، نوووآوریوو، تحقیزيوور برنامووه
بوه   یکوه ضومن توجوه کواف     يیهوا  ( آمووزش 2سوازند  و   یم
هوا،   شتر معطوف به کسب مهارت در حرفهی، بیعلم یها هياپ

ل یو دل زات اسوت. بوه  یو از تجه یبوردار  ها و بهوره  طرح یاجرا
  بوازار کوار و بخوش    یازهوا یبا ن یضعف ارتبا  آموزش عال

 یا  صنعت و دانشگاه، شوورا یوند میپ یصنعت و تالش برا
 یعال یل شورای، با تشک1369در سال  یانقالب فرهنگ یعال
و  یسواختار  یصدد سامانده در یکاربرد - یعلم یها وزشآم

شونهاد  ی، بوه پ 1371ها برآمد و در سال  ن آموزشيا يیمحتوا
در وزارت  یزيو ر برناموه  یعال ین شورا، گروه هشتم شورايا

 یکواربرد -یوقوت بوا نوام گوروه علمو      یعلوم و آموزش عال
-یعلمو  یعوال  ین نشسوت شوورا  یل شود و در نخسوت  یتشک

-ی)علمو  یس دانشگاه جامع تکنولوو  یاد تأسشنهیپ یکاربرد
، ینقو یو ب یرضوان یدید )سعیب رسي( به تصویفعل یکاربرد
1382 :105- 106  .) 
است که بوا   يیها ، آموزشیکاربرد - یعلم یها آموزش 

ش يهوا، افوزا   جواد مهوارت  يهدف ارتقا  و انتقال دانش کار، ا
ش معلوموات و تجوارب   يهنگوام کورد  و افوزا    ، بوه یور بهره

ت درآورد  یووفعل بووارز و بووه یشوواغال ، رشوود اسووتعدادها 
 یهوا  آورد  مشاغل و حرفوه  دست به ینهفته برا یاستعدادها

 یانجام کوار  یافراد را برا يیشود، تا توانا یگوناگو  انجام م
رخانه یشود، به سطح مطلوب برساند )دب یکه به آنا  محول م
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از  که يکی يی(. ازآنجا5: 1373، یانقالب فرهنگ یعال یشورا
 توسوعه در  مفهووم  کورد   پايدار، درونی توسعه های شاخص

 و گوذاری در آمووزش   سورمايه  اسوت   جامعوه  های نسل ا یم
 ت ییرپوذير،  گورا،  هوای علوم   شاخصوه  بوا  هوايی  انسوا   تربیت

 و ذهنوی  ريپوذ  انعطاف گر، خودنظارت، پژوهش نگر، سیستمی
 یهوا  گورا )کوه در آمووزش    ژه مهوارت يو و انديشه و به تحر 
 تموامی  در را تواند توسوعه  یت دارد(، میاهم یکاربرد-یعلم
 دهد آموزش شکل، به بهترين را افراد و گسترش جامعه ابعاد

 يیکند )موسا کمك کیفی جامعه، و کمّی ارتقا  به و سرانجام
نکوه مراکوز آمووزش    يا  (. با توجه به209 :1388 و احمدزاده،

و  یدولتو  یاهو  شوتر وابسوته بوه دسوتگاه    ی، بیکاربرد -یعلم
خوود بوه    یتخصصو  یازهوا یرفوع ن  یاست و بورا  یردولتیغ
و  یکننود )شمشواد   یت مو یو کارآمد و متخصص، فعال یروین

ن يو دار در ايو (  تحقق اهداف توسوعه پا 16 :1394همکارا ، 
ن بخوش  يو هوا و اقودامات کوال  ا    استیتواند بر س یمراکز، م

 رگذار باشد.  یتأث
 جوواديا و کسووب مهووارت  کووه یهنگووام اسووت هیيبوود 

 نیازهای جامعوه  با هماهنگ و متناسب مختلف، های تخصص
 در شوادابی روحیوه   و یيايو پو ارتقا  و جاديا بر افزو  باشد،
در  موالی  و انسوانی  رفتن منابع هدر از جلوگیری سبب افراد،
(. اگور ابعواد   2 :1395پور و همکوارا ،   یشود )خان یم جامعه
 یله سه رکن اصلمنز را به یستيط زیو مح ی، اقتصادیاجتماع

آمووزش   یبور رو  یفلسوف  یصورت چتور  دار و بهيتوسعه پا
در نظور گرفوت، توجوه بوه      یا حرفه-یو فن یکاربرد-یعلم

، یت، نوووآوریوودار همچووو  خالقيووتوسووعه پا یهووا مؤلفووه
، یعموووم یهووا و مشووارکت، توسووعه مهووارت یسوواز شووبکه
اطالعووات و ارتباطووات،  یفنوواور یهووا ، مهووارتینيکووارآفر
توانود سوبب    ینهوا، مو  يمحور و مانند ا تیصالح یها آموزش
 ,Minghat & Yasinهوا شوود )   ن آموزشيت این موفقیتضم

2010, P. 1235.) 
 

 داریدر توسعه پا یکاربرد – ینقش آموزش علم

ش از آنکه به منابع یکشورها ب یحاضر، برتر یدر عصر رقابت
 یمند زا  بهرهیباشد، به م یمتک یصنعت یها تیا ظرفي یعیطب

 یآ  کشور بستگ ینظام آموزش عال يیايز علم و فنو  و پوا
 از ميپووارادا رییووت  (. بووا17-16: 1397و کوور،  ینیدارد )حسوو

نظوام   کوارکرد  و نقوش  دار،يو پا توسوعه  بوه  اقتصوادی  توسعه
 در ن نظوام يو شود. ا  یاساسو  دچار تحويت زین یآموزش عال
 رود یشومار مو   بوه  نهادی اقتصادی، توسعه ميپارادا چارچوب

 توالش  در ابوزاری  تیو عقالن و بوازار  کرديرو از تیبا تبع هک
 اقتصواد  در اشوت ال  بورای  مواهر  یانسوان  روییت نیترب برای
 دانوش  از ثوروت  خلوق  و دانوش  سازی داری، تجاری هيسرما
 یدار، آموزش عوال يپا توسعه ميپارادا چارچوب در اما .است
قبوال   جووهری در  تیو عقالن از تیو تبع بوا  کوه  اسوت  نهادی
 یاجتماع تیمسئول دارای کند، یم تیفعال آ  در که ای جامعه
 و یاقتصوادی، اجتمواع   هوای  ارزش تحقوق  درصودد  و است
ا و یو ن یاست )ملک یآت و یکنون های نسل برای یستيط زیمح

 (.3-1393:2همکارا ، 
 دستور فصل 40 از فصل 9در  صراحت به ل،ین دلیهم به 
 بوه  یابي دست در یعال آموزش نقش به داريتوسعه پا 21 کار

 آمووزش  که شده است اذعا  یروشن به و دیتأک داريپا توسعه
 تیو ترب قيو رط از داريو پا توسوعه  بوه  یابيو  دسوت  یبرا یعال

 خودمات  عرضوه  و نوده يآ سوازا   میو تصوم  رندگا یگ میتصم
 دیو تول ینودها يفرا  شیپ یپژوهش و یآموزش ،یفن ،یا مشاوره
، یگیب یکند )عل یم برقرار ارتبا  جامعه در آ  و انتقال دانش
 یهوا  هیاعالم از یتعداد ن ضرورت،ي(. براساس ا133، 1385

، یکی  تسوالون 1990مانند تالورس،  یعال آموزش در یداريپا
و  2008  سوواپورو، 2002  اوبونتووو، 2000ونبرگ، یوو  ل1997
هوا در   دانشوگاه  یبورا  ر رايو خوا  ز  یهوا  نقوش  نها،يمانند ا
انود   کورده  نییتع داريپا توسعه یبرا آموزش شرفتیپ یراستا

 (:97: 1397و همکارا ،  ی)محمد

 جواد يا بوه  موظوف  یاخالق ازلحاظ ها : دانشگاهیاخالق تعهد
 بووا مقابلووه یبوورا یآموختگووا  دانشووگاه دانووش در راتییووت 

 .هستند یستيط زیمح مشکالت

 حول  در را خوود  دانوش  ديو با هوا  : دانشگاهیعموم مشارکت
 کار ببرند. به آ  هستند، در که یا جامعه مسائل

 یا مؤلفه دانشگاه محوطه کرد  : سبزداریپا یکیزیف اقدامات
 .است یداريپا شد  به ليتبد یبرا یدیکل



 یدارو توسعه پا یکاربرد - یعلم یها آموزش

 3 

 در  بوه  کموك  و افوراد  دانش شيافزا :یطیمح یسوادآموز
 .است ها دانشگاه فيوظا از نیکره زم یرو بر انسا  راتیتأث

 کورد   ربرقورا  : ارتبا یا رشته نیب یدرس یها برنامه توسعه
 و یستيط زیمح دانش با مورد مطالعه یدرس موضوعات ا یم

 ست.يز طیمح شتریب در  یبرا ا يدانشجو به کمك

 بوه  کوه  یقاتیتحق بیترغ و قي: تشوداریپا قاتیتحق شیافزا
 کند. یم کمك یو جهان یا منطقه ،یمحل یداريپا

ن يو ا صنععت:  و یردولتیغ یها سازمان دولت، با مشارکت
 يیتنهوا  بوه  دانشگاه رايز است، ها تالش یهنگهما یبرا نقش
 جاديمختلف ا سطوح خود را در یاجتماع راتییت  تواند ینم

 کند.

 اطالعات یگذار اشترا  به امر ني: ایدانشگاه نیب یهمکار
 مسوئله  یبورا  یعملو  یهوا  حول  راه افتنيو  یپ در یهمکار و
 ;Wright, 2002: 214-218کورد )  خواهود  کموك  یداريو پا

Wright, 2004: 13-17.) 
است که افوراد   ينا یازمندن يداربه توسعه پا يابی اما دست 

 یوزه و انگ هوا  یوت ها، قابل ها از دانش، مهارت، ارزش و سازما 
برخووردار   یچیوده موضوو  پ  يون بوه ا  يیپاسوخگو  یيزم برا

 يون از ا یا حرفوه -یو فن یکاربرد - یعلم یها باشند. آموزش
 يطشورا  ينا رایها را ب ما برخوردارند که افراد و ساز یتقابل

 يون از کشورها، ا یاریاست که در بس رو ینهم آماده سازند. از
 ی،مثبت بور توسوعه منوابع انسوان     یراتسبب تأث ها، به آموزش

از  ناپوذير  يیجودا  یبخشو  یو رشود اقتصواد   یور ارتقا  بهره
از  يکوی  کوه  يی. ازآنجارود یشمار م به یتوسعه مل یراهبردها

جاد اشت ال در جوانوا  اسوت   يها، ا موزشآ ينا یاهداف اصل
فقر در  یجهو در نت یکاریبه کاهش ب تواند یم يقطر ينو از ا

خصوو    افوراد، بوه   یو اجتماع یفرد يطجامعه و بهبود شرا
توسوعه   یهوا  از جنبوه  يکیجوانا  کمك کند، از آ  همچو  

بوه   تواننود  یها مو  آموزش ينا ين،ا بر . افزو کنند یم ياد يدارپا
 ينود کموك نما  یوز در جامعه ن ينیکارآفر و یخوداشت الرشد 

(Bagale, 2015: 18بر .) در  تواننود  یمراکز مو  ينا اساس، ينا
 یاسوی و س يسوتی ز یطمحو  ی،اجتماع ی،ابعاد مختلف اقتصاد

آنهوا   ينتر که در ادامه به مهم يندنقش نما يفایا يدارتوسعه پا
 .شود یاشاره م

 
 داریی. آموزش پا1

داری را در يو آمووزش پا  یزی درسو يو ر د برنامهين مراکز بايا
نوه دانوش،   ین زميو خود قرار دهند و در ا یآموزش یها برنامه

هوای مورتبط بوا توسوعه      ها و ارزش ها، مهارت دگاهيمسائل، د
، اقتصوادی  یطیمح ستيك از سه مؤلفه زيدار را برای هر يپا

مشخص کنند. آنچه مهوم اسوت، تناسوب برناموه      یو اجتماع
ازهوای جامعوه   یط موجوود و بوا ن  يشده با شورا  یطراح یدرس

های درس آموخته شوود،   د در کالسيتنها با ن امر نهياست. ا
ن توجوه بوه دانوش    ید مورد تجربه واقع گردد. همچنيبلکه با

 یمنو يو  یاست )معتمد یامری اساس یو فرهنگ محل یبوم
 (. 69 :1397، یدوزی سرخاب

 
 یداریپژوهش پا .2

و بوه   ياب راه و مسأله بر یاست مبتن یپژوهش يدار،پژوهش پا
 یعلم های يدگاهو د یهما  اندازه متعهد به ارتباطات اجتماع

(Brundiers & Wiek, 2011: 109در دهووه .) قبوول،  یهووا
نتوانسوته   ی،در نظام آمووزش عوال   يجرا یها عملکرد پژوهش

 های یوهرا فراهم سازد. ش يدارتوسعه پا یيزم برا يطبود شرا
 گرايانوه  یول و تقل يسوتا ا يکردهوای رو يوه بر پا ینکنو یپژوهش

 يوا پو يکردهوای مسوتلزم رو  يودار توسوعه پا  که یاست  درحال
 یهوا  نظام یا يزم است که بر ارتبا  م یاست. در عصر کنون

و  یو اجتماع یاسیس یزيك،اقتصاد، ف یمی،ش شناختی، يستز
و  یووكاميند یهووا دهنووده شووتاب یانجووام پووژوهش بوور رو 

از  یاریدو دهوه گذشوته، بسو    یشوود. طو   یدأکت سیستمی  ینب
 یوز را ن يودار آموزش پژوهش پا یا،دن یمؤسسات آموزش عال

هوا اضوافه    رشته یبه برنامه درس یلیتکم یمنزله واحد درس به
 یکردند. برخ يفرا تعر يداریپا یدرس یها اند و برنامه کرده

 هوای  فعالیوت  یوز ن یها و مؤسسوات آمووزش عوال    از دانشگاه
 ,.Waas et alکردنود )  یینرا در دانشگاه تع داریيپژوهش پا

است کوه در آ    يطیشرا یازمندن يدار(. پژوهش پا21 :2012
 یعلمو  يکردهوای و رو يجواد ا یمتنوو  و گونواگون   یها رشته

و  ای رشوته  ینبو  ی،ا چندرشته های یهمکار يقگوناگو  ازطر
شوود   يوف تعر عیاجتموا  يادگیریبه منزله روش  یا فرارشته
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(Clark & Dickens, 2003: 8060.) 
 
 
 یداریپا . خدمات3

 يود کوه بوا علوم روز دارد، با    یارتبواط  یول دل بوه  یآموزش عال
و همه جامعوه   یردولتیغ یها سازما  يع،صنا ی،دولت ینهادها
امور بوا    يون روز آگاه کند کوه ا  های یشرفتو پ ییراترا از ت 

 پوذيرد  یصورت مو  یفن یها و کمك یا ارائه خدمات مشاوره
آ   رکوه د  ی(. دانشوگاه 155: 1389 ی،و قمبرعلو  بیگی ی)عل
 ی،شده است، از نظر خدمات، به جوامع محلو  یقتلف يداریپا
 یطسوالم از نظور محو    ای ينوده آ یندر تضوم  المللی ینو ب یمل
خدمات  ين. ارائه اکند یکمك م یو اقتصاد یاجتماع يستی،ز
 بور  يودار دانشوگاه پا  يكروزمره  یاتاست که عمل یا گونه به

 يیو الگوو  اردنود  یمنفو  یرتوأث  هوا  یستماکوس يا یجوامع انسان
(. 203: 1383 بیگووی، یاسووت )علوو يگوورمؤسسووات د یبوورا

به جامعه ارائوه دهود در چهوار     تواند یکه دانشگاه م یخدمات
 :  شود یخالصه م يربخش ز
دانش موجوود و   یریکارگ ها با به دانشگاه ( صععت سبز:الف

هوا،   سوودمند بوا دولوت    یکارو هم ای رشته ینب های یهمکار
 يود جد یهوا  عرصوه  تواننود  یم ی،ها و بخش خصوص سازما 

کننود. بوه حوداقل رسواند       یرا معرف يدارو مصرف پا یدتول
و  یود تول یهوا  در چرخوه  يوابی باز يشمواد زائد، افوزا  يرمقاد
 يعدر صونا  یدر مصورف انور    يیجوو  و صرفه يدارپا صرفم

ارتبوا  صونعت بوا     زیيو ر بزرگ کشور يزم است تا با برنامه
 حفظ شود. یآموزش عال

توسوعه بخوش    حوال  در یدر کشورها :یدارپا یب( کشاورز
 یود در حد باي، تول یزاسیو مکان يه،بر تمرکز سرما یکشاورز

 یمیايی،شو  یکودهوا  ازحود  یشبو  یریکوارگ  و به یمحصول تك
فشوورده  یوودو تول یمیايیشوو یهووا کووش هووا، آفووت کووش علووف

يزم اسوت ارتبوا     ين،بنوابرا  استوار اسوت.  یمحصويت دام
ها به حداکثر برسود و بوا عرضوه     با دانشگاه یبخش کشاورز

 یسوواز همسووا  یبوورا یو پژوهشوو یا خوودمات مشوواوره 
(، يك)اکولو  یشناخت بوم يندهایبا فرا یکشاورز های یتفعال

 یهوووا هوووا و بهبوووود چرخوووه   نهووواده ینوووهمصووورف به

 یوزی خ حاصل يشافزا یعت ( در طبیولو يك)بشناختی يستز
 یهووا بوور جنبووه یوودتأک يسووتی و حفاظووت از تنووو  ز یاراضوو
مقواوم در برابور    یها گونه يیشناسا ید در روند تول یاجتماع

آفوات   شناختی يستجبرا  کمبود آب و کنترل ز ی،خشکسال
پوا    های یانر  يداشکال جد یشناخت و معرف ها  یماریو ب

 دیيوا توا حود ز   ی،داد  به دانش بووم  یتو اهم یا يبه روستا
 نوژاد،  ازوکیو پو  یبخش برطرف شود )صوالح  ينمشکالت ا

1393 :101-102.) 
 یکواف  یوت از ظرف هوا  یانر  ينا پاك: های یج( توسعه انرژ

انسوا  برخووردار بووده و     یواز مورد ن یمنابع انر  یدتول یبرا
از  يکوی دارند. اما  یانر  یدتول یبرا یزآم و صلح يمنا یتیماه
نوو، کمبوود اطالعوات،     هوای  یموانع توسوعه انور    ينتر مهم

 یهوا  يرسواخت کنندگا  و نبود ز مصرف یضعف آموزش برا
 ينانتقال ا ين،مرتبط است. بنابرا های یفناور يژهو به یضرور
 ی،دانشوگاه  یآموزشو  یهوا  برناموه  یلهوس به تواند یم  یفناور
بوا   موابین  یفو  هوای  یواسوطه همکوار   مدت به کوتاه یها دوره

و  هوا  یانر  يندر توسعه ا یردرگ یخارج يا یمشاورا  داخل
بوه انجوام    یا تهرشو  یوا  و م يود جد یلیتحصو  یها دوره يجادا

نوو و   های یانر  ینهها در زم پژوهش يتتقو ین،برسد. همچن
در  يیدانشوجو  های نامه يا و پا یپژوهش یها از طرح يتحما
 يوادی ز یاربسو  یوت نو اهم های یانر  های یفناور سازی یبوم

 دارد.
هووا ازجملووه  دانشووگاه سننبز: یمنندن یهننا رونننت تشننک ( د

 یووریگ شووکل ينووددر فرا یاجتموواع یروهوواین ينکارسووازتر
 يسوتی ز یطمحو  یها ها و تشکل حزب ی،جامعه مدن ینهادها

 شوود،  یدر جامعه، سوبب مو   يیها تشکل ینهستند. وجود چن
 يگور شوود و د  يلتبود  یاسوی س یبوه موضووع   یعوی طب یطمح

 یاينود کوار سوبز کنوار ب    وردسوت بوا   شووند  یاحزاب مجبور مو 
 (.104 -103: 1393 نژاد، یو پازوک ی)صالح

 
در تحقو  توسوعه    یآمووزش عوا    یها استی. نقش س4
 داریپا

دار يتوسعه پا یها در تحقق برنامه یآموزش عال یها استیس
ك از يو شورفت در هور   ینکوه پ يدارد. با توجه به ا ینقش مهم
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ر يپوذ    امکوا  موفوق آ  یتوسعه با اجورا  یها مراحل و برنامه
ار مهم است یآنها بس یو روش اجرا یگذار استیشود، س یم

توسوعه   یزيو ر (. مراحل برنامه56: 1395و همکارا ،  ی)اکبر
 و مسوائل  يی( شناسا1، شامل یگذار استیدگاه سيدار از ديپا
( 3هوا    برناموه  و هوا  اسوت یس ني( تودو 2کوار    دسوتور  نییتع

اسوت   یابيو ( ارز5ا  و ( اجر4ها   برنامه و ها استیس بيتصو
 (.3-2: 1394، ی)کمال
 
 یو نوآور ی. توسعه فناور5

چوو    یشدت بوه مسوائل   به يداربه توسعه پا يابی امکا  دست
 ینهواد  يطو شرا ینوآور های یاستراتژ ی،به فناور یدسترس

کشوورها   ی،توسوعه علوم و فنواور    یدارد. برا یجامعه بستگ
بووا  یعلووم و فنوواورهووا و مراکووز  پووار  یانووداز اقودام بووه راه 

و  یعلموو هووای يوودها يلتبوود یووا حووذف فاصووله م يووتمأمور
 یهوا  شورکت  يتبه محصوويت و خودمات، هودا    یاتیقتحق

و ارائوه خودمات بوا     یواقع یازهاین ینمستقر، تأم یا بن دانش
 يون انود. در ا  نمووده  سوازی  یافزوده باي تا مرحله تجار ارزش

گسوترده   ( مفهووم 1اسوت:   یدو نکته ضورور  يادآوری ینهزم
 يجواد تنهوا بوه مفهووم ا    ها یکه نوآور دهد ینشا  م ی،نوآور
از  یمنود  بوا بهوره   تووا   یبلکوه مو   یسوت، ن يدجد یها يدهپد

 يجی،توودر هووای یماننوود بهبووود مسووتمر و نوووآور یمیمفوواه
و  یسوازمانده  یها ها و روش در نظام يجادشدها های ینوآور
 شووند  یم منجر یور که به بهبود بهره هايی ینوآور يريت،مد

توسوعه   يقدست، به توسعه فناورانه و مصاد يناز ا یو مسائل
در  یرینقوش چشومگ   ی( اگرچه نوآور2. يافتدار دست يپا

 هوای  ینوه و زم يطدارد، اما لزوم توجوه بوه شورا    يدارتوسعه پا
 يون بوا ا  يود دارد و با يوادی ز یتاهم ها ینوآور ينگوناگو  ا

و همکوارا ،   يوزدی  يیرفتار شود )تقووا  یا با احت ها ینوآور
1396 :145-146.) 

 
 یاجتماع یها تی. مسئو 6

 یهوا  خوود، در بخوش   یاصول  يفها، افزو  بور وظوا   دانشگاه
  بوا  یتیمسئول یزن یدوست و نو  یاخالق يستی،ز یطمح ی،قانون

محمودلو و   یبر عهوده دارنود )علو    یاجتماع یتعنوا  مسئول

 یاجتموواع هووای یت(. ازجملووه مسووئول161: 1393همکووارا ، 
 زا یزبه پره توا  یم يستی،ز یطمح يداریپا ینهدانشگاه در زم

 يريتپژوهش در بخش مود  يست،ز  یطرساند  به مح یبآس
هووا   یاز آلوودگ  یریدر مصرف آب، جلوگ يیجو سبز، صرفه

 يعات،و کواهش ضوا   يافوت باز ی،ا گلخانوه  یو انتشار گازهوا 
 سبز در محوطه دانشگاه و خوار  از آ   یحفظ و ارتقا  فضا
محمودلو و   یپوا  اشواره کورد )علو     های یو استفاده از انر 

 (.184: 1393همکارا ، 
 
 محیطی . توسعه اخالق زیست7

 یمناسوب، تضومین   يستیز یطبرخورداری افراد از اخالق مح
درونی برای رفتار مناسب با ساير مخلوقوات و جلووگیری از   

هموین دلیول، در    شود. به صدمه به محیط زيست محسوب می
 يوداری، جاری پیرامو  حفاظت از محیط زيست و پا مباحث

هووای  و تربیووت انسووا  يسووتیز یطبوور آموووزش اخووالق محوو
شوود   فراوانی می یدتعامل با محیط زيست، تأک رمدار د اخالق

(. ايون موضوو  از   56: 1387ولوی،   )عابدی سروستانی و شاه
سوازی افوراد    است که هم آموزش و آگاه یداين نظر مورد تأک

معیارهوای   يوه پا تنظیم رفتار با محویط زيسوت بور    اجتما  در
تربیوت و ازجملوه مراکوز     و اخالقی، بور عهوده مراکوز تعلویم    

هوا،   و دينی اسوت و هوم تودوين و تبیوین نظريوه      هیدانشگا
 يسوتی با يستیز یطنامه اخالق مح ها، مصاديق و نظام رهیافت

ايون راسوتا، بايود توجوه      بر مبنای پژوهش مسوتمر باشود. در  
دلیول ت ییور در فنواوری،     بوه  يسوتی ز یطاخالق محداشت که 

ای و چندگانوه   اقتصاد، سیاست و همچنین وسعت، چندرشته
گرايی، متحر  و  از ويژگی زيست منطقه رخورداریبود  و ب

همین دلیل، نیواز اسوت توا پوژوهش پیراموو        پويا است و به
بوا در نظور گورفتن سونت و شورايط       يسوتی ز یطاخالق محو 

صورت مستمر و پیرا  و اعتقادی جامعه، بهفرهنگی، اجتماعی 
: 1387ولوی،   ای انجام شود )عابودی سروسوتانی و شواه    رشته
59.) 

 دار(  یپا یدار )اقدامات عملیدانشگاه پا

اشواره بوه دو نکتوه     یو آمووزش عوال   يودار درباره توسوعه پا 
ابعوواد گونوواگو   يسووتیبا ينکووه،اسووت. نخسووت ا یضوورور
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 يودار توسوعه پا  یجتماعو ا محیطی يستز یاسی،س ی،اقتصاد
 یرقابول ابعواد غ  يون و ا یورد زما  مورد توجه قرار گ طور هم به
 ينود از فرا يانوه گرا واقوع  یول بووده و در هرگونوه تحل   یكتفک

و  یوسوته پ هوم  منظومه کوال  و بوه   يكآنها را در  يدبا ،توسعه
 یرو از هووم تووأث گذارنود  یموو یرکووه متقوابالر بوور هووم توأث   يوا پو
و همکوارا ،   یزازران يزدانیقرار داد )مورد توجه  پذيرند، یم

متقابل  يدارآموزش و توسعه پا یرتأث ينکه(. دوم ا176: 1390
 يودار پا عهآموزش بسترسواز توسو   سو يكاست، از يهو دوسو

در  یيزمه تحوول اساسو   يدارتوسعه پا ديگر، یاست و ازسو
هوا   دانشگاه ينیآفر بر نقش افزو  ين،است. بنابرا ینظام آموزش

و جامعوه، يزم   یراموونی پ یطمح یبرا يدارتوسعه پا نهیدر زم
خوود   هوای  یترا در فعال يداریبتوانند پا یطور مؤثر است به

. در واقوع،  یرنود کوار گ  بوه  یصورت عملو  کنند و به یقتلف یزن
خوود   یهوا  را در ارکا  و مؤلفه يداریابتدا پا يستیدانشگاه با

 ینوه د در زمخوو  يفهوا و وظوا   سازد تا بتواند به نقش ينهنهاد
)راد و همکوارا ،   يود عمول نما  یخووب  در جامعه بوه  يداریپا

 يوودار،اصووطالح توسووعه پا  یوودايش(. بعوود از پ196: 1396
توسوعه در نهادهوای نظوام     يود م جديپوارادا  یوق تلف يجتدر به

 های یطدر مح خصو ، ينا شد، در ريزی يهتر جامعه پا بزرگ
 يودار او دانشوگاه پ  يودار پا یاصطالح آمووزش عوال   یآموزش

اسوت کوه فلسوفه آ      یدانشوگاه  يودار مطرح شد. دانشگاه پا
اسوت و بوا    یسوتمی جووهری و تفکور س   یوت عقالن بور  یمبتن
ای در آمووزش و پوژوهش،    رشوته  یوا  م يکرداز رو یریگ بهره
بوه   و حول مشوکالت مبوتال    يیبه شناسوا  یصورت فراکنش به

آ  تحقوق توسوعه    يیو مقصد نها کند یجوامع بشری اقدام م
و  نیوا  یاسوت )ملکو   ينوده و آ یهوای کنوون   برای نسول  ريداپا

 (.8: 1393همکارا ، 
کوه   يودار توسعه پا ینهدانشگاه در زم یها از نقش یاریبس 

در  یمنوافع  یوز خود دانشگاه ن یبه آنها اشاره شد، برا تر یشپ
 یهوای اصول   مؤلفوه  ين،دارند. با وجود ا یدر پ يداریپا ینهزم

( نظوام  2 يريتی ( نظوام مود  1شوامل   توانود  یم يداردانشگاه پا
 يريت( نظوام مود  4 يدار پا ی( نظام پژوهش3 يدار پا یآموزش

( ارائه خدمات 6  و يدارپا یمال ین( نظام تأم5 يستی ز یطمح
: 1393و همکوارا ،   نیوا  یباشد )ملکو  يدارتوسعه پا یتخصص

 یبورا  یوز سوبز ن  یهوا  راستا، نام دانشگاه ينا (. البته در20-21

 يودار، و مروجوا  توسوعه پا   يسوت ز یط  محاز فعاي یاریبس
هوا توالش    دانشگاه که زمانیو  1970آشنا است. از سال  ینام

 یو در مصورف انور    یریکردند توا از اتوالف منوابع جلووگ    
 یری،)آراسته و ام يدگرد يجاصطالح را ينکنند، ا يیجو صرفه
اسوت کوه در هموه     ی(. دانشگاه سبز دانشگاه34-35: 1391
و همه خدمات  یو پژوهش یاعم از آموزش خود های یتفعال

 يسوت ز یطو حفاظت از مح يمنیا ی،بهداشت يدگاهموجود، د
از منوابع و   ینوه کارآمود و به  یریکارگ با به تواند یرا دارد و م
جامعوه گوام    يودار در تحقوق اهوداف توسوعه پا    یمواد مصرف

(. البته، مراکز آموزش 113: 1397و همکارا ،  یبردارد )سلک
و  يجواد را ا «يوداری متناسب بوا پا  های يرساختز» ديبا یعال
 یاست که برخ یدر حد ها يرساختز یت. اهميندنما يتتقو

 یهووا بوورا اول دانشووگاه يووتنظوورا  آ  را در اولو از صوواحب
و  ی)صوالح  کننود  یمو  یمعرفو  يودار بوه توسوعه پا   يابی دست
 (.99-98: 1393 نژاد، یپازوک

 
 شناسی کتاب

آمووزش   یهوا  اسوت ی(. نقوش س 1395، م. )یوم،   و دهنو یهي، ا  دیاکبر
ت و يريفصلنامه مطالعوات مود   .داريتوسعه پا یها در تحقق برنامه یعال

 .73-54(: 3)2، یحسابدار

دار. يها در آموزش توسعه پا (. نقش دانشگاه1391، ا. )یریآراسته، ح و ام
 .36-29(، 2)2، ه نشا  علمينشر

(. ارائوه مودل   1396، ر. )یرابو دا يوی ،   و کالیازآذری، م  نیزدي يیتقوا
دار و توسوعه  يو ر آ  بور توسوعه پا  یو توأث  یمراکز رشد علم و فنواور 

: دانشوگاه  ی)مطالعوه موورد   یرشد و نوآور یانجی، با نقش میفناور
(، 17)9، يوی ت اجرايريپژوهشونامه مود  اسوتا  مازنودرا (.    یآزاد اسالم

129-148. 
با  یآموزش عال یها ستایس ین اجتماعیی(. تب1397، م و کر،  . )ینیحس

 .36-14(، 3)1، نيفصلنامه جها  نورا . يدار در ايد بر توسعه پایتأک
آبدارلو،   و نويودی،      اخالقی، س.م.ف  زير ، الدين پور، ا  تا  خانی

 آموووزی، مهووارت در ای حرفووه و فنووی آموووزش (. نظووام1395م. . )
 نیبو  هموايش  نیچهوارم  و ملوی  همايش نیپنجمپايدار.  توسعه و اشت ال

 . تهرا .اشت ال و آموزی المللی مهارت

 یعلم یها (. نظام آموزش1373. )یانقالب فرهنگ یعال یرخانه شورایدب
 . تهرا .یانقالب فرهنگ یعال یشورا 344مصوب جلسه . یو کاربرد
مودل   ی(. طراحو 1396ا، م. )یو ک ینو ی، ف و معی،    ناطقیهیراد، س.ا  فق

 فصولنامه را ، يو طالعات صوورت گرفتوه در ا  بر م یدار، مبتنيدانشگاه پا
 .216-193(، 2)6، یت در دانشگاه اسالميريمد
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 یازسونج ین یالگوهوا  یابی(. ارزش1382، ت. )ینقی، م و بیرضوان یدیسع
 یکواربرد  - یعلمو  یهوا  آموزش یدرس یها برنامه یو طراح یآموزش

 و یتووویترب فصووولنامه مطالعوووات را . يوووا یاسوووالم یدر جمهوووور

 .123-105(، 2)4،یشناس   روا
، س. یآبواد  بهورام  یموسوو ،   و يیرضوا ، ح  یموحد محمد،    یسلک

دگاه يو توسعه دانشگاه سوبز از د  یل موانع و راهکارهایتحل(. 1397)
. دانشگاه تهرا  یعیو منابع طب یس کشاورزيپرد یعلم ئتیه یاعضا

 .134-113(، 4)16، یطیفصلنامه علوم مح

، ا  یریزاده، ف  شوهم  می، م  رحو یعو یخ ربی، س  شو ی، ر  اشرفیشمشاد
، ز  پورمحمود، ز و  یآبواد  ی، م  علو یشبسوتر  یچه، س  مصوحف  قره

دانشوگاه جوامع    ین و مقررات آموزشو یمجموعه قوان(. 1394، ا. )یچراغ

 ام نور.ی. چاپ اول .تهرا : انتشارات دانشگاه پیکاربرد – یعلم
 یداريو دار و پايپا ی(. آموزش عال1393نژاد، ز. ) ی،  .، و پازوکیصالح

 .112-83(، 2)6، را يا یفصلنامه انجمن آموزش عالست. يز طیمح
هوای   (. ضورورت و ويژگوی  1387ولوی، م. )  عابدی سروسوتانی، ا و شواه  

، فنواوری  و علووم  در اخالق فصلنامهمحیطی.  پژوهش در اخالق زيست
 .61-56(، 4و  3)3

 یبوورا یفهووومم يیالگووو (. ارائووه1389ر. ) ،یقمبرعلوو ا.ح و ،یگوویب یعلوو
 .163-145(، 9)4، یآموزش یها نظام در پژوهشدار. يپا یعال آموزش

 و میمفوواه :یعوال  آمووزش  در یداريووپا قیو (. تلف1383ا.ح. ) ،یگو یب یعلو 
 توسوعه  و یعوال  آمووزش  شيهموا  مقوايت  ارائوه در مجموعوه    هوا.  ا یو بن

 آمووزش  یزيو ر برناموه  و پوژوهش  )جلد اول(. تهرا : مؤسسوه داريپا
 .یعال

چواپ اول.   .یدار و آرموا  آمووزش عوال   يو توسعه پا(. 1385، ا.ح. )یگیب یعل
 .یکرمانشاه: انتشارات دانشگاه راز

 يی(. شناسووا1393ا. ) پووور، ا يو مهوودو .،ب ،ی  اکبوورم محموودلو،  یعلوو
 یدلفو  كیو ها با استفاده از تکن دانشگاه یاجتماع تیمسئول یها مؤلفه
-161 ،(3)6 ،را يا یش عالآموز. رازی: دانشگاه شیمطالعه مورد یفاز
192. 

(. نقوش دانشوگاه آزاد اسوالمی در    1392ای،   و سیدعلوی، س.م. ) قلعه
توسووعه پايوودار شووهرهای حومووه تهوورا  )مووورد مطالعووه: شهرسووتا  

 .115-103(، 2)5، را يا یمجله مطالعات توسعه اجتماعاسالمشهر(. 

مثابووه   دار بووهيووتوسووعه پا یملوو ین اسووتراتژي(. توودو1394. )ی، یکمووال
 یعمووم  یاسوتگذار یشوبکه مطالعوات س  ن برنامه ششم توسوعه.  يگزيجا

ت یو . قابلیاسوت جمهوور  يك رياسوتراتژ  یها ی(. بررس4-1)صص 
 http: // www. css. irدر:  یدسترس

، ق. یمیزاده،   و سول  ، ر  تور  ین حصوار، ر  مرزوقو  يری، م  شیمحمد
ار در نظوام  ديو پا یاس برنامه درسو یمق یابيساخت و اعتبار (.1397)

، یآمووزش عوال   یدوفصلنامه مطالعوات برناموه درسو   . را يا یآموزش عال
9(18 ،)95-134. 

 یبرناموه درسو   یژگو ي(. و1397، م. )یدوزی سورخاب  یمنو يمعتمدی، ا و 

فصولنامه  های سوازگار شوونده.    ستمیدار از منظر سيآموزش توسعه پا
 .79-39، 55، راهبرد توسعه

و  يی(. شناسوا 1393ا ، م. )ي، م و احمود یعظا،    بازرگا ،    واین یملک
زی يو ر فصلنامه پژوهش و برنامهدار. يهای دانشگاه پا بندی مؤلفه تياولو

 .26-1(، 3)20، یدر آموزش عال
دار. يو پا توسوعه  و یا توسعه (. آموزش1388م. ) م و احمدزاده، ،يیموسا

 .223-209، 18، فصلنامه راهبرد توسعه

 یزيو ر (. برناموه 1390، ا. )یز.، و قصور  مورام،  كیو م.ر.، ن ،یزازران یزداني
 یعمرانوو برنامووه در یاقتصوواد توسووعه یاسووتراتژ یبررسوو توسووعه 
 آزاد دانشوگاه  یالمللو  نیب و یاسیس قاتیتحق فصلنامه (.56 -1352پنجم)

 .204-175(، 8)3،شهرضا واحد یاسالم
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