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چکیده 

مسئلۀسیاســتگذاریومدیریتبارویکرداسالمیهموارهیکیازدغدغههای

مهمدردانشــگاههابودهاست.»سیاســت گذاریومدیریت«یکیازفرایندهای

مهمواساسیدردانشگاههاستکهدرصورتکارکردصحیحمیتواندفرایندهای

کلیدیواصلیدانشــگاهراشــامل»تربیــتوآموزش«،»پژوهــش،نوآوریو

کارآفرینی«و»پذیرشمســئولیتهایاجتماعی«جهــتدهدوکاراواثربخش

کنــد.امادربیاناتامامخمینی)رحمةاللهعلیه(ومقاممعظمرهبری،اینفرایند

مهمدارایچهمؤلفههاوشــاخصهاییاست؟برایپاسخبهاینسؤال،بهکتاب

صحیفۀ امام خمینــی)رحمةاللهعلیه(وبیاناتآیتاللــهخامنهای)دامظله(از

خرداد1368تاخرداد1396مراجعهشــد.متونمرتبطانتخابوبااســتفادهاز

روشکیفی»تحلیلمضمون«کدگذاریشــد.برایناســاس،شــبکۀمضامین

مشــتملبر412مضموناولیه)شناسه(شناساییشــدکهدرقالب35مضمون

ســازماندهندهترکیبشد.اینمضامینپسازدستهبندیدرسطوحمختلف،در

نهایتدر6مضمونفراگیرشامل»سیاستگذاریعلموفناوری«،»اصولکلی

مدیریت«،»طراحــیوبرنامهریزی«،»اجرا،پایــشوبهبود«،»مدیریتتحول

 سیاست گذاری و مدیریت
 تراز انقالب اسالمی در دانشگاه ها

حامد نجاران طوسی
استادیار دانشگاه جامع امام حسین )علیه السام(. تهران. ایران.

htoosi@gmail.com
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وپیشــرفت«و»مدیریتجهادیوانقالبی«ساماندهیشــد.بااستفادهازاین

مؤلفههاوشاخصهامیتوانتصویرییکپارچهازاینفرایندمهمرامالحظهکرد.

کلیدواژه ها: مدیریتدانشگاهیترازانقالباسالمی،مدیریتآموزشعالی،

منظومۀفکری،امامخمینی،آیتاللهخامنهای،مدیریتجهادی.

مقدمه

درهرسازمانیبهکارگیریمنابع،انجاممأموریتهاوکسبنتایجمطلوببدونسیاستگذاریو

مدیریتصحیحامکانپذیرنیســت.برایپیشبردفرایندهایاصلی،توجهبهفرایندهایمدیریتیو

پشتیبانیضروریخواهدبود.اگرچه»سیاستگذاریومدیریت«جزءفرایندهایاصلیدانشگاه

محسوبنمیشود،اینبدانمعنانیستکهاهمیتکمیدارد.بدون»سیاستگذاریومدیریت«

هیچکاریبهســاماننمیرســدومأموریتهایاصلینیزمحققنخواهدشد.نهادعلم،بهویژه

دانشــگاه،نیزنیازمندتوجهخاصبهاینموضوعاست.مدیریتدردانشگاههایمختلفجهان،

عالوهبراشــتراکاتیکهبهواسطۀمحیطدانشــگاهیبایکدیگردارند،بهاعتبارتعلقبهجوامعیبا

بینشهاوارزشهایمختلف،واجدخصوصیاتیهســتندکهآنهــاراازیکدیگرمتمایزمیکند.

دانشــگاهانقالباســالمیباداشــتنرویکردیالهی،بایدجهانبینیاســالمیالگویمدیریت

دانشگاهیمتناسببااینمبانیداشتهباشدتازمینۀتحققآرمانهایبلندخودرافراهمآورد.

باتوجهبهاهمیتویژۀدانشــگاههادرمنظومۀفکریرهبرانمعظمانقالباســالمی،داشتن

الگویمدیریتدانشــگاهیبرایتحققدانشــگاهمطلوب،موردنیازجدیخواهدبود.اینمقاله،

بخشمرتبطباموضوع»سیاســتگذاریومدیریت«ازنتایجپژوهش»طراحیالگویدانشــگاه

ترازانقالباســالمیمبتنیبرآراواندیشههایرهبرانمعظمانقالباسالمی«استتاباشناخت

ویژگیهایاساسیاینموضوع،درقالبمؤلفههاوشاخصهایآن،بتوانپسازارزیابیوضعیت

موجود،راهبردهاییرابرایتحققالگویمطلوبتدوینکرد.

یت دانشگاه در نگاه رهبران معظم انقاب اسامی اهمیت مدیر

کیدشدهاست؛ دربیاناترهبرانانقالباسالمیبررعایتموازیناسالمیدرمدیریتدانشگاهتأ

چراکهاینموضوعبرهمۀحرکتهایعلمیوفرهنگیتأثیرگذاراســتوباعثجلوگیریازخطا

واشتباهدرسایرفرایندهایدانشگاهمیشود)خامنهای،1382/02/22(.»مدیریت«امریجدی
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اســتکهبدونآنوباپراکندهکاریوبینظمیهیچکاریدردنیاساماننگرفتهاستوامکانات،

استعدادهایتحقیق،نیرویانسانیوفکریمعوقومعطلخواهدماند)خامنهای،1379/07/15(.

بافقدان»مدیریتوهدایتصحیح،دقیقوحسابشــده«،تضمینیبرایجهتگیریانقالبیو

حرکتاسالمیدانشگاهوجودنخواهدداشت)خامنهای،1375/09/20(.پیشرفتکاروانعلمو

تحقیقنیزمنوطبه»مدیریت«شامل»نظارت،اشراف،برنامهریزی،جهتدهیوتعیینهدف«و

تعیینراهبردهایتحقیقاتیوآموزشیاست)خامنهای،1383/09/26(.

»اصالحوتحول«دانشــگاهبرایتحققاهدافانقالباســالمیفرایندیمستمروبلندمدت

اســتکهنیازمندبهرهگیریالگویمدیریتاسالمیدانشگاهیاســت.اینفرایندبهمشارکتو

همکاریبســیاریازافــرادومجموعههایداخلوخارجدانشــگاه،همچوناســاتید،مدیران،

دانشــجویان،نهادهایحاکمیتیوغیرهنیازداردکهالبتهزمانبراســتوصبروحوصلۀفراوانیرا

برایرســیدنبهنتایجمطلوبمیطلبد)امامخمینی،14/ 07/ 1358،ج10:ص232(.دراین

راســتاالزماســتکاربامطالعه،بررســیوبرنامهریزیصحیحصورتپذیردوباارائۀطرحهای

تحولیوانجاماقدامهایشــجاعانهوبهموقعبهســمتتحققاهدافپیشرفت.باتوجهبهنتایج

ومحصولکار،درهرمرحلهمیتوانازانحرافمســیرواثربخشیاقدامهایانجامشدهاطمینان

حاصلکرد.

روش پژوهش

یکیازروشهایشناساییوتشــریحویژگیهایفرایند»سیاستگذاریومدیریتدانشگاهتراز

انقالباسالمی«جستوجووتشخیصمضامینمهمواساسیمرتبطباموضوعتحقیقدرمیان

بیاناتمختلفرهبرانانقالباســالمیاستکهازآنباعنوان»تحلیلمضمون«یادمیشود.در

اینروشابتداکلیۀمتونمرتبطجمعآوریوپسازتفکیکجمالتوعباراتمناسبباموضوع،

اقدامبهشناسهگذاریمضامیناولیهشد.سپسباترکیبمضامیناولیه،مفاهیمفراگیرتربهدستآمد

درهرمرحلهباتجزیهوتحلیلصورتگرفتهمضامین
ً
واینکاردرچندســطحتکرارشــد.قاعدتا

بهصورتمتناوبومستمراصالحوتکمیلشد.

باتوجهبــهاینکهدرپروژۀاصلی،هدفتدوینالگویدانشــگاهترازانقالباســالمیبود،

کلیۀمطالبمرتبطباموضوعدانشــگاهدرصحیفۀامامخمینی)رحمةاللهعلیه(،مشــتملبر76 

سخنرانیوپیامبررسیشد.سپسمطالبمرتبطدربیاناتمقاممعظمرهبری)شامل371عنوان
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ســخنرانی،مصاحبه،حکم،پیاموغیره(بررسی،انتخابوبرگزیدهشدند.پسازجمعآوریآراو

نظراترهبرانمعظمانقالباسالمیدربارۀدانشگاهترازانقالباسالمی،شناساییمضامیناولیه

وشناسهگذاریآغازشد)نجارانطوسیوهمکاران،1396:ص29(.باتوجهبهحجمزیاد447 

مطلبجمعآوریشده،درنهایت412مضموناولیه)شناسه(استخراجشد.باعنایتبهسؤاالت

تحقیق،مضامیناولیهپسازرفتوبرگشــتهایفــراواندرمراحلتحقیق،درقالب35مضمون

سازماندهندهو6مضمونفراگیرترکیبشدند.

یافته های پژوهش

باتوجهبهکثرتاطالعاتجمعآوریشــدهوحجمفراوانعملیاتشناسهگذاری،تحلیل،ترکیب

مفاهیمومضامین،ابتدانمونهایکوچکازتجزیهوتحلیلدادههادرجدول1ارائهمیشودوسپس

نتایجآنبهطورمختصردرادامهمیآید.

جدول 1. نمونۀ نحوۀ تجزیه  و تحلیل داده ها

شناسه 

خ
متن منتخبتاری

مضمون 
اولیه

مضمون 
سازمان دهنده 

مضمون فراگیر 

246۰

1385/05/23

علمرابایدبرویانیم؛اینچیزینیستکهبدون
مدیریتکردنوسرمایهگذاری،بهخودیخود

بهطورمطلوبصورتبگیرد.

رویاندنعلم
بامدیریتو
سرمایهگذاری

ایجادنظامومنظومۀ
جامععلمونوآوری

سیاستگذاری
علموفناوری

2432

1383/10/17

یأسپراکنیخیلیبداست.مخاطبانحقیقی
اینسخن،اساتیدندوشماآقایانیکهمدیران
مراکزآموزشیهستید؛کسانیهستیدکهباید
اســاتیدرابرایاینکاربسیجوفعالکنید؛به
آنهاامکانــاتبدهید؛باورکنیــدکهاینها
میتوانندوفراخوراینباور،برایشانکارکنید؛

برنامهریزیکنید؛بسترسازیکنید.

بسترسازی
برایکار
علمی

نگاهمثبتو
امیدوارانهوباور
بهامکانتحقق
چشمانداز

اصولکلی
مدیریت

2509

1394/08/20

یکموضوعدیگریکهعرضبکنیم،مســئلۀ
کیفیتآموزشعالیاست.ماازلحاظکمیت
پیشرفتهایخوبیداشــتیم]ولی[ازلحاظ
کیفیــتنقایصیوجوددارد؛شــاخصباید
معینبشــودبرایکیفیت....بایدمســئولین
وزارتعلومبنشینندوخودشانشاخصهایی

رابرایپیشرفتکیفیتمشخصکنند.

تعیین
شاخص
برای

سنجش
کیفیت
آموزشعالی

تعیینشاخصهای
بومیوضعیتو

عملکرد

طراحیو
برنامهریزی
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شناسه 

خ
متن منتخبتاری

مضمون 
اولیه

مضمون 
سازمان دهنده 

مضمون فراگیر 

237۰

1377/09/09

اینرابهعنوانتجربۀمدیریتدریافتمکهیکیاز
چیزهاییکهراهراقطعمیکندواجازۀپیمودن
راهرابهانســاننمیدهد،خوشبینیزیادتراز
حدچیزیاستکهدارداتفاقمیافتدوانجام
میگیرد.اینخوشبینیبهعدمپیگیریمنتهی
میشود....مسئولیتبهمعنایحرکتتاپایان
خطاســت،یعنیانجامتماماینچیزهاییکه

برایدانشگاهدربرنامهقراردادهاید.

عدم
خوشبینی
بیشازحد
وپیگیری
امورتاانتها

نظامرصد،پیگیری،
اشراف،ارزیابیو
مقایسۀعملکردبه
همراهبررسیمیدانی

اجرا،پایشو
بهبود

5418

1364/06/05


ً
دانشــگاهیها،اســاتیددانشــگاه،اگرواقعا
عالقهمندندکهاینکشــوردوبــارهبهاوضاع
سابقبرنگردد،بایدمواظبباشند،...دانشگاه
بایدمتحولباشدوالبتهشدهاست،لکنبیشتر

مواظبتمیخواهد.

پاسداری
دربرابر
انحرافات

پیشرفتمستمر،
بدونتوقفو

انحرافباایستادگی،
صبروپرهیزاز
شتابزدگی

مدیریتتحول
وپیشرفت

363۰

1395/10/13

منجوانهایمؤمنوانقالبیرابسیاردوست
دارموازآنها،درهرکجاباشــند،پشتیبانی
میکنم.وظیفۀرؤســاومسئوالندانشگاههاو
وزرایمربوطــه،حمایتمضاعفازجوانان

مؤمنوانقالبیدردانشگاههاست.

حمایت
ازجوانان
مؤمن
انقالبی

مدیریتجهادیو
انقالبی

تقویتجریان
وعناصرمؤمن

انقالبی

اهمیتوویژگیهایفرایند»سیاستگذاریومدیریت«رامیتواندریکشبکۀمضامین)شکل

1(درششمؤلفهارائهکرد.درادامهبهتشریحهرکدامازاینمضامینپرداختهخواهدشد.

یت تراز انقاب اسامی در دانشگاه ها شکل 1. شبکۀ مضامین سیاست گذاری و مدیر
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1. سیاست گذاری علم و فّناوری

اولینکاردرمدیریتعلمیودانشــگاهی،»سیاستگذاریعلموفّناوری«است.بایدمشخص

شودسمتوسویتولیدعلمچیست؟اولویتهاکداماست؟درچهحوزههاییبایدسرمایهگذاری

کــردوچهبخشهاییرابایدنادیدهگرفت.اینسیاســتگذاریابعــادگوناگونیدارد.اگرهدف

تولیدعلموپیشــرفتآناستبایدمشخصشــوددرکدامعلوموباچههدفگذاریواولویتی

بایدکارپیشــرفتکند.همچنین،مفهومپیشــرفتدرهرعرصهایبهطورمشــخصتبیینشود.

سیاستگذاریبهاینسؤاالتپاسخمیدهدوچشــماندازروشنیبرایآیندۀمراکزعلمیترسیم

میکند)خامنهای،1386/09/08(.

گاماولدراینراســتا»تعیین،شفافکردنوتوافقبررویآرمان،چشماندازوتصویرمطلوب

آینده«اســتتابتواندورنمایالهامبخشــیرابرایافرادومجموعههاترســیمکرد.بدونآرمان،

نهمیشــوددرســتزندگیکردونهتالشهامنضبطخواهدبود.بایدآرمانوخطروشــنوافق

واضحیدرمقابلوجودداشتهباشــدکهجهتحرکتهاوفعالیتهارامشخصکند)خامنهای،

1378/06/13و1384/02/19(.

ترویجوگســترشاینتصویرآرمانینیازمند»انتخابشعارهایمناسبوپرمحتوا«ییاست

کهدرمیانۀراهبتواندازانحرافودورشــدنازآرمانهاجلوگیریکند.شعارهمحرفاستوهم

عمل؛حرفاســتبرایاینکهیککلمهاستومضمونمهمیداردکهنشاندهندۀیکمجموعۀ

پرمضمونوپرمحتواست.اماعملاست،بهایندلیلکهبرانگیزانندهاست؛شعارهاانسانهارادر

صحنهمیآورند،بسیجمیکنندوجهتمیدهند)خامنهای،1394/04/20(.

تحققتصویرمطلوبنیازمند»طراحینقشهایجامعبرایپیشرفتورشدمتوازن«درعلمو

فّناوریاستکهبرایاینمنظوربایدالگوییبومی،عالمانه،پویاوکاربردیتهیهشودوپسازآن

طیمراحلاجرایی،طبقشرایطوبازخوردهایدریافتی،بهروزآوریشود.بههماندالیلیکهتهیۀ

نقشــۀجامععلمیبرایکشورضروریاست،درسطحدانشگاهنیزباتوجهبهاسنادباالدستیباید

ایننقشهراتهیهکرد.البتهبدیهیاستکهنقشۀعلمیدائمینیست،بلکهمدتداراستوبرایهر

دورهبنابرمقتضیات،قابلاصالحوتغییرخواهدبود.نبودنقشــۀجامعبرایحرکتدانشگاهباعث

ســردرگمی،حرکتهایمتناقضوهدررفتمنابعدرامورغیراولویتدارخواهدشد)خامنهای،

1388/06/08؛1386/02/25؛1389/09/10؛1385/05/23؛1386/10/13؛1388/02/27 

و1387/07/03(.
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هرچندنقشۀجامعبرایساماندهیجریانعلموتحقیقضروریاست،بهتنهاییبرایاینکار

کفایتنمیکند.باتوجهبهآنکهکشورسالهایمتمادیدردورانقبلازانقالبازجریانعلمدور

بودهویکدورۀغفلتطوالنیرادراینزمینهپشــتســرگذاشتهاست؛مدیریتسازمانیافتهای

درایــنعرصهوجودنــدارد.باید»نظاموشــبکهایجامعویکپارچه«بــرایایجادیکمنظومۀ

کاملتحقیقاتی،جلوگیــریازکارهایموازیودوبارهکاریوهمچنیــن،هماهنگیوهمافزایی

بیندســتگاههاومراکــزمختلفعلمیومرتبطباموضوعبرایمدیریــتجریاندانشونوآوری

شــکلبگیردتاباکمکنقشــۀجامعبتوانداینجریانراایجاد،رصــدوهدایتکند)خامنهای،

1380/09/19؛1391/05/22؛1390/06/02؛1393/07/30و1385/07/13(.

یت 2. اصول کلی مدیر

دراینبخش،مجموعهایازاصولعمومیراهنمابرایمدیریتدانشــگاهیترازانقالباسالمی

تبیینمیشودتاباپیرویازآنهابتوانفعالیتهایمدیریتیدانشگاهرابهصورتنظاممندپیشبرد.

اگرچهایناصولتاحدودزیادیبامبانیعمومیســازمانومدیریتمشترکاست،نشانگرنقاط

تمرکزودارایاهمیتویژهدرالگویمدیریتترازانقالباسالمیهستند.

برخورداریاز»نگاهکالن،آرمانی،بلندمدتواساســیهمراهباواقعبینی«است.
ْ
اولیناصل

کالننگریودرنظرداشــتنافقبلندمدتبرایتصمیمگیریهــایکیازویژگیهایضروریبرای

مدیریتبهویژهدرســطوحراهبردیاســت.نگاهکالنبهمســائلیهمچونپدیدۀعظیمانقالب

اسالمیباعثخواهدشدتاجزئینگریهانتواندانسانراگمراهوازاهدافاصلیواساسیغافل


ً
کند.بدونتوجه،بدوننگاهبهاطراف،بدوننگاهبهواقعیتها،بدوننگاهبهافقهایدوردستغالبا

بهگمراهیواشتباهمنجرخواهدشد)خامنهای،1384/02/19؛1387/02/14؛1382/10/14و

1392/05/06(.اینهمانبحثمشــهور»آرمانگراییواقعبینانه«استکهشرحبیشتروکاملتر

آندربیاناتمختلفمعظملهقابلمالحظهاست.

اصلدومدرمدیریتداشــتن»نگاهمثبــتوامیدوارانهبهآینده«وامــکانتحققآرمانهاو

چشــماندازترسیمشــدهاســت.بدونایننگاه،انگیزۀحرکتوتغییرازبینخواهدرفتوتالش

مفیدیصورتنخواهدپذیرفت.اینخوشبینیبهمحیطدانشــگاهوحرکتدانشــجویانالزمۀ

مدیریتاثربخشدانشــگاهیاست.هرچندتوقعازدانشگاهبســیارباالوفاصلهتاآرمانهازیاد

اســت،اینموضوعبههیچوجــهنبایدباعثناامیدیوتوقفحرکتتحولیدردانشــگاهشــود
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)خامنــهای،1380/08/09؛1382/08/08و1383/10/17(.یأسپراکنــیدرمحیطدانشــگاه

همچونسّممهلک،پویاییوحرکتشتابانعلمیرامتوقفونابودمیکندومدیریتدانشگاهی

ترازانقالباسالمیدراینزمینهنقشمؤثرومهمیبرعهدهدارد.

سومیناصلمدیریتی»کارتشکیالتی،سازماندهیوتعیینساختارونظاممدیریتیباشفافیت

نقشها،حدودمســئولیتهاواختیارات«است.البتهاینبهمعنایحاکمیتدیوانساالریافراطی

نیســت بلکهبهمعنایبودنتشــکیالت،بودنمســئولووجودمراکزفکرواندیشهبرایمدیریت

اســت.صدهانقطۀامکانواســتعدادازلحاظنیرویانســانیونیرویفکریوجودداردکهبدون

سازماندهیمناســبمعوقومعطلخواهندماند)خامنهای،1387/02/14و1379/07/15(. 

آشــناکردن،مسئولیتدادنودرگیرکردناستاد،دانشجووپژوهشگررمزتحققنقشۀعلمیوتحول

است)خامنهای،1368/09/07و1394/02/16(.

»ثباتمدیریتوتداومحرکتهایمثبتهمراهبانوبهنوشــدنپیشــرفتها«اصلچهارماز

اصولمدیریتدانشگاهیترازانقالباســالمیاستتاحرکتمستمردانشگاهدچاروقفه،رکود

یاعقبگردنشــود.گاهیافرادعلمیمســلطبرکاردانشدرکشورحرکتوتالشیراهمشروع

مثلیکجرقهخاموششــدهواجازهدادهنشدهاستکهادامهبدهند. البتهاینبه
ً
کردند،ولیفورا

معنایرکودوعدمتحولوتغییرنیست،بلکهبهمفهومبهسرانجامرساندنبرنامههاوتحققاهداف

تعیینشــدهاســت.کارهارانبایدازصفرشروعکرد؛کارهایبرجســتهایکهآغازشدهوتاحدی

پیشرفتهاســترابایدباحفظنقاطقوتورفعنقایصوضعفهاادامهدادتاکاربهسامانبرسد

)خامنهای،1393/11/11،1392/07/17و1395/12/16(.

اصلپنجم»تقویتســاختدرونیوتحولدرونزا«اســت.تقویتدرونیبااندیشۀکامل

امکانپذیروشــدنیاســت.مدیربایــدازظرفیتهایموجود
ً
ونگاهعاقالنهوخردمندانه،کامال

داخلمجموعهبیشتریناستفادهراانجامدهدونسبتبهکارآمدیوتوانمندسازیآنهااقدامکند.

تجربهنشــاندادهاســتکهتحولازدرونمجموعهایجادمیشــود)خامنهای،1374/09/13و

.)1388/06/08

اصلششــم»اصالحاتاصولگرایانهواصولگراییمصلحانه«وبهعبارتدیگر،ایجادتحول

درعینحفظثباتوآرامشوپرهیزازاقدامهایتنشزادرعینگرفتارنشــدنبهرکودوخمودگی

اســت.اصالحاتاصولگرایانــهواصولگراییمصلحانهدرهمتنیدههســتند. اصالحوتصحیح

روشها،هدف هایمرحلهایوتصمیمگیری هــاوتعصبنورزیدنرویتصمیمگیری هایناحق
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جزءمبانیاصولگراییاست)خامنهای،1384/02/19و1385/03/29(.

اصلهفتم»مدیریتدانشواطالعات«است؛همانگونهکهدرسیاستهایکلینظاماداری

نیزبر»بهکارگیریاصولمدیریتدانشویکپارچهســازیاطالعاتباابتنابرارزشهایاسالمی«

کیدشدهاست. تأ

هشتمیناصل»همکاری،همافزاییوهمدلیواحدهاوبخشها«است.بدونوجوداینهمدلیوبا

متهمکردنیکدیگر،امکانادارهومدیریتهیچمجموعهایامکانپذیرنیست)خامنهای،1379/08/11(.

یزی 3. طراحی و برنامه ر

»طراحیوبرنامهریــزی«یکیازفرایندهایمهمدرمدیریتبهشــمارمیآیدکهبهمنظوراجرای

سیاســتهاوتحققاهدافانجاممیپذیرد.بیشــکرســیدنبهپیشــرفتهایعلمیمستلزم

برنامهریــزیدقیقواجرایآنبرنامههاســت.بدونبرنامهریزی،رســیدنبــهآرمانهاواهداف

تعیینشدهامکانپذیرنیستیاباهزینههایبسیاروتأخیرزمانیبهوقوعخواهدپیوست)خامنهای،

1381/05/19و1368/09/07(.

اجرایسیاستهانیازمندتدوینبرنامۀراهبردیوعملیاتیبانگاهتخصصی،عاقالنهومدبرانه

منطبقبامأموریتونقشــۀجامعاست.بایدیکبرنامهریزیمستحکمودقیقصورتبگیرد؛باید

نقشــۀراهیدراختیارباشدوهمهآنراقبولکنند،همهتأییدوتصدیقکنندوتاآخرخطتضمین

شدهباشــدکهکارطبقاینبرنامهپیشخواهدرفت)خامنهای،1391/02/13؛1389/06/14و

.)1393/02/17

برایطراحیوتدوینبرنامهبایدســوابق،پیشنیازها،الزامهــا،ضعفها،موانع،چالشهاو

آسیبهاشناســاییواحصاشوندتامدیراندرمقاماجرابامشکالتکمتریمواجهشوند.بدیهی

اســتاگردرراهاجرایبرنامههامزاحمتهاییوجودنداشــت،رسیدنبهاهدافآنزمانزیادی

نمیخواست؛امادرسرراهموانعیوجودداردکههرچندکاررادشوارمیکند،خودبهتالشانسان

معناوحقیقتمعنویمیبخشــد.اینموانعشاملدوبخشدرونیوبیرونیاست.موانعدرونی

آنچیزهاییاستکهدردرونخودسازمانوجودداردوبهآنهاضعفگفتهمیشود؛ضعفهای

فکریوعقالنی،راحتطلبی،آســانگرایی،آسانپنداریوازاینقبیلاست.بایدبرآوردوتقویم

نســبتبهکارومشــکالتکار،مطابقباواقعیاالاقلنزدیکبهواقعباشد.آسانپنداریهممثل

آســانگیریوسهلانگاریاستوآنهمیکیازموانعراهاست.گریزازچالشیابهعبارتدیگر،
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راحتطلبیدرمواجههبامشکالترازشتوناپسنددانستنوآمادهنبودنبرایمقابلهبامشکالت

هــمیکیدیگرازضعفهایدرونیاســت.عالوهبرضعفهایدرونــی،چالشهاوتهدیدهای

جدیبرایاجرایبرنامههاوتحققاهدافوجودداردکهاگرشــناختهنشود،نمیتوانواقعیتهارا

فهمیدونقشدرستراایفاکرد)خامنهای،1379/07/14و1387/02/14(.

یکیازنکاتضروریدربرنامهریزی،تعیینشاخصهایبومیوضعیتوعملکرداست.اگربرنامهریزی

انجامشد،اماشاخصهایمناسبیبرایسنجشوضعیتوعملکردسازمانوجودنداشت،نمیتوانمیزان

پیشرفتبهسمتاهدافرادرستارزیابیکرد.شاخصهایغلطحتیممکناستمسیرحرکتراعوض

کندوبهنتایجناخواستهمنجرشــود.شاخصهاییکهدرمدیریتغربیمطرحاستتنهابهطورمشروط

شاخصهایمناسبومنطبقبانیازراتعیینکرد)خامنهای،1383/09/11؛
ً
قابلقبولاست؛بایدمستقال

1390/02/27و1394/08/20(.

نکتۀبعدیدرنظرداشــتنپیامدهایفرهنگیهربرنامهاســت؛بایدتوجهداشتکهبرنامههای

تدوینشدهنهتنهانبایداثرســوءفرهنگیبردانشگاهیاجامعهداشتهباشد،بلکهبایدباعثرشدو

ارتقایاخالقینیزبشوند؛ازاینرو،تدوینپیوستفرهنگیبرایبرنامههاضروریاست)خامنهای،

.)1392/09/19

بازنگری،تکمیلوبهروزآوریبرنامههانیزبایدمدنظرقراربگیردوبنابهتغییرشــرایطمحیطی

وگذشــتزمان،بازبینیبرنامههاصورتبگیرد.برنامهایکهدرگذشــتهتدوینشدهاستبایدبه

شکلتکمیلیافتۀآناصالحشودوادامهپیداکند)خامنهای،1386/09/08(.

4. اجرا، پایش و بهبود

برنامههایتدوینشــده،هرچندصحیح،دقیقومناسبطراحیشدهباشــند،اگربهمرحلۀاجرا

درنیایند،فاقداثربخشــیخواهندبودوهیچمشکلیرابرطرفنخواهندکرد.مسئلۀکنونیکشور

ایننیستکهبرنامههابهاندازۀالزمتدویننشدهاست،بلکهمشکلآناستکهطرحهایدرست،

چنانکهشایستهاســت،دنبالنمیشــوند.درمحیطهاینخبگانیهماینمعناتکرارمیشودکه

مشکلجمهوریاسالمی،مشکلنداشتنحرفدرستنیست،مشکلایناستکهاینحرفهای

درسترابایددرعملچناندنبالکردکهبهنتایجآندستیافت)خامنهای،1394/04/02(.

اینامردرمحافلدانشــگاهی،کهمحلایدهپردازیوســخنرانیاست،شیوعبیشتریداردو

شروعبهاجرانمیشــوندیاپسازمدتیفراموشمیشوند
ً
بســیاریازطرحهاوبرنامههایااصال
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ودوبارهازنو،طراحیوبرنامهریزیجدیدیآغازمیشــود.مشــکلبعدیانجامکاربیبرنامهیا

مغایربابرنامههایمصوباســتکهایننیــزاثربرنامهریزیراخنثیخواهــدکرد.زمانآزمون

وخطاســپریشــده،»اقداموعملمطابقبرنامهباروشهایمتقن«موردنیازاســت )خامنهای،

1394/04/02و1390/02/27(.

»گاهیبعضیازمســئوالنپیشمامیآیندودربارۀحوزۀمسئولیتخودشانمیگویندکهما

بایداینکاررابکنیم،مابایدآنکاررابکنیم؛منبهاینهامیگویم:برادر!این»باید«هارامنباید

بهشمابگویمکهبایداینکاررابکنید،بایدآنکاررابکنید؛شمابایدبگویی:چهکارمیکنی،چه

کارکردی،چهکارمیخواهیبکنــی؛»باید«فایدهایندارد....بایدتحققپیداکند«)خامنهای،

.)1384/10/13

بــرایکنترلونظارتبــراجرایبرنامههانیازبــه»نظامرصد،پیگیری،اشــراف،ارزیابیو

مقایسۀعملکردبههمراهبررســیمیدانی«وجوددارد.پیگیریکارتاحصولنتیجه،بسندهنکردن

بهگزارشهایارائهشــده،اخذاطالعــاتازمنابعمختلفوحضوروبررســیمیدانیمیتواند

درحصولاطمینانازپیشــرفتکاربسیارمؤثرباشــد.بایدنگاهومالحظهکردکهآیاتالشهای

انجامگرفتهبهنســبتزمانصرفشدهباتحققاهدافتناسبداردیاخیروبهقدرآنتالش،توفیق

حاصلشدهاستیانه!)خامنهای،1391/02/13؛1395/12/16؛1389/07/14؛1394/08/20 

و1391/07/12(.

فعالیتدیگریکهبایداتفاقبیفتد،»بهبودمســتمربهرهوریوکیفیتهمراهباتوســعۀکّمی

هدفمند«دربحثآموزشوبهویژهدرموضوعپژوهشاســت.براســاسگزارشهایرســمیبه

تناســبزمان،بهرۀعلمیالزمدردانشــگاههاگرفتهنـــمیشود!نکتۀدیگر،مسئلۀلزومباالبردن

کیفیتدردانشــگاههااست.اگرچهگسترشکمیتچیزکمارزشــینیستوفینفسهچیزبسیار

باارزشــیاست،گســترشکّمیبایدهدفمندوبااهتمامبهگسترشکیفیباشد.دراینخصوص

بایدبرنامهریزیالزمصورتپذیردتابتوانکیفیتدانشگاهراباالبرد؛اینجزءکارهایبسیارالزم

بایدصورتبگیرد)خامنهای،1392/05/15،1376/12/06و1389/06/14(.
ً
استوحتما

تبلیــغ،ارائۀگزارشواطالعرســانیازفعالیتهایمهماجراییمحســوبمیشــودکهدر

سیاســتهایکلینظامادارینیزبهآناشــارهشدهاســت)خامنهای،1389/01/31(.البتهباید

مراقبتکردکهدراینامرازظاهرسازی،کارنمایشیوشعاریپرهیزشود.چنانچهکسانیبیایند

وهمۀآنچهراکهازدانشگاهموردانتظاراست،دریکیادوکارسطحیوکوچکخالصهکنند،در
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عملیادرگفتار،بهاینهدفواینشــعاربزرگوحرکتعظیم،ظلمکردهاند!نمیشوداهمیتو

ارزشنمایشوویترینونمایشگاهراانکارکرد؛امامنحصرشدندرآنخسراندنیاوآخرترادرپی

خواهدداشت)خامنهای،1369/10/04؛1375/06/19؛1384/07/03و1388/02/27(.

آخرینمســئلۀمرتبطباموضوع»اجرا،پایشوبهبود«،داشتنشوقوانگیزۀالزمبرایاجرای

برنامههاستکهبیشکبدونآنهیچبرنامهایعملیاتینخواهدشد)خامنهای،1396/02/17(.

یت تحول و پیشرفت 5. مدیر

اگرچهمدیریتتحولوپیشرفتمســئلهایجداگانهازمسائلمدیریتدانشگاهینیست،نظربه

لزومواهمیتموضوعتحولدردانشگاههامستلزمنگاهویژۀمدیریتیبهموضوعاست.لزومتحول

وپیشــرفتدانشگاهبرایرسیدنبهدانشگاهاسالمیوبومیبرکسیپوشیدهنیست.اسالمیکردن

دانشــگاهیکتحولبنیادین،وسیعوهمهجانبهاستکهنیازبهبرنامهریزیومدیریتحسابشده

ودقیقدارد.ایننظامقدیمیآموزشــیکشــور،اگرهیچعیبدیگریهمنمیداشت،همینکهبا

گذشــتزمانهیچنوآوریدرآنبهوجودنیامدهبود،کافیبودکهانســانآنراردکندوبهتحول

بنیادینمعتقدباشــد)امامخمینــی،1358/07/14،ج10:ص232؛خامنهای،1375/02/29؛

1376/12/06؛1380/04/27و1394/02/16(.

بــرایایجاداینتحــول،ابتداباید»اهمیت،نقشوجایگاهعلمودانشــگاهدرتحققاهداف

انقالباسالمیبهخوبیدرکشود.میتوانبهصورتقاطعادعاکردکهمسئلۀدانشگاهها،بهعنوان

پایگاهاصلیانقالباسالمی،جزءمسائلترازاولبرایانقالبوکشوربودهوهست.اصلقضیه

ایناســتکهبایدبهاهمیتجایگاهدانشــگاهوعلمازبندندانایمانآورد.اگراینشد،بسیاری

ازکارهایــیکهبایدانجامبگیرد،بهخودیخودانجامخواهدگرفت.چرابایداینامربدیهیراباور

کرد؟زیراعلیرغماینکهکشــوردرگذشتهسوابقعلمیفراوانیداشتهاست،دریکیدوقرناخیر

براثرسیاســت هایاستعماریوسیاسییابهعلمبیاعتناشــده،یاازتحصیلآننومیدشدهیادر

روشهایآنبهخطارفتهاست)خامنهای،1368/03/23؛1379/12/09و1383/10/17(.

گامبعدیدرکضرورتوفوریتمســئلهاســت؛اینکهوضعیتمطلوبکجاستوباوضع

موجودچــهفاصلۀعمیقیوجوددارد.هرچهمیزانعقبماندگیوفاصلهتاوضعمطلوببیشــتر

درکشــود،احســاسضرورتوفوریتتغییربیشترمیشود.کشــورهنوزبادانشجهانیخیلی

فاصلهدارد.علیرغمپیشــرفتهایبســیاردرزمینۀدانشگاه،اینپیشــرفتهابرایجامعۀایرانی
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کافینیســت.جامعهایکهپزشکوستارهشــناسوعالماجتماعِیهزارسالقبلشقرنهابعددر

دنیادرخشــیدهاست،اینپیشرفتهابرایاوکماست)خامنهای،1386/09/17؛1383/12/05 

و1387/09/24(.

پسازدرکاهمیتجایگاهدانشگاهوضرورتتحول،باید»عزموجرئتالزمبرایتغییرریل

حرکتدانشــگاهبهسمتپیشرفتحقیقی«درمسئوالنومتولیاندانشگاهبهوجودآیدومجموعۀ

دانشگاهازاینامراســتقبالکند.گاهینظامهاآنچنانبهنظرماندگاروبههمجوشیدهوغیرقابل

تغییربهنظرمیرســندکهانســانجرئتنمیکندبهآنهابهقصدتغییروتبدیلنزدیکشود. ابزار

پیشــرفت،بیشازهمهچیز،سالمتعزموارادۀانســانیوداشتنیکهدفجمعیاستتاهمه

بپذیرندوباقدرتبهســمتآنهدفحرکتکنند.برایانتخاب
ً
بهآنهدفتوجهکنند،آنراقلبا

مســیردرستپیشرفت،شناختمبانیمعرفتیانقالباســالمیضروریاست.هرجامعهوهر

ملتیمبانیمعرفتی،فلســفیواخالقیایداردکهتعیینکنندۀنوعپیشــرفتمطلوب،مشــروعو

عادالنهاســت.تنهاراهبرایبرطرفکردنعیوبســاختاریدســتگاهعلمیودانشگاهی،تکیهبر

اسالمومفاهیمنابآنوگســترشوژرفکردنایماناسالمیاست)خامنهای،1385/08/18؛

1386/05/03؛1375/02/29؛1378/05/14؛1378/06/13و1383/04/17(.

انجامتحولبنیادینبرایتشکیلدانشــگاهاسالمینیازمند»مدیریتمنسجموقویهمراهبا

تبیین،فرهنگسازیوگفتمانسازی«اســت.تحولپیچیدۀگستردهدامن،همهجانبهوذواضالع،

بدونیکمدیریتمنســجمامکانپذیرنیســت؛مدیریتوتدبیرالزمدارد.اینکارپیچیدۀمهِم

همهجانبه،بدونیکمدیریتقویامکانپذیرنیســت.دراینمســیرجلبهمراهیومشارکت

اســاتید،دانشجویانوکارکناندانشــگاهدراینزمینهنقشیاساســیخواهدداشت.برایتحقق

تحولوپیشــرفتدانشگاه،قدماولایناستکهاینخواســتهبهصورتیکگفتمانپذیرفتهشده

دربیایدتابهصورتجدیاجراشــود)خامنهای،1389/07/29؛1374/09/16؛1364/09/16 

و1394/04/13(.

آخرینومهمتریننکته،»پیشــرفتمستمر،بدونتوقفوانحرافباایستادگی،صبروپرهیز

ازشتابزدگی«است.حرکتتحولیدانشگاهیکپیشرفتمستمراستوحدنهاییندارد؛یعنی

دانشگاهترازانقالباسالمی،یکنقطهنیستبلکهیکمسیراست.دراینراهبایدباایستادگیو

،دانشگاهازمسیرصحیحخارجنشود.البته
ً
،حرکتمتوقفنشــودوثانیا

ً
صبرمراقبتکردتااوال

رســیدنبهبسیاریازاهداف،طوالنیمدتوزمانبراســتونمیتوانباشتابزدگیوعجلهبه
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آنهادســتیافت.ســرعترابایدبادقتهمراهکردتاکارمعقولوصحیحانجامشود.سرعِت

بدوندقت،شتابزدگیاست.بایدمواظببودتادرتصمیمگیریهاونوعکارهاشتابزدگیپیش

نیاید.گاهیاوقاتدستپاچهشدن،کارهاراعقبمیاندازد؛عالوهبراینکهخیلیوقتهاکارهم

غلطوهمراهباضایعهانجاممیگیرد)خامنهای،1391/07/23؛1374/08/17؛1386/05/03؛

1385/06/06و1395/03/14(.

یت جهادی و انقابی 6. مدیر

ویژگیمهممدیریتدانشــگاهیترازانقالباســالمی»جهادیوانقالبیبودن«آناست.اولین

مشخصۀمدیرجهادیوانقالبی»رعایتتقوا،استعانتازخداوندمتعالبرایهدایتودستگیری

واعتمــادبهوعدههایالهی«اســت.اودرمقــامتصمیمگیری،ابزارومحاســباتمادیرابدون

خواســتونظرالهیبیتأثیرمیداندوهمیشــهکســبرضایتخداوندراوجهۀهمتخودقرار

میدهد؛ازاینرو،درمســائلومشــکلهاازاویاریمیخواهدواستعانتمیجوید)خامنهای،

1394/04/02؛1377/09/09و1383/04/17(.

همتبلند،عزمراسخ،شجاعتاقدام،صراحتوایستادگیبرموضعحقازدیگرویژگیهای

مدیریتجهادیوانقالبیاســتکهنشــئتگرفتهازهمانایمانوتقوایالهیاســت.رسیدنبه

هدفهایبلندهمتیمیخواهدبههمانبلندیوپاِیاستواریمیخواهدتابتوانداینمسیردشوار

راتارســیدنبهقلههاطیکندواینجزبااتصالبهمنبعقدرتامکانپذیرنیســت.هروقتبادل

پاکونیتخالصبهخداروبیاوریم،درهایرحمتخداگشودهوفیضالهیشاملحالخواهد

شد)خامنهای،1382/05/15؛1370/11/28و1378/09/23(.

مشخصۀبعدیمدیریتجهادی»تدبیر،عقالنیتومصلحتاندیشیدرست«است.متأسفانه

گاهیاوقاتازواژههای»مصلحت«و»مصلحتگرایی«تعابیرمنفیمیشود،درحالیکهحقیقت

بامصلحتمنافاتنــداردوخودحقیقتیکیازمصلحتهاســت،خودمصلحتهمیکیاز

حقایقاســت.اگرمصلحتاندیشِیدرستباشد،بایدرعایتمصلحتراکرد؛چرانبایدرعایت

مصلحــتراکرد؟هیچمنافاتیبیــنانجامدادنوظایفیکهجوانیوآرمانگراییبهانســاندیکته

میکنــدبامالحظۀمصالــحمدیریتی،مالحظۀقانــون،مالحظۀتدبیرودرایــتمدیریتیوجود

ندارد.کارراباتدبیروعقالنیتاماباعزمراســخ،بدونتردیــدوبدونترسازجوانبپیشبردن

ازمشــخصههایکارجهادیاست.درمدیریتدانشگاههانیازبهایناستکهانسانهاییکهاین
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مســئولیتهارابرعهدهدارند،بانگاهمدیریتِیکارآمدوپختهوســنجیدهبامســائلبرخوردکنند

)خامنهای،1382/07/22؛1383/09/26؛1391/05/16و1394/04/02(.

شــاخصۀدیگر»تکلیفمداری،مسئولیتپذیریدلســوزانهونتیجهگرا«است.تکلیفگرایی

معنایشایناستکهانساندرراهرسیدنبهنتیجۀمطلوب،طبقتکلیفعملکندوکارنامشروع

انجامندهد؛البتهآنکســیکهبرایرســیدنبهنتیجهطبقتکلیفعملمیکند،اگرزمانیهمبه

نتیجۀمطلوبخودنرسید،احساسپشــیمانینمیکند؛بنابراین،اینکهتصورکنیمتکلیفگرایی

بهنتیجهنظرنداشتهباشیم،نگاهدرستینیست.تکلیفگراییهیچ
ً
معنایشایناســتکهمااصال

منافاتیبادنبالنتیجهبودننداردواینکهانســاننگاهکندببیندایننتیجهچگونهبهدســتمیآید،

چگونهقابلتحققاستوبرایرسیدنبهآننتیجه،برطبقراههایمشروعومیسربرنامهریزیکند

)خامنهای،1376/12/06؛1369/05/23و1392/05/06(.

البتهالزمۀمدیریتجهادی»پرکاریوپرهیزازتنبلی«اســت.الزمۀرسیدنبهحالتمطلوب

امیدهمراهباُپرکاری،همراهبابرنامهریزیوهمراهداشــتنخطمشیدرستوسرمشقبرایتحول

اســت.هیچملتیباتنبلیبهسیادتوسعادتنمیرســد.بزرگترینمصیبتبراییکملتاین

اســتکهبگویدچونمانتوانســتیمهمۀهدفهایخودراتأمینکنیم،پسولش!نخیر؛بایستی

هدفهــارادنبالکرد.)خامنهای،1391/07/20؛1385/08/18(....»خداراشــکرمیکنمکه

هنوزهم،آســایشوآرامشــیبرایخودمقائلنیستم.مندائممشــغولموتازندهباشموبتوانم،

همینطورکارخواهمکرد.توصیهامبههمهایناســتکهمشــغولباشندوکارکنند«)خامنهای،

.)1379/12/22

خصوصیتکارجهادیداشــتندشمنوموانعخصمانهایاستکهاوایجادمیکند.یکیاز

نقشــههایمهمدشــمن،متوقفکردنحرکتعلمیدرکشوراست.اینجاآنمدیریتجهادیدر

دانشــگاهمعناپیدامیکند.چونجهادعبارتاستازتالشــیکهدرمقابلیکدشمنیایانجام

میگیرد؛هرجورتالشــیجهادنیست.جهادعبارتاســتازآنتالشیکهدربرابریکچالش

خصمانهازســویطرفمقابلصورتمیگیرد؛اینجهاداست.آنوقتمعنایمدیریتجهادی

دراینجاایناستکهتوجهبشودکهحرکتونهضتعلمیکشوروپیشرفتعلمیبایکچالش

خصمانهمواجهاســت.مدیر،استادودانشــجوبایددرمقابلاینچالشخصمانهبایستند.مدیر

جهادیبابصیرتوشناختدشمن،میایستدونمیگذاردکهاوبههدفشبرسد.دشمنیکجبهه

اســت؛دشمنیکفردکهنیست،یکدولتخاصکهنیســت،یکجبههاست؛بایداینجبهه،



54

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

وابستگانبهآنوشیوههایدشمنیآنراشناخت)خامنهای،1395/03/06و1393/04/11(.

پسازتشــریحویژگیهایمدیریتجهادیوانقالبیدونکتۀمهمدیگردرمدیریتدانشگاه

ترازانقالباســالمیوجوددارد.اولاینکهدرایندانشــگاهجریــاننیروهایمؤمنانقالبیوجه

غالبودستبرتررا،چهدرمناصبمدیریتیوچهدرهیئتهایعلمی،دارندومحیطبرایرشد

هیمســاعداســت)خامنهای،1369/08/01؛1378/09/23؛1394/04/13؛
ّ
عناصرحزبالل

1394/08/20و1395/10/13(ودومآنکهازنفوذجریانهایسیاسیبیرونیدرداخلمجموعه

جلوگیریمیشــود.ازمهمترینوظایفمدیریتیدردانشــگاهایناســتکهنگذاردانگیزههای

سیاسیایکهدربیرونمشاهدهمیشود،درمجموعۀدانشگاهنفوذکند؛چراکهکارعلمیراخراب

میکند)خامنهای،1393/11/11(.

نتیجه گیری و پیشنهادها

سیاستگذاریومدیریتدانشگاههادرترازانقالباسالمیدارایمؤلفههاوشاخصهاییاستکهبا

مراجعۀبیواسطهبهبیاناتامامینانقالباسالمیاستخراجودریکشبکۀمضامینشاملششمؤلفه

ترسیمشد.اگرچهبسیاریازمضامیناستخراجشدهتشابهاتقابلتوجهیبامفاهیممدیریتیمرسوم

،جهتگیریمتفاوتیرادنبالمیکندکههماناتحققدانشگاهترازانقالباسالمیودرپیآن،
ً
دارداوال

،مفاهیمنوظهورونوینیرامعرفیمیکندکهدرقالبمضمون
ً
تمدنســازینویناسالمیاست؛ثانیا

»مدیریتجهادیوانقالبی«ساماندهیشدهاست.ویژگیمنحصربهفرداینشبکۀمضامینایناست

کهبهصورتمفهومیجداگانهومجردمطرحنشــدهاست،بلکهدرالگویجامعدانشگاهترازانقالب

اسالمیبهعنوانیکیازفرایندهایمهمواساسیجایگرفتهاستودرحقیقتپازلبزرگتریراکامل

میکند.اینویژگیسببمیشودکهبانگاهمنظومگیبتوانازفضایذهنیمحضفاصلهگرفتوبه

حوزۀاجراوعملیاتنزدیکترشد.

استخراجمؤلفههاوشاخصهایمدیریتدانشگاهیترازانقالباسالمی،تصویریروشنو

شفافازویژگیهایمطلوبوموردانتظاررادراینخصوصنشانمیدهد.براساسشاخصهای

بهدستآمدهمیتوانپیشــنهادهاییرادردوسطحاجراییوپژوهشیمطرحکرد.هرچندباتوجه

بهلزومهمراهیهمیشــگینظروعمل،تفکیکایندوســطحنهصحیحونهامکانپذیراست؛

ازایــنرو،اینتفکیکباتوجهبــهپررنگتربودنجنبۀعملییانظریهرپیشــنهادانجامپذیرفته

است.
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• پیشنهادهای اجرایی

گفتمانســازیوترویجمؤلفههاوشــاخصهایمدیریتوسیاستگذاریدانشگاهتراز .1

انقالباســالمیبرایتصمیمسازیوشــکلگیریمدلذهنیمشــترکبرایمسئوالن،

اساتید،دانشجویان،پژوهشگراندانشگاهیومدیرانحاکمیتیوهمچنینایجادخواست

عمومیومطالبۀاجتماعی؛

ارزیابــیوضعموجودمدیریتوسیاســتگذاریدانشــگاههاباتوجهبهشــاخصهای .2

ارائهشدهبهعنوانمعیارسنجش؛

ارزیابیورتبهبندیدانشگاههایبرتردرحوزۀمدیریتوسیاستگذاریدانشگاهی؛ .3

الگوبرداریویادگیریتجربههایموفقدرزمینۀسیاستگذاریومدیریتدانشگاههادر .4

سطحکشوروجهان.

• پیشنهادهای پژوهشی

تعریفپایاننامههایارشدودکتریوپروژههایپژوهشیبرای:

بررسیومقایسۀعلمیاینمؤلفههاوشاخصهابانظامهایمرسوممدیریتدانشگاهی؛ .1

مطالعۀروابطبینمؤلفههاوشاخصهایبهدستآمدهوپیشنهادالگویمدیریتیکپارچۀ .2

دانشگاهیدرترازانقالباسالمیوتعیینعناصراهرمیوکلیدیآن؛

بررســینگاهمنظومگیمیانفرایندمدیریتدانشگاهیباسایرفرایندهایدانشگاهوتأثیر .3

آندرطراحیوتحلیلنظامها،فرایندهاوغیره.

کتابنامه

1 امــامخمینی،ســیدروحاللــه.1385.صحیفه امام.تهران:مؤسســۀتنظیمونشــرآثارامام.

خمینی)ره(.سخنرانیدرجمعاســتادانوکارکناندانشگاهشریف.1358/07/14. جلد10.

صص227-236.

جمعیازطالبومحققانحوزۀعلمیه.1390. روشــنای علم؛ مروری بر بیانات رهبر معظم .2

انقاب اسامی پیرامون دانش و تولید علم. تهران:مؤسسۀپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی.

خامنهای،سیدعلی.1364/09/16. مصاحبه درباره شورای  عالی انقاب فرهنگی..3

ــــــــــــــــــــ.1368/03/23. بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار جمعی از .4
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دانشجویان و دانشگاهیان.

ــــــــــــــــــ.1368/09/07. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی   در دیدار اعضای مجمع .5

ب و فضای حوزه علمّیه قم.
ّ

نمایندگان طا

ــــــــــــــــــــ.1369/05/23. بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی   در دیدار رؤســای .6

دانشگاه ها و مسئوالن وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

ــــــــــــــــــــ.1369/08/01. بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی   در دیدار رؤســای .7

دانشگاه های علوم پزشکی.

یر و مسئوالن .8 ــــــــــــــــــ.1369/10/04. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی   در دیدار وز

وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

ــــــــــــــــــ.1370/11/28. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی   در دیدار مسئوالن مجله .9

حوزه.

ــــــــــــــــــــ.1374/08/17.بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی در دانشــگاه امام .10

حسین)ع(.

ــــــــــــــــــــ.1374/09/13. بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار جمعی از .11

نخبگان حوزوی.

ــــــــــــــــــــ.1374/09/16. بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار جمعی از .12

روحانیون.

یر و مسؤالن .13 ــــــــــــــــــ.1375/02/29. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار وز

وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

ــــــــــــــــــــ.1375/06/19. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار مســئوالن .14

نمایندگی های ولی فقیه در دانشگاه ها.

ــــــــــــــــــــ.1375/09/20. بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اعضای .15

شورای عالی انقاب فرهنگی.

ــــــــــــــــــــ.1376/12/06. بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار رؤســای .16

دانشگاه ها.

ــــــــــــــــــــ.1377/09/09. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار رؤســای .17

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و مسئوالن وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
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یادی از .18 ــــــــــــــــــ.1378/05/14. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار جمع ز

دانشجویان و اعضای جهاد دانشگاهی.

ــــــــــــــــــ.1378/06/13. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار دانشجویان و .19

دانش آموزان بسیجی »طرح والیت«.

ــــــــــــــــــــ.1378/09/23. بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی در دیداراعضای .20

شورای عالی انقاب فرهنگی.

21 ــــــــــــــــــ.1379/07/14. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در جمع اساتید، فضا .

و طاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه.

ــــــــــــــــــــ.1379/07/15. بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اعضای .22

یت  حوزه  علمیه  قم. جامعه  مدرسین  و شورای عالی مدیر

ــــــــــــــــــ.1379/08/11. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار پاســداران، .23

جانبازان، دانشجویان و دانش آموزان.

ــــــــــــــــــ.1379/12/09. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در جمع دانشجویان و .24

اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

ــــــــــــــــــ.1379/12/22. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در جلســه پرسش و .25

پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

ــــــــــــــــــــ.1380/04/27.بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اعضای  .26

کمیسیون  آموزش  و تحقیقات  و فن آوری  مجلس.

ــــــــــــــــــــ.1380/08/09.بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اعضای  .27

هیئت  های  علمی  و استادان  دانشگاه های  استان  اصفهان.

ــــــــــــــــــــ.1380/09/19. بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اعضای .28

شورای عالی انقاب فرهنگی.

ــــــــــــــــــــ.1381/05/19. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار جمعی  از .29

اعضای  انجمن های  اسامی  دانشجویان  در اروپای  شرقی.

ــــــــــــــــــــ.1382/02/22. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اســاتید .30

دانشگاه شهید بهشتی.

31 ــــــــــــــــــ.1382/05/15. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار کارگزاران نظام..
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ــــــــــــــــــــ.1382/07/22. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار جمعی از .32

دانشجویان زنجان.

ــــــــــــــــــــ.1382/10/14. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی   در دیدار جمعی از .33

کشاورزان و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی.

ــــــــــــــــــ.1383/04/17. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار دانشجویان و .34

اساتید دانشگاه های استان همدان.

ــــــــــــــــــــ.1383/09/11. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار مســئوالن .35

سازمان صدا و سیما.

ــــــــــــــــــــ.1383/09/26. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار جمعی از .36

اساتید دانشگاه  ها.

ــــــــــــــــــــ.1383/10/17. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی   در دیدار رؤســای .37

دانشگاه ها.

ــــــــــــــــــ. 1383/12/05. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی   در دیدار جمعی از مهندسان..38

ــــــــــــــــــــ.1384/02/19. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار جمعی از .39

دانشجویان استان کرمان.

ــــــــــــــــــ.1384/07/03. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار دانشجویان و .40

نخبگان سراسر کشور.

41 ــــــــــــــــــــ.1384/10/13. بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اعضای .

شورای عالی انقاب فرهنگی.

ــــــــــــــــــ.1385/03/29 بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار مســئوالن و .42

کارگزاران نظام جمهوری اسامی. 

ــــــــــــــــــــ.1385/05/23. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار رؤســای .43

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی. 

ــــــــــــــــــ.1385/06/06. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار رئیس جمهور .44

و اعضای هیئت دولت. 

ــــــــــــــــــــ.1385/07/13.بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اســاتید .45

دانشگاه ها. 
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ــــــــــــــــــ.1385/08/18.بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار دانشگاهیان سمنان. .46

ــــــــــــــــــــ.1386/02/25. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اســاتید .47

دانشگاه های استان خراسان  در دانشگاه فردوسی. 

ــــــــــــــــــ.1386/05/03. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار مســئوالن .48

آموزش و پرورش سراسر کشور. 

ــــــــــــــــــــ.1386/09/08. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار جمعی از .49

غان و پژوهشگران حوزه های علمیه کشور. 
ّ
اساتید و فضا و مبل

ــــــــــــــــــــ.1386/09/17. بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اعضای .50

شورای عالی انقاب فرهنگی. 

51 ــــــــــــــــــ.1386/10/13. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار دانشجویان .

دانشگاه های استان یزد. 

ــــــــــــــــــ.1387/02/14. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی   در دیدار اســاتید و .52

دانشجویان دانشگاه های شیراز. 

ــــــــــــــــــ.1387/07/03 بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار نخبگان علمی .53

و اساتید دانشگاه ها. 

ــــــــــــــــــ.1387/09/24. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اســاتید و .54

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت. 

ــــــــــــــــــ.1388/02/27. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اســتادان و .55

دانشجویان استان کردستان. 

ــــــــــــــــــــ.1388/06/08.بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اســاتید .56

دانشگاه ها. 

ــــــــــــــــــ.1389/01/31. اباغ سیاست های کلی نظام اداری. .57

ــــــــــــــــــــ.1389/06/14. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اســاتید .58

دانشگاه ها. 

ــــــــــــــــــ.1389/07/14. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار نخبگان جوان. .59

ــــــــــــــــــــ.1389/07/29. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار طاب و .60

فضا و اساتید حوزه علمیه قم. 
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61 ــــــــــــــــــ.1389/09/10.بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در نخســتین نشست .

اندیشه های راهبردی. 

ــــــــــــــــــ.1390/02/27. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دومین نشســت .62

اندیشه های راهبردی. 

ــــــــــــــــــــ.1390/06/02.بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اســاتید .63

دانشگاه ها. 

ــــــــــــــــــ.1390/07/30. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار شرکت کنندگان .64

در همایش ملی نخبگان جوان. 

ــــــــــــــــــــ.1391/02/13. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار جمعی از .65

معلمان سراسر کشور. 

ــــــــــــــــــ.1391/05/16. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار دانشجویان. .66

ــــــــــــــــــــ.1391/05/22. بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اســاتید .67

دانشگاه ها. 

ــــــــــــــــــ.1391/07/12. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار شرکت کنندگان .68

در همایش ملی نخبگان جوان.

ــــــــــــــــــــ.1391/07/20. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار معلمان و .69

اساتید دانشگاه های خراسان شمالی. 

ــــــــــــــــــ.1391/07/23. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار جوانان استان .70

خراسان شمالی. 

71 ــــــــــــــــــ.1392/05/06. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی   در دیدار دانشجویان. .

ــــــــــــــــــ.1392/07/17. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی   در دیدار شرکت کنندگان .72

در همایش ملی نخبگان جوان. 

ــــــــــــــــــــ.1392/05/15. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی   در دیدار اســاتید .73

دانشگاه ها. 

ــــــــــــــــــــ.1392/09/19. بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی   در دیدار اعضای .74

شورای عالی انقاب فرهنگی. 

ــــــــــــــــــــ.1393/02/17. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار جمعی از .75
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معلمان سراسر کشور. 

ــــــــــــــــــــ.1393/04/11. بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اســاتید .76

دانشگاه ها. 

ــــــــــــــــــ.1393/11/11. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی پس از بازدید از نمایشگاه .77

دستاوردهای فناوری نانو. 

ــــــــــــــــــــ.1394/02/16. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار جمعی از .78

معلمان و فرهنگیان سراسر کشور. 

ــــــــــــــــــ.1394/04/02.بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار مسئوالن نظام. .79

ــــــــــــــــــــ.1394/04/13. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اســاتید .80

دانشگاه ها. 

81 ــــــــــــــــــــ.1394/04/20. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار جمعی از .

دانشجویان. 

ــــــــــــــــــــ.1394/08/20.بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار رؤســای .82

دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری. 

ــــــــــــــــــــ.1395/03/06. بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار رئیس و .83

اعضای مجلس خبرگان رهبری. 

ــــــــــــــــــ.1395/03/14. بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در مراســم بیست  و .84

هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله(. 

ــــــــــــــــــــ.1395/10/13.بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار نخبگان و .85

یف.  دانشجویان بسیجی مدال آور دانشگاه شر

ــــــــــــــــــ.1395/12/16. بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار دست اندرکاران .86

راهیان نور. 

ــــــــــــــــــــ.1396/02/17.بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار جمعی از .87

دانشجویان. 

مؤسسۀپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی.1392.شورای عالی انقاب فرهنگی؛ رهنمودهای .88

مقام معظم رهبری در دیدار با شــورای عالی انقاب فرهنگی. تهران:مؤسسهپژوهشیفرهنگی

انقالباسالمی.
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نجارانطوســی،حامد؛فاتــحراد،مهدی؛برزنونی،محمدعلی؛حســنیآهنگر،محمدرضا؛.89

محمدی،ابوالفضل.1396.»الگوی دانشــگاه تراز انقاب اسامی«.مدیریتاسالمی. سال
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