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 چکیده    

ن شده انقالب تدوی دوم گام بیانیه با منطبق آرمانی دانشگاه در اسالمی سازی تمدن کلیدی هایمولفه تبیین مقالۀ حاضر با هدف

 های علمی مربوطه از منویات بیانیههای اسالمی، مفاهیم دینی و ارزشی و نظریهاست. در این مقاله تالش شده تا با استفاده آموزه

ل قرار گیرند. روش تحقیق ترکیبی بوده که شامل دو طیف های اساسی مورد شناسایی و تحلیو مولفه هاانقالب شاخص دوم گام

کیفی و کّمی با رویکرد متوالی اکتشافی است که در بخش اول از روش تحقیق فراترکیب و در بخش دوم از روش پژوهشی پیمایش 

ردی است تحقیقات کاربگیرد و از نظر نتایج در زمرۀ استفاده شده است. این پژوهش از حیث هدف، ذیل تحقیقات توصیفی قرار می

 مولفه 29و  یعامل اصل 3شاخص،  124های تحقیق، در این زمینه رود. مطابق با یافتهو به لحاظ نوع داده، تحقیق ترکیبی به شمار می

فته رگرباشاره کرد که  یدر جامعه اسالم یدانشگاه آرمان یها یژگیوتوان به یید شاخص شناسایی شدند. از نتایج حاصله میموردِ تا

 معصومین سنتو  کریم آنقراز  برگرفتهاست که عمدتاً  یشفاف و سالم هاییوهها و شروش ،لگوهاها، اتعامالت، ارزش مجموعهاز 

 هستند. یو آرامش در جامعه اسالم یاسالم یشدن ارزش ها یو سار ی( هستند که موجب جارالسالمیهم)عل

 روش ترکیبی. انقالب، دوم گام بیانیه آرمانی، دانشگاه اسالمی، سازی تمدن: کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 مقدمه

در مقابل تهاجم  یش،گذشته خو یتنسبت به هو یو اجتماع یفرهنگ ی،فکر یحفظ عرصه ها یبرا یرانا یجامعه اسالم

به دانش  جامعه، منوط یک یتعلم و دانش بپردازد؛ چرا که هو یدبه تول یبر اساس فرهنگ اسالم یدبا یگانگان،ب یو اجتماع یفرهنگ

به دور از  یدجامعه با یک یو ارزش ها یتازمند دانش مستقل است و حفظ هویآن است و جامعه مستقل، ن یدیو فرهنگ تول

 یاسالم مهم بها دادن به مقوله دانشگاه ینبه ا یابیدست یباشد. برا یو خود یدانش بوم یدو در گرو تول یو علم یفکر یها یوابستگ



 یماشرا شاهد ب یو منش اسالم ینشب یز،در باطن و کارکرد آن ن ی،که عالوه بر التزام به ظواهر اسالم یاست. دانشگاه یضرور یامر

خود می تواند برای عبور از سیاستهای خصمانه  این مفهوم با جهت گیری الهی و ارزشی باشد. ینگرش اله یک یاو نگرش به قضا

 دانشگاهی می،اسال شگاه های اسالمی با استفاده از مدیریت جهادی مثمر ثمر باشد. دانشگاهدشمنان و تحقق پیشرفتهای زیربنایی دان

 یک ضایا،ق به نگرش باید. باشد حاکم آن افراد بر اسالمی منش و بینش نیز آن باطن در اسالمی، ظواهر به التزام بر عالوه که است

« علم» یاست، در دانشگاه اسالم یشود علم اسالم یآموخته م یکه در دانشگاه اسالم یعلم. (186: 1388 گلشنی،) باشد الهی نگرش

بپردازد و به دانش آموختگان خود  «یبتهذ»و « تعهد»بدون « علم»و « تخصص»اگر دانشگاه به  یهمراه هم هستند، ول «یبتهذ»و 

 یست،ن دیاست که نه تنها علمش مف یانشگاه، دانشمندد ینا یو خروج یجهو به فکر اخالق و تعهد او نباشد، نت یاموزدفقط علم ب

 ست.ا« تعهد»و  «یمانا»بدون « علم» یناز هم یناش ینیز مضر است؛ همچنان که اکثر مشکالت جوامع امروز یجامعه بشر یبلکه برا

 ینترو مهم شودیمطرح م یاتیکل یانیهب یناست. در ا یرانا یانقالب اسالم یندهاز آ ییانداز و دورنماگام دوم در واقع چشم یانیهب

 یزیررحرا ط یو اصول یاتآن کل یکه برا یممطمئن هست یندهآ ینچنان از ا. آنیمدار ینانخود اطم یندهاست که ما به آ یناش هم انکته

 یندهز آا ینانب است.  اطمگام دوم انقال یامپ یناول ینشد. ا یمکرد و تمام نخواه یمخواه یداراه ما امتداد پ ینکها یعنی اینو  یماکرده

شکست خواهد خورد و تمام خواهد شد.  یانقالب اسالم یروز کنندیاست که فکر م ینسبت به آن، متوجه دشمنان یدواریو ام

دارد و ن ینینشقصد خسته شدن و عقب یرانا یاسالم یکه جمهور رساندیرا م یغامپ ینا خارجیو  یگام دوم به دشمن داخل یانیهب

 (.1398ایستد )کوشکی، یخود م یهاهمچنان بر آرمان

 ها در جهت تدوین معماری مطلوب هر سازمان و نهاد است. به ترین گام ای ها، از نخستین و پایه تعیین معیارها و شاخصه

سازی این نهاد مقدس،  مان و نیز بحث اسالمی در کشور اسالمی دانشگاه دستیابی به جایگاه مطلوب رغم تالشهای فراوان در عرصه

رو،  ین. از اهای اسالمی پرداخته نشده است بنیادین این نهاد بر مبنای آموزه های هنوز به نحو مطلوب به تبیین معیارها و ویژگی

 ها، سیمای شایسته و گیری از این آموزه علیهم السالم و بهره تحلیل آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت نیاز است با تاکید و

شاید بتوان گفت، بهترین راه گذر از (. 1393)فتاحی و همکاران،  های آن ترسیم شود در قالب معیارها و شاخصه دانشگاه اسالمی

ماعی و سیاسی کشور، تالش برای نظریه پردازی پیرامون دانشگاه اسالمی است. اهمیت این مقوله به مسائل اداری، اقتصادی، اجت

 رفتنگ پیش در و تمدن سازی در دانشگاه اسالمی مسئله به خود فرمایشات و سخنان در بارها اندازه ای است که رهبر معظم انقالب،

تمامی این عوامل از یک سو، و از سوی دیگر با توجه به تهاجم فرهنگی و  .کردند تاکید نظام مسئوالن سوی از مدیریتی الگوی این

جنگ نرم دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، کم توجهی به مقوله های اسالمی در دانشگاه های اسالمی باعث عدم 

، و د، امکان تولید برنامه های اثربخشدرک نیاز افراد خواهد بود و همچنین در صورتیکه مولفه های اثربخش فرهنگی شناسایی نشو

 یدیکل یهامولفههمچنین تحقق رسالت و آرمان های نظام مقدس اسالمی وجود نخواهد داشت؛ از همین رو در این مقاله برآنیم که 

 انیم. ر و اجرا رسرا تبیین نموده و این مهم را به منصه ظهو گام دوم انقالب یانیهمنطبق با ب یدر دانشگاه آرمان یاسالم یتمدن ساز

 قیتحق نهیشیو پ ینظر یمبان

 دانشگاه اسالمی؛ دانشگاه آرمانی

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-o-Title-ot-desc/
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 ایه آموزه اسالمی، جامعه در. شود می تشکیل ها گروه و افراد میان متقابل روابط و انسانی آحاد و افراد اصلی عنصر دو از جامعه

 نمی محدود فردی اخالق و عبادیات و فردی امور به تنها دین، با جامعه و خود کردن همسو. است عنصر دو هر بر حاکم اسالمی

 وابطر شبکه تمامی زوایای و خطوط همه در دین داوری و باشد حاکم اسالم تعالیم باید اجتماعی، روابط و امور تمام در بلکه شود

ای بطهان رانمیتود را دارد، خود فربهمنحصرو دینی فرهنگ ملی ر، نجا که هرکشو(. از آ31-33: 1385باشد )واعظی،  نافذ اجتماعی،

ین از دسالمی که برخاسته افرهنگ دن بوداراما نیز با ر شته باشد. کشواق داکامل مصدرتمع بهصواتمامی جوای که برد کرن بیارا 

، نوری تواند فرهنگی ملی و جهانی به شمار آید )جمشیدی نوید وبودن، می، فرهنگی است که افزون بر جامعستاحاکم بر جامعه 

های عمل متخذ از ها، آداب و رسوم، الگوها، روش و شیوهمجموعۀ عقاید، باورها، ارزش»(؛ که فرهنگی است مشتمل بر 15: 1392

 (.1395)معدنی و همکاران، « قرآن کریم و سنت معصومین )ع(

 مجری و آخرت روز و خدا به عمیق ایمان با اسالمی، های خصلت با است ای جامعه معنا، تمام به و مجموع در اسالمی یجامعه

 دین امعهج این در. بشری جوامع سایر با مقایسه در نافرمانی و معصیت میزان ترین کم با و کامل التزام و جدیّت با دینی های آموزه

 و حیات دین، واقع در. باشند آورده روی بدان گاه بی و گاه مردم که نبود ای حاشیه امری و داد می تشکیل را افراد زندگی همه

 و باشند داده نشان رغبت ها آن درست ادای به نسبت مردم که عبادی اعمال از ای مجموعه نه است، داده می تشکیل را مردم روح

 رایب تالش مسافرت، تعامل، همسایگی، اجتماعی، خانوادگی، روابط ها، ارزش رفتار، ها، اندیشه افکار، اخالق، در حقیقت در دین

 و ودنم فرمانروایان، و حکام اعمال بر نظارت و منکر از نهی و معروف به امر بینوایان، و ناتوان کفالت امانت، رعایت معاش، تأمین

 (.1388است )حکیمی،  یافته تجلی

 معیارهای دانشگاه اسالمی

لی قرب الهی، که فلسفه اصدانشگاه موفق، دانشگاهی است که جامعه انسانی را به خوبی در مسیر توحید قرار داده و او را به سوی 

خلقت است، هدایت کند. دانشگاه اسالمی باید در سه مؤلفه ظاهر، باطن و کارکرد )خروجی( خود را نشان دهد. بنابراین، در دانشگاه 

باشد  هاسالمی باید اوالً، فضای حاکم بر آن فضای اسالمی باشد، ثانیاً، اهداف، آرمان ها و سیاست های کلی آن از اسالم گرفته شد

و ثالثاً، عهده دار تحقق اهداف و سیاست ها و آرمان ها باشد و فارغ التحصیالن و تولیدات علمی آن اسالمی یا در خدمت اهداف 

 (. 1391، فرد یمصطفود )اسالم باشن

 الف( بعد ظاهری

 تعامالت فرد در اجتماع معنا پیدا میدر بعد ظاهری دانشگاه سه مؤلفه نقشی اساسی را ایفا می کنند، که دو مؤلفه آن با توجه به 

 د:کن

 تعظیم شعائراهلل. 1

در دانشگاه اسالمی باید شعائر و ظواهر اسالمی رعایت شود. اگر کسی وارد این دانشگاه شود و با سنن و شعائر اسالمی آشنایی 

 «م شَعائِرَ اهللِ فَإنَّها مَن تَقوَی القَُُلُوبوَ مَن یُعظَّ»داشته باشد، آن را اسالمی تشخیص دهد و بلکه باید شعائر الهی به حکم آیه 



(، با عظمت یاد شوند. صرف وجود نمازخانه در دانشگاه، نصب پارچه نوشته برای تبریک اعیاد و یا تسلیت گویی شهادات 32)حج/

ت برگزار شود که نماز به جماعکفایت نمی کند. اکتفا به این گونه کارها جزء مصادیق تعظیم شعائراهلل نیست، بلکه باید عالوه بر این

و صدای اذان در دانشگاه طنین انداز شود، در اعیاد و یا شهادات مراسم برگزار شود، نمایشگاه برپا شود و .... ، روح دین داری و 

 .دین باوری بر رفتار و منش دانشگاه و دانشگاهی حاکم باشد

 وابط اجتماعی. ر2

ی ریزی جامعه ای است که در آن اصول انسانی و ارزش های معنوی حاکم باشد. این ارزش دین اسالم در حوزه اجتماعی به دنبال پ

ها و اصول در روابط اجتماعی افراد، از خانواده تا سطوح کالن جامعه، تبلور پیدا کند. در حیات اجتماعی، اخالق یک رکن است. 

زها را مشخص می کند تا به حریم خصوصی کسی تجاوز رفتارهای اجتماعی باید بر اساس اخالق بنا شوند. حقوق فقط حد و مر

نشود. بنابراین، جامعه ی آرمانی مد نظر اسالم، جامعه ای اخالق محور است که جامعه ای حداکثری است. نه فقط قانون محور که 

 د.به حداقل نگاه می کند اگرچه گاهی همان دیده نمی شو

 ریم روابط زن و مرد. ح3

و زنان، به خودی خود حرام نیست، بلکه اگر هدف از رابطه میان آن دو، هدفی متعالی از قبیل دانش آموزی  در اسالم، تعامل مردان

باشد، جایز و مطلوب است. البته جواز رابطه، به این معنی نیست که حدود و مرزهای میان آنان برداشته شود و حدود شرعی به 

 .دست فراموشی سپرده شود

 ب( بعد باطنی

جامعه اسالمی هنگامی می تواند کارکردی مثبت داشته باشد که در تحقق اهداف این اسالم برای انسان مسلمان به تصویر  دانشگاه در

می کشد، رسیدن به قرب الهی است. نبی اکرم )ص( نقطه نهایی و غایت علم را دستیابی به شناخت و معرفت حقیقی عالم می دانند: 

ی عرضه شود باید در راستای تعالی طلبی حرکت کند و اصالت را به رشد معنوی انسان که علمی که قرار است در دانشگاه اسالم

حقیقتاً خأل آن در جهان معاصر مشاهده می شود بدهد. درحالی که، علوم وارداتی سکوالر، توسعه طلب هستند و این توسعه طلبی 

ام ما و اهداف بلند تمدنی ای که به دنبال آن هستیم، که در چارچوب عقالنیت مدرن صورتی صرفاً دنیوی دارد، با اسالمیت نظ

 .ناسازگار است

بنابراین حفظ ظواهر برای تحقق دانشگاه اسالمی به تنهایی کافی نیست. چیزی که برای دانشگاه اسالمی در درجه اول مهم است، 

.« نگرش به قضایا یک نگرش الهی استبعد باطنی و محتوایی آن است که حاکمیت بینش و منش اسالمی بر افراد آن حاکم است و 

عنصر محوری دانشگاه، علم است. اگر علم اسالمی شد، دانشگاه هم اسالمی می شود. آیت اهلل جوادی آملی در نقد این تلقی می 

م.... کنیفرمایند: اسالمی کردن دانشگاه ها به آن نیست که مظاهر و برنامه های اسالمی و دینی به محیط و فضای دانشگاه ها وارد 

اسالمی کردن علوم در گرو تغییر اساسی در نگاه به علم و طبیعت و تدوین متون درسی سرآمد و صاعد و هماهنگ دیدن حوزه 

 (. 1391، فرد یمصطفو) های معرفتی و بازگشت طبیعیات به دامن الهیات است



 تمدن سازی اسالمی و دانشگاه آرمانی: -

که بار اجتماعی و فرهنگی در مکتب اسالم دارد، تاثیر و تاثرات بسیاری را در مجامع علمی، بعنوان یک پدیده  یاسالم یتمدن ساز

 خالقیا ارزشهای و معنویت بر تام تاکید آن که است بنیادی و محوری اصول یک باالخص دانشگاه ها داشته است. این مقوله دارای

 از ستمبی قرن سیاسی و اجتماعی فرهنگی، معنوی، تحوالت عطف نقطه عنوان به ایران، اسالمی انقالب. است انسانی - اسالمی –

 بهره لزممست کشور، جانبه همه تعالی و پیشرفت و است برخوردار حوزه این در عظیمی بالقوه و بالفعل های توانایی و ها ظرفیت

از مهمترین طرفیت ها و قابلیت یکی . است جهانی و ای منطقه تعامالت و مناسبات و ملی سطح در آن از هوشمندانه و موثر گیری

، دانشگاه ها هستند. دانشگاه، نقطه اساسی هر جامعه و کشوری است. دانشگاه نه تنها مرکزی "ایران"های کشور عزیز اسالمی مان 

برای فراگرفتن دانش، که عرصه ای برای پرورش اصیل ترین نیروهای اداره کشور است. اگر دانشگاه اصالح بشود، آینده ی آن 

( بی 242: 1391جامعه اصالح خواهد شد. اگر دانشگاه فاسد بشود، سرنوشت آن جامعه فساد است )حاجی پور و بهادران شیروان، 

تردید الزمه بقا و پویایی یک نظام سیاسی و اجتماعی، توجه به فرهنگ، عمیق ترین الیه نظام اجتماعی در تحوالت و رفتارهای 

کن اصلی و اساسی علمی و فرهنگی کشورند. دانشگاه اسالمی، دانشگاهی است که عالوه بر اجتماعی در دانشگاه ها است که ر

التزام به ظواهر اسالمی، در باطن آن نیز بینش و منش اسالمی بر افراد آن حاکم باشد. باید نگرش به قضایا، یک نگرش الهی باشد 

 انسانی عالی های ارزش در ریشه اسالمی، های دانشگاه در الهی نگرش ی بعنوان یکاسالم یتمدن ساز (.186: 1388)گلشنی، 

دانشگاه اسالمی باید در راستای تحقق مطالبه راهبردی مقام معظم رهبری،  .شود می مهدوی تحقق جامعه مایه جان که دارد افراد

مبنی بر تحول فرهنگی در جامعه با عزم ملی و مدیریت جهادی و نقشی که دانشگاه در ارتقای فرهنگ عمومی ایفا می کند، گام 

نقش موثری ایفا کند. این منویات، برگرفته از ایرانی در جامعه  –بردارد و در فراگیر کردن فرهنگ معنوی و ارتقای فرهنگ اسالمی 

 بیانیه گام دوم انقالب هستند که در این راستا ضروری می باشند. 

 روش تحقیق

اول  کمی بارویکرد متوالی اکتشافی است. در بخش-این تحقیق از نظر روش شناسی، ترکیبی است که شامل دو طیف مطالعۀ کیفی

ده پیمایشی محدود استفاده ش–ای( و در بخش دوم از روش پژوهش میدانیکتابخانه-دیتحلیلی )اسنا-از روش تحقیق توصیفی

گیرد و از نظر نتایج، در زمرۀ تحقیقات کاربردی است و به است. بنابراین، پژوهش از حیث هدف، ذیل تحقیقات توصیفی قرار می

 رود.شمار می لحاظ نوع داده، تحقیق ترکیبی به

گیرند ای از مطالعات اشاره دارند که هم سؤاالت تحقیق کمّی و هم سؤاالت تحقیق کیفی را در برمیدسته های تحقیق ترکیبی بهروش

ای در پژوهش است که هنوز کنند. روش تحقیق ترکیبی، حوزهگیری احتمالی و هدفمند استفاده میهای نمونهو از هر دو نوع روش

های کمی و خصۀ یک مطالعۀ ترکیبی واقعی آن است که ادغام و ترکیب یافته(. مش2008، 1در حال تکامل است )لوننبرگ و آیربی

ها، تحلیل یا تفسیر نتایج پژوهش باشد )کرول آوری دادهتواند در مراحل جمعکیفی در طی مراحل فرایند پژوهش انجام شود که می
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شود. اولویت معموالً آوری و تحلیل میپس کمّی جمعهای کیفی و س، ابتدا داده3(. در رویکرد متوالی اکتشافی49-31: 2009، 2و نری

رکیب ها معموالً مرتبط بوده و توتحلیل دادهشود. تجزیههای کیفی استفاده میهای کمی برای تقویت دادهبا مرحلۀ کیفی است و داده

 (.59: 1392شود )سجادی و همکاران، در مرحله تفسیر و بحث انجام می

همچنین  ای( وهای مرتبط با موضوع، از روش توصیفی تحلیلی )اسنادی و کتابخانههای کیفی از پژوهشدهآوری داابتدا، برای جمع

ابه را مش موضوع مرتبط و شده از مطالعات کیفی دیگر باهای استخراجاین روش اطالعات و یافته. استفاده شد 4از روش فراترکیب

کیفی مرتبط  هایهای پژوهششگر یک بازنگری دقیق و عمیق انجام داده و یافتهفراترکیب، مستلزم این است که پژوه. کندبررسی می

تری کنند که نمایش جامعایجاد می هایی را آشکار وهای اصلی پژوهش، پژوهشگران واژههای مقالهاز راه بررسی یافته. را ترکیب کند

: 2006، 5هایش است )زیمرتر از مجموع بخشراترکیب، بزرگمند، نتیجه فمشابه نگرش نظام. دهداز پدیده تحت بررسی را نشان می

311-318 .) 

در . گیردتفسیری صورت می های جامع وسازی چندین مطالعه برای ایجاد یافتهفراترکیب مشابه روش فراتحلیل، برای یکپارچه

العات تکیه دارد، فراترکیب؛ متمرکز بر مطهای کمی ادبیات موضوع و رویکردهای آماری مقایسه با رویکرد فراتحلیلی کمی که برداده

(. بنابراین، پژوهش از حیث 93: 2002، 6گردد )بککیفی بوده، به ترجمه مطالعات کیفی به یکدیگر و فهم عمیق پژوهشگر برمی

یفی به ک گیرد و از نظر نتایج در زمرۀ تحقیقات کاربردی است و به لحاظ نوع داده، تحقیقهدف، ذیل تحقیقات توصیفی قرار می

هایی را استخراج کرده و سپس برای رسیدن به اجماع های مرتبط در این زمینه، شاخصرو، ابتدا از پژوهشهمینرود. ازشمار می

های موردمطالعه؛ تعدادی از خبرگان منتخب شناسایی و پرسشنامه به شیوۀ غیرتصادفی نظر خبرگان در مورد عوامل اصلی و شاخص

وتحلیل شد ]الزم بذکر است که با توجه به ماهیت آوری و تجزیهنسخه جمع 12های فراوان، که پس از پیگیریبین آنها توزیع شد 

 و محتوای موضوع، تعداد این خبرگان بسیار اندک بوده و حتی المقدور سعی شد تمامی نظرات آنها احصا و تجمیع گردد[.

های های تحقیق حکایت دارد. در ابتدا، پژوهشب عوامل و شاخصدست آمد که از قوت و اتقان خو به 3/87روایی پرسشنامه 

 شده در این زمینه را مورد کنکاش قرار می دهیم که کلیدی ترین موارد را احصا خواهیم کرد.  انجام

ها ها و شاخصهای پرسشنامه دربارۀ ویژگیشده است؛ بدین معنی که داده های آماری توصیفی استفادههمچنین، در این تحقیق از داده

مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. الزم به ذکر است که خبرگان منتخب در این تحقیق، متشکل از  SPSSافزار به کمک نرم

های جمهوری اسالمی ایران هستند که در رابطه با موضوع تحقیق، سوابق علمی و اجرایی بسیاری دارند.  مدیران و مسئوالن دانشگاه

یفی های کگیری در پژوهشگیری هدفمند است. این روش یک نوع نمونهگیری در این تحقیق، نمونهدیگر، روش نمونهعبارتیبه

(. در این روش، 313: 1391گیرد )جاللی، ط پژوهشگر صورت میهای خاص توسکنندهاست که در آن، انتخاب آگاهانۀ شرکت
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صورت مشخص دارای ویژگی و یا پدیده موردنظر هستند و یا غنی شوند؛ چراکه یا بهچین میها توسط پژوهشگر دستکنندهشرکت

، 7باشد )باسول و کانونره میهای خبشود که نیاز به نمونهاز اطالعات در موردی خاص هستند. این روش بیشتر زمانی استفاده می

2012.) 

 های تحقیقیافته

ریم تا ای( و فراترکیب، سعی داکتابخانه-تحلیلی )اسنادی-های توصیفیطورکه در قبل توضیح داده شد، با استفاده از روشهمان

تفاده از روش فراترکیب، رو، با اسهمینهای مربوطه را استخراج کرده و در مراحل بعدی مورد استفاده قرار دهیم. از شاخص

 را از مصاحیه ها و تحقیقات گام دوم انقالب یانیهبر ب یمبتن یدر جامعه اسالم یدر دانشگاه آرمان یاسالم یتمدن سازهای شاخص

 آمده در این زمینه، استخراج می نماییم.عملبه

تمدن سازی اسالمی در دانشگاه آرمانی تماماً  هایشاخصبندی س دستهساابر و هش وپژای برشده گرفتهنظر اف درهدابا عنایت به 

المی در مولفه های تمدن سازی اس جانبه الگویی را برای تبیینطور کامل و همهتوانند بهبیانگر این واقعیتند که الگوهای موجود نمی

ها، الگویی را طراحی کنند ژوهشهای موجود در پرو، محقق برآن است ضمن بررسی شاخصهمیندانشگاه آرمانی طراحی کنند. از

 ای اسالمی و ارزشی آن، جامعیت و پویایی الزم جهت تمدن سازی اسالمی در دانشگاه آرمانی درتا عالوه بر عقبۀ فکری و نظریه

مینه مثمرثمر در این زنند اکه میتو 1دار نموشده در ل ارائهمدو اصلی در مهم منظور، سه عامل همیناسالمی را داشته باشد. به جامعه

یین شده و برای تعه اند. ذکر این نکته ضروری است که سه عامل ذیل از ادبیات نظری و نظر خبرگان اقتباس مشخص شدباشند، 

 شده است. اهمیت و اعتبار آنها عالوه بر تحلیل های آماری، از دیدگاه خبرگان مربوطه نیز استفاده

 گام دوم انقالب یانیهمنطبق با ب یدر دانشگاه آرمان یاسالم یتمدن ساز یدیکل یهامولفه طراحی الگوی

 های الگودالیل انتخاب معیارها و شاخص -

اسالمی، ابعاد و عوامل مهمی  تمدن سازی اسالمی در دانشگاه آرمانی در جامعه هایها )معیارها( و شاخصدر استخراج ویژگی

 شود:مدنظر قرارگرفته است که به آنها اشاره می

به مبانی دینی و ارزشی اسالمی؛ تأکید بر عوامل ناظر بر بعد انسانی؛ اهتمام به بعد محیطی و پویایی سازمانی؛ تأکید بر اسناد توجه 

مداری دانشگاه های رسمیت و قانونهای اصلی نظام؛ توجه به بعد ساختاری و ابعاد مرتبط با جنبهگیریها و جهتباالدستی، مطلوبیت

 های اسالمی و منویان بیانیه گام دوم انقالب در اغلب الگوهای مطالعاتی.ها؛ توجه به ارزش

 124ای از متون مرتبط با موضوع و با توجه به انواع تحقیقات به عمل آمده در این زمینه، در مجموع پس از مطالعه مجموعۀ گسترده

ها  دا به امر، خبرگان در رابطه با هریک از شاخصوسیله پرسشنامه[؛ ابتشاخص شناسایی و پس از نظرسنجی از خبرگان منتخب ]به

گذاری را به عمل آوردند و شاخص هایی که ارتباط و یا اتقان کمتری زیاد( نمره)خیلی 5کم( تا )خیلی 1بر مبنای طیف لیکرت از 
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محاسبه شد و  SPSSافزار وسیلۀ نرمرا نسبت به سایرین دارند را حذف نمودند. سپس معدل نمرۀ خبرگان به هریک از عامل ها به

شاخص موردِ تایید را انتخاب کردند که به  29عامل اصلی و  3( ارائه شدند. درنهایت پژوهشگران، 1نتایج حاصله در جدول )

 اند. تفکیک در آن جدول نمایه شده

شده را میان خبرگان حیطرا ءشده، پرسشنامههای شناساییطورکه در قبل توضیح داده شد، در این پژوهش بر اساس شاخصهمان

( آمده است. عوامل و 1شده مورد بررسی قرار گرفتند که حاصل نتایج آن در جدول )آوریمنتخب توزیع و درنهایت، نتایج جمع

 ، بدین صورت موردگام دوم انقالب یانیهمنطبق با ب یدر دانشگاه آرمان یاسالم یتمدن ساز یدیکل یهامولفه های مهم درشاخص

 قرار گرفتند:شناسایی 

های هر عامل مشخص شد و آنگاه ضریب اهمیت و میانگین مجموعۀ ها تعیین و سپس شاخصابتدا اهمیت و وزن هریک از شاخص

نتایج  1شود: با توجه به جدول ها مورد تفکیک قرار گرفتند که در اینجا در قالب یک جدول عرضه میعوامل هریک از شاخص

عنوان یکی از ابعاد سه گانۀ که مورد مطالعه و تأیید قاطع خبرگان های آن بهفرهنگ محور و شاخص دهند که اهمیت عاملنشان می

درصد( در  33/8نفر ) 1زیاد، درصد( در حد خیلی 33/83نفر ) 10های این عامل را قرارگرفته است. بدین معنی که اعتبار شاخص

 اند.درصد( در حد کم ارزیابی کرده 33/8نفر ) 1حد متوسط و 

ام دوم گ یانیهمنطبق با ب یدر دانشگاه آرمان یاسالم یتمدن ساز یدیکل یهامولفه . میانگین و انحراف معیار عوامل اصلی الگوی1جدول 

 انقالب

           

 هاشاخص

 عوامل

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار

درجۀ 

 آزادی
t 

سطح 

 داریمعنی

 /000 446/16 11 /46065 2314/4 12  محوریفرهنگ

 /000 308/7 11 /76509 6732/4 12 محوریارزش

 /012 215/3 11 /63304 2230/4 12 محوریایمان

تر بزرگ 4ها از شود، میانگین همه شاخص( یعنی جدول میانگین و انحراف استاندارد عوامل مشاهده می1طورکه در جدول )همان

شده است. در ادامه به توضیح هریک از عوامل اصلی الگوی عوامل گفتهدهندگان بر است و این موضوع نمایانگر تأکید پاسخ

 پردازیم:شده میشناسایی

طات مداری، وفاق و ارتباانسان ابعاد به توجه مشارکتی، و گروهی کار انسانی، مناسبات و روابط : این عامل بریمحورفرهنگ . عامل1

های پیشنهادی برای ارزیابی میزان حاکمیت چنین ترین شاخصمیان مردم، دستگاه ها و نهادهای جامعه با دانشگاه ها تاکید دارد. مهم

 عاملی عبارتند از: 



 و محوریبودن، جامعهمردمیاجتماعی،  روابط در کارساز و مثبت مداری، مشارکترابطه و اسالمی، تعامل همکاری و وفاق

، جتماعیا تتعامال یشبکه در شهروندان جتماعیا منزلت یتقاها، اردستگاه و نهادها کلیه افراد، مشارکت محوری، مشارکتتعامل

 فعاالنه شهروندان، تشویق مندیرضایت ، افزایشمنیتا و نظم دیجاا در دممر با همگامی، منیتا دیجاا ایبر مسلح ایقو سایر با تعامل

 شهروندان.

بن مایه و شاکله  اصل، ملی، عزتمندی، اخالقی، فرهنگی است و در -دینی هویت بعد به این عامل مربوط: محوریارزش عامل. 2

 : از عبارتند دهند،می قرار سنجش مورد و کنندمی معرفی را عامل این های کهاصلی عقاید و فرهنگ جامعه است. شاخص

، ملی و ینید یهاارزش حفظفرهنگی،  هایمولفه به رهبری، توجه بیانات دادن قرار انسانی، سرلوحه هایارزش و متقابل احترام

 سالمیا قخالا و خالقیا لصوا عایتاجتماعی، ر های ارزش به خاطر تعلق بنیادین، احساس هایارزش و هویت ارتقای و حفظ

 یتهارمأمو منجاا در به ، امرظایفو و

 از نهی و معروف افزایش و منکر، احیاء

 اجتماعی. سرمایه

محوری: در این یمانا  . عامل3

سالم و با ایمان، همگام  عامل بر دانشگاه 

منویات شایسته تاکید  با پرهیزگاری و 

هایی که این شاخص می شود. 

کنند و مورد سنجش می فرهنگ را عامل 

دهند، قرار می عبارتند از: 

 اجتماعی روابط در عادالنه، نقش ایمان

 منیت، انسانیا توسعه متکی ارپاید

 عایتر و ، قانونمندیجتماعیا همرروز یفعالیتها در جامعه یعضاا( منیتا سحساا) خاطر گیدسو، آینید رساال دممر حکومت بر

 مردم. با اجتماعی و مسئوالنه ، رفتارهایمنیتا تأمین در دممر قحقو

 تشریح الگوی مفهومی پژوهش

 یدن سازتم هایدر این پژوهش تالش شد با توجه به موضوع تحقیق، الگویی طراحی شود تا مبتنی بر آن بتوان عوامل و شاخص

ی را معرفی و طراحی کرد و در پی آن بتوان نظر خبرگان را جویا شد. همچنین در این در جامعه اسالم یدر دانشگاه آرمان یاسالم

ند. بر مداری خوبی برخوردار باششود که از بار معنوی، تربیتی و انسان ها و عواملی از این الگو تأکیدتحقیق تالش شد بر ویژگی

 .ترسیم کرد 1سه عامل اصلی در نمودار این اساس سعی شد الگو را با 

 

 یهامولفه

 یدیکل

 یتمدن ساز

در  یاسالم

دانشگاه 

ارزش 

 محوری

 تعامل

محور

محیمانا

 وری

  

    

 ازکارس و مثبت مشارکت مداری،رابطه و تعامل اجتماعی، همکاری و وفاق 

 مشارکت محوری،تعامل و محوریجامعه بودن،مردمی اجتماعی، روابط در

 جتماعیا منزلت یتقاار ها،دستگاه و نهادها کلیه مشارکت شهروندان،

 اجتماعی روابط 

 در منیتا عادالنه،

 جامعه ،نسانیا توسعه

 متکی ارپايد

 دممر حکومت بر

 گیدسوآ ،ينید رساال

 سحساا) خاطر

 جامعه یعضاا( منیتا

 و متقابل احترام 

 انسانی، هایارزش

 دادن قرار سرلوحه

 هتوج رهبری، بیانات

 ،فرهنگی هایمولفه به

 ينید یهاارزش حفظ

 ارتقای و حفظ ،ملی و

 هایارزش و هويت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گام دوم انقالب یانیهمنطبق با ب یدر دانشگاه آرمان یاسالم یتمدن ساز یدیکل یهامولفه یینتب . الگوی1نمودار 

 گیریبحث و نتیجه

مبتنی بر بیانیه گام دوم  یدر جامعه اسالم یدر دانشگاه آرمان یاسالم یتمدن ساز این پژوهش با هدف شناسایی و ارائه الگوی

تواند بستری دینی و ارزشی برای ایجاد دانشگاه آرمانی و ارزش انقالب اسالمی انجام گرفته است. اگر این نوع نقش توسعه یابد، می

 رو، در این مقاله سعی شد الگوی مطلوبی ارائه شود تا بتواند در این راستا مثمرثمر باشد.همینمحور در جامعه باشد. از

فرآیند کار این پژوهش بر اساس مطالعۀ پیشینه و مباحث مربوط به موضوع و نظرسنجی از خبرگان بوده است که با توجه به مطالعۀ 

 29شاخص، شناسایی که پس از نظرسنجی از خبرگان منتخب تعداد  124عامل اصلی و  3ادبیات پژوهش و تحقیقات داخلی، 

محاسبه شد. از  Spssافزار وسیلۀ نرمهای آماری بهمعیار استاندارد این موارد، با تحلیل شاخص شناسایی شدند. میانگین و انحراف

 یمبتن یدر جامعه اسالم یدر دانشگاه آرمان یاسالم یتمدن سازتوان به این مقوله اشاره کرد که توجه به نتایج مهم در این تحقیق می

 را باعث شود و موفقیت بیشتری را برای جامعه اسالمی به ارمغان بیاورد. اسالمی، می تواند اقتدار  گام دوم انقالب یانیهبر ب

 "فرهنگ محوری"اسالمی، عامل  جامعه در ترین عوامل اصلی در این زمینهمطابق با نظر خبرگان و محاسبات بعمل آمده، از مهم

 ها تگاهدس مردم، میان ارتباطات و وفاق مداری،انسان ابعاد به توجه مشارکتی، و گروهی کار انسانی، مناسبات و روابط است که بر

رین تترین و اساسیشدن جوهرۀ ارزشی و اسالمی در جامعه اسالمی، یکی از حیاتیتاکید دارد. نهادینه دانشگاه با جامعه نهادهای و

مالی است که دانشگاه اسالمی ترین اعاسالمی است که گسترش این عامل، یکی از مهم جامعه اقتدار اعتالی شروط تأثیرگذار در

های تواند در راستای ایجاد فرهنگ اسالمی و ارزش های مقدس آن انجام دهد. جمهوری اسالمی ایران کشوری است با گرایشمی



 مذهبی و ملی اصیل که همگان در آن، امنیت و آرامش را از بزرگترین نعمات پروردگار باری تعالی می دانند. از همین رو، نیاز است

هایی را اتخاذ نمایند. در سایه این نعمت الهی است که می تا دانشگاه های کشورو مسئوالن مربوطه در این مقوله راهکارها و راهبرد

 که بیانیه گام دوم انقالبگفت توان رت میصوینا عمل آورد. در توان اقتدار و فرهنگ اسالمی را گستراند و مؤثرترین اقدامات را به

های شفاف ها و شیوه، روشلگوهاها، اتعامالت، ارزشمجموعه اسالمی برگرفته از  جامعه گی های دانشگاه آرمانی دراسالمی، ویژ

السالم( هستند که موجب جاری و ساری شدن ارزش های )علیهمسنت معصومین و کریم آن قراز برگرفته و سالمی است که عمدتاً 

 اسالمی و آرامش در جامعه اسالمی هستند. 
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