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طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی
ایران با رویکرد اسالمی ـ ایرانی
چکیده

عالی ایران با رویکرد اســامی-ایرانی انجام شده است .براي انجام اين پژوهش ،از روش
تحقيق تركيبي با طرح اكتشــافي -مدل توســعهی ابزار استفاده شده است .ابتدا در بخش
كيفــي پژوهش با اســتفاده از روش نظریــهی زمینهای و مصاحبه بــا  19نفر از خبرگان
آموزش عالی ،پرســشنامهای با  4عامل 14 ،مالک و  64شاخص طراحی شد .سپس ،در
بخش کمی ،پرســشنامه طراحی شــده در یک مطالعه مقدماتی روی  36نفر از خبرگان
آموزش عالی ایران اجرا شــد .بر اساس بازخوردهای دریافتی به اصالح پرسشنامه اقدام
شــد .سپس ،نسخهی نهایی و اصالح شــدهی آن در اختیار  250نفر از خبرگان آموزش
عالی کشــور قرار داده شد .اعتبار پرسشنامه توســط صاحبنظران تأييد شده و پايايي
نمونهگيــري هدفمند غير احتمالي و در بخش كمي از روش نمونهگیری طبقهاي تصادفی
استفاده شــد .براي آزمون ابزار اندازهگیری مزبور ،از تحليل مدلیابی معادالت ساختاري
اســتفاده شــد .در بخش کیفی ،در مرحلهی اول کدگذاری باز 76 ،مفهوم به دست آمد.
دادههــای مرحلهی دوم کدگذاری باز ،در قالب  64مفهــوم و  14مقوله عمده طبقهبندی
شــد .در مرحلهی کدگذاری محوری ،در قالب کدگذاری نظری 4 ،مقولهی نظری تعیین
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آن به وســيله آلفاي كرونباخ ( )0/954محاســبه گرديد .در بخش كيفي پژوهش از روش

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

پژوهــش حاضر با هدف طراحــی و اعتباریابی الگوی فرهنگی بــرای نظام آموزش

شــد .سپس ،برحسب ویژگیهای شــرایطی ،تعاملی /فرایندی و پیامدی ،طبقهبندی شد.
 .1اســتادیار گروه برنامهریزی علوم اداری و مدیریت ،داننشــکده علومانسانی واحد خدابنده ،دانشگاه آزاد اسالمی،
خدابنده ،ایران (نویسنده مسؤل)Email: m.mojtabazadeh@yahoo.com .
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در مرحلهی کدگذاری انتخابی ،مقولهی فرهنگ برتر ،فرهنگ اســامی-ایرانی ،بهعنوان
طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسالمی ـ ایرانی
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مقوله مرکزی انتخاب شــد .در بخش کمی ،با انجام تحلیــل عاملی مرتبهی اول ،تمامی
عوامل مورد تأیید قرار گرفت .نتايج تحليل عاملي تأييدي مرتبهی دوم نیز نشــان داد كه
تمــام  14عامل دارای بار عاملي كافي جهت پيشبيني الگوی فرهنگی برای نظام آموزش
عالی ایران با رویکرد اسالمی-ایرانی است .همچنين ،شاخصهاي برازش)CMIN/DF( ،
برابر با  )RMSEA( ،1/896برابر با  )GFI( ،0/38برابر با  )AGFI( ،0/991برابر با ،0/921
( )CFIبرابر با  )NFI( ،0/942برابر با  )TLI( ،0/961برابر با  )IFI( ،1/000برابر با 0/919
و ( )RFIبرابر با  0/934نشــان میدهد ،الگوی فرهنگی طراحی شده با رویکرد اسالمی-
ایرانی برای نظام آموزش عالی ایران از برازش بســیار مطلوبی برخوردار اســت .الگوی
طراحی شــده در پژوهش حاضر ،داری مفهومی پیچیــده و چندبعدی بود .این الگو در
صورتی کارکرد مثبت خواهد داشت ،که بسان یک کلیت واحد به تمامی ابعاد آن به طور
یکسان توجه شود.
واژگان کلیدی :الگوی اسالمی-ایرانی ،فرهنگ ،آموزش عالی ،نظریه زمینهای ،روش

تحقیق ترکیبی.

 -1مقدمه و بیان مسأله
به اعتقاد ویل دورانت ،در دوران باستان ،عناصر فرهنگی تمدن از جمله علم ،فلسفه و
ادب ،در نهادهای آموزشی مشرق زمین پا گرفت و در سراسر مغرب زمین گسترش یافت
تجارب دانشمندان اسالمی توانســتند ویژگی خاص خود را بر پایه منطق دکارتی بیابند.
حال آنکه ،در کشورهای جهان سوم "پیشرفت" آموزش عالی با گستگی از گذشته علمی
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(فیروزکوهی مقدم .)1380 ،در دوران رنســانس ،دانشگاههای اروپا با استفاده از منابع و

و فرهنگی خود و الگوبرداری از دانشگاههای اروپا همراه بوده است .در ایران ،دانشگاهها
به شکل امروزی ،تقلیدی از دانشگاههای غرباند (یمنی.)1394 ،
وقتی دانشــگاه غربی و اروپایی را وارد کشــور کردیم ،میتوانستیم دانشگاه را ایرانی

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

به ویژه ایران عزیز نهفته اســت که هنوز مؤسســات آموزشی و پژوهشی از آنها در عمل
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بسازیم؛ دانشــگاه را بومیسازی کنیم؛ میتوانســتیم این کار را بکنیم ،نکردیم؛ به دالیل
خــاص مربوط به حکومت پهلویها و حکومت قاجارها .امروز در کشــور ما ،در محیط
ّ

دانشگاه ما ،در محیط علمی ما ،روحیّهی ساختن و اتّکاء بهن ْفس و اعتماد بهن ْفس و حرف
داشــتن و حرف زدن و مقالهی استنادی تولید کردن که دیگران در دنیا به آن استناد کنند،
از این حرفها امروز در کشــور ما زیاد اســت؛ آن روز نبود .آن روز ما نه توانســتیم از
اخالق علمی و زمینهی علمی میراث خودمان استفاده کنیم ،نه توانستیم از میراث معنوی
و میراث اخالقی محیط علمی خودمان اســتفاده کنیم (مقام معظم رهبری ،مد ظله العالی،
 1394الف) .در حالی که ،چه گنجینههایی در گذشــتهی حکمت و عرفان مشــرقزمین
بیگانهاند (یمنی.)1387 ،
فرهنــگ و زمينههاي ايراني ،خصوصيت منحصر به فرد خود را دارد (فراســتخواه،

 .)1395در آن دورههای گذشــته ،شــاگرد در مقابل مع ّلم دو زانو مینشست؛ به مع ّلمش
اهانــت نمیکرد .با اینکه محیطهای علمی و ماننــد اینها محیطهای آزادی بوده ،االن هم
حوزههای علمیّه همینجور اســت؛ درس که مــا میدهیم ،همهی طلبههایی که در درس

نشستهاند حقّ اشکال کردن دارند ،اشکال هم میکنند ،داد میکشند ،حرف میزنند؛ ایرادی
هم ندارد ،کســی هم این را عیب نمیداند؛ اســتاد هم مو ّظف است مؤ ّدبانه پاسخ بدهد.
این بوده اســت در گذشته ا ّما درعینحال شــاگرد در مقابل استاد خاشع بود ،خاضع بود.
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این مال گذشــتهی اخالق علمی ما و اخالق دانشــگاهی دیرین ما است؛ لکن در دورهی
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متوسطه،
جدید ،تعداد مع ّلمهایی که از دست شاگردشان کتک خوردند  -چه در مدارس
ّ

چه در دانشگاه -یا اساتیدی که به دست دانشجویشان چاقو خوردند ،بعضی کشته شدند،

کم نیست؛ یعنی اخالق علمی بک ّلی تغییر پیدا کرد .نه میراث علمی ما و ظرفیّت علمی ما
منتقل شد ،نه میراث اخالق علمی ما و اخالق دانشگاهی ما منتقل شد .دانشگاه اینجوری
شکل گرفت (مقام معظم رهبری ،مد ظله العالی.)1394 ،
اگر دانشگاه ما یك دانشگاه علمی محض باشد ،اما در آن دین و اخالق نباشد ،همان
بالئی بر ســر جامعهی ما و كشور ما و آیندهی ما خواهد آمد كه بر سر جامعهی دانشمند
غرب آمد (مقام معظم رهبری ،مد ظله العالی .)1390 ،مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)،
در عرصهی فرهنگ ،به معنای واقعی کلمه احساس نگرانی کرده و کار فرهنگی را مستلزم
عزم ملی میدانند .معظمله میفرمایند :اعتقاد من این اســت که مجموعهی انقالبی کشور
ـ که بحمداهلل تعداد بی شــماری از آنها در بین جوانهای مــا ،در بین صاحبنظران ما،

ِ
منطق محکم وارد
اســاتید ما ،بزرگان ما ،تحصیل کردههای ما حضور دارند ـ میتوانند با
میدان بشــوند ،ن ّقادی کنند .نقاط ضعف را و نقاط منفی را به رخ ما مســؤالن بکشــانند.

متوجه نیست چه دارد میگذرد در متن جامعه ،اما آن جوان در
گاهی میشود که مسؤل،
ّ
متن جامعه اســت ،او میفهمد؛ آن عزم م ّلی و مدیریّت جهادی که عرض کردیم در زمینه

فرهنگ ،این اســت (مقام معظم رهبری ،مد ظله العالی .)1393 ،بنابراين ،نظام دانشگاهی،
هــم در بعد نظری باید به ارائه الگوهای فکری اقدام کند و هم قواعد عملی را برای نایل
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شدن به اهداف مورد نظر طراحی کند (ملکی.)1389 ،
با توجه به نقش عوامل فرهنگی در توســعهی کیفی دانشگاهها است که ،رهبر معظم
انقــاب ،حضرت آیتاله خامنــهای میفرمایند :اگر چنانچه ما به مســألهی فرهنگی در
دانشــگاه توجه کنیم ،آن وقت هم دانشجو عاشق و راغب به علم میشود و دنبال علم و
تحقیق میرود و هم اســتاد از حالت ادای تکلیف در کالس درس خارج میشــود (مقام
معظم رهبری ،مد ظله العالی .)1388 ،بر این اساس است که رهبر معظم انقالب ،حضرت

آیتاله خامنهای میفرمایند :امروز کشــور به دانشگاهی که حقیقت ًا اسالمی باشد ،نیازمند
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اســت .در دانشگاه اسالمی علم ،با دین ،و تالشگری با اخالق ،و تضارب افکار با سعهی

صدر ،و تنوع رشتهها با وحدت هدف ،و کار سیاسی با سالمت نفس ،تعمق و ژرفنگری
با ســرعت عمل ،و خالصه دنیا با آخرت همراه است (مقام معظم رهبری ،مد ظله العالی،
 .)1375بنیانگذار کبیر انقالب اســامی ایران ،حضرت امام خمینی (ره) نیز بین دانشگاه
غربي و دانشــگاههاي اسالمي بايد در آن طرحي باشد که اســام براي دانشگاهها طرح
ميکند .دانشــگاههاي غربي ـ به هر مرتبهاي هم که برســند ـ طبيعت را ادراک ميکنند،
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اســامی و دانشگاه غربی تفاوت قائل میشوند .ایشان میفرمودند :فرق بين دانشگاههاي

طبيعت را مهار نميکنند براي معنويت .اســام به علوم طبيعي نظر استقاللي ندارد .تمام
علوم طبيعي ـ به هر مرتبهاي که برسند ـ باز آن چيزي که اسالم ميخواهد نيست .اسالم
امام خمینی رحمتاله علیه.)1358 ،
ضرورت ارتقاي برنامههاي فرهنگی در دانشــگاهها امري اســت که با مبانی نظري و
قانونی نظام جمهوري اسالمی ایران پیوند خورده است و ضرورت و توجه به امر فرهنگ
و تــاش در جهت تربیت نیروي انســانی فرهیخته از جمله مفروضات اصلی به شــمار
میرود .دانشــگاه مرکز فرهنگسازي و تولید ارزش براي جامعه است (هاشمزهی ،میرزا
و رشــتیانی .)1390 ،مطالعه دربارهی فرهنگ هر اجتماع به دلیل ویژگی هویتبخشی و
ایجاد مرز در تشــخیص اجتماعات گوناگون از هم ،از الزامات اصلی برای شــناخت آن
فرهنگ آن ،مورد توجه محققان حوزههای مختلف علمی قرار گرفته اســت؛ اما برخالف
دیگر مطالعات انجام شده دربارهی دانشگاه ،از کاستیها و شکاف مطالعاتی قابل توجهی
برخوردار است (اصغری و همکاران .)1397 ،بر این اساس ،با عنایت به نقش فرهنگ در
دانشگاهها ،در این شرایط ضروری است با رهیافتی نوین و با نگرشی واقعبینانهتر و عمیق
دربارهی پیچیدگی دانشــگاهها ،به عنوان یک سازمان ،الگوی فرهنگی برای نظام آموزش
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اجتماع به شمار میآید .دانشگاه نیز یکی از این اجتماعات است که اگرچه مطالعه درباره

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

طبيعــت را مهار ميکند براي واقعيت؛ و همه را رو به وحدت و توحيد ميبرد (حضرت

عالی متناسب با مختصات زمینهای کشور طراحی ،و سپس ،اعتباریابی شود .این پژوهش،
با توجه به اینکه به دنبال شناســایی عوامل تشــکیل دهندهی الگوی فرهنگی برای نظام
آموزش عالی ایران با رویکرد اســامی-ایرانی است ،در زیر مجموعه الگوهای مفهومی
قرار میگیرد .الگوهای مفهومی ،به دنبال آنند که عناصر الگو چه هستند و چه ارتباطی با
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یکدیگر دارند (بییر و آپل .)1998 ،1ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،مســألهی اصلی پژوهش این است:
طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسالمی ـ ایرانی

الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی کشــور با رویکرد اسالمی-ایرانی از چه عواملی
تشکیل یافته است؟

 -2اهداف و پرسشهای پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر ،احصاء ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ الگوی فرهنگی اسالمی-ایرانی
و معرفــی الگو اســت ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺧﺒﺮﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،الگوی فرهنگی اســامی-ایرانی متناسب با نظام آموزش
عالی کشــور را به منظور غنا بخشیدن به فرهنگ دانشگاهی به کار گیرند .الگوها از سؤال
منبعث میشــوند .عالوه براین ،از نظر تجربهگرايي ،بررســي سؤال پژوهش بسي مهمتر
از روش مورد اســتفادهي پژوهشگر يا جهانبيني تشــكيلدهندهي زيربناي روش است
(تشــکری ،تدلی و تدلی .)1998 ،2به این ترتیب ،در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف پاسخگویی به
سؤالهای زیر بود:
● ●مؤلفههای تشکیلدهندهی الگوی فرهنگی اسالمی-ایرانی نظام آموزش عالی کشور از
ديدگاه خبرگان علمي کدام است؟
● ●خردهمؤلفههای هر یک از مؤلفههای تشکیل دهندهی الگوی فرهنگی اسالمی-ایرانی
نظام آموزش عالی کشور از ديدگاه خبرگان علمي کدام است؟
● ●الگوی فرهنگی اسالمی-ایرانی متناسب با مختصات بافتی نظام آموزش عالی ایران از
ديدگاه خبرگان علمي چیست؟

الگوی
اسالمی
ایرانی

● ●ميزان اعتبار مؤلفهها و خرده-مؤلفههای الگوی فرهنگی اسالمی-ایرانی نظام آموزش
عالي ايران از ديدگاه خبرگان علمي چه اندازه است؟
● ●آیا الگوی الگوی فرهنگی اســامی-ایرانی متناســب با نظام آمــوزش عالی ایران از
ديدگاه خبرگان علمي دارای برازش و مطلوبیت است؟

1. Beyer, L. E., & Apple, M. W.
2. Tashakkori, A., Teddlie, C., & Teddlie, C. B.
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 -3پیشینهی پژوهش
گرچه مطالعه و تحقيق در حوزهی آموزش عالي در كشــور سابقهاي ديرينه و قدمتي
همپاي آموزش عالي در ايران دارد ،مطالعات انجام شده در حوزهی "فرهنگ دانشگاهي"

در پژوهش افراسیابی و یساول ( ،)1398آسیبهای زیر در زمینه فرهنگ آموزش عالی
شناســایی شد :چالشهای مدیریت دانشــگاه؛ علمی و نظریهپردازی؛ نظارت و ارزیابی؛

الگوی
اسالمی
ایرانی

قدمت كمتری دارد (عسکریمقدم ،)1397 ،كه به اجمال ارائه میشود.

مشارکت نخبگان؛ تعدد کانونهای قدرت و تصمیمگیری؛ عدم آزادی آکادمیک؛ مدیریت
سیاسی و رابطهای؛ سیاستگذاری غیراصولی در آموزش عالی؛ افول هنجارهای اخالقی
در جامعــه؛ کاهش پایبندی به هنجارهای علمــی ،منفعت طلبی ،بداخالقی و بیهنجاری

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

در پژوهــش مرزوقی و همکاران ( ،)1397روندهای الزم برای توســعهی فرهنگ در

سال هفتم شماره  14پاییز و زمستان 1398

علمی؛ تعامل ضعيف دانشــجویان با یکدیگر ،اســاتید و با دانشــگاه؛ فقدان مهارتهای
کارگروهی و فردگرایی؛ احساس هویت رشتهای پایین و....
پژوهش اصغری و همکاران ( ،)1397نشان داد ،عدم توسعه مفهومی و روشی مطالعات
" فرهنگ دانشــگاه(ی)" صرف نظر از پیچیدگی ســه مفهوم فرهنگ ،سازمان و دانشگاه،
از ســه دلیل اصلی نشــات میگیرد :عدم تفکیک مفهومی "فرهنگ دانشگاه" از "فرهنگ
دانشــگاهی" ،عدم توجه به تعلق مطالعات فرهنگ دانشگاه(ی) به حوزه میان رشتهای و
عدم تفکیک روششناختی میان دو رویکرد "داشتن" فرهنگ به مثابه یک متغیر و "بودن"

فرهنگ به مثابه "استعاره ریشه".
دانشــگاهها در قالب ابعاد مفهومی ،ســاختاری و عملکردی مشخص شد .بر این اساس،
در بعد مفهومی ،تبیین و شفافســازی مأموریت و ارزشهای سازمان؛ در بعد ساختاری،
تطبیق ساختارهای فیزیکی و سیستمهای سازمانی با ارزشهای جدید و در بعد عملکردی،
ایفای فرایندهای عملیاتی در ســازمان به منظور بروز و نهادینهســازی ارزشهای جدید،
سرفصلهای توسعه در فرهنگ دانشگاه اسالمی شناسایی شدند.
در پژوهش ممنون ،عدلی و صمدی ( ،)1396مؤلفههای فرهنگ دانشگاهی ،با عناوینِ
استقالل آکادمیک ،آزادی علمی ،مدیریت دانشگاه ،اخالق حرفهای ،ارتباطات ،کارجمعی
و گروهی ،فرهنگ یادگیری ،اعتماد ،سیستم پاداش و ارزیابی معرفی شد .همچنین ،نتایج
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پژوهش آنها نشان داد ،مؤلفههای فرهنگ دانشگاهی در محیط دانشگاه دارای ضعفهای
طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسالمی ـ ایرانی

اساسی است و به عنوان مانع فعالیتهای سهیم سازی دانش عمل میکنند
یافتههای پژوهش تمنا و صمدی ( ،)1395نشــان داد ،بین شــاخصهای ســرمایهی
اجتماعی نظیر شــبکه روابط اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،اعتماد نهادی و همیاری و میزان
ی مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین،
آگاهی دانشجویان از فرهنگ دانشــگاهی رابطها 
بین شاخصهای سرمای ه فرهنگی نظیر تمایالت و گرایشهای روانی فرد ،مصرف کاالها
و فرآوردههای فرهنگی ،مدارک و مدارج تحصیلی با میزان آگاهی دانشجویان از فرهنگ
دانشگاهی نیز رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج بهدست آمده از تجزیه و تحلیل
رگرســیونی نیز حاکی از آن بود که متغیرهای شبکهی روابط اجتماعی ،اعتماد اجتماعی،
همیاری و مصــرف کاالها و فرآوردههای فرهنگی  34/2درصد از واریانس میزان آگاهی
از فرهنگ دانشگاهی را تبیین میکنند.
در پژوهــش عباسزاده ،رضایی فرهادآباد و امینمظفری ( ،)1394مشــخص شــد،
فرهنگ مشــارکتپذیر با ویژگیهای بارزی همچون :تولید و تفسیر دانش ،پژوهشهای
مورد حمایت هیأت علمی ،آزادی عمل دانشــگاهی ،امکان مطالعهی استادان در حوزهی
تخصصی خود ،تسلط عقالنیت ،اســتقالل و فرهنگ بر فضای دانشگاه تبریز حاکم بوده
است.
یافتههای پژوهش ذاکر صالحی و نظریان ( ،)1393معرف عدم کنشــگری دانشجویان
در عرصــهی تولید و مصرف علم ،عدم تمایز جدی پردیس با ســایر محیطهای جوانان،

الگوی
اسالمی
ایرانی

ضعف سنتها ،اسطورهها ،ارزشها ،عادات ،آیینها و دستاوردهای آکادمیک در زندگی
دانشــجویی بود .همچنین ،بیانگر ضعف شــکلگیری اجتماع علمــی و هنجارهای آن
بود .عالوه براین ،نتایج پژوهش آنها نشــان داد ،دغدغههای دانشــجویان عمدت ًا فردی و

تماشاگرانه و منفعل و غیر ایدئولوژیک است.
یافتههای پژوهش مرشدی و خلج ( ،)1392نشان داد ،در عین حال که ،در سیاستهای
فرهنگی ،تا حدود قابل قبولی ،مدل کثــرت در وحدت فرهنگی مورد توجه قرار گرفته،
اما این سیاســتها مانند همهی سیاستهای فرهنگی کشور ،از غلبهی نگاه تصدیگرانه
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دولتی و مداخلهای نهفته در آنها رنج میبرند .همچنین ،همزیســتی فرهنگ دینی و علمی

(دانشــگاهی) ،یکی از کلیدیترین موضوعات فرهنگی در حوزهی دانشــگاه است ،اما،
سیاســتهای کلی فرهنگی موجود در بخش آموزش عالی توجــه کافی به این موضوع
ندارد و تمهیدات نظری و عملی الزم برای همزیســتی این دو دسته ارزشها و هنجارها
یافتههــای پژوهش خاکباز ( ،)1391نشــان داد ،در چهار مقولهی اصلی چشــمانداز
حرفهای دانشــجویان ،نقش برنامه درســی دوره دکتری در آمادهســازی مدرسان آینده

الگوی
اسالمی
ایرانی

فراهم نیامده است.

آموزش عالی ،ارتقای فارغالتحصیالن دوره دکتری به رتبهی مدرسی دانشگاه و توسعهی
دانش تدریس در میان مدرســان آموزش عالی ،بین کشور ایران و آلمان از نظر تجربیات
پژوهش ذوالفقارزاده ،امیری و زارعی متین ( ،)1390نشــان داد ،خألهای پژوهشــی
مهــم در حوزه فرهنگ دانشــگاه برای مطالعات داخلی عبارتاند از :فرهنگ رشــتهای،
خردهفرهنگهای دانشجویان ،مطالعات تطبیقی ،مطالعات تغییر فرهنگی ،تقابل خردهفرهنگ
اداری با خردهفرهنگ حرفهای دانشــگاه ،تأثیر پارادایمهای پژوهش در فرهنگ استادان و
سایر تمایزات فرهنگی ایشان از دو دیدگاه تمایز و تقطیع ،و نیز بررسی تأثیر خلقیات ملی
بر فرهنگ آموزشعالی کشور.
ویژگی نوآورانه پژوهش حاضر این اســت که از مصاحبهي اكتشافي نيمهساختمند با
پس از طراحی الگو نیز توســط خبرگان ،مورد اعتباریابی قرار گرفته اســت .در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا درﺑﺎرهی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي الگوی فرهنگی اسالمی-ایرانی ﺑﺤﺚ و در اداﻣﻪ ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ الگوی فرهنگی اسالمی-ایرانی در نظام
آموزش عالی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -4مالحظات نظري پژوهش

سال هفتم شماره  14پاییز و زمستان 1398

خبرگان علمی برای طراحی الگوی فرهنگی اسالمی-ایرانی استفاده شده است .همچنین،

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

فرهنگی تفاوت وجود دارد.

الف) تبیین مفاهیم
فرهنگ ،یعنی باورها و اعتقادات ما و چیزهایی كه زندگی شخصی و اجتماعی و داخل
خانه و محیط كســب یك جامعه با آنها روبهروســت (مقام معظم رهبری ،مد ظله العالی،
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 .)1369كلمه فرهنگ ،كه مـردمشناسـان بـه كـار مـيبرنـد ،عبـارت از تركيـب پيچيدهاي،
طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسالمی ـ ایرانی

شـــامل علـوم ،اعتقـــادات و هنرهـا ،اخـــاق ،قوانين ،آداب و رسوم و عادات و اعمال
ديگري اســـت كه به وسيلهی انسان در جامعه خود به دســـت مـيآيـد .شأن فرهنگ ،به
ی همهی صورتهاي مادي و مناسبات حيات طبيعي انسانها ،جايگاه
عنوان روح وجانماي ه 
برتر فرهنـــگ را نسبت به جايگاه مناسبات مادي ،كـه خـود تحـت تاثير فرهنگ هستند،
نشان ميدهـــد .به طور كلي پويايي و تغيير در فرهنگ و مهيـا ساختن بستر مناسب براي
توسعه اجتماعي و اقتصادي و سياسي جامعه ،مبتني بر نظام ارزشـــي و آرمـانهـــاي يك
جامعـه اسـت .بنـابراين الزم اسـت براي رسيدن به توسـعهاي متـوازن و اسـتفاده از تمـام
ظرفيتهاي جامعه ،زمينههاي مناســب در جهت تغيير و رســيدن به باورها و ارزشهاي
مطلوب در جامعه ايجاد شــود (حمدی و حائری .)1386 ،هویت هر ملتی ،فرهنگ اوست؛
این را نبایستی زخمی و جریحهدار كرد (مقام معظم رهبری ،مد ظله العالی.)1377 ،
الگو عبارت اســت از :بازنمایی یک ایده ،یک هدف یا حتی فرآیند یک سیستم .الگو
زمانی مورد اســتفاده قرار میگیرد که نتوان به صورت مستقیم توصیف و تبیین پدیدهها
را تجربه کرد .الگوها ،در انجام تحقیقات دانشــمندان و نیز به هنگام تبیین آنها از اهمیت
به ســزایی برخوردار هستند (مرکز یادگیری علوم .)2020 ،1منظور از الگوی فرهنگی در
پژوهش حاضر ،الگویی اســت که هویت اســامی ،هویت ایرانی و هویت انقالبی در آن
تبلــور یابد .مقام معظم رهبری (مد ظله العالــی) ،در این زمینه میفرمایند :ما باید الگوی
پیشــرفت بومی خود را متکی بر مبانی اســامی و فرهنگ ایرانــی ،تعریف و ارائه کنیم.

الگوی
اسالمی
ایرانی

الزمهی تحقق این موضوع ،تحقیقات عمیق اسالمی و ارتباط وثیق و پیوسته با حوزههای
علمیه و فضالی متفکر ،آگاه و مســلط بر مبانی فلسفی ،کالمی و فقهی است (مقام معظم
معظم له میفرمایند :شــرایط ما با شــرایط آن
رهبری ،مد ظله العالی .)1395 ،همچنین،
ٌ
کشــوری که او هم یک دانشگاه پیشرفتهی برجســتهای دارد ،متفاوت است .ما بایستی با

فرهنگ خودمان ،ایرانی زندگی کنیم ،ایرانی باید بیندیشیم و فکر کنیم و الگوی پیشرفت
اسالمی-ایرانی را در زمینهی مسائل علم هم حتم ًا بایستی رعایت بکنیم که این به نظر من
بسیار مهم است (مقام معظم رهبری ،مد ظله العالی.)1398 ،
1. Science Learning Hub
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از نظر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) فرهنگ اســامی-ایرانی ،فرهنگ مقاومت
معظم له میفرماینــد :فرهنگ ایرانی و
اســت ،که دشــمنان درصددند آن را تغییر دهند.
ٌ
اسالمی میتوانست م ّلت را وادار به مقاومت کند ،این فرهنگ را تغییر دادند .آن روحیّهای

مشروطه توانســت مردم را وارد صحنه بکند ،در دوران پهلوی سعی کردند آن روحیّه و
آن انگیزه را از بین ببرند؛ تالششــان این بود (مقــام معظم رهبری ،مد ظله العالی1394 ،

الگوی
اسالمی
ایرانی

که در قضیّهی تنباکو توانســت تو دهن کمپانی خارجی بزند ،آن انگیزهای که در قضیّهی

ب) .برخی از ویژگیهای فرهنگ اســامی-ایرانی عبارتاند از :روحیه محبت و احسان،
روحیه عفو و گذشت ،فرهنگ مشارکت ،گسترش دانش ،جمعگرایی و فرهنگ مشارکت،
در یک بررســی اجمالــی از فرمودههای امام خمینی رحمــتاهلل علیه و رهبر معظم
انقالب (مد ظله العالی) ،مواضعی که بیانگر اصول و مبانی الگوی فرهنگی اصیل اسالمی
و ایرانی است و روشهای نهادینهسازی آن بدون توجه به تقدم و تأخر و ماهیت آنها به
شرح ذیل میشود :تربیت پذیری انسان به عنوان مهمترین رکن و زمینه فعالیت فرهنگی؛
ضرورت مهندسی و مدیریت فرهنگی به عنوان وظیفه حکومت اسالمی؛ صیانت فرهنگی
در پناه اتکا به اسالم؛ اهمیت فرهنگ و لزوم هدفگذاری و اولویتبندی در فعالیتهای
فرهنگی؛ اهمیت و جایگاه دین اســام و ضــرورت ترویج و آموزش دین باوری؛ پرهیز
قانونگرایــی ،قانونمداری ،و انضباط اجتماعی؛ تأمین آزادی؛ اهمیت و جایگاه خانواده و
زن؛ برنامهریزی برای مبارزه با تهاجم فرهنگی؛ ضرورت پایهگذاری سبک زندگی ایرانی
و اســامی؛ تأکید بر محتــوای فرهنگی اصیل به جای فرم و صورت و کار تشــریفاتی؛
خودباوری عامل غلبه بر خودباختگی؛ خودشناســی ،خودفهمی و بازگشت به خویشتن؛
عزم ،اراده و غیرت ملی؛ ظلم ســتیزی؛ مبارزه بــا اباحیگری؛ ضرورت تبادل فرهنگی و
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از افراط و تفریط در فعالیتهای فرهنگی؛ جنگ نرم مهمترین راهبرد فرهنگی دشــمن؛
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شفافیت گزارشگری و صبر در برابر مشکالت (اسالمپناه و الوانی.)1397 ،

تعامل با جهان به دور از ســلطهگری و ســلطهپذیری؛ توجه به تعمیق و آموزش وجدان
کاری؛ اســتقالل ملی؛ تأکید بر خالقیت و نــوآوری و مهارت زندگی؛ پایهگذاری هویت
اسالمی ایرانی و اصالح الگوی مصرف (میرمحمدی.)1393 ،
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ب) چارچوب مفهومی
طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسالمی ـ ایرانی

فرهنگ از نظر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مسألهای فوقالعاده با اهمیت است،

ایشان در دیدار با وزیر علوم و رؤسای دانشگاهها چنین فرمودند:

"ما فرهنگ را بســتر اصلی زندگی انسانمیدانیم؛ نه فقط بستر اصلی درس خواندن

و علم آموختن .فرهنگ هر کشــور ،بستر اصلی حرکت عمومی آن کشور است .حرکت

سیاســی و علمیاش در بستر فرهنگی است .فرهنگ ،یعنی خلقیات ذاتیات یک جامعه و
بومی یک ملت؛ تفکراتش ،ایمانش ،آرمانهایش؛ اینها تشکیلدهندهی مبانی فرهنگ یک

کشور است" (مقام معظم رهبری ،مد ظله العالی.)1383 ،

بستر این تغییر و نوآوری باید در بطن دانشگاه و توسط خود دانشگاهیان انجام شود و

در ســطح جامعه تسری یابد (ویدمن ،دیآنجال و بیتییا .)2014 ،1محيط دانشگاه ،محيط

روشــنفكري است؛ محيط دريچههاي باز به ســوي انديشههاي جهاني است؛ محيط تبادل
فرهنگ و تبادل علم است؛ محيط دربستهيي نيست؛ محيط دربازي است (مقام معظم رهبری،
مد ظله العالی .)1365 ،دانشــگاه با پرورش انســانهاي توانا و فرهیخته و آموزش نخبگان

و برگزیدگان یک جامعه ،یکی از مهمترین نهادهاي آموزشــی در توسعهی فرهنگی است.
دانشــجویان که وارد برنامه علمی میشوند ،فرهنگ آن را تجربه کرده و از طریق یادگیري،

تعامل با گروه آموزشی و همردیفان و ترکیب در فعالیتهاي آن به سمت زمینههاي حرفهاي
انتخاب شده ،جامعهپذیر میگردند .همچنین ،در طول برنامهی علمی خود ،شرایط و اوضاع

همردیفان را تجربه کرده ،ودر توســعهی ظرفیتهاي الزم براي حرفهاي شدن در حوزهی
انتخابی خود ،سرمایهگذاري میکنند .آنها همچنین خود را با فرهنگ سازمانی تطبیق میدهند
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(ویدمن و همکاران .)2014 ،دانشــجويان در دانشــگاهها بايستي رسالت دانشجو را درك
كنند .رســالت دانشجو ،استفاده از محيط دانشــگاه براي درس خواندن و يادگرفتن و رشد
پيدا كردن است .رسالت استاد ،درس گفتن است (مقام معظم رهبری ،مد ظله العالی1362 ،

ب) .دانشگاه در ساخت و ساز شخصيت رواني ،ديني دانشجويان تأثير ميگذارد؛ تقيد و يا

بيمباالتي را در بين آنان نهادينه ميكند؛ ارزشهايي را به ايشان ميباوراند و باورهايي را از
آنان باز ميســتاند و حجم و فضاي اعتقادات و گزارههاي ارزشي آنان را متغير و دگرگون
ميسازد (مقام معظم رهبری ،مد ظله العالی)1366 ،

1. Weidman, J. C., DeAngelo, L., & Bethea, K. A.
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در داخل دانشگاه به مســألهی فرهنگ خیلی باید پرداخت؛ خیلی بایستی به مسئلهی
فرهنگ در داخل محیط دانشــگاه اهمیت داد (مقام معظم رهبری ،مد ظله العالی.)1388 ،
مقولهي فرهنگ و علم و دانش و دانشگاه و درس و تعليم و تعلم از آن مقولههايي نيست
مرده باد و با من بميرم ،تو بميري و با وجههي پيش اين و پيش آن ،مواجه بشود .هر كس
به خاطر اين انگيزههاي بدلي و غلط ،از آنچه كه حق اســت و صالح جمهوري اسالمي

الگوی
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كه انسان به خودش يا به ديگران اجازه بدهد كه با احساسات و با عواطف و با زنده باد،

است ،عدول بكند ،قطعا خيانت كرده است؛ آن هم نه خيانتي مثل خيانت در ميدان جنگ
كه منتهي به قتل دهها نســل مطهر خواهد شــد ،بلكه به مراتب از آن خيانت دردناكتر و
اين مســأله نيست( .مقام معظم رهبری ،مد ظله العالی 1362 ،الف) .فرهنگ دانشگاهی از
عوامل موثر بر توســعهي علمی است (چانگ ،یانگ و چنگ .)2009 ،1،دانشگاه در راس
امور قرار دارد و باید محل تربیت انسانهایی منطبق با آموزههاي دینی اسالم شیعی باشد
و نه محل ســاختن انسانهایی به شــیوهی غربی .از این جهت برنامههاي فرهنگی چنین
دانشــگاهی باید ویژگیهاي خاصی داشته باشــد .این برنامهها باید الگویی ایجاد کند که
در آن دانشــگاه ،استاد ،دانشجو و علم داراي این صفات باشند :مستقل از غرب ،اسالمی،
خدمت کننده و متعهد به مردم ایران ،مذهبی ،دانشــگاه محل تحصیل و تهذیب ،متعهد به
تعمق و ژرفنگري ،بر خوردار از سرعت عمل (هاشمزهی و همکاران.)1390 ،
ناتوانی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی علمی کشور در اجتماعی کردن و انتقال
ارزشها و هنجارهاي خویش به دانشــجویان و اســاتید و پژوهشگران را میتوان ناشی
از فقــر فضاي ارتباطی در این محیطهای علمی اســت( .قانعی راد و قاضی پور.)1381،
پژوهش تبیین مشــارکت اجتماعی ،فرهنگی دانشجویان دانشگاههاي علوم پزشکی شهر
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نظام جمهوري اسالمی ،نوآور ،استکبارستیز ،حاکمیت ارزشهاي دینی برآن ،برخوردار از
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مصيبتبارتر و بدعاقبتتر و تلختر .هيچ جاي اغماض و ســهلانگاري و سهلگرايي در

تهران که با حجم جامعه آماري  15235نفر در ســه دانشکده علوم پزشکی تهران ،شهید
بهشــتی و علوم پزشکی ایران انجام شــده حاکی از آن است که مشارکت دانشجویان در
تشــکلهاي دانشجویی ضعیف است (عبداهلل و جعفریان .)1381،در حالی که مقام معظم
1. Chang, S. N., Yeung, Y. Y., & Cheng, M. H.
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رهبری (مد ظله العالی) خطاب به دانشــجویان عزیز میفرمایند :من همهی دانشجویان را
طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسالمی ـ ایرانی

به "دانشجویی"به معنای واقعی كلمه  -یعنی دنبال علم رفتن  -و به فعالیتهای متناسب
با دانشجویی دعوت میكنم؛ چه فعالیتهای اجتماعی ،چه فعالیتهای سیاسی .با مراجع
فكری  -چه فكر دینی ،چه فكر سیاســی ،كه مورد اعتماد و اطمینان و ســالم باشــند-
ارتباطات را افزایش دهید .مطالعات فكری را هم  -همچنان كه من همیشه به دانشجویان
عزیز سفارش كردم و میكنم  -تقویت كنید (مقام معظم رهبری ،مد ظله العالی.)1392 ،
دانشــگاه به عنوان نماد آموزش عالی کشور نهادي اثرگذار بر فرهنگ جامعه به شمار
میرود و با توجه به اینکه فرهنگ دانشگاه از عناصر فرهنگساز جامعه است ،اهمیتی دو
چندان دارد .فرهنگ دانشــگاهی به منزلهی یکی از خرده فرهنگهاي مهم ،زیرساخت و
پیش شرط توســعهی علمی و دانش آفرینی در هر جامعهاي به شمار میرود (ابراهیمی،
عدلی و مهران.)1394 ،
بر این اســاس ،در پژوهش حاضر از روشهای مصاحبهي اكتشــافي نيمهساختمند با
خبرگان علمی ،بررسی اسناد و مدارك ،بررسي چارچوبهاي نظري ،بررسي تجارب ملي،
متون علمی و  ...برای اکتشاف الگوی فرهنگی دانشگاههای کشور استفاده شده است .در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ الگوی فرهنگی دانشــگاهها اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺧﺒﺮﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،الگــوی
فرهنگی با نظام آموزش عالی کشــور را به منظور کیفیت بخشــیدن به نظام آموزش عالی
به کار گیرند .با توجه به مبانی نظری و پیشــینهی مطرح شده ،الگوی مفهومی پژوهش به
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صورت شکل  1است.
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شکل  :1الگوی مفهومی پژوهش

 -5روششناسی پژوهش

در این پژوهش ،از رهآوردِ نوين روشهاي تحقيق يا جنبش ســوم روششناســي ،به

ِ
رهيافت طرح پژوهش تركيبي( 1تشــکری و همکاران )1998 ،با طرح اكتشافي -مدل
نام
 ،)2017به طور متوالی و با اهمیت برابر از طریق شــیوهی اتصال دادهها اســتفاده شــد.
همچنین ،رویکرد کیفی از طریق نظریهی زمینهای (اســتراوس و گالسر2017 ،3؛ کوربین
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توسعهی ابزار (محمدپور )1390 ،و هر دو روش کیفی و کمی (كرسول و پالنو كالرك،2

و استراوس )2014 ،4دنبال شد.
جامعهي آماري بخش كيفي پژوهش شامل صاحبنظران برجستهی حوزهي آموزش
عالي كشــور بوده اســت .جامعهي آماري بخش كمي پژوهش نیز شــامل رؤســاي (یا

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

جدول کریسی و مورگان )1970( 5استفاده شده است .بر این اساس 250 ،نفر از خبرگان
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معاونین پژوهشــی و آموزشی) دانشــگاههاي دولتي؛ اعضای هیأت علمی و كارشناسان
مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی؛ كليهي اساتيد آموزش عالي کشور ،به ویژه
صاحبنظران و اســاتيد آموزش عالی و زمینههای وابستهی دانشــگاه عالمه طباطبائی،
دانشــگاه تهران و دانشگاه شــهید بهشتی؛ دانشــجويان دوره دكتري مرحلهي پژوهشي
آموزش عالي دانشگاههاي عالمه طباطبايي ،تهران و شهيد بهشتي؛ و اعضای هیأت علمی
و كارشناســان مركز تحقيقات ،ارزشيابي ،اعتبارســنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي
سازمان سنجش بوده است.
در بخش کمی از روش نمونهگیری طبقهاي تصادفی و تعیین حجم نمونه بر اســاس
آمــوزش عالی به طور تصادفی انتخاب شــدند .با توجه به اين پژوهش در جســتجوی
دســتیابی به یک هدف عملی (دالور )1398 ،است ،اطالعات در بخش كيفي ،از طریق
مصاحبههاي اكتشافي نيمهساختمند به دست آمد .با استفاده از روش نمونهگيري هدفمند،
به صورت گلوله برفی (فراســتخواه ،)1397 ،با  18نفر اطالعرسان (فراستخواه،)1397 ،
1. Mixed Research Project
2. Creswell, J. W., & Clark, V. L. P.
trauss, A. L.3. Glaser, B. G., & S
trauss, A.4. Corbin, J., & S
5. Krejcie, R. V., & Morgan, D. W.
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كه به صورتهاي مختلف ،داراي تجربهها و تماس نظري ،عملي و حرفهاي با امر کیفیت
طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسالمی ـ ایرانی

آموزشــی بودند ،مصاحبه شد .بر این اســاس ،مجموعهاي از سؤاالت اوليه و از قبل تهيه
شــده در اختيار مصاحبه شــوندگان قرار گرفت؛ و مصاحبهها تا زمان اشباع نظری ادامه
یافت .ســپس ،دادههاي حاصل از مصاحبهها به دادههاي متني تبديل شــد .پس از آن ،با
دقت كامل به كدگذاري باز اقدام شد .در مرحلهي كدگذاري اوليه ،مفاهيم اوليهي برگرفته
از دادهها ،به دست آمد .در كدگذاري ثانويه يا متمركز ،مفاهيم مشترك در يك مقوله قرار
داده شــد .بعد از پایان يافتن كدگذاري باز ،مرحلهي كدگذاري محوري آغاز شد .در اين
مرحله ،به كمك روش مقايســهي ثابت به مقايسهي مقولههاي به دست آمده ،پرداخته و
ابعاد آنها را تشــخيص داده شد .سپس ،در مرحلهي كدگذاري انتخابي ،مقولهي هستهاي
تعيين شد .برای اطمینان از اعتبار یافتههای کیفی ،از مالکهای اعتمادپذیری ،انتقالپذیری
(تعمیمپذیری) ،ارتباطپذیری و تأییدپذیری (آنی )2014 ،1استفاده شد.
پس از آنکــه ،تمام مقولههای تشــکیلدهندهی الگوی فرهنگی دانشــگاههای ایران
مشــخص شد .پرســشنامهای با  64ســؤال با مقیاس لیکرت با درجهبندیهای  1تا 5

ال موافقم ،موافقــم ،نظری ندارم ،مخالفم و کام ً
درجــهای (کام ً
ال مخالفم) ،طراحی شــد.

بــه منظور پرهیز از تأثیرگذاری این طیف بر پاســخگویان در روی پرســشنامه از اعداد
استفاده نشد .قبل از ارائهی ســؤاالت پرسشنامه ،نسبت به نوشتن راهنما و بیان اهمیت
همکاری خبرگان آموزش عالی جهت پاســخگویی به پرســشنامه اقدام شــد .ســپس،
سؤالهای جمعیتشناختی در پرســشنامه گنجانده شد (سیف .)1394 ،پس از طراحی

الگوی
اسالمی
ایرانی

پرسشنامه ،در یک بررسی مقدّ ماتی ،به منظور برآورد میزان روایی ،پرسشنامه به  36نفر
از صاحبنظران ،خبرگان ،کارشناســان و اساتید مســلط به موضوع تحقیق و پرسشنامه
ارسال شد .در این مرحله ،ضریب پایایی  0/88به دست آمد .پس از اعمال بازخوردهای
اصالحی ،نســخه تجدید نظر شدهی پرسشنامه اجرا شــد .در اجرای پرسشنامه اصلی،
ضریب پایایی  0/941به دســت آمد .بر این اساس ،اطمینان حاصل شد که ،نسخه تجدید
نظر شدهی ابزار اندازهگیری از پایایی بسیار باالیی برخوردار است.
1. Anney, V. N.
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 -6يافتههای پژوهش
در مرحلــهي اول كدگذاري باز 76 ،مفهوم به دســت آمد .دادههــای مرحلهی دوم
کدگذاری بــاز ،در قالب  64مفهوم و  14مقولهی عمده طبقهبندی شــدند .در مرحلهی
مقولهی نظری به ســطح انتزاعی باالتر ارتقاء داده شــدند .برحسب ویژگیهای شرایطی،
تعاملــی /فرایندی و پیامدی طبقهبندی شــدند .حال دادههای الزم برای پاســخ دادن به

الگوی
اسالمی
ایرانی

کدگــذاری محوری 4 ،مقوله نظری تعیین شــدند .در بخش کدگذاری گزینشــی ،این 4

سؤاالت پژوهش به دست آمد ،که به تفکیک عبارتاند از:
عالی کشور از ديدگاه خبرگان علمي کدام است؟ مؤلفههای تشکیل دهنده الگوی فرهنگی

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

ایجاد کانون و انجمنهای علمی و تولید نشــریات دانشجویی ،برگزاري مراسم نكوداشت

سال هفتم شماره  14پاییز و زمستان 1398

ســؤال اول :مؤلفههای تشکیل دهنده الگوی فرهنگی اســامی-ایرانی نظام آموزش

اسالمی-ایرانی به شرح زیر است:
الف) فرهنگ-اجتماع :به اعتقاد خبرگان آموزش عالی ،فرهنگ دانشــگاه با باورها و

اعتقادات مردمان دانشگاه ارتباط دارد و با تأثیر گرفتن از عوامل اجتماعی به اَشکال مختلف
در اکوسیستم دانشــگاه تظاهر بيروني مييابد .اطالعرسانان ،آفتهای فرهنگی دانشگاه را
سطحينگري ،ظاهربيني و سادهانگاري میدانند .آنها برای توسعهی عوامل فرهنگی-اجتماعی
دانشگاه ،برخورداری از سازوکار مناسب سیاستگذاری ،مدیریت مالی برای امور فرهنگی
و اجتماعی ،تشکیل ســتادها و کانونهای فرهنگی ،ایجاد تشــکلهای اسالمی ،برگزاری
جشــنواره ،همایش ،اردوها و بازدیدها ،مراسم مذهبی و جشنهای دانشجویی ،حمایت از
مفاخر و برجســتهگان دانشــگاهی ،معرفي آثار و افكار مفاخر و برجســتهگان دانشگاهی،
برگزاري نمایشــگاههای کتاب و مسابقات كتابخواني ،برگزاري همايشها و نشستهاي
همانديشي تخصصي با شخصيتهاي علمي و فرهنگي ،ارائه خدمات فوق برنامه و برگزاری
گفتمانهای دانشجویی و کرسیهای آزاد نظریه پردازی را ضروری میدانند .در این مقوله،
مقولههای عمدهای چون فعاليتهاي فوق برنامه ،اردوهای دانشجویی ،تولیدات و نشريات
فرهنگي ،تشکلهای دانشجویی ،برنامههای فرهنگی-اجتماعی ،معرفی الگوهای شاخص،
ترويج فرهنگ مطالعه و توسعهی مطالعات فرهنگي و اجتماعي قرار دارد .یکی از خبرگان
علمی در مورد عامل فرهنگی-اجتماعی چنین میگوید:
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"دانشــگاه به جهات متعددي نقش فرهنگســازي را به عهده دارد .دانشگاه با هدف
طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسالمی ـ ایرانی

جستجوی کمال ،بنياد پيشرفت فرهنگي و اجتماعی کشور را تشکیل میدهد .نهاد دانشگاه
با ابزارهایی که در اختیار دارد در مســیر نقد فرهنگي و اجتماعي گام بر میدارد .دانشگاه
با ايجاد زمينههاي نقد و بررسي فرهنگ ملي و مواجهه با مولفههاي سایر فرهنگ بر غناي
فرهنگي جامعه میافزاید .انجام کارکرد مزبور ،مستلزم مجهز شدن دانشگاه به برنامههای
مطالعاتی و تغذيه فرهنگي اســت .در این راســتا ،اجراي طرحهاي پژوهشــي بنيادي و
كاربردي فرهنگي و اجتماعي ،وجود برنامهی مطالعات تحول در رشتههاي علوم انساني و
ايجاد حوزههاي ميانرشتهاي ،وجود برنامهی مطالعات زنان و خانواده و پژوهش و مطالعه
و آموزش جهت بهبود روشهاي غنيســازي اوقات فراغت میتواند به فرهنگسازي با
ساختار فرهنگ بومي کمک کند".
فرهنگ داراي مؤلفههاي گوناگون شــبکهاي و در هم تنيدهاي است که موجب ايجاد
رابطههاي پيچيده ميشــود .پیچیدگی فرهنگ ،عامل دیگری را با عنوان ،عامل فرهنگی -
دینی به ذهن متبادر میسازد .دانشگاه ،با توجه کردن به عامل فرهنگی  -دینی میتواند با
انساني کردن جامعهی ،ياريگر توسعهی فرهنگي کشور باشد.
ب) فرهنگ-دین :به اعتقاد خبرگان آموزش عالی ،کشــور ما ،کشــوری اســامی

اســت .دانشگاه ما نیز باید دانشگاهی در کشور اسالمی باشد .یعنی ،دانشگاهی در کشور
اســامی .آنها عقیده دارند ،داشــتن دغدغههای فرهنگی و دينی مسئولين دانشگاه ،شرط

اول برنامهريزیهای فرهنگی به دور از نگاههای صرف ًا اداری و رفع مســئوليتها اســت.

الگوی
اسالمی
ایرانی

اطالعرسانان بر جامعيت دين در فرهنگسازی تأکید داشته و بهرهگیری از مشارکتهای
اجتماعی دانشــجويان را در جهت توســعهی فرهنگی-دینی ،تأثيرگــذار میدانند .آنها،
برگــزاری آموزشهاي اعتقادي و ديني و شناســایی جریانــات انحرافی ،مفاهیم خرافی
و نقــد جریانات خرافی در حوزه دین را در دانشــگاه ضــروری میدانند .در این مقوله،
مقولههای عمدهای چون توســعه و تقویــت فعالیتهای فرهنگــی  -مذهبی و ارتقا و
گسترش آموزشهاي فرهنگی  -مذهبی قرار دارند .یکی از خبرگان علمی در مورد عامل
فرهنگی  -دینی چنین میگوید:
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"محیط دانشــگاه ،محیط بسیار پاک و مقدســی است .در این محیط ،فرهنگ اسالمی

بر دانشــجویان تبیین شده و قشری متعهد ،که در آینده مسئولیتهای اجتماعی را برعهده
میگیرند ،تربیت میشــود .از این رو ،دانشــگاه باید هویت دینی-ملی را در دانشجویان
تقویت کرده و ايام و مناســبتهاي خاص مذهبی  -ملی را پاس دارد .دانشــگاه باید از
کرده و یاریگر اجرای برنامههاي فرهنگی  -مذهبی و محافل قرآنی و مســابقات فرهنگی
 -مذهبی و مسابقات قرآنی در دانشگاه باشد".

الگوی
اسالمی
ایرانی

تشــکلهای قرآنی و دینی و برگزاری برنامهها ،محافل و مسابقات قرآنی و دینی حمایت

کیفیســازی دانشگاه نیازمند نگاه همهجانبه به مقولهی فرهنگ است .رسالت دانشگاه
در زمینــهی پرورش دادن انســانهاي توانا و فرهيخته و آمــوزش نخبگان و برگزيدگان
میکند .از این رو ،عامل اثرگذار دیگر در جهت توسعه فرهنگي ،با عنوان ،عامل فرهنگی-
هنری به منصهی ظهور میرسد.
ج) فرهنگ-هنر :به اعتقاد خبرگان آموزش عالی ،کشــور ما از سرمایههای فرهنگی

و هنری بسیار غنیای برخوردار اســت .این سرمایهها ،مایهی فخر و مباهات ایرانیان در
طول اعصار گوناگون در میان سایر ملل بوده و همیشه اعجاب ممالک دوست و دشمن را
برانگیخته است .فرهنگ و هنر ما جزء جداییناپذیر از هویت ملی ماست و دانشگاه باید
با برگزاري برنامهها ،جشــنوارهها و نمايشگاههاي فرهنگي و هنري این میراث ارزشمند
دانشجویان به عنوان سفیران فرهنگی ،موجبات توسعه فرهنگی را در جامعه فراهم آورند.
در این مقوله ،مقولههای عمدهای چون حمايت از برنامههاي فرهنگي و هنري و توســعه
و گسترش فعاليتهاي فرهنگي و هنري قرار دارند .یکی از خبرگان علمی در مورد عامل
فرهنگی-هنری چنین میگوید:
"دانشــگاه وظیفه دارد در کنار آموزش و پژوهش ،بــه تبیین جایگاه و نقش فرهنگ
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و گرانبها را ارج نهاده و به دانشــجویان معرفی نماید ،و از طریق تبیین و تعمیق باورها،

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

جامعه ،استلزام توجه به عامل فرهنگی-هنری را در کنار سایر مقولههای فرهنگی مضاعف

و هنر در ایران اســامی بپردارد .در این راســتا الزم اســت از انجمنها و مؤسســات و
تشــكلهاي فرهنگي و هنري حمایت کند .دانشگاه باید به توليد ،اجرا و پخش برنامهها
و رويدادهــاي خاص فرهنگي و هنري توجه خــاص نماید .همچنین ،حمايت از احياي
هنرهاي اصيل ايراني و اسالمي را ســرلوحه اقدامات فرهنگی خویش قرار دهد .در این
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راســتا ،احداث و توسعهی فضاهاي فرهنگي و هنري و برگزاری آموزشهاي فرهنگي و
طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسالمی ـ ایرانی

هنري بسیار مفید فایده است".
کیفیتبخشی به دانشگاه ایجاب میکند ،تمام ابعاد فرهنگی مورد توجه قرار گیرد .انجام
کارکردها و تحقق رســالتها و اهداف فرهنگی دانشگاه مستلزم نیروی انسانی توانمند از
نظر جسمی و روحی است .اهميت ورزش در امر ارتقاي سالمت ،شادابي و نشاط روحي
دانشــگاهيان ،ضرورت فراهمسازی زمينههاي الزم جهت گسترش فرهنگ ورزش را در
دانشگاه دوچندان میکند .بر این اساس ،مقولهی دیگری با نام عامل فرهنگی-ورزشی ،که
توجه به آن موجب افزایش کیفیت دانشگاه میشود ،به منصهی ظهور میرسد.
د) فرهنگ-ورزش :به اعتقاد خبرگان آموزش عالی ،حرکت در مســير رشــد علمي

و ارتقاي فکري کشــور ،مســتلزم تقويت بنيهی جسماني اســت ،چرا که روان و تن با
همدیگر ارتباط دارند؛ و زمينهی تعالي روحاني از طریق تقویت جســم حاصل میآید .به
زعم آنها ،دانشــگاه وظیفه دارد در کنار عرصههاي علمي ،فناوري ،پژوهشي ،همواره در
میدان فرهنگي-ورزشی نیز پيشتاز باشد .در این مقوله ،مقولههای عمدهای چون توسعهی
فرهنگی-ورزشی و امکانات فرهنگی-ورزشی قرار دارند .یکی از خبرگان علمی در مورد
عامل فرهنگی-ورزشی چنین میگوید:
"نقش ورزش در ســامت جسم ،ايجاد روحيهی شور و نشــاط ،انگيزه و استمرار
در حرکت به ســوي اهداف و آرمانهای کیفی دانشــگاه بر کسي پوشيده نيست و
دانشــگاه به عنوان يک محیط پويا ،همواره باید بر گســترش فرهنگ ورزش در کنار

الگوی
اسالمی
ایرانی

فعاليتهاي علمي خود تأکيد داشته و حمايت خود را آن دريغ نکند .به همین منظور،
دانشــگاه باید امکان شــرکت دانشجویان در مسابقات ورزشــی و عضویت آنها در
تیمهای ورزشی را فراهم آورد .همچنین ،دانشگاه باید حمایت الزم را جهت شرکت
رشتههای ورزشی دانشگاه در جشنوارههاي ورزشي و مسابقات سراسری دانشجویی
سطح کشــور ،و حتی خارج از کشور ،به عمل آورد .همچنین ،مسابقات ورزشی در
دانشــگاه با سایر دانشگاهها یا دیگر مراکز تدارک ببیند .آنچه ،در این میان بسیار مهم
است ،مشاركت خود دانشگاهيان و دانشجويان در تصميمسازيها و تصميمگيريها
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و نظارت و تمركززدايي در اجراي فعاليتهاي مربوط به ورزش دانشــجويي است.

البته ،نباید از برگزاري كارگاههاي آموزشي و تشكيل انجمنهاي ورزشي دانشجويي
غافل بود .همچنین ،الزم اســت نســبت به تأمین تجهيزات و امکانات ورزشــی و
مکانهای ورزشی سرپوشیده و سرباز کوشا بود".
کارکردهای اصلی دانشــگاه فراهم میسازد .توسعهی کمی و کیفی فرهنگی در دانشگاه،
ضمــن حفظ اصالت فرهنگی و هویت ملی و الهام گرفتن از مایههای ارزنده آن ،موجب

الگوی
اسالمی
ایرانی

توجــه به میــراث ارزندهی فرهنگی و ابعــاد و عناصر گوناگــون آن ،زمینه را برای

میشــود دانشــگاه در آموزشهای خود ،تکیهگاه مســتحکمی برای تربیت دانشمندان و
صاحبنظران به دست آورد.
اسالمی  -ایرانی نظام آموزش عالی کشور از ديدگاه خبرگان علمي کدام است؟

در جدول  ،1مؤلفهها و خرده  -مؤلفههای ،تشــکیل دهنده الگوی فرهنگی اسالمی -
ایرانی برحسب ویژگیهای شرایطی ،تعاملی /فرایندی و پیامدی طبقهبندی شدند.
جدول  :1مقولههای هستهای مجدداً بازسازی شده به تفکیک سه بعد شرایطی ،تعاملی /فرایندی و پیامدی
خرده-مؤلفهها

مؤلفهها

نوع مقوله

فعاليتهاي فوق برنامه

اردوهای دانشجویی

تولیدات و نشريات فرهنگي
برنامههای فرهنگی-اجتماعی
معرفی الگوهای شاخص

ترويج فرهنگ مطالعه

توسعهی مطالعات فرهنگي و اجتماعي

توسعه و تقویت فعالیتهای فرهنگی-مذهبی

ارتقا و گسترش آموزشهاي فرهنگي -مذهبی
حمايت از برنامههاي فرهنگي و هنري

توسعه و گسترش فعاليتهاي فرهنگي و هنري
توسعهی فرهنگی-ورزشی
امکانات فرهنگی-ورزشی

فرهنگ-دین

تعاملی/فرایندی

فرهنگ-هنر

شرایطی

فرهنگ-ورزش

شرایطی
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تشکلهای دانشجویی

فرهنگ-اجتماع

شرایطی

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

ســؤال دوم :خرده-مؤلفههای هر یک از مؤلفههای تشــکیل دهنده الگوی فرهنگی
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سؤال سوم :الگــوی فرهنگی اسالمی-ایرانی متناسب با مختصات بافتی نظام آموزش

طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسالمی ـ ایرانی

الگوی
اسالمی
ایرانی

عالی ایران از ديدگاه خبرگان علمي چیست؟

ابتدا ،الزم اســت ،بار دیگر دست به کدگذاری محوری بزنیم و انتزاعیترین مقوله را
انتخاب کنیم .یعنی ،مقولهای را برگزینیم که از تمامی  4مقوله ،انتزاعیتر باشد .این مقوله
که ،که مقولهی مرکزی نام دارد ،از انتزاعیترین سطح مفهومی برخوردار بوده و میتواند
کلیهی مقولههای مندرج در جدول را در برگرفته و داری خاصیت تحلیلی نیز باشــد .در
واقع ،مقولهی هستهای نهایی ،قلب الگوی پارادایمی است که الگویی نهایی زمینهای حول
آن طراحی میشود.
شرایط علی:
فرهنگ-ورزش
شرایط مداخلهگر:
فرهنگ-هنر

پدیده:
کیفیت آموزش عالی

شرایط زمینهای:
فرهنگ-اجتماع

تعامالت/فرایندها:
فرهنگ-دین
پیامدها:
آموزش
پژوهش
خدمات
شکل  :2الگوی پاردایمی زمینهای فرهنگ برتر-فرهنگ اسالمی-ایرانی

به دیگر ســخن ،با توجــه به اینکه  4مقولهی مزبور با یکدیگر تشــابهات مفهومی و
معنایی دارند ،الزم اســت آنهــا در قالب مقولهی کلیتر ،تحلیلیتــر و قدرت انتزاعیتر
بازســازی شوند .بر این اســاس ،مقولهی فرهنگ برتر ،فرهنگ اسالمی-ایرانی به عنوان
مقولهی هستهای نهایی انتخاب شد.
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در شــکل  ،2سعی شده اســت در قالب یک الگوی منطقی و با تکیهبر درک و تفسیر
خبرگان آموزش عالی ،شرایط ،زمینهها و عوامل مداخلهگر در پدیده کیفیت آموزش عالی
کشــور مشخص شود .یعنی ،به این امر توجه شده ،کیفیت از چه عواملی متأثر است؟ در
بیانگر این حقیقت است که کیفیت نظام آموزش عالی ایران ،مفهومی پیچیده و چندبعدی
اســت که تحت تأثیر یک سری شرایط است .این شرایط در سه دسته طبقهبندی شدهاند

الگوی
اسالمی
ایرانی

کنار آن ،با چه عواملی تعامل دارد؟ و پیامدهای این تعامل چیست؟ الگوی نهایی زمینهای،

که عبارتاند از :شرایط علی ،شرایط مداخلهگر و شرایط زمینهای.

شــرایط ع ّلی ،رویدادهایی اســت که موقعیتها ،مباحث و مسائل مرتبط با پدیده را

مبادرت میورزند .در واقع ،منظور از شــرایط ع ّلی ،رویدادها و اتفاقاتی اســت که بر آن
پدیده تأثیر گذاشته و منجر به بروز آن میشود .در این پژوهش ،شرایط ع ّلی عبارت است
از :فرهنگ-ورزش .این عامل ،رویدادی است که منجر به توسعهی پدیده کیفیت آموزش
عالی میشود .شــرایط مداخلهگر ،شرایط وسیع و عامی اســت که بهعنوان تسهیلگر و
محدودکننده راهبردها عمل میکند .این شرایط ،اجرای راهبردها را تسهیل و تسریع کرده
و یا بهعنوان یک مانع دچار تأخیر میکند .در این پژوهش ،شــرایط مداخلهگر نیز شامل

فرهنگ-هنر اســت .عامل مزبور ،بهمنزلهی راهبردهای عمل /تعامل است که با پدیدهی
زمینهای ،شــرایطی اســت که راهبردها و اقدامات تحت آن ،بــه اداره پدیده میپردازند.
فرهنگ-اجتماع در شــرایط زمینهای طبقهبندی میشــود .این عامــل ،میدان رویدادهای
مربوط به کیفیت آموزش را تشــکیل داده و مجموعه شرایط خاصی را به وجود میآورد
کــه در بطن آن راهبردهای کنش /واکنش کیفیت آموزش عالی انجام میشــود .شــرایط
مزبور ،در امتــداد با یکدیگر و بهصورت یک کلیت واحــد روی پدیده کیفیت آموزش
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کیفیت آموزش عالی ارتباط دارد و میتواند آن را تســهیل کنند .عالوه بر این ،شــرایط
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خلق میکنند و تا حدی تشــریح میکنند که چرا و چگونــه افراد و گروهها به آن پدیده

عالی تأثیر میگذارند .کارکرد درســت پدیدهی آموزش عالی مســتلزم تعامالت و اتخاذ
اســتراتژیهای خاص با عامل فرهنگ-دین اســت .در ســایهی این تعامالت /فرایندها،
پیامدها و نتایجی برای نظام آموزش عالی ایران حاصل میشود .این پیامدها را میتوان در
چند مقوله طبقهبندی کرد .این مقولهها عبارتاند از :آموزش ،پژوهش و خدمات.
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سؤال چهارم :ميزان اعتبار مؤلفهها و خرده-مؤلفههای الگوی فرهنگی اسالمی-ایرانی

طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسالمی ـ ایرانی

نظام آموزش عالي ايران از ديدگاه خبرگان علمي چقدر است؟

برای پاســخ به این ســؤال ،از نرمافزار  SPSSنســخهی  24و اِیموس نسخهی 24

اســتفاده شــد .قبل از انجام تحلیل عاملی ،به منظور اطمینــان از کفایت نمونهگیری و
معنیداری کفایــت دادهها ،مقادیر کیزر-میر-الکین( )KMOو آزمون بارتلت مورد آزمون
قــرار گرفت (زارع ،طالبی و صیف .)1397 ،در جدول  ،2نتایج آزمون کیزر-میر-الکین و
آزمون بارتلت ارائه شده است:
جدول  :2مقادیر کیزر-میر-الکین و آزمون بارتلت
شاخص کفایت نمونهگیری (کیزر میر الکین)
آزمون کرویت بارتلت

0/802
آماره مجذور خی

6726/516

درجهی آزادی

1953

سطح معنیداری

0/000

همانطور که در جدول فوق مشــخص اســت ،مقدار ( )KMOبرابر با  0/802اســت.
بنابراین ،اندازه نمونه برای تحلیل عاملی مناسب است .همچنین ،مقدار آزمون بارتلت در
ســطح  0/001معنیدار است .بر این اساس ،شــرط الزم برای انجام تحلیل عاملی فراهم
شده است.
در جــدول  ،3نتایج تحلیل مدل عاملی تأییدی مرحلــهی اول ،به تفکیک هر یک از
عاملهــای پژوهش حاضر آمده اســت .همان طور كه اين جدول نشــان مي دهد ،تمام

الگوی
اسالمی
ایرانی

خردهمؤلفهها دارای همبســتگی معنیدار با مؤلفهها هســتند .به دیگر ســخن ،معدلیابی
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معادالت ساختاری نشان میدهد ،تمام خردهمؤلفهها داری بار عاملي معنيداري هستند.

جدول  :3بارهای عاملی و واریانس تبیین شده هر یک از گویهها
واریانس

0/770
0/893
0/897

0/685
0/771
0/665
0/640
0/811
0/765
0/763
0/680
0/653
0/630
0/868
0/529

تعــداد گفتمانهای دانشــجویی و کرســیهای آزاد
0/804609
نظریهپردازی
تعداد ســفرهای زیارتی و سیاحتی عمومی و اردوهای
0/480249
تفریحی ،فرهنگي و علمی برگزار شده در سال
درصد دانشجویان استفاده کننده از تسهیالت سفرهای
0/469225
سیاحتی و زیارتی از کل دانشجویان در سال
درصد دانشــجو یان شرکت کننده دراردوهای فرهنگي
 0/594441و هنری برگزار شده از کل دانشجویان به تفکیک مقطع
تحصیلی و جنسیت

اردوهای
دانشجویی

 0/442225تعداد مقاالت منتشر شده در دانشگاه در حوزه دین
0/4096

نسبت نشريات دانشجويي به كل نشريات دانشگاه

 0/657721نسبت تعداد نشــریههای فرهنگی موجود به تعداد کل تولیدات
دانشجویان به تفکیک عناوین و تیراژ کل
و نشريات
فرهنگي
 0/585225تيراژ نشريات
 0/582169تعداد عنوان کتابهای منتشر شده

 0/442225حمايت از اصحاب كتاب و نویسندگان مقاالت

نســبت تعداد تشــکلهای دانشــجویی به تعداد کل
0/4624
دانشجویان دانشگاه
نسبت دانشــجويان عضو ّ
تشكلهاي دانشجويي به كل
0/426409
دانشجويان به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیت
0/3969

نرخ رشــد انجمنهــاي علمي ،ورزشــي ،فرهنگي و
ّ
تشكلهاي دانشجويي

 0/753424تعداد مؤسسات بهرهمند از حمایتهای مادی دانشگاه

تعداد کانونها ،اتحادیهها ،انجمنهاي علمي ،كانونهاي
فرهنگي و هنري و هیأتهــای مذهبی ،نهادهاي فعال
 0/279841دانشــجويي در زمينههاي قرآن و عترت ،ادبيات ،فيلم
و عكس ،موسيقي ،هنرهاي نمايشي ،هنرهاي تجسمي،
صنايع دستي ،فرهنگ و انديشه ،ايران شناسي و ...

تشکلهای
دانشجویی

فرهنگ -
اجتماع
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0/665

تعداد ســاعات فعالیتهای فوق برنامه و تفریحی ارایه
0/5929
شده برای دانشجویان در هفته
فعاليتهاي
برخورداری دانشگاه از سازوکار مناسب ارائه خدمات فوق برنامه
0/797449
فوق برنامه به دانشجویان برای تقویت یادگیری آنان

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

0/693

وجود شــرایط و روشهایی بــرای پذیرش و ثبت نام
0/499849
دانشجويان در برنامههای دانشگاه

الگوی
اسالمی
ایرانی

0/707

واریانس
تبیین شده

مفاهیم

مقولهی
عمده

مقولهی
هستهای
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واریانس
واریانس
تبیین شده
طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسالمی ـ ایرانی

0/821
0/733

0/826

شــرکت در جشــنوارهی بين المللي علوم انساني و اسالمي
0/537289
فارابي

برخورداری دانشــگاه از ســازوکار مناســب سیاستگذاری ،برنامههای
مدیریت مالی برای امور فرهنگی و اجتماعی ،تشکیل ستادها فرهنگی-
و کانونهای فرهنگی ،ایجاد تشــکلهای اسالمی ،برگزرای اجتماعی
0/682276
جشــنواره ،همایــش ،اردوها و بازدیدها ،مراســم مذهبی و
جشنهای دانشجویی ،حمایت از ایجاد کانون و انجمنهای
علمی و تولید نشریات دانشجویی

0/757
0/904

 0/817216معرفي آثار و افكار مفاخر و برجستهگان دانشگاهی

0/714

 0/509796برگزاري نمایشگاههای کتاب و مسابقات كتابخواني

0/558

0/851
0/590
0/723
0/905
0/749
0/891
0/830
0/421

الگوی
اسالمی
ایرانی

تعداد برنامهها و جشــنوارههای فرهنگی -اجتماعی برگزار
0/674041
شده در سال

 0/573049برگزاری آموزشهاي عمومي و اجتماعي

0/645

 0/311364برگزاري مراسم نكوداشت مفاخر و برجستهگان دانشگاهی

معرفی
الگوهای
شاخص

 0/724201استقرار كتابخانههای سیار در خوابگاههای دانشجویی
0/3481

اهدای بن خرید کتاب

 0/522729تهيه گزارشهاي تصويري ازكتابخانهها ،نمايشگاهها و غيره

برگزاري همايشها و نشســتهاي همانديشي تخصصي با
0/819025
شخصيتهاي علمي و فرهنگي
 0/561001توجه دانشگاه به رشد و گسترش مطالعه و استمرار آن

 0/416025اجراي طرحهاي پژوهشي بنيادي و كاربردي فرهنگي و اجتماعي

 0/793881وجود برنامهی مطالعات تحول در رشــتههاي علوم انساني و توسعهی
ايجاد حوزههاي ميان رشتهاي
مطالعات
فرهنگي و
 0/6889وجود برنامهی مطالعات زنان و خانواده
اجتماعي
پژوهــش و مطالعه و آموزش جهت بهبــود روشهاي غني
0/177241
سازي اوقات فراغت

0/615
0/655

 0/429025میزان رضایت شركت كنندگان بهرهمند از برنامههاي اجراشده

0/771

توسعه و
 0/594441هزینه تمام شده به ازای هر برنامه اجرا شده
تقویت
تعداد مســابقات فرهنگی -مذهبی و مسابقات قرآنی برگزار
فعالیتهای
0/611521
شده در دانشگاه
فرهنگی-
 0/582169حمایت از تشکلهای قرآنی و دینی
مذهبی

0/763

فرهنگ-
اجتماع

ترويج
فرهنگ
مطالعه

تعداد برنامههاي فرهنگی -مذهبی و محافل قرآنی اجرا شده
0/378225
در سال

0/782

184

مفاهیم

مقولهی
عمده

مقولهی
هستهای

0/749

حمایــت از برگزاری برنامهها ،محافل و مســابقات قرآنی و
0/561001
دینی

0/699

 0/488601بزرگداشت ايام و مناسبتهاي خاص مذهبی-ملی

فرهنگ-
دین

واریانس
واریانس
تبیین شده
0/655
0/669

0/781
0/769
0/917
0/526
0/701
0/700
0/592

حمايت از انجمنها و مؤسســات و تشــكلهاي فرهنگي و
0/609961
هنري

حمايــت از توليــد و اجرا و پخش برنامههــا و رويدادهاي حمايت از
0/591361
برنامههاي
خاص فرهنگي و هنري
فرهنگي و
 0/840889حمايت از احياي هنرهاي اصيل ايراني و اسالمي
هنري
 0/833569تعداد شرکتکنندگان در برنامهها
 0/276676میزان رضایت شرکتکنندگان از برنامهها

0/843

0/828

تعداد شرکت رشتههای ورزشــی دانشگاه در جشنوارههاي
0/685584
ورزشي و مسابقات سراسری دانشجویی سطح کشور

0/853

0/640

 0/717409تعداد دانشجویان عضو تیمهای ورزشی

تعداد مســابقات ورزشــی برگزار شــده در دانشگاه با سایر
0/727609
دانشگاهها یا دیگر مراکز
مشــاركت دانشگاهيان و دانشــجويان در تصميمسازيها و
0/743044
تصميمگيريهاي مربوط به ورزش دانشجويي
0/4096

نظــارت و تمركززدايــي در اجراي فعاليتهاي ورزشــي
دانشجويي

0/5184

تشكيل انجمنهاي ورزشي دانشجويي در دانشگاه

0/764

 0/583696برگزاري كارگاههاي آموزشي

0/708

نسبت مســاحت مکانهای ورزشی به تفکیک سر پوشیده و
0/501284
سرباز به تعداد کل دانشجویان

0/720

0/718
0/700

 0/515524وجود امکانات ورزشی در دانشگاه
0/49

تأمين تجهيزات ورزشي دانشگاه

توسعهی
فرهنگی-
ورزشی

امکانات
فرهنگی-
ورزشی

فرهنگ-
ورزش
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0/862

فرهنگ-
هنر

برگزاري برنامهها ،جشــنوارهها و نمايشــگاههاي فرهنگي و توسعه و
0/491401
گسترش
هنري در دانشگاه
فعاليتهاي
 0/49احداث و توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري
فرهنگي و
 0/350464برگزاری آموزشهاي فرهنگي و هنري
هنري
درصد دانشجویان شرکت کننده در مسابقات ورزشی از کل
0/710649
دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیت

0/847

فرهنگ-
دین

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

0/913

شناســایی جریانات انحرافی ،مفاهیم خرافی و نقد جریانات ارتقا و
0/429025
گسترش
خرافی در حوزه دین
 0/488601برگزاري جلسات آموزش روخواني و روانخواني قرآن کریم آموزشهاي
فرهنگي-
 0/431649برگزاری آموزشهاي اعتقادي و ديني
مذهبی

الگوی
اسالمی
ایرانی

0/657

مفاهیم

مقولهی
عمده

مقولهی
هستهای
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بــا توجه به خروجی اِیمــوس در جدول  ،4مقادیــر  CMIN/DFو مقادیر RMSEA

طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسالمی ـ ایرانی

الگوی
اسالمی
ایرانی
186

معنیدار است .همچنین ،میزان شاخص نكويي برازش ( ،)GFIشاخص تعديل شده نكويي

برازش ( ،)AGFIشاخص برازندگي تطبيقي ( ،)CFIشاخص برازش هنجار شده بنتلر بونت
( ،)NNFIشــاخص برازش توکر-لویس ( ،)TLIشاخص برازش افزایشی ( )IFIو شاخص

برازش نسبی ( )RFIنیز در باالتر از  0/90هستند .بنابراين دادههاي اين پژوهش با ساختار
عاملي مؤلفهها ،برازش مناسبي دارد.

جدول  :4شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبهی اول
مؤلفه

شاخصهای برازش
CMIN/
DF

RMSEA

فعاليتهاي فوق برنامه

2/31

0/077

0/918 0/980 0/950 0/967 0/980 0/954 0/988

اردوهای دانشجویی

2/144

0/077

0/912 0/930 0/906 0/916 0/928 0/922 0/955

تولیدات و نشريات فرهنگي

1/975

0/058

0/916 0/972 0/945 0/945 0/971 0/936 0/973

تشکلهای دانشجویی

1/995

0/051

0/964 0/997 0/948 0/993 0/997 0/965 0/995

برنامههای فرهنگی-اجتماعی 0/892

0/000

0/987 1/000 1/002 0/998 1/000 0/979 0/998

معرفی الگوهای شاخص

1/624

0/042

0/952 0/993 0/983 0/980 0/993 0/945 0/981

ترويج فرهنگ مطالعه

0/187

0/000

0/999 1/001 1/006 1/000 1/000 0/996 1/000

توسعهی مطالعات فرهنگي و
اجتماعي

2/274

0/066

0/928 0/977 0/958 0/960 0/977 0/900 0/951

توسعه و تقویت فعالیتهای
فرهنگی-مذهبی

0/000

0/053

1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000

ارتقا و گسترش آموزشهاي
فرهنگي -مذهبی

1/756

0/051

0/982 0/998 0/992 0/996 0/998 0/964 0/995

حمايت از برنامههاي فرهنگي
و هنري

2/405

0/069

0/968 0/994 0/981 0/990 0/994 0/950 0/990

توسعه و گسترش فعاليتهاي
فرهنگي و هنري

0/000

0/073

1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000 1/000

توسعهی فرهنگی-ورزشی

0/000

0/000

0/991 1/001 1/011 0/999 1/000 0/998 0/999

امکانات فرهنگی-ورزشی

0/987

0/000

0/989 1/000 1/000 0/998 1/000 0/983 0/998

GFI

AGFI

CFI

NNFI

TLI

IFI

RFI

سؤال پنجم :آیا الگوی الگوی فرهنگی اسالمی-ایرانی متناسب با نظام آموزش عالی

ایران ازاز ديدگاه خبرگان علمي دارای برازش و مطلوبیت است؟

برای پاســخ به این ســؤال از تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شــد .در مدل عاملی

متغیرهای مشــاهده شده (خردهمؤلفهها) اندازهگیری میشوند ،خود تحت تأثیر یک متغیر
زیربنایتر و به عبارتی متغیر پنهان ،اما در یک سطح باالتر قرار دارند (قاسمی .)1392 ،در

الگوی
اسالمی
ایرانی

مرتبهی دوم مدلیابی معادالت ســاختاری ،عاملهای پنهانی (مؤلفهها) ،که با اســتفاده از

این پژوهش ،مدل عاملی مرتبهی دوم از  14خرده-مؤلفه تشــکیل شده است .بر این پایه،
Xi1

(الگوی طراحی شــده) به عنوان متغیر پنهان است

و  Eta1تا Eta14

به عنوان متغیر

فرهنگی تأثیرگذار بر کیفیت آموزش عالی داراي  14خرده-مؤلفه اســت كه ميتوانند به
عنوان نشانگر اين سازه عمل كنند ،از این رو ،تحليل عاملي مرتبه دوم در راستاي آزمون

و نيز روائي عوامل ســازه الگوی فرهنگی نظام آموزش عالی ایران بررســی شده است.

نتيجهی آزمون تحليل عاملي تأييــدي مرتبهی دوم عامل ،در جدول  6و نمودار مفهومي
آن در شكل  2ارائه شده است.

جدول  :6بارهای عاملی
Eta1

فعاليتهاي فوق برنامه

2

Eta2

اردوهای دانشجویی

0/781

3

Eta3

تولیدات و نشريات فرهنگي

0/764

4

Eta4

تشکلهای دانشجویی

0/771

5

Eta5

برنامههای فرهنگی-اجتماعی

0/748

6

Eta6

معرفی الگوهای شاخص

0/805

7

Eta7

ترويج فرهنگ مطالعه

0/604

8

Eta8

توسعهی مطالعات فرهنگي و اجتماعي

0/712

9

Eta9

توسعه و تقویت فعالیتهای فرهنگی-مذهبی

0/820

10

Eta10

ارتقا و گسترش آموزشهاي فرهنگي -مذهبی

0/768

11

Eta11

حمايت از برنامههاي فرهنگي و هنري

0/747

12

Eta12

توسعه و گسترش فعاليتهاي فرهنگي و هنري

0/866

13

Eta13

توسعهی فرهنگی-ورزشی

0/871

Eta14

امکانات فرهنگی-ورزشی

0/768

0/369
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ردیف

نماد

1

عامل

بارعاملی
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مشــاهده شده تحت تأثیر متغیر پنهان زیربناییتر  Xi1قرار دارد .با توجه به اینکه ،الگوی
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با توجه به خروجی اِیموس در جدول  ،7مقدار  CMIN/DFمحاســبه شــده برابر با
طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسالمی ـ ایرانی

 1/924است .همچنین ،مقدار  RMSEAبرابر با  0/39است .میزان شاخص نكويي برازش
( ،)GFIشاخص تعديل شــده نكويي برازش ( ،)AGFIشاخص برازندگي تطبيقي (،)CFI
شــاخص برازش هنجار شده بنتلر بونت ( ،)NNFIشــاخص برازش توکر-لویس (،)TLI
شــاخص برازش افزایشی ( )IFIو شاخص برازش نسبی ()RFI

نیز در مدل حاضر باالتر

از  0/90هستند.
جدول  :7شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبهی دوم الگوی فرهنگی تأثیرگذار بر کیفیت
مشخصه

نسبت مجذور خي به درجه آزادي

برآورد
()CMIN/DF

شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده
شاخص نكويي برازش

()AGFI

شاخص برازش هنجار شده بنتلر بونت
شاخص برازش توکر-لویس
شاخص برازش افزایشی
شاخص برازش نسبی

()IFI

()RFI

0/921
0/942

()CFI

()TLI

0/038
0/991

()GFI

شاخص تعديل شده نكويي برازش
شاخص برازش تطبيقي

()RMSEA

1/896

()NFI

0/961
1/000
0/919
0/934

با توجه به شــاخصهاي برازش جدول  ،6میتــوان نتیجه گرفت که الگوی فرهنگی

الگوی
اسالمی
ایرانی

تأثیرگذار بر کیفیت نظام آموزش عالی ایران از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.
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الگوی
اسالمی
ایرانی

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی
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شکل  :2خروجی اِیموس برای تحلیل عاملی مرتبهی دوم سازه الگوی فرهنگی تأثیرگذار بر کیفیت نظام
آموزش عالی کشور
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بحث و نتیجهگیری
طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسالمی ـ ایرانی

در پژوهش حاضر ،از طریق روش تحقیق ترکیبی 4 ،مؤلفهی اصلی و  14خرده-مؤلفه
برای الگوی فرهنگی نظام آموزش عالی ،به صورت دقیق و با توجه به پیچیدگی سازمان
دانشــگاه مورد موشــکافی قرار گرفت .حقیقت این است که ،بین چگونگی و مختصات
فرهنگ دانشگاهی و میزان رشد و توسعهي تولیدات علمی رابطه وجود دارد .حرکت در
مسیر تحقق دانشگاه تمدنساز و تربیت دانشجویان توانمند و تقویت کارکردهاي دوگانهی
دانشگاه (تولید علم و تولید فرهنگ) نیازمند تقویت و اجراي برنامههاي فرهنگی متنوع و
تاثیرگذار است (هاشمزهی و همکاران.)1390،
ايــن پژوهش گامي هرچند كوچك در جهــت بينشافزايي و افزايش ظريفت مولد و
بارآور طرحهاي فرهنگی نظام آموزش عالي كشور است .بدين لحاظ ،نتایج حاصل از این
پژوهش ،در سطح خرد و كالن قابل استفاده است .در سطح كالن ،وزرات علوم ،تحقيقات
و فناوري ،ســازمان سنجش و آموزش كشور ،شــوراي عالي انقالب فرهنگي و معاونت
علمي و فناوري رياست جمهوري ،سازمان اطالعات و مدارك علمي كشور و مؤسسهي
پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي و ...ميتوانند از نتايج آن بهره برند .در ســطح خرد
نيز براي دانشــگاههاي كشور مفيد فايده اســت .عالوه بر اين ،به عنوان مرجع ميتواند

الگوی
اسالمی
ایرانی

پاسخگوي نيازهاي پژوهشيِ پژوهشگران و عالقمندان حوزهي آموزش عالی باشد.
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منابع

● ●آیتاهلل امام خمینی (ره) ،ســید روحاهلل .)1358( .بیانات در دیدار اســتادان دانشگاه تهران در تاریخ
1358/04/13

● ●آیتاهلل خامنهای (مد ظله العالی) ،ســید علی 1362( .ب) .بیانات در مراسم افتتاحيهي دومين دورهي
تخصصي دانشگاه امام صادق (ع) در تاریخ 1362 /10/03

الگوی
اسالمی
ایرانی

● ●آیتاهلل خامنهای (مد ظله العالی) ،ســید علی 1362( .الف) .بیانات در ديدار با اعضاي ســتاد انقالب
فرهنگي در تاریخ 1362 /02/05

● ●آیتاهلل خامنهای (مد ظله العالی) ،سید علی .)1365( .بیانات در مراسم افتتاح دانشگاه تربيت مدرس
در تاریخ 1365 /08/06

● ●آیتاهلل خامنهای (مد ظله العالی) ،ســید علــی .)1369( .بیانات در خطبههای نماز جمعهی تهران در
تاریخ 1369/01/10
● ●آیتاهلل خامنهای (مد ظله العالی) ،سید علی .)1375( .پیام شفاهی به دانشجویان در تاریخ 1375/07/03
● ●آیتاهلل خامنهای (مد ظله العالی) ،ســید علی .)1377( .بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در
دومین روز از دهه فجر (روز انقالب اسالمی و جوانان) در تاریخ .1377/11/13
● ●آیتاهلل خامنهای (مد ظله العالی) ،سید علی .)1383( .بیانات در دیدار وزیر علوم و رؤسای دانشگاهها
در تاریخ .1383/10/17
● ●آیتاهلل خامنهای (مد ظله العالی) ،ســید علی .)1388( .بیانات در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه
تهران در تاریخ .1388/11/13

● ●آیــتاهلل خامنهای (مد ظله العالی) ،ســید علــی .)1392( .بیانات در دیدار با دانشــجویان در تاریخ
.1392/05/06
● ●آیتاهلل خامنهای (مد ظله العالی) ،ســید علی .)1393( .بیانات در در حرم مطهر امام رضا علیه السالم
در تاریخ .1393/01/01
● ●آیتاهلل خامنهای (مد ظله العالی) ،ســید علی 1394( .الف) .بیانات در دیدار رؤســای دانشــگاهها،
پژوهشگاهها ،مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در تاریخ .1394/08/20

سال هفتم شماره  14پاییز و زمستان 1398

● ●آیتاهلل خامنهای (مد ظله العالی) ،ســید علی .)1390( .بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه در
تاریخ .1390/06/02
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● ●آیتاهلل خامنهای (مد ظله العالی) ،ســید علی .)1366( .بیانات در جلسهي پرسش و پاسخ در مسجد
دانشگاه تهران در تاریخ 1366 /08/17

● ●آیتاهلل خامنهای (مد ظله العالی) ،سید علی 1394( .ب) .بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی
هوایی و پدافند هوایی ارتش در تاریخ .1394/11/19
● ●آیتاهلل خامنهای (مد ظله العالی) ،ســید علی .)1395( .بیانات در دیدار اعضای شورای عالی "مرکز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت"در تاریخ .1395/02/06
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● ●آیتاهلل خامنهای (مد ظله العالی) ،ســید علی .)1398( .بیانات در دیدار نخبگان و اســتعدادهای برتر
علمی در تاریخ .1398/07/17
طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی ایران با رویکرد اسالمی ـ ایرانی

● ●ابراهیمی ،روناک ،عدلی ،فریبا و مهران ،گلنار ،)1394( .نقش فرهنگ دانشــگاهی بر دانشآفرینی از
دیــدگاه صاحبنظران نظام آموزش عالی .فصلنامه پژوهش و برنامهریزي در آموزش عالی،)1( 21 ،
.127-151
● ●اسالمپناه ،مهدی و الوانی ،سیدمهدی .)1397( .بررسی ابعاد فرهنگ اسالمی ایرانی و تأثیر آن بر رفتار
مدیران و میزان رضایت شغلی کارکنان .مدیریت فرهنگی.1-12 )4( 12 ،
● ●اصغری ،فیروزه ،عباسپور ،عباس ،رحیمیان ،حمید و غیاثی ،ســعید .)1397( .ضرورتهای مفهومی
و الزامات روشی در مطالعات فرهنگ دانشــگاهی .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی،
.164-129 ،)1( 11
● ●افراسیابی ،رویا و یساول ،ناهید .)1398( .آسیبشناسی فرهنگ در آموزش عالی .فصلنامه رویکردهای
پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری.283-291 ،)13( 3 ،
ســرمایه فرهنگی و ســرمایه اجتماعی با میزان آگاهی

● ●تمنا ،ســعید و صمدی ،ســمیه .)1395( .رابطه
دانشجویان از فرهنگ دانشگاهی .فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی.99-126 ،)۱( ۲۲ ،
● ●حمدی ،کریم و حائری ،مریم ،)1386( .بررســي عوامل موثر بر عملكرد مديران فرهنگي دانشــگاه،
مطالعه موردي واحدهاي منطقه ( )8دانشــگاه آزاد اســامي ،مدیریت فرهنگی( 1 ،پیش شماره ،)1
.77-99
● ●خاکبــاز ،عظیمهســادات .)1391( .مطالعه تطبیقی تجربه فرهنگی تربیت مــدرس در ایران و آلمان.
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ.25-7 ،)17-18( 5 ،
● ●دالور ،علی .)1398( .مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی .تهران :رشد.
● ●ذاکر صالحی ،غالمرضا ونظریان ،زهرا .)1393( .جایگاه فرهنگ دانشــگاهی و الزامات نهادی علم در
زندگی دانشجویی .جامعهشناسی نهادهای اجتماعی.33-69 ،)3( 1 ،

الگوی
اسالمی
ایرانی

● ●ذوالفقارزاده ،محمدمهدی ،امیری ،علینقی و زارعی متین ،حسن .)1390( .کشف "فرهنگ دانشگاه":
واکاوی نظری و گونهشــناختی مطالعات فرهنگ دانشــگاهی .اندیشــه مدیریت راهبردی (اندیشــه
مدیریت).45-97 ،)1( 5 ،
● ●زارع ،حسین ،طالبی ،سعید و صیف ،محمدحســن .)1397( .آمار استنباطی پیشرفته .تهران :دانشگاه
پیامنور.
● ●سیف ،علیاکبر ،)1394( .ســاختن ابزارهای اندازهگیری متغیرهای پژوهشی در روانشناسی و علوم
تربیتی .تهران :دیدار.
ن مظفری ،فاروق .)1394( .بررســی رابطه فرهنگ
● ●عباسزاده ،محمد ،رضایی فرهادآباد ،رجب و امی 
رشتهای با انواع فرهنگهای دانشگاهی در دانشگاه تبریز .جامعه شناسی کاربردی.1-24 ،)4( 26 ،
● ●عبداهلل ،عبدالمطلب و جعفریان ،مســعود .) 1381( .الگوهاي رفتاري و مذهبی دانشجویان در دوران
تحصیل ،دانشگاه اسالمی.159-182 ،)14( 6 ،
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● ●عسکریمقدم ،رضا .)1397( .طرحی برای ســنجش فرهنگ علمی و دانشگاهی .مطالعات اجتماعی
ایران.82-53 ،)2( 12 ،
● ●فراستخواه ،مقصود .)1395( .دانشگاه ايراني و مسأله كيفيت .تهران :آگاه.

● ●فیروزکوهی مقدم ،طیبه .)1380( .بررســی جریانهای مختلف آموزش عالی در ایران .تهران :مؤسسه
پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی.

الگوی
اسالمی
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● ●فراستخواه ،مقصود .)1397( .دانشــگاه و آموزش عالی :منظرهای جهانی و مسألههای ایرانی .تهران:
نی.

● ●قاســمی ،وحید .)1392( .مدلسازی معادله ســاختاری در پژوهشهای اجتماعی با کاربرد Amos

 .Graphicsتهران ،جامعهشناسان.

● ●محمدپور ،احمد .)1390( .فرا روش .تهران :جامعهشناسان.
● ●مرزوقی ،رحمــتاهلل ،پیروینژاد ،زینب ،ترکزاده ،جعفر و محمــدی ،مهدی .)1397( .بافتنگاری
سازوکارهای رهبری برای توسعهی فرهنگ در دانشگاه اسالمی در چارچوب مدل توسعهی نظامهای
رفتاری .فرهنگ در دانشگاه اسالمی.575-604 ،)29( 8 ،
● ●مرشدی ،ابوالفضل و خلج ،حسین .)1392( .ارزیابی سیاستهای فرهنگی آموزش عالی کشور :کثرت
در وحدت فرهنگی /همزیســتی فرهنگ علمیو دینی .برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی،)14( 4 ،
.107-144
● ●ملکی ،حسن .)1389( .تعلیم و تربیت اسالمی ،رویکرد کالننگر .تهران :عابد.

● ●مــورن ،ادگار ،دمینگو موتا ،راول و ســییورانا ،روخر .)1387( .اندیشــهی پیچیده و روش یادگیری
در عصر ســیارهای .ترجمهی محمد یمنی دوزی ســرخابی ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و
اجتماعی.
● ●میرمحمــدی ،داوود .)1393( .تحلیلی بر مؤلفههای فرهنگی در منظومه فکری امام خمینی رحمتاهلل
علیه و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) .قم :مرکز پژوهشهای اســامی صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران.
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● ●ممنون ،مینا ،عدلی ،فریبا و صمدی ،پروین .)1396( .نقش فرهنگ دانشــگاهی بر سهیمسازی دانش
بین اعضای هیأت علمی ،مطالعه موردی دانشــگاه الزهراء(س) .اندیشــههای نوین تربیتی،)1( 13 ،
.50-29

دو فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

● ●قانعــیراد ،محمد امیــن و قاضی پور ،فریــده .)1381( .عوامل هنجاري و ســازمانی موثر بر میزان
بهرهوري اعضاي هیأت علمی .پژوهش فرهنگی.167-206 ،)4( 7 ،

● ●هاشــمزهی ،نوروز ،میرزا ،بهروز و رشــتیانی ،آذر .)1390( .عوامل مؤثر بر گرایش دانشــجویان به
برنامههای فرهنگی دانشگاه (مقایسه دانشگاه آزاد اسالمی تهران شرق با دانشگاه دولتی شهید بهشتی).
مطالعات توسعه اجتماعی ایران.99-111 ،)1( 4 ،
● ●یمنی دوزی ســرخابی .محمد ( ،)1394برنامه ریزی توســعه دانشگاهی ،نظریهها و تجربهها ،تهران،
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
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