الگوی راهبردی در اداره امور شورای عالی انقال فرهنگی از منظر امامین انقال اسالمی

 راهبردهای پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت اخالقی در ايران 7۶۶

تاريخ دريافت1396/19/11 :

محمدرضا مخبر دزفولی

1

محمدرضا فارسی

2

تاريخ پذيرش1397/11/25 :

چكیده:
شورای عالی انقالب فرهنگی ،عالیترين نهاد سیاستگذار در زمینه تحقق اهداف انقالب فرهنگی در نظاام
جمهوری اسالمی ايران است .هدف اصلی اين مقاله ،ارائه الگاوی راهباردی در اداره اماور شاورای عاالی
انقالب فرهنگی در حوزه مأموريتی اسالمی شدن دانشگاهها و مراكز آموزشی از طريق تدوين تجارب نظاام
جمهوری اسالمی ايران بر اسا

گفتمان واليتفقیه و قانون اساسی میباشد .روش تحقیق پژوهش حاضار

از نوع آمیخته با رويكرد دادههای كمی و كیفی بوده و در جمعآوری دادهها از تكنیک تحلیل محتوا ،تحلیال
گفتمان و مطالعه اسنادی استفاده شده و در تجزيه و تحلیل دادهها از نظريه داده بنیاد و نرمافزار مكس كیودا
بهره گرفته شده است .پس از انجام مصاحبه با جامعه خبرگی و ثبت تجارب ضمنی ايشان ،بهمنظور بررسی
روايی سازه ،از «فن تحلیل عاملی» استفاده گرديده است كه طی پرسشنامهای به جامعه آماری  21نفری ارائه
و با استفاده از نرمافزار  spssمورد پردازش قرار گرفته است.
پس از انجام مطالعات نظری و تحلیل كیفی نتايج تحقیق و همچنین تحلیل عاملی روابط بین ابعاد ،مثلفههاا
و شاخصهای حاصل از مصاحبه با جامعه خبرگی و تحلیل گفتمان واليتفقیه و برازش انجام شده ،نسبت
به برخی از اصالحات اقدام و در نهايت در پاسخ به سثال پژوهش؛ الگوی راهبردی در اداره اماور شاورای
عالی انقالب فرهنگی در حوزه مأموريتی اسالمی شدن دانشگاهها و مراكز آموزشی از طريق تدوين تجارب
نظام جمهوری اسالمی ايران بر اسا

گفتمان واليتفقیه و قانون اساسی چیست؟

الگوی راهبردی شورای عالی انقالب فرهنگی شامل مثلفههای اصلی و زير مثلفههای آن در يک منظومه به
هم پیوسته و بر اسا

نه محور راهبردی (برنامهريزی ،سازماندهی ،هماهنگی ،هدايت ،پیادهسازی و اجرا و

نظارت و ارزيابی) ارائه شده است.
کلیدواژهها :شورای عالی انقالب فرهنگی ،اسالمی شدن دانشاگاههاا ،اصاالح مراكاز آموزشای ،دانشاگاه
اسالمی ،اصالح آموزش و پرورش

 -1استاد دامپزشكی دانشگاه تهران mokhberd@ut.ac.ir
 -2دانشآموخته دوره دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی (نويسنده مسئول) rfarsi2003@yahoo.com
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مقدمه:

انقالب اسالمی ايران با هدف احیای معنويات در جهاان بایروح 1بنیانگاذاری شاد (سارخوش و
جهانديده )176:1379،تا نقشی نو در انداخته و افقهای جديدی را فراروی بشريت بگشاايد .ايان
انقالب ،ماهیتاً يک انقالب فرهنگی بوده و اصلیترين سیاست آن ،سیاست فرهنگی میباشد و ايان
بدين معنی است كه فرهنگ اسالمی در تمامی شئون فردی و اجتماعی كشور اصل ،پايه و مبنا قرار
گرفته است (دبیرخانه شورای عاالی انقاالب فرهنگای .)365:1384،در هماان ساالهاای نخسات
پیروزی انقالب اسالمی ،وضعیت اسفبار نظام آموزشی كشور ،دانشگاهها و مراكز علمی ،كتابهاای
درسی ،اساتید و مدرسین ،جريانهای فكری و فرهنگی نفوذكننده در دانشگاههاا و مراكاز تعلایم و
تربیت و تحركات مسموم و گمراهیزا و گرايشات التقااطی آناان ضارورت «انقاالب فرهنگای» را
تثبیت نمود .با عنايت به صبغه فرهنگی انقاالب اساالمی ،بنیانگاذار جمهاوری اساالمی اياران ،در
آغازين سالهای پیروزی انقالب ،فرمان انقالب فرهنگی را صادر نموده و ستاد انقاالب فرهنگای را
مأمور «ايجاد انقالب فرهنگی در دانشگاههای سراسر كشاور»« ،تصافیه اسااتید مارتبط باا شارق و
غرب»« ،اسالمیسازی دانشگاهها و تبديل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوين علوم عالی اسالمی»
نمودند (صحیفه امام

(ره):1373،ج.)12،218

اگرچه دانشگاه ،متن اصلی انقالب فرهنگی بود (مخبر دزفولی .)11:1389،ولی همزمان با آغااز
فعالیت مجدد دانشگاهها ،ضرورت توجه به فرهنگ اسالمی در كلیه مراكز آموزشی كشاور خاود را
نمايانتر نموده و حضرت امام خمینی (ره) در تاريخ  1363/9/19با صادور حكمای« ،ساتاد» را باه
«شورای عالی انقالب فرهنگی» ارتقاء داده و مأموريتهاای جديادی را نیاز باه آن محاول نماوده
(صحیفه امام (ره) ،1373،ج )19،111و بر ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی مهر تأيید میزنند
(صحیفه نور :1373،ج .)171 ،19
علیرغم توفیقات به دست آمده در زمینه انقالب فرهنگی ،بهويژه اسالمی نمودن دانشگاههاا و
مراكز آموزشی-پژوهشی ،متأسفانه تاكنون فرآيند نیل به اهداف انقاالب فرهنگای باا چاالشهاايی
همراه بوده است .در سالهای اخیر با تصويب و ابال سندهای سند دانشگاه اسالمی« ،ساند نقشاه
جامع علمی كشور» و «سند تحول بنیادين نظام آموزش و پرورش» ،مشكل نظام فرهنگای و علمای
كشور در زمینه سیاستگذاری كالن و فقر اسناد راهبردی مرتفع گرديده است؛ اماا نابساامانیهاای
 -1اشاره به تعبیر میشل فوكو در مقاله ايران؛ روح يک جهان بیروح

 الگوی راهبردی در اداره امور شورای عالی انقالب فرهنگی از منظر امامین انقالب اسالمی 7۶1

اجرايی و سوءمديريت در حسن اجرای مصوبات شورای عالی و راهبردهای ملی اسناد ذكار شاده،
همچنان در بدنه نظام فرهنگی كشور پابرجا میباشد (مختاريان پور.)431 :1391،
لذا ،اهمیت اين مقاله تدوين علمی و روشمند مأموريتها و وظايف راهبردی شورای عالی در
حوزه اسالمی شدن دانشگاهها بهعنوان اصلیترين هدف انقالب فرهنگی ،مبتنی بر ديدگاه حضرت
امام خمینی (ره) و مقام معظام رهباری (مدظلاهالعاالی) و خاروج از حاكمیات دوگاناه و برخاورد
سلیقهای با مقوله اصالح مراكز آموزشی و پژوهشی كشور میباشد و ضرورت ايان پاژوهش از آن
رو است كه چنانچه الگوی راهبردی اين شورای عالی در زمینه اسالمی شدن مراكز تعلیم و تربیات
مبتنی بر گفتمان واليتفقیه ارائاه نگاردد ،شااهد اداماه ياافتن حاكمیات ديادگاههاای سالیقهای و
رويكردهای جناحی در زمینه اسالمی سازی دانشگاهها و تحمیل آنها بر ديدگاههای حضرت اماام
خمینی (ره) و رهبری معظم انقالب (مدظلاهالعاالی) از ساوی برخای متولیاان فرهنگای و مجرياان
مصوبات شورای عالی و فعالیتهای بعضاً موازی و پراكنده آنها خواهیم بود.
بدين روی ،هدف اصلی پژوهش ارائه الگوی راهباردی در اداره اماور شاورای عاالی انقاالب
فرهنگی در حوزه مأموريتی اسالمی شدن دانشگاهها و مراكز آموزشی از طريق تدوين تجارب نظام
جمهوری اسالمی ايران بر اسا

گفتمان واليتفقیه و قانون اساسی است .بر اسا

هدف ماذكور،

سثال اصلی تحقیق اين است كه الگوی راهبردی در اداره امور شورای عاالی انقاالب فرهنگای در
حوزه مأموريتی اسالمی شدن دانشگاهها و مراكز آموزشی از طريق تدوين تجارب نظاام جمهاوری
اسالمی ايران بر اسا

گفتمان واليتفقیه و قانون اساسی چیست؟

مبانی نظری :اگرچه موضوع اين تحقیق با عنوان برخی از پیشینههاای تحقیاق قرابات دارد ،ولای
مسئله اصلی تحقیق و سثاالت آن به روشنی تفاوتهای آن را باا موضاوعات مختلاف پیشاینههاا
روشن میكند.
-

پژوهشكده علوم انسانی و اجتماعی جهااد دانشاگاهی ( ،)1381باا اجارای پاروژهای بارای
دبیرخانه شورای عالی با عنوان «ارزشیابی عملكرد شورای عالی انقالب فرهنگای» ،ابتادا باه
بررسی اجمالی تاريخچه انقالب فرهنگی و تحلیل محتوای كمّی ديدگاههای امام خمینی (ره)

و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در خصوص شورای عالی انقالب فرهنگی تا ساال 1379
پرداخته و در بخش دوم ،محورهای بیانات حضرت امام (ره) از سال  1359تا  1364و میزان
توزيع فراوانی شاخصهای مطرح شده در حوزه رسالت انقالب فرهنگی ،اهداف شورا ،نفوذ
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فرهنگی بیگانگان و اسالمی نمودن دانشگاهها بهتفصیل مطرح شاده و ساپس ،بیاناات مقاام
رهبری (مدظلهالعالی) از سال  1364تا  1379با ذكر شاخصها و توزيع فراوانی آنها احصااء
گرديده است.1
-

هاشم زهی و خلجی در مقاله خود با عنوان «بررسی تطبیقی رويكردهاای مبادعان اساالمی-
سازی دانشگاه در ايران» ،ضمن تحلیل محتوای بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) پیرامون دانشگاه اسالمی به تحلیل نظرات اين دو شخصیت برجسته باهعناوان
مبدعان اسالمی سازی دانشگاه پرداخته و با استخراج مقولههای مشترک بین بیاناات ايان دو
شخصیت فرزانه با درج توزيع فراوانی مقولهها ،اولويتهای هرياک را بیاان و در اداماه ،باه
بررسی چالشهای فرايند اسالمی سازی دانشگاه در نظام اجرايی كشور میپردازد.

-

مهدی سبحانی نژاد ،در مقاله «رسالت تربیت دينی -اجتماعی دانشگاه از منظار اماام خمینای
(ره) و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)» ،باا اساتفاده از روش تحلیال محتاوای بیاناات ،از
مجمااوع  79عبااارت ذكرشااده توسااط حضاارت امااام (ره) در خصااوص دانشااگاه ،پااس از
طبقهبندی بر اسا

فصول مشترک ،در نهايت  26مثلفه استخراج نموده اسات .همچناین ،از

مجموع  114عبارت ذكر شده توسط مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در خصوص دانشگاه،
پس از طبقهبندی بر اسا

فصول مشترک در نهايات  35مثلفاه اساتخراج و احصااء كارده

است.
اگرچه نمیتوان نقش اين تحقیقات را در دانشافزائی پژوهش حاضر انكار كرد ،اما در هیچيک
از پژوهشهای انجام شده بهطور مستقل به مأموريتها و وظايف شورای عالی انقالب فرهنگای از
منظر حضرت امام (ره) و رهبری (مدظلهالعالی) پرداختاه نشاده و ياا قلمارو زماانی آن مرباو باه
سالهای گذشته بوده است .همچنین ،در هیچيک از پژوهشهاای انجاام شاده ،باه ثبات تجاارب
جمهوری اسالمی ايران در حوزه شورای عالی انقالب فرهنگی پرداخته نشده و الگوی راهبردی در
مورد وظايف و مأموريتهای اين شورا ارائه نگرديده كه مبین نوآوری پژوهش حاضر است.
مفهوم شناسی

در اينجا به تعاريف مختار محقق از مفاهیم مورد استفاده در تحقیق میپردازيم:
 -1پروژه تحقیقاتی ارزشیابی عملكرد شورای عالی انقالب فرهنگی ،موجود در كتابخانه دبیرخانه شورای
عالی انقالب فرهنگی

 الگوی راهبردی در اداره امور شورای عالی انقالب فرهنگی از منظر امامین انقالب اسالمی 7۶3

انقيب فرهنگي :عبارت است از انقالب در معیارهای ارزشی ،انقالب در نگرش ياک جامعاه
نسبت به روابط اجتماعی ،در قوانین حاكم بر جامعه و حتی رواباط سیاسای و اجتمااعی .بار ايان
اسا  ،انقالب فرهنگی به معنای انقالب در تمامی ابعاد و جواناب تشاكیلدهناده فرهناگ اسات
(روشن نهاد.)27:1383،
شورای عالي انقيب فرهنگي :نهادی كه در تاريخ آذرماه  1363با حكم امام خمینی (ره) و بار
اسا

شالوده ستاد انقالب فرهنگی تأسیس و ضمن تغییر در تركیب اعضاء و مأموريتهاای قبلای

بهمنظور تقويت فرهنگ اسالمی در سطح كشور و خاروج از فرهناگ بادآموز غارب و جاايگزين
شدن فرهنگ آموزنده اسالمی ،ملی و انقالب فرهنگی در تمام زمینهها در سطح كشور و مباارزه باا
نفوذ عمیق ريشهدار غرب به وجود آمد.
راهبرد :1عبارت است از راهی كه ما را به هدف میرساند ،مأموريت را محقق مایساازد و باه
چشمانداز معنی میبخشد .راهبرد به طراحی يک نقشه عملیاتی برای دستیابی باه اهاداف از پایش
تعیین شده اطالق میشود .راهبرد عبارت است از برنامهای كه مسیر رسیدن باه اهاداف اساسای را
مشخص میكند (حسن بیگی.)48:1391،
الگوی راهبردی :نمونهای ذهنی و انسجام يافته از اجزاء و عناصر تشاكیل دهناده ياک پدياده
راهبردی و چگونگی روابط آن اجزاء با يكديگر میباشاد (سالمانی .)14:1388،همچناین ،تعرياف
عملیاتی خود ساخته محقق از الگوی راهبردی عبارت است از الگويی كه در آن ابعاد ،مثلفاههاا و
روابط بین آنها در فرايند تصمیمگیری برای اداره امور شورای عالی انقالب فرهنگی تعريف شاده
و میتواند بهعنوان مدلی در اداره حكومت در حوزه پیش گفته به كار گرفته شود.
دکترین :عبارت است از نظريه ،اصول يا قواعد بنیادی معتبری است كه هدايت كننده اقادام در
پشتیبانی از سیاستها و برنامهها جهت تاأمین اهاداف باوده و باهكاار باردن آنهاا مساتلزم درک
مقتضیات و تصمیمگیری صحیح و منطقی میباشد (ناوروزی .)351 :1385 ،منظاور از دكتارين در
اين مقاله ،دكترين نظام مقد
میباشد كه بر اسا

جمهوری اسالمی ايران در اداره امور شورای عالی انقالب فرهنگای

تعريف خود ساخته محقق ،عبارت است از اصولی كه بر اساا

آماوزههاای

1

-Strategy
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دينی و گفتمان واليتفقیه و قانون اساسی تبیین شده و همه نهادها و سازمانها مثظفاناد خاط و
مشیهای خود را بر اسا

آن تنظیم نمايند.

با انجام تحلیل محتوی و تحلیال گفتماان حضارت اماام خمینای (ره) و مقاام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) پیرامون اداره امور شورای عالی انقالب فرهنگای ،از مجموعاه بیاناات مطالعاه شاده
حضرت امام (ره) ،تعداد  61عبارت (گزاره) و از مجموع بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعاالی)،
تعداد  132عبارت (گزاره) در خصوص مثلفههای اصلی مأمورياتهاای راهباردی شاورای عاالی
تشخیص داده شد كه پس از تجمیع گزارهها ،تعداد  32عبارت بهطور مستقیم در رابطه با مأموريت
حوزه اسالمی شدن دانشگاهها شناخته شد.
با مطالعه بیانات و مكتوبات حضرت اماام خمینای (ره) طای ساالهاای ( 1359آغااز انقاالب
فرهنگی) تا ( 1368ارتحال ايشان) ،میتوان به شايستگی دريافات كاه اساسااً مقولاه «فرهناگ» در
قامو

فكری ايشان از جايگاه ويژهای برخوردار است .ايشاان ،همچناین در خصاوص ضارورت

اصالح فرهنگ و تحول زا بودن آن میفرمايناد :رأ

هماه اصاالحات ،اصاالح فرهناگ اسات و

نجات جوانهای ما از اين وابستگی باه غارب (صاحیفه اماام (ره) :1373 ،ج .)356 ،11از طرفای،
دانشگاه را مبدأ همه تحوالت دانسته (صحیفه امام(ره):1373،ج )64، 8و در پیام ناوروزی خاود در
اوّل فروردين  1359كه بايد آن را نقطه عطفی در تاريخ انقالب فرهنگی دانست ،دربااره ضارورت
انجام انقالب فرهنگی میفرمايند :بايد انقالبی اساسی در تمام دانشگاههای سراسر ايران باه وجاود
آيد تا اساتیدی كه در ارتبا با شرق و يا غرباند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای
تدريس علوم اسالمی (صحیفه امام (ره) :1373 ،ج.)12،217
بنیانگذار انقالب فرهنگی (ره) در بند  11اين پیاام بار «ضارورت ايجااد انقاالب فرهنگای در
دانشگاههای سراسر كشور»« ،تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب» و «تبديل دانشاگاه باه محیطای
سالم برای تدوين علوم عالی اسالمی» تأكید مینمايند (همان.)218 :
حضرت امام (ره) در مورد ضرورت پاکسازی دانشگاه از عناصار منحارف و گازينش اسااتید
دانشگاهها و معلمان میفرمايند« :از مسائل مهم ،كه مقدمه اصالحات است ،پاكساازى هماه مراكاز،
خصوصاً مراكز فرهنگ و علم است و بايد با شوراهاي مركاب از اشاخاص دانشامند ،متعهاد و
مثمن به انقالب و پشتیبان رؤسا و اساتادان و دانشاجويان و معلماان ،مراكاز علما و تربیتا از
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عناصر فاسد و خدمتگزاران و سرسپردگان به رژيم سابق تصافیه شاود» (صاحیفه اماام (ره):1373،
ج.)11،82
مقوله اصالح مراكز تعلیم و تربیت حتی در وصیتنامه الهی سیاسی امام خمینی (ره) نیز از نظر
دور نمانده در بخشی از وصیتنامه ايشان آمده است« :از امور بسیار باا اهمیات و سرنوشاتسااز،
مسئله مراكز تعلیم و تربیت از كودكستانها تا دانشگاهها است كه بهواسطه اهمیات فاوقالعاادهاش
تكرار نموده و با اشاره میگذرم .بايد ملت غارت شده بدانند كه در نیم قرن اخیر آنچه باه اياران و
اسالم ضربه مهلک زده است قسمت عمدهاش از دانشگاهها بوده است» (صحیفه امام (ره):1373،ج
.)21،429
با مطالعه دقیق منويات و آثار مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز میتاوان دريافات كاه مقولاه
اسالمی شدن دانشگاه و مراكز آموزشی كشاور در قاامو

فكاری معظام لاه نیاز از رفعات مقاام

برخوردار است .ايشان ،در خصوص مأموريت شورای عاالی انقاالب فرهنگای در تحقاق انقاالب
فرهنگی میفرمايند« :من از آغاز تاكنون ،اين شاورا در قلّاه تصامیمگیاری بارای مساائل فرهنگای
میدانستهام ...آن قلّه تصمیمگیری فرهنگی – به معنای نگاه كالن و مهندسی عمومی فرهنگ كشور
كه شامل دانشگاه و فرهنگ عمومی و مدرسه و نظام آموزشای و كتااب درسای و تربیات معلام و
حتی صنعت و غیرذلک میشود – بايد در اينجا طراحی شود» (سیاهپوش.)573: 1391،
معظم له درباره اسالمی شدن دانشگاهها میفرمايند« :يكی از مهمتارين وظاايف شاورای عاالی
انقالب فرهنگی ،دينی و انقالبی كردن محیط دانشگاههاست» (همان) .ايشان به دو عنصر تأثیرگاذار
در تربیت دانشجويان اشاره كرده و میفرمايند« :دو عنصر اصل در تربیت دانشجو هست كاه اگار
مغفولٌْ عنه ماند ،ما ضرر خواهیم كرد :يكا عنصار علام و تحقیاق و كااراي علما و جوشایدن
استعدادهاى علم  ،يك هم عبارت است از روحیه و تدين و حركت صحیح و سالمسازی معناوى
و روح دانشجو .اين دو عنصر بايست بدون تفكیک از يكاديگر ،باا قادرت و باا ظرفیات كامال
كشور ،تعقیب بشود» (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)71/9/21:
ايشان همچنین در مورد تحقق اهداف انقالب فرهنگی در آموزش و پرورش میفرمايند« :راجع
به آموزش و پرورش و فضای فرهنگی ،فكری و ارزشی آن حقیقتاً بايد از سوی شورا فكار و كاار
شود» (امام خامنهای (مدظلهالعاالی) .)82/11/23 :رهبار معظام انقاالب اساالمی (مدظلاه العاالی) در
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خصوص تحول نظام آموزش و پرورش میفرمايند...« :همین بحاث آماوزش و پارورش و تحاول
نظام آموزش كشور؛...چون نظام كنون آموزش و پرورش ،يک نظام واردات است؛ ...بنابراين ياک
تحول الزم است .البته تحول ...احتیاج دارد به اينكه ما فلسفه آموزش و پارورش را بادانیم ،وضاع
كشور را بدانیم ،نیازهاى آينده را بدانیم .بر اسا

اينها بايد افراد صاحبفكر و بهاصطالح راهبارد

نگران فرهنگ به تعبیر رايج ،استراتژيستهاى فرهنگ بنشینند و راه حل هاای اساسا پیادا كنناد»
(امام خامنهای (مدظلهالعالی).)91/3/23 :
همچنین؛ برای بررسی تجارب مكتوب شورای عالی طی بیش از سه دهه گذشته ضمن مطالعاه
اسناد و گزارشهای عملكرد موجد در دبیرخانه شورای عالی ،میتوان موارد ذيل را باهعناوان اهام
تجارب و عملكرد شورای مذكور در حوزه مأموريتی مورد مطالعه ياد نمود:
-

تشكیل كمیته اسالمی كردن دانشگاهها در سال ،1361

-

تشكیل نهاد نمايندگی رهبری در دانشگاهها در سال ،1372

-

تصويب اصول حاكم بر دانشگاه اسالمی در سال ،1377

-

تعیین سیاستهای راهبردی اسالمی شدن مراكز آموزشی در سال ،1379

-

تصويب آئیننامه اتحاديه تشكلهای اسالمی دانشگاهها در سال ،1381

-

تأسیس دانشگاه معارف اسالمی ،وابسته به نهاد نمايندگی مقام معظم رهباری در دانشاگاههاا
در سال ،1385

-

تشكیل شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی در سال ،1386

-

تشكیل مركز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسالمی و علوم انسانی در خارج از كشاور در
سال ،1386

-

تشكیل شورای تخصصی حوزوی در سال ،1386

-

تشكیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی در سال ،1388

-

اصالح اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمی در سال ،1389

-

تصويب آئیننامه جامع مديريت دانشگاهها و مثسسات آموزش عالی پژوهشی و فنااوری در
سال 1389

-

تدوين ،تصويب و ابال سند دانشگاه اسالمی در سال .1392
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چارچو مفهومی :محقق پس از انجام مطالعاات نظاری و بررسای نظرياات مختلاف انديشامندان
مديريت راهبردی پیرامون ساخت الگوی راهبردی ،نظريه مديريت راهبردی را بهعنوان چاارچوب
نظری خويش برگزيد .در تحقیق پیش رو ،پس از تحلیل گفتماان والياتفقیاه و قاانون اساسای و
سپس انجام مصاحبه با جامعه خبرگی و ثبت تجارب ايشان ،در نهايت مقولههای استخراج شده در
نه بُعد (دكترين ،اهداف و سیاستها ،برنامهريزی ،سازماندهی ،هماهنگی ،هادايت ،پیاادهساازی و
اجرا ،نظارت و ارزيابی) دستهبندی گرديده و مثلفههای اصالی حاوزه اساالمی شادن دانشاگاه در
قالب چارچوب مفهومی و در يک منظومه به هم پیوسته در شكلهای ( )1و ( )2به تصوير كشایده
شده كه به علت حجم زياد مندرجات ،چارچوب مفهومی در دو شكل مجزا ارائه شده است.
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روششناسی تحقیق :با عنايت به اينكه ايان پاژوهش مایتواناد ماورد اساتفاده تصامیمساازان و
تصمیمگیرندگان حوزه فرهنگ و شورای عالی انقالب فرهنگی قرار گیرد ،لاذا در زماره تحقیقاات
كاربردی قرار دارد و روش تحقیق آمیخته با رويكرد دادههای كمی و كیفی باوده و در جماعآوری
دادهها از تكنیک تحلیل محتوا ،تحلیل گفتمان و مطالعه اسنادی اساتفاده شاده و طای آن ،باا ابازار
فیشبرداری تمامی مكتوبات ،سخنرانیها و آثار حضرت امام خمینی (ره) و نیز مقام معظم رهباری
(مدظلهالعالی) مرتبط با موضوع تحقیق ،جمعآوری و مورد تحلیل كیفی قرار گرفته و سپس مجموع
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مصاديق مرتبط با مأموريتها و وظايف شورای عالی انقالب فرهنگای در حاوزه ماأموريتی ماورد
مطالعه استخراج شده است.
جامعه آماری اين تحقیق عبارت است از :الف) مكتوبات و سخنرانیهای حضرت امام خمینای
(ره) از سال ( 1359زمان تشكیل ستاد انقالب فرهنگای) تاا ( 1368زماان ارتحاال ايشاان) و مقاام
معظم رهبری (مدظلهالعالی) از سال  1368تا  1393در خصوص مأموريتها و وظايف شورای عالی
كه در ديدار ساالنه با اعضاء شورای مذكور ايراد شده و همچنین ،اسناد و مدارک مرتبط با تجاارب
مكتوب و عملكرد شورای عالی انقالب فرهنگی و بااالخره ماتن كامال قاانون اساسای جمهاوری
اسالمی ايران پاس از باازنگری در ساال  .1367ب) جامعاه خبرگای؛ عبارتناد از خبرگاان علمای
(نظری) و عملی (اجرايی) اعم از انديشمندان و مديران اجرايی تأثیرگذار بر فرايند سیاستگاذاری
و تصمیمسازی در شورای عالی انقالب فرهنگی و همچناین مجرياان مصاوبات شاورای عاالی در
دانشگاهها و مراكز آموزشی كشور است.
در اين تحقیق ،دادههاای الزم باا اساتفاده از دو روش كتابخاناهای (اسانادی) و روش میادانی
جمعآوری شدند .در روش كتابخانهای از ابزار فیشبرداری و در روش میدانی از ابازار پرسشانامه،
مصاحبه استفاده گرديده است .در مطالعه اسنادی جامعه آمااری ،اساناد و مادارک موجاود و قابال
دستر

را با استفاده از روش نمونهگیری تمام شمار مورد بررسی قارار گرفات و پاس از تحلیال

محتوی و تحلیل گفتمان انديشههای واليتفقیه ،تجارب ضمنی خبرگان از طرياق انجاام مصااحبه
نیمه عمیق با  16نفر از جامعه خبرگی به روش اشباع نظری ثبت گرديده و مثلفهها و شاخصهاای
اصلی الگوی راهبردی پیشنهادی استخراج و بهوسیله پرسشنامه به تأيید جامعه خبرگای رساید .در
تهیه پرسشنامه از میان مثلفهها و شاخصهای مستخرجه ،تعداد  18مثلفه و  33شااخص در شاش
محور راهبردی (برنامهريزی ،سازماندهی ،هماهنگی ،هدايت ،پیادهسازی و نظاارت و ارزياابی) در
اختیار  21نفر از جامعه خبرگی قرار گرفت تا نسبت باه اخاذ نظارات آناان و ارزياابی و انتخااب
مهمترين مثلفهها در تدوين الگوی راهبردی مورد نظر اقدام گردد .پس از بررسای نظارات پاساخ-
دهنگان و تجزيه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از پرسشنامهها ،مهمترين و معتبرترين مثلفههاا
انتخاب و پس از حذف مثلفههای تأيید نشده ،الگوی راهبردی اداره اماور شاورای عاالی انقاالب
فرهنگی در حوزه اسالمی شدن دانشگاهها و مراكز آموزشی تدوين شد.
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پس از گردآوری دادهها و بررسی موضوعی آنها با استفاده از روشهاای متناوع كیفای نظیار
تحلیل محتوی ،تحلیل گفتمان و تحلیل تفسیری ،در گام بعدی تحقیق بر اسا
با استفاده از نرمافزار مربوطه ،مقولههای استخراج شده بر اسا

نظريه داده بنیااد و

فصل مشترک موضاوعی آنهاا در

محورهای محتوايی مجزا ،طبقهبندی شده و بدين ترتیب ،مثلفههای حوزه مأموريتی ماورد مطالعاه
به دست آمد كه برای اعتبارسنجی دادههای كیفی تحقیق حاصل از تحلیل محتوا و تحلیال گفتماان
واليتفقیه و قانون اساسی از روشهای باورپذيری ،انتقالپذيری ،قابلیات اطمیناان و تأيیدپاذيری
استفاده شده است.
همچنین برای حفظ روايی پرسشنامه از دو جنبه روايی ظاهری و محتاوايی باه جهات روشان
بودن و بدون ابهام بودن گويهها و همچنین كفايت كمیت و كیفیت ،طی چند مرحله ماورد باازبینی
قرار گرفته و توسط خبرگان و اساتید دانشگاه تأيید گرديد .در اداماه ،باهمنظاور بررسای و تحلیال
روابط بین ابعاد ،مثلفهها و شاخصهای حاصل از مصاحبهها و تحلیل گفتمان و بررسی معنااداری
و وزندهی به آنها و به بیان ديگر بررسی روايی سازه ،از فن تحلیل عاملی استفاده گرديد .از ايان
شیوه برای تعیین بار عاملی هريک از سثاالت پرسشنامه استفاده میشود و با بهكاارگیری ايان فان
میتوان مربو بودن سثاالتی كه برای سنجش يک مثلفه يا عامل در نظار گرفتاه شادهاناد ،تعیاین
نمود .در اين تحقیق ،محاسبات انجام شده بیانگر اين است كه بار عااملی هماه گوياههاا بااالتر از
 %144بوده و اين موضوع مبین آن است كه پرسشنامه تهیه شده از روايای بسایار خاوبی برخاوردار
بوده است.

تجزیه و تحلیل دادهها :از آنجا كه تحلیل محتاوا يكای از روشهاای تحقیاق اسات كاه هادفش
توصیف سیستماتیک و كمّی محتوای ارائه شده ارتباطات میباشد تا بدين طريق موجاب شاناخت
بیشتر آنها گردد (كنیز)2 :1375،؛ برای تعیین محورها و رويكردهای الگوی راهبردی اداره امور شاورای
عالی انقالب فرهنگی در حوزه مورد مطالعه از منظر واليتفقیه و قانون اساسای باه تحلیال كمای و كیفای
محتوای مجموعه آثار مكتوب و غیر مكتوب حضارت اماام خمینای (ره) و رهبار معظام انقاالب اساالمی
(مدظلهالعالی) و همچنین اصول قانون اساسی پرداخته شد در مرحله اول تحلیل محتاوای كمای و ساپس باا
استفاده از نرمافزار مكس كیودا ،تحلیل محتوای كیفی صورت گرفته است كه در مجموع آثار حضارت اماام
خمینی (ره) تعداد  43كلیدواژه و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)  69كلیدواژه استخراج گرديد.

 الگوی راهبردی در اداره امور شورای عالی انقالب فرهنگی از منظر امامین انقالب اسالمی 7۰1

تحلیل گفتمان نیز از ديگر روشهای متنكاوی تحقیق میباشد و استخراج مثلفاههاا از آثاار و
بیانات واليتفقیه میباشد ،چراكه تحلیل گفتمان ،روشی است جهت مطالعه معنی دهی كاه تأكیاد
خود را بر فهم ايدههای اساسی موجود در متن میگذارد (حكیم زاده .)82: 1385 ،بهمنظور تحلیال
گفتمان واليتفقیه و با هدف انتخاب گزارههايی مناسب و مرتبط با موضوع تحقیق ،به روش تمام-
خوانی متن ،تمامی بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،در بازه زمانی قلمرو
تحقیق در خصوص انقالب فرهنگی ،ستاد انقالب فرهنگی ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،اصاالح
مراكز آموزشی و تعلیم و تربیت كشور و باالخره اسالمیسازی دانشگاهها مورد مطالعه قرار گرفات
و زمینههايی كه دارای مضمون مأموريت و وظايف بودهاند ،شناسايی و بهطور دقیق باا ذكار آدر
در فرم تحلیل محتوا ثبت شاده ،ساپس باهمنظاور دساتیابی باه مثلفاههاای مارتبط باه وظاايف و
مأموريتهای شورای عالی ،مجدداً مورد بررسی و بنا بر فصال مشاترکهاای موجاود باین آنهاا،
طبقهبندی گرديد تا بدين ترتیب دو دسته مثلفههای مبین مأموريتها و وظايف شاورای ماذكور از
منظر واليتفقیه به دست آمد .پس از جماعآوری دادههاا ،مقايساه و تحلیال آنهاا باا اساتفاده از
كدگذاری (باز ،محوری و گزينشی) و بهرهگیری از نرمافزار كیفی مكس كیودا ،مقولهها استخراج و
دادهها بهطور دقیق مقولهبندی و احصاء شد.
با تحلیل گفتمان حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهباری (مدظلاه العاالی) پیراماون اداره
امور شورای عالی انقالب فرهنگی ،از مجموعه بیانات مطالعه شاده حضارت اماام (ره) ،تعاداد 61
عبارت (گزاره) و از مجموع بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،تعداد  132عبارت (گزاره) در
خصوص مأموريتهای راهبردی شورای عالی تشخیص داده شد كه پس از تجمیع گزارهها ،تعاداد
 32عبارت بهطور مستقیم در رابطه با مأموريت اسالمی شدن دانشگاههاا و مراكاز تعلایم و تربیات
شناخته شد كه در قالاب  11مفهاوم و در ساه مقولاه (دكتارين ،اهاداف و سیاساتهاا) باهعناوان
مثلفههای اصلی الگوی راهبردی دستهبندی و با درج عبارتهای برداشت شده از متن ،در جادول
( )1احصاء شده است.
جدول ( :)7مؤلفههای اصلي الگوی راهبردی اداره امور شورای عالي انقيب فرهنگي در حوزه اسيميشدن دانشگاه
مبتني بر گفتمان والیتفقیه و قانون اساسي
برداشت از متن

مفهوم

انقالب فرهنگی در دانشگاهها و مراكز آموزشی

ضرورت تحقق انقالب فرهنگی در دانشگاهها و مراكز

تحقق انقالب فرهنگی در دانشگاهها و مراكز آموزشی و پژوهشی

آموزشی

مقوله

دكترين
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برداشت از متن

مفهوم

صیانت از ماهیت فرهنگی انقالب اسالمی

حفظ صبغه فرهنگی انقالب اسالمی

انقالب اسالمی انقالبی فرهنگی است

حاكمیت اصل فرهنگ محوری



مقوله

ضرورت مبارزه با وابستگی به غرب
ضرورت تحول فرهنگی و مبارزه با غربزدگی
حفظ اقتدار فرهنگی
حفظ استقالل فكری دانشگاهها
رابطه استقالل كشور با فرهنگ آن
ضرورت نیل به استقالل فرهنگی

حفظ استقالل فكری (علمی) و حفظ اقتدار فرهنگی
دانشگاهها

مبارزه با مغز استعماری و تربیت مغز استقاللی
تولید و تدريس علم بومی
تدريس علوم بومی (مورد نیاز كشور) در دانشگاهها
ضرورت تحول در فرهنگ
فرهنگ مبدأ تحوالت است
فرهنگ هويت هر جامعه است

فرهنگ محوری در سیاستگذاریها

اصالح و تحول فرهنگی جامعه
عرصههای تأثیرگذاری فرهنگ
وابستگی فرهنگی مبنای همه وابستگیها است
مبارزه با فرهنگ غرب و بسط فرهنگ اسالمی

مبارزه با وابستگی فرهنگی و فرهنگ غرب در

ضرورت مبارزه با فرهنگ صادراتی غرب

دانشگاهها

ضرورت جلوگیری از انحراف فرهنگی

سیاستها

تهاجم فرهنگی غرب
روشهای تهاجم فرهنگی دشمن
ضرورت برنامهريزی برای تهاجم فرهنگی
تهاجم فرهنگی واقعی است
شورای عالی دفاع فرهنگی
مطالعه تهاجم فرهنگی

مقابله با تهاجم فرهنگی (دفاع فرهنگی) در دانشگاهها

مقابله اصولی با تهاجم فرهنگی
برنامهريزی برای مواجهه فعال با تهاجم فرهنگی و استفاده
هدفمند از روشهای كارآمد
تجزيه و تحلیل جريانات فرهنگی جهان و تأثیرپذيری نظام از آنها

ضرورت دستیابی به مرجعیت علمی

دستیابی به مرجعیت علمی در سطح منطقه و جهان اسالم

اجرای اهداف و اقدامات ملی سند نقشه جامع علمی كشور

تحقق اهداف سند نقشه جامع علمی كشور

اجرای سند دانشگاه اسالمی

تحقق اهداف سند دانشگاه اسالمی

اجرای سند تحول بنیادين آموزش و پرورش

تحقق اهداف سند تحول بنیادين آموزش و پرورش

اهداف

 الگوی راهبردی در اداره امور شورای عالی انقالب فرهنگی از منظر امامین انقالب اسالمی 7۰3

در ادامه پژوهش ،بهمنظور دستیابی به مثلفههای مرتبط باه وظاايف و مأمورياتهاای شاورای
عالی انقالب فرهنگی مرتبط با حوزه مأموريتی اسالمیشدن دانشگاهها در ابعاد ششگانه راهبردی،
مجدداً مقولههای استخراج شده از گفتمان واليتفقیه و قانون اساسی مورد بررسی و بنا بار فصال
مشترکهای موجود بین آنها ،طبقهبندی و يكپارچهسازی گرديدند كه پس از كدگذاری مقولههاای
مستخرجه؛ از میان  416عبارت 54 ،مقوله و  112شاخص به دست آماد كاه باهطاور مشاخص باا
مأموريتها و وظايف راهبردی شورای عالی انقالب فرهنگی ربط وثیق داشته است كه از مجماوع
عبارات ذكر شده ،فقط تعداد  91عبارت در خصوص ابعاد ششگاناه الگاوی راهباردی اداره اماور
شورای عالی تشخیص داده شد كه پس از طبقهبندی بر اسا

فصول مشترک ،در نهايت تعاداد 14

مقوله و  26شاخص و در شش بُعد (برنامهريزی ،سازماندهای ،همااهنگی ،هادايت ،پیاادهساازی،
نظارت و ارزيابی) بهعنوان وظايف و مأموريتهای راهبردی شورای عالی در حوزه اساالمیشادن
دانشگاهها و مراكز آموزشی دستهبندی گرديد.
برای انجام بخش مطالعه میدانی در تحقیق حاضر ،با تعدادی از خبرگان فرهنگی تأثیرگاذار در
تدوين اسناد راهبردی و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی به مصاحبه نیمه عمیق پرداخته شد
و پس از انجام تعداد  14مصاحبه نیمه عمیق با جامعه خبرگی ،مقولههاای اساتخراج شاده از ماتن
مصاحبه به دادههای تكراری رسیده و نكته تاازه قابال تاوجهی در مصااحبههاای جدياد مشااهده
نگرديد و فصل مشترک نظرات آنها در چندين مفهوم و مثلفاه تكارار مایگردياد .لاذا ،دادههاای
حاصل از مصاحبههای انجام شده با بهرهگیری از سازوكار تحلیل محتاوی و روش داده بنیااد طای
سه مرحله كدگذاری باز ،كدگذاری محوری و كدگذاری انتخابی مورد تحلیل كیفی قارار گرفتاه و
در نهايت ،مثلفهها و شاخصهای مستخرجه با ابعاد و مثلفهها و شااخصهاای اساتخراج شاده از
گفتمان واليتفقیه و قانون اساسی تجمیع و دستهبندی گرديد.
نتایج تجزیه و تحلیل عاملی دادههای آماری ابعاد دکترین ،اهداف و سیاستها

در اين مرحله از تحقیق ،پس از طی مراحل تحلیل محتوا و تحلیل گفتماان والياتفقیاه و بررسای
رويكردهای قانون اساسی و همچنین مستندسازی تجارب ماديران فرهنگای و افاراد تأثیرگاذار در
فرايند تصمیمسازی و تصمیمگیری در شورای عالی انقالب فرهنگای از طرياق پرسشانامه محقاق
ساخته ،ابتدا درساتی برداشات محقاق در هار مثلفاه و شااخص از ساوی جامعاه خبرگای ماورد
اعتبارسنجی قرار گرفته و ضمناً میزان اهمیت آنها ماورد ارزشگاذاری گردياد .ساپس باهمنظاور
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سنجش اعتبار سازهای تحقیق در ابعاد نهگانه مديريتی و بررسی اين موضوع كه آيا شااخصهاا بار
مثلفهها و همچنین مثلفهها بر ابعاد بار میشوند ياا خیار؛ از فان تحلیال عااملی و

نارمافازار spss

استفاده گرديد .اين فن ،يكی از فنون تقلیل داده میباشد كه بسیار پیشارفته و فنای اسات و از ايان
شیوه برای تعیین بار عاملی هر يک از سثاالت پرسشنامه استفاده میشود .بهطور كلی با بهكارگیری
اين فن میتوان مربو بودن سثاالتی كه برای سنجش يک مثلفه يا عامل در نظر گرفتاه شادهاناد،
تعیین نمود .در آزمون تحلیل عاملی ،بار عاملی تمامی مثلفهها و شاخصها محاسبه شده و مثلفهها
و شاخصهای كمتر از  1/4حذف گرديده و ساير مثلفهها و شاخصهای تأيید شده به تفكیاک در
جداول ذيل درج شدهاند:
 -1بُعد دکترین :برای بعد دكترين كه از اصلیترين ابعاد الگاوی راهباردی اداره اماور شاورای
عالی انقالب فرهنگی میباشد و بر ساير ابعاد برتری دارد ،تعاداد چهاار مثلفاه مبتنای بار گفتماان
واليتفقیه و قانون اساسی مرتبط مورد شناسايی قرار گرفته كه بار عاملی هار ياک مطاابق جادول
ذيل محاسبه شده و نشان دهنده تأيید مثلفههای مذكور می باشد.
جدول ( :)۹تحلیل عاملي مؤلفههای دکترین
ردیف

بعد

1
2
3

دكترين

4

بار عاملی

مؤلفه

1/42

تحقق انقالب فرهنگی در دانشگاهها و مراكز آموزشی

1/59

حفظ استقالل فكری (علمی) و اقتدار فرهنگی در دانشگاهها

1/56

حاكمیت اصل فرهنگ محوری

1/91

حفظ صبغه فرهنگی انقالب اسالمی

چنانكه از جدول ( )2برمیآيد ،با بررسی تحلیل عاملی مثلفههای اصلی الگوی راهباردی اداره
امور شورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه مورد مطالعه و در بُعد دكترين ،مشخص گرديد كه باار
عاملی كلیه مثلفهها از میزان استاندارد  1/4باالتر بوده و اين به معنای آن است كه هر چهار مثلفاه،
بر بعد «دكترين» بار شده و به هم مرتبط هستند.
 -2بُعد اهداف :اين بعد ،شامل چهار مثلفه میباشد كه از گفتمان واليتفقیه و قاانون اساسای
اخذ شده است و بر اسا
گرفته است.

جدول ذيل بار عاملی هريک مورد ارزشگذاری جامعه خبرگی نیز قرار

 الگوی راهبردی در اداره امور شورای عالی انقالب فرهنگی از منظر امامین انقالب اسالمی 717
جدول ( :)9تحلیل عاملي مؤلفههای اهداف
ردیف

بعد

1
2
3

اهداف

4

بارعاملی

مؤلفه

1/59

دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه و جهان اسالم

1/78

تحقق اهداف سند نقشه جامع علمی كشور

1/79

تحقق اهداف سند دانشگاه اسالمی

1/82

تحقق اهداف سند تحول بنیادين آموزش و پرورش

چنانكه از جدول ( )3برمیآيد ،با بررسی تحلیل عاملی مثلفههای اصلی الگوی راهبردی اداره امور
شورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه مورد مطالعه و در بعاد اهاداف ،مشاخص گردياد كاه باار
عاملی كلیه مثلفهها از میزان استاندارد  1 /4باالتر بوده و ايان باه معناای آن اسات كاه هار چهاار
مثلفهها بر بعد «اهداف» بار شده و به هم مرتبط هستند.
 -3بعد سیاستها :بعد سیاستها ،شامل سه مثلفه میباشد كه از گفتمان والياتفقیاه و قاانون
اساسی اخذ شده است و بر اسا

جدول ذيل بار عاملی هريک مورد ارزشگذاری جامعه خبرگای

نیز قرار گرفته است.
جدول ( :)۸تحلیل عاملي مؤلفههای سیاستها
ردیف

بعد

1
2
3

سیاستها

بار عاملی

مؤلفه

1/77

فرهنگ محوری در سیاستگذاریها

1/49

مقابله با تهاجم فرهنگی در دانشگاهها (دفاع فرهنگی)

1/61

مبارزه با وابستگی فرهنگی و فرهنگ غرب در دانشگاهها

چنانكه از جدول ( )4برمیآيد ،با بررسی تحلیل عاملی مثلفههای اصلی الگوی راهباردی اداره
امور شورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه مورد مطالعه و در بعد سیاستها ،مشخص گرديد كاه
بار عاملی كلیه مثلفهها از میزان استاندارد  1/4باالتر بوده و اين به معنای آن است كه هر سه مثلفاه
بر بعد «سیاستها» بار شدهاند و به هم مرتبط هستند.
تجزیه و تحلیل عاملی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای الگوی راهبردی اداره امور ش ورای ع الی انق ال
فرهنگی در حوزه مأموریتی اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی:

مهمترين مثلفهها و زير مثلفههای اين حوزه در  6بعد مديريتی شامل (برنامهريزی ،ساازماندهای،
هماهنگی ،هدايت ،پیادهسازی و اجرا ،نظارت و ارزيابی) از گفتمان واليتفقیه و قاانون اساسای و
تجارب ضمنی خبرگان احصاء گرديده و ابعاد الگوی راهباردی اداره اماور شاورای عاالی انقاالب
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فرهنگی را در حوزه مأموريتی اسالمی شدن دانشگاهها و مراكز آموزشی تشكیل میدهد .بار عاملی
هر يک از مثلفهها و شاخصها به تفكیک در جدول ذيل درج گرديده است.
جدول ( :)۶تحلیل عاملي مؤلفهها و شاخصهای الگوی راهبردی اداره امور شورای عالي انقيب فرهنگي در
حوزه اسيمي شدن دانشگاهها و مراکز آموزشي پژوهشي
بعد

بار عاملی

مؤلفه

بار عاملی

1/79

اصالح (پاکسازی) مراكز آموزشی و تعلیم و تربیت

1/81

1/68

پرهیز از فرمگرايی و اسالمی كردن ظواهر دانشگاه

1/76

1/84

بسط و گسترش تربیت اسالمی در دانشگاهها و مراكز تعلیم
و تربیت

1/92
1/69
1/66

برنامهریزی

1/87

شاخص

بازنگری در نظام گزينش استاد و پذيرش
دانشجو
توجه به اسالمیشدن باطن دانشگاه و
تهذيب نفس جوانان
احیاء و ارتقاء نقش خانواده در فرايند تعلیم
و تربیت
اولويت دادن به پذيرش بومی دانشجو و
تقويت ارتبا دانشگاه با خانواده
تولید علوم اسالمی و تبديل آنها به
پارادايمهای غالب جهانی
افزايش سهم مقاالت علمی اسالمی در
مجالت نمايه شده بینالمللی
تحول متون آموزشی با نگرش اسالمی

1/76

تولید علوم اسالمی و تدريس آنها در دانشگاهها

1/91

تصويب سند اسالمی شدن علوم بهعنوان يک ضرورت

1/57

(با اولويت علوم انسانی) و رفع شبهات و
اسارت فكری جوانان به غرب

1/69
1/78

بومی كردن علوم
(بهعنوان پیششر اسالمی كردن علوم)
وارد كردن علوم اسالمی تولید شده فعلی به
متون درسی
مطالعه و بررسی دانشگاههای جهان اسالم و

1/82

الگوگیری از آنها در اسالمیكردن نظام
آموزشی دانشگاهها

1/88
1/89

سازماندهی
1/76

1/64

اصالح ساختارها و فرايندهای تحقق اهداف سند دانشگاه
اسالمی

سازماندهی مقابله با تهاجم فرهنگی در دانشگاهها و مراكز
آموزشی
تربیت نیروی انسانی از طريق دانشگاه معارف اسالمی

نصب رؤسای متعهد و معتقد به اسالمی
شدن در دانشگاهها

1/82

تقويت وحدت حوزه و دانشگاه

1/89

تقويت نهاد نمايندگی رهبری در دانشگاهها

1/79

تقويت شورای اسالمی شدن دانشگاهها
ساماندهی و تبیین نقش و وظايف اساتید و

1/81

دانشجويان بهعنوان فرماندهان و افسران
جنگ نرم

1/87

گزينش اساتید معارف از میان
دانشآموختگان دانشگاه معارف اسالمی
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بعد

بار عاملی

مؤلفه

بار عاملی

1/53

تبیین و طراحی نظام جامع فرهنگی-تربیتی دانشگاهها

1/82

شاخص

طراحی نظام رتبهبندی فرهنگی -تربیتی
اسالمی دانشگاهها و ايجاد فضای رقابتی

هماهنگی

میان آنها
1/63
1/43

1/58

هماهنگی با مجلس شورا برای تصويب (اصالح) قوانین اجرايی
سند دانشگاه اسالمی.
هماهنگ سازی از طريق اجرای كامل آيیننامه جامع مديريت
دانشگاهها مثسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری
غیردستوری كردن فرآيند اسالمیسازی دانشگاهها

1/91
1/89
1/77
1/83

1/91

تغییر نگرش مجريان از اسالمی سازی ظواهر دانشگاه به

هدایت

باطن (جوهره) دانشگاه

1/86
1/63
1/83

1/62

تعمیق خردورزی و عقالنیت و روحیه آزادانديشی در
دانشگاهها

1/82
1/73
1/77
1/94

پیادهسازی  /اجرا

1/48

اجرای سند دانشگاه اسالمی

1/85
1/94

1/93
1/58

ايجاد هماهنگی بین سازمانها برای اجرای
سند دانشگاه اسالمی
رفع مغايرتهای اين آئیننامه با ساير
مصوبات شورای عالی
تقويت خودآگاهی دانشگاهیان و تعمیق بینش،
بصیرت سیاسی و فرهنگی دانشگاهیان

طراحی دورههای دانشافزائی
مقابله با فرمگرايی و توجه به تحول از درون
عناصر دانشگاهی
مسئولیت آفرينی در خود دانشگاهیان و
ايجاد تحول درونزا
بازنگری در روشهای پیشین ايجاد
كرسیهای آزادانديشی ،نقد و مناظره
برگزاری دورههای آموزشی برای
برگزاركنندگان
ابداع روشهای نوين در عرصه آزادانديشی
و سیاستهای تشويقی
تصويب برنامههای اجرايی سند دانشگاه اسالمی

تدوين برنامههای عملیاتی قابل اجرا و
واقعی مبتنی بر سند دانشگاه اسالمی
تقويت شورای اسالمی شدن دانشگاهها در
دبیرخانه
بررسی بازخوردهای حاصل از پیادهسازی
اين سند

اجرای نظام جامع فرهنگی تربیتی دانشگاهها مبتنی بر
آموزههای اسالمی
نهادينهسازی فرهنگ عفاف و حجاب ،ساماندهی فضای
عمومی دانشگاهها

1/74

جلب مشاركت همه اساتید و رؤسای دانشگاهها
در حفظ شئون محیط علمی دانشگاهها

نظارت و ارزیابی

ارزيابی و نظارت راهبردی كالن فرايند
1/78

طراحی و تدوين نظام جامع نظارت و ارزيابی مستمر
فرهنگی تربیتی دانشگاهها بر اسا

1/84

اسالمیسازی دانشگاهها بر پايه سند دانشگاه
اسالمی

شاخصهای اسالمی
1/69

تقويت بعد نظارتی نهاد نمايندگی رهبری در
دانشگاهها
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چنانكه از جدول ( )5برمیآيد ،با بررسی تحلیل عاملی مثلفههای اصلی الگوی راهباردی اداره
امور شورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه اسالمیشدن دانشگاهها و مراكز آموزشای -پژوهشای،
مشخص گرديد كه بار عاملی كلیه شاخصها و مثلفهها از میزان استاندارد  1/4بااالتر باوده و ايان
به معنای آن است كه همه شاخصها بر مثلفهها و مثلفهها بر ابعاد ششگانه حاوزه اساالمیكاردن
دانشگاهها و مراكز آموزشی -پژوهشی بار شده و به هم مرتبط هستند.
نتیجهگیری:

در پاسخ به سثال تحقیق ،الگوی راهباردی اداره اماور شاورای عاالی انقاالب فرهنگای در حاوزه
مأموريتی اسالمیسازی دانشگاهها و مراكز آموزشی مبتنی بر گفتمان واليتفقیه و قاانون اساسای و
تجارب نظام ،شامل سه بُعد اصلی دكترين ،اهداف و سیاستها با تعداد  11مثلفاه مایباشاد و در
شش بعد (برنامهريزی ،سازماندهی ،هماهنگی ،پیادهسازی و اجرا و باالخره نظارت و ارزياابی) باا
تعداد  18مثلفه و  33شاخص ارائه گرديده كه به تفكیاک و در جاداول ( )1تاا ( )5احصااء شاده
است.
اهم مثلفههای الگوی ارائه شده بر اسا

بار عاملی آنها 1عبارت است از:

 -1اجرای نظام جامع فرهنگی تربیتی دانشگاهها مبتنی بر آموزههای اسالمی
 -2تصويب سند اسالمی شدن علوم بهعنوان يک ضرورت
 -3تغییر نگرش مجريان از اسالمی سازی ظواهر دانشگاه به باطن (جوهره) دانشگاه
 -4اصالح ساختارها و فرايندهای تحقق اهداف سند دانشگاه اسالمی
 -5بسط و گسترش تربیت اسالمی در دانشگاهها و مراكز تعلیم و تربیت
 -6سازماندهی مقابله با تهاجم فرهنگی در دانشگاهها و مراكز آموزشی
 -7پرهیز از فرمگرايی و اسالمیكردن ظواهر دانشگاه
پیشنهادات:

 در حال حاضر ،اولويت اصلی شورای عالی انقالب فرهنگای ،تحقاق و اجارای ساريع و
كامل تصمیمات و مصوبات و پیگیری آنها تا حصول نتیجاه كامال اسات .از آنجاا كاه
تحقق مأموريتها و وظايف شورای عالی انقالب فرهنگی ،مستلزم فعالیات باین بخشای

 -7بدون رعايت ترتیب
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بوده و نمیتوان متولی خاصی را در بعد اجراء عهدهدار ايان امار دانسات .لاذا ،پیشانهاد
میشاود شاورای عاالی انقاالب فرهنگای ،ايجااد همااهنگی و همناوايی هرچاه بیشاتر
دستگاههای فرهنگی كشور بهويژه دانشگاهها و مراكز تعلیم و تربیت را وجهه همت خود
قرار دهد.
 افزايش درک اجتماعی نسبت به اهمیت فرهنگ در سطح جامعه و تقويت عازم ملای در
اولويت بخشی به فرهنگ در نظامات تصمیم گیری و اجرايی كشاور در ساطوح تصامیم-
سازی و برنامهريزی از مهمترين عوامل توفیق شورای عاالی انقاالب فرهنگای در ايفااء
مأموريت ها و وظايف خود در حوزه اسالمیشدن دانشگاههاا و مراكاز آموزشای كشاور
میباشد .از اينرو ،پیشنهاد میگردد شورای عالی برای تقويت ادراک و فهم نخبگاانی در
رؤسای دانشگاهها و مراكز آموزشی -پژوهشی كشور تمهیدات الزم را اتخاذ نمايد.
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منابع:


امام خمینی (ره) ( ،)1373صحیفه امام ،جلدهای 12و ،19تهران ،مثسسه تنظیم و نشر آثاار
امام خمینی (ره).



امام خمینی (ره) ( ،)1373صحیفه نور ،جلد  ،19تهران ،مثسساه تنظایم و نشار آثاار اماام
خمینی (ره).



سیاهپوش ،امیر ( ،)1391فرهنگ در منظر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالي) ،تهاران ،مركاز
پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی صدرا ،چاپ اول ،مثسسه نشر شهر.







حسن بیگی ،ابراهیم ( ،)1391مدیریت راهبردی ،تهران ،انتشارات سمت.

حكیم زاده ،فرزاد ،عبدالملكی ،جمال ( ،)1385پروپوزال نویساي در مطالعاات کیفاي و
ترکیبي ،انتشارات جامعهشناسان.

دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی ( ،)1384بیست سال تيش در مسیر تحقق اهداف
شورای عالي انقيب فرهنگي ،چاپ دوم ،تهران ،دانشپرور.

دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی ( ،)1388تحلیلي بر دیدگاههای مقام معظم رهبری
پیرامون مهندسي فرهنگي ،چاپ دوم ،تهران ،دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی.
روشن نهاد ،ناهید ( ،)1383انقيب فرهنگي در جمهوری اسيمي ایران ،تهران ،مركز اسناد
انقالب اسالمی.



سرخوش ،نیكو ،جهانديده ،افشین ( ،)1379ایران؛ روح ی

جهان بيروح ،میشل فوكاو،

نشر نی.





سلمانی ،داوود ( ،)1388رفتار سازماني ،تهران ،دانشگاه تهران ،نشر دانشكده مديريت.
كنیز ،آلبرت ( ،)1375برای تحلیل و مسائل ارتباط جمعي ،ترجمه سعید آذری ،تهران.

مخبر دزفولی ،محمدرضا ،)1389(،جایگاه ،رویكرد و عملكارد شاورای عاالي انقايب
فرهنگي در مدیریت کين علم و فرهنگ کشور ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات راهدان.
نوروزی ،علی اكبر ،)1385( ،فرهنگ تخصصاي اصاطيحات نظاامي و امنیتاي ،تهاران،
انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).



هاشم زهی ،نوروز و خلجی ،عبا

( ،)1388مقاله :بررسي تطبیقي رویكردهاای مبادعان

اسيمي سازی دانشگاه در ایران ،فصلنامه مطالعات معرفتي در دانشگاه اسيمي (علماي

پژوهشي) ،سال سیزدهم ،شماره سوم.
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مختاريان پور ،مجید ( ،)1391رسااله :طراحي مدل اجرای سیاستهای فرهنگي مبتني بار
برنامه های توسعه کشور ،تهران ،رساله دكتری دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشكده ماديريت
و حسابداری.

221فصلنامه امنیت ملی ،سال هشتم ،شماره بیست و هشتم ،تابستان 1397



