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)ره( در خصوص دانشگاه،  جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی گذارانیبنبنیادین  یهاشهیاند: چكيده

. در گرددیممحسوب  یامنطقهچارچوب مرجع ارزشمندی برای توسعه آموزش عالی  و دانشگاه در سطح ملی و 

امام راحل در خصوص عوامل مرتبط با توسعه  رگهرباهمین راستا تحقیق حاضر با هدف تدقیق و مداقه در بیانات 

مشخص مبتنی بر رویکرد  طوربهدانشگاه و ترسیم مدل پارادایمی آن صورت پذیرفته است. روش پژوهش کیفی و 

تحقیق را محتوای متنی کتب، مقاالت و مستندات نمایه شده در پرتال امام خمینی  یهانمونهنظریه داده بنیاد است. 

 یهاداده یآورجمع منظوربهیا هدفمند  یاهینظر یریگنمونه. روش دهندیموط به مقاالت تشکیل مرب یهاتیساو 

بوده است. تحلیل  هانمونهی انتخاب اارزشمند امام خمینی در خصوص دانشگاه و توسعه مبن یهادگاهیدسرشار از 

مقوله فرعی شده است. نتایج به دست  14باز و  کد 46ی ریگشکلدر نهایت منجر به  شدهیآورجمعمحتوایی متون 

و شرایط علی توسعه  راهبردهای توسعه دانشگاهدر دیدگاه های بنیانگزار انقالب اسالمی ایران، که  نشان داد آمده

بستر یا زمینه توسعه دانشگاه، پیامدهای توسعه دانشگاه و شرایط ) هامؤلفهدانشگاه از کمیت بیشتری نسبت به سایر 

 می باشندبرخوردار  میانجی توسعه دانشگاه( یا گرمداخله

 

 داده بنیاد. یپردازهینظردانشگاه، توسعه آموزش عالی،  واژگان کليدی:

 

 

 

Email: bdrabbasi@yahoo.com 
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 مقدمه

پیروزی انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینیی)ره(       

تحوالت معاصیر جهیان    نیترمهمدر اواخر قرن بیستم یکی از 

بود که تغییرات وسیعی را در ابعاد متنوع کنش جامعیه اییران   

بنییادین و آرمیانی    یهیا شیه یانداسیتای  در پی داشیت. در  ر 

جمهوری اسیالمی اییران، انقیالب اسیالمی تصیویر       گذارانیبن

از نظام آموزش عالی را پیش رو نهاد کیه در آن عیالوه    یاتازه

بییر نتیجییه مییادی فراینیید تولییید علییم، مخلییو  علییم و خییود 

پژوهشگر نیز مطمح نظر قیرار گرفیت. بیر همیین اسیا ، در      

جمهیوری اسیالمی    گیذار انیی بنانقالبیی   یهاگفتمانراستای 

اصیلی قیدرت در ایجیاد     یهیا کانونایران،  دانشگاه به یکی از 

 یهیا شهیاندتبدیل گردید. پایبندی به  یامنطقهتوسعه ملی و 

)ره( جیز بیا تحلییل مسیتمر بیانیات       ارزشمند امیام خمینیی  

پنهان و ضیمنی   یهامقولهارزشمند ایشان و جستار گشایی از 

)محیب   ایشیان میسیر نخواهید شید     یهیا شیه یاندر موجود د

 .  (1392 ،زادگان و همکاران

دانشگاه در زمینه  یاتوسعه یهاآرماناین رویکرد، به انطبا  

های علمی و فناورانه و اختصاص منابع تدوین و اجرای برنامه

که خود، از لوازم  انجامدیمامام خمینی  یهاشهیاندالزم با 

در شأن ایران اسالمی خواهد بود. ضروری احراز جایگاهی 

چنین تدقیق مفهومی در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، 

)ره( ضرورت دارد.  امام یهاشهیانداجتماعی و اقتصادی 

راهی است که بر  نقشههدف این جستارگشایی، ترسیم 

اسا  آن ماهیت دانشگاه اسالمی، طی مسیر برای نیل به 

نش در سطح ملی و فراملی آن، منابع و امکانات الزم، نحوه ک

شفاف و دقیق مشخص شده  طوربهو الزامات طی این مسیر 

چارچوبی مرجع، تحلیل چشم منزلهبهباشد.  این نقشه راه 

اندازها و راهبردهای توسعه دانشگاه و علم و فناوری در 

 یهاگفتمانگیری از خصوص توسعه آموزش عالی، با الهام

نیادین مستخرج از فرامین و ب یهاارزشبنیادین انقالب و 

جمهوری اسالمی ایران را فراهم  گذارانیبنفرمایشات 

. بدیهی است حرکت در مسیر توسعه علوم و فناوری سازدیم

راه به  ینقشهانقالب اسالمی، که در این  یهاآرمانمنطبق با 

تصویر کشیده شده، راهکار تحقق اهداف واالی نظام 

ی نظام جمعی در قاطبه جمهوری اسالمی، تحقق بصیرت

اسالمی در  –شاکله علمی  یریگشکلعالی و  آموزش

خواهد بود. در  هادانشگاهعالی و  آموزش مؤسساتعملکرد 

این میان دانشگاه آزاد اسالمی که خود نظامی برخاسته از 

اسالمی امام خمینی  -علمی یهادگاهیدانقالب و  یهاآرمان

بس خطیر و مورد انتظار را  ، مسئولیتیرودیم)ره(  به شمار 

. با وجود آنکه در کشدیمدر این جستار گشایی بر دوش 

میان دست آوردهای بعد از انقالب اسالمی گفتمان میزان 

دانشگاه با فرمایشات امام  یاتوسعه یهاتیفعالانطبا  

)ره( کشور ظهور و با اندکی تسامح قدرت یافته  خمینی

 یریگشکللی نیازمند است، لیکن هنوز نظام آموزش عا

به  یدهشکل منظوربهتحقیقاتی متنوع  یهاشیگرا

تر در این گفتمان است. این و واگرایانه ترقیعم یهالیتحل

در سطح دانشگاه آزاد اسالمی که در  ژهیوبهچالش 

خود داعیه توسعه کیفی واحدهای  متأخر یهاگفتمان

داده  کالن خویش قرار یهااستیسدانشگاهی را مد نظر 

است. بر این اسا  تحلیل کیفی فرمایشات  تأملاست، قابل 

 تنهانهامام خمینی در خصوص توسعه نهاد آموزش عالی 

گامی مثبت در ایضاح، جستارگشایی و تدقیق  تواندیم

دانشگاهی  یهاتیفعال یسازشفافمفهومی توسعه دانشگاه و 

علمی  یهاانیجردر کاربرد و تسهیل  مؤثرباشد بلکه گامی 

نضج یافته در بطن انقالب اسالمی را به دنبال خواهد داشت. 

: باشدیمدر پایان این پژوهش به دنبال بررسی اهداف ذیل 

شناسایی شرایط علی توسعه دانشگاه، مستخرج از ( 1

جمهوری اسالمی ایران حضرت امام  گذارانیبنفرمایشات 

، ( شناسایی پدیده محوری توسعه دانشگاه2خمینی)ره(  

جمهوری اسالمی ایران  گذارانیبنمستخرج از فرمایشات 

 یهانهیزمو  بسترهاشناسایی  (3حضرت امام خمینی)ره( 

 گذارانیبنتوسعه دانشگاه، مستخرج از فرمایشات 

 (4)ره(   جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی

و میانجی توسعه دانشگاه،  گرمداخلهشناسایی شرایط 

جمهوری اسالمی ایران  گذارانیبنات مستخرج از فرمایش

یی راهبردهای توسعه شناسا (5)ره(  حضرت امام خمینی

جمهوری  گذارانیبن، مستخرج از فرمایشات دانشگاه
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شناسایی  (6)ره(  اسالمی ایران حضرت امام خمینی

پیامدهای توسعه دانشگاه، مستخرج از فرمایشات 

 خمینی جمهوری اسالمی ایران حضرت امام گذارانیبن

طراحی پارادایم ترسیمی توسعه آموزش عالی بر  (7)ره( 

یا  گرمداخلهاسا  شرایط علی، بستر و زمینه، متغیرهای 

 .راهبردها و پیامدهای توسعه آموزش عالیمیانجی 

در همین راستا مرور بر ادبیات نظری نزدیکترین جهت 

گیری های تحقیقاتی در این راستا را مشخص می نماید: 

در پژوهشی با عنوان (، 1392همکاران )زاده و ینوروز

 فناوری قانون برنامه پنجم ارزیابی و تحلیل بخش علم و»

 : قیانون برنامیهسندینویم «توسعه از منظر اسناد فرادستی

ساله  بیست اندازچشمپنجم توسعه در تحقق اهداف سند 

کلیدی دارد، زیرا این  نقیش شه1400کشور در افق 

 یهایژگیورهنمودی برای  عنوانبهدی است که برنامه سن

از جمله بخش علم و  هابخشرشد و توسعه  کلیی،

پاسخگویی به  هیدف ایین پیژوهش فنیاوری نقیش دارد

این سؤال اساسی است که آیا در قانون برنامه پنجم توسعه 

مورد تأکید در  یهااستیسفناوری به  بخیش علیم و

 سیت؟ توجه شده ا یفرادستاسناد 

میروری »تحقیقی با عنیوان (، 1384) همکارانگودرزی و 

 :سندینویم «آموزش عالی یهاچالشبیر کارکردهیا و 

آموزش عالی به عنوان رکن اصیلی پیشیرفت و توسیعه »

های معضالت و چالش جوامیع در کشیور میا درگییر

این مشکالت باعث  روزافزون. گسترش باشدیممتعددی 

جهانی  یاشرفتهیپو کاهش سهم ایران در  اقتصادی رکود

 یهاپاسخنه از راه  . لیکن حل این مشکالتشده است

مقطعی و مجزا بلکه از یک ایده جامع و فراگیر حاصل 

اصلی  حلراه شودیمبنا به اعتقادی که مطرح . شودیم

فلسفه وجودی  در بیازنگری بیه ماهییت و هاچالشاین 

ه اگر کارکردهای جامع آموزش عالی است به نحوی ک

، مشکالتی از قبیل بازشناسی شود مورد انتظار از آن

عدم  و هادانشگاهمالی  یهایناتواننقصان در پژوهش، 

کاربردی صنعت در سایه  یهادانشتولید نیروی انسانی و 

آموزش عالی و دیگر  زمانهم آن حل شده به پیشیرفت

  .»کشور سرعتی دو چندان خواهد داد های بخش

توصییف و »در تحقیقی با عنیوان (، 1383) تسلیمی

اول،  یهابرنامهعالی طی  آموزش تحلییل رونید بخیش

 دوم و سوم توسیعه اقتصیادی، اجتمیاعی و فرهنگیی

به مطالعه روند آموزش عالی در  «جمهوری اسالمی ایران

اسا   . براندپرداختهتوسعه  اول، دوم و سوم یهابرنامه

 یهابرنامهن پژوهش، بخیش آمیوزش عیالی ای یهاافتهی

در کشور از  یزیربرنامهکل ساختار  تبعبهتوسعه 

تحوالت مفهومی و  و رویکردهیای علمیی و هاافتیره

همچنیان  یزیربرنامهپارادایمی در دانش و اندیشه جهانی 

 یشناختروش یهایکاستدارد و به همین دلیل،  فاصیله

به  توانیم یرای نمونیهکیه ب شودیمدر آن دیده 

روند گذشته، نهادینه  اسا  برغیرعلمی  یهاینیبشیپ

 یهاطیمحمداوم، نبود ارزشیابی  نشدن نظیام ارزشییابی

 نفعیان دربیرونی و درونی، مشارکت نداشتن کلییه ذی

گیران به جمع و تقلیل مجموعه تصمیم یزیربرنامهفرایند 

و تدوین نشدن  یزیربرنامه کیوچکی از اعضیای کمیتیه

 . کرد کلیدی عملکرد اشاره یهاشاخص

(، در تحقیقی با عنوان 1395) زادهفیشرنژاد و بزرگ

آموزش عالی  یهایمشخطاجرایی  ریتأثمطالعه و بررسی 

سوم و چهارم و پنجم  یهابرنامهکشور با توجه به ارزیابی 

توسعه جمهوری اسالمی ایران بر عملکرد وزارت علوم و 

قیقات و فناوری بر این باورند که کیفیت مداری در تح

 یمشخطمحوری اجرای  یمقوله عنوانبهآموزش عالی 

توسعه علم و فناوری بر مبنای شرایط علی  یهابرنامه

. شوندیممدیریت راهبردی آموزش عالی در جامعه محقق 

نظام علم و فناوری  یبروندادهاتوسعه متوازن دروندادها و 

 یهابرنامه یمشخطهای تالش برای اجرای شامل پیامد

مالی  یهارساختیزتوسعه علم و فناوری با در نظر گرفتن 

به تحقق پیامدها یا  منجرو انسانی، طراحی تبیین شده و 

 . شوندیمعلم و فناوری  یهایمشخطتحقق 

(، با بررسی تحلیل مضمونی 1394درخشه و همکاران )

به این نتیجه  یاخامنه اهللتیآ یهاشهیانداعتماد در 
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دست یافتند که سه مضمون اصلی و فراگیری که از 

رهبری انقالب  یشهیاندتحلیل مضمونی اعتماد در 

: اعتماد مقابل از اندعبارتاست  آمده دست بهاسالمی 

است، اعتماد عمومی ضروری است و کاهش اثربخش 

. در تحقیقی گرددیماعتماد موجب زوال نظام سیاسی 

(، با بررسی تحلیل 1394) همکارانفتح الهی و  دیگر،

توسعه ایران با توجه به  گانهپنج یهابرنامهمحتوایی 

الگوهای حکمرانی آموزش عالی به این نتایج  یهامقوله

، در برنامه دوم گرادولتدر برنامه اول الگوی رسیدند که 

و بازار محور، در برنامه سوم و چهارم  گرادولتالگوی 

و زیر  هامقولهومبولتی و در برنامه پنجم الگوی ه

الگوی بازار گرا از کمیت بیشتری برخوردار  یهامقوله

 است. 

 کارروش 

کیفیی اسیت کیه در آن بیا      یامطالعیه تحقیق حاضیر  

ییا داده بنییاد بیه ارا یه      یانهیزماستفاده از رویکرد نظریه 

 یهیا شهیاندمدل پارادایمی توسعه آموزش عالی مبتنی بر 

ره( ) جمهییوری اسییالمی ایییران امییام خمینییی گییذارانیییبن

پرداختییه شییده اسییت. رویکییرد نظریییه داده بنیییاد، نییوعی 

و  روشیمند  ییهاگامن محقق آپژوهش کیفی است که در 

تییا   کنید یمی سیسیتماتیک بیرای پدییده میورد نظییر طیی      

 در خصییوص پدیییده مییورد نظییر ایجییاد نماییید  یاهییینظر

امعه و نمونیه تحقییق   . در همین راستا ج(2007 ،کرسول)

)ره(،  مدون مستخرج از پورتیال امیام خمینیی    یامجموعه

صحیفه نور، مقاالت منتشره در مجیالت معتبیر    یهادهیگز

وییژه در خصیوص آمیوزش عیالی،      طوربهداخلی است که 

 یریی گشیکل دانشگاه، ماهیت دانشگاه و عوامل اثرگذار بیر  

. انید آمیده دردانشگاه اسالمی بیان شده و به رشیته تحرییر   

در این تحقیق، هدفمند یا تئوریک است  یریگنمونهروش 

از  سرشیار  ییهیا بخیش که در آن محقق در متن به دنبال 

 هیا دادهاطالعات در خصوص پدیده مورد نظر است. تحلیل 

در تحقیییق حاضییر بییا اسییتفاده از روش  تحلیییل محتییوای 

نظیری انجیام    یکدگیذار از  سیه شیکل    اسیتفاده کیفی با 

 باز در معنای عام خود فراینید تحلیلیی   یکدگذار. پذیرفت

و ابعیاد   هیا یژگی یوو کشیف   یبندطبقهمفاهیم،  یگذارنام

میداوم )االکلنگیی(    یاسهیمقابا استفاده از  هاداده در هاآن

است که در آن محقق مفاهیم را از زوایای مختلفی بررسی 

تا دیدگاهی در خصوص اهمیت و جایگیاه مفیاهیم    کندیم

 . (1392 ،)محب زادگان و همکاران ا کندپید

فرایندی ذهنی و موشکافانه اسیت کیه    محوری، یکدگذار

اصیلی و   یهیا مقولیه در آن بین مقوله یا پدییده محیوری،   

بیه   هیا مقولیه فرعی ارتباط برقرار شده و سبب تجزیه ایین  

، راهبردهیا، پیامییدها  یانیه یزم، گیر مداخلیه شیرایط علیی،   

ی فرایندی تفسیری اسیت کیه   گزینش یکدگذار. گرددیم

، گییرمداخلییهگانییه علییی،  5ارتبییاط علییی بییین محورهییای 

، راهبردها و پیامیدها را در ییک میدل نظیری ییا      یانهیزم

تشیکیل   یانهیزمپارادایم ترسیمی که اسا  آن را تئوری 

(. 2008، نیاشیتراو  و کیورب  ) دهید یمی ، نشیان  دهید یم

مفیاهیمی  حاصل این فرایند در تحقیق حاضیر مضیامین و   

جمهیوری اسیالمی    گذارانیبنمستخرج از بیانات ارزشمند 

آشیکار ییا ضیمنی بیا پدییده  توسیعه        یاگونیه بهاست که 

اصیلی   یهیا مقولیه  اصطالحاًآموزش عالی ارتباط داشته و  

اصلی در نهاییت   یهامقولهاین  .شوندیماین بیانات نامیده 

 یاونیه گبیه به تدوین سیاختار ترکیبیی داده بنییاد      منجر

عیالی از دییدگاه امیام راحیل      آموزشمنطقی مدل توسعه 

 گردیدند.

 هاافتهی

استخراج مضامین توسعه آموزش عالی با  تدقیق 

 46 یریگشکلمنجر به امام راحل،  یهاشهیاندکیفی در 

کد باز گردید که در فرایند کدگذاری محوری و گزینشی، 

ار گرفتند. گانه تحقیق قر 3 سؤاالتمبنایی برای پاسخ به 

توسعه دانشگاه، مستخرج از  یعوامل علبررسی  منظوربه

حضرت امام  رانیا یاسالم یجمهور گذارانیبن شاتیفرما

 1محوری به شرح جدول شماره  یکدگذاراز )ره(  ینیخم

در همین راستا  شرایط علی که عامل اصلی  استفاده شد.

)توسعه آموزش عالی(  آمدن پدیده مورد نظر وجود به

کد  10امام خمینی هستند، در  گهربارمستخرج از بیانات 
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 گردیدند. یبندطبقهدانشگاه، و تلقی از علم و فناوری مقوله اصلی استقالل دانشگاه، نحوه مدیریت  3باز و 

 مربوط به عوامل علی یهامقوله. کدهای باز و 1جدول شماره 

 هامقوله کدهای باز

 شرایط علی

 ق و غربنداشتن وابستگی به شر

 دانشگاه استقالل
 داشتن فرهنگ مستقل علمی و فناوری

معنوی، علم و دانش و  یخودسازاستعمارگر،  یهاقدرتعدم وابستگی فکری به 

 آگاهی و تخصص

 پیامدهای سست گرفتن دانشگاه: نابودی جامعه است

 نحوه مدیریت دانشگاه

اکمیت و بینش و منش اسالمی: تغییر ساختار دانشگاه و آموزش عالی بر مبنای ح

 کندیمدانشگاه یک کشور را اصالح یا تباه 

 دانشگاه مکان تصمیم سازی و تحول در جامعه

 دانشگاه مسئول اصالحات اجتماعی است.

 کسب فناوری نباید سبب تضعیف دین گردد.

هدایت فکری و اجتماعی مردم  ، تهذیب نفس و بکار گیری علم و دانش براییآموزعلم تلقی از علم و فناوری

 جامعه

توسعه دانشگاه، مستخرج  یمحور دهیپدپاسخ به  منظوربه

حضیرت   رانیی ا یاسیالم  یجمهور گذارانیبن شاتیاز فرما

از کدگیذاری محیوری بیه شیرح جیدول      )ره(  ینیامام خم

کیه حادثیه ییا     پدییده محیوری  استفاده گردیید.   2شماره 

 یهیا کینش ییا   هیا کینش پدیده اصلی است که یک سری 

متقابل بیرای کنتیرل ییا اداره آن وجیود دارد، در مطالعیه      

حاضر توسعه آموزش عالی/ آموزش عالی اسیت. در همیین   

ن مورد تحلییل و  آ)ره( در خصوص  امام یهادگاهیدرابطه 

بررسی عمیق قرارگرفته است. نتایج مربیوط بیه اسیتخراج    

مقولیه    3و  کد باز 6 یبندطبقهو  یگذارنامکدهای باز به 

ابعاد هستی شناسانه، شناخت شناسیانه و ارزش شناسیانه   

پدیده محیوری توسیعه آمیوزش عیالی مبتنیی بیر بیانیات        

 جمهوری اسالمی ایران گردید. گذارانیبن

 . کدهای باز و مقوالت مربوط به پدیده محوری2جدول شماره 

 کدهای باز هامقوله پدیده محوری

 

 

 

 توسعه دانشگاه

 دانشگاه کارخانه آدم سازی زش شناسانهفلسفه ار

 عرفانی یشناسجهانماهیت معرفتی دانشگاه مبتنی بر  فلسفه هستی شناسانه

 اجتماعی دانشگاه  مبتنی بر  استقالل و عزت جامعه -ماهیت سیاسی فلسفه هستی شناسانه

 توحیدی است( روشاندنبالهخلقی  شأنخلقی دانشگاه: ) شأنتوحیدی و  شأن فلسفه شناخت شناسانه

 از دانشگاه است که باید مقدرات یک ملت تعیین گردد فلسفه  شناخت شناسانه

 دانشگاه کلید روشنگری جامعه ارز شناسانهفلسفه 

توسعه دانشگاه،  یهانهیزمو  بسترهابررسی  منظوربه

 رانیا یاسالم یجمهور گذارانیبن شاتیمستخرج از فرما

محوری به شرح  یکدگذاراز )ره(  ینیحضرت امام خم

: یک سری بستر یا زمینهاستفاده شد.  3جدول شماره 

کند و ی داللت میادهیپداست که به  ییهایژگیوشرایط و 

محل حوادث  و وقایع مرتبط با پدیده محوری است که در 

آن کنش  متقابل برای کنترل، نظارت یا مدیریت پدیده 

در این مطالعه  یانهیزم. شرایط ردیپذیمصورت 

عالی  آموزشامام راحل در خصوص بستر رشد  یهادگاهید

اجتماعی  -مقوله بستر فرهنگی 2و  کد باز 5است که در 

 شده است. یبندطبقه یالمللنیب -و سیاسی

 

 . کدهای باز و مقوالت مربوط به بستر یا زمینه3جدول شماره

 هامقوله کدهای باز
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 سیاسی دانشگاه -اعیاجتم -ابعاد متعامل فرهنگی

 شرایط فرهنگی اجتماعی توسعه دانشگاه

 دیدگاه فرهنگی دانشگاه: فرهنگی تجربی و عینی است تا محض و نظری

طالب علوم دینی و دانشجویان با هم روابط دوستانه و فعاالنه داشته باشند و بر اساس »

تمام ابعادش، به  به دست آمدن استقالل و آزادی و خلع ید غاصبان از حقوق ملت در

 «سایر طبقات ملت بپیوندند...

را از این خواب مرگبار  هارفتهبر شما جوانان روشنفکر است که از پا ننشینید تا خواب »

 فرهنگیباستعمارگران و پیروان و  یهاتیجناو  هاانتیخبرانگیزانید و با فاش کردن 

 «...دیینمارا آگاه  هازده، غفلت هاآن
 توسعه دانشگاه یالمللنیبی شرایط سیاس

 پیوند سرنوشت انقالب، اسالم با سرنوشت دانشگاه

 

بر  یتوسعه آموزش عال یمیترس میپارادابرای بررسی 

 ای گرمداخله یرهایمتغ نه،یبستر و زم ،یعل طیاسا  شرا

 یکدگذاراز توسعه آموزش  یامدهایراهبردها و پ یانجیم

ن ای استفاده شد. 1ره انتخابی/ گزینشی به شرح شکل شما

ست که در االگوی داده بنیاد  یپردازهینظرمرحله، مرحله 

ت بر محور که سایر مقوال ، مقوله محوری راپردازهینظرآن 

  طوربه، دهندیمآن قرار گرفته و کلیتی را تشکیل 

 

 

روشمند انتخاب و الگویی پارادایمی بر مبنای ارتباطات 

مینه، راهبردها و پیامدها علی بین عوامل علی، بستر و ز

. نتیجه این بخش ارا ه یک نظریه مبنایی سازدیمبرقرار 

به شکل ترسیمی است که خود شرحی انتزاعی از پدیده 

ای )استراو  و بر اسا  تجزیه تحلیل مداقهمورد نظر 

بر اسا   شده ارا همدل ترسیمی  .(2008کوربین، 

ری اسالمی به جمهو گذارانیبنمضامین موجود در بیانات 

 است. 1شرح شکل شماره 

 

 امام خمینی یهاشهیاندالگوی پاردایمی  بر اساس. مدل توسعه آموزش عالی 1شکل 

 یريگجهينتو  بحث

بار العه حاضر تحلیل کیفی بیانات گهرمطهدف از      

جمهوری اسالمی ایران در خصوص توسعه  گذارانیبن

ر بیانات امام راحل در دانشگاه و استخراج مضامین نهفته د

، راهبردها و گرمداخله، متغیرهای هانهیزمخصوص علل، 

 یهانهیزمپیامدهای توسعه دانشگاه است تا به این وسیله 
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( و ترسیم مدل یانهیزم) نظریه مبنایی یریگشکل

 گردد.  ریپذامکانپارادایمی حاصل از آن 

 اذعان توانیمحاصل از پژوهش  یهاافتهیدر تبیین 

 که است موضوعی عالی آموزش جهان سراسر داشت که در

 ظهور جامعه است. روزافزون تغییرات معرض در

 روزافزون توسعه ،شدنیجهان، تحوالت محوردانش

 ،شدنیجهان از ناشی فزاینده رقابتی فشارهای و اقتصادی

 زمینه در اصالحات راستای در گوناگون یهاتالشمحرك 

همسو با  .است شده الیع آموزش معاصر یهانظام

 توانیم( نیز 1394محب زادگان و همکاران ) یهاافتهی

اصلی قدرت  یهاکانوندانشگاه به یکی از اذعان داشت که 

تبدیل شده است. پایبندی  یامنطقهدر ایجاد توسعه ملی و 

)ره( جز با تحلیل  ارزشمند امام خمینی یهاشهیاندبه 

 یهامقولهستار گشایی از مستمر بیانات ارزشمند ایشان و ج

ایشان میسر نخواهد  یهاشهیاندپنهان و ضمنی موجود در 

  .شد

استخراج مضامین نهفته در بیانات امام خمینی و 

چارچوب مرجعی  منزلهبهدر خصوص آن،  یپردازهینظر

برای مقایسه عملکرد دانشگاه، نقشه راه توسعه دانشگاه و 

. آوردیمرا فراهم  توسعه بر مبنای آن یهاشاخصتدوین 

 46 یریگشکلمطالعه و تحلیل کیفی فرمایشات منجر به 

مقوله محوری گردید. در همین راستا،  14)آزاد( و  باز کد

نظریه داده بنیاد ایجاد شبکه علی از  یریگشکلهسته 

بر پدیده محوری و حیاتی به نام توسعه  رگذاریتأثعوامل 

فلسفی هستی که امام راحل در بنیاد  استدانشگاه 

. کندیمیاد  یسازانسانکارخانه  عنوانبهشناسانه از آن 

، توسعه یسازانساناندیشه محوری ایشان در باب 

و تعاملی، کارکنان، اساتید، دانشجویان، مدیران  جانبههمه

امام خمینی،  گهربار داتیتأکو نیز آحاد جامعه است. در 

دینی چون  نهادهای ژهیوبهمشارکت دانشگاه و جامعه و 

حوزه، عاملی برای بیداری فطرت الهی و شکوفایی ذات 

. گرددیماسالمی تعلیم و تربیت دانشگاهی محسوب 

عاملی برای ارتقا و  مثابهبهایشان همچنین با طرح دانشگاه 

حتی تباهی کل جامعه به اهمیت حیاتی این نهاد و 

. ندیفرمایم دیتأکدر مدیریت آن  یریپذتیمسئولضرورت 

مدیریت در این نهاد صدمات  ءکه سو ه طوریب

و  یسازماندرونبه شاکله اجتماع  یریناپذجبران

 . آوردیمو فساد و تباهی دانشگاه وارد  یسازمانبرون

تبیین کرد  توانیم( 1383تسلیمی ) یهاافتهیهمسو با 

کل  تبعبهتوسعه  یهابرنامهبخیش آمیوزش عیالی  که 

و رویکردهیای  هاافتیرهکشور از در  یزیربرنامهساختار 

تحوالت مفهومی و پارادایمی در دانش و اندیشه  علمیی و

دارد و به همین  همچنیان فاصیله یزیربرنامهجهانی 

کیه  شودیمدر آن دیده  یشناختروش یهایکاستدلیل، 

 اسا  برغیرعلمی  یهاینیبشیپبه  توانیم بیرای نمونیه

مداوم، نبود  نظیام ارزشییابی روند گذشته، نهادینه نشدن

بیرونی و درونی، مشارکت نداشتن  یهاطیمحارزشیابی 

و تقلیل مجموعه  یزیربرنامهفرایند  کلییه ذینفعیان در

 تصمیم گیران به جمع کیوچکی از اعضیای کمیتیه

کلیدی عملکرد  یهاشاخصو تدوین نشدن  یزیربرنامه

تح الهی و .  همچنین  در تحقیقی دیگر، فکرد اشاره

 یهابرنامه(، با بررسی تحلیل محتوایی 1394) همکاران

الگوهای  یهامقولهتوسعه ایران با توجه به  گانهپنج

حکمرانی آموزش عالی به این نتایج رسیدند که در برنامه 

و بازار  گرادولت، در برنامه دوم الگوی گرادولتاول الگوی 

بولتی و در محور، در برنامه سوم و چهارم الگوی هوم

الگوی بازار گرا از  یهامقولهو زیر  هامقولهبرنامه پنجم 

 کمیت بیشتری برخوردار است. 

امام خمینی در راستای تبیین عوامل ارتقا توسعه این نهاد 

بیش از هر عاملی بر استقالل و اتکا بر علم اسالمی و 

. در فرمایشات ایشان  علم جویی ورزندیم دیتأک شدهیبوم

ر کشورهای بیگانه ضرورت دارد. لیکن ماهیت حتی د

انتقال علم و فناوری نباید در نهایت به انزوای فکری و 

انسانی در تولیدات علمی منجر گردد. در  یهاهیسرما

بنیادین امام راحل استخراج  یهاشهیاندتحلیل مضامین 

مفاهیم دین ورزی در دانشگاه، تولیدات دانشگاه و 

 یهاآموزهاز ضرورت کاربرد اسالمی نشان  یهاکنش
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بر تربیت منابع انسانی و  رگذاریتأثکلید  عنوانبهاسالمی 

 دارد.  یالمللنیبدانشگاه در مجامع  شأنارتقا 

 بعدی تحقیقات انجام راستای در پیشنهادهایی پایان در

 یهامقوله ریز و هامقوله به توجه با تا شودیم پیشنهاد

 استقالل موجود وضعیت با هرابط تحقیقی در حاضر، تحقیق

 نآ و داد ایران انجام کشور عالی آموزش نظام در دانشگاهی

 یاقاره و یامنطقه بعد در کشورها سایر وضعیت با را

 .نمود مقایسه

References 

Bozorg Nedzad A, Sharifzadeh, F 2016, 

The Study of the Impact of 

Implementation of Higher Education 

Policies in Iran Based on the Evaluation of 

Third, Fourth and Fifth Development 

Plans of the Islamic Republic of Iran on 

the Performance of the Ministry of Science 

and Research and Technology, Research 

in Educational Systems, Vol.10, No. 33.[in 

Persian]. 

Derakhshe G, Eftekhari A, Radadi M 

2015, Thematic Analysis of Trust in 

Ayatollah Khamenei's Thought, 

Contemporary Political Queries, Institute 

for Humanities and Cultural Studies, 

Vol.6, no.3, pp. 53-72. [in Persian]. 

Fataolahi A, Yemani M, Sabaghian Z, et 

all 2015, Content Analysis of Iran's Five 

Development Plans According to Higher 

Education Governance Patterns, Journal of 

the Iranian Higher Education Association, 

Vol. 6, No. 4. [in Persian]. 

 

 

 

 

 

Goodarzi A, Al-Rasool Sl, Alaipour, A 

2005, An overview of the functions and 

challenges of higher education, Journal of 

Infrastructure Strategies, no.1.[in Persian]. 

Mohebzadegan Y, Pardakhtchi M, 

Ghahremani M, et al 2013, Developing a 

Model for Faculty Members' Growth with 

a Data-Based Theory Approach, Quarterly 

Journal of Research and Planning in 

Higher Education, No. 70, pp. 25-25. [in 

Persian]. 

Norouzizadeh R, Shafi Zadeh H, Rohani S 

2013, Evaluating and Analyzing the 

Science and Technology Section of the 

Fifth Development Plan Law from the 

Perspective on Extradition Documents, 

Radford Quarterly, Twenty-Second Year, 

No. 66, pp. 285-314. [in Persian]. 

Strauss A, Corbin, J 2008. 

Translated by Mohammadi, Biok, Tehran: 

Human Science & Cultural Studies Center 

Publication [in Persian]. 

Taslimi, M 2004, Description and Analysis 

of Higher Education Sector Trend during 

the First, Second and Third Development 

Plans of the Islamic Republic of Iran, 

Cultural and Scientific Supervision and 

Evaluation Board of Higher Cultural 

Revolution Council, Research in 

Educational Systems, Research in 

Educational Systems, Vol.10, No.33. [in 

Persian]. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                190                                                                                                                                                             و عباسیشریفی 

 

 99، تابستان2شماره ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

Theme Analysis of the Ideas of the Founder of Iran Islamic 

Revolution in the Field of Higher Education Development Using  

Grounded theory Approach 
 

 

Hosein Sharifi: Faculty Member, Department of Political Science, Islamic Azad 

University, Rasht, Iran.  
 

Badri Abasi*: Faculty Member, Department of Management, Islamic Azad University, 

Bandar Anzali, Iran. 

 
*Corresponding author: Faculty Member, Department of Management, Islamic Azad 

University, Bandar Anzali, Iran. 

 

               

Email: bdrabbasi@yahoo.com 

 

 

Abstract: Imam Khomeini's fundamental ideas about university have been 

valuable reference framework for the development of higher education and 

university at the national and regional level. In this regard, the present study 

aimed at examining Imam Rachel's statements about factors related to 

university development and drawing a paradigmatic model. The research 

method was qualitative and specifically based on the data theory approach. 

The research samples were the textual content of the books, articles and 

documentation indexed in Imam Khomeini's portal and the sites of the 

articles. Theoretical or purposive sampling method was used to collect data 

from Imam Khomeini's valuable views on university and development. 

Content analysis of the collected texts eventually led to the formation of 46 

open source and 14 subcategories. The results showed that in the Higher 

Education Development Program, university development strategies, the 

central focus of university development and the conditions of causal 

development of the university were more quantitative than other components 

including university development context, university development 

consequences and intervening or mediating conditions. 

Key words: University, Higher Education Development, Foundation Data 

Theory. 
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