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چكيده
اقتدار و مرجعیت علمی جمهوری اسالمی ایران ،جز در پناه به وجود آمدن نهادهای
اسالمی و برخاسته از دغدغههای انقالب اسالمی محقق نمیشود .شناسایی ابعاد
دانشگاه اسالمی گامی به سمت اصالح نهاد دانشگاه برای تحقق اقتدار و مرجعیت
علمی است .پژوهش حاضر که از نوع کیفی بوده و از راهبرد نظریهپردازی دادهبنیاد
استفاده شده ،به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که دانشگاه مطلوب اسالمی
از نگاه مقام معظم رهبری مدظلهالعالی دارای چه ابعاد اصلی ،سطوح تحلیلی و
سیاستگذاری،مالحظاتکلیوشاخصهایاساسیاست؟برایاینمنظور،بیانات
قابلدسترس معظم له در سایت الکترونیکی ایشان ،مبنای کار قرار گرفته است.
همزمان با جمعآوری دادهها ،کدگذاری باز بر روی آنها انجام گردید و با بخشبندی
دادهها و اطالعات ،مفاهیم و مقولهها شکل گرفت .یافتههای تحقیق نشان میدهد
الگوی نهایی حرکت به سمت دانشگاه اسالمی مشتمل بر سه محور «دانشجوی
انقالبی»« ،استاد متقی و عالم» و «اهداف انقالب اسالمی» است که در بستر همافزا و
تکاملیاهداف،چشماندازورسالتدانشگاهارائهگردید.

واژگان كليدي:
دانشگاه ،دانشگاه اسالمی ،رسالت دانشگاه ،الزامات دولت اسالمی ،مقام معظم رهبری،
تحلیل مضمون.

 .1دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی mehran_2a_1404@yahoo.com .
.2دانشجوی دکتری مدیریت و پژوهشگر شورای عالی انقالب فرهنگی mkhkmphd90@gmail.com
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 -1مقدمه و بیان مسئله

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هر جامعه ،معرف باالترین سطح از تفکر و علم آن جامعه
محسوب میشوند و اصول جهانبینی و نظام اعتقادی و ارزشی جامعه را در خود متجلی
میسازند (بهاتی )2010 ،1و با تربیت متفکران و دانشمندان و مدیران آینده در جهت
بخشیدن به حرکتهای گوناگون فکری ،اعتقادی ،فرهنگی ،و سیاسی جامعه مؤثر واقع
میشوند (فیر .)2006 ،2ازاینجا میتوان متوجه این نکته شد که دانشگاههای مختلف
جهان ،عالوه بر اشتراکاتی که به اعتبار دانشگاه بودن با یکدیگر دارند ،به اعتبار تعلق به
جوامعی با بینشها و ارزشهای مختلف ،واجد خصوصیاتی هستند که آنها را از یکدیگر
متمایز میسازد (نعیم.)2016 ،3
جامعه ایرانی که در انقالب اسالمی با رویکرد الهی ،جهانبینی اسالمی را مبنای شئون
عالی متناسب با مبانی و
گوناگون زندگی خود قرار داد ،خواهان آن است که آموزش ِ
ارزشهای اسالمی داشته باشد تا با تربیت متفکران و مدیران بر وفق آن مبانی و معیارها،
به ترویج و تعمیم آنها در جامعه اسالمی مبادرت ورزد.
احیای هویت تمدنی و پیشرفت جمهوری اسالمی ،مستلزم رشد متوازن و همهجانبه
ابعاد علمی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی کشور است که در مسیر تعالی آن ،آموزش عالی
کشور نقش پیشران و موتور محرکه را بر عهده خواهد داشت (کریم 4و همکاران.)2009 ،
پیرو بیانات مکرر رهبر انقالب مبنی بر ضرورت بازبینی در دانشگاهها و سیر تطوری به
سمت اسالمی شدن دانشگاهها ،تالشهای زیادی در این راستا انجام شد که غالباً مربوط
به فعالیتهای تنظیم سندهای مرتبط بهویژه شورای عالی انقالب فرهنگی گردید .سند
دانشگاه اسالمی خروجی چنین فعالیتهایی در سطح حاکمیتی بود.
بنابراین اصل تالشهای مربوط به فرایند اسالمی سازی دانشگاهها پیشینهای بیش
از نزدیک به دو دهه دارد .با توجه به چشمانداز نظام آموزش عالی در افق  1404ایران
اسالمی برخوردار از دانشگاهها و پژوهشگاههای پیشگام در عرصه تولید دانش تمدنی و
تبیین و توسعه فرهنگ جهانی اسالم و پیشتاز در گسترش مرزهای دانش و علوم کاربردی
و کارآمد مبتنی بر نگرش وحیانی بهمنظور کسب مرجعیت علمی و فرهنگی در منطقه و
جهان اسالم و دارای اساتید عالم ،متدین ،عدالتخواه و آزاداندیش تربیتیافته در مکتب
اسالم و انقالب ،مسئولیتپذیر در عرصههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی با توانایی
تربیت متخصصانی متدین و متعهد و دانشمندانی برتر است (بازرگان.)2000 ،5
1. Bhatti
2. Fair
3. Naeem
4. Karim
5. Bazargan

1. Leaman
2. Arif & Kanwal
3. Gańczak
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بنابراین مأموریت دانشگاه اسالمی در نگاه بدوی عبارتاند از -1 :تربیت متخصصین
متعهد ،خالق ،متخلق ،ماهر و کارآفرین -2 ،تولید ،انتقال ،و انتشار علم و فناوری در خدمت
نیازهای جامعه اسالمی و  -3ساختاری کارآمد و اثربخش با تعامل سازنده و اثرگذار در
سطوح ملی ،منطقهای و فراملی (لئامان.)2013 ،1
از طرف دیگر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی بهعنوان رهبر مطلع جهان اسالم نیاز
امروز جامعه اسالمی را در حرکت به سمت اسالمی شدن واقعی ترسیم کردهاند :بعدازآن
که نظام اسالمی پیش آمد ،نوبت به تشکیل دولت اسالمی به معنای حقیقی میرسد؛ یا
به تعبیر روشنتر ،تشکیل منش و روش دولتمردان -یعنی ماها -به گونه اسالمی؛ چون
این در وهله اول فراهم نیست؛ بهتدریج و با تالش باید به وجود آید .مسئوالن و دولتمردان
باید خودشان را با ضوابط و شرایطی که متعلق به یک مسئول دولت اسالمی است ،تطبیق
کنند .یا چنان افرادی -اگر هستند -سرکار بیایند؛ یا اگر ناقصاند ،خودشان را به سمت
کمال در آن جهت حرکت دهند و پیش ببرند (مقام معظم رهبری.)1380/09/21 ،
پرواضح است یکی از مهمترین نهادها که نیاز جدی و روزافزون به اسالمی شدن دارد و
بدون آن کارایی کافی برای پیگیری مقاصد انقالب اسالمی را نخواهد داشت ،نهاد دانشگاه
است .دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هر جامعه معرف نهاد نرمافزاری تفکر و علم آن
جامعه محسوب میشوند (آریف و کانوال )2009 ،2و اصول جهانبینی و نظام اعتقادی و
ارزشی جامعه را در خود متجلی میسازند و با تربیت متفکران و دانشمندان و همچنین
مدیران آینده در جهت بخشیدن به حرکتهای گوناگون فکری ،اعتقادی ،فرهنگی و
سیاسی جامعه مؤثر واقع میشوند (گانزاک و همکاران .)2007 ،3طبیعتاً مراد از دانشگاه
نیز دانشگاه اسالمی است چرا که تنها دانشگاه اسالمی است که میتواند ،دانشمندان
اسالمی و کارگزاران اسالمی جهت تحقق دولت اسالمی پرورش دهد( .شورای عالی انقالب
فرهنگی ،1391 ،ص )3نداشتن تصویری روشن ،جامع ،شفاف و متقن از دانشگاه اسالمی
مطلوب ،افزون بر آنکه امکان ترسیم افق حرکت دانشگاههای ایران اسالمی برای دهههای
آتی را فراهم نمیسازد ،انحراف در گفتمانها ،برداشتها ،برنامهریزیها ،فعالیتها و
نظایر آن را در پی خواهد داشت.
قطعاً دستاوردهای مطالعه حاضر ،کمک میکند تا ضمن تقویت مبانی دانشی ادبیات
علمی و پژوهشی ،سیاستگذاری و اجرایی کشور ،ادبیات و انگارههای جامعه نیز در این
خصوص تقویت شود .افزون بر این ،جامعه سیاستگذاری ،تصمیم گیران ،تصمیم سازان
کشور در جهت بهرهبرداری درست و مناسب از منابع و ظرفیتها برای تحقق دانشگاه
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اسالمی مفید خواهد بود .ماحصل این مهم ،کمک در دستیابی به دانشگاهی با فلسفه و
ماهیت ذاتی تربیت نیروی انسانی متعالی است.
با توجه به اینکه موضوع تحقیق «تصویرپردازی از دانشگاه مطلوب» است لذا در ابتدا
کارکردهای دانشگاه از رویکردهای مختلف تبیین میگردد و در ادامه به ترسیم مؤلفههای
تشکیلدهنده دانشگاه مطلوب با رویکرد اسالمی پرداخته خواهد شد .برای این منظور،
دیدگاه و اندیشه مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در خصوص دانشگاه و دانشگاه اسالمی
بررسی شده و در قالب الگویی ارائه میگردد.
-2ادبیات نظری و پیشینه موضوع
-1-2مفهوم  دانشگاه اسالمی

موضوع اسالمی شدن دانشگاهها در ایران ،در سال  1359همزمان با شروع انقالب فرهنگی
آغاز شد( .خان محمدی ،1385 ،ص )86امام خمینی معنای اسالمی شدن را چنین
میفرمایند :معنای اسالمی شدن دانشگاهها این است که استقالل پیدا کند و خودش را
از وابستگی به غرب جدا کند و خود را از وابستگی شرق جدا کند و یک کشور مستقل و
دانشگاه مستقل و یک فرهنگ مستقل داشته باشیم( .زراعت ،1376 ،ص)53
مراد از اسالمی شدن این است که تمامی عناصر دانشگاه ،همسو و همجهت با ارزشها
و ایدههای اسالمی باشند یا حداقل در تعارض با الگوها ،ارزشها و آرمانهای واالی الهی
 انسانی نباشند( .خادمی ،1381 ،ص )80بر این اساس ،اسالمی شدن به معنای تحمیلیک حاکمیت ،طبقه یا صنف خاص نیست ،بلکه عجین ساختن دانشاندوزی با آداب
معنوی و ارزشهای دینی و انسانی در جامعه علمی است و به معنای مبارزه با انحرافات
جامعه علمی ،جلوگیری از تبدیل دانشمندان به عناصری بدون احساس عاطفی و تعهد
دینی و دمیدن روح استقالل در جامعه علمی کشور است .باید روح دانشگاهها اسالمی
باشد و آرمانها ،اهداف و خلقوخوی آن اسالمی و ظاهر آن اصالح شود؛ هرچند ظاهر،
شرط الزم است ولی کافی نیست( .عیوضی ،1381 ،ص)21
دانشگاه اسالمی دانشگاهی است که هدف آن ،هدفهای اسالمی و دینی باشد و
ارکان آن را نیز نیروهای مؤمن و متعهد تشکیل بدهند و ارزشها نیز در اولویت باشند
(زراعت ،1376 ،ص )54در دیدگاه دیگری دانشگاه اسالمی همچون جامعه اسالمی،
جایی است که ارزشهای حاکم در آن اسالمی باشند و اگر اصول تعبدی و اعتقادی و
علمی اسالم در محیط دانشگاه بهصورت ارزش درآمد آن دانشگاه اسالمی است( .علم
الهدی ،1382 ،ص)27
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دانشگاه به معنای محل دانش و علم و معادل با یونیورسیتی 1آمده است( .لغتنامه دهخدا)
و ازلحاظ لغوی ،بر محل دانش تأکید دارد؛ نه صرفاً محل درس دادن که معنی مدرسه را
میدهد .امروزه دانشگاه یک واژه چندمعنایی است :محل آموزش ،محل ارائه درس ،محل
تربیت کارشناسان موردنیاز سازمانها ،محل پژوهش ،محل نقادی نظامهای اجتماعی،
فرهنگی ،علمی ،محل اندیشه ورزی و خالقیت و نوآوری .همه این کارکردهای متضاد و
متنوع در موقعیتهایی تحقق میپذیرد یا انتظار میرود تحقق یابد که دانشگاه نامیده
میشود( .یمنی ،1388 ،ص)26
بررسی نقش دانشگاهها طی سدههای گذشته ،نشاندهنده این است که نقشهای
آموزشی و پژوهشی بیشتر از سایر نقشها مورد تأکید و وفاق محققان بوده است (یانی،2
)2014؛هرچنددرخصوصچگونگی،ترکیبونوعایفایایننقشهادیدگاههایمتعددی
ارائه شده است .بهطورکلی نقش آموزشی و تربیت نیروی انسانی دانشگاهها در تمامی
دیدگاهها پذیرفته شده است و مورد تحلیل قرار گرفته است .اما در خصوص کارکرد
پژوهشی و تولید دانش دانشگاه و نوع پژوهشهای دانشگاهی ،دیدگاههای متفاوتی ارائه
شده است (مجید و کثیم.)2000 ،3
به اعتقاد پایا ،آموزش و پژوهش در دانشگاهها دو جنبه مکمل یکدیگر تلقی میشوند
و نباید بین آن دو شکاف واقع شود (پایا ،1385 ،ص .)32به اعتقاد زو )2006( 4کارکرد
دانشگاههاپرداختنبهپژوهشهایبنیادیوتولیدعلومپایهاستودرصورتیکهدراینباره
با شکست مواجه شود ،دولت باید مانند کاالهای عمومی با این پدیده برخورد کرده و از
آن حمایت کند (آیسا.)2014 ،5
طرفداران دیدگاه سامانهای نیز در خصوص فرایند تولید و بهرهبرداری دانش استدالل
میکنند که انتقال و بهکارگیری دانش هزینهبر است .باید دانشگاه را در یک سیستم تعاملی
با صنعت و دولت ادراک کرد .در این صورت دانشگاه کارکردی برای جبران نقایص صنعت
و کماطالعی دولت دارد و برعکس (مائوری و سمپات ،2004 ،6ص.)423
دانشگاه علیرغم تنزل جایگاهی که در سالهای اخیر بهواسطه قطع ارتباط با صنعت
و نیازهای روز جامعه داشته ،اما همچنان نهاد بیبدیلی است که رسالتهای عظیمی
را به دوش میکشد .تولید علم و اندیشه و دستیابی به محصوالت نوین علمی ،تأمین
1. University
2. Yani
3. Majid & Kassim
4. Xue
5. Isa
6. Mowery & Sampat
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-2-2کارکردهای دانشگاه

10
فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال نوزدهم  /شماره  / 73زمستان 1395

نیروی انسانی متخصص برای جامعه و دانشافزایی عمومی ،سه رسالت بسیار مهم
دانشگاه به شمار میآیند .در هر دانشگاه پنج رکن اصلی استاد ،محتوای درس ،فراگیران،
روش بهرهوری از محتوا و فضا و امکانات مهمترین عوامل کیفیت آن به شمار میآیند.
(سروقامت ،1382 ،ص)34
برخی معتقدند دانشگاه محل انتقال دانش بهصورت رسمی است .البته انتقال دانش
منحصر به دانشگاه نیست و از کلیه قسمتهای جامعه میتوان یاد گرفت ،اما دانشگاه
مکان آموزش رسمی هر کشور است.
کارکردهای اصلی دانشگاه طبق تحقیقی دیگر که از منظر امام خمینی (ره) به موضوع
نگاه نموده عبارت است از :انسانسازی؛ حفظ و تداوم انقالب اسالمی؛ تضمین سعادت
ملتها و چراغ راه جامعه؛ پیریزی و ساختن آینده؛ استقالل فکری و تحقق فرهنگ
توانستن (ذوالفقار زاده و سعدآبادی ،1393 ،ص)13
با توجه به نظرات کلیدی کارکردهای مختلف دانشگاه ،معلوم میشود که میتوان همه
کارکردهای دانشگاه را در ادبیات در سه حوزه آموزش ،پژوهش و کارآفرینی (برقراری
ارتباط دانشگاه ،دولت و صنعت) جمعبندی کرد.
-3-2دو سطح تحلیل از دانشگاه اسالمی

مقوله اسالمی شدن دانشگاهها دو جنبه باید مدنظر قرار گیرد :سطح روبنایی و سطح
زیربنایی (حسن.)2015 ،1
* سطح رو بنایی :این سطح مربوط به آن اموری است که چهره ظاهری و صوری
دانشگاهها را شکل میدهد .مث ً
ال اگر در دانشگاهها شعائر اسالمی رعایت شود ،شئون غیر
اسالمی در آن مطرود و محکوم باشد ،ظواهر امور اصالح شده و نمازهای جماعت برگزار و
تشکیالت اسالمی پایدار باقی بمانند و سلوک عمومی برخالف مسلمات اسالمی نباشد،
این دانشگاه ظاهری اسالمی دارد (اوپاتوکان .)2013 ،2این ظاهر آراسته ضرورتی غیرقابل
انفکاک از دانشگاه اسالمی و در حد شرط الزم است اما کافی نیست (نوروزی،)1391 ،
چرا که انجام امور فوق وقتی همراه با محتوا و باطن و بینش دقیق و عمیق همراه نباشد
افراد را بیشتر متظاهر به انجام و رعایت امور دینی میگرداند تا مشتاق به انجام آنها
(محمد عثمان.)2014 ،3
* سطح زیربنایی :در دانشگاه اسالمی توجه به علم در اولویت اول است اما از
آن بهعنوان وسیله و ابزاری برای رسیدن به قرب الهی مورد استفاده قرار میگیرد .در
1. Hasan
2. Opatokun
3. Mohamed Osman

شکل شماره  -1سطوح تحلیل اسالمی شدن دانشگاه (حسن)2015 ،

یکی دیگر از صاحبنظران ،برای نیل به دانشگاه آرمانی اسالمی ،روندی را با عنوان
روند تکامل مدیریت دانشگاه آرمانی اسالمی به شکل زیر ترسیم نمودهاند:

شکل شماره  -2سیر مدیریت دانشگاه آرمانی (سلیمی ،1376 ،ص)42
1. El-Agez
2. Din & Janjua

الگوی مفهومی دانشگاه اسالمی از منظر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی  /مهران کشتکار ،خلیل نوروزی

این وضعیت و در چنین مرکزی ،علم وسیله است نه هدف و رسالت علم هم الهی کردن
انسانهاست نه مادی کردن آنها .هدف ،قطع تعلقات دنیوی است نه وابستگی به زرقوبرق
آن و محور اصلی ،انجام تکلیف است نه کسب منفعت (آل آجیز.)2016 ،1
خالصه میتوان گفت در دانشگاه اسالمی عالم علم را بهعنوان وسیلهای برای تکامل
روحی و طی درجات الهی و سیر و سلوک مورد استفاده قرار میدهد و علم در چنین
دانشگاهی ،صبغه الهی دارد نه رنگ مادی و استقالل آور است نه مرعوب پرور (دین و
جانجوآ.)2015 ،2
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-4-2دانشگاه اسالمی در بیانات و فرمایشات امام خامنهای (مدظلهالعالی)

رصد بیانات ،فرمایشها و تدابیر ابالغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نشان میدهد،
مقوله اسالمی شدن دانشگاهها ،همواره مورد تأکید ایشان بوده و آن را از آرمانها میدانند:
«ازجمله آرمانها ،ایجاد دانشگاه اسالمی است» .1و پیامد عدم تحقق آن را بهعنوان یک
«بال» میدانند که متوجه جامعه ،کشور و آینده خواهد شد« :اگر دانشگاه ما یک دانشگاه
علمی محض باشد ،اما تویش دین و اخالق نباشد ،همان بالئی بر سر جامعه ما و کشور ما
و آینده ما خواهد آمد که بر سر جامعه دانشمند غرب آمد» .2بااینحال سؤال اساسی این
است که چه دانشگاهی ،دانشگاه اسالمی است؟ ازنظر ایشان ،دانشگاه اسالمی ،دانشگاهی
است که در آن ،علم یک ارزش حقیقی است .3این دانشگاه ،علم و ایمان ،علم و معنویت،
علم و اخالق را باهم همراه میکند .علم را میآموزد و جهتگیری علم را از اخالق و ایمان
میگیرد .4و شرط آن ،ایمان ،انگیزه ،شور مقدس ،رفتار اسالمی و علمآموزی مؤمنانه است.5
در جدول زیر منتخبی از بیانات و فرمایشهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
در خصوص دانشگاه اسالمی آورده شده است.
جدول  -1منتخبی از فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در خصوص دانشگاه اسالمی

ردیف

اصل فرمایشات

مستند

1

من بهطور خالصه دانشگاه اسالمی را دانشگاهی میدانم که در آن ،علم
یک ارزش حقیقی است.

بیانات در جلسه پرسش
و پاسخ دانشگاه تهران،
1377/02/22

2

ازجمله آرمانها ،رشد علمی است؛ ازجمله آرمانها کار و تالش و پرهیز
از تنبلی و نیمهکاره کار انجام دادن است .ازجمله آرمانها ،ایجاد دانشگاه
اسالمی است؛ اینها آرمانها است.

بیانات در دیدار جمعی از
دانشجویان1394/04/20 ،

3

دانشگاه اسالمی ازلحاظ ایمان ،انگیزه ،شور مقدس ،رفتار اسالمی و
علمآموزی مؤمنانه ،اینها شرط دانشگاه اسالمی است.

بیانات در دیدار اساتید
و دانشجویان دانشگاه
امام صادق (علیهالسالم)،
1384/10/29

4

دانشگاه اسالمی ،علم و ایمان ،علم و معنویت ،علم و اخالق را با هم همراه
میکند .علم را میآموزد و جهتگیری علم را از اخالق و ایمان میگیرد.

بیانات در دیدار اساتید
و دانشجویان دانشگاه
امام صادق (علیهالسالم)،
1384/10/29

 .1بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان1394/04/20 ،
 .2بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاهها1390/06/02 ،
 .3بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تهران 1377/02/22
 .4بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیهالسالم)1384/10/29 ،
 .5بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیهالسالم)1384/10/29 ،

5

امروز کشور به دانشگاهی که حقیقتاً اسالمی باشد ،نیازمند است .در
دانشگاه اسالمی علم ،با دین ،و تالشگری با اخالق ،و تضارب افکار با
سعهصدر ،و تنوع رشتهها با وحدت هدف ،و کار سیاسی با سالمت نفس،
تعمق و ژرفنگری با سرعت عمل ،و خالصه دنیا با آخرت همراه است.
چنین دانشگاهی است که کشور را آباد میکند ،و به نظام اسالمی آبرو
میبخشد .و به پیشرفت توأم علم و اخالق در جهان کمک میکند.
اگر اسالمی شدن دانشگاه را با این دید در نظر آورید ،خواهید دید که
برای این کار ،تالش استاد و شاگرد و مدیر دانشجو و درس و برنامه
و کتاب ،همه و همه ضروری و دخیل است و البته نقش مجتمعات
دانشجویی اسالمی و بهویژه دفاتر نمایندگی در آن ممتاز و برجسته است.

پیام شفاهی به دانشجویان،
1375/07/03

6

انقالب اسالمی ،جهتگیری دانشگاه را یکسره دگرگون کرد و خودباوری ،پیام به گردهمائی ویژهی
و ابتکار ،و استقالل ،و پایبندی به ارزشهای اسالمی ،و جهاد علمی ،و دانشگاهیان و دانشجویان
در تجلیل از حضرت امام
آزادی از اسارت و تبعیت ،را جهت اصلی آن قرار داد.
امروز رسالت اول دانشگاهیان ،حفظ این جهتگیری و تالش برای خمینی (ره)1378/03/12 ،
جوان بالندهی کشور است.
شکوفا شدن استعداد علمی و فکری نسل
ِ
نظام اسالمی نشان داده است که ملت ایران ،دارای ظرفیت عظیمی
برای پیشرفت در همهی عرصههای زندگی است .گام بلند انقالب ،در
این راه طوالنی ،قطع وابستگی و تبعیت است .محیط علمی باید در
عین آنکه باالترین بهرهی ممکن را از دانش پیشرفتهی جهان میبرد،
متکیبهخود و مبتکر و خالق و کاوشگر باشد .نظام سلطهی جهانی
همیشه کوشیده است که بهوسیله عوامل تبلیغی خود ،احساس حقارت
و ناتوانی و نیاز را در ملتهایی که از قافلهی علم و فناوری عقبماندهاند،
تقویت کند و آنان را همیشه نیازمند خود نگاه دارد.

7

محیط دانشگاه را محیط انقالبی و اسالمی کنید.

بیانات در دیدار دانشآموزان،
دانشجویان ،معلمان و
پرستاران1371/08/13 ،

8

من معتقد به همبستگیام .من معتقد به روابط حسنهام؛ روابط حسنهای
که به معنای عدول از دانستههای صحیح و یقینی نیست .من معتقدم
بین گروههای دانشجویی ،با هر سلیقهای که هستند ،باید روابط حسنه
برقرار باشد .شما نگاه کنید؛ کشورهای دنیا ،گروههای مختلف اجتماعی
و سیاسی در عالم ،باوجود اختالفات فراوانشان ،دور یک میز مینشیند،
حرف میزنند ،مذاکره میکنند؛ باالخره بهجایی هم میرسند .معنا ندارد
که در محیط دانشگاه اسالمی ،افرادی که به اصول واحدی معتقدند،
اسالم را قبول دارند ،امام را قبول دارند ،انقالب را قبول دارند ،ارزشها را
قبول دارند؛ اما سالیق مختلفی هم دارند ،اینها با همدیگر کنار نیایند.
من نمیتوانم این را بفهمم و قبول کنم.

بیانات در جلسه پرسش
و پاسخ دانشگاه تهران،
1377/02/22

الگوی مفهومی دانشگاه اسالمی از منظر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی  /مهران کشتکار ،خلیل نوروزی

ردیف

اصل فرمایشات

مستند
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ردیف

اصل فرمایشات

مستند

9

 -۳حاکمیت مبانی ،ارزشها ،اخالق و موازین اسالمی در نظام آموزش
عالی ،تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسالمی با تأکید بر:
 -۳-۱اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسالمی و اصل پرورش در کنار
آموزش و پژوهش و ارتقاء سالمت روحی و معنوی دانشپژوهان و
آگاهیها و نشاط سیاسی آنان.
 -۳-۲تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسالم ،برخوردار از مکارم
اخالقی ،عامل به احکام اسالمی ،متعهد به انقالب اسالمی و عالقهمند
به اعتالی کشور.
 -۳-۳حفظ موازین اسالمی و ارزشهای فرهنگی و اجتماعی در استفاده
از علم و فناوری.

بند  3سیاستهای کلی
علم و فناوری (نظام آموزش
عالی ،تحقیقات و فناوری)،
1393/06/29

 -5-2پیشینه پژوهش

در خصوص پژوهشهای پیشین انجامشده پیرامون موضوع این تحقیق ،مطالعات و
پژوهشهایی انجامشده که به برخی از آنها اشاره میشود .نکته مهم که میتوان بهعنوان
وجه افتراق این تحقیق با تحقیقات پیشین اشاره نمود آن است که بیشتر تحقیقات
انجامشده به موضوعات جزئی که بخشی از موضوع تحقیق حاضر است اشاره داشته
و جامعیت الزم را ندارند .بهعنوانمثال برخی از زاویه دید ترسیم دانشجوی مطلوب،
ویژگیهای اعضای هیئتعلمی مطلوب ،نوع مدیریت مطلوب در دانشگاهها ،کارکرد
مطلوب دانشگاه و  ...پرداختهاند .اما هیچیک به ترسیم نمایی جامع از دانشگاه اسالمی با
همه ابعاد آن نپرداخته و هر یک بهصورت جداگانه بخشهایی را پوشش دادهاند.
جدول  -2پیشینه تحقیق
نویسندگان(سال)
 -روش

مهمترین یافتهها

مطابق یافتههای این تحقیق ،راهکارهای اسالمی شدن دانشگاهها عبارتاند از:
فضلاللهی ،زمانی
 .1بهکارگیری مدیران متعهد ،متدین و حساس به مبانی و ارزشهای اسالمی برای
()1390
عالوه بر تحلیل اسنادی اداره دانشگاهها؛  .2بازسازی نظام فرهنگی دانشگاهها متناسب با ارزشهای اسالمی،به همراه احیای سنت بحث آزاد و ایجاد فضای سالم و امن برای طرح مباحث فرهنگی
منابع ،پیمایشی و
 اجتماعی و سیاسی؛  .3توسعه استقالل فکری و خودباوری علمی اندیشمندان وهمبستگی
دانشگاهیان؛  .4تجدیدنظر در معیارهای جذب و گزینش دقیق و سازمانیافته استادان
و ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی اعضای هیئتعلمی؛  .5تبیین و ایجاد اجماع بر
روی شاخصهای دانشگاه اسالمی بین اندیشمندان و بازسازی بنیادین نظام آموزشی
و پژوهشی متناسب با ارزشهای مذهبی جامعه

یافتههای تحقیق حاکی از آن است که خصوصیت و مهارتهای (شایستگیهای)
باقری و همکاران
موردنیاز دانشآموختگان دانشگاه اسالمی برای تأمین نیازهای جامعه در این عصر
()1391
کیفی و نظریه دادهبنیاد عبارتاند از :تقوا و روحیه وظیفهشناسی و مسئولیت ،هوشمندی ،انطباقپذیریو توانایی کار میان وظیفهای و میانرشتهای ،خالقیت و نوآوری و کارآفرینی،
انعطافپذیری ،روحیه کار تیمی و گروهی
حاجی پور و بهادران
()1391
روش تئوری پردازیدادهبنیاد

یافتهها نشانگر آن است که در سه حوزه پیرامون شایستگیهای محوری دانشگاه
مطلوب در اندیشههای مقام معظم رهبری؛ یعنی دانشجو ،استاد و فضای دانشگاهی،
عبارت است از :فضیلت ،علم و بصیرت .بر این اساس ،شایستگیهای محوری که
سبب تمایز دانشگاه اسالمی با دیگر دانشگاههاست ،عبارتاند از :جهاد علمی و عملی،
تهذیب ،معنویت و تربیت صحیح ،بصیرت افزایی ،حضور باانضباط درصحنههای نظام،
نقشآفرینی در سازندگی آینده آن

میرزا محمدی ( )1392نتایج پژوهش حاکی از آن بود که عمدهترین شاخصهای فرهنگی -تربیتی استاد
مطلوب دانشگاه اسالمی -ایرانی :ایمان و اعتقاد به خداوند یگانه و برخورداری از خشوع
روش تحقیق برایتدوین شاخصها ،مطالعه و انعطاف درونی ،حفظ کرامت انسانی دانشجویان ،متع ّهد و دارای روحیه وطندوستی
اسناد و مدارک بوده و و ...؛ عمدهترین شاخصهای آموزشی استاد مطلوب دانشگاه اسالمی -ایرانی :شاخص
اعتبار یابی شاخصها با تزکیه در تدریس ،پرورش نخبگان و متخصصان عالیرتبه ،آموزش کارآفرینی به
استفاده از روش دلفی دانشجویان ،تسلّط علمی در موضوع مورد تدریس و ...؛ عمدهترین شاخصهای
پژوهشی استاد مطلوب دانشگاه اسالمی -ایرانی :اهتمام به جنبش نرمافزاری ،کمک
یک مرحلهای
به تحقق و استمرار توسعهی پایدار کشور ،مدافع خالقیت ،ابتکار و نوآوری و ...؛ و
عمدهترین شاخصهای اجرایی -خدماتی استاد مطلوب دانشگاه اسالمی -ایرانی:
بصیرت سیاسی و مشارکت در مسائل سیاسی جامعه ،تالش برای ارتقای اعتبار دانشگاه
اسالمی -ایرانی در سطح ملی و بینالمللی و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی در
جهت رشد و تعالی جامعه است.
اردکانی و موسوی
()1392
-استفاده از فن دیماتل

بر طبق یافتههای این تحقیق ،شاخصهای پژوهشمحوری ،دانشگرایی،
تخصصمحوری ،معرفتشناسی و پاسخگویی در برابر نیازهای جامعه ،فنگرایی،
تخصصمحوری و مهارتآموزی ،تأثیرگذارترین شاخصها و عوامل در راستای تحقق
یک دانشگاه تمدن ساز میباشند.

رحمانی و شاهحسینی،
پور عزت ()1392
کیفی و انجاممصاحبههای نیمه
ساختاریافته

در این مقاله ،محقق پس از طی مراحل تحقیق ،شایستگیهای مطلوب دانشآموختگان
را در قالب پنج تم اصلی با نامهای دانش ،رفتار ،مهارت ،تواناییهای ذهنی و ویژگیهای
شخصیتی به دست آورده است.
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نویسندگان(سال)
 -روش

مهمترین یافتهها
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نویسندگان(سال)
 -روش

مهمترین یافتهها

در این مقاله مؤلفههای مرتبط با دانشگاه اسالمی بهعنوان یک سازمان متعالی از
عربشاهی کریزی و
قرآن و نهجالبالغه استخراج و در قدم بعدی از نگاه قرآن کریم و نهجالبالغه به بحث و
همکاران ()1392
 پیمایشی -تحلیلی و توضیح راجع به هرکدام از مؤلفهها پرداخته شده است .مؤلفههای سازمان متعالی (کهمبتنی بر الگوی معادالت در اینجا از آن به دانشگاه اسالمی تعبیر میشود) در سه دستهی ارتباط با خدا ،ارتباط
با دیگران و ارتباط با خود ،تقسیم و در قالب الگوی نهایی پژوهش ارائه شده است
ساختاری
مهدی ()1392
-کیفی نظریهی مبنایی

در الگوی ارائهشده در این مقاله ،پدیده ،عوامل ِعلّی ،زمینهها ،شرایط محیطی ،راهبردها
و پیامدهای دانشگاه اسالمی شناسایی شده است .احیا و تعمیق باور دانشجویان به
ارزشهای اسالمی -ایرانی ،مقولهی کانونی الگوی فرهنگی نظریهی دانشگاه اسالمی
است .مواجهه با موضوع اسالمی شدن دانشگاهها باید یک مواجههی فرایندی و فرهنگی
باشد .تجلی اصلی دانشگاه اسالمی ،نفی تقلید و تأثیرپذیری ماشینی از الگوهای
فرهنگ دانشگاهی و فرهنگ عمومی غرب است .بر اساس الگوی حکومتی جمهوری
اسالمی ،دانشگاه اسالمی باید همزمان حاوی ارزشهای اسالمی و ایرانی باشد.

مروتی و همکاران
()1392
 -تحلیل محتوای کیفی

پژوهش حاضر ،دانشگاه مسئولیتپذیر را نهادی با سه مشخصه ذاتی یا سه مؤلفهی
طراحی چشمانداز
بنیادین هویت علمی ،هویت دینی و خدمتگزاری معرفی میکند و با ّ
مطلوب آن ،که متش ّکل از شاخصهای دانایی ،توانایی ،نیکویی و زیبایی است ،به
الگوسازی و ترسیم پیکر و چارچوب اسالمیاش پرداخته است

با توجه به پژوهشهایی که در حوزه تبیین ویژگیهای دانشگاه اسالمی در جدول
شماره  1ارائه شد ،معلوم میگردد که ویژگیها و شایستگیهای محوری دانشگاه اسالمی
تبیین نسبتاً خوبی گردیده است .اما بااینوجود نگاه نظاممند و چند سطحی که بتواند
ارتباطات بین عوامل اصلی را تشریح نماید ،ارائه نشده است؛ هرچند پژوهش حاجیپور و
بهادران ( )1391با یک نگاه نسبتاً راهبردی و با ادبیات مبتنی بر مدیریت منابع انسانی به
ارائه یک الگو اقدام نموده است .وجه تمایز این پژوهش برخاستن الگو از مضامین مستخرج
از بیانات مقام معظم رهبری خواهد بود و از دخالت دادن الگوهای پیشساخته در فرایند
استخراج و دستهبندی مضامین خودداری کرده است .پژوهشگران کوشیدند با مطالعه
منابع مرتبط ضمن جلوگیری از انجام پژوهش تکراری ،از ثمرات ناشی از ارائه نتیجه ها
و نکات کلی بهدستآمده از پژوهشهای دیگر استفاده نمایند.
-3روش تحقیق

دردهههایگذشته،تأکیدبرروششناسیکیفی،جایگزینتفوقوبرتریروششناسی
کمی شده است .یکی از مهمترین استراتژیهای پژوهش کیفی ،نظریهپردازی دادهبنیاد
ّ
است(داناییفردوامامی.)1386،همچنیندر سالهایاخیرگرایشبهانجامپژوهشهای

1. Glaser & Strauss
2. streubert & carpenter
3. Creswell
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کیفی ،بهویژه پژوهشهای منتشرشده مبتنی بر تئوری دادهبنیاد رو به فزونی است (اسدی
کمی
فرد و همکاران  .)1390چارمز بیان میکند که نظریه دادهبنیاد در مقابل مطالعات ّ
مطرح شد و با استفاده از قابلیتهای این روش بود که امروزه شاهد بالندگی و شکوفایی
پژوهشهای کیفی هستیم (چارمز.)2000 ،
روش نظریه دادهبنیاد :استراتژی تئوری مفهومسازی بنیادی ،نوعی روششناسی
عمومی برای تدوین تئوریها است (نوروزی و همکاران .)1393 ،نظریه دادهبنیاد ابتدا
در سال  1967توسط گالسر و استراوس ابداع شده و در کتاب مشهور آنها تحت عنوان
«کشف نظریه دادهبنیاد» منتشر گردید .آنها این روش را یکی از بنیادیترین کشفهای
روششناختی در علوم اجتماعی قلمداد کردهاند که میتواند به تولید معرفت متقن و
باورپذیر منتهی شود (گالسر و استراوس .)1967 ،1به عبارتی میتوان گفت روش داده
بنیاد یکی از انواع روشهای پژوهش کیفی است که هدف اصلی آن بیان فرآیندهای
اجتماعی و پرورش تئوری است (استرابرت و کارپنتر .)2011 ،2نظر گالسر و استراوس
آن بود که نظریهسازی بر اساس و با ارجاع به دادهها از طریق فرآیندی صورت گیرد که
آن را تحلیل استقرایی توصیف کردهاند .به نظر آنان ،این فرآیند به ساخت نظریهای
میانجامد که مناسب و کاربردپذیر خواهد بود؛ به این معنا که ضمن توضیح و تبیین
پدیده موردمطالعه ،آن را در عمل نیز پیشبینی میکند .در جمعبندی میتوان بیان کرد
که نظریه دادهبنیاد عبارت است از کشف و استخراج نظریه از دادههایی که بهطور منظم
در فرآیند تحقیق اجتماعی بهدستآمدهاند (استراوس.)1994 ،
رویکردها و مراحل نظریه دادهبنیاد :ک ِرس ِول )2005(3سه رهیافت متمایز در
نظریهپردازی دادهبنیاد را تحت عناوین نظاممند ،نوظهور و ساختگرا مطرح کرده است
که در این مقاله بهتناسب هدف پژوهش از رویکرد نوظهور بهره گرفتهایم که به نسبت
سایر رویکردها توصیفیتر است (گالسر و استراوس .)1967 ،درهرحال نوعی نظامیافتگی
در رهیافت منتخب به نظریهپردازی دادهبنیاد ،بر لزوم استفاده از حرکت از جزء به کل و
تحلیل دادهها تأکید میکند (استراوس و کوربین .)1990 ،که بهطور خالصه به شرح زیرند:
 کدگذاری باز :نامگذاری مفاهیمی که بیانگر رویدادهای قطعی و دیگر نمونههایپدیدهها هستند.
 کدگذاری محوری :رویههایی که از طریق آنها ،دادهها در فرآیندی مستمر با هممقایسه میشوند تا پیوند بعد از کدگذاری باز بین مقولهها مشخص شود.
 -کدگذاری انتخابی :به فرآیند انتخاب مقوله محوری ،پیوند نظاممند آن با دیگر
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مقولهها،ارزشگذاریروابطآنهاودرجمقولههاییکهنیازبهتأییدوتوسعهبیشتریدارند.
 بر اساس این رویهها ،ابتدا نکات کلیدی دادهها احصا و برای هر نکته یک کد معینمیشود و سپس با مقایسه کدها ،چند کد که اشاره به یک جنبه مشترک پدیده موردبررسی
را دارند ،عنوان یک «مفهوم» به خود میگیرند .آنگاه چند مفهوم یک مقوله و چند مقوله
در قالب نظریه متجلی میشود (.)Yvonne، 2001
 -4یافتههای توصیفی

بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،بیانات مقام معظم رهبری با اقشار مختلف در طی
زعامت ایشان مورد بررسی واقع شد که در این میان و عالوه بر  11سخنرانی کام ً
ال
مرتبط ،حدودا ً  95سخنرانی کلیدی و مهم دیگر نیز مبنای پژوهش قرار گرفت .نمونهای
از تجزیهوتحلیل یافتهها در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  -3نمونه ای از کدگذاری باز و استخراج نکات کلیدی ،مفاهیم و مقولهها
نشانگر
PA1

نکات کلیدی

مفاهیم

تأثیر جهاد
پیشرفت علمی و فناوری ،این افزایش تعداد عالم و دانشمند
و شهادت
و دانشجو و محقق و پژوهشگر ،اینها همه به برکت خون
پیشرفت علمی
شهدا است.

مقوله
سیاست کلی
دانشگاه وظیفه
ارکان نظام علمی

PA2

من پیشبینی میکنم در سالهای آینده به برکت این بیداری
جوانانهی شما و توجه به علم و توجه به آرمانها و احساس
مسئولیتی که انسان در نسل جوان مشاهده میکند این شتاب
مضاعف خواهد شد.

آرمانگرایی
بیداری علمی

بستر محیط
دانشگاه

PA3

یعنی یکی از مسائل مهم در پیش روی شما ،حفظ حرکت
علمی در دانشگاهها است.

حفظ حرکت
علمی

وظیفه محوری
دانشجو

PA4

اما حاال همه همتشان این است که هر چه بیشتر شعله علم را
و تحقیق را توی محیط دانشجویی برافروخته کنیم.

جریان علم و
تحقیق

سیاست خرد
دانشگاه

PA5

من با اهتمام به دانشجو ،شنیدن حرف دانشجو ،نوازش کردن
دانشجو و کمک کردن به دانشجو صد درصد موافقم.

توجه به
دانشجویان

تاکتیک دانشگاه

PA6

رابطه بین کشورها درزمینه علم باید رابطه صادرات و واردات
باشد ،یعنی در آن تعادل و توازن وجود داشته باشد.

تراز علمی

چشمانداز نظام
علمی

همچنین درمجموع  477مفهوم مشخص گردیده است که در قالب  14مقوله
طبقهبندی شدند .جدول شماره  ،4جمعبندی آنها را نشان میدهد:

مفاهیم

رسالت
دانشگاه

تقویت بنیه علمی کشور ،تقویت روحیه و نشاط انقالبی دانشجویان ،تبادل علمی با
دنیا ،مرکز علم و آگاهی ،مرکز تحرک و فعالیت ،حساسیت در برابر پدیدههای نامطلوب،
توجه محوری به دانشجو ،نیاز به کار عمیق و بنیادین علمی در آموزشوپرورش ،ارتقای
محتوای کتب درسی ،اهمیت دادن به نقش و منزلت معلم ،،یاددادن تفکر اسالمی به
دانش آموزان ،تولید کتاب مناسب در عرصههای فکری ،تأمین امنیت اخالقی و فکری
محیط تحصیلی ،حمایت مادی و معنوی از معلمان ،سرعت مضاعف در زمینه تعلیم و
تربیت ،تقویت بنیه دینی و سیاسی دانش آموزان ،ضرورت مبارزه مدرسه و دستگاههای
فرهنگی با کفر و ظلم و استکبار

چشمانداز
دانشگاه

مرجعیت علمی ،نواندیشی علمی ،تحول در نظام تعلیم و تربیت ،تحول در
آموزشوپرورش ،ترویج آزاداندیشی ،نهضت نرمافزاری و تولید علم ،گفتمان سازی
علمی ،اسالمی سازی علوم

اهداف
دانشگاه

پرورش دانشجو کارآمد و متعهد ،دانشگاه اصولی ،اعتال طلب ،روبه مردم ،فعال و پرنشاط
علمی ،دانشآموختگان متعهد ،متخلق و متدین ،دانشگاه اسالمی ،تربیت نیروی انسانی
نخبه و عالم ،شناسایی نخبگان علمی هر منطقه ،شناسایی و معرفی نخبگان ،ارتباط با
نخبگان دانشگاهها ،برنامهریزی برای تربیت نخبگان ،شناسایی ،جذب و هدایت صحیح
استعدادها ،لزوم حل مسائل نخبگان توسط دستگاههای مسئول ،لزوم شناسایی و
پرورش و هدایت استعدادها ،حمایت از نخبگان

سیاست
دانشگاه

جریان آرمانگرایی ،جهاد علمی (جهتگیری شهدا) ،رشد کیفی و کمی ،جریان بخشی
علم و تحقیق ،ارزشگذاری معنوی ،بهبود مستمر ،شاگرد محوری ،تبادل علمی با
سایر کشورها ،برنامهریزی علمی بر اساس واقعیتها و نیازها ،جلوگیری از فرار مغزها

راهبردهای جنبش نرمافزاری ،زنده کردن روح نوآوری ،ایجاد احساس عزتنفس ،مولد علم بودن،
دانشگاه توجه به دانشجویان (فراهم کردن امکانات علمی) ،مبارزه علمی با شبهات ،اعزام
دانشجویان به خارج از کشور ،زنده کردن دین در دانشگاهها ،فارغتر کردن اساتید،
گزینش عناصر انقالبی ،کرسی آزاداندیشی ،گروهمحوری ،ارتقاء اعضای هیئتعلمی،
آموزش عملی ،ضرورت پرورش نیروی انسانی ،آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در
سطوح گوناگون ،پرورش و شکوفایی استعدادها ،تشویق خالقیت و نوآوری علمی،
تربیت متخصص علمی ،تعلیم و تعلم با نیت عبادت ،تربیت دینی و تقویت روحیه
انقالبی دانشجویان ،نیاز حوزه به نظام تعلیم و تعلم ،تقویت روحیه انقالبی در دانشگاه،
تربیت نیروی حزباللهی در دانشگاه ،تربیت دانشجویان متدین ،تربیت نیروی علمی
معتمد در دانشگاه،
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پوشش اهداف انقالب اسالمی و تئوری پردازی

پوشش اهداف انقالب اسالمی و تئوری پردازی

مقوالت
سطح 2

مقوالت
سطح 1

جدول  -4فهرست جمعبندی شده مفاهیم و مقوالت
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مفاهیم

ویژگیهای شاداب و پرنشاط ،محیط دینی و ارزشهای اسالمی ،محیط صفا ،خلوص و حقیقتجویی،
محیط
محیط علم و تحقیق (علم در آن ارزش حقیقی باشد) ،بالیدن شخصیتهای علمی،
دانشگاه
جوشش استعدادها ،محیط نوآوری ،نوزایی ،نوگرایی ،شناسایی علما و دانشمندان هر
منطقه ،تجلیل از چهرههای علمی برجسته ،الگو قرار دادن عالمان بزرگ دینی در
زمینههای مختلف علمی ،برنامهریزی رسانه برای ایفای نقش در نهضت تولید علم،
بازگو کردن پیشرفتهای علمی در سطح جامعه ،گفتمان شدن نهضت نرمافزاری و
تولید علم در دانشگاهها ،استمرار نهضت تولید علم ،تکریم اندیشمندان انقالب اسالمی
ارتباط محیط دانشگاه با آن
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مقوالت
سطح 2

مقوالت
سطح 1

پویایی
دانشگاه

فضای خواستن ،مطالبه کردن و داعیه داشتن ،محیط شوق به علم ،عدالت و آزادی،
محیط نشاط علمی و سیاسی ،محیط ایمان و عمق معرفت دینی ،محیط روشن و
دست یافتن به قلمروهای جدید از علم ،تغییر و تحول سریع ،تولید محتوای کتابهای
موردنیاز جامعه ،ایجاد مراکز تحقیقی و خالقیت علمی ،،احتیاج کشور به راههای میانبر
جهت پیشرفت علمی ،کشف راههای میانبر در تولید علم ،تدوین موضوعات پژوهشی
توسط دانشگاهها برای پر کردن خألهای کشور ،لزوم رسیدن به مرزهای جدید در علم،
تقویت روحیه جهادی برای کسب علم و تحقیق

نیازهای
اسالمی
اولیه
دانشگاه

آرمانگرایی ،بیداری علمی ،ایمان محوری و نیاز به تقوا ،علم محوری ،ارزشهای اسالمی،
روابط اسالمی ،علم همراه با ایمان ،معنویت و اخالق ،نواندیشی علمی در دانشگاهها،
تشکیل کرسیهای آزاداندیشی ،باال بردن قدرت تحمل ،شنیدن نظرات مخالف و نقد
علمی و تخصصی آنها ،رعایت نزاکت و ادب در طرح و نقد نظریات علمی مختلف و
گوناگون ،لزوم حمایت از خالقیت و نوآوری

اندیشه
استاد

فعال ،پرنشاط ،مبتکر ،پرانگیزه ،کوشا ،عالقهمند ،متعهد ،پاکدامن ،صبور و مؤمن ،بهروز
بودن (وقت مطالعه داشتن) ،روحیه جهاد و دلسوزی ،عشق به اسالم ،انقالب و غرور ملی،
دینی ،آگاهی از جریان جهان ،سیاست زده و سیاسیکار نباشد (دانستن ایرادی ندارد)

مأموریت
استاد

هدایت متعلمین به دانایی و معرفت ،جاری کردن چشمه استعدادها در افراد ،شکلدهی
هویت نسل جدید ،پیشرفت علمی و پیگیری عقالنیت علمی در میدان معرفت دینی،
پرورش افراد فرزانه ،آگاه و کارآمد عاقل ،عالم ،خویشتندار و نافذ ،هدایت و حمایت
نخبگان (نخبه پروری) ،نوآوری نظری (ارائه یک نظریه نو) ،هدفمند عمل کردن ،پرورش
انسان خوشبین ،با امید و اهل کار جمعی ،خدمات حین و پس از آموزش (برگزاری
کارگاههای آموزشی ،برگزاری اردوهای علمی ،اهداء جوایز به نوآوریها) ،حضور اساتید
در دانشگاه ،رشد دانشجو (آگاهی بخشی) ،دینمحوری استاد ،امیدبخشی به دانشجو،
افزایش قدرت تحلیل دانشجو ،مدافع خالقیت ،نوآوری و ابتکار ،تأثیر بنیادین در سطح
کشور ،تأثیرگذاری درروند تاریخی و مرزبندی فرهنگی یک ملت ،ترغیب دانشجویان
به تولید علم ،فرماندهی ،نقش تأثیرگذار در محیط دانشجویی

اندیشه
دانشجو

تعهد و عمل اسالمی ،ضد استکبار و ضد سلطه خارجی ،عمیق ،منظم ،مسئول بودن
نسبت به مسائل انقالب ،جستجو کننده آرمانهای انقالب ،امیدواری ،قدرت تحلیل
سیاسی ،هوشمندی ،کمک به یکدیگر ،تعامل دانشجو با محیط ،درس خواندن از
روی عالقه

مأموریت
دانشجو

پیش برندگان و پایههای اصلی انقالب ،موتور حرکت جامعه ،آینده سازی کشور ،نقش
سازندگی ،ترسیم حرکت عمومی ،پرسشگری ،نقش افسری ،پیشرفت علمی ،پیگیری
عقالنیت علمی ،افزایش بصیرت ،سهیم بودن در مسائل جامعه ،خودسازی علمی و
عملی ،نوآوری نظری (آوردن حرف نو به میدان اندیشه) ،حفظ یکپارچگی ،حفظ حرکت
علمی ،هدفمند عمل کردن ،افزایش آگاهی نسبت به امروز ،دیروز و فردا ،درس خواندن
خوب ،تهذیب اخالق ،ورزش

ارائه الگوی دانشگاه اسالمی مبتنی بر ابعاد اساسی آن :با استخراج مفاهیم و مقوالت
مربوط به آراء مقام معظم رهبری دامت برکاته نهایتاً الگوی زیر ارائه گردید .الگو شامل
سه سطح تطوری اهداف است که باعث ریزش سیاستهای کالن در قالب چشمانداز،
راهبردها و اهداف است .درصورتیکه سیاستهای کلی دانشگاه برآمده از اهداف انقالب
اسالمی بوده و ظرفیتهای دانشجویی و نظام دانشگاهی که تبلور آن بنا بر فرمایشات
مقام عظمای والیت در اساتید متقی و عالم بروز میکند را در نظر گیرد ،میتواند
دانشگاه اسالمی را برای حل مسائل محیط خود آماده کند.
الگوی ارائهشده در اختیار چند تن از خبرگان دانشگاهی قرار گرفت که پیشازاین
سابقه پژوهش در آثار و بیانات معظم له را داشتهاند .با جرحوتعدیلهایی الگوی اولیه
ارائهشده بهصورت الگوی ارائهشده نهایی زیر مورد تأیید قرار گرفت.

شکل  -3الگوی دانشگاه اسالمی مبتنی بر شناسایی ابعاد شناساییشده در فرایند پژوهش
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نقش دانشجوی انقالبی

مقوالت
سطح 2

مقوالت
سطح 1

مفاهیم
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بررسی روایی و پایایی الگو :در پژوهش حاضر روایی الگوی نهایی از دو طریق تأیید
گردید .اول :الگو در اختیار  11نفر از اساتید دانشگاهی که صاحب تألیفاتی در حوزه
دانشگاه اسالمی ،مدیریت اسالمی و مانند آن بودند قرار گرفت .از میان  11نفر مذکور
 4نفر دارای تألیفاتی در اندیشه مقام معظم رهبری دامت برکاته نیز بودند .گروه
مذکور با اندکی تغییرات که در الگو اعمال گردید ،الگو را مورد تأیید نهایی قرار دادند.
دوم :با توزیع پرسشنامه طیف لیکرت  7تایی از اساتیدی که کلیت الگو را تأیید کرده
بودند ،خواسته شد اجزای الگو را تأیید نمایند و میزان موافقت بر بندهای آن را بهطور
جزءبهجزء مشخص نمایند .با انجام این کار تمامی اجزا نمره باالتر از  4.5کسب کردند
و مورد تأیید قرار گرفتند.
-5جمع بندی و پیشنهادها

در این مقاله تالش شد تا بسته مفهومی دانشگاه اسالمی با مؤلفههای سازنده آن و تبیین
هر یک از مؤلفهها از منظر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی ارائه شود .در راستای این تالش
و با کمک تئوری دادهبنیاد ،ده مقوله اصلی با عناوین رسالت دانشگاه ،چشمانداز دانشگاه،
اهداف دانشگاه ،سیاست دانشگاه ،راهبردهای دانشگاه ،جنس محیط دانشگاه ،بستر
دانشگاه ،نقش استاد ،نقش دانشجو ،جنس محیط دانشجویی احصا و مبنای دستهبندی
مقوالت قرار گرفت .در سطح دوم مقولهبندی ،مقوالت سطح اول در یک نمای کالنتر در
ابعاد کالن ارتباطات داخل و بیرون دانشگاه ،استاد متقی و دانشمند و دانشجوی انقالبی
طبقهبندی شدند که در راستای پوشش اهداف کالن انقالب اسالمی و نظریهپردازی برای
تأمین نظریات و حتی در موارد موردنیاز محصوالت کاربردی فعالیت نمایند.
در الگوی نهایی ارائهشده کوشیده شد تا در یک نظام واره ارتباط غیرقابل انفکاک ابعاد
شناساییشده نمایش داده شود و با تأیید تنی چند از خبرگان دانشگاهی که با اندیشههای
مقام معظم رهبری دامت برکاته آشنایی مناسبی دارند ،الگو جرحوتعدیلهایی یافت و
به صورتی که در قسمت ارائه الگو بیان شده است ،منعکس گردید.
واقعیت این است که امروزه بیش از هر زمان دیگری ،دانشگاه عالوه بر کارکردهای
علمی ،دارای نقشی اساسی و جدی در هدایت جامعه است .دانشگاه بهعنوان یکنهاد
پیچیده فرهنگی و کانونی مهم ،به انتظام اخالقی و اجتماعی جامعه کمک میکند .افزون
بر این ،جامعه را برای تسلط بر رویدادهای مهم آینده توانمند و مهیا میکند .نوآوری و
الگوسازی در تولید علم و معرفت ،ارتقاء سطح فرهنگ عمومی در جامعه و عمومی کردن
ارزشها و هنجارهای تمدنی ،گفتمان سازی و ایجاد تمثیلها و الگوهای مبین و قوام
دهنده تمدن نوین اسالمی ،ترویج اخالق و اخالقمداری در جامعه از پیامدها و تأثیرات
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دانشگاه در جهت تمدن سازی است.
یافتههای تحقیق حاضر نشان داد الگوی نهایی حرکت به سمت دانشگاه اسالمی
مشتملبرسهمحور«دانشجویانقالبی»«،استادمتقیوعالم»و«اهدافانقالباسالمی»
است که در بستر همافزا و تکاملی اهداف ،چشمانداز و رسالت دانشگاه ارائه گردید .این
مهم امکان ترسیم افق حرکت دانشگاههای ایران اسالمی برای دهههای آتی را فراهم
میسازد و به مصون ماندن از انحراف در گفتمانها ،برداشتها ،برنامهریزیها ،فعالیتها
و نظایر آن کمک خواهد نمود.
میتوان تحقیقات دیگری را نیز پیشنهاد نمود که در کنار تحقیق حاضر بهعنوان
منظومهای معنادار ،جایگاه مناسبی در ادبیات تبیین دولت اسالمی برای آنها متصور
شد .لذا موضوعات ذیل دراینباره پیشنهاد میشود:
• تصویرپردازی سازمان مطلوب دانشگاه اسالمی
• تصویرپردازی تعامل هم افزای دانشگاه و حوزه علمیه
• پایش و بازبینی محتوای درسی ارائهشده در دانشگاههای کشور جهت حرکت به
سمت دانشگاه اسالمی
• ترسیم دانشگاه مطلوب اسالمی با توجه به اقتضائات دولت اسالمی و تمدن اسالمی
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