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 :چكیده

در نظاام   یتحقق اهداف انقالب فرهنگ نهیدر زم گذاراستیسنهاد  نيتریعال ،یانقالب فرهنگ یعال یشورا

 یعاال  یدر اداره اماور شاورا   یراهبارد  ی، ارائه الگاو مقاله نيا ی. هدف اصلاست رانيا یاسالم یجمهور

تجارب نظاام   نيتدو قياز طر یو مراكز آموزش هادانشگاهشدن  یاسالم یتيمأموردر حوزه  ینگانقالب فره

پژوهش حاضار   قی. روش تحقباشدیم یو قانون اساس فقیهواليتبر اسا  گفتمان  رانيا یاسالم یجمهور

 لیا محتوا، تحل لیتحل کیاز تكن هاداده یآورجمعبوده و در  یفیو ك یكم یهاداده كرديبا رو ختهیاز نوع آم

 ودایمكس ك افزارنرمو  ادیداده بن هياز نظر هاداده لیه و تحلياستفاده شده و در تجز یگفتمان و مطالعه اسناد

 یبررس منظوربه شان،يا یو ثبت تجارب ضمن یپس از انجام مصاحبه با جامعه خبرگاست.  بهره گرفته شده

ارائه  ینفر 21 یبه جامعه آمار یاپرسشنامه یاست كه ط دهياستفاده گرد «یعامل لیفن تحل»سازه، از  يیروا

 مورد پردازش قرار گرفته است. spss  افزارنرماز  تفادهو با اس

 هاا مثلفهابعاد،  نیروابط ب یعامل لیتحل نیو همچن قیتحق جينتا یفیك لیو تحل یپس از انجام مطالعات نظر

و برازش انجام شده، نسبت  فقیهواليتگفتمان  لیحلو ت یحاصل از مصاحبه با جامعه خبرگ یهاشاخصو 

 یدر اداره اماور شاورا   یراهبرد یپژوهش؛ الگو سثالدر پاسخ به  تينها و دراصالحات اقدام  از یبه برخ

تجارب  نيتدو قياز طر یو مراكز آموزش هادانشگاهشدن  یاسالم یتيمأمور در حوزه یانقالب فرهنگ یعال

  ست؟یچ یو قانون اساس فقیهواليتبر اسا  گفتمان  نرايا یاسالم ینظام جمهور

منظومه به  کيآن در  یهامثلفه ريو ز یاصل یهامثلفهشامل  یانقالب فرهنگ یعال یشورا یردراهب یالگو

و اجرا و  یسازادهیپ ت،يهدا ،یهماهنگ ،یدهسازمان ،یزيربرنامه) یراهبردو بر اسا  نه محور  وستهیهم پ

 ( ارائه شده است.یابينظارت و ارز

 دانشاگاه  ،ی، اصاالح مراكاز آموزشا   هاا دانشاگاه شدن  یاسالم ،یانقالب فرهنگ یعال یشورا :هادواژهیکل

 پرورش و آموزش اصالح ،یاسالم
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 یانقال  اسالم نیاز منظر امام یانقال  فرهنگ یعال یدر اداره امور شورا یراهبرد یالگو
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 :مقدمه

 و سارخوش شاد ) بنیانگاذاری   1روحیبا با هدف احیای معنويات در جهاان    انقالب اسالمی ايران

جديدی را فراروی بشريت بگشاايد. ايان    یهاافقدر انداخته و ( تا نقشی نو 176:1379،دهيدجهان

و ايان   باشدیمسیاست آن، سیاست فرهنگی  نيتریاصلانقالب، ماهیتاً يک انقالب فرهنگی بوده و 

شئون فردی و اجتماعی كشور اصل، پايه و مبنا قرار بدين معنی است كه فرهنگ اسالمی در تمامی 

نخسات   یهاا ساال در هماان   (.365:1384لی انقاالب فرهنگای،  گرفته است )دبیرخانه شورای عاا 

هاای  كتاب ،ها و مراكز علمیدانشگاه ،نظام آموزشی كشوربار پیروزی انقالب اسالمی، وضعیت اسف

هاا و مراكاز تعلایم و    های فكری و فرهنگی نفوذكننده در دانشگاهجريان، اساتید و مدرسین ،درسی

را « انقاالب فرهنگای  »آناان ضارورت   التقااطی  و گرايشات زا تربیت و تحركات مسموم و گمراهی

جمهاوری اساالمی اياران، در     بنیانگاذار ، با عنايت به صبغه فرهنگی انقاالب اساالمی   .تثبیت نمود

ستاد انقاالب فرهنگای را   نموده و  آغازين سالهای پیروزی انقالب، فرمان انقالب فرهنگی را صادر

تصافیه اسااتید مارتبط باا شارق و      »، «سراسر كشاور  یهااهدانشگی در ايجاد انقالب فرهنگ»مأمور 

« و تبديل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوين علوم عالی اسالمی هادانشگاهسازی اسالمی»، «غرب

 .(12،218ج:1373،ره(امام ) صحیفهنمودند )

آغااز   با زمانهمولی  .(11:1389دزفولی، مخبربود )اصلی انقالب فرهنگی  دانشگاه، متن اگرچه

، ضرورت توجه به فرهنگ اسالمی در كلیه مراكز آموزشی كشاور خاود را   هادانشگاهفعالیت مجدد 

را باه   «ساتاد »با صادور حكمای،    19/9/1363در تاريخ ( ره) ینیخمنموده و حضرت امام  ترانينما

ه نماود جديادی را نیاز باه آن محاول      یهاا تيمأمورارتقاء داده و  «شورای عالی انقالب فرهنگی»

زنند می تأيیدی عالی مهر و بر ضمانت اجرای مصوبات شورا( 19،111، ج1373ره(،امام )صحیفه )

 (.171، 19: ج 1373،صحیفه نور)

و  هاا دانشگاهاسالمی نمودن  ژهيوبهرغم توفیقات به دست آمده در زمینه انقالب فرهنگی، علی

 يیهاا چاالش داف انقاالب فرهنگای باا    پژوهشی، متأسفانه تاكنون فرآيند نیل به اه-مراكز آموزشی

ساند نقشاه   »اخیر با تصويب و ابال  سندهای سند دانشگاه اسالمی،  یهاسالهمراه بوده است. در 

، مشكل نظام فرهنگای و علمای   «سند تحول بنیادين نظام آموزش و پرورش» و« جامع علمی كشور

 یهاا ینابساامان  اماا رديده است؛ كالن و فقر اسناد راهبردی مرتفع گ یگذاراستیسكشور در زمینه 
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  ی انقالب اسالم نیاز منظر امام یانقالب فرهنگ یعال یادر اداره امور شور یراهبرد یالگو7۶1 

مصوبات شورای عالی و راهبردهای ملی اسناد ذكار شاده،    یاجرامديريت در حسن و سوء اجرايی

 (.431: 1391مختاريان پور،باشد )یم پابرجاهمچنان در بدنه نظام فرهنگی كشور 

ای عالی در راهبردی شور وظايفو  هاتيمأمور روشمندتدوين علمی و  مقاله، اهمیت اين لذا 

هدف انقالب فرهنگی، مبتنی بر ديدگاه حضرت  نيتریاصل عنوانبه هادانشگاهحوزه اسالمی شدن 

و خاروج از حاكمیات دوگاناه و برخاورد     ( العاالی مدظلاه ) یرهبار و مقام معظام  ( ره) ینیخمامام 

از آن و ضرورت ايان پاژوهش    باشدیمای با مقوله اصالح مراكز آموزشی و پژوهشی كشور سلیقه

تربیات   چنانچه الگوی راهبردی اين شورای عالی در زمینه اسالمی شدن مراكز تعلیم و كهرو است 

و  یاقهیسال  یهاا دگاهيا دارائاه نگاردد، شااهد اداماه ياافتن حاكمیات        فقیهواليتمبتنی بر گفتمان 

رت اماام  حض یهادگاهيدبر  هاآنو تحمیل  هادانشگاهرويكردهای جناحی در زمینه اسالمی سازی 

از ساوی برخای متولیاان فرهنگای و مجرياان      ( العاالی مدظلاه انقالب )و رهبری معظم ( ره) ینیخم

 خواهیم بود. هاآنبعضاً موازی و پراكنده  یهاتیفعالمصوبات شورای عالی و 

بدين روی، هدف اصلی پژوهش ارائه الگوی راهباردی در اداره اماور شاورای عاالی انقاالب      

و مراكز آموزشی از طريق تدوين تجارب نظام  هادانشگاهاسالمی شدن  یتيورمأمفرهنگی در حوزه 

. بر اسا  هدف ماذكور،  استو قانون اساسی  فقیهواليتجمهوری اسالمی ايران بر اسا  گفتمان 

در شورای عاالی انقاالب فرهنگای     اصلی تحقیق اين است كه الگوی راهبردی در اداره امور سثال

از طريق تدوين تجارب نظاام جمهاوری   و مراكز آموزشی  هادانشگاهشدن اسالمی  یتيمأمورحوزه 

 و قانون اساسی چیست؟ فقیهواليتاسالمی ايران بر اسا  گفتمان 

ولای   ،دارد هاای تحقیاق قرابات   از پیشینهاگرچه موضوع اين تحقیق با عنوان برخی : مبانی نظری

هاا  عات مختلاف پیشاینه  را باا موضاو  آن  یهاتفاوتآن به روشنی  سثاالت مسئله اصلی تحقیق و

 كند.روشن می

بارای   یاپاروژه باا اجارای   ، (1381) یدانشاگاه پژوهشكده علوم انسانی و اجتماعی جهااد   -

ابتادا باه    ،«ارزشیابی عملكرد شورای عالی انقالب فرهنگای »شورای عالی با عنوان  رخانهیدب

( ره)امام خمینی  یهادگاهيدبررسی اجمالی تاريخچه انقالب فرهنگی و تحلیل محتوای كمّی 

 1379ساال   در خصوص شورای عالی انقالب فرهنگی تا( العالیمدظله)و مقام معظم رهبری 

و میزان  1364 تا 1359از سال  (رهامام )حضرت محورهای بیانات  در بخش دوم،پرداخته و 

ا، نفوذ ، اهداف شورمطرح شده در حوزه رسالت انقالب فرهنگی یهاشاخصتوزيع فراوانی 
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مقاام  بیاناات   ،ساپس مطرح شاده و   لیتفصبه هادانشگاهفرهنگی بیگانگان و اسالمی نمودن 

احصااء   هاآنو توزيع فراوانی  هاشاخصبا ذكر  1379تا  1364از سال ( العالیمدظله) یرهبر

 .1گرديده است

-میبررسی تطبیقی رويكردهاای مبادعان اساال   »عنوان و خلجی در مقاله خود با  هاشم زهی -

 یرهبرو مقام معظم ( ره) ینیخممحتوای بیانات امام  ضمن تحلیل، «سازی دانشگاه در ايران

 عناوان باه پیرامون دانشگاه اسالمی به تحلیل نظرات اين دو شخصیت برجسته ( العالیمدظله)

مشترک بین بیاناات ايان دو    یهامقولهمبدعان اسالمی سازی دانشگاه پرداخته و با استخراج 

هرياک را بیاان و در اداماه، باه      یهاتياولو، هامقولهفرزانه با درج توزيع فراوانی شخصیت 

 .پردازدیمكشور  اجرايیدر نظام  فرايند اسالمی سازی دانشگاه یهاچالشبررسی 

 ینا یخم اماام  منظار دانشگاه از  اجتماعی -تربیت دينیرسالت »در مقاله  ،مهدی سبحانی نژاد -

از  بیاناات،  یاتحلیال محتاو   باا اساتفاده از روش  ، «(العالیدظلهم) یرهبرو مقام معظم ( ره)

، پااس از دانشااگاه در خصااوص( رهامااام )حضاارت عبااارت ذكرشااده توسااط  79 مجمااوع

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

 ،در خصوص دانشگاه (عالیالمدظله) یرهبرت ذكر شده توسط مقام معظم عبار 114 مجموع

و احصااء كارده    اساتخراج  مثلفاه  35بر اسا  فصول مشترک در نهايات   یبندطبقهپس از 

 .است

 کيچیهافزائی پژوهش حاضر انكار كرد، اما در توان نقش اين تحقیقات را در دانشاگرچه نمی

انقالب فرهنگای از  شورای عالی  وظايفو  هاتيمأموربه  مستقل طوربهانجام شده  یهاپژوهشاز 

پرداختاه نشاده و ياا قلمارو زماانی آن مرباو  باه        ( یالعالمدظله) یرهبرو ( رهمنظر حضرت امام )

انجاام شاده، باه ثبات تجاارب       یهاا پژوهشاز  کيچیهگذشته بوده است. همچنین، در  یهاسال

اهبردی در جمهوری اسالمی ايران در حوزه شورای عالی انقالب فرهنگی پرداخته نشده و الگوی ر

 .استكه مبین نوآوری پژوهش حاضر  ارائه نگرديده اين شورا یهاتيمأمورو  وظايفمورد 

 مفهوم شناسی

 :ميپردازیم از مفاهیم مورد استفاده در تحقیق تعاريف مختار محقق به نجايادر 

                                                      
پروژه تحقیقاتی ارزشیابی عملكرد شورای عالی انقالب فرهنگی، موجود در كتابخانه دبیرخانه شورای  -1

 انقالب فرهنگی عالی



  ی انقالب اسالم نیاز منظر امام یانقالب فرهنگ یعال یادر اداره امور شور یراهبرد یالگو7۶3 

عبارت است از انقالب در معیارهای ارزشی، انقالب در نگرش ياک جامعاه    انقيب فرهنگي:

. بار ايان   حتی رواباط سیاسای و اجتمااعی   ت به روابط اجتماعی، در قوانین حاكم بر جامعه و نسب

اسات  فرهناگ   دهناده لیتشاك اسا ، انقالب فرهنگی به معنای انقالب در تمامی ابعاد و جواناب  

 (.27:1383،روشن نهاد)

بار  و  (ره)خمینی با حكم امام  1363 آذرماهنهادی كه در تاريخ شورای عالي انقيب فرهنگي: 

قبلای   یهاا تيمأمورو ضمن تغییر در تركیب اعضاء و  سیتأساسا  شالوده ستاد انقالب فرهنگی 

خاروج از فرهناگ بادآموز غارب و جاايگزين       تقويت فرهنگ اسالمی در سطح كشور و منظوربه

 ها در سطح كشور و مباارزه باا  شدن فرهنگ آموزنده اسالمی، ملی و انقالب فرهنگی در تمام زمینه

 آمد. وجود به غرب دارشهيرنفوذ عمیق 

و باه   ساازد یما را محقق  تيمأمور، رساندیمراهی كه ما را به هدف عبارت است از : 1راهبرد

. راهبرد به طراحی يک نقشه عملیاتی برای دستیابی باه اهاداف از پایش    بخشدیممعنی  اندازچشم

كه مسیر رسیدن باه اهاداف اساسای را     یابرنامه. راهبرد عبارت است از شودیمتعیین شده اطالق 

 (.48:1391حسن بیگی،كند )یممشخص 

ذهنی و انسجام يافته از اجزاء و عناصر تشاكیل دهناده ياک پدياده      یانمونه :الگوی راهبردی

(. همچناین، تعرياف   14:1388)سالمانی،  باشاد یمراهبردی و چگونگی روابط آن اجزاء با يكديگر 

و  هاا مثلفاه الگويی كه در آن ابعاد،  الگوی راهبردی عبارت است ازعملیاتی خود ساخته محقق از 

برای اداره امور شورای عالی انقالب فرهنگی تعريف شاده   یریگمیتصمدر فرايند  هاآنروابط بین 

 مدلی در اداره حكومت در حوزه پیش گفته به كار گرفته شود. عنوانبه تواندیمو 

يا قواعد بنیادی معتبری است كه هدايت كننده اقادام در   عبارت است از نظريه، اصولدکترین: 

مساتلزم درک   هاا آنكاار باردن   ها جهت تاأمین اهاداف باوده و باه    ها و برنامهپشتیبانی از سیاست

(. منظاور از دكتارين در   351: 1385باشد )ناوروزی،  گیری صحیح و منطقی میمقتضیات و تصمیم

المی ايران در اداره امور شورای عالی انقالب فرهنگای  اين مقاله، دكترين نظام مقد  جمهوری اس

 یهاا آماوزه كه بر اسا  تعريف خود ساخته محقق، عبارت است از اصولی كه بر اساا    باشدیم

                                                      
1-Strategy 
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خاط و   اناد مثظف هاسازمانتبیین شده و همه نهادها و و قانون اساسی  فقیهواليتفتمان دينی و گ

 د.خود را بر اسا  آن تنظیم نماين یهایمش

 یرهبار و مقاام معظام   ( ره) ینا یخمبا انجام تحلیل محتوی و تحلیال گفتماان حضارت اماام     

پیرامون اداره امور شورای عالی انقالب فرهنگای، از مجموعاه بیاناات مطالعاه شاده      ( یالعالمدظله)

(، العاالی مدظله) یرهبرمجموع بیانات مقام معظم گزاره( و از عبارت ) 61تعداد (، رهامام )حضرت 

راهباردی شاورای عاالی     یهاا تيا مأموراصلی  یهامثلفهگزاره( در خصوص عبارت ) 132عداد ت

 تيمأمورمستقیم در رابطه با  طوربهعبارت  32، تعداد هاگزارهتشخیص داده شد كه پس از تجمیع 

 شناخته شد. هادانشگاهحوزه اسالمی شدن 

)آغااز انقاالب    1359 یهاا لساا ( طای  ره) ینا یخماماام  با مطالعه بیانات و مكتوبات حضرت 

در  «فرهناگ »اساسااً مقولاه   به شايستگی دريافات كاه    توانیم)ارتحال ايشان(،  1368فرهنگی( تا 

همچناین در خصاوص ضارورت     ،ايشاان  برخوردار است. یاژهيواز جايگاه ايشان قامو  فكری 

و  اسات  اصاالح فرهناگ   ،رأ  هماه اصاالحات  فرمايناد:  اصالح فرهنگ و تحول زا بودن آن می

 از طرفای،  (.356، 11: ج1373ره(، اماام ) ب )صاحیفه  ما از اين وابستگی باه غار   یهاجواننجات 

پیام ناوروزی خاود در    در و (64، 8:ج1373،)ره(همه تحوالت دانسته )صحیفه امام گاه را مبدأدانش

ضارورت   دربااره  نقطه عطفی در تاريخ انقالب فرهنگی دانست، آن راكه بايد  1359ل فروردين اوّ

سراسر ايران باه وجاود    یهادانشگاهبايد انقالبی اساسی در تمام  فرمايند:انجام انقالب فرهنگی می

تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای  اندغربآيد تا اساتیدی كه در ارتبا  با شرق و يا 

 (.12،217: ج1373ره(، امام )تدريس علوم اسالمی )صحیفه 

ضارورت ايجااد انقاالب فرهنگای در     »اين پیاام بار    11در بند  (ره)فرهنگی انقالب  بنیانگذار

تبديل دانشاگاه باه محیطای    »و « تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب»، «سراسر كشور یهادانشگاه

 .(218: همان) ندينمایم تأكید« سالم برای تدوين علوم عالی اسالمی

اه از عناصار منحارف و گازينش اسااتید     دانشگ یسازپاکدر مورد ضرورت ( ره)حضرت امام 

از مسائل مهم، كه مقدمه اصالحات است، پاكساازى هماه مراكاز،    » :نديفرمایمو معلمان  هادانشگاه

و  و بايد با شوراهاي  مركاب از اشاخاص دانشامند، متعهاد     خصوصاً مراكز فرهنگ  و علم  است

تربیتا  از  معلماان، مراكاز علما  و     و پشتیبان  رؤسا و اساتادان و دانشاجويان و   مثمن به انقالب



  ی انقالب اسالم نیاز منظر امام یانقالب فرهنگ یعال یادر اداره امور شور یراهبرد یالگو7۰7 

 :1373،ره(اماام ) صاحیفه  ) «و خدمتگزاران و سرسپردگان به رژيم سابق تصافیه شاود   عناصر فاسد

 (.11،82ج

نیز از نظر  (ره) ینیخمالهی سیاسی امام  نامهتیوصمقوله اصالح مراكز تعلیم و تربیت حتی در 

 ،سااز سرنوشات از امور بسیار باا اهمیات و   » ست:ايشان آمده ا نامهتیوصدور نمانده در بخشی از 

اش العااده اهمیات فاوق   واسطهبهاست كه  هادانشگاهتا  هاكودكستانمسئله مراكز تعلیم و تربیت از 

گذرم. بايد ملت غارت شده بدانند كه در نیم قرن اخیر آنچه باه اياران و   تكرار نموده و با اشاره می

:ج 1373،ره(امام ))صحیفه « ها بوده استاش از دانشگاهدهمهلک زده است قسمت عم اسالم ضربه

21،429.) 

مقولاه  دريافات كاه    تاوان یمنیز  العالی(مدظله) یرهبرمقام معظم با مطالعه دقیق منويات و آثار 

نیاز از رفعات مقاام    معظام لاه    در قاامو  فكاری   اسالمی شدن دانشگاه و مراكز آموزشی كشاور 

شورای عاالی انقاالب فرهنگای در تحقاق انقاالب       تيمأمور صدر خصوايشان،  برخوردار است.

گیاری بارای مساائل فرهنگای     ه تصامیم من از آغاز تاكنون، اين شاورا در قلّا  »: نديفرمایمفرهنگی 

به معنای نگاه كالن و مهندسی عمومی فرهنگ كشور  –گیری فرهنگی ه تصمیمام... آن قلّدانستهمی

مدرسه و نظام آموزشای و كتااب درسای و تربیات معلام و      كه شامل دانشگاه و فرهنگ عمومی و 

   (.573: 1391،پوشاهیس) «بايد در اينجا طراحی شود –شود حتی صنعت و غیرذلک می

وظاايف شاورای عاالی     نيتار مهميكی از » :نديفرمایم هادانشگاهاسالمی شدن  دربارهمعظم له 

 تأثیرگاذار به دو عنصر  . ايشان)همان( «تهاسدانشگاهكردن محیط  انقالب فرهنگی، دينی و انقالبی

دو عنصر اصل  در تربیت دانشجو هست كاه اگار   »: نديفرمایمدر تربیت دانشجويان اشاره كرده و 

عنه ماند، ما ضرر خواهیم كرد: يكا  عنصار علام و تحقیاق و كااراي  علما  و جوشایدن         مغفولٌْ

معناوى   یسازسالمو  حركت صحیحاستعدادهاى علم ، يك  هم عبارت است از روحیه و تدين و 

اين دو عنصر بايست  بدون تفكیک از يكاديگر، باا قادرت و باا ظرفیات كامال       و. و روح  دانشج

  .(21/9/71:العالی(مدظله) ایامام خامنه) «كشور، تعقیب بشود

راجع »: نديفرمایمايشان همچنین در مورد تحقق اهداف انقالب فرهنگی در آموزش و پرورش 

و پرورش و فضای فرهنگی، فكری و ارزشی آن حقیقتاً بايد از سوی شورا فكار و كاار    به آموزش

( در العاالی مدظلاه ) یاساالم رهبار معظام انقاالب    (. 23/11/82: العاالی( مدظله) ایامام خامنه) «شود
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 و تحاول  پارورش  و آماوزش  بحاث  ...همین» :نديفرمایم خصوص تحول نظام آموزش و پرورش

 ياک  نيبنابرا است؛... واردات  نظام يک پرورش، و آموزش كنون  نظام ...چونكشور؛ آموزش  نظام

 وضاع  بادانیم،  را پارورش  و آموزش فلسفه ما اينكه به دارد احتیاج. تحول.. البته .است الزم تحول

 راهبارد  اصطالحبه و فكرصاحب افراد بايد هانيا بر اسا . بدانیم را آينده نیازهاى بدانیم، را كشور

 «كنناد  پیادا  اساسا   یهاا حلراه و بنشینند فرهنگ  هاىاستراتژيست ،جيرا تعبیر به فرهنگ  ننگرا

 (.23/3/91 :العالی(مدظله) ایامام خامنه)

همچنین؛ برای بررسی تجارب مكتوب شورای عالی طی بیش از سه دهه گذشته ضمن مطالعاه  

اهام   عناوان باه موارد ذيل را  توانیمعملكرد موجد در دبیرخانه شورای عالی،  یهاگزارش و اسناد

 مورد مطالعه ياد نمود: یتيمأمورتجارب و عملكرد شورای مذكور در حوزه 

  ،1361سال در  هاكمیته اسالمی كردن دانشگاه تشكیل -

 ،1372سال در  هادانشگاهنهاد نمايندگی رهبری در  لیتشك -

 ،1377تصويب اصول حاكم بر دانشگاه اسالمی در سال  -

 ،1379در سال  راهبردی اسالمی شدن مراكز آموزشی یهااستیستعیین  -

 ،1381در سال  هادانشگاهاسالمی  یهاتشكلاتحاديه  نامهنیآئتصويب  -

هاا  تأسیس دانشگاه معارف اسالمی، وابسته به نهاد نمايندگی مقام معظم رهباری در دانشاگاه   -

 ،1385در سال 

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

تشكیل مركز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسالمی و علوم انسانی در خارج از كشاور در   -

 ،1386سال 

 ،1386تشكیل شورای تخصصی حوزوی در سال  -

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

 ،1389اصالح اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمی در سال  -

در  وهشی و فنااوری ژآموزش عالی پ مثسساتو  هادانشگاهجامع مديريت  مهنانیآئتصويب  -

  1389سال 

 .1392تدوين، تصويب و ابال  سند دانشگاه اسالمی در سال  -



  ی انقالب اسالم نیاز منظر امام یانقالب فرهنگ یعال یادر اداره امور شور یراهبرد یالگو7۰9 

محقق پس از انجام مطالعاات نظاری و بررسای نظرياات مختلاف انديشامندان       : چارچو  مفهومی

چاارچوب   عنوانبهيريت راهبردی را مديريت راهبردی پیرامون ساخت الگوی راهبردی، نظريه مد

اساسای و   و قاانون  فقیاه واليات پس از تحلیل گفتماان   نظری خويش برگزيد. در تحقیق پیش رو،

در  استخراج شده یهامقوله تينها در، و ثبت تجارب ايشان انجام مصاحبه با جامعه خبرگیسپس 

و  یسااز ادهیا پ، هماهنگی، هادايت،  یدهسازمان، یزيربرنامه، هااستیسدكترين، اهداف و )عد بُ نه

اصالی حاوزه اساالمی شادن دانشاگاه در       یهامثلفهگرديده و  یبنددستهاجرا، نظارت و ارزيابی( 

( به تصوير كشایده  2و )( 1) یهاشكلقالب چارچوب مفهومی و در يک منظومه به هم پیوسته در 

 زا ارائه شده است.شده كه به علت حجم زياد مندرجات، چارچوب مفهومی در دو شكل مج
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ساازان و  ماورد اساتفاده تصامیم    تواناد یما با عنايت به اينكه ايان پاژوهش    : تحقیق یشناسروش

گیرندگان حوزه فرهنگ و شورای عالی انقالب فرهنگی قرار گیرد، لاذا در زماره تحقیقاات    تصمیم

 یآورجماع ده و در كمی و كیفی باو  یهادادهكاربردی قرار دارد و روش تحقیق آمیخته با رويكرد 

باا ابازار    از تكنیک تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان و مطالعه اسنادی اساتفاده شاده و طای آن،    هاداده

 یرهبار و نیز مقام معظم  (ره) ینیخمآثار حضرت امام  و هایسخنرانتمامی مكتوبات،  یبردارشیف

قرار گرفته و سپس مجموع  و مورد تحلیل كیفی یآورجمعمرتبط با موضوع تحقیق،  (العالیمدظله)



  ی انقالب اسالم نیاز منظر امام یانقالب فرهنگ یعال یادر اداره امور شور یراهبرد یالگو7۰۶ 

ماورد   یتيماأمور شورای عالی انقالب فرهنگای در حاوزه    وظايفو  هاتيمأمورمصاديق مرتبط با 

 مطالعه استخراج شده است.

امام خمینای   حضرت یهایسخنرانالف( مكتوبات و  عبارت است از: جامعه آماری اين تحقیق

)زماان ارتحاال ايشاان( و مقاام      1368( تاا  )زمان تشكیل ستاد انقالب فرهنگای  1359سال از ( ره)

شورای عالی  وظايفو  هاتيمأمورخصوص  در 1393تا  1368از سال ( العالیمدظله) یرهبرمعظم 

تجاارب   نه با اعضاء شورای مذكور ايراد شده و همچنین، اسناد و مدارک مرتبط باكه در ديدار ساال

خره ماتن كامال قاانون اساسای جمهاوری      مكتوب و عملكرد شورای عالی انقالب فرهنگی و بااال 

 یعلما عبارتناد از خبرگاان    خبرگای؛  ( جامعاه . ب1367اسالمی ايران پاس از باازنگری در ساال    

 یگاذار استیسبر فرايند  تأثیرگذاراجرايی( اعم از انديشمندان و مديران اجرايی ) یعملنظری( و )

در  مصاوبات شاورای عاالی    سازی در شورای عالی انقالب فرهنگی و همچناین مجرياان  و تصمیم

 كشور است. و مراكز آموزشی هادانشگاه

اسانادی( و روش میادانی   ) یاكتابخاناه الزم باا اساتفاده از دو روش    یهاا دادهدر اين تحقیق، 

، و در روش میدانی از ابازار پرسشانامه   یبردارشیفاز ابزار  یاكتابخانهشدند. در روش  یآورجمع

در مطالعه اسنادی جامعه آمااری، اساناد و مادارک موجاود و قابال       مصاحبه استفاده گرديده است.

 پاس از تحلیال  تمام شمار مورد بررسی قارار گرفات و    یریگنمونهبا استفاده از روش را دستر  

انجاام مصااحبه    ، تجارب ضمنی خبرگان از طرياق فقیهواليت یهاشهياندگفتمان  محتوی و تحلیل

 یهاا شاخصو  هامثلفهبه روش اشباع نظری ثبت گرديده و  گیجامعه خبرنفر از  16نیمه عمیق با 

در جامعه خبرگای رساید.    تأيیدپرسشنامه به  لهیوسبهاصلی الگوی راهبردی پیشنهادی استخراج و 

در شاش   شااخص  33و  مثلفه 18تعداد مستخرجه،  یهاشاخصو  هامثلفهتهیه پرسشنامه از میان 

در  و نظاارت و ارزياابی(   یسازادهیپ، هماهنگی، هدايت، یدهسازمان ،یزيربرنامه) یراهبردمحور 

نفر از جامعه خبرگی قرار گرفت تا نسبت باه اخاذ نظارات آناان و ارزياابی و انتخااب        21اختیار 

-در تدوين الگوی راهبردی مورد نظر اقدام گردد. پس از بررسای نظارات پاساخ    هامثلفه نيترمهم

 هاا مثلفه نيمعتبرترو  نيترمهم، هاپرسشنامهشده از  یآورمعج یهادادهتجزيه و تحلیل دهنگان و 

عاالی انقاالب    یشاورا نشده، الگوی راهبردی اداره اماور   تأيید یهامثلفهانتخاب و پس از حذف 

 تدوين شد.و مراكز آموزشی  هادانشگاه شدنفرهنگی در حوزه اسالمی 
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متناوع كیفای نظیار     یهاا روشده از با استفا هاآنو بررسی موضوعی  هادادهپس از گردآوری  

یااد و  در گام بعدی تحقیق بر اسا  نظريه داده بن، و تحلیل تفسیریتحلیل محتوی، تحلیل گفتمان 

در  هاا آناستخراج شده بر اسا  فصل مشترک موضاوعی   یهامقولهمربوطه،  افزارنرمبا استفاده از 

ماورد مطالعاه    یتيمأمورحوزه  یهاثلفهمشده و بدين ترتیب،  یبندطبقهمجزا،  يیمحتوامحورهای 

كیفی تحقیق حاصل از تحلیل محتوا و تحلیال گفتماان    یهادادهبه دست آمد كه برای اعتبارسنجی 

پاذيری  تأيید، قابلیات اطمیناان و   یريپذانتقال، یريباورپذ یهاروشو قانون اساسی از  فقیهواليت

   استفاده شده است.

ه از دو جنبه روايی ظاهری و محتاوايی باه جهات روشان     روايی پرسشنامهمچنین برای حفظ 

طی چند مرحله ماورد باازبینی   ، ها و همچنین كفايت كمیت و كیفیتبودن و بدون ابهام بودن گويه

بررسای و تحلیال    منظاور باه در اداماه،   گرديد. تأيیدقرار گرفته و توسط خبرگان و اساتید دانشگاه 

 یمعناادار و بررسی و تحلیل گفتمان  هامصاحبهصل از حا یهاشاخصو  هامثلفه، روابط بین ابعاد

. از ايان  و به بیان ديگر بررسی روايی سازه، از فن تحلیل عاملی استفاده گرديد هاآندهی به و وزن

ايان فان    یریكاارگ بهو با  شودیمپرسشنامه استفاده  سثاالتشیوه برای تعیین بار عاملی هريک از 

، تعیاین  اناد شاده يا عامل در نظار گرفتاه    مثلفهكه برای سنجش يک  یتسثاالمربو  بودن  توانیم

 ازهاا بااالتر   نمود. در اين تحقیق، محاسبات انجام شده بیانگر اين است كه بار عااملی هماه گوياه   

خاوردار  بوده و اين موضوع مبین آن است كه پرسشنامه تهیه شده از روايای بسایار خاوبی بر    144%

 .بوده است

تحقیاق اسات كاه هادفش      یهاا روشاز آنجا كه تحلیل محتاوا يكای از   : هاداده تجزیه و تحلیل

طريق موجاب شاناخت   تا بدين  باشدشده ارتباطات می ارائهی محتوای توصیف سیستماتیک و كمّ

و رويكردهای الگوی راهبردی اداره امور شاورای   محورهاتعیین  برای ؛(2: 1375كنیز،گردد ) هاآنبیشتر 

قانون اساسای باه تحلیال كمای و كیفای       و فقیهواليتاز منظر  در حوزه مورد مطالعه نگیعالی انقالب فره

 یاساالم و رهبار معظام انقاالب    ( ره) ینا یخممحتوای مجموعه آثار مكتوب و غیر مكتوب حضارت اماام   

در مرحله اول تحلیل محتاوای كمای و ساپس باا     شد  و همچنین اصول قانون اساسی پرداخته( العالیمدظله)

كه در مجموع آثار حضارت اماام   حلیل محتوای كیفی صورت گرفته است ت مكس كیودا، افزارنرماده از تفاس

 استخراج گرديد. دواژهیكل 69( العالیمدظله) یرهبرو مقام معظم  دواژهیكل 43( تعداد ره) ینیخم



  ی انقالب اسالم نیاز منظر امام یانقالب فرهنگ یعال یادر اداره امور شور یراهبرد یالگو7۰1 

ثاار و  از آ هاا مثلفاه و استخراج  باشدیمتحقیق  یكاومتن یهاروشتحلیل گفتمان نیز از ديگر 

 دیا تأككاه   ن، روشی است جهت مطالعه معنی دهیتحلیل گفتما چراكه، باشدیم فقیهواليتبیانات 

تحلیال   منظوربه(. 82: 1385)حكیم زاده،  گذاردیممتن اساسی موجود در  یهادهياخود را بر فهم 

-روش تمامه بمناسب و مرتبط با موضوع تحقیق،  يیهاگزارهانتخاب  و با هدف فقیهواليتگفتمان 

در بازه زمانی قلمرو (، یالعالمدظله) یرهبرو مقام معظم ( ره) ینیخمبیانات امام  ، تمامیمتن خوانی

در خصوص انقالب فرهنگی، ستاد انقالب فرهنگی، شورای عالی انقالب فرهنگی، اصاالح  تحقیق 

 د مطالعه قرار گرفات مور هادانشگاهسازی تربیت كشور و باالخره اسالمی مراكز آموزشی و تعلیم و

دقیق باا ذكار آدر     طوربهو  يیشناسا ،اندبوده ظايفوو  تيمأموركه دارای مضمون  يیهانهیزمو 

و  وظاايف  مارتبط باه   یهاا مثلفاه دساتیابی باه    منظاور باه در فرم تحلیل محتوا ثبت شاده، ساپس   

، هاا آنباین   موجاود  یهاا مشاترک فصال   بنا بر، مجدداً مورد بررسی و شورای عالی یهاتيمأمور

شاورای ماذكور از    وظايفو  هاتيمأمورمبین  یهامثلفهگرديد تا بدين ترتیب دو دسته  یبندطبقه

باا اساتفاده از    هاا آن، مقايساه و تحلیال   هاا داده یآورجماع د. پس از به دست آم فقیهواليتمنظر 

استخراج و  هامقوله ،كیفی مكس كیودا افزارنرماز  یریگبهرهو ( ینشيو گز )باز، محوریكدگذاری 

 و احصاء شد. یبندمقولهقیق د طوربه هاداده

 پیراماون اداره ( یالعاال مدظلاه ) یرهبار و مقام معظم ( ره) ینیخمبا تحلیل گفتمان حضرت امام 

 61تعاداد  (، رهاماام ) از مجموعه بیانات مطالعه شاده حضارت   امور شورای عالی انقالب فرهنگی، 

در  گزاره(عبارت ) 132تعداد (، یالعالمدظله) یرهبربیانات مقام معظم  گزاره( و از مجموععبارت )

، تعاداد  هاگزارهراهبردی شورای عالی تشخیص داده شد كه پس از تجمیع  یهاتيمأمورخصوص 

و مراكاز تعلایم و تربیات     هاا دانشگاهاسالمی شدن  تيمأمورمستقیم در رابطه با  طوربهعبارت  32

 عناوان باه ( هاا اسات یسدكتارين، اهاداف و   )ساه مقولاه    و در مفهاوم  11شناخته شد كه در قالاب  

جادول  در  ،برداشت شده از متن یهاعبارتدرج  و با یبنددستهاصلی الگوی راهبردی  یهامثلفه

 .احصاء شده است (1)

 دانشگاهشدن اداره امور شورای عالي انقيب فرهنگي در حوزه اسيمياصلي الگوی راهبردی  یهامؤلفه(: 7جدول )

 و قانون اساسي فقیهوالیتمبتني بر گفتمان 

 برداشت از متن مفهوم مقوله

 دكترين
و مراكز  هاانشگاهدضرورت تحقق انقالب فرهنگی در 

 آموزشی

 و مراكز آموزشی هادانشگاهدر  انقالب فرهنگی

 و مراكز آموزشی و پژوهشی هادانشگاهتحقق انقالب فرهنگی در 
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 برداشت از متن مفهوم مقوله

 صیانت از ماهیت فرهنگی انقالب اسالمی ی انقالب اسالمیحفظ صبغه فرهنگ

 انقالبی فرهنگی است انقالب اسالمی حاكمیت اصل فرهنگ محوری

حفظ اقتدار فرهنگی  علمی( و) یفكرحفظ استقالل 

 هادانشگاه

 ضرورت مبارزه با وابستگی به غرب

 یزدگغربضرورت تحول فرهنگی و مبارزه با 

 هنگیحفظ اقتدار فر

 هادانشگاهحفظ استقالل فكری 

 رابطه استقالل كشور با فرهنگ آن

 ضرورت نیل به استقالل فرهنگی

 مبارزه با مغز استعماری و تربیت مغز استقاللی

 علم بومیو تدريس تولید 

 ها( در دانشگاهكشور تدريس علوم بومی )مورد نیاز

 هااستیس

 

 هایگذاراستیسفرهنگ محوری در 

 ضرورت تحول در فرهنگ

 تحوالت است مبدأفرهنگ 

 فرهنگ هويت هر جامعه است

 اصالح و تحول فرهنگی جامعه

 فرهنگ یرگذاریتأث یهاعرصه

مبارزه با وابستگی فرهنگی و فرهنگ غرب در 

 هادانشگاه

 است هایوابستگوابستگی فرهنگی مبنای همه 

 بسط فرهنگ اسالمی مبارزه با فرهنگ غرب و

 ضرورت مبارزه با فرهنگ صادراتی غرب

 ضرورت جلوگیری از انحراف فرهنگی

 هادانشگاهدفاع فرهنگی( در ) یفرهنگمقابله با تهاجم 

 تهاجم فرهنگی غرب

 تهاجم فرهنگی دشمن یهاروش

 برای تهاجم فرهنگی یزيربرنامهضرورت 

 تهاجم فرهنگی واقعی است

 شورای عالی دفاع فرهنگی

 مطالعه تهاجم فرهنگی

 مقابله اصولی با تهاجم فرهنگی

برای مواجهه فعال با تهاجم فرهنگی و استفاده  یزيربرنامه

 كارآمد یهاروشهدفمند از 

 هاآننظام از  یريرپذیتأثتجزيه و تحلیل جريانات فرهنگی جهان و 

 اهداف

 

 مرجعیت علمیضرورت دستیابی به  در سطح منطقه و جهان اسالمدستیابی به مرجعیت علمی 

 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

 ل بنیادين آموزش و پرورشاجرای سند تحو تحقق اهداف سند تحول بنیادين آموزش و پرورش



  ی انقالب اسالم نیاز منظر امام یانقالب فرهنگ یعال یادر اداره امور شور یراهبرد یالگو7۰3 

شاورای   یهاا تيا مأمورو  وظاايف مرتبط باه   یهامثلفهدستیابی به  منظوربهدر ادامه پژوهش، 

 راهبردی، گانهششدر ابعاد  هادانشگاهشدن اسالمی یتيمأمورعالی انقالب فرهنگی مرتبط با حوزه 

بار فصال    اسی مورد بررسی و بناو قانون اس فقیهواليتاستخراج شده از گفتمان  یهامقولهمجدداً 

 یهاا مقوله یكدگذاركه پس از  گرديدند یسازكپارچهيو  یبندطبقه، هاآنموجود بین  یهامشترک

مشاخص باا    طاور باه  كاه  آماد  به دست شاخص 112مقوله و  54عبارت،  416میان مستخرجه؛ از 

كه از مجماوع  ته است راهبردی شورای عالی انقالب فرهنگی ربط وثیق داش وظايفو  هاتيمأمور

الگاوی راهباردی اداره اماور     گاناه شش عبارت در خصوص ابعاد 91تعداد فقط  شده،عبارات ذكر 

 14بر اسا  فصول مشترک، در نهايت تعاداد   یبندطبقهكه پس از  شورای عالی تشخیص داده شد

، یسااز ادهیا پ، همااهنگی، هادايت،   یدها سازمان، یزيربرنامهشاخص و در شش بُعد ) 26مقوله و 

شادن  در حوزه اساالمی  شورای عالیراهبردی  یهاتيمأمورو  وظايف عنوانبهنظارت و ارزيابی( 

 .گرديد یبنددستهآموزشی و مراكز  هادانشگاه

در  تأثیرگاذار با تعدادی از خبرگان فرهنگی  حاضر، در تحقیقبرای انجام بخش مطالعه میدانی 

نیمه عمیق پرداخته شد  مصاحبهعالی انقالب فرهنگی به اد راهبردی و مصوبات شورای تدوين اسن

اساتخراج شاده از ماتن     یهاا مقولهمصاحبه نیمه عمیق با جامعه خبرگی،  14تعداد  پس از انجام و

جدياد مشااهده    یهاا مصااحبه در  رسیده و نكته تاازه قابال تاوجهی    یتكرار یهادادهمصاحبه به 

 یهاا دادهلاذا،   .ديا گردیما تكارار   مثلفاه مفهوم و در چندين  هاآنفصل مشترک نظرات نگرديد و 

طای   و روش داده بنیااد  تحلیل محتاوی  سازوكاراز  یریگبهرهانجام شده با  یهامصاحبهحاصل از 

فتاه و  قارار گر كیفی  انتخابی مورد تحلیل یكدگذارباز، كدگذاری محوری و  یكدگذارسه مرحله 

اساتخراج شاده از    یهاا شااخص و  هامثلفهاد و مستخرجه با ابع یهاشاخصو  هامثلفهدر نهايت، 

 گرديد. یبنددستهو قانون اساسی تجمیع و  فقیهواليتگفتمان 

 هااستیسآماری ابعاد دکترین، اهداف و  یهادادهنتایج تجزیه و تحلیل عاملی 

و بررسای   فقیاه واليات در اين مرحله از تحقیق، پس از طی مراحل تحلیل محتوا و تحلیل گفتماان  

در  تأثیرگاذار تجارب ماديران فرهنگای و افاراد     یمستندسازكردهای قانون اساسی و همچنین روي

از طرياق پرسشانامه محقاق    در شورای عالی انقالب فرهنگای   یریگمیتصمسازی و فرايند تصمیم

از ساوی جامعاه خبرگای ماورد      شااخص و  مثلفاه ابتدا درساتی برداشات محقاق در هار      ،ساخته

منظاور  باه  گردياد. ساپس   یگاذار ارزشماورد   هاآنو ضمناً میزان اهمیت  هاعتبارسنجی قرار گرفت
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بار   هاا شااخص بررسی اين موضوع كه آيا  و مديريتی گانهنهتحقیق در ابعاد  یاسازهاعتبار  سنجش

 spss افازار نارم لی و ياا خیار؛ از فان تحلیال عاام      شوندیمبار  بر ابعاد هامثلفهو همچنین  هامثلفه

از ايان  كه بسیار پیشارفته و فنای اسات و     باشدیميكی از فنون تقلیل داده  ،ين فنا .استفاده گرديد

كارگیری هكلی با ب طوربه. شودیمپرسشنامه استفاده  سثاالتشیوه برای تعیین بار عاملی هر يک از 

، اناد شاده يا عامل در نظر گرفتاه   مثلفهكه برای سنجش يک  یسثاالتمربو  بودن  توانیماين فن 

 هامثلفهمحاسبه شده و  هاشاخصو  هامثلفهتمامی بار عاملی ، در آزمون تحلیل عاملی .ن نمودتعیی

شده به تفكیاک در   تأيید یهاشاخصو  هامثلفهحذف گرديده و ساير  4/1 كمتر از یهاشاخصو 

 :اندشدهجداول ذيل درج 

باردی اداره اماور شاورای    ابعاد الگاوی راه  نيتریاصلبرای بعد دكترين كه از  عد دکترین:بُ -1

 بار گفتماان  مبتنای   مثلفاه  چهاار  و بر ساير ابعاد برتری دارد، تعاداد  باشدیمعالی انقالب فرهنگی 

ياک مطاابق جادول     قرار گرفته كه بار عاملی هار  يیشناساو قانون اساسی مرتبط مورد  فقیهواليت

 مذكور می باشد. یهامثلفه تأيیددهنده  ذيل محاسبه شده و نشان

 دکترین یهامؤلفه(: تحلیل عاملي ۹)ول جد

 مؤلفه بار عاملی بعد ردیف

1 

 دكترين

 و مراكز آموزشی هادانشگاهی در فرهنگ انقالبتحقق  42/1

 هادانشگاهدر  فرهنگی اقتدار و( یعلم) یفكر استقالل حفظ 59/1 2

 حاكمیت اصل فرهنگ محوری 56/1 3

 یماسال انقالبی فرهنگ صبغه حفظ 91/1 4
 

اصلی الگوی راهباردی اداره   یهامثلفه، با بررسی تحلیل عاملی ديآیبرم( 2جدول )چنانكه از 

عد دكترين، مشخص گرديد كه باار  در بُ در حوزه مورد مطالعه و امور شورای عالی انقالب فرهنگی

، مثلفاه  چهارهر باالتر بوده و اين به معنای آن است كه  4/1از میزان استاندارد  هامثلفهعاملی كلیه 

 م مرتبط هستند.ه و به بار شده «دكترين»بر بعد 

و قاانون اساسای    فقیهواليتكه از گفتمان  باشدیم مثلفه چهار، شامل اين بعد عد اهداف:بُ -2

جامعه خبرگی نیز قرار  یگذارارزشاخذ شده است و بر اسا  جدول ذيل بار عاملی هريک مورد 

 گرفته است.

 



  ی انقالب اسالم نیاز منظر امام یانقالب فرهنگ یعال یادر اداره امور شور یراهبرد یالگو717 

 اهداف هایمؤلفهعاملي  (: تحلیل9جدول )

 مؤلفه بارعاملی بعد ردیف

1 

 اهداف

 دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه و جهان اسالم 59/1

 تحقق اهداف سند نقشه جامع علمی كشور 78/1 2

 تحقق اهداف سند دانشگاه اسالمی 79/1 3

 تحقق اهداف سند تحول بنیادين آموزش و پرورش 82/1 4

اصلی الگوی راهبردی اداره امور  هایمثلفه، با بررسی تحلیل عاملی ديآیبرم (3)چنانكه از جدول 

در بعاد اهاداف، مشاخص گردياد كاه باار        در حوزه مورد مطالعه و شورای عالی انقالب فرهنگی

 چهاار باالتر بوده و ايان باه معناای آن اسات كاه هار        1/ 4از میزان استاندارد  هامثلفهعاملی كلیه 

 م مرتبط هستند.ه و به بار شده «اهداف»عد بر ب هامثلفه

و قاانون   فقیاه واليات گفتمان كه از  باشدیم مثلفه سه، شامل هااستیسبعد  :هااستیسبعد  -3

جامعه خبرگای   یگذارارزشاخذ شده است و بر اسا  جدول ذيل بار عاملی هريک مورد اساسی 

 نیز قرار گرفته است.

 هااستیس هایمؤلفه(: تحلیل عاملي ۸جدول )

 ردیف بعد بار عاملی مؤلفه

 77/1 هایگذاراستیس دری محور فرهنگ

 هااستیس

1 

 2 49/1 )دفاع فرهنگی( هادانشگاهمقابله با تهاجم فرهنگی در 

 3 61/1 هادانشگاهو فرهنگ غرب در  فرهنگی وابستگی با مبارزه

اصلی الگوی راهباردی اداره   هایفهمثل، با بررسی تحلیل عاملی ديآیبرم (4جدول )چنانكه از 

، مشخص گرديد كاه  هااستیسدر بعد  در حوزه مورد مطالعه و امور شورای عالی انقالب فرهنگی

 مثلفاه سه باالتر بوده و اين به معنای آن است كه هر  4/1از میزان استاندارد  هامثلفهبار عاملی كلیه 

 ستند.و به هم مرتبط ه اندشدهبار  «هااستیس»بر بعد 

الگوی راهبردی اداره امور ش ورای ع الی انق ال      یهاشاخصو  هامؤلفهتجزیه و تحلیل عاملی ابعاد، 

 :و مراکز آموزشی هادانشگاهاسالمی شدن  یتیمأمورفرهنگی در حوزه 

، یدها ساازمان ، یزيربرنامهبعد مديريتی شامل ) 6اين حوزه در  هایمثلفهو زير  هامثلفه نيترمهم

و قاانون اساسای و    فقیهواليتاز گفتمان  (و اجرا، نظارت و ارزيابی یسازادهیپ، هدايت، هماهنگی

و ابعاد الگوی راهباردی اداره اماور شاورای عاالی انقاالب      رديده تجارب ضمنی خبرگان احصاء گ
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. بار عاملی دهدمیو مراكز آموزشی تشكیل  هادانشگاهاسالمی شدن  یتيمأمورفرهنگی را در حوزه 

 به تفكیک در جدول ذيل درج گرديده است. هاشاخصو  هامثلفهک از ي هر

الگوی راهبردی اداره امور شورای عالي انقيب فرهنگي در  یهاشاخصو  هامؤلفهتحلیل عاملي  (:۶جدول )

 و مراکز آموزشي پژوهشي هادانشگاهحوزه اسيمي شدن 

 شاخص یبار عامل مؤلفه یبار عامل بعد

مه
رنا

ب
زیر

 ی

 81/1 تیو ترب میو تعل یمراكز آموزش( یسازپاکاصالح ) 79/1
بازنگری در نظام گزينش استاد و پذيرش 

 دانشجو

 76/1 و اسالمی كردن ظواهر دانشگاه يیگراپرهیز از فرم 68/1
شدن باطن دانشگاه و توجه به اسالمی

 تهذيب نفس جوانان

84/1 
 تعلیم اكزمر و هادر دانشگاه اسالمی تربیت و گسترشبسط 

 تیو ترب

92/1 
احیاء و ارتقاء نقش خانواده در فرايند تعلیم 

 و تربیت

69/1 
اولويت دادن به پذيرش بومی دانشجو و 

 تقويت ارتبا  دانشگاه با خانواده

 هادر دانشگاه هاآنو تدريس  اسالمی علوم دیتول 76/1

66/1 
به  هاآنتولید علوم اسالمی و تبديل 

 غالب جهانی یهاميپارادا

87/1 
افزايش سهم مقاالت علمی اسالمی در 

 یالمللنیبمجالت نمايه شده 

57/1 

  یاسالمتحول متون آموزشی با نگرش 

و رفع شبهات و  با اولويت علوم انسانی()

 اسارت فكری جوانان به غرب

69/1 
 بومی كردن علوم

 اسالمی كردن علوم( شر شیپ عنوانبه) 

78/1 
ارد كردن علوم اسالمی تولید شده فعلی به و

 متون درسی

 82/1 يک ضرورت عنوانبهتصويب سند اسالمی شدن علوم  91/1

جهان اسالم و  یهادانشگاهمطالعه و بررسی 

كردن نظام در اسالمی هاآنالگوگیری از 

 هادانشگاهآموزشی 

ن
ما
از
س

ده
 ی

89/1 
سند دانشگاه تحقق اهداف  یندهايفرااصالح ساختارها و 

 اسالمی

88/1 
سای متعهد و معتقد به اسالمی ؤنصب ر

 هادانشگاهشدن در 

 تقويت وحدت حوزه و دانشگاه 82/1

 هادر دانشگاهی رهبری ندگينما نهاد تيتقو 89/1

 هادانشگاهتقويت شورای اسالمی شدن  79/1

76/1 
و مراكز  اهدانشگاهمقابله با تهاجم فرهنگی در  یدهسازمان

 آموزشی
81/1 

اساتید و  وظايفساماندهی و تبیین نقش و 

فرماندهان و افسران  عنوانبهدانشجويان 

 جنگ نرم

 87/1 تربیت نیروی انسانی از طريق دانشگاه معارف اسالمی 64/1
گزينش اساتید معارف از میان 

 دانشگاه معارف اسالمی آموختگاندانش



  ی انقالب اسالم نیاز منظر امام یانقالب فرهنگ یعال یادر اداره امور شور یراهبرد یالگو719 

 شاخص یبار عامل مؤلفه یبار عامل بعد

نگ
اه
هم

 ی

 82/1 هادانشگاهتربیتی -نظام جامع فرهنگیتبیین و طراحی  53/1

تربیتی  -فرهنگی یبندرتبهطراحی نظام 

و ايجاد فضای رقابتی  هادانشگاهاسالمی 

 هاآنمیان 

63/1 
 اجرايیهماهنگی با مجلس شورا برای تصويب )اصالح( قوانین 

 سند دانشگاه اسالمی.
91/1 

برای اجرای  هاسازمانايجاد هماهنگی بین 

 نشگاه اسالمیسند دا

43/1 
 مديريت جامع نامهآيین كاملی اجراهماهنگ سازی از طريق 

 فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مثسسات هادانشگاه
89/1 

با ساير  نامهنیآئاين  یهارتيمغارفع 

 مصوبات شورای عالی

دا
ه

ی
 ت

 هادانشگاهسازی كردن فرآيند اسالمی یردستوریغ 58/1
77/1 

 دانشگاهیان و تعمیق بینش،تقويت خودآگاهی 

 بصیرت سیاسی و فرهنگی دانشگاهیان

 یافزائدانش یهادورهطراحی  83/1

91/1 
تغییر نگرش مجريان از اسالمی سازی ظواهر دانشگاه به 

 جوهره( دانشگاهباطن )

86/1 
توجه به تحول از درون و  يیگرامقابله با فرم

 عناصر دانشگاهی

63/1 
ی در خود دانشگاهیان و مسئولیت آفرين

 زادرونايجاد تحول 

62/1 
در  یشيآزاداندو عقالنیت و روحیه  یخردورزتعمیق 

 هادانشگاه

83/1 
پیشین ايجاد  یهاروشدر  یبازنگر

 ، نقد و مناظرهیشيآزاداند یهایكرس

82/1 
آموزشی برای  یهادورهبرگزاری 

 برگزاركنندگان

73/1 
 یشيآزاداندر عرصه نوين د یهاروشابداع 

 تشويقی یهااستیسو 

یپ
ده

ا
از
س

 ی
را
اج
 /

 
 یاسالم دانشگاه سندی اجرا 48/1

 سند دانشگاه اسالمی اجرايی یهابرنامهتصويب  77/1

94/1 
عملیاتی قابل اجرا و  یهابرنامهتدوين 

 یاسالم دانشگاهواقعی مبتنی بر سند 

85/1 
در  هادانشگاهتقويت شورای اسالمی شدن 

 دبیرخانه

94/1 
 یسازادهیپحاصل از  یبازخوردهابررسی 

 اين سند

93/1 
مبتنی بر  هادانشگاهاجرای نظام جامع فرهنگی تربیتی 

 اسالمی یهاآموزه
  

58/1 
فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهی فضای  یسازنهينهاد

 هادانشگاهعمومی 
74/1 

 اهدانشگاهجلب مشاركت همه اساتید و رؤسای 

 هادانشگاهدر حفظ شئون محیط علمی 

ت
ار
ظ
ن

 و 
رز

ا
ابی

 ی

78/1 
طراحی و تدوين نظام جامع نظارت و ارزيابی مستمر 

 اسالمی یهاشاخصبر اسا   هادانشگاهفرهنگی تربیتی 

84/1 

ارزيابی و نظارت راهبردی كالن فرايند 

بر پايه سند دانشگاه  هادانشگاهسازی اسالمی

 اسالمی

69/1 
در ی رهبر یندگينهاد نما یبعد نظارت تيتقو

 هادانشگاه
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اصلی الگوی راهباردی اداره   هایمثلفه، با بررسی تحلیل عاملی ديآیبرم (5جدول )چنانكه از 

پژوهشای،   -و مراكز آموزشای  هادانشگاهشدن امور شورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه اسالمی

بااالتر باوده و ايان     4/1از میزان استاندارد  هامثلفه و هاشاخصمشخص گرديد كه بار عاملی كلیه 

كاردن  حاوزه اساالمی   گانهششابعاد  بر هامثلفهو  هامثلفهبر  هاشاخصبه معنای آن است كه همه 

 پژوهشی بار شده و به هم مرتبط هستند. -و مراكز آموزشی هادانشگاه

 :یریگجهینت

شاورای عاالی انقاالب فرهنگای در حاوزه       اماور  الگوی راهباردی اداره ، تحقیق سثالدر پاسخ به 

و قاانون اساسای و    فقیهواليتو مراكز آموزشی مبتنی بر گفتمان  هادانشگاهسازی اسالمی یتيمأمور

و در  باشاد یما  مثلفاه  11با تعداد  هااستیساصلی دكترين، اهداف و بُعد شامل سه تجارب نظام، 

باا  باالخره نظارت و ارزياابی(   و و اجرا یسازادهیپ ، هماهنگی،یدهسازمان، یزيربرنامه) بعد شش

( احصااء شاده   5( تاا ) 1جاداول ) ارائه گرديده كه به تفكیاک و در  شاخص  33و  مثلفه 18تعداد 

 است.

 است از: عبارت 1هاآن یبار عاملالگوی ارائه شده بر اسا   یهامثلفهاهم 

 اسالمی یهاموزهآمبتنی بر  هادانشگاهاجرای نظام جامع فرهنگی تربیتی  -1

 يک ضرورت عنوانبهصويب سند اسالمی شدن علوم ت -2

 تغییر نگرش مجريان از اسالمی سازی ظواهر دانشگاه به باطن )جوهره( دانشگاه -3

 تحقق اهداف سند دانشگاه اسالمی یندهايفرااصالح ساختارها و  -4

 تربیت و تعلیم مراكز و هادانشگاه در اسالمی تربیت و گسترشبسط  -5

 و مراكز آموزشی هادانشگاهمقابله با تهاجم فرهنگی در  یدهسازمان -6

 كردن ظواهر دانشگاهو اسالمی يیگراپرهیز از فرم -7

 ات:شنهادیپ

 ،و  يعسار  یتحقاق و اجارا   ی عالی انقالب فرهنگای، شورا یاصل يتاولو در حال حاضر

 از آنجاا كاه   .اسات كامال   یجاه تا حصول نت هاآن یگیریو مصوبات و پ یماتكامل تصم

شورای عالی انقالب فرهنگی، مستلزم فعالیات باین بخشای     وظايفو  هاتيمأمورتحقق 

                                                      
 دون رعايت ترتیبب -7



  ی انقالب اسالم نیاز منظر امام یانقالب فرهنگ یعال یادر اداره امور شور یراهبرد یالگو71۶ 

، پیشانهاد  لاذا  ايان امار دانسات.    دارعهدهمتولی خاصی را در بعد اجراء  توانینمبوده و 

هرچاه بیشاتر    يیهمناوا ايجااد همااهنگی و   شاورای عاالی انقاالب فرهنگای،      شاود یم

و مراكز تعلیم و تربیت را وجهه همت خود  هاشگاهدان ژهيوبهفرهنگی كشور  یهادستگاه

 قرار دهد.

 دری ملا  عازم  تيتقودر سطح جامعه و  فرهنگ تیاهم به نسبتی اجتماع درک شيافزا 

-در ساطوح تصامیم   كشاور  اجرايی و یریگمیتصم نظامات در فرهنگ به یبخشتياولو

 ايفااء ب فرهنگای در  عوامل توفیق شورای عاالی انقاال   نيترمهماز  یزيربرنامهسازی و 

و مراكاز آموزشای كشاور     هاا دانشگاهشدن خود در حوزه اسالمی وظايفو  هاتيمأمور

شورای عالی برای تقويت ادراک و فهم نخبگاانی در   گرددیم، پیشنهاد رونيااز  .باشدیم

 پژوهشی كشور تمهیدات الزم را اتخاذ نمايد. -و مراكز آموزشی هادانشگاهسای ؤر
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 :منابع

  تنظیم و نشر آثاار   مثسسهتهران،  ،19و12 یجلدها، صحیفه امام(، 1373) (ره) ینیخمامام

 امام خمینی )ره(.

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

 ره(.) ینیخم

 مركاز  ،تهاران  ،(العاليمدظله) یرهبر معظم منظر مقام در فرهنگ ،(1391)، امیر پوشاهیس 

 .شهر نشر مثسسه ،اول چاپ صدرا،ی اجتماع وی فرهنگ یهاپژوهش

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

 ( 1385حكیم زاده، فرزاد، عبدالملكی، جمال ،)    پروپوزال نویساي در مطالعاات کیفاي و

 شناسان.، انتشارات جامعهترکیبي

 بیست سال تيش در مسیر تحقق اهداف (، 1384) رخانه شورای عالی انقالب فرهنگیدبی

 .پروردانشتهران،  ،چاپ دوم ،شورای عالي انقيب فرهنگي

 مقام معظم رهبری  یهادگاهیدتحلیلي بر (، 1388) دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

 رای عالی انقالب فرهنگی.شو رخانهیدب، تهران، دومچاپ ، پیرامون مهندسي فرهنگي

 مركز اسناد تهران، ،رانیاي اسيم یدر جمهوري فرهنگ انقيب ،(1383) دیناه ،نهادروشن 

 ی.اسالم انقالب

 فوكاو،  میشل ، روحيب جهان ی  روح ایران؛(، 1379)، افشین دهيدجهانیكو، ، نسرخوش

 .نی نشر

 تهران، نشر دانشكده مديريت.دانشگاه  ،، تهرانرفتار سازماني(، 1388) سلمانی، داوود 

 ترجمه سعید آذری، تهران.ارتباط جمعي مسائلبرای تحلیل و (، 1375) نیز، آلبرتك ، 

 ب انقاي ي عاال ی شاورا  عملكارد  و كردیرو گاه،یجا ،(1389)،محمدرضا ،یدزفول مخبر

 .راهدان انتشاراتتهران،  ،اول چاپ ،کشور فرهنگ و علم کين تیریمد دري فرهنگ

 تهاران ، فرهنگ تخصصاي اصاطيحات نظاامي و امنیتاي    (، 1385) اكبر،لینوروزی، ع ،

 (.عحسین )انتشارات دانشگاه امام 

  بررسي تطبیقي رویكردهاای مبادعان   (، مقاله: 1388) هاشم زهی، نوروز و خلجی، عبا

علماي  ) ياسيمفصلنامه مطالعات معرفتي در دانشگاه ، اسيمي سازی دانشگاه در ایران

 سیزدهم، شماره سوم. سال پژوهشي(،



  ی انقالب اسالم نیاز منظر امام یانقالب فرهنگ یعال یادر اداره امور شور یراهبرد یالگو711 

 ،فرهنگي مبتني بار   یهااستیسطراحي مدل اجرای رسااله:   (،1391) مجید مختاريان پور

دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشكده ماديريت   رساله دكتریتهران، ، های توسعه کشوربرنامه

 و حسابداری.
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