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  چکیده
هاي سیستم شدن اسالمیهاي چالش ارزیابی هدف با حاضر پژوهش
 نفر) 173( مدیرانۀ کلی شامل پژوهش، آماري ۀجامع .شد انجام آموزشی

 بود. فارس استان هايدانشگاه نفر) 2021( علمی تئهی اعضاي و
 تعداد شامل کوکران فرمول از استفاده با واي طبقه روش به يگیرنمونه
 این در د.ش علمی تهیئ اعضاي از نفر 325 و مدیران از نفر 118

 ساخته محقق نامهپرسش از العاتاط يآورجمع منظور به ،پژوهش
 آن پایایی و گویه تحلیل از استفاده با نامهپرسش این روایی شد. استفاده

 و تجزیه براي گردید. ارزیابی مطلوب و محاسبه کرونباخ آلفاي وسیله به
 تحلیل و فریدمن آزمون واي نمونه تک تی آزمون ازها داده تحلیل
 بر که داد نشان حاصل نتایج شد. ستفادها مکررهاي يگیراندازه واریانس
هاي چالش بین از ،مدیران دیدگاه از آمده دست بههاي میانگین اساس
 رویکرد راهبردي، نگرش سیستمی، تفکر اسالمی، دانشگاه توسعه
 هیات اعضاي دید از و عملی يگیرجهت و عملکردي بعد اي،توسعه
 - تشخیص لکردي،عم بعد واي توسعه رویکرد سیستمی، تفکر علمی
 چالش عنوان به راهبردي رهبري و یادگیري ارزشیابی، ي،گیرجهت
 نتایج همچنین شدند. شناسایی اسالمی دانشگاه توسعه جدي و اساسی
 باالترین ،اسالمی دانشگاه توسعههاي چالش سطوح بین از که داد نشان

 حسط به مربوط میانگین ترینپایین و نهادي سطح به متعلق میانگین
  .است فنی

 
  يکلیدواژگان 
  .دانشگاهی توسعه چالش، اسالمی، دانشگاه دانشگاه،

 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract 
This study aimed at Assessing the Challenges of Islamici-
zation of Educational Systems. The statistical population 
consisted of all the managers (173 people) and faculty 
members (2021) of universities in Fars province that was 
selected by stratified random sampling method. The 
sample included 118 managers and 325 faculty members 
using the Cochran formula. In this study, a researcher 
made questionnaire which was based on the dynamic 
system model of Islamic University development devel-
oped by Torkzadeh and Moeini (2015), was used to collect 
the data. The validity of this questionnaire was estimated 
by factor analysis and its reliability was calculated by 
Cronbach’s alpha and the results indicated desirable 
validity and reliability of the questionnaire. In order to 
analyze the data, one-sample T-Test and Friedman test 
were utilized. The results showed that based on the means 
obtained from the managers' point of view, among the 
challenges of Islamic University development, systemic 
thinking, strategic attitude, developmental approach, 
functional dimension and practical orientation, and from 
the viewpoint of faculty members, systemic thinking, 
approach Development and functional dimension, diagno-
sis-orientation, evaluation, learning and strategic leader-
ship were identified as major challenges to the develop-
ment of the Islamic University. The results also showed 
that among the dimensions of the challenges of Islamic 
University development, the highest average is related to 
the institutional dimension and the lowest is the technical 
dimension. 
 
Keywords 
University, Islamic University, Challenges, Academic 
Development. 
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  مقدمه
 شامل تخصصی حیطه یک عنوان به 1عالی آموزش
 مشاوره، آموزش، پژوهش، جمله از متعدديهاي مسئولیت
 یک نیازمند آن ارتقاء و رشد که است غیره و ارزیابی
 رشد بر مبنیهایی سیاست اتخاذ و 2راهبردي يگیرجهت

 از گیريبهره با و موجود محیطی تحوالت با همگام توسعه و
 بدیلیبیهاي فرصت هادانشگاه ).2015 ،3(تیچلر است آن
 آموزش، مانند خود، يهافعالیت دمتعد ابعاد طریق از را

 نفوذ تداوم براي و... امدادي واي مشاوره خدمات پژوهش،
 این بر ).2017 ،4همکاران و (پینکوس کنندمی فراهم خود

 و اساسی نقش آموزشی، مؤسسات و هادانشگاه اساس،
 جهانی ایجاد در مشارکت و همکاري منظور به مهمی
 آموزش، یعنی خود صلیا کارکردهاي طریق از پایدارتر
 ،5موشیزوکی و (فادوا دارند عهده بر توسعه و پژوهش

 در عالی آموزش )،1382( شعبانی اعتقاد به بنا ).2010
 است شده رو به رو هاییچالش و مسائل با ،اخیر هايدهه
 .میشود احساس خوبی به آن کیفیت بهبود و تغییر به نیاز که

 پایین کیفیت از ههموار آموختگاندانش و دانشجویان
 فرایندهاي و کاردان اساتید آموزشی، محتواي و هاشیوه

 یادگیري منظور به آموزشی خدمات در ناتوانی ارزیابی،
 و یادگیري فرایند در مشارکت نبود فعاالنه، و مستقل

 است حالی در این .هستند ناراضی شفاف، غیر استانداردهاي
 به بخشیدن تحقق آموزشی، سیستم هر وجودي دلیل که

 به شده قصد هايهدف اگر .است نظام آن هايهدف
 وتصریح تعیین روشنی به آن هاياولویت و تحلیل درستی
 نهایت، در و صحیح فعالیت و حرکت امکان باشد، نشده
 غیرممکن نظام آن درون در آموزشی هايهدف تحقق
 که است آموزشی هايهدف اساس بر زیرا ؛بود خواهد
 هايسیستم درون فعالیت و درسی و وزشیآم ریزيبرنامه

 و عبدالهی ابراهیم؛ نوه زاده؛(ملک گیردمی شکل آموزشی
  ).1398 ضماهنی،

 دانشگاهی سیستم که معتقدند سیاستگذاران از بسیاري
 است مجدد سازماندهی نیازمند و ضعیف و ناکارآمد آنها،

                                                
1. Higher Education 
2. Strategic 
3. Teichler 
4. Pincus, Stout, Sorensen, Stocks, Lawson 
5. Fadeeva & Mochizuki 

 رتغیی عالی، آموزش در )؛ بنابراین2018 ،6همکاران و (لیوا
 کیفیت به کمیت جاي به که است شده ایجاد نگرشی
 ).2018 ،7همکاران و (کاپتولسینوا بپردازد

 طی که است این راستا این در مهم نکته
 پژوهشگران توسط گرفته صورتهاي شناسیآسیب

 از( سازمانی مشکالت با کشور هايدانشگاه که شد مشخص
 ،مناسبهاي نامهآیین فقدان ،صحیح يریزبرنامه عدم جمله

هاي فعالیت متولی نبود مشخص ،مدیریتی اشکاالت
هاي فعالیت بر کارامد آموزشی نظام فقدان و اساتید فرهنگی
 ابهام جمله از( فرهنگی ماهیت با مرتبط مشکالت )،فرهنگی

 ،فرهنگ ابعاد تعدد و حوزه وسعت ،فرهنگ تعریف در
 اعضاي با مرتبط مشکالت )،سیاست و فرهنگ آمیختگی

هاي فعالیت نجم به نیاز احساس عدم جمله از( علمی تئیه
 ،تیمی کار روحیه فقدان ،خودبینی و خودمحوري ،فرهنگی
 )،ناکافی مذهبی -فرهنگی اطالعات ،قدیمی فکري الگوي

 کم ،فرهنگی تهاجم جمله از( دانشجویان با مرتبط مشکالت
هاي فعالیت به تفاوتیبی ،هایدینی ارزش شدن رنگ

 شکاف و ناکافی مذهبی -فرهنگی اطالعات ،غیردرسی
 است کرده پذیر آسیب را آن که است مواجه )هانسل

 همکاران و رضائیان ).1390 ،همکاران و مظاهري عمیدي(
 و اقدامات ،سازمانی و اداري ساختار ضعف )1395(

 و موانع ،وزارت عالی سطوح در نامناسب تصمیمات
 و آموزش ،مالی و اقتصادي ،قانونی هايمحدودیت
هاي چالش جمله از را اجتماعی شرایط از ناشیهاي چالش
  .کردند معرفی ایران عالی آموزش يرو پیش

 ،(ره) خمینی امام رهبري منظر از اینکه به توجه با حال
 و کشور تحوالت همه مبدأ و سازي انسان کارخانه دانشگاه
 اسالمی بینش اساس بر هادانشگاه در دانشجویان پرورش
 بوده ایران اسالمی جمهوري بزرگ معمار تأکیدات از یکی
 ویژة نقش جهت از دانشگاه به توجه ایشان دیدگاه از ؛است

 .است جامعه ترین امورمهم از همواره آن سیاسی و اجتماعی
 سمت و دانشگاه اصالحات از تابعی اجتماعی اصالحات
 نهاد این و است اسالمی دانشگاه سوي به آن گیري

 دارد ناگسستنی پیوند اسالم و انقالب سرنوشت اب اجتماعی
  ).1391 سرایی، سوخته و (آقاپور

                                                
6. Liua, Pattonb, Kenney 
7. Kapitulcinova, Atkisson, Perdue, Will 
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 ظواهر آن در که است علمی یمکان اسالمی، دانشگاه
 کسی و شده رعایت استادان و دانشجویان بین در شرعی
 ظاهر شود. نباید اسالمی مظاهر برخالف زن و مرد از اعم
 جامعه ينهادها سایر با دانشگاه میان فرقی بین این در

 دکر اشاره باید البته ).1382 کاظمی، (اخوان نیست اسالمی
 آن در توسعه هايچالش بررسی مستلزم مهم این تحقق که
 هايچالش و هاپدیده از متأثر رقابت عرصۀ در تا است

 بدین باشد. داشته مناسبی عملکرد بتواند عالی، آموزش
 منظور به ،محقق توسط شده انجام جستجوي در منظور
 توسعه هايچالش بررسی با رابطه در الگوهایی یافتن

 آن از که است شده ارائه چندي الگوهاي اسالمی، دانشگاه
 امام منظر از المیاس دانشگاه تحقق راهبردي الگوي جمله
 نظریه فرهنگی الگوي )؛1395 منافی، و (قنبري (ره) خمینی
 )؛1392 (مهدي، مبنایی نظریه پایه بر اسالمی دانشگاه
 اسالمی دانشگاه آموختگاندانش شایستگی الگوي طراحی
 کراچی، (باقري جامعه نیازهاي تامین و محوريخدمت براي

 و هانشانه به توصیفی رویکرد )؛1391 آقازاده، و پور عباس
 و (رحمتی دانشگاه در مدیریت بودن اسالمی نمودهاي

 گاهدانش ارزیابی مفهومی الگوي طراحی و )1391 نجفی،
 BSCمتوازن امتیازي کارت مدل از گیريبهره با اسالمی
  .توان نام بردرا می )1388 شریفی، و (فیض

 ،یادشده الگوهاي در که داد نشان هابررسی نتایج
 مختلف سطوح در تعامل و ارتباط نوع و فرایندها ها،مکانیزم
 هر و اندنکرده عمل روشمند صورت به و نیست مشخص

 مواجه هاییمحدودیت با نوعی به شده ارائه يالگوها از یک
 توسعۀ پیشبرد و تحقق اینکه به توجه با بنابراین ؛ندهست

 و حمایت مسئولیت، پذیرش مستلزم اسالمی دانشگاه
 تالش این است، دانشگاه مدیریت مستقیم و فعال مشارکت

 هدف با یادگیرنده، و راهبردي سیستمی، رویکردي با باید
 و بهسازي واي توسعه اقدامات اجراي و طراحی

 به پاسخ و بیشتر اثربخشی راستاي در دانشگاه، توانمندسازي
 و ریزيطرح آن، درونی و محیطی متغیر مقتضیات و شرایط
 الگوي یک وجود ).1388 دیگران، و زاده(ترك دشو اجرا
 یکی است. ناپذیراجتناب و ضروري امري زمینه این در جامع

 امکان تواندمی که زمینه این در کارآمد و موثر الگوهاي از
 آورد، فراهم را موضوع با ارتباط در بیشتري تبیین و پوشش

  )1394ترك زاده و معینی، (منظومه پویاي توسعه دانشگاه اسالمی  .1شکل 
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 یادشده الگوي است. اسالمی دانشگاه توسعه پویاي منظومه
 و زادهترك توسط شده، انجام هايپژوهش برخی بر مبتنی
 به الگو این .شده است معرفی و تدوین )1394( معینی
 راهبردي، نگرشی و سیستمی تفکري با هک استاي گونه

 و دپیش گیر خویش تعاملی قلمرو دراي توسعه رویکردي
 و مختلفهاي الیه و سطوح در را اسالمی دانشگاه توسعه
 مد پویا منظومه یک قالب در مرتبطهاي مؤلفه بر مشتمل
 شماره (شکل )1394 معینی، و زاده(ترك دهدمی قرار نظر

1.(   
 است این گیرد قرار مدنظر بایستمی آنچه زمینه این در
 ارائه و اسالمی دانشگاه هايچالش و نعموا شناسایی که

 آماده هاچالش رفع براي را زمینه مناسب راهکارهاي
 آمادگی نیز و دهدمی جهت ايتوسعه اقدامات هب ،کندمی
 اسالمی( اسالمی دانشگاه توسعه به دستیابی براي الزم
 که است ضروري بنابراین ؛کندمی فراهم را )هادانشگاه شدن
 به عالی آموزش مراکز و هادانشگاه مسئوالن و مدیران

 توسعه هايچالش چگونگی و چیستی پیرامون اطالعاتی
 نظام یک قالب در مناسب راهکارهاي و میاسال دانشگاه
 و تحقق زمینه تا باشند داشته دسترسی اثربخش سیستمی
 تمرکز اساس، این بر .آورند فراهم را اسالمی دانشگاه توسعه

 شدن اسالمیهاي چالش ارزیابی بر پژوهش این
 همچنین و یادشده الگوي به توجه با آموزشیهاي سیستم
   است. بوده هاچالش بنديرتبه

  
  پژوهش یشناسروش
 آماري ۀجامع است. پیمایشی - صیفیتو حاضر پژوهش
 هیات اعضاي و نفر) 173( مدیران ۀکلی شامل پژوهش،
 با که است فارس استان هايدانشگاه ) نفر 2021( علمی
ها نمونه انتخاباي طبقه تصادفی يگیرنمونه از استفاده

 شامل کوکران فرمول از استفاده با نمونه .اندانتخاب شده
 علمی تئهی اعضاي از نفر 325 و انمدیر از نفر 118 تعداد
 از اطالعات يآورجمع منظور به پژوهش این در است

 منظومه الگوي اساس بر که ساخته محقق نامهپرسش
 و )1394 معینی، و زادهترك( اسالمی دانشگاه توسعه پویاي
 و زادهترك توسط شده تدوین تفصیلی چارچوب مبناي بر

 این .شد استفاده د،ش نتدوی چاپ)، (زیر اردکانی هاشمی
 و فنی و اجرایی نهادي، بعد سه بر مشتمل چارچوب

 هايمولفه شامل نهادي سطح :زیر است شرح بهۀ مولف16
 اي،توسعه رویکرد و راهبردي نگرش سیستمی، (تفکر

هاي توسعه چالش نامهپرسشگذاري روش نمره. 1جدول 
  دانشگاه اسالمی

  شماره سؤاالت  هامؤلفه  ردیف
  6-1  تفکر سیستمی  1
  11-7  نگرش راهبردي  2
  16-12  ايرویکرد توسعه  3
  24-17  بعد مفهومی  4
  27-25  بعد ساختاري  5
  30-28  بعد عملکردي  6
  35-31  ي عملیگیرجهت  7
  41-36  رویکرد اصلی  8
  59-42  اياقدامات توسعه  9

  69-60  تأکیدات اصلی  10
  73-70  تشخیص  11
  79-74  ریزيطرح  12
  87-80  اقدام  13
  92-88  ارزشیابی  14
  97-93  یادگیري  15
 106-98 رهبري  16

  هاي توسعه دانشگاه اسالمیروایی و پایایی مقیاس چالش. 2جدول 

طیف ضرائب   هامؤلفه  ابعاد
  همبستگی

  سطح
  معناداري

آلفاي 
  کرونباخ

  
  نهادي

  71/0  0001/0  63/0-77/0  تفکر سیستمی
 94/0 0001/0  58/0 -85/0  نگرش راهبردي
 90/0 0001/0  70/0 -81/0  ايرویکرد توسعه
  89/0  0001/0  52/0-77/0  بعد مفهومی
 78/0 0001/0  61/0 -76/0  بعد ساختاري
 73/0 0001/0  43/0 -78/0  بعد عملکردي

  84/0  0001/0  56/0-78/0  رهبري راهبردي
  

  اجرایی
  70/0 0001/0  54/0 -71/0  ي عملیگیرجهت

  82/0 0001/0  70/0 -84/0  رویکردهاي اصلی
 82/0 0001/0  61/0 -73/0  عه اياقدامات توس
 83/0 0001/0  62/0 -86/0  تاکیدات ویژه

  
  فنی

  73/0 0001/0  69/0 -91/0  گیريجهت–تشخیص
  84/0  0001/0  63/0-77/0  طرح ریزي

 86/0 0001/0  58/0 -85/0  اقدام
 89/0 0001/0  59/0 -72/0  ارزشیابی
 76/0 0001/0  60/0 -83/0  یادگیري
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 سطح و راهبردي) رهبري ،عملکردي و ساختاري مفهومی،
 ی،اصل رویکردهاي ي،گیرجهت(هاي مولفه شامل اجرایی
 شامل فنی سطح .است ویژه) تاکیدات واي توسعه اقدامات
 ،اقدام ریزي،طرح ،يگیرجهت -تشخیص(هاي مولفه

 سؤاالت به پاسخگویی منظور به .است )یادگیري و ارزشیابی
 دهینمره نحوه که شد استفاده لیکرتاي گزینه پنج طیف از
   کم )،3( متوسط )،4( زیاد )،5( زیاد خیلی بود: شرح بدین آن

 1 جدول در مقیاس این ابعاد و هاگویه ).1( کم خیلی )،2(
  است. دهآم

 (ضریب گویه تحلیل از استفاده با نامهپرسش این روایی
 آلفاي وسیله به آن پایایی و کل) رهنم با گویه هر همبستگی
 پایایی و روایی دهنده نشان نتایج که شده انجام کرونباخ
 و تجزیه منظور به ).2 شماره (جدول بود نامهپرسش مطلوب
 فریدمن آزمون واي نمونه تک تی آزمون از اطالعات تحلیل
  شد. استفاده

  
  پژوهش هايیافته

از دیدگاه مدیران در توسعه دانشگاه اسالمی هاي چالش. 1
 استان فارس کدامند؟هاي قلمرو دانشگاه

) و 3Q( هاي توسعه دانشگاه اسالمی از دیدگاه مدیران با سطوح زیاداي جهت مقایسه میانگین چالشنتایج آزمون تی تک نمونه. 3جدول 
  )2Qمتوسط (

  انحراف  میانگین متغیر
  استاندارد

حد متوسط 
)2Q(   مقدارt حد زیاد   سطح معناداري درجه آزادي

3Q( 
  سطح معناداري tمقدار 

  96/0  04/0  4  0001/0  117  32/17 3  62/0  99/3  سیستمیتفکر 
  53/0  61/0 4  0001/0 117  75/16 3  62/0  96/3  نگرش راهبردي
  13/0  50/1 4  0001/0 117  88/15 3  62/0  91/3  ايرویکرد توسعه
  002/0  09/3 4  0001/0 117  51/15 3  58/0  83/3  بعد مفهومی
  01/0  42/2 4  0001/0 117  43/14 3  64/0  85/3  بعد ساختاري
  03/0  20/2  4  0001/0 117  46/17 3  71/0  14/4  بعد عملکردي

  16/0  39/1 4  0001/0 117  47/14 3  68/0  91/3  ي عملیگیرجهت
  01/0  46/2 4  0001/0  117  51/15 3  60/0  86/3  رویکردهاي اصلی
  002/0  24/3 4  0001/0 117  52/15 3  57/0  82/3  اياقدامات توسعه
  007/0  74/2 4  0001/0 117  39/16 3  56/0  85/3  تأکیدات ویژه
  04/0  07/2  4  0001/0 117  08/16 3  59/0  88/3  يگیرجهت-تشخیص
  0001/0  07/4 4  0001/0 117  63/13 3  61/0  76/3  طرح ریزي

  0001/0  64/4 4  0001/0 117  74/15 3  53/0  77/3  اقدام
  01/0  45/2 4  0001/0 117  67/15 3  59/0  86/3  ارزشیابی

  0001/0  95/3 4  0001/0 117  13,19 3  63/0  76/3  یريیادگ
  001/0  28/3  4  0001/0 117  11/16 3  55/0  83/3  رهبري راهبردي

هاي توسعه دانشگاه اسالمی از اولویت بندي چالش. 4جدول 
  ندیدگاه مدیران بر اساس آزمون فریدم

  رتبه  میانگین رتبه  متغیر
  1  33/11  بعد عملکردي
  2  17/9  تفکر سیستمی
  3  10/9  نگرش راهبردي

  4  10/9  ي عملیگیرجهت
  5  78/8  ارزشیابی

  6  69/8  ايرویکرد توسعه
  7  68/8  يگیرجهت-تشخیص

  8  62/8  تاکیدات ویژه
  9  24/8  رویکردهاي اصلی
  10  03/8  اياقدامات توسعه
  11  01/8  رديرهبري راهب
  12  00/8  بعد ساختاري
  13  85/7  بعد مفهومی
  14  84/7  یادگیري
  15  66/7  ریزيطرح
  16  90/6  اقدام

  آماره آزمون(فریدمن)
  سطح معناداري  درجه آزادي  خی دو  تعداد
118  342/78  15  0001/0  
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را  توسعه دانشگاه اسالمیهاي چالش میانگین 3جدول 
از نظر مدیران نمونه پژوهش و نیز مقایسه آن با سطوح 

دهد. با توجه به نتایج ) را نشان می3Q) و زیاد (2Qمتوسط (
 ؛ی شدندها به عنوان چالش ارزیاببه دست آمده همۀ مولفه

هاي ولی شدت و حدت آنها متفاوت است. از بین چالش
توسعه دانشگاه اسالمی، تفکر سیستمی، نگرش راهبردي، 

ي عملی به گیرجهتاي، بعد عملکردي و توسعهرویکرد 
عنوان چالش اساسی و جدي توسعه دانشگاه اسالمی 

شود و بعد مفهومی، بعد ساختاري، رویکردهاي قلمداد می
 - اي، تاکیدات ویژه، تشخیصامات توسعهاصلی، اقد

ریزي، اقدام، ارزشیابی، یادگیري و ي، طرحگیرجهت
متوسط توسعه هاي رهبري راهبردي به عنوان چالش

  دانشگاه اسالمی شناسایی شدند. 
 با متغیرها میانگین رتبه مقایسه منظور به ادامه در
 آزمون نتایج شد. استفاده فریدمن آزمون از یکدیگر

 دانشگاه توسعههاي چالش بنديرتبه براي دمنفری
 و ترینمهم داد نشان مدیران دیدگاه از اسالمی
 دیدگاه از اسالمی دانشگاه توسعه چالش تریناساسی
 به مربوط چالش آخرین و است عملکردي بعد مدیران
  ).4 شماره (جدول است اقدام متغیر
 دیدگاه از اسالمی دانشگاه توسعههاي چالش. 2
 فارس استانهاي دانشگاه قلمرو در علمی تئهی اعضاي
 کدامند؟

 اسالمی دانشگاه توسعههاي چالش میانگین ،5 جدول
 مقایسه نیز و پژوهش نمونه علمی تئهی اعضاي نظر از
 با دهد.می نشان را )3Q( زیاد و )2Q( متوسط سطح با آن

 عنوان به ها مولفهۀ هم آمده دست به نتایج به توجه
 متفاوت آنها حدت و شدت ولی ؛شدند ارزیابی چالش
 تفکر اسالمی دانشگاه توسعههاي چالش بین از .است

 - تشخیص عملکردي، بعد و ايتوسعه رویکرد سیستمی،

 سطوح با علمی هیئت اعضاي دیدگاه از اسالمی دانشگاه توسعههاي چالش میانگین مقایسه جهت اينمونه تک تی آزمون نتایج .5 جدول
  )Q2( متوسط و) Q3(زیاد 

انحراف   میانگین متغیر
  استاندارد

حد 
متوسط 

)2Q(  
 درجه آزادي tمقدار 

سطح 
 tمقدار  )3Q(حد زیاد   معناداري

سطح 
  معناداري

  10/0  60/1  4  0001/0  324  09/23 3  73/0  93/3  تفکر سیستمی
  0003/0  04/3 4  0001/0  324  41/20 3  76/0  87/3  نگرش راهبردي
  80/0  24/0 4  0001/0  324  02/27 3  67/0  00/4  ايرویکرد توسعه
  0001/0  52/4 4  0001/0  324  08/22 3  67/0  83/3  بعد مفهومی
  0001/0  93/5 4  0001/0  324  24/16 3  81/0  73/3  بعد ساختاري
  13/0  48/1  4  0001/0  324  89/24 3  77/0  06/4  بعد عملکردي

  006/0  78/2 4  0001/0  324  10/20 3  78/0  87/3  گیري عملیجهت
  03/0  15/2 4  0001/0  324  83/23 3  69/0  91/3  رویکردهاي اصلی
  001/0  25/3 4  0001/0  324  35/23 3  67/0  87/3  اقدامات توسعه اي

  003/0  97/2 4  0001/0  324  15/21 3  74/0  87/3  تاکیدات ویژه
  10/0  61/1  4  0001/0  324  53/22 3  74/0  93/3  گیريجهت- تشخیص

  01/0  56/2 4  0001/0  324  40/22 3  72/0  89/3  ریزيطرح
  0001/0  74/5 4  0001/0  324  81/20 3  67/0  78/3  اقدام

  12/0  55/1 4  0001/0  324  45/21 3  78/0  93/3  ارزشیابی
  07/0  77/1 4  0001/0  324  44/19 3  84/0  91/3  یادگیري

  20/0  27/1  4  0001/0  324  31/20 3  83/0  94/3  رهبري راهبردي
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 به راهبردي رهبري و یادگیري ،ارزشیابی گیري،جهت
 اسالمی دانشگاه توسعه جدي و اساسی چالش عنوان

 بعد مفهومی، بعد راهبردي، نگرش و شدند شناسایی
 اقدامات اصلی، رویکردهاي عملی، يگیرجهت ساختاري،
 عنوان به اقدام، ریزي،طرح ویژه، تاکیدات اي،توسعه
  .شدند ادقلمد اسالمی دانشگاه توسعه متوسطهاي چالش

با ها در ادامه به منظور مقایسه رتبه میانگین مولفه
 آزمون نتایج شد. استفاده فریدمن آزمون از ،یکدیگر
 دانشگاه توسعههاي چالش بنديرتبه براي فریدمن
 داد نشان علمی تئهی اعضاي دیدگاه از اسالمی

 دیدگاه از اسالمی دانشگاه توسعه چالش نتریمهم
 چالش آخرین و است عملکردي بعد علمی تئهی اعضاي
  ).6 شماره (جدول است ساختاري بعد به مربوط
 از که کرد مشاهده توانمی 7 شماره جدول اساس بر
 باالترین اسالمی، دانشگاه توسعههاي چالش ابعاد بین

 ترینپایین و) 99/3( نهادي بعد به متعلق میانگین
  .است) 85/3( فنی بعد به مربوط میانگین

 که این به توجه با 8 شماره جدول مطابق همچنین
 0001/0 سطح در 2 آزادي درجه با) 91/0( ماچلی مقدار
 برقرار کرویت مفروضیه پس؛ است آمده به دست دارمعنا

 و) نیستند برابر گانهسه عوامل هايکواریانس( نیست
 آزادي درجات تعدیل با گروهیدرون آزمون از بنابراین
  .است شده استفاده

 و نهادي (فنی، ابعاد بین معناداري تفاوت آیا. 3
 دیدگاه از اسالمی دانشگاه توسعههاي چالش اجرایی)
 فارس استان هايدانشگاه مدیران و علمی هیات اعضاي
  دارد؟ وجود

 واریانس تحلیل از حاصل نتایج ،9 شماره جدول
 آزمون اساس بر که دهدمی نشان مکرر هاييگیراندازه

هاي توسعه دانشگاه بندي چالشاولویت. 6جدول 
اسالمی از دیدگاه اعضاي هیئت علمی بر اساس آزمون 

  فریدمن

میانگین   متغیر
  رتبه  رتبه

  1  34/10  بعد عملکردي
  2  54/9  ايرویکرد توسعه

  3  32/9  گیريجهت- تشخیص
  4  96/8  رهبري راهبردي

  5  95/8  یادگیري
  6  74/8  تاکیدات ویژه
  7  65/8  طرح ریزي

  8  64/8  گیري عملیجهت
  9  58/8  ارزشیابی

  10  27/8  رویکردهاي اصلی
  11  26/8  تفکر سیستمی
  12  02/8  نگرش راهبردي
  13  85/7  اياقدامات توسعه
  14  7/ 56  بعد مفهومی

  15  23/7  اقدام
  16  13/7  بعد ساختاري

  آماره آزمون (فریدمن)

ح سط  درجه آزادي  خی دو  تعداد
  معناداري

325  788/165  15  0001/0  

  آزمون کرویت ماچلی .8جدول 

 آزمون درون

  گروهی
لیموچ

W  

 خی

  یک

درجه 

  آزادي

سطح 

  معناداري

  0001/0  2  35/39  915/0  سطوح

هاي توسعه میانگین و انحراف استاندارد ابعاد چالش. 7جدول 
  دانشگاه اسالمی

  میانگین  تعداد  ابعاد
انحراف 
  استاندارد

  62/0  85/3  443  فنی
  59/0  90/3  443  نهادي
  61/0  87/3  443  اجرایی
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 آزادي درجه در F)49/4( مقدار ،گیسرهاوسگرین
 ؛است آمده به دست دارمعنا 0001/0 سطح در )442/1(

 بین ،مدیران و علمی تئهی اعضاي دیدگاه از بنابراین
 وجود داريمعنا تفاوت دانشگاه توسعههاي چالش ابعاد
  .دارد
هاي چالش ابعاد بین تفاوت نشد معنادار به توجه با
 بونفرونی تعقیبی آزمون از اسالمی دانشگاه توسعه
 يمعنادار تفاوت )10 (جدول داد نشان نتایج شد. استفاده
 تفاوت اما ؛دارد وجود نهادي بعد با فنی بعد میانگین بین
 اجرایی و نهادي بعد و اجرایی و فنی بعد میانگین بین

هاي چالش که گفت توانمی نتیجه در نیست. يمعنادار
هاي چالش عنوان به فنی،هاي چالش به نسبت نهادي
 اجراییهاي چالش و اندشده شناخته ترجدي و تراساسی

 توانمی دیگر عبارتی به ؛شدند ارزیابی متوسط حد در
 ترتیب به اسالمی دانشگاه توسعههاي چالش که گفت
  .نیف و اجرایی ،نهاديهاي چالش از عبارتند نزولی

  
  بحثگیري و نتیجه
 هاينظام در که ییهاپویایی و هاپیچیدگی تغییرات،
 وجود به حاضر عصر در اجتماعی و سیاسی - اقتصادي

 در که راهکارهایی و هاشیوه تا شده باعث است، آمده
 کارایی شد،می گرفته کار به هاسازمان ادارة براي گذشته
 به اصرار چنان هم که هاییسازمان و بدهد از را خود

 شکست به محکوم دارند، خود قبلی هايروش از استفاده
  ).1395 پور، فرج و (اکرامی شدند نابودي و

 است این ما هايدانشگاه در ایرانی - اسالمی نقش 
 و فرهنگ از جدا تواندنمی ايجامعه هر عالی آموزش که

 رشد به و باشد آن علمی سنت و مکتب و تمدنی سابقه
 جامعه فکري هايقالب و بینیجهان باید دانشگاه برسد.

 آن با سازگاري و ارتباط برقراري رد کرده، درك را
 ارتباط در جامعه هر دانشگاهی آموزشی نظام بکوشد.

 .؛دارد قرار جامعه آن تمدنی و فرهنگی حوزه با تنگاتنگ
 و فکري مبانی اساس بر دانشگاه به باید بنابراین،
 شود نگاه ایرانی تمدنی و فرهنگ حوزه و اسالم اعتقادي
 مهم شرایط از یکی واقع، رد ).1390 شریعتی، و (ایمانی
 اسالمی دانشگاه تحقق کشور، مطلوب آیندة ساختن براي
 با افراد از برخی که ماهیتی آن با نه البته است؛

 و تولید دارعهده دانشگاه اند.کرده درك ودنگريحدم
 و سیاسى اقتصادى، هايقدرت همۀ پایۀ و علم گسترش

 سیاست توانمی علمى اقتدار با .است علم فرهنگى، نفوذ
 تواندمی علم که همچنان ؛در پیش گرفت دنیا در را برتر
 زاده، قربانی و (امینی بینجامد نیز اقتصادي غلبۀ به

 توجه با و قرآن و اسالمی تعالیم اساس بر حال ).1394
 بایستمی اسالمی، ایران فرهنگی و بومی شرایط به

 نیایرا - اسالمی پیشرفت جهت در را کشور هايدانشگاه
 و رنگ که علمی تولید سمت به و درآوریم حرکت به

 هدفی چنین تحقق کنیم. حرکت باشد، داشته دینی بوي
 اسالمی دانشگاه توسعه هايچالش که است این مستلزم
 براي چارچوبی به نیاز منظور بدین؛ شود شناسایی
 احساس اسالمی دانشگاه توسعه هايچالش شناسایی

 و بررسی به پژوهش ینا در اساس این بر شود.می
 دیدگاه از اسالمی دانشگاه توسعههاي چالش شناسایی
   شد. پرداخته علمی تئهی اعضاي و مدیران

  هاي توسعه دانشگاه اسالمیابعاد چالشهاي معناداري تفاوت شاخص -ررهاي مکگیريتحلیل واریانس اندازه. 9جدول 

  منابع

  تغییرات
  شاخص

  مجموع

  مجذورات

درجات 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F 

  سطح

  معناداري

هاي توسعه ابعاد چالش

  دانشگاه اسالمی

 هاوس گرین

  گیسر

25/0  

  

  و 1

442  
25/0  49/4  03/0  
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 بههاي میانگین اساس بر که داد نشان حاصل نتایج
 توسعههاي چالش بین از ،مدیران دیدگاه از آمده دست

 راهبردي، نگرش سیستمی، تفکر اسالمی، دانشگاه
 از و عملی يگیرجهت و عملکردي بعد اي،توسعه رویکرد
 رویکرد سیستمی، تفکر علمی تئهی اعضاي دید

 ي،گیرجهت - تشخیص عملکردي، بعد واي توسعه
 چالش عنوان به راهبردي رهبري و یادگیري ارزشیابی،
 شدند. شناسایی اسالمی دانشگاه توسعه جدي و اساسی
هاي چالش ابعاد بین از که داد نشان نتایج همچنین
 بعد به متعلق میانگین باالترین ،اسالمی دانشگاه توسعه
 در .است فنی بعد به مربوط میانگین ترینپایین و نهادي
 توسعههاي چالش بین از که کرد اشاره توانمی راستا این

 چالش عنوان به کههایی مولفه اغلب اسالمی، دانشگاه
 نگرش سیستمی، (تفکر شدند شناخته اساسی و جدي

 يگیرجهت و عملکردي بعد ،ايتوسعه رویکرد اهبردي،ر
 و زاده (ترك یافته توسعه چارچوب توجه با عملی)
 عواملی عنوان به عوامل این چاپ) زیر اردکانی، هاشمی
 و توسعه شرایط و الزامات جزء آنها وجود که هستند
 و اساسی نقش و شوندمی محسوب دانشگاهی تحقق
   کنند.می ایفا اسالمی شگاهدان توسعه و تحقق در مهمی
 در اصلی موانع )1377( بزاز توکلی راستا، همین در
 نتایج که ؛کرد بررسی را دانشگاه شدن اسالمی مسیر
 هايانگاره طرح.1 شامل اصلی موانع که آن بود از حاکی
 رد .2 ،دانشگاه شدن اسالمی خصوص در ناصواب ذهنی
 به هابحث این طرح دادن نسبت و یادشده هايانگاره

 دین و علم تعارض ادعاي رد .3 .شدن اسالمی مخالفان
 .4 ،اسالمی جمهوري مخالفان به ادعا این دادن نسبت و

 دانشگاه تأکید مورد هايارزش میان همخوانی به اعتقاد
 همکاران و نژادمطهري راستا، همین در .است اسالم، و
 تبارشناسی بر درآمدي عنوان به پژوهشی در )1394(
 اصلی موانع ایران در دانشگاه شدن اسالمی وانعم

 آنان، نظر بنابه که کردند بیان را دانشگاه شدن اسالمی
 نبود از غفلت دانشگاه شدن اسالمی مانع تریناصلی
 براي نیاز مورد الهی شناسیغایت و شناسیهستی تطابق
 دانشگاه طرح و فرهنگی انقالب .است اسالمی دانشگاه
 نمی تلقی دانشگاه اصلیت بر عارضی ماهیتی ،اسالمی

 فرهنگی و دینی اصالت به بازگشتی ماهیت بلکه ،شود
 توجه مورد مدرنیته عارضه با مواجهه در را ایران جامعه
  .دهدمی قرار

 تکنیک یک مثابه به سیستمی تفکر واقع، در
 محیطی و اقتصادي ،اجتماعی ،فنی مشکالت مهندسی،
 آنها ارتباطات ،کندمی یهتجز اساسی عناصر به را پیچیده

 و کندمی ارزیابی را هالتعام این ،کندمی بررسی را
 ترکیب یکپارچه و کامل سیستم یک به را مختلف عناصر
 توانمی سیستمی منظر از حال ).2017 (الحقی، کندمی
 و دانشگاه پویاي سیستم در تحول و تغییر که گفت
 يتفکر دنیازمن ،دانشگاه مندنظام و متعادل توسعه
 درون محیط با سازگاري و يریزبرنامه عمل و نگرآینده
 جامعه نیازهاي به پاسخگویی منظور به دانشگاه بیرونی
 تفکر ی،بینپیش قابل غیر و تحول پر محیط در .است

 راهبرد به دهیشکل براي مناسب رویکردي راهبردي
 ،راهبردي رویکرد واقع، در آید.می حساب به سازمان
 به دستیابی در عواملی چه بفهمد تا سازدمی قادر را مدیر
 چرا و نیست مؤثر یک کدام و است مؤثر نظر مورد اهداف

 آفریند؟می ارزش رجوع ارباب براي مؤثر عوامل چگونه و
 به راهبردي رویکرد طریق از شده ایجاد بصیرت که چرا

 امر این و کندمی کمک موفقیت حیاتی عوامل تشخیص
 نتیجه در و پایداري رقابتی مزیت ایجاد به نهایت در

 چنیجانی، و (یعقوبی شودمیمنجر ها سازمان براي توسعه
 اسالمی دانشگاه سازمانی توسعۀ اساس، این بر ؛)1392
عد سه از متشکل سیستمی مستلزم ساختاري مفهومی،« ب 

 رویکردي متن در بعد سه این که است »عملکردي و
 قرار اسالمی دانشگاه توسعۀ رايب اقدام مبناي راهبردي

نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی براي مقایسه زوجی . 10جدول 
  هاي توسعه دانشگاه اسالمیابعاد چالش

 توسعههاي چالش ابعاد
  اسالمی دانشگاه

  اجرایی  نهادي  فنی

  NS 01/0  1  فنی
  NS  1  01/0  نهادي
  NS  NS  1  اجرایی
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 توانندمی ابعاد این ).1394 معینی، و زاده (ترك گیردمی
 به مناسب رهبري یک با و راهبردي رویکرد یک متن در

 زمینه رفتاري،هاي سیستم توسعه سیستمی الگوي مثابه
 مالحظه کنند. فراهم را اسالمی دانشگاه توسعه و تحقق
 براي بستري هریک دهش ذکرهاي مولفه که شودمی

 نکته آورند.می فراهم اسالمی دانشگاه توسعه و تحقق
 که است نکته این به بردن پی راستا این در مهم
 یک هر و هستند متقابلی روابط داراي یادشده ايمولفه
 گونه هر کهاي گونه به است ارتباط در بقیه با نحوي به

 و خلل ها،مولفه از هریک در ناهماهنگی و خلل
 در و داشت خواهد پی در هامولفه سایر در را ناهماهنگی

 به د.شومی اسالمی دانشگاه توسعه و تحقق مانع نهایت
 دانشگاه توسعۀ جریان که گفت توانمی کلی طور

 مدیران معنادار مشارکت و حمایت با تواندمی اسالمی
 يگیرجهت - تشخیص بر مبتنی و دانشگاهی ارشد
 اجراي و طراحی به و ردبپذی صورت وضعیت درست
 توسعۀ راستاي در کارآمدي و سازندهاي توسعه اقدامات
 چارچوب یک در البته و نجامدابی اسالمی دانشگاه
 تعبیه راهبردي رویکرد بر مبتنی و یادگیرنده سیستمی،

 ارزش به رسیدن براي سازمانی توسعۀ نگاه، این در .دشو
 حرکت ،طرحریزي تشخیص، کارکردهاي باید نظر مورد
 افزایش و ارزشیابی نظر، مورد موقعیت سمت به

 انجام به مطلوب کیفیتی با را دانشگاه یادگیري توانمندي
   ).1394معینی، و زاده (ترك برساند

 گفته پیش موارد تحقق که است این ذکر قابل نکته
 میسر موثر، رهبري بدون ، محیط به پاسخگویی و

 هسته شود،می مشاهده شکل در که همچنان ؛شودنمی
 رهبري .است رهبري بحث، مورد رفتاري نظام مرکزي
 و داخلی محیط یکپارچگی و هماهنگی توانایی مستلزم
 پیچیده اطالعاتی فرآیندهاي مدیریت و سازمان خارجی
 نیاز رهبران این که چرا ؛)2009 ،1فوریه و (جوسته است
 دتوانمی بیشتري احتمال به که حیاتی منابع بر که دارند
 کند، ایجاد تفاوت آتی پایدار موفقیت از اطمینان در

 شرایط این در ).2008 همکاران، و (کراسن کنند تمرکز
                                                
1. Jooste & Fourie 

 مقاصد محیطهاي فرصت بین بتواند باید راهبردي رهبر
 و کند برقرار تناسب (سیستم) سازمان منابع و رهبري
 و بیرونی متحول دنیاي بین مفصل عنوان به را راهبرد
 کار به و دهد توسعهاي گونه به سیستم، یداخل منابع
هاي مطلوبیت تحقق و رقابتی مزیت حصول به که گیرد

 به که تعاملی محیط مدیریت سازواري ارتباط، راهبردي،
 محیط و سیستم آینده و حال وضعیت در نفود منظور
 سازمانی الگوي تغییر طریق این از تا گیردمی صورت
 با تعامل در بتواند آن یدهجهت یا نظر مورد وضعیت
 را خود نظر مورد مطلوب آینده عوامل، و شرایط سایر

  بسازد.
هاي چالش بر غلبه راهکارهاي از برخی ادامه در
 این جمله از که دش ارائه اسالمی دانشگاه توسعه
  د:کر اشاره زیر موارد به توانمی هاچالش

 متعهد، و متخصص انسانی سرمایه توسعه و تامین
 و نظارت ي،ریزبرنامه عالی، آموزش نظام اردهیبازساخت
 مباحث حوزه در صحیح تبلیغات راهبردي، رهبري کنترل،
 و جلسات تشکیل دانشگاه، و حوزه همکاري عقیدتی،
 توسعه یا بهسازي ها،دانشگاه در آزاداندیشیهاي کرسی
 دانشگاه سازيمفهوم و )محتوا بازنگري( درسی برنامه

 گیرد قرار مدنظر بایستمی آنچه طورکلی به اسالمی.
 دانشگاه هايچالش و موانع شناسایی که است این

 اقدامات به کند،می آمادهآنها  رفع براي را زمینه اسالمی
 دستیابی براي الزم آمادگی نیز و دهدمی جهت ايتوسعه

 را ها)دانشگاه شدن (اسالمی اسالمی دانشگاه توسعه به
 تولید به تواندمی حاضر وهشپژ بنابراین ؛کندمی فراهم
 توسعه و عام طوربه دانشگاهی توسعه بومی، دانش

 جهت این از و دکن کمک خاص طوربه اسالمی دانشگاه
 اقدامات بین در بومی دانش بین تعامل و گیريشکل به

 و مدیران که است ضروري بنابراین ؛کند کمک یادشده
 اطالعاتی به عالی آموزش مراکز وها دانشگاه مسئوالن
 دانشگاه توسعه يهاچالش چگونگی و چیستی پیرامون
 دسترسی اثربخش سیستمی نظام یک قالب در اسالمی
 را اسالمی دانشگاه توسعه تحقق زمینه تا باشند داشته
 دانشگاه سازمانی توسعۀ تحقق کلی طور به ؛آورند فراهم
 یافتن جریان و یابیجهت گیري،شکل مستلزم اسالمی
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 متقن، مفهومی زیرمایۀ مبناي بر اثربخش اريرفت نظام
 راستاي در سازنده، عملکردي با و مناسب ساختاري در

 زاده (ترك است اسالمی دانشگاه سازمانی توسعۀ پیشبرد
   ).1394 معینی، و

  پیشنهادات
 کار دستور در اسالمی دانشگاه سازيگفتمان. 1

  .گیرد قرار انریزبرنامه و سیاستگذاران
 جدیت با هادانشگاه در آزاداندیشی هايکرسی ترویج. 2
  .شود گیريپی
 و تحقق براي و مناسب فرهنگی بستر تقویت و ایجاد. 3

 دکر تالش باید زمینه این در اسالمی، دانشگاه توسعه

 و مشترك هنجارهاي و هاارزش اساسی، مفروضات
 شکل اسالمی دانشگاه توسعه و تحقق بارهدر همسویی

 کارگماري، گزینش، براي کارآمد ايسازوکاره و گیرد
 افراد دهی پاداش و عملکرد ارزیابی بهسازي، و آموزش

 اسالمی دانشگاه تحقق و توسعه هايتالش با ارتباط در
 .دشو انجام خوبیه ب
 و حمایت منظور به اثربخش اقدامات اجراي و طراحی. 4

 .اسالمی دانشگاه تحقق و توسعههاي تالش پشتیبانی
 و هابرنامه و هاطرح اجراي کیفیت زمینه ینا در البته
 زیادي اهمیت از مرتبط اقدامات و هافعالیت انجام

  است. برخوردار

  
  منابع
 هايمؤلفه بینیپیش ).1395( عادله ,پور فرج ,محمود ,اکرامی

 .نور پیام دانشگاه کارکنان بینش پایۀ بر سازمانی یادگیري
 ادگیريی در پژوهش پژوهشی،- علمی فصلنامه

 .64-53 ),14(4 ,مجازي و آموزشگاهی
 شدن اسالمی براي راهکارهایی ).1383(بهرام کاظمی، اخوان

 .19- 18 ماره.ش هفتم، سال ،اسالمی دانشگاه ها.دانشگاه
 .)1391( سرایی سوخته حسنی مختار و سیدمهدي آقاپور،

 امام رهبري سیره در اسالمی دانشگاه رویکرد بررسی
 و اسالمی پیشرفت الگوي مطالعات همجل ،)ره( خمینی
  .47- 68صص اول، شماره اول، سال ،ایرانی

 تعالی و تدین ).1394( اهللا وجه زاده، قربانی محمد؛ امینی،
 .انقالب رهبر دیدگاه از اسالمی دانشگاه در معنوي
 .نوزدهم سال .اسالمی دانشگاه در معرفتی مطالعاتی
 .382- 359صص:  .سوم شماره

 تعالی و تدین ).1394( اهللا وجه زاده، قربانی ؛محمد امینی،
 .انقالب رهبر دیدگاه از اسالمی دانشگاه در معنوي
 شماره نوزدهم. سال .اسالمی دانشگاه در معرفتی مطالعاتی

 .382- 359 صص: سوم.
 دانشگاه نقش ).1390(شریعتی،صدرالدین و مهدي ایمانی،

 در معرفتی مطالعات دینی علم تولید رد ایرانی -  اسالمی
 .100- 88صص:  .49 شماره .15سال .اسالمی دانشگاه

 دانشگاه نقش ).1390( صدرالدین شریعتی، و مهدي ایمانی،
 در معرفتی مطالعات دینی علم تولید در ایرانی -  اسالمی
  .100- 88 صص: .49 شماره .15سال .اسالمی دانشگاه

 احمد زاده، آقا عباس؛ پور، عباس امین؛ کراچی، باقري
 آموختگاندانش شایستگی الگوي طراحی ).1391(

 نیازهاي تامین و محوري خدمت براي اسالمی دانشگاه
 3 شماره -  اول سال .اسالمی دانشگاه در مدیریت .جامعه

 .520- 503صص:  .
 ).1391( احمد زاده، آقا ؛عباس پور، عباس ؛امین کراچی، باقري

 دانشگاه آموختگان دانش شایستگی الگوي طراحی
 .جامعه نیازهاي تامین و محوري خدمت براي اسالمی
 صص: .3 شماره -  اول سال .اسالمی دانشگاه در مدیریت

503 -520.  
 توسعههاي چالش تحلیل و شناسایی ).1388( جعفر زاده، ترك

 .یاس راهبرد .سیستمی الگوي یک اسالمی مدیریت
 146- 131صص:  ،19 شماره

 علی دالور، و محمد یمنی، هرا؛ز صباغیان، جعفر؛ زاده، ترك
 هايدانشگاه سازمانی توسعه وضعیت ارزیابی ).1388(

 فصلنامه .تهران در فناوري و تحقیقات علوم، وزارت
 .31ص ،20 شماره اول، سال .ایران عالی آموزش انجمن

 چارچوبی پیشنهاد ).1394( هاجر شهرکی، معینی و زادهترك
 پژوهینمونه( یاسالم دانشگاه توسعۀ براي مفهومی
 توسعه ترویجی علمی فصلنامه انتظامی. علوم دانشگاه
  .53شماره .12دوره .سپلی سازمانی

 و توسعه ).زیرچاپ( جواد سید اردکانی، هاشمی و زادهترك
 توسعههاي چالش شناسایی براي چارچوبی اعتباریابی
 .آموزشی مدیریت در نو رهیافتی مجله .اسالمی دانشگاه

 سرخابی دوزي یمنی محمد و صباغیان زهرا فر؛جع زاده،ترك
 سازمانی توسعۀ موفق تجارب تحلیلی بررسی ).1388(



 1398)، تابستان 25، سال هفتم، شماره اول (پیاپی فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي   90

 

 آموزش انجمن صلنامهف کشور، از خارج هايدانشگاه برخی
  .9-  113 ،ص 3 ،شمارة 2سال ایران، عالی
 اسالمیشدن مسیر در اصلی مانع دو ).1377( جواد بزاز، توکلی

 در معرفتی مطالعات .اسالمی دانشگاه فصلنامه دانشگاه.
 .4 ش .اسالمی دانشگاه

 رویکرد ).1391( فاطمه نجفی، حسین؛ محمد رحمتی،
 در مدیریت بودن اسالمی نمودهاي و هانشانه به توصیفی
 ،1391 زمستان .اسالمی دانشگاه در مدیریت .دانشگاه
 .632 تا 619صص:  . 4 شماره -  اول سال
 توصیفی رویکرد ).1391( فاطمه نجفی، ؛حسین محمد رحمتی،
 .دانشگاه در مدیریت بودن اسالمی نمودهاي و ها نشانه به

 -  اول سال ،1391 زمستان .اسالمی دانشگاه در مدیریت
  .632 تا 619 صص: . 4 شماره
 عبدالرحیم، و دمحمدعلیسی کوثري، توکل مجید؛ رضائیان،
 .دولتی غیر هايدانشگاه هايچالش ).1395( ابراهیم نوه

 .72 ):1395( 1 ،8 ایران عالی آموزش انجمن فصلنامه
 فیروزه مصطفوي، و مجتبی کرباسی، مریم؛ مظاهري، عمیدي

 و اجتماعی فرهنگی،هاي فعالیتهاي چالش ).1390(
 مدیریت .اصفهان پزشکی علوم دانشگاه در تربیتی
  8 شماره 1390 ،8 دوره سالمت اطالعات

 مفهومی الگوي طراحی ).1388( نوید شریفی، و داوود فیض،
 کارت مدل از گیريبهره با اسالمی دانشگاه ارزیابی
 2 شماره .سیزدهم سال اسالمی دانشگاه .متوازن امتیازي

 .46- 28صص:  ). پیاپی(
 راهبردي الگوي ).1395( کاظم منافی، و سیروس ,قنبري

 ).ره( خمینی امام منظر از اسالمی دانشگاه تحقق
 .ششم سال ).پژوهشی- علمی( اسالمی انقالب پژوهشنامه

 .169- 143صص:  .19 شماره

 حاتمی، و هادي محمد همایون، مجید، نژاد، مطهري
 اسالمی موانع تبارشناسی بر درآمدي ).1394( محمدرضا

 و سیاستگذاري قامم بر تأکید با ایران در هادانشگاه شدن
 دانشگاه در معرفتی مطالعات فصلنامه ي،ریزبرنامه
 .سوم شمارة نوزدهم، ،سال 64اسالمی
 محمدرضا حاتمی، و هادي محمد همایون، مجید، مطهرینژاد،

 شدن اسالمی موانع تبارشناسی بر درآمدي). 1394(
 و سیاستگذاري مقام بر تأکید با ایران در هادانشگاه
 دانشگاه در معرفتی مطالعات فصلنامه ي،ریزبرنامه
  .سوم شمارة نوزدهم، ،سال 64اسالمی

 ,بیژن ,عبداللهی ,عبدالرحیم ,ابراهیم نوه ,سمنبر ,زاده ملک
 آموزشی برند ارتقاء مدل طراحی ).1398( مجید ,ضماهنی
 در پژوهش پژوهشی،- علمی فصلنامه .نور پیام دانشگاه
 )),1398 بهار( 4 رهشما( 6 ,مجازي و آموزشگاهی یادگیري

59 -74. DOI: 10.30473/ETL.2019 .5794  
 اسالمی دانشگاه نظریه فرهنگی الگوي ).1392( رضا مهدي،
 دانشگاه در معرفتی مطالعات .مبنایی نظریه پایه بر

 .50- 27 صفحه ،54 شماره ،17 دوره .اسالمی
 بررسی ).1390( محمد چیذري، نادیا؛ عسگري، رضا؛ موحدي،

 پژوهشی عملکرد و تدریس کیفیت بر رگذارتاثی عوامل
 کشاورزي آموزش و ترویج علوم .علمی تئهی اعضاي
 .63- 54صص ،2 شماره ،7جلد .ایران
 بررسی ).1392( اکرم چنیجانی، احمدنیا و نورمحمد یعقوبی،

 انسانی منابع نگهداشت نظام راهبردي رویکرد بین رابطه
 مدیریت .ومیعم هايسازمان در کارکنان سازمانی تعهد و

 .64- 49صص ،7 شماره دوم، سال ،دولتی هايسازمان
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