
 

 

 
 

 سازيتمدن مسير در ملی دفاع عالی دانشگاه راهبردهاي مقاله پژوهشی:

 ش. هـ 4141 افق در   

.1.20084897.1400.19.86.13.020.1001 
 اسماعيل احمدي مقدم1

 41/41/4111 پذیرش مقاله:                                                                   41/10/4111دریافت مقاله: 

 چكيده

 ندون   تمدد   تحقق راستاي در اسالمي انقالب دوم گام به موسوم بيانيه در (العالي مدظله)قوا كل معظم فرمانده

 داراي «ملدي  دفدا   عدالي  دانشدگاه » چارچوب، همي  در. شدند قائل ها دانشگاه براي اي ونژه نقش اسالمي،

 همچندي   و اسدالمي  جامعده  و اسدالمي  دولدت  ساخت مرحله براي شانسته مدنرا  تربيت در اي ونژه نقش

 راهبردهداي  ارائه مقاله ان  هدف. است مسلح نيروهاي و ملي سطح در گيري تصميم فرانند در فعال حضور

 تدرا   در پيشدرو  دانشگاه نک عنوا  به ملي دفا  عالي دانشگاه براي كاركرد و نقش ان  انفاي چگونگي براي

 روش، لحاظ به و كاربردي هدف، لحاظ به حاضر تحقيق. است شمسي هجري 1111 افق در اسالمي انقالب

 داده) مصداحبه  انجدام  با و شناسي پيشينه نظري، مباني مرور ا  پس كه آند مي شمار به اكتشافي نو  ا  كيفي

 و تکميدل  نهداني  مددل  و گردآوري تحقيق هاي داده راهبردي، مدنرنت حو ه خبرگا  ا  نفر 11( كيفي هاي

 سدا ي   مينده  در مؤثر نقش انفاي براي ملي دفا  عالي دانشگاه پژوهش، هاي نافته براساس. است شده ارائه

 را است آمده دست به خبرگا  با مصاحبه ا  كه را راهبردهاني و كال  اهداف باند اسالمي نون  تمد  تحقق

 راهبدرد  95 مجموعدا  اهدداف،  ان  تحقق براي و شده تشکيل كال  هدف 7 ا  شده ارائه مدل. بخشد تحقق

 .است گردنده احصاء

.كال  اهداف اسالمي، نون  تمد  ملي، دفا  دانشگاه راهبرد،واژگان کليدي:   
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 مقدمه  

 يدگرگدون و انجداد مسدتمر    يخنتدار  يداشته ها كليهقدرتمند در عصر حاضر اتکا به  يداشت  كشورال مه 

 يمد  قند طر  نتنها ا  ا است و تيراننا و تياسالم يعننما  يدو پاره تمد  مل يفرهنگ يمحتواحاوي اق خلّ

دانشدگاه حلقده اتصدال و تعدادل      ر،يمس  نشد. در افائق  غربتمد  سا ي  کسا ن  يبر موج سهمگ ميتوان

 يتنكده بده بركده هدو     يتنمتعددد هدو   يبارهدا ناسدت. تجميدج جو   ياسالم را نجامعه بزرگ ا يبخش تمدن

 يتنشدناخت هدو   يهدا  ا يجوشد و به بن يدانشگاه م طيكه ا  مح يعرفتبا دانش و م شده، رنكشورما  سرا 

در  ينداههن يتفداهم ب  جداد نو ا ياست. پر كرد  شدکاف تمددن   رسّيمختلف آگاه است، م يتمد  ها يو تمدن

 يراند نا  نآرما  تمدد  ندو   يو با سا  ايبه اح يابيدست تنو در نها يراننمسلما  ا يستيو چ يستيشناخت ك

 راند امدر مهدم اسدت        ند ا يو بررسد  يدگيدانشگاه در رس تننقش و مأمور فنبا تعر ا مندين ،اسالمي –

دهندده   ليتشدک  ياصدل  يا  سدتونها  يکد نكه خدود   يعلم و دانش در حال يدانشگاه به عنوا  كانو  محور

بدر   يو اساسد  ياست، لداا نقدش محدور    يتمدن يابعاد مفهوم رنتمد  است، بسترسا  توسعه و ساخت سا

دانشدگاه  در اولي  دنددار هيئدت امنداي    (. در همي  راستا، 181-189: 1888)خرمشاد و آدمي،  عهده اوست

انشا  هدف پي رنزي تمد  انراني اسالمي را طدر  و بده نقدش     )مدظله العالي(دفا  ملي با فرمانده معظم كل قوا

ان  دانشگاه در تحقيق ان  هدف بزرگ اشاره نمودند. با گاشت چهار دهده ا  عمدر انقدالب اسدالمي و بدا      

سوم به گام دوم انقالب، مجددا با اشداره بده   گار ا  مرحله انقالب و نظام سا ي در كشور انشا  در بيانيه مو

انساني مادي و موقعيت ژئوپليتيکي كشور به شکل عملياتي هددف دسدتيابي بده تمدد  انراندي       ظرفيت هاي

اسالمي را طر  نمودند و دانشگاه دفا  ملي در ان   مينه داراي  نقش ونژه اي در تربيدت مددنرا  شانسدته    

در گيدري  ور فعدال در فرانندد تصدميم    ضامعه اسالمي و همچني  حبراي مرحله ساخت دولت اسالمي و ج

 باشد.   مسلح ميسطح ملي و نيروهاي 

قدانو  ارتدش    تارنخچه تاسيس دانشگاه به قبل ا  وقدو  انقدالب اسدالمي بدر مدي گدردد و بعدد ا  آ  در        

 در سدال و  1دتشکيل دوره و دانشگاه علوم استراتژنک تصرنح گردن 1888در سال جمهوري اسالمي انرا  

                                                           
سياست كلدي نظدامي و   دوره ان  دانشگاه براي آمو ش، مطالعه و تحقيق در  مينه : دانشگاه علوم استراتژنک»قانو :  91. ماده 1

سدتاد و دارنددگا  مددار      التحصيال  دانشکده فرماندهي وفارغ كشور در امور دفاعي به مدت نک سال خواهد بود. خط مشي

كارمندا  كه داراي مدر  تحصيلي فوق دومي و همچني سرتيپ فوق ليسانس و دكتراي مورد نيا  ارتش در درجات سرهنگي و

مقامدات مملکتدي كده نظدامي     . سه بار حق شركت در ار نابي و مسابقه ورودي ان  دانشگاه را دارند د،باشنليسانس و باالتر مي

و  دارند و همچني  فرماندها  و مدنرا  رده باالي سدااه پاسددارا    هانينبوده ولي به نحوي ا  انحاء در مسائل دفاعي مسئوليت

ستاد مشتر  مکلف است نسبت بده تشدکيل   . ان  دانشگاه را طي نمانندتوانند معرفي شوراي عالي دفا  مي نيروهاي انتظامي با
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بدا   1859 در سال ودانشگاه به ستادكل نيروهاي مسلح واگاار و منتقل  1881 گردند. در سال تأسيس 1871

مركز تحقيقات راهبدردي بده دانشدگاه    ، بخش هاي تحقيقاتي آ  مجموعه به همراه انحالل معاونت راهبردي

و تحقيقدات صدرفا در    شدته اي آمو شدي دا هد گردند. تا ان   ما  دانشگاه صرفاً فعاليت ادغامدر آ  و منتقل 

مدرسده حکمراندي در    1857گرفدت. در سدال  هاي دانشجوني و مطالعات گروهي انجام مدي قالب پانا  نامه

 سا ي و تربيت مدنرا  راهبردي كشور تأسيس گردند.همتادانشگاه با هدف توانمندسا ي و 

تدوا  درنافدت كده     دكل نيروهداي مسدلح مدي   بامراجعه به فرمانشات و تدابير فرمانده معظم كل قدوا و سدتا  

دانشگاه فاصله  نادي با نقطه آرماني در پاسخ به انتظارات ا  خود دارد. با مطالعه برنامده دانشدگاه و ار ندابي    

توا  درنافدت كده دانشدگاه نيدا  بده ندک برنامده و راهبدرد          مي، ا  دانشگاه 1855عملکرد ستادكل در سال 

د كه پرداخت  به آنها )گرچه كارهاي مفيددي نيدز   رهاني داها و خروج ا  گردابهعملياتي براي گار ا  گلوگاه 

اي باشدند كده قابليدت اجدرا،     سا د و ان  راهبردهدا باندد بده گونده    دور مي مسير خودهستند( آ  را ا   ابعض

داشدته  هدا و تيييدرات محيطدي را    رو  نگهداري داشته و توا  مواجهه با عدم قطعيدت هار نابي و توسعه و ب

. اسدت « دانشگاه عالي دفا  ملي براي دوره ده ساله آنندده  راهبردهاي»تدون   لاا مسأله در ان  تحقيق: .باشند

سعي مي شود با بهره مندي ا  نظرات خبرگا ، راهبردهاي مدؤثر بدراي تبددنل دانشدگاه عدالي      در ان  مقاله 

 راحي و تدون  شود.دفا  ملي به نک دانشگاه تمد  سا  و در ترا  انقالب اسالمي ط

 مبانی نظري

 پيشينه شناسی تحقيق 

و « سدا ي تمدد  »و همچندي   « دانشگاه ترا  انقالب اسالمي»و « دانشگاه اسالمي»مقاالت بسياري در حو ه 

نگاشته شدده اسدت. در ادامده بده معرفدي      « دانشگاه عالي دفا  ملي»و همچني  دربارۀ « تمد  نون  اسالمي»

 ات مرتبط با پژوهش حاضر اشاره مي شود.برخي ا  مهمترن  تحقيق

 های مرتبط. مروری بر پژوهش0جدول 

 نافته هاي تحقيق سال اسم نونسنده ردنف

، يدهکرد ينيمب يعل 1

 ،يسلمان احمد

در  یدفاا  ملا   یدانشگاه عاال  یراهبرد تیریدانشکده مد تیمامور هيانيب»مقاله  1851

با هدف تددون  بيانيده مامورندت بدا نگداه آنندده نگداري        ، «روزآماد ینظام آموزش

                                                                                                                                              
)مركز پدژوهش هداي مجلدس    « آ  را تهيه و به تصونب شوراي عالي دفا  برساند ان  دانشگاه اقدام و اساسنامه و مواد آمو شي

 (.1888شوراي اسالمي، 
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درسددطح راهبددردي مدددنرنت بددراي دانشددکده مدددنرنت راهبددردي تنظدديم شددده    يننالد يمحمود مع 

 متمدانز  امتيدا   پاسدخگوني و  كال  هاي حو ه تعيي  در تحقيق ان  نوآوري  است.

 حدو ه  در بدونژه  حدو ه  هدر  اساسدي  اهدداف  تعيدي   و راهبردي مدنرنت دانشکده

 نيدات  بنددي  رتبده  گرچده  اسدت  ان  بيانگر تحقيق نتانج. ميباشد مدنرنت راهبردي

هاي كال  پاسخگوني نعني  تعليم و تربيدت، خددمات اجتمداعي     حو ه و راهبردي

و در نهانت توليد و نو اني علمي متفاوت مي باشد اما ان  تفاوت با توجه بده عددم   

داراي  %59طميندا   تانيد فرضيه معنادار نيسدت. و حدو ه هداي مداكور در سدطح ا     

 .باشند مي  اولونت نکسا 

، يشاه مراد يمرتض 2

 يمحمد شاه محمد

 يدفا  ملد  يدانشگاه عال يعناصر چهارگانه برنامه درس يها يژگنو  ييتع»پژوهش  1111

 يعناصدر چهارگانده برنامده درسد     يهدا  يژگد نو  يدي با هدف تع، «يابتنائ کردنبا رو

نشدا  داد   جنانجدام شدد. نتدا    نيابتنا هندفا ، براساس نظر يدانشگاه و پژوهشگاه عال

در  يو نظدام  يعلمد  ،يو پژوهشد  يبا مراكدز آمو شد   يكه در عنصر هدف، همکار

در عنصدر   يمشداركت  ياسدتفاده ا  راهبردهدا   ،يريادگند -ياددهند  يعنصر راهبردها

ر در عنصد  تند گفتمدا  و درنها  ا مندد يو ن زيد برانگ الشمحتوا، استفاده ا  مباحث چ

 قرار گرفت. ديمورد تاك يابيو خودار ش يگروه يابياستفاده ا  ار ش ،يابيار ش

، يعباس چهاردول 8

 وند وسفن يمهد

 يا هدا يبدر ن  يمبتند  يانسدان  يهدا  هنتوسعه بهتر سدرما  يمدل برا يطراح»پژوهش  1855

 ي)موردمطالعده: دانشدگاه و پژوهشدگاه عدال     ا ندانشجو يو آمو ش يگر  ييخودتع

 هنتوسدعه بهتدر سدرما    يبدرا  يمدل يباهدف طراح «(يراهبرد قاتيو تحق يدفا  مل

 جنانجدام شدد. نتدا    ا ندانشدجو  يو آمو شد  يگر  ييخودتع يا هايبا ن يانسان يها

 هنسدرما  يوفادار ،يبرتر احساسنشا  داد كه نگرش نسبت توسعه،  ،يعامل ليتحل

فرهند    ،يگداار  اسدت يس ،يو بررسد  ينيتوسدعه گدرا، بدا ب    يرهبر ،يانسان يها

 يانسدان  يهدا  هنسدرما  يو فضدا  يانسدان  يهدا  هنسرما يبرابر ،يانسان يها هنسرما

  يبد  يارتباط مثبتد   يدهند. همچن يم ليرا تشک يانسان يها هنسرما تنرنعوامل مد

 يانسدان  يهدا  هنسدرما  تنرنكنندده مدد   ليو عوامل تسده  يروانشناخت يتوانمندسا 

مطالعه كامال مشخص است كه توجده بده    يها افتهنبر اساس   نوجود داشت. بنابرا

 تنرنو توسدعه مدد   يارتقدا  يبدرا  يو آمو شد  يتيشخص ،ياسيس ،يعوامل فرهنگ

 .رديمورد توجه قرار گ دناست كه حتما با يمهم و ضرور يانسان يها هنسرما
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 مفهوم شناسی  تحقيق
 دند در دائدره المعدارف جد  . بده كاررفتده اسدت    «1يتيورسد يونن»برگردا  واژه  يبرا« دانشگاه»كلمه   :دانشگاه

گرفتده شدده اسدت كده      «تاسيورسد يونن»  يا  كلمده التد   «يتيورسد يونن»گونه آمده اسدت كده     نا کا،يتاننبر

و  ميمؤسسده تعلد  »واژه نامه آكسفورد، دانشگاه را  .است« انجم  مدرسا  و پژوهشگرا »اصطالحا به مفهوم 

)نجدارا  طوسدي و    نمدوده اسدت   فند تعر« و انجدام پدژوهش  كسب مددر    يبرا يدر سطو  عال تيترب

 (.99: 1858همکارا ، 

 جيوسد  ي. مؤسسده علمد  2و تعلم داندش    ميدانش، محل تعل ي. جا1 ي:دانشگاه در ليت نامه دهخدا به معنا

كده ممکد  اسدت     ميكند  يرا مشداهده مد   فنا  تعار يباشد. در كل انبوه يچند دانشکده و مؤسسه م شامل

اسدت؟   تباهم تعارض داشته باشند. دانشگاه محل آمو ش است؟ محل پژوهش است؟ محل انتقال اطالعا

 ليد قب  ند اسدت؟ و ا  ا  يريادگند اسدت؟ دانشدگاه محدل     نيجدو  قدت يو حق نيجو لتيدانشگاه محل فض

دانشدگاه  . كندد  يكرده و آمو ش و پژوهش م تيفعال يگوناگو  علم يدانشگاه جامج در حو ه ها .سواالت

 شده نو فعدال و شداداب، ابزارهدا و اند    اند ونو است. دانشدگاه پ  يها و طر  ها شهنخاستگاه اند ا،يدر تمام دن

 يفدا ناجتما  و اقتصداد مدؤثر باشدد، ال مده ا     يتواند در رشد فرهنگ يكند و م يرا خلق م  نآفر يترق يها

مختلدف   يدر دانشگاه و ارتباط آ  با حدو ه هدا   شننواندي ها تيدانشگاه ها حضور شخص ينقش ا  سو

 ت،يد است كه قادر است روحيده خالق  يمکان  نتريو اساس  ندانشگاه مهم تر. است يعلم و فناور شه،ناند

 يرنهخدا   نبهداتر هدا ا  گدرا   و اعتماد به نفس را در نسل جوا  شدکوفا سدا د دانشدگاه    يابتکاره خودباور

 يهدا بده اربداب رجدوع    سدا ما    ند در واقدج در ا . دارد اريو توسعه در اخت شرفتيپ يهستند كه جامعه برا

 يدگيد چيمختلدف، پ  يا هدا ينظام است. وجدود تخصدص بداال و ن     نشود كه خود، محصول ا يخدمت م

هدا و مراكدز آمدو ش    دانشگاه يرنپابيآس زين يطيحكند. تحوالت م يآنها را دوچندا  م تنرنو مد تيماه

را قائدل   يدوگانهدا  تند خدود هو  يبرا دنها باالبرت و وتو  معتقدند كه دانشگاه .است داده شنرا افزا يعال

 يتنآ  اسدت و هدو   کندئولوژند و ا يسدنت  رنو قاعده گرا( كه همدا  تصدو   يفي)تکل يهنجار يتنشوند: هو

همانندد   يرا مددنظر دارد و در آ ، دانشدگاه بده نهداد     نده ناثربخش بود  نسبت به هز رنكه تصو مندگراسود

 (.78: 1855)جوانبخش و همکارا ،  ماند يم گرند يخدمات يكسب و كارها

 يو بدرا  يانقدالب اسدالم   يعند نآ   ريد كه با توجه به نظام شدامل و فراگ  يدانشگاه: یدانشگاه تراز انقالب اسالم

شدده و لداا    يو طراحد  فنانقدالب بدا تعر    يامام دگاهنانقالب، منطبق بر د  نا يتحقق اهداف و آرما  ها

                                                           
1 University 
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اسدت و   يانقدالب اسدالم   يهدا  يژگنها، كاركردها و و يا منديمتناسب با ن يا  دانشگاه اسالم ژهنو يقرائت 

)بر ندوني و   كندد  يمد  فدا نا يبده درسدت   يسراب توسعه غربد  ان ياسالم  ننقش خود را در دوگانه تمد  نو

 (.  21: 1858همکارا ، 

 يو انقدالب اسدالم   يبا اسدالم انقالبد   ،يو اخالق يپرورش ،يپژوهش ،يهمه ابعاد آمو ش يدر دانشگاه اسالم

برخوردهدا، معاشدرتها، آمدو ش هدا و پژوهشدها،       هيد كه استاد و دانشدجو، در كل  ياهماهن  است  به گونه

فکدر، تدالش و    مدام بدوده و ا  آ  تخلدف نکنندد. اسدتاد و دانشدجو ت       يهمرن  و هماهن  با اسالم راست

خدود در دانشدگاه    يوجدود  تيو خاصد  نيم صرف نموده و آ  را آرمدا  نهدا  معلومات خود را در راه اسال

 دند همده ابعدادش با   يعند ن بدا  ندانشدگاه    کند  يعنن يمعتقد است كه دانشگاه اسالم ي،عراق يليخل. بدانند

 هند  و هما يعلمد  يمجموعده ا  ،يگونه عنوا  نموده است كه دانشگاه اسالم  نا ي،مرتضو متناسب باشد. 

 تند مسدئله هو  ف،ند تعر  ند جامعده اسدت. در ا    ند ا يعلم يا هايو برآورنده ن يو سا گار با جامعه اسالم

 يجدا  ب،ناسدتقالل و تهدا   ،ياسيس تيبه جامعه، احساس مسئول يخدمتگزار ،ياسالم يريجهت گ ،يعلم

بدر آ  حداكم    ياسالم فکاركه فرهن  و باورها و ا دانديم يطيرا مح يدانشگاه اسالم، . سهراب پوررديگ يم

مخلدص و    ،نمتدد  ال يآ ، فارغ التحص يها يباال باشد كه تبعا خروج اريدر سطح بس يبوده و ا  نظر علم

مندابج   ياست كه ا  تمدام  يو پژوهش يآمو ش ،يعلم ،يتيترب يمركز ،ياسالم دانشگاه. دانشمند خواهند بود

علدوم   ديد پدژوهش و تول  ،يپدردا   هننظر ،يور  شهندر اند يشهود باطن يتجربه و حت ،يعقل، وح يمعرفت

 سداما  مندابج    نا يا  تمام يريبهره گ هنخود را بر پا يتيو ترب يآمو ش ،يو نظام پژوهش رديگ يبهره وافر م

 يا  حدل چالشدها   يا ژهند و يبر روشمند يدانشگاه، مبتن  ندر ا يرفتار يها و الگوها شهناند دي. تولدهديم

و هدم بده ار ش    داندد يم ينند ياست كه هم خود را متعهد به حفظ خلوص و اصالت آمو ه ها  نعلم و د

 (.99: 1858)نجارا  طوسي و همکارا ،  تسمعتقد ا يبشر ي ندگ شرفتيپ يبرا يم يدستاوردها

خداص و   يآ  ارائه شده كه هدر كددام بدر وجهد     يشناخت يهست يا  تمد  به معنا يمتعدد فنتعار تمد : 

ثدروت،   ت،يد را جمع دهند پد  نا يدارند. به عنوا  نمونه، اب  خلدو  مؤلفه ها ديا  تمد  تأك ژهنو يكاركرد

لوكداس در مدورد عناصدر و     يداند. هندر يم تيو عصب  ند ،ينيشهرنش ا،يكار، صنعت، دانش، و هنر، جيراف

 يمعرفدت و هندر اشداره مد     ،يند نو د يسن  اخالق ،ياسياقتصاد، سا ما  س يتمد  به عناصر كل يمؤلفه ها

 يمد  يفرهنگد  تند سدطح هو   نفرهن  و گسترده تر يگروه بند  نتمد  را باالتر نگتو يكند. ساموئل هانت
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 يمد  رنامکا  پدا  يفرهنگ تيداند كه در اثر خالق يم يدورانت تمد  را عبارت ا  نظم اجتماع لنشمارد. و

 (.82: 1851آدمي و همکارا ، كند ) يم دايپ ا نشود و جر

در  يو فرهنگد  يتوسعه انسدان  يمتمد  است كه ا  شاخصه ها يموجود ا  تمد ، كشور فنبر اساس تعار

تمد  را مقررات و قانو ، دولت، خدط،   يرو والهاوس مؤلفه ها  نگاشته و حال برخوردار بوده باشد. ا  ا

ندرم   يتدوا  بده دو دسدته مؤلفده هدا      يتمد  را مد  کن يها مؤلفه .كند يم فنو دانش تعر  نهنر،  با ، د

توا  بده علدم،    يرا م ينرم افزار يعام، مؤلفه ها يكرد. در نگرش ميتقس يسخت افزار يو مؤلفه ها يافزار

آ  تمدد ،   خنتمدد  هسدتند كده در طدول تدار      کند  يو معنو يسه، عناصر ههن  نكرد. ا ميو هنر تقس  ند

 يكه ما ا  آنهدا بده عناصدر سدخت افدزار      نيهما  مؤلفه ها يعننساخته اند   محققرا  يچند ينيع اتيتجل

دولدت و   يشهر )هم به معن ،يانسان تيجمع رينظ يشامل موارد يسخت افزا يها. مؤلفهميكن يم ادنتمد  

 قدت يحق در يندرم افدزار   يشود. نقش مؤلفه ها يم ي(، اقتصاد و فناور يسر م يو هم به معن ياسينظام س

كده مؤلفده    ياسدت  در حدال   يتمد  خاصد  خنگروه ا  انسانها در طول تار کنتار به رف يو محتوابخش يمعن

 يكنندد  بدرا   يمد  ميتنظد  رو يانسانها را در درو  و ب  نا يهستند كه رفتارها نينظام ها يسخت افزار يها

 افتده نتمد  را به شدکل نظدام    کناست كه همه افراد  ديتول يا  رفتار انسانها برا يشکل خاص يمثال فناور

 وهيآ  تمدد  در آ  شد   رو يد ( و آنها را با همه افدراد ب يكند )نظم درون يم تنهدا ينيمع ديبه سمت تول يا

 (.181: 1888)خرمشاد و آدمي،  (يروني)نظم ب دننما يهماهن  م ديتول

طر  ا  واژه التي  پالنوم به معني سطح هموار آمده است و نخستي  بار در قدر  هفدتم مديالدي    : طرح

ها راه نافت و در ابتدا بده معنداي نقشده كده در ندک سدطح        با  انگليسي شد و ساس به سانر  با وارد 

هاي نرم مانند تجدارب، نيدات   شود، بکار رفت. طر ، فرآنندي نظري و كيفي است كه دادهصاف تهيه مي

سدا ماني  هاي موجود را در گفتگوهاي رو انه افراد تركيب كدرده و درصددد ارائده نيّدت و هددف      و انده

هداي سيسدتماتيک و هدفمندد در جهدت رسديد  بده اهدداف        اي ا  تدالش روشني است. طر  مجموعه

كندد  گونده تعرندف مدي   (. ستاد كل نيروهاي مسلح طدر  را اند   18:1859ميداني، بلندمدت است )بخش

هاي سيستماتيک و هدفمند در جهت رسيد  بده اهدداف بلندمددت    شاي ا  تالطر  به مجموعه:»

وظيفه ندک مددنر بده شدمار       ترنو مهم  رنزي را اوليّنظرا  مدنرنت، طر تمامي صاحب است و

طدر  آورده   تعرندف محمدد تقدي ندورو ي در     (5: 1851معاونت طر  و برنامه ستاد كل،. )اندآورده

«. شدود هاي كلي كه براي رسيد  بده هددف و انجدام امدور انتخداب مدي      ها و روشمجموعه شيوه»است:

طدر  راهبدردي، طدر  عملّيداتي، طدر       »توا  به دارد كه مي مختلفي( طر  انوا  197: 1889)نورو ي، 
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رد. )ندورو ي،  اشاره كد « تاكتيکي، طر  پدافندي، طر  جامج، طر  ر مانش، طر  فرنب و طر  مشتر  

1889 :188-195) 

-هاي جدّي است كه سدا ما  ندا بخدش   طر  راهبردي نک رونکرد براي مقابله با چالش : طرح راهبردي

هداي  هدا نيا مندد مشدورت و نظدم رده    هاني ا  سا ما  نا جوامج با آ  روبروست، مقابله بدا اند  چدالش   

هاني كه خدود را ثابدت و   هستند، حتي سا ما ها بطور مداوم در حال تييير ي سا ما مدنرنتي است. همه

هاي مختلف در حال تييير هستند. نک مددنر راهبدردي بده دنبدال     انگارند، معموالً به شيوهبدو  تييير مي

خواهد باشد و چگونه باند بده آ  برسدد. تداكنو  تعدارنف متعدددي      ان  است كه سا ما  چه چيزي مي

ر  نر به آورد  تعدادي ا  تعدارنف داخلدي و خدارجي اشداره     براي طر  راهبردي ارائه شده است، كه د

 :شودمي

   نک طر  راهبردي بستر نا چارچوبي است كه براي عملّي ساخت  تفکر راهبردي و تحقق نتدانج

 (.19: 1551مشخص تهيه شده است. ) پاترنک. ج. بيلو و همکارا ، 

  اساسي و اقدداماتي اسدت كده    طر  راهبردي تالشي است جمعي و منظم براي توليد تصميمات

 (.8: 2111كند. )برانسو ، دهد و هدانت مينک سا ما )نا سانر نهادها( را شکل مي

       .طر  راهبردي ابزاري است مدنرنتي كه هدف آ  كمک به سدا ما  بدراي انجدام بهتدر كارهاسدت

-دهندده ار ش كندد و با تداب    نرا طر  بر روي انرژي، منابج و  ما  هر فرد در سا ما  تمركز مي

 (.8: 2117هاي سا ما  است. )اوسل ، 

  طر  راهبردي فرآنندي است كه راهبردهاي مناسب را براي رسيد  به اهداف خاص توليد مدي-

ها و مشکالت طر  و ساس رفج كند. طر  راهبردي فرآنندي است كه طي آ  سواالت و بحث

 .(1: 2112استنلي آبراهام، كند.) شده و اغلب كيفيت تصميمات راهبردي را نيز تعيي  مي

 كه آندا سدا ما  در مسدير خدود ادامده      كند )ان بيني ميطر  راهبردي مسير آننده سا ما  را پيش

بيني ان  كه چگونده بدا ار، مشدتري و خدط توليدد      گزنند(، پيشميدهد نا مسير دنگري را برمي

شدود. در واقدج   محاسدبه مدي  آوري سا ما  در برابر رنسدک  دهد و تابتييير نا واكنش نشا  مي

طر  راهبردي، نقشه راهي است براي موفقيدت و متحدكنندده رهبدري سدا ماني و ارتباطدات و      

 .(7: 2118دهد. )باركسدول و الند، اطالعات مهم سا ما  را افزانش مي

   ،طر  راهبردي نقشه راهي است براي اعمال تيييرات مداوم در سا ما  و تضمي  آننده آ  )دنونس فداگ

1555 :1). 
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است ا  جملده: مددلها روارد، مددل     يگوناگون يالگوها يدارا کناستراتژ تنرنمد: فرآیند مدیریت راهبردي

 تنرنمددل مدد   ،نيمحتدوا  يکردهدا نمدل رو نفعا ،نه تنرنمدل مد ک،ناستراتژ يزنبرنامه ر يستمهايس

 گدر نو د کنمدااكرات اسدتراتژ   يندد نفرآ يهاناسدتراتژ  ،يمنطقد  ندي مدل افدزو  گرا  ک،نمسائل استراتژ

 يالگدو  ک،ناستراتژ تنرنمد يپژوهش، منظور ا  الگو  نشده اند. در ا ا يراستا ب  يكه در هم نيالگوها

اسدت كده     ند ا ياند الگدو گو   ند ارائه شدد. ا  (1882)1دنونكه توسط د نک استاستراتژ تنرنجامج مد

 تنرنمدد  ندد ناسدت. فرآ  ياسدتراتژ  يابند اجرا و ار   ،نتدو يسه مرحله اصل يدارا کناستراتژ تنرنمد

 کند  ند،نفرآ  نكند. ا يعملکرد حركت م يابنار  يشود و به سو يآغا  م تنمامور  ييا  تع کناستراتژ

اركدا  آ  خواهندد    گدر ندر د رييد ا  اركا  الگو، موجب تي کندر هر  رييو مستمر است كه تي انپو ندنفرآ

ال م به هكر است كه در مقاله حاضر، نونسنده بدر  . ستين ياننپا چيرا ه کناستراتژ تنرنمد ندنشد و فرآ

 تنرنجدامج مدد   يمراحدل الگدو  رنزي راهبدردي قدرار دارد و متمركدز اسدت.     روي گام اول نعني طر 

 عبارتند ا :  دنوند  (کناستراتژراهبردي )

اهدداف    يدي تع ،يروند يو ب يعوامل درون نيشناسا ت،نمامور  ييشامل تع ياستراتژ  نتدو: ياستراتژ نیتدو

( هدر اجتمدا    ا يد )بن  يخشدت نخسدت   ک،ناسدتراتژ  يزنشود. برنامه ر يم يبلندمدت و انتخاب استراتژ

اسدت بدا هددف     يبرگشدت  و رفدت و  رنتکرارپا ندنفرآ کن ک،ناستراتژ يزناست. برنامه ر سود مشتر 

 ياصدول  ه،ند پا ندد ناسدت نده فرآ   هنانسا  پا کناستراتژ يزنبرنامه ري. رونيب ريمتي طيسا ما  با مح ميتنظ

گر اسدت نده    ميكاه، تصم سکنافزاست نه ر سکنگراست نه برنامه گرا، ر يزنبرنامه ر ،ياست نه سطح

گراسدت نده آرام و    زيبسته، آشفته و هدم سدت   يشود نه در پشت درها يبا  انجام م يدر فضا ،گرا فهيوظ

روش  کند متمركز اسدت نده پراكندده،     ده،ياست نه نسنج دهيسنج ،ياست نه واكنش يهماهن  گرا، كنش

نوآروانده اسدت نده     ندده، نسدال آ  تيد است نه برنامده فعال  ندهنكنش تنها، نقشه راه آ کناست نه  ي ندگ

اسدت، چشدم    يگروهد  يماتيبلکه تصدم  ستين  يا  قوان يمجموعه ا ک،ناستراتژ يزنبرنامه ر دستوري.

شدود نده    يانجام مد  را نكه توسط مد  نا  يو همچن ياست گروه يبلکه چشم اندا  ستين ياندا  فرد

 (.175-181: 1851)رهنما، خاكاور و صادقي،  زا نتوسط برنامه ر

 ندده نبده اجدرا در آ   يسدت نبا  نشده در مرحلده تددو    ييتع يها يمرحله استراتژ  ندر ا: هاياستراتژ ياجرا

اهدداف بلندد مددت و     يدر راسدتا  يعملد  يهدا  استيها ابتدا اهداف ساالنه و س ياستراتژ ياجرا يبرا

                                                           
1 David 
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سداختار   رشدوند و سداس د   يداده مد  صيبر اساس آنها منابج سدا ما  تخصد   شده و  ييها تع ياستراتژ 

 .ندنها به اجرا در آ يشوند تا استراتژ يم تنو با فرهن  سا نده هدا يمناسب

 يو اثدرات احتمدال   يو خدارج  يعوامل اثرگداار داخلد   ياحتمال راتييمرحله تي  ندر ا: ها ياستراتژ یابیارز

نحدوه انجدام هدر      يشود، همچن يم يبررس نياجرا يها و راه كارها ياهداف و استراتژ ت،نمامور آنهابر

 جننتدا  تند و در نها رندد يگ يقرار م ا  ابعاد مختلف مورد مداقه ياستراتژ يو اجرا  نكدام ا  مراحل تدو

 نيشناسدا  يتا انحرافات احتمدال  رنديگ يقرار م يابنر به آنها عملکرد مورد ا يابيبدست آمده و نحوه دست

 .(1882 د،نون)د شده و در جهت رفج آنها اقدام شود
 

 مدل جامج مدنرنت راهبردي )استراتژنک( :1شکل 

 

گاشدته،   يدر طدول دهده هدا    ايد مددر  دن  يدانشگاه هدا : فرآیند دگرگونی دانشگاه هاي مدرن از پيدایش تا کنون

 يمختلدف دانشدگاه   ينسدل هدا   ،ها يدگرگون  نرا پشت سر گااشته اند. با توجه به ا يمختلف يهادوره

اشداره مدي    به ان  نسل هاي دانشگاهي كه در ادامه دنگرد دارندر طول ادوار مختلف در جوامج مدر  پد

 :.شود

بناپدارت در  دانشگاه آمو ش محور دانشگاه نسل اول كده برآمدده ا  اصدالحات نداپلئو      : دانشگاه نسل اول

 يانسدان  يرويد ن تيد متمركز، آمو ش محور بود كه هدف آ  ترب ،يدولت يفرانسه بود، نهاد يآمو ش عال

دانشدگاه،   ياصل التنسل اول، رس يبود. در دانشگاه ها يدولت يساالر وا ند يبرنامه ها يمتخصص برا

وجدود داشدت و    ندي انخبده گر  يدانشگاهها ندوع   نبود. در ا يليآمو ش و صدور مدر  تحص يارائه 

حدق   کند شدد تدا    يمد  يتلقد  ا يد امت کند  يشدند و آمو ش عاليدانشگاه م وارد معموال طبقات خاص
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 يسدا گار  زا يم  ندانشگاه متمركز بر آمو ش بود و كمتر ياصل تي. در دانشگاه نسل اول مسئوليعموم

 (.129-128: 1858. )قيامت، را دارا بود طيمح يو فرهنگ ياجتماع ،يعلم يا هايبا ن

و دانشدگاه   يهومبدولت  ينسل دوم برآمده ا  فلسفه  يدانشگاه پژوهش محور دانشگاه ها: دانشگاه نسل دوم

دانشدگاه،    ند در ا. گدردد  يمد  فند دانش تعر يمر ها ي و عملکرد آ  با توسعه تناست كه هو يآلمان

در حدل   يكداربرد  يپدژوهش هدا   کدرد ننسدل اول، رو  يدانشدگاه هدا   يآمو ش يها تنعالوه بر مأمور

 يبدرا  يدانشگاه فقط مکدان  گرنگردد. به عبارت د يم يدانشگاه تلق ياصل فنمشکالت جامعه جزو وظا

هدا و روابدط    يبندد  بيد ترك يريو سا مانها و بده كدارگ   نا ننقش آفر گرندانش نبوده و همراه با د ديتول

نسدل   يدر دانشگاه هدا  .باشد يعلم معروف م ديدوم تول يگردد كه به الگو يم ديتول يدانش علم دنجد

كانو  پدژوهش ا  دانشدگاه هدا خدارج شدده و بده        ،ياقتصاد ديتول يابنبا  ياستفاده ا  الگو ليدوم به دل

و  يفکدر  يو گدروه هدا   يمراكدز پژوهشد   ،يصنعت يها شگاهنهم چو  آ ما يدانشگاه ريسمت اماك  غ

 . )هما (رديگ يعلم صورت م ديتول ياتقاض يو بر مبنا ابدن يانتقال م يمشاوره ا

 يمورد توجه قدرار گرفتده اندد، دانشدگاه هدا      رياخ ينسل سوم دانشگاه ها كه در دهه ها: دانشگاه نسل سوم

ا   يدروند  يسدا مان  ياست كه در آ  واحددها  ينظام اجتماع کن  نباشند. دانشگاه كارآفريم  نكارآفر

 يا هدا ين يكنند كه پاسخگو يتالش م استادا  و دانشکده ها ،يقاتيمراكز تحق ،يآمو ش يجمله گروهها

 جداد ندر عملکدرد خدود ا   ياساسد  يها يهمواره دگرگون يبا ار و جامعه باشند و عالوه بر نوآور يواقع

. دباشد  يمسدتقل بدوده و شدبه شدركت     دند مطابق با نظر قاطج پژوهشگرا ، دانشدگاه نسدل سدوم با   . ندننما

بوده و حدل مسدائل و مشدکالت      ندارند كه نوآور و كارآفر ا ين يراننمددانشگاه نسل سوم به همچني  

خود را بده   تنرنقادر خواهند بود كه افراد تحت مد يراننمد  يخود بدانند. چن يها تنجامعه را ا  اولو

 . )هما (  ندننما تنبه سمت دانشگاه نسل سوم هدا يصورت مناسب
 (7: 1857برخي ا  ونژگي هاي دانشگاه هاي اول و دوم و سوم )گودر وند چگيني،  : 2جدول 
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نسدل   يسه نسل گاشته كده دانشدگاه هدا    فنجدا ا  وظا، نسل چهارم يدانشگاه ها: چهارمدانشگاه نسل  

 يو مبتند  يدانشگاه نسل دوم كه عموما پژوهش بوده اند. يميتعل يتهايبر فعال يو مبتن ياول عموما آمو ش

و  يننبدر كدارآفر   يهستند و مبتن  نآفرعمومأ كار  زيبوده و دانشگاه نسل سوم ن يپژوهش يها تيبر فعال

 تند كند، مأمور يم تيفعال رامو يپ طيو ساما  مند و در مراوده با مح يعلم کردنحل مسائل جامعه با رو

 دند شدگاه نسدل چهدارم با   توا  گفدت دان  يم جهيكنند. در نت فانجامعه خود نقش ا يدارند تا در شکل ده

نقاط قوت و ضعف، دانشگاه را بده سدمت و    صيشخو ت يجسمان يو آت يجار يروندها يضم  بررس

 يبده دسدت آورد. دانشدگاه هدا     يمناسب خود را در عرصده جهدان   گاهنرهنمو  كند كه بتواند جا نيسو

 يامرو ه رسالت فرهنگد . ستندين يسا ما  ماد کن يعلم و فناور ديتنها محل آمو ش، تول يمدر  امرو 

و  كدرده  دايپ يادن  تيجامعه، اهم يها تيبا واقع نيارونرو يبرا ا ندانشجو يدر آماده سا  هادانشگاه 

 ريبدا مطالعده سد    د.كن يم ديشهروند خوب، تأك تيترب يدانشگاه برا يرنو جامعه پا يبه رسالت اجتماع

 ندده نآ يدانشدگاه هدا   يرا به مثابده اسدم مناسدب بدرا    « دانشگاه نسل چهارم»توا   يتوسعه دانشگاه ها م

در خدود دارد، امدا اهدداف واال و     يرا به نحو بهتر يقبل ينسل ها يها يژگنكه و يدانشگاهكرد. يمعرف

اخالق مدار و ار ش گدرا بدوده و    نينسل چهارم، دانشگاه ها يدانشگاه ها. كند يرا دنبال م يتر يمتعال

ارائده   ينسل چهارم، دانشدگاه هدا ا  نگداه سدنت     يبندند. در دانشگاه ها يپا يانسان يبه توسعه كرامت ها

نسدل چهدارم شدرو  بده      يآوردند. دانشگاه ها يجوامج رو ا ين  يفاصله گرفتند و به تأم کيدانش آكادم

 يكرده و با جاب تخصص هدا  جادنمختلف شعبه ا يكرده و در كشورها يو موضوع نيايتوسعه جيراف

خدود   يننو كدارآفر  يو پژوهشد  يرا بده فهرسدت خددمات آمو شد     يشدتر يب يعلم يمختلف، حو ه ها

 (.512-518: 1855)احمدنا  چاشمي، نيا آهري و صالحي،  افزودند

توسدعه   يكند كده بدرا   يم فنتعر ينهاد آمو ش عال يرا برا ينننو يحرفه ا يدانشگاه نسل چهارم الگو

محصور و محددود بده    ياگرچه آمو ش عال ،نيفضا  يكند. در چن يم يفرصت سا  يو منطقه ا يمحل

 ،«يحضدور جهدان  »دانشدگاه عدالوه بدر     ياما دغدغه اصدل  ست،ين يمشخص نيايبا جيراف يمکان يفضاها

اسدت. دانشدگاه نسدل چهدارم      «يجامعه دانشد » ليتشک قنا  طر شنبالفاصل خو طيو مح ياقتصاد محل

 راتييد و تي يفکدر  يهدا  هنكندد، سدرما   يم يرا رهبر يو منطقه ا يتوسعه محل يها استيروندها و س

دانشدگاه نسدل    گر،ندهد. به سخ  د يخود و جامعه خود را شکل م ندهنكند و آ يم تنرنرا مد يطيمح

« سده گانده  »اسدت و فراتدر ا  رابطده متعدارف      ندهنآ جامعه وسا نگر و سنار تنچهارم به مانند هه  هدا

گدرا اسدت   يتعال ياست. نسل چهارم دانشگاه، نسل« سا  جامعه» دانشگاه يصنعت به نوع-دانشگاه دولت
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در كشور خواهدد بدود و ارتبداط آ      يو فرهنگ کنتکنولوژ ،يكه در آ  دانشگاه مركز تمام تحوالت علم

)سداهري، لياقدت دار و    كدنش گدر و آغدا گر خواهدد داشدت     نقش  يالملل يو ب يداخل رامو يبا جها  پ

 .(185: 1855اسفيجاني، 

 يدهد شکل تنسه نسل گاشته، مأمور يهادانشگاه فننسل چهارم عالوه بر وظا يهادانشگاهدرمجمو ، 

نقدش    نو پژوهش مسئوالنه مهم تدر  ينوآور تيبر عهده دارند. فعال زيخود را ن يمحل يجامعه يندهنآ

گسدتر و كنشدگر )فعدال( در     شيها نقدش پد  دانشگاه  نا گرننسل چهارم است. به عبارت د يهادانشگاه

 شيو پد  يروندد جدار   يضم  بررس دنباشند. دانشگاه نسل چهارم با يساختار جامعه را دارا م يدگرگون

 ،يفرهنگد  ،ياقتصاد ،ياسيكال  س يبرنامه ها رينقاط قوت و ضعف جامعه، مس صيو تشخ يجهان يرو

مناسدب خدود    گاهنكند كه جامعه بتواند جا تنهدا نيموردنظر خود را به سمت و سو يجامعه ياجتماع

اسدت كده    يدانشگاه موفق نسل چهدارم دانشدگاه    نبنابر ا .الملل به دست آورد  يرا در منطقه و نظام ب

  نكدارآفر  يداشته باشد. بر خالف دانشگاه ها يمنطقه ا يو اجتماع ياقتصاد يبر توسعه  يمعنادار ريتأث

 يبدرا  تيد باشند، در دانشگاه كنشگر، قدرت خالق يم يننكارآفر جادنبا ا يكه مسئول حل مشکالت جار

البتده در  . شدود  يبده كدار گرفتده مد     گدر ند يحل مسئله در منطقه ا يو حت يجهان ،يحل مسائل منطقه ا

باشدد   يبرخدوردار مد   يخاص تيهر مسئله ا  اهم يبوم شناخت طننسل چهارم توجه به شرا يدانشگاه ها

: 1858)قيامدت،   سدت ين رنمسائل امکا  پدا  يدگيچيپ ليبه دل يو عموم يكل ينسخه ها يارائه  هچرا ك

128-129.) 

 تمدن اسالمی و دانشگاه تمدن ساز تراز انقالب اسالمی

 تمدن اسالمی در اندیشه شهيد مطهري

بانسته هداي تمدد  اسدالمي در اندنشده     »( در نک پژوهشي به موضو  188-151: 1858سيدجواد حسيني)

تدوا  گفدت تمدد     در نک كالم روش ، ميپرداخته است كه در ادامه به آنها اشاره مي شود. « شهيد مطهري

و پانصدد سدال    الهي و اسالمي، تمد  علم و انما  به صورت توأما  است. تارنخ تمدد  اروپدا را در هدزار   

دهندد. در  كنند و علم و انما  را در مقابل نکددنگر قدرار مدي   تقسيم مي« عصر علم»و « عصر انما »اخير، به 

و عصدر   شود به عصر شکوفاني كه عصر علدم و انمدا  اسدت   صورتي كه تارنخ و تمد  اسالمي تقسيم مي

بدار  نا  باند خود را ا  ان  برداشدت خسدارت  اند. مسلماانحطاط كه در آ ، علم و انما  توأما  انحطاط نافته

ناپانري بر علم و انما  و انسانيت وارد كرده است بركنار بدارندد و بدا همراهدي علدم و     كه ضررهاي جبرا 

هاي اسالمي امري مسلم است، بنداي تمدد  نداب اسدالمي را برقدرار نمانندد )مطهدري،        انما ، كه در آمو ه

 غيدر  و مسلمانا  بي  ي دارد كه نک شيوه و فرمول مشخص براي رابطهسع شهيد مطهري (.81: 2ج  :1851
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 ا  اسدت  جزئدي  است، اسالمي مسلما  همواره باند بداند كه عضو جامعه»گوند: و مي كند معرفي خودشا  

 غيرمسدلما  . كندد مي انجاب را حدودي و شرانط ناخواهخواه بود ، پيکر نک عضو و كل نک جزء. كل ان 

 الاقدل  كده  باشد نحوي به باند غيراسالمي اعضاي با رابطش اسالمي پيکر عضو. است دنگر پيکر نک عضو

تواندد روابدط مسدلما  بدا غيرمسدلما  بدا روابدط        ناخواه نمدي به عضونتش در پيکر آسيبي نرسد. پس خواه

 (295: 8ج  :1851)مطهري، « تر باشدمسلما  و مسلما  نکسا  و احياناً ا  آ  نزدنک

، بدا  (السدالم ليده ع)بيت اهل هايهدانت هنل در تشيج، هاي اسالمي و به ونژهآمو ه:  هاي آنالهی و بایستهتمدن الف( 

انجاد برترن  و آخرن  تمد  بشري را در پاندا  مسدير   هاي قطعي مبتني بر حکمت و عدالت الهي، استدالل

 قدرار  دنندي  تمدد   دو اكندو  در ميانده  دهند. ان  بدا  معناست كه ما تارنخ و با حضور انسا  كامل نوند مي

ندک تمدد  نداب اسدالمي بدا حضدور امدام         و انمداشته اسالم تارنخ در اوليه اسالمي تمد  نک  نرا دارنم،

سخ  اصلي و مهم اننجاست كه ما در  ما  و مکاني بسيار حسداس   .داشت خواهيم تارنخ معصوم در آننده

تواند سهم تدارنخي مدا در ندک    بي  دو تمد  الهي اسالمي، مي و اثرگاار قرار دارنم و پيمود  صحيح مسير

ي متکامل باشدد. در اند  مسدير، توجده بده محورهداني نظيدر گدرانش بده حدق و عددالت، نيدروي             جامعه

 پدرورش  و رشدد  و نفدس  تزكيده  بصديرت،  محورندت  بدا  عقالندي  پدرورش  انسدا ،  تربيت تمدني، محركه

. دهدد مدي  نشدا   را خدود  وضدو   به( ره)مطهري شهيد آثار در نيانش حس و عبودنت رو  پرورش اراده،

 اسدالمي  سا  باشد. در جامعهبه هيچ عنوا  نباند تمدني غفلت اسالمي تمد  كه است ان  مطلب مهم نتيجه

 كنندد، مدي  كسب تفکر و تالش با آنچه كنار در هاانسا  و دارد جرنا  جامعه اركا  و ابعاد در عبودنت رو 

 (.887: 82 ج :1851 مطهري،) است جامعه ان  بار  مشخصات ا  الهي ناد ان  و هستند خدا ناد همواره

اگر پيشرفت تمدني نعني رشد توا  عقلي و تجربي بشر و اگر عقل اولدي  مخاطدب   : تمدن برتر نيازمند دینب( 

رود، بده  مسدير پديش مدي   و نيز دن  براي همراهي بشر است، بنابران  باند بده ميزاندي كده بشدرنت در اند       

ها در رو گداراني بده علدت گاراندد  دورا      هاي دن  بيشتر بايوندد. اگر بسياري ا  انسا ها و  نبانيظرافت

كردند و بده عندوا  نمونده، در برابدر خدداي      هاي دنني مخالفت ميدر برابر آشکارترن  آمو هكودكي عقلي، 

 و علمدي  هداي موفقيت و تالش نتيجه در امرو ه دانستند،مي تشپرس ماه و ستارگا  را شانستهقادر و متعال، 

رسدد  گونده ندا حتدي تمسدخرآميز بده نظدر مدي       زا مد  پيشي  وحياني ضد تصورات ا  بسياري بشري، فني

 (.997: 28ج  :1851)مطهري، 

مهربدا  و   ها را به نکدنگرعدالت را مقدس، دلا  منظر شهيد مطهري، آنچه بيش ا  هر چيز حق را محترم، 

بده  دهدد،  تقدوا و عفداف را تدا عمدق وجددا  آدمدي نفدوه مدي        سدا د،  اعتماد متقابل را ميا  افراد برقرار مي



 

 ش.هد 1111 افق در سا يتمد  مسير در ملي دفا  عالي دانشگاه راهبردهاي  259

 اعضداي  مانندد  را افدراد  كندد و همده  =شجاعت مقابله با ستم انجاد مي بخشد، هاي اخالقي اعتبار ميار ش

شدهيد   (.91: 2 ج :1851 مطهدري، ) اسدت  مداهبي  انمدا   كندد، مدي  متحدد  و دهدمي پيوند هم به پيکر نک

كنندد و در  هاي اسالم با تيييدرات و نيا هداي  مدا  مدي    در آثار متعددي، اقدام به نماناند  سا گاري مطهري

 و قالدب  بده  نسدبت  تفداوتي بدي  و معندي  و رو  به توجه. 1: كنندمي معرفي نيز را آ  رمز و را  بعد، مرحله

 قدوانيني . 1 مهدم،  و اهم يمسئله. 8 متيير، احتياج براي متيير قانو  و ثابت اجاحتي براي ثابت قانو . 2 شکل،

البتده باندد بده نقدش      (.128: 15ج : 1851. اختيارات حاكم )مطهري، 8 و اجتهاد اصل. 9 دارند، وتو حق كه

حيداتي   هقرآ  و والنت نيز به عنوا  دو رك  اساسي تمد  اسالمي توجه داشت. بده عبدارت دنگدر، سلسدل    

اسالمي پدند آمد و رشدد كدرد و تکامدل نافدت تدا منجدر بده تمدد  عظديم اسدالمي            هاي كه در جامع نده

 تدوا  مدي  رو، اند   ا . بود اكرم پيامبر شخص كنار در قرآ  به مسلمي  حدبي قهعال و عشق و اعجاب شد، 

عيدار  طرف دنگر، مصداق تمدام ا   (.151: 2 ج :1851 مطهري،) است كرنم قرآ  اسالمي، تمد  كتاب گفت

وي سد  ا  كده  نيابت، بر اساس قاعدهاست و در  ما  غيبت آ  گوهر نگانه،  (السالمعليه)انسا  كامل، امام معصوم

وضج شده است، جامعه و تمد  اسدالمي بدراي رهداني ا  حيدرت ندا فروغلتيدد  در دام        (السالمعليه)خود ائمه

راي اطمينا  ا  حركت در مسير قرآ  و اهل بيت و  عامدت مسدلمانا    ا  نانبا  عام بهاي طاغوت، حکومت

سبت به نکددنگر باشدد   ن خيرخواهي و محبت ا  مملو همواره باند اسالمي گيرند. به هر حال جامعهبهره مي

 انشدا  هسدتند   (السدالم عليده )و اهدل بيدت   (وسدلم وآلده عليها...ل)صكه سرمنشأ تمام ان  خيرات وجود مقدس پيامبر اكرم

 (.188-151: 1858)حسيني، 

ـالی  )بنيان هاي تمدن نـوین اسـالمی در اندیشـه آیـت ام هامنـه اي       اهلل  تند حضدرت آ  يتمددن  شده ناند : (مدظلـه الا

تجربده   يخنتدار  ليد عرصه نظر و عمل و بر بسدتر تحل  ا يسو، در رهگار اتصال م کنا   العاالي(ظله)مدياخامنه

در عرصده حکومدت در سدده     جيتجربه تطور و حضدور تشد   زيغرب و ن يصدر اسالم، تجربه تمدن يتمدن

 هند پا شدا  نا يحکدومت  يهدا و منصدب   يو فلسدف  يفقهد  يهانبر توانمندد  گر،ند ياست و ا  سو رياخ يها

در عصر حاضدر،   را نا ياسالم يدر درو  تجربه انقالب و جمهور ،يتمدن شهناند  نشده است و ا يگاار

 يحركت و چشم اندا  مشدتر  امدت اسدالم    تنغا ،ياسالم  نتمد  نو شا ،نا شهناند در .ابدن يم  نتکو

به تمدد    يابيدست يدر سطح مجرد است. درباره چگونگ يدر جوامج اسالم ي ندگ يدر سطح كال  و الگو

قابدل   يندد نگدره خدورده اسدت، فرآ    را ند ا ياسدالم  يجمهدور   نتکدو  ريكه با س شا نا هندر نظر ،ياسالم

  نبده تمدد  ندو    يابيمقدمه دست ،يو جامعه سا  يدولت سا  ،ياست كه در آ  انقالب، نظام سا  نيشناسا

بده تمدد     يابياسدت كده دسدت    يدر گرو الزامدات  يشود. گاار ا  هر مرحله به مرحله بعد يدانسته م ياسالم
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در اندنشه مقام معظم رهبري بدر چهدار ركد  كدال      « تمد  نون  اسالمي. »ابدن يبا آنها معنا م ياسالم  ننو 

 (:21-28: 1858استوار است كه در ادامه به هر كدام اشاره مي شود )سلطاني و همکارا ، 

 "را نافدراد و مدد   دند است كه نده تنهدا بدر عقا    ياهلل خامنه ا تنآ يتمدن شهناند يمحور اصل "ديتوح 

معتقدندد كده در    شدا  ناسداس، ا   ند داشته باشدد  بدر ا   ا نسر زيه جامعه نبر مجموع دنجامعه بلکه با

متعال است كه خالق، عالم به مصالح و مالک انسدا  هاسدت    يجامعه، متعلق به خدا ياسالم، سرپرست

و  تند وال  ند متعال ا ياما خدا رد يرا بر عهده بگ گرند يحق ندارد اداره امور انسا  ها يانسان چيو ه

 يرا ا  طدرف خداوندد عهدده دار مد     تند كده وال  يكند. كس ياعمال م يخاص يرا ا  مجار تيحاكم

 ،يدر جامعده و نظدام اسدالم     ،نرا تحقق ببخشدد  بندابرا   ياله تنا  آ  وال يا هنپرتو و سا دنشود، با

 تيد كده حاكم  يصدورت  اسدت و در  السدالم( ليده )ع  يممک ، حکومدت معصدوم   يحکومت يالگو  نبهتر

 "هيد فق تند وال"تقوا و عدالت بر مردم حکومت كند كه ا  آ  با عنوا    ،ند دنبا ست،ين سريمعصوم م

را  يديد تواند رو  توح يملکه عدالت و تقواست و م يكه دارا يشناس  نانسا  د يعننشود   يم ادن

اقتصداد،   اسدت، يبده س  ق،سا د و ا  آ  طرند  يو جار يو عبادت، سار يتيترب ،ياخالق يدر ار ش ها

 .ابدندست  يديو فرهن  توح ميقضاوت، تعل ت،نرنمد

 شدناخت هسدتند    يسنت و عقل منابج اصدل  ،يوح ،ياهلل خامنه ا تنا  منظر آ ،يبعد معرفت شناس در

هستند و بدال توجده ال م بده آنهدا،      يا  ابعاد گوناگو  عالم هست يعهده دار شناخت بعد کنكه هر 

 زاررا بده عندوا  ابد    يحدواس پنجگانده و روش تجربد   كه تنها  - و نرا ا  درافتاد  به جرگه ماد يآدم

عقدل بده    شدا ، ندارد. در نگداه ا  ي. مصدو  مد   ندننما يم يبه عنوا  منبج شناخت معرف را عتيشناخت و طب

عقدل    يبد  تناست و در اسالم، ضد افتهنبا شر   يو ناگسستن قيعم يونديا  منابج مهم شناخت، پ يکنعنوا  

بده   يوفدادار  ،يكه حركت تمدن ستآ  ا يانگو شا ،ندر نگاه ا "عقل"و  "نقل" يوجود ندارد و توأمان  نو د

سدبک و   افت ند توأم شده است و عقل در كنار كتاب و سنت، بده عندوا  حجدت در     تيكتاب و سنت با عقالن

گونده تمدد      ند ا يخاستگاه عقالند  ،ياسالم  نخاص تمد  نو تيلحاظ شده است. عقالن ينند ي ندگ وهيش

 ،ياسدالم   ناست كه بده مثابده شدالوده تمدد  ندو      ياصول كال  فکر رندهيدربرگ تيعقالن  نشود. ا يم يتلق

 شود. يمحسوب م يتمد  سا  ندندر فرآ يتمد  اسالم يها و ستو  ها هندهنده پا ليتشک

  يبررسد  -انسدا    يتعدال  يعننخلقت .  يبر بستر هدف كل يدر بعد انسا  شناس ،ياسالم  ننو تمد 

انسا  في نفسده حرمدت دارد    . 1است:  رن  نيمبنا يها يژگنو يدارا شا ،نشود و انسا  در نظر ا يم

. 1دارد   ايد بده راهنمدا و بعثدت انب    ا يد و ن سدت ين ادي. انسا  خودبن8است   ياله منانسا  مورد تکر. 2

 مدا  نا. 8اسدت    يو معنو يماد يانسا  منشأ قدرت ها. 9است   يكمال انسا  با تخلق به اخالق اله
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فطدرت انسدا    . 8است   ياله تيو ترب هيتزك م،يتعل ا منديانسا  ن. 7دهد   يبه خدا به انسا  قدرت م

سدعادت   يدر راسدتا  يهسدت  ريدر تدب يسنت اله. 5بسته است   تنعبود ما يدر عهد الست با خدا پ

اسدالم مطدابق بدا    . 11اسدت    يو معندو  يبه هر دو بعد ماد يابيكمال انسا  در دست. 11انسا  است  

سدقوط، انحدراف،    ب،يدر معرض آس يسرشت پا  انسان. 12شده است   يانسا  طراح يا هايهمه ن

بدا   شدا  ن. ااسدت  نيو درنده خو يفساد، هواپرست ،يگانگيا  خود ب ،يجهل، تجاو گر ،يخودفراموش

 شده ناند هند را پا "انسا " يتعالم يها يژگنو ،يمعنو يانسا  در رشد و تعال ا نپا ياشاره به استعداد ب

 نموده است. يمعرف يو ساخت جامعه اسالم ينند

 ايد و وصول به سدعادت در دن  يسعادت طلب ،ياسالم  نتمد  نو نيهدف غا ،يشناس تندر بحث غا 

اسدت   يدو سطح ا  سعادت مطر  است  سطح اول، سدعادت فدرد   کرد،نرو  نو آخرت است. در ا

اما سدطح بداالتر ا  آ ،    رديگ يفرد در حالت تعادل قرار م يماد ياست و در آ ، قوا يدرون يكه حالت

اسدت كده تمدام جامعده بده سدعادت        نيجا يسعادت واقع شا ،ناست و به اعتقاد ا يجتماعسعادت ا

هددف   يبه سو دنبا ياسالم  ندر تمد  نو يگاار استيس ياساس، سمت وسو  نبر ا ابند ندست 

 كند. لياست، م يكه هما  سعادت طلب نيغا

 العاالي(ظله)مدای. بنيان های اندیشه تمدنی آیت اهلل خامنه2شکل 

 

 

 

 

(20: 0936)سلطانی و همکاران،   
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 . مراحل تمدن نوین اسالمی5-3 

در نک نگاه مي توا  گفت انقالب اسالمي به عنوا  آغا گر تجدند حيات تمد  نون  اسدالمي بدراي امدت    

اسالمي و جوامج اسالمي پيام احياي هونت اسالمي و با گشت به اسالم را به ارميا  آورده است و در اند   

توجه قدرار داده اسدت،    راستا راهکارهاي ضروري براي فهم مباحث اسالمي به شکل كارسا  و كارآمد مورد

شناخت حقيقت تمد  اسالمي و پاي بندي به الزامات رسيد  به آ  تمد  امري ضدروري اسدت و آگداهي    

ا  منظدر رهبدر معظدم انقدالب اسدالمي      ا  ظرفيت هاي جها  اسالم ا  الزامدات آ  بده حسداب مدي آندد.      

 است: مرحله 9لزم ساري شد  العالي( دستيابي به حيات طيبه و تحقق تمد  نون  اسالمي مست)مدظله

ضدم    العدالي( ظلده )مدد  مرحله انقالب اسالمي، ان  مرحله كه به تعبير رهبدر معظدم انقدالب اسدالمي     .1

هدا، عبودندت خددا، كدار بدراي خددا، دنياشناسدي،        ترن  مرحله است، تييير ار شها آسا سختي

انقدالب آمداده سدا ي    پيشرفت و تعالي در محور حركت انقالبي ملت مسلما  انرا  بود. هددف  

هدا، اصدال  مفاسدد، محدور شدد  عددالت، اسدتقرار        محيط براي انجاد نظام جدند، تييير ار ش

 شرنعت اسالمي، رفج سلطه بيگانه، انجاد نظام بر اساس اندنشه و تفکر اسالم بوده است.

مرحله تشکيل نظام اسالمي، حلقده پدس ا  حركدت انقالبدي و پيدرو ي ملدت اندرا  بدر رژندم           .2

گيري نظام اسالمي مورد توجه بود به ان  معنا كه پس ا  پيرو ي، نظامي اسدالمي  وت، شکلطاغ

العدالي( هندسده عمدومي جامعده     در كشور برپا شود، به تعبير رهبر معظم انقالب اسالمي )مدظله

گيرندد و  كنند، تصدميم مدي  ساالري دنني(، مردم انتخاب مياسالمي شود. در نظام اسالمي، )مردم

ت اداره كشور را به وسيله منتخبا  خودشا  در اختيار دارند اما اند  خواسدت و انتخداب    سرنوش

برد و ا  صراط مسدتقيم خدارج   در سانه هدانت الهي، هرگز به بيرو  جاده صال  و فال  راه نمي

 شود.نمي

اي كده مدنش و روش   انجاد دولت اسالمي، مرحله سوم انجاد دولدت اسدالمي اسدت، بده گونده      .8

 دا  و سا  و كارها و نهادسا ي براي اداره كشور مبتني بر اسالم آماده شود.مردولت

گيري جامعه و كشور اسالمي اسدت بده   گيري جامعه و كشور اسالمي، مرحله چهارم شکلشکل .1

اي كه مقررات و روابط مسئوال  و مردم، به معنداي واقعدي كلمده، اسدالمي شدود و كشدور       گونه

 اسالمي ساخته شود. هاياي بر اساس آمو هنمونه
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الملدل  گيري امت اسالمي و تمدد  بدي   تشکيل امت اسالمي و تمد  اسالمي، مرحله پنجم شکل .9

اسالمي است. جهت و رونکرد كلي انقالب تحقق تمد  اسالمي است. با وجدود آمدد  جامعده    

 شدود. ا  منظدر رهبدر معظدم    اسالمي و كشور اسالمي  مينه براي انجاد امت اسالمي فدراهم مدي  

عوامل تشکيل دهنده تمدد  اسدالمي انمدا  بده خددا و احکدام الهدي،         العدالي( )مدظله انقالب اسالمي

 (.1855است )فر ندي،  …اخالص، تقواي فردي و اجتماعي امت اسالمي و

 

 (228: 0939. )بهمنی، 9شکل 

 . دانشگاه تراز انقالب اسالمی به مثابه دانشگاهی تمدن ساز5-1

 يو آغدا گر در عرصده تمدد  سدا      يديد سدهم كل  کنهمواره ا   خنو دانشگاهها در طول تار يمراكز علم

 يجدامج علدوم، همگد    ي هيعلم يحو ه ها انها و دارالعلم ها  هيها تا نظام الحکمهتيبرخوردار بوده اند. ا  ب

سدهم و نقدش    ندد توا ينمد  يصاحب نقش بوده اند. امرو  هم كس يتمد  شکوهمند اسالم يريدر شکل گ

اسدت كده تدا دانشدگاه هدا        ند ا تيد . واقعرديد بگ دهنناد يمعاصر را در تمد  سا  يمنحصربفرد دانشگاهها

. شدباهت دارد  يشدوخ  کند به  ينکند صحبت كرد  ا  تمد  سا  دايپ يتمدن يريمتحول نشود و جهت گ

  ند ا لند ا  دال يکد نو  ميسدت عقدب ه  يدانشدگاه  يا  شداخص هدا   يلد يهنو  در خ ياسالم يدر جمهور

كه دانشدگاه مددر  و تولدد     منتوجه دار البته است. يدر عرصه دانشگاه يتفکر تمدن کننبود  ،يماندگعقب

كامدل نددارد    نياست همسدو  يتيو ترب يمركز علم کنبا آنچه مورد نظر اسالم به عنوا   را ،ننارس آ  در ا

د داشته باشد، اما آنچه مسدلم اسدت، امدرو     وجو دو  نا ا يهم م يتعارضات يو چه بسا در عرصه نرم افزار

 يريد گدر خددمت شدکل   يو متداثر ا  گفتمدا  انقدالب اسدالم     دند جد يحدد تدا   يتندانشگاه ها البته با هو

 (.1855)غالمي،  در حال تحول هستند. قرار گرفته اند و گام به گام ياسالم  ننوتمد 
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موضو  دانشدگاه اشداره    تيبه اهم يرهبر تيقبول مسئول يرو ها  يا  اول زين (العاليمدظله)يامام خامنه ا 

امدام   دگاهند كردندد كده ا  د   ا يد ب تيد با قاطع 28/18/1888 در شا نبا ا ا ندانشجو عتيكردند و در مراسم ب

نقدل كردندد    شدا  نانقالب و كشور است و ا  قول ا يراحل )ره(، مسئله دانشگاهها جزء مسائل ترا  اول برا

 ام،يد مصداحبه، پ  ،يسدخنران  118ا   شي. معظم له در بد فراتر است زيمسئله جن  نمسئله دانشگاه ا   تيكه اهم

  ند فدوق العداده ا   گداه نو ... به موضو  دانشگاه و مسائل مرتبط بدا آ  پرداختده اندد كده نشدا  ا  جا      هيابالغ

 کند تمدد  اسدت،    کند  يزند ر يهددف، پد  » يدارد. در نگاه امام خامنه ا شا ناي موضو  در منظومه فکر

 يانتظدام  يرويد مدا، ن  يما، و ارتخانه ها يارتش ما و سااه ما و دستگاه ها دنبا  نا ياست، برا ميحركت عظ

در تدا نخ   )مدظلده العدالي(  ايبياندات فرماندده معظدم كدل قدوا امدام خامنده       « )خودشا  را آماده كنندد  دنبا رهيو غ

دوم انقدالب   اممهم گد  هيانينکته در ب  نو بر ا www.khmenei.ir)قابل دسترسي در سانت  9/11/1878

 نشدا  دهدد   يخدود را در تمدد  سدا     يبرنددگ  شينقدش پد   دند راستا دانشگاه با  نكردند. در ا ژهنو ديتأك

 (.21: 1858)بر نوني و همکارا   

   نقش دانشگاه در تمدن سازی نوین اسالمی. 0شکل 

 

 ،يگام دوم انقدالب اسدالم   هيانيو به طور خاص در ب يمباحث مطر  شده در اسناد باالدستبا توجه به 
ا  نسل دانشدگاه   يو رهبر فر انه آ ، دانشگاه ينظام اسالم دگاهنپرواضح است كه دانشگاه ترا  انقالب ا  د

(21: 1858)بر نوني و همکارا ،   
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تعهدد،  جدوا  م  يرويد ن تيد كده عدالوه بدر ترب    ياسدت. دانشدگاه   ياسالم کردنكنشگر )نسل چهارم( با رو
كدال    يهدا  اسدت يدر س يرگااريتأث يال م را برا يتوانمند زين يدر عرصه منطقه ا  ،نمتخصص و كارآفر

كدار   يهدا  تيد مستلزم گسترش فعال ،يگاهنجا  يبه چن يابيداشته باشد. دست يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد
هدم در بعدد    نانده، نكدار آفر  يها تيا  فعال تگرنفرهن  حما جادنو ا يو فن يعلم يها تيقابل جادنا نانه،نآفر
گدام   هيد انيو ب 1111 را ند ا  اركا  مهم در چشم انددا  ا  يکناست.  يو سا مان يو هم در بعد اجتماع يفرد

 يو بسدترها  جداد ناست كه عوامدل ا   نا ا مندين يافتگنبه توسعه  د ياست. رس «يافتگندوم انقالب توسعه 
 يكشور محسدوب مد   يا  عوامل مهم در توسعه و رشد اقتصاد يکن يننررشد آ  فراهم شود. توسعه كارآف

 .(111: 1858)قيامت،  شود

 . شاهص هاي دانشگاه تمدن ساز6
در منابج گوناگو ، واژۀ تمد  نا شهر آنيني را، آراسته شد  به آداب و ادب مدردم جامعدب بدا فرهند      

تعقل، وظيفه و نقش تعامل با كل جامعده را بده   اند. دانشگاه به عنوا  مکاني فراگير براي تفکر و تعرنف كرده
اندد   ناد كرده« شهر خرد»دار است. اكنو  در دنيا ا  ان  مکا  به عنوا  لحاظ فرهنگي و تعليم و تربيت عهده

 :هاني بدن  قدرار باشدد  و لاا اگر جاني براي آ  در ضرورنات تأسيس تمدني، قائل باشيم، باند واجد ونژگي
مبدار ه بدا جهدل فکدري و     ( 1آراستگي به اخالق و عقل و خدرد،  ( 8انضباط، ( 2قدرت، استقالل و نقد ( 1

طدرد مقدررات فرسدوده و تددون  ضدوابط و      ( 8هداي علمدي و بنيدادي،    ترونج پژوهش( 9معرفتي جامعه، 
هداي سياسدي و   دوري ا  كشدمکش ( 8المللدي،  هاي علمي و بدي  ارتباط با قطب( 7تشکيالت پونا و نون ، 

 (.115: 1885)سياه پوش،  ايفرقه
در تقسيم بندي دنگري آدمي و همکارنش مؤلفه هداي دانشدگاه تمدد  سدا  را اند  چندي  معرفدي        

 كنند:مي
انراني، دانشگاهي است معنوندت گدرا، ار ش گدرا و انسدا       -دانشگاه تمد  سا  اسالمي (1

هدي  سا  كه در پي رهبري معنوي و جهت دهي فرهنگي جامعه است و علم جهدت دار ال 
 را مبنا و چارچوب حركت خود قرار مي دهد.

توليد دانش مهم ترن  كاركرد دانشگاه تمد  سا  است. دانشگاه تمدد  سدا  دانشدگاهي     (2
 توليدمحور است.

 سومي  ونژگي آمو شي و پژوهشي دانشگاه تمد  سا ، اشاعه و نشر دانش است. (8

 مد  سا  است.تعادل بي  آمو ش و پژوهش ا  دنگر مولفه هاي اصلي دانشگاه ت (1

مهم ترن  ونژگي دانشگاه تمد  سا  در عرصه مدنرنتي، مدنرنت موثر ارتباط با جامعده،   (9
 استقرار نظام برنامه رنزي و توسعه مدنرنت منابج انساني و ارتباط اخالق با اقتصاد است.  
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اسدت.   يدانشگاه تمد  سا  به كار برد در بعدد ارتبداط   يتوا  برا يكه م يگرنشاخص د (8 
ارتباط هدا و تعامدل   » تنبا دغدغه گسترش و تقو يارتباط» يدانشگاه تمد  سا  دانشگاه

 .و ملت ها است يفلسف - يمکاتب فکر ا ،ناد ا يم «ياجتماع ،يفرهنگ ،يعلم يها

 در دانشگاه تمد  سا  نقدپانري و فرهن  نقادي رواج دارد. (7

رو، دانشدگاه تمدد      ند ا  ااست.  اهتمام جدي به ترجمه دنگر مؤلفه دانشگاه تمد  سا  (8
گونداگو  و نقدد آنهدا،     يا   با  ها ياست كه با ترجمه آثار مختلف علم يسا  دانشگاه

 سا د. يرا فراهم م يعلم شرفتيانباشت و پ يها نهي م
« توسدعه » اريد كرد توجه به مع فندانشگاه تمد  سا  تعر يتوا  برا يكه م يگرند مؤلفه (5

و دانشدگاه بده    ياسدت فرهنگد   يباشد، امدر  ياقتصاد يا  آنکه مفهوم شياست. توسعه ب
 كند. فانممتا  ا يتوسعه نقش ندنتواند در فرا يفرهن  سا  م يعنوا  نهاد

 اند مورد توجه دانشگاه تمد  سدا ، توجده بده بعدد بروندداد       يا  شاخص ها گرند يکن (11
بدا روحيده كنجکداوي و    متخصدص و متعهدد    يرويد ن تيدانشگاه است. ترب  نا يخروج

 هداي ا ين شيپد پرسشگري و توليدد محصدوالت فکدري و فرهنگدي اصديل و بدومي، ا        
شدده اسدت و    تيد ترب يروهايطالب ن يتمد  سا » راناست   يدانشگاه  يچن يضرور

-11: 1851)آدمدي و همکدارا ،    «دانشگاه تمد  سا  اسدت  کنمهم بر عهده  فهيوظ  نا
88.) 
 مدي شدود.  اشداره  ا  دندگاه نکي دنگر ا  اندنشمندا  دانشگاه تمد  سا   ياصل يژگنو 21به  در ادامه

شدوند و در   يتلقد  رهيد  نج کند به مثابه  ستنبا يم يژگنو ستيب  نكه ا كرد ديمطلب تاك  نا يرو دناما با
 (.1855)غالمي،  برد يم  يبحث را ا  ب  نرو  حاكم بر ا ه،يا  آنها و رها كرد  بق ينظر گرفت  بخش

 های دانشگاه تمدن سازشاخص. 8جدول 

 های دانشگاه تمدن سازشاخص

 منتقد عالم و منصف چارچوب با  زندگريتقل نوآور

 تيمزبرا  عقالن تعامل و يكانو  همکار دانشجو پرور نه مدر  طلب  ناشتيال آفر

 نگر ندهنآ فضائل يالگو تمد  سا  يهاپرورشگاه انسا  گرا تيفيك

 نيمبتکر در پاسدخگو 

 ا هايبه ن

خورده با جامعده و   ونديپ مدار  نخداجو و د

 صنعت

 اسددتيندده س و ياسدديس

  ده

 گرا يجهان دواريرو به جلو و ام عُمق گرا زيتابو ست

 (0933. )غالمی، 7شکل 
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 تحقيق شناسی. روش7

اكتشافي و ا  نظدر روش   -نظر ماهيت توصيفي و ا  توسعه اي و ان  تحقيق ا  نظر هدف كاربردي

 كيفي است.

 جاماه آماري .7-4

دسدتورات و قدواني ، مطالعده     ،و سدتادكل  )مدظلده العدالي(  ( مطالعه اسناد تدابير فرمانده معظم كل قوا1)

 تجارب دانشگاه در مراحل تکميلي خود، مطالعه و اجراي راهبردي دانشگاه هاي برتر كشور.

و افراد صاحب تجربه در تهيده اسدناد    اد كل نيروهاي مسلحي و ست( نخبگا  و خبرگا  دانشگاه2)

 راهبردي و مدنرنت دانشگاه و مراكز علمي.

 مراحل تحقيق .7-1

  محتواي مرتبط با موضو  تحقيقاسناد و و تحليل ( جمج آوري 1)

 ( تدون  مدل اوليه اهداف و راهبردهاي دانشگاه دفا  ملي به مثابه دانشگاه تمد  سا 2)

 هم اندنشي نخبگا  و خبرگا  كانو  بررسي، ار نابي و تکميل مدل با روش( 8)

 ي تحقيقهایافتهها و تجزیه و تحليل داده. 0

 تجزیه و تحليل داده هاي توصيفی .0-4
. اطالعات مربدوط بده سد ، جنسديت،     هستندنفر ا  خبرگا  آگاه به موضو   11ي آماري ان  تحقيق نمونه

 گردد.ارائه مي  1 ها در جدولاري آ ك مدر  تحصيلي و سابقه

 های توصيفی نمونه آماریحليل داده: ت0جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد فراواني  

 11 1 كارشناسي ارشد تحصيالت

 51 5 دكتري

 111 11 جمج

 سابقه مسئوليت

 )سال(

 11 1 21تا  18

 11 1 29تا  21

 81 8 به باال 29

 111 11 جمج
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 تجزیه و تحليل داده ها. نتيجه 7-1 
 اهداف کالن دانشگاه عالی دفا  ملی و راهبردهای تحقق آن )مصاحبه خبرگان(: 5جدول شماره 

 سرآمدي در تربيت، آمو ش و توانمندسا ي فرماندها  و مدنرا  راهبردي نيروهاي مسلح و كشور :0هدف شماره 

 راهبردها:

تربيدت و توانمندسدا ي حکمراندا ،     منظدور بده  هدا سدا ما  پانرش هدفمند فراگيرا  مستعد و خالق با مشاركت  (1

 فرماندها  و مدنرا  راهبردي كشور 

 ، پونا و برخوردار ا  دانش علمي باال و پيشينه غني تجربي رگااريتأثي استادا  انقالبي، ريكارگبه (2

تعالي  منظوربهي حقيقي و مجا ي و ... هاشبکهدانشگاه ا  طرنق  آموختگا دانشاستمرار ارتباط و برو نگهداري  (8

 مدنرا  راهبردي كشور 

 استقرار فضاي اسالمي، نشاط علمي و نوآوري در دانشگاه  (1

 ي آمو شي هايفناورو  هاقالبو  هاوهيش، هارشتهرو آمدسا ي متو  و محتوا،  (9

 ي راهبردي هاعرصهي در ننآفرنقشاستقرار نظام ار نابي و ارتقاي اساتيد دانشگاه بر  (8

 ي آمو شي عمومي بر تخصصي هارشتهو  هادورهترجيح  (7

 ها ي سا ي، مهارت محوري و توسعه حکمت عملي در آمو شاحرفه (8

 يتنأمورمهاي توليد علم نافج براي دستيابي به قطبيت علمي در حو ه :2هدف شماره 

 راهبردها:

 هاي انقالب اسالمي توليد مکتب، نظرنه و اندنشه مبتني بر مباني اسالمي و آمو ه (5

 ور  تخصصي هاي اندنشهها و هياتانجاد انجم  (11

 آفرننا  انجاد نظام انگيزش و تشونق دانش (11

  شدهمطر پردا ي، نقد و نظر و ترونج به همراه تدون  و فراوري و مطالب هاي نظرنهبرگزاري كرسي (12

توسعه نظام شناخت موضوعات و مسائل با رونکرد تمركز كانوني بر مسائل راهبدردي انقدالب اسدالمي، نظدام و      (18

 نيروهاي مسلح 

مسائل راهبردي انقدالب اسدالمي، نظدام و نيروهداي     هاي علمي موجود در راستاي ها و نافتهنقد و بررسي نظرنه (11

 مسلح 

 هاي پژوهشي هاي نون  دانشي و روشي در حو هها و قابليتتوسعه ظرفيت (19

 و سکه رانج شد  توليد علم  پروردانشو فرهن  سا ماني  بومستن انجاد  (18

 ي تنمأمورهاي توسعه مدنرنت دانش در عرصه (17

 هاي علمي و پژوهشي در توليد علم ي ظرفيتريكارگبهسا ي و شناساني، شبکه (18

 سااري سااري و برو ها و سکّوهاي رو آمد، هوشمند و نکاارچه براي جمجاستفاده ا  فناوري (15

 ي تنمأمورهاي هاي علمي مرتبط در حو هسا ي براي دستيابي به قطبقابليت (21



 

 ش.هد 1111 افق در سا يتمد  مسير در ملي دفا  عالي دانشگاه راهبردهاي  819

 هاي پژوهشي پژوهشگرا  و فعاليتتوسعه نظام سنجش عملکرد مبتني بر پيامد، هدف، فرآنند  (21

 الگو و سرآمد در علوم انساني اسالمي )و عالمات و بالنجم هم نهتدو ( :9هدف شماره 

 راهبردها:

 نقد خالقانه و نوآورانه تفکرات موجود و علوم وارداتي  (22

 ي مسئله خيز نوظهور هاتيموقعسدشکني در ورود به موضوعات و  (28

 دانشگاه، حو ه و سانر نهادهاي علوم اسالمي  مؤثري همکاري مشتر  و سا وكارهاانجاد  (21

 پژوهي هاي تحقيق حکمي، اجتهادي و روانتتوسعه فلسفه علم و روش (29

 سا ي نظام آمو ش و پژوهش دانشگاه مبتني بر علوم اسالمي نهادننه (28

 مرجعيت جرنا  شناسي دنني و فکري پيوندخورده با قدرت و سياست  (27

 اثرگااري در نظام تصميم سا ي و حکمراني كشور( حکومت )كنشگري مؤثر و تصميم ناري  :0شماره هدف 

 راهبردها:

و تعامدل بدا سدانر    « انتشدار و رسدانه راهبدردي   »انددا ي نهداد   ور ي با راهبوم اندنشهآفرنني در انجاد  نستنقش (28

 بوم با نگرا   نست

بر مسائل كليدي  ديتأكسا ي كال  و با ي و تصميمگااراستيسي در نهادها، شوراها و مراكز ننآفرنقشحضور و  (25

 با وي فکري والنت  عنوا بههاي حياتي و ار ش

 دستيابي به مرجعيت تدون  و مستندسا ي تجارب جمهوري اسالمي در حو ه حکمراني و الگوسا ي  (81

 هاي راهبردي انجاد آ مانشگاه حکمراني مرجج و توسعه با ي (81

 كسب اطالعات بهنگام ا  تصميمات راهبردي نظام  (82

هدانت محصوالت پژوهشي دانشگاه در راستاي حل مسدائل كشدور و تقاضدامحوري و تدالش بدراي تدرونج و        (88

 سا ي گفتما 

بندي و تبيي  مسدائل راهبدردي كشدور مبتندي بدر تددابير مقدام معظدم رهبدري ا  طرندق انجداد            شناخت، اولونت (81

 ي مناسب و سرنج ارهاسا وك

 انجاد ظرفيت و قابليت توليد اسناد راهبردي كشور  (89

هدا و هشددارهاي راهبدردي بده نهادهداي      پونش و پانش راهبردي وضعيت، موقعيت و عملکرد و ارائده گدزارش   (88

 سا  و چراغ راه آننده نظام تصميم گير و تصميم

 هاي تفکر مدنرا ( دانشگاه )كانو پانري مدنرا  راهبردي كشور در جوني و مشاركتمشاركت (87

 ي راهبردي پژوهندهنآمرجعيت و هدانتگري در  :5هدف شماره 

 راهبردها:

 پژوهي نيروهاي مسلح و شبکه دندبانا  دفاعي معماري نظام آننده (88

 پژوهي حمانت و پشتيباني ا  مراكز و فعاال  آننده (85
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 وحياني حاكم بر نظام آفرننش هاي پژوهي مبتني بر سنتتوليد دانش آننده (11 

 پژوهي گااري محصوالت آنندهتوليد و اشترا  (11

 سا ماني پژوها  و بهبود ارتباطات ميا سا ي مجامج نخبگاني آنندهشبکه (12

 نگر اي و كال پژوها  حرفهآمو ش و تربيت آننده (18

 پژوهي نيروهاي مسلح و كشور گري مراكز آنندههدانت (11

 ، اعطاي جانزه و ...( هاجشنوارهپژوهي )برگزاري  ي آنندهترونج و گفتما  سا (19

 اندنشي اسالمي آننده ژهنوبهپژوهي، سا ي جمعي در حو ه مباني نظري آنندهتوليد ادبيات بومي و مفهوم (18

 گيري ا  توليدات سانر مراجج و اندنشمندا  داخلي و خارجي تعامل و بهره (17

 ترونج تفکر راهبردي مبتني بر انقالب اسالمي سا ي در گفتما  :8هدف شماره 

 راهبردها:

 ي و پژوهشگرا  خبره علمئتيههاي سرآمد در قالب عضونت آموختگا  دانشگاهجاب و نگهداشت دانش (18

 هاي ال م هاي دانشگاهي و تعرنف ضوابط و مشوقهاي مرتبط با اندنشکدهنامهانجاد بسترها و آني  (15

  تنمأمورهاي علمي مختلف مرتبط با ها و انجم اندا ي اندنشکدهراه (91

ي علمد ئتيههاي علمي )اعم ا  اعضاي ها و انجم جاب اندنشمندا  مختلف مرتبط براي عضونت در اندنشکده (91

 ها( داخلي، خبرگا  و اساتيد نيروهاي مسلح، اساتيد و خبرگا  سانر دانشگاه

 ها و ... ها، نشستبرگزاري همانش ها ا  قبيلبرقراري تعامل علمي با سانر دانشگاه (92

 ي راهبردي هاگزارشتوليد آثار علمي مرتبط اعم ا  كتاب، مقاله، نشرنه،  (98

 اي اي و چندرسانههاي رسانهها و توليد برنامهاندا ي كانالراه (91

 المللي هاي علمي در سطح ملي و بي توسعه تعامالت و همکاري:7هدف شماره 

 راهبردها:

انجاد سکوي هوشمند و شبکه كارآمد و كنش گر دانشدمندا  علدوم دفداعي امنيتدي در مسدير تقوندت تعامدل و         (99

 به نيا هاي راهبردي موقجبهپاسخگوني 

ي هدا شدبکه ي ريكدارگ بده ي منابج دانشي و اطالعاتي علمي )ونکدي( بدا اولوندت    گااراشترا تقونت تعامالت و  (98

 مجا ي

ي آمو شي مشتر  با اولونت ارائه آمو ش در مقصد و تبادل استاد و دانشجو هاورهدو  هاپروژهو  هاطر اجراي  (97

 ي دانشگاهيهائتيهو 

توسعه ظرفيت آمو ش  با  فارسي و خارجي و قابليت ترجمه و انتشار محصوالت علمي دانشدگاه و كشدور بده     (98

 ي مقصد و مشاركت جامعه هدفها با 

و سفرهاي مطالعاتي داخلي و خدارجي   هافرصتجوامج هدف و تقونت  توسعه با دندهاي دوجانبه ا  كشورها و (95

 براي اساتيد و دانشجونا 
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 گيري و پيشنهادنتيجه

 گيرينتيجه-الف

در  يسدا  تمدد   ريدر مسد  يدفدا  ملد   يدانشدگاه عدال  هدف اصلي پدژوهش، تددون  راهبردهداي    

اسدت.كه درصدفحات   ي هدر هددف   اهدداف كدال  و راهبردهدا   ده ساله با تمركدز بدر تددون      افق

آمده است در ان  راستا پدس ا  مدرور پيشدينه تحقيدق، مفداهيم دانشدگاه، دانشدگاه تدرا  انقدالب          

اسددالمي، تمددد ، طددر  راهبددردي مددرور شددد و در ادامدده فرآننددد سدده گاندده مدددنرنت راهبددردي،  

شامل تدون ، پياده سا ي و ار نابي نيز مدرور شدد كده بدر اند  موضدو  تاكيدد شدد كده در اند            

قيددق تمركددز محقددق بددر مرحلدده تدددون  راهبردهدداي اسددت. در ادامدده نسددل هدداي چهارگاندده   تح

تکون  دانشدگاه هدا ا  پيددانش تدا كندو  بررسدي شدد و مبداني نظدري تمدد  ندون  اسدالمي ا              

هداي اسدتاد شدهيد مرتضدي مطهدري و آندت اهلل العظمدي خامنده اي مدرور گردندد و           منظر اندنشه

منظدر اند  اندنشدمندا  معرفدي شدد. در ادامده چدارچوب        سدا  ا   شاخص هداي دانشدگاه تمدد    

نظددري تحقيددق شددامل اهددداف و راهبردهدداي اوليدده تهيدده و بددا روش ار نددابي كددانوني در چهددار  

جلسدده چهددار سدداعته مددورد بررسددي و بحددث هدداي عميددق بددا حضددور نخبگددا  دانشددگاهي قددرار 

 گرفت و اصالحات ال م به منظور اخا تانيد خبرگا  انجام شد.

 شنهادپي-الف

هفت هدف كال  براي نيل دانشگاه عالي دفا  ملي در مسير تمد  سدا ي در  ان  تحقيق در نتيجه  

به آ  پرداخته شده است. تحقق هدر   8هجري شمسي متصور است كه در جدول شماره  1111افق 

برشماري شده اسدت. پيشدنهاد    8نک ا  ان  اهداف مستلزم اجراي راهبردهاني است كه در جدول 

به دست آمده در مراجج مربوط به تصونب رسانده شده و در دانشدگاه مدال     شود راهبردهايمي 

سداله   9پس ا  تصونب راهبرد در هيات امناي دانشگاه و مراجج باالتر، برنامه هاي  عمل قرار گيرد.

شدوراي  و ساالنه تحقق طر  تدون  و تصدونب شدده و الزامدات اجراندي آ  پديش بيندي شدود و        

ال م به هكدر اسدت    تشکيل شود. آ  پانش و ار نابي ،رناست دانشگاه براي پياده سا ي راهبردي به

ها ا  مقدمات اجراي راهبردهاي باشد كه باند طر  آ  تهيه گفتما  سا ي و اصال  و تييير نگرش

 و در دو محيط دانشگاه و محيط تعاملي نزدنک به اجرا درآند.
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