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سعیدی1

چکیده
هدف :اين پژوهش شناسايي عوامل مؤثر بر اسالمي شدن دانشگاهها از منظر دانشجويان بود كه در زمرۀ
پژوهشهاي كاربردي است .روش :در اين تحقيق از روش آميخته استفاده شد .در مرحلة اول ،ضمن مطالعة ادبيات
موضوع ،با  19نفر از دانشجويان كه با روش هدفمند انتخاب شده بودند ،تا رسيدن به اشباع نظري ،مصاحبة نيمه
ساختاريافته انجام شد و مدل اولية عوامل مؤثر بر اسالمي شدن دانشگاهها با روش تحليل محتوا به دست آمد.
یافتهها :بر اساس شاخصهاي مستخرج از مرحلة قبل ،پرسشنامهاي طراحي و در بين پنج نفر از دانشجويان بسيجي
كه با روش گلوله برفي انتخاب شده بودند ،توزيع شد .با انجام دو مرحلة دلفي ،مدل اصالح شده حاصل شد .در
مرحلة سوم براي اعتباربخشي مدل ،از معادالت ساختاري و نرم افزار ليزرل استفاده شد و پرسشنامهاي تدوين و در
بين  390نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال توزيع شد .نتیجهگیری :مدل نهايي با 22
شاخص در پنج مؤلفه (عوامل استادمحور ،عوامل دانشجومحور ،عوامل فرهنگي ،عوامل ساختاري و عوامل
آموزشي) حاصل شد.
واژگان کلیدی :دانشگاه اسالمي ،شاخصهاي دانشگاه اسالمي ،دانشگاه آزاد اسالمي.
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الف) مقدمه
يكي از اصليترين مراكزي كه بعد از نظام آموزش و پرورش ميتواند روحية نوآوري و خالقيت را در نسل جوان به
وجود آورد و موجب افزايش اعتماد به نفس آنان شود ،دانشگاه است .با شكلگيري و توسعة دانشگاهها در غرب و
انتقال نظام دانشگاهي به شرق ،اگرچه كاركردهاي دانشگاه دچار تغييراتي شد ،ولي شاخصهاي فرهنگي آن،
تغييرات چشمگيري نيافت(فضلالهي و زماني .)1390 ،فرهنگ دانشگاهي يكي از مهمترين خردهفرهنگهاي تأثيرگذار بر
فرهنگ يك جامعه است(ابراهيمي و همكاران )1394 ،كه متأسفانه اسالمي شدن اين فرهنگ در فرايند توسعة علمي كشور
و ارزيابي نظام آموزش عالي ايران ،به نحو مطلوبي مورد توجه قرار
جعفري2017 ،؛ ترکزاده و همكاران2019 ،؛ قرايي)2015 ،

نگرفته(زائري و همكاران2016 ،؛ مروّتي و همكاران2013 ،؛

و نتيجة آن اين است كه دانشآموختگان دانشگاهي بيش از توجه به

ارزشهاي ديني حاكم بر جامعه ،مسئوليت اجتماعي و منفعت ملي ،به فكر منافع شخصي و پيشرفت فردي ميباشند.
همچنين يكي از مجاري نفوذ فرهنگ بيگانه به كشور ،دانشگاه است كه در صورت عدم توجه به اسالمي كردن و
نيز بيتوجهي به مديريت و كنترل آن ،موجب حضور فرهنگ غربي در كشور خواهد شد(فراستخواه و آبساالن .)1396 ،در
نهايت ،به عنوان مهمترين دليل نياز به اسالمي شدن دانشگاهها ميتوان به فرمايشات رهبري اشاره كرد كه به طور
مكرر به اين موضوع اشاره فرموده و لزوم بهره بردن از ظرفيت دانشگاهها را براي ايجاد تمدن نوين اسالمي تذكر
دادهاند(نجاران طوسي و همكاران .)1396 ،بنابر اين ،براي اينكه يك دانشگاه بتواند رسالت خود را به سرانجام برساند بايد به
دانشگاه اسالمي تبديل شود(هاشمي .)2020 ،به همين دليل ،تدوين الگوي دانشگاهي بومي متناسب با فرهنگ ايراني
اسالمي ،از مهمترين نيازهاي جامعة اسالمي ايران است(حميديا و ميركمالي .)1398 ،لذا اين پژوهش بر آن است كه عوامل
مؤثر بر اسالمي شدن دانشگاهها و همچنين شاخصهاي دانشگاه اسالمي را از منظر دانشجويان ،شناسايي و تبيين كند.
ب) مباني نظری و پیشینة پژوهش
امروزه در جهان ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به عنوان يكي از حساسترين سازمانها ،نيازمند توجه

ويژهاند(صفيان و

همكاران)1398 ،؛ زيرا در هر جامعهاي دانشگاهها و نظام آموزشي رابطة تنگاتنگي با فرهنگ ،سابقة تمدن ،جهانبيني و مكاتب
فكري آن جامعه دارند .در ايران نيز بعد از پيروزي انقالب اسالمي ،ادبيات اسالمي جايگاه ويژهاي در تمام امور جامعه ،به
خصوص دانشگاهها پيدا كرد و نوع جديدي از سازمانها به وجود آمدند كه ادبيات اسالمي ،روح حاكم بر آنها بود .به همين
دليل ،به فرمان امام خميني ،ستاد انقالب فرهنگي در سال  1359و سپس شوراي عالي انقالب فرهنگي در سال  1363با هدف
تحول در نظام آموزش عالي و اسالمي شدن دانشگاهها تشكيل شد .دانشگاهها بعد از انقالب ،به عنوان مهمترين كانون فعاليت
و گفتمانها شناخته شدند و كنترل و مديريت دانشگاهها(فراستخواه و آبساالن )1396 ،و همچنين نوع جهتگيري و ميزان بهرهوري آنها
يكي از دغدغههاي اصلي رهبران نظام اسالمي و همينطور مديران ارشد نظام آموزش عالي

بوده است(نجاران طوسي و همكاران،

 .)1396امروزه در دانشگاههاي ايران بيشتر به نوآوري در علوم تجربي و همينطور فنّاوريهاي جديد توجه شده و به علوم انساني
بيمهري شده است .متأسفانه با گذشت بيش از چهار دهه از انقالب اسالمي و سه دهه از انقالب فرهنگي ،به علت برداشتهاي
مختلف از دانشگاه اسالمي و فقدان يك مدل جامع ،چالشهاي جدّي در اين بحث وجود دارد(.ركني)1391 ،
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اگر دانشگاهها متناسب با مباني و ارزشهاي اسالمي باشند ،ميتوان با تربيت متفكران ،معلمان و مديران آينده به ترويج و
تعميم ارزشهاي اسالمي در جامعه مبادرت ورزيد .همچنين با ايجاد دانشگاه اسالمي ،احكام و قوانين اسالم و قرآن در جامعة
اسالمي اجرا ميشوند كه اگر با اختيار و انگيزش همراه باشد ،موفقيت بيشتري خواهد يافت .در دانشگاه اسالمي ،دانشگاهيان از
تعهد و تخصص كافي برخوردارند .آن دو به منزلة دو بازوي مكمّل هماند كه با رشد علمي و تهذيب نفس ،در پيشبرد هدايت
فكري و اجتماعي مردم عمل ميكنند .در دانشگاه اسالمي ،پايبندي به اخالق اسالمي نيز حائز اهميت است(رونقي )1398 ،و مباني
خداشناختي ،جهانشناختي و انسانشناختي مكتب اسالمي با آن پيوند خورده است كه هم به نيازهاي معرفتي و هم به نيازهاي
غير معرفتي دانشجويان پاسخ ميدهد(پورمجرب و همكاران .)1399 ،در نهايت ميتوان گفت كه دانشگاه ميتواند هم منشأ اصالح و
هم منشأ فساد در يك كشور باشد و بستگي به اين دارد كه دانشگاهيان چه جهتگيريهايي داشته باشند .البته با تدوين الگوي
بومي اسالمي براي دانشگاهها در ايران ،ميتوان استمرار حيات اين نوع دانشگاهها را در كشور شاهد بود(.حميديا و ميركمالي)1398 ،

با بررسي ادبيات تحقيق مشاهده ميشود پژوهشهاي متعددي دربارۀ الزام وجود دانشگاه اسالمي و ويژگيهاي آن
انجام شده است كه در جدول  1به طور خالصه تعدادي از آنها كه در زمينة دانشگاه اسالمي انجام شده ،آمده است.
جدول  :1مروری بر دانشگاه اسالمي در پیشینة پژوهش
عنوان

نتایج

نویسندگان

راهكارهاي اسالمي شدن

پنج عامل «به كارگيري مديران دانشگاهي متعهد ،متدين و حساس به مباني اسالمي ،بازسازي نظام فرهنگي

فضلالهي و

دانشگاهها و اولويتبندي آنها با

دانشگاهها متناسب با ارزشهاي اسالمي ،ايجاد زمينة خودباوري و استقالل فكري و علمي دانشگاهيان ،ايجاد

زماني()1390

رويكردي به ديدگاه استادان

معيارهاي اسالمي براي جذب و گزينش اساتيد و در نهايت ايجاد زمينة اجماع روي شاخصهاي دانشگاه

دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم

اسالمي بين انديشمندان» در روند اسالمي شدن دانشگاهها نقش برجستهاي دارند.

نقوي و

الگوي معنويت سازماني در آموزش

همكاران()1394

عالي مبتني بر آموزههاي اسالمي

در دانشگاهها ،فضاي معنوي ،محتوايي ،ساختاري ،رهبري ،فرهنگي ،خالقيت ،ايمان ،انگيزش و
اجتماعي ،در ارتقاي معنويت سازماني تأثير دارند.
محور پژوهشها در زمينة اسالمي شدن دانشگاهها عبارتند از :ميزان گرايش به اسالمي شدن

فراستخواه و
آبساالن()1396

اسالمي شدن دانشگاه در ايران

دانشگاهها ،مفهوم و معناي اسالمي شدن دانشگاهها ،راهكارهايي براي اسالمي شدن دانشگاهها و

بعد از انقالب؛ فراتحليلي از

موانع موجود و ضرورت وجود دانشگاه اسالمي .عالوه بر اين ،پيشنهاد ميشود كه راه برونرفت از

پژوهشها

چالشهاي موجود براي اسالمي كردن دانشگاهها ،اين است كه صاحبنظران به فهمي مشترک در
اين باره برسند.

حميديا و

طراحي الگوي رهبري دانشگاه

ميركمالي ()1398

اسالمي

اسالممداري ،انگيزهبخشي آرماني ،آيندهنگري ،تربيتمحوري ،تكليفمحوري هدفمدار،
خودسازيمداري ،عدالتمحوري ،علممحوري و فرهنگسازي ،مؤلفههاي تأثيرگذار بر رهبري
يك دانشگاه اسالمياند.
از منظر مديران :تفكر سيستمي ،نگرش راهبردي ،رويكرد توسعهاي ،بعد عملكردي و جهتگيري

ترکزاده و

ارزيابي چالشهاي اسالمي شدن

عملي ،همچنين بر مبناي ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاهها ،تفكر سيستمي ،رويكرد توسعهاي

همكاران ()2019

سيستمهاي آموزشي

و بعد عملكردي ،تشخيص جهتگيري ،ارزشيابي ،يادگيري و رهبري راهبردي به عنوان چالشهاي
توسعة دانشگاه اسالمي شناخته شدند.

هاشمي()2020

توسعه و اعتباريابي چارچوبي

يافتههاي اين پژوهش چارچوبي را براي شناسايي چالشهاي توسعهاي دانشگاههاي اسالمي مشخص

براي شناسايي چالشهاي توسعة

كرد كه شامل سه بعد نهادي ،اجرايي و فني ميباشد .بعد نهادي شامل هفت مؤلفه ،بعد اجرايي

دانشگاه اسالمي

شامل چهار مؤلفه و بعد فني شامل پنج مؤلفه است.
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همانطور كه مالحظه ميشود ،دربارۀ اسالمي شدن دانشگاهها مطالعات زيادي انجام شده است؛ اما هيچگاه
ديدگاه دانشجويان ،كه شاكلة اصلي نظام آموزش عالي و جامعة هدف در اسالمي شدن دانشگاهها هستند ،بحث و
بررسي نشده است .لذا اين پژوهش در نظر دارد عوامل مؤثر بر اسالمي شدن دانشگاهها را از منظر دانشجويان تبيين
كند كه اين خود نوآوري مطالعة حاضر را نشان ميدهد.
ج) روششناسي پژوهش
اين پژوهش به لحاظ پرداختن به موضوع عوامل مؤثر بر اسالمي شدن دانشگاهها ،تحقيق كاربردي محسوب ميشود
كه در آن براي شناسايي عوامل مؤثر ،از روشهاي كيفي و براي اعتباربخشي مدل ،از روشهاي كمّي استفاده شده
است.
پژوهش حاضر در سه مرحله انجام شده است .در مرحلة اول با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر اسالمي شدن
دانشگاهها و همچنين تعيين شاخصهاي دانشگاه اسالمي از منظر دانشجويان ،با دانشجويان داراي معدل باالي 17
دانشگاه آزاد اسالمي واحد شمال كه با روش هدفمند انتخاب شده بودند ،مصاحبة نيمه ساختاريافته انجام شد .با
توجه به اينكه بعد از  19مصاحبه ،مؤلفهها و شاخصهاي جديدي شناسايي نشد ،اشباع نظري حاصل شد .در اين
مرحله ،براي تحليل محتوا با استفاده از رويكرد قراردادي ،تعداد  42كد شناسايي شد .براي سنجش اعتبار پژوهش از
روش بازخور مشاركتكننده استفاده شد و از دو نفر از مصاحبهشوندگان درخواست شد تا نظرات خود را دربارۀ
مؤلفهها و شاخصهاي استخراجشده از مصاحبهها بيان كنند .براي سنجش پايايي نيز يكي از مصاحبهها توسط يك
متخصص ديگر كدگذاري مجدد شد و با استفاده از روش هولستي 36 ،1كد در مرحلة اول 39 ،كد در مرحلة دوم و
در مجموع  35كد مشابه حاصل شد و مقدار پايايي  0/93به دست آمد كه پايايي قابل قبولي است .پس از اتمام
كدگذاري ،از تركيب كدهايي كه وجه اشتراک زيادي با هم داشتند و حول يك موضوع خاص بودند 34 ،شاخص
به دست آمد كه  29شاخص آن در پنج مؤلفه به عنوان عوامل مؤثر بر اسالمي شدن دانشگاهها(عوامل استادمحور،
دانشجومحور ،فرهنگي ،ساختاري و آموزشي) و پنج شاخص هم به عنوان شاخصهاي مؤلفة دانشگاه اسالمي
شناسايي شدند و در نهايت ،مدل اوليه حاصل شد.
در مرحلة بعد ،بر اساس شاخصهاي مدل اوليه ،با استفاده از روش دلفي ،پرسشنامهاي تدوين و در بين پنج نفر از
دانشجويان بسيجي داراي مدل باالي  18دانشگاه آزاد اسالمي واحد شمال كه با روش گلوله برفي انتخاب شده
بودند ،توزيع شد .بعد از دو مرحله رفت و برگشت دلفي 26 ،شاخص در پنج مؤلفه به عنوان عوامل مؤثر بر اسالمي
شدن دانشگاهها و همچنين چهار شاخص به عنوان شاخصهاي مؤلفة دانشگاه اسالمي ،در قالب مدل اصالحشده ،بيان
شد.

1. Holsti
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براي اعتباربخشي مدل ،پرسشنامه اي بر مبناي مدل اصالح شده طراحي شد كه بر اساس تعد اد شاخصهاي
شناسايي شده ،داراي  26سؤال بود(  22سؤال به عنوان شاخصهاي مؤثر بر اسالمي شدن دانش گاهها و چهار
سؤال به عنوان شاخصها ي مؤلفة دانشگاه اسالمي) و روايي آن با نظر خبرگان تأييد شد و پ ايايي آن نيز با
آلفاي كرونباخ ارزيابي شد و براي مؤلفه هاي عوامل استادمحور ،عوامل دانشجومحور ،عوامل فرهنگي،
عوامل ساختاري ،عوامل آموزشي و دانشگاه اسالمي ،به ترتيب مقادير ،0 /926 ،0/898 ،0 /887 ،0/872
 0/847و  0/935حاصل شد كه در حد قابل قبول است  .جامعة آماري ،كلية دانشجويان دانشگ اه آزاد
اسالمي واحد تهران شمال مي باشند .در معادالت ساختاري ،حجم نمونه مي تواند بين  5تا  15مشاهده به
ازاي هر متغ ي ّر اندازه گيري شده ،تعيين شود .با توجه به اينكه تعداد سؤاالت پرسشنامه  26سؤال است ،طب ق
رابطة مذكور ،براي هر سؤال  15نمونه جمع آوري شده است .بنابر اين ،تعداد نمونه 390 ،ن فر تعيين شد و با
استفاده از نرم افزار ليزرل ،داده ها تحليل و مدل نهايي عوامل مؤثر بر اسالمي شدن دانشگاهها از منظر
دانشجويان حاصل شد.
د) یافتههای پژوهش
در اين پژوهش ،از  34شاخص و شش مؤلفة مستخرج از مدل اوليه ،با استفاده از روش دلفي ،مدل اصالحشده با 26
شاخص و شش مؤلفه حاصل شد .در جدول  2نتايج فرايند دلفي نمايش داده شده است.
جدول  :2نتایج نهایي دلفي
مؤلفه

شاخصها

ضریب هماهنگي کندال W

درجة آزادی

سطح معناداری

نتیجه

عوامل استادمحور

5

0/700

4

0/007

توافق قوي

عوامل دانشجومحور

5

0/723

4

0/006

توافق قوي

عوامل فرهنگي

5

0/760

4

0/004

توافق قوي

عوامل ساختاري

4

0/800

3

0/007

توافق بسيار قوي

عوامل آموزشي

3

0/800

2

0/018

توافق بسيار قوي

دانشگاه اسالمي

4

0/787

3

0/008

توافق قوي

با مالحظة جدول  2مشاهده مي شود كه ميزان توافق حاصل شده براي چهار مؤلفة عوامل استادمحور ،
عوامل دانشجومحور ،عوامل فرهنگي و همينطور دانشگاه اسالمي ،نشان دهندۀ توافق قوي و ب راي دو
مؤلفة عوامل ساختاري و عوامل آموزشي ،نشان دهندۀ توافق بسيار قو ي است .شاخصهاي دار اي ميا نگين
كمتر از  ، 4در فرايند دلفي حذف شدند .چون ضرايب كندال مندرج در جدول  ، 2باالي متوس ط
مي باشند ،نظرسنجي متوقف شد  .در جدول  ، 3مؤ لفه ها و شاخصهاي مدل اصالح شد ۀ مستخرج از ف رايند
دلفي ،بيان شده است.
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شناسايی عوامل مؤثر بر اسالمی شدن دانشگاهها از منظر دانشجويان...
جدول  :3مؤلفهها و شاخصهای مدل اصالح شده منتج از فرایند دلفي
مؤلفه

استادمحور

دانشجومحور

عوامل فرهنگي

عوامل ساختاري

عوامل آموزشي

دانشگاه اسالمي

شاخص

میانگین

انحراف معیار

ارتقاي سطح دانش و معرفت ديني اساتيد

5/00

0/000

جذب و گزينش استاد بر اساس شاخصهاي اسالمي

5/00

0/000

حمايت از پژوهشهاي ديني و فرهنگي اساتيد

4/00

0/000

ايجاد فرصت مطالعاتي در زمينه ديني و فرهنگي براي اساتيد

4/60

0/548

تقويت ارتباط بين اساتيد حوزه و دانشگاه

4/60

0/548

ايجاد تشكلهاي ديني و فرهنگي دانشجويي

4/60

0/548

معرفي و تشويق چهرههاي موفق در حوزههاي فرهنگي

5/00

0/000

اجراي برنامههاي ديني و فرهنگي فوق برنامه

4/00

0/000

حمايت مادي از خالقيتهاي فرهنگي دانشجويي

4/00

0/000

توجه به مشكالت معيشتي دانشجويان ارزشي

4/20

0/447

تسهيل دستيابي دانشگاهيان به مباني فرهنگ اصيل اسالمي

5/00

0/000

توجه به مباني اسالمي در تدوين نظام برنامه ريزي فرهنگي

4/00

0/000

ترويج فرهنگ نقدپذيري

4/20

0/447

ايجاد بستري براي ارزيابي ساير فرهنگها و تمدنها

4/20

0/447

طراحي برنامههاي فرهنگي متناسب با رشتههاي تحصيلي

4/20

0/447

استفاده از نامهاي ديني و فرهنگي در نامگذاريهاي دانشگاهي

4/60

0/548

توجه به كاهش اختالط خانمها و آقايان در سازههاي دانشگاهي

4/00

0/000

احداث مساجد در دانشگاهها با امكاناتي عالي

5/00

0/000

طراحي سازههاي دانشگاهي با معماري اسالمي و ايراني

4/00

0/000

هماهنگي متون معارف اسالمي با نيازهاي جديد

5/00

0/000

استفاده از صاحبنظران علوم اسالمي در تدوين متون درسي

5/00

0/000

تدوين متون درسي بر اساس مباني اسالمي

4/20

0/447

وجود ارزشهاي ديني در دانشگاهيان به صورت باطني و ظاهري

5/00

0/000

وجود تفكر كسب كردن دانش مانند انجام عبادت

4/00

0/000

حاكميت بينش توحيدي در تفكر و انديشه دانشگاهيان

4/20

0/447

وجود معنويت و مكارم اخالق در محيط دانشگاه

4/20

0/447

مقادير ميانگينهاي بيانشده در جدول  ،3از عدد  4بيشتر و بيانگر اتفاق نظر قوي در فرايند دلفي است.
در مرحلة آخر ،اعتباربخشي مدل انجام شد و بر اساس مدل اصالحشده ،شاخصهاي نهايي در قالب يك
پرسشنامه در بين  390نفر از دانشجويان توزيع شد و دادهها با مدل معادالت ساختاري و نرمافزار ليزرل تحليل شدند.
در شكل  ،1مدل در حالت تخمين ضرايب استاندارد و در شكل  ،2در حالت معناداري ضرايب مسير نشان داده شده
است.
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شکل  :1مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد

شکل  :2مدل پژوهش در حالت معناداری ضرایب مسیر
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شناسايی عوامل مؤثر بر اسالمی شدن دانشگاهها از منظر دانشجويان...

براي سنجش نرمال بودن دادهها ،در صوتي كه چولگي و كشيدگي در فاصله  +2و  -2باشند ،دادهها نرمال
محسوب ميشوند(رضوي سعيدي .)1399 ،جداول  4تا  9نشان ميدهند كه مقادير چولگي و كشيدگي در فاصلة مذكور
بوده در نتيجه ،دادهها نرمال ميباشند.
جدول  :4ضرایب آماری شاخصها و معناداری مؤلفة عوامل استادمحور
چولگي

کشیدگي

بار عاملي

ارتقاي سطح دانش و معرفت ديني اساتيد

-0/813

-0/424

0/70

t-value
15/26

R2
0/50

تأييد

جذب و گزينش استاد بر اساس شاخصهاي اسالمي

-1/000

0/082

0/84

19/69

0/71

تأييد

حمايت از پژوهشهاي ديني و فرهنگي اساتيد

-0/765

-0/436

0/72

15/79

0/52

تأييد

ايجاد فرصت مطالعاتي در زمينة ديني و فرهنگي براي اساتيد

-1/010

0/108

0/74

16/24

0/54

تأييد

تقويت ارتباط بين اساتيد حوزه و دانشگاه

-0/762

-0/366

0/80

18/32

0/64

تأييد

شاخص

نتیجه

همانطور كه در جدول  4مشاهده ميشود ،كلية بارهاي عاملي شاخصهاي مؤلفة عوامل استادمحور باالي  0/5و
همگي معنادار ميباشند و شاخص جذب و گزينش استاد بر اساس شاخصهاي اسالمي ،بيشترين ميزان واريانس مؤلفة
عوامل استادمحور را تبيين ميكند.
جدول  :5ضرایب آماری شاخصها و معناداری مؤلفة عوامل دانشجومحور
شاخص

بار عاملي

t-value
15/49

R2
0/50

تأييد

15/81

0/51

تأييد

0/69

تأييد
تأييد
تأييد

چولگي

کشیدگي

ايجاد تشكّلهاي ديني و فرهنگي دانشجويي

-0/977

0/954

0/70

معرفي و تشويق چهرههاي موفق در حوزههاي فرهنگي

-0/651

-0/223

0/72

اجراي برنامههاي ديني و فرهنگي فوق برنامه

-0/476

-0/126

0/83

19/50

حمايت مادي از خالقيتهاي فرهنگي دانشجويي

-0/472

-0/211

0/88

21/30

0/77

توجه به مشكالت معيشتي دانشجويان ارزشي

-0/271

-0/497

0/86

20/55

0/73

نتیجه

با مالحظة جدول  5مشخص ميشود كه كلية بارهاي عاملي شاخصهاي مؤلفة عوامل دانشجومحور باالي  0/5و
همگي معنادار ميباشند و شاخص حمايت مادي از خالقيتهاي فرهنگي دانشجويي ،بيشترين ميزان واريانس مؤلفة
عوامل دانشجومحور را تبيين ميكند.
جدول  :6ضرایب آماری شاخصها و معناداری مؤلفه عوامل فرهنگي
بار عاملي

t-value
19/38

R2
0/68

تأييد

21/56

0/78

تأييد

0/68

تأييد
تأييد
تأييد

شاخص

چولگي

کشیدگي

تسهيل دستيابي دانشگاهيان به مباني فرهنگ اصيل اسالمي

-0/569

0/076

0/82

توجه به مباني اسالمي در تدوين نظام برنامهريزي فرهنگي

-0/697

-0/087

0/88

ترويج فرهنگ نقدپذيري

-0/833

0/262

0/83

19/50

ايجاد بستري براي ارزيابي ساير فرهنگها و تمدنها

-0/069

-0/439

0/71

15/58

0/50

طراحي برنامههاي فرهنگي متناسب با رشتههاي تحصيلي

-0/468

-0/492

0/77

17/42

0/59

نتیجه

كلية بارهاي عاملي شاخصهاي مؤلفة عوامل فرهنگي مندرج در جدول  ،6باالي  0/5و معنادار ميباشند و
شاخص توجه به مباني اسالمي در تدوين نظام برنامهريزي فرهنگي ،بيشترين ميزان واريانس مؤلفة عوامل فرهنگي را
تبيين ميكند.
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جدول  :7ضرایب آماری شاخصها و معناداری مؤلفه عوامل ساختاری
شاخص

چولگي

کشیدگي

بار عاملي

استفاده از نامهاي ديني و فرهنگي در نامگذاريهاي دانشگاهي

-0/517

0/384

0/88

t-value
21/77

R2
0/77

تأييد

توجه به كاهش اختالط خانمها و آقايان در سازههاي دانشگاهي

-0/795

1/108

0/91

23/31

0/83

تأييد

احداث مساجد در دانشگاهها با امكانات عالي

-0/612

0/739

0/73

16/73

0/54

تأييد

طراحي سازههاي دانشگاهي با معماري اسالمي و ايراني

-0/293

0/131

0/98

26/28

0/95

تأييد

نتیجه

كلية بارهاي عاملي شاخصهاي مؤلفة عوامل ساختاري كه در جدول  7مشاهده ميشود ،باالي  0/5و معنادار
ميباشند و شاخص طراحي سازههاي دانشگاهي با معماري اسالمي و ايراني ،بيشترين ميزان واريانس مؤلف ،عوامل
ساختاري را تبيين ميكند.
جدول  :8ضرایب آماری شاخصها و معناداری مؤلفة عوامل آموزشي
چولگي

کشیدگي

بار عاملي

هماهنگي متون معارف اسالمي با نيازهاي جديد

-1/241

0/602

0/87

t-value
19/91

R2
0/76

تأييد

استفاده از صاحبنظران علوم اسالمي در تدوين متون درسي

-0/952

0/116

0/78

17/24

0/61

تأييد

تدوين متون درسي بر اساس مباني اسالمي

-0/801

-0/468

0/76

16/69

0/58

تأييد

شاخص

نتیجه

همانطور كه در جدول  8مشاهده ميشود ،كلية بارهاي عاملي شاخصهاي مؤلفة عوامل آموزشي باالي  0/5و
همگي معنادار ميباشند و شاخص هماهنگي متون معارف اسالمي با نيازهاي جديد ،بيشترين ميزان واريانس مؤلفة
عوامل آموزشي را تبيين ميكند.
جدول  :9ضرایب آماری شاخصها و معناداری مؤلفة دانشگاه اسالمي
شاخص

چولگي

کشیدگي

بار عاملي

وجود ارزشهاي ديني در دانشگاهيان به صورت باطني و ظاهري

-0/831

0/499

0/95

t-value
25/09

R2
0/90

تأييد

وجود تفكر كسب كردن دانش مانند انجام عبادت

-0/851

0/489

0/85

20/97

0/73

تأييد

حاكميت بينش توحيدي در تفكر و انديشة دانشگاهيان

-0/261

-0/273

0/96

25/61

0/92

تأييد

وجود معنويت و مكارم اخالق در محيط دانشگاه

-1/382

1/247

0/88

21/84

0/77

تأييد

نتیجه

با مشاهدۀ جدول  9مشخص مي شود كلية بارهاي عاملي شاخصهاي مؤلفة دانشگاه اسالم ي
باالي  0 / 5و همگي معنادار مي باشند و شاخص حاكميت بينش توحيدي در تفكر و انديشة
دانشگاهيان بيشترين ميزان واريانس مؤلفة دان ش گ اه اسالمي را تبيين مي كند.
بر اساس خروجي حاصل از تحليل داده ها با نرم افزار ليزرل مندرج در جداول  4تا  ، 9كلية
مقادير  t-valueشاخصها در خارج از فاصله (  1 / 96و  ) - 1 / 96مي باشند .بنابر اين ،همة شاخصها
تأييد شدند  .براي سنجش كيفيت مدل مفهومي نيز از شاخصهاي برازش استفاده شده است .
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شناسايی عوامل مؤثر بر اسالمی شدن دانشگاهها از منظر دانشجويان...
جدول  :10شاخصهای برازش مدل پژوهش
شاخص برازش
نسبت كاي اسكوئر به درجه آزادي

2

حد مجاز

نتایج پژوهش

3

2/62

تأييد

0  /08

0/065

تأييد

0/87

تأييد

0/84

تأييد

0/05

تأييد

0/96

تأييد

0/97

تأييد

0/98

تأييد

0/98

تأييد

0/96

تأييد

0/84

تأييد



df

ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد)(RMSEA

0  /8

شاخص نيكوئي برازش)(GFI

0  /8

شاخص نيكوئي برازش اصالح شده)(AGFI
ريشه ميانگين مربعات باقيمانده استانداردشده)(SRMR

0  /08

شاخص برازش هنجار نشده)(NNFI

0  /95

0  /9

شاخص برازش هنجار شده)(NFI

0  /9

شاخص برازش تطبيقي)(CFI

0  /9

شاخص برازش افزايشي)(IFI

0  /9

شاخص برازش نسبي)(RFI
شاخص برازش هنجارشده و اصالحشده مقتصد)(PNFI

0  /5

نتیجه

همانطور كه در جدول  10مالحظه ميشود ،تمامي شاخصها در فاصلة مجاز ميباشند و برازش مدل مفهومي
پژوهش قابل قبول است .طبق نظر هير 1و همكاران( )2011در صورتي كه مقدار  AVE≤ 0/5و مقدار CR≤ 0/7

باشد ،روايي و پايايي مدل تأييد ميشود.
جدول  :11شاخصهای روایي و پایایي مدل
مؤلفه

نتیجه

عوامل استادمحور

AVE
0/58

CR
0/87

تأييد

عوامل دانشجو محور

0/64

0/89

تأييد

عوامل فرهنگي

0/64

0/90

تأييد

عوامل ساختاري

0/77

0/93

تأييد

عوامل آموزشي

0/65

0/84

تأييد

دانشگاه اسالمي

0/83

0/95

تأييد

با مالحظة جدول  11مشاهده ميشود مقادير  AVEو  CRتمام مؤلفهها در حد قابل قبول است .بنابر اين ،روايي
و پايايي مدل نيز تأييد ميشود.
در جدول  ،12نتايج تأثير مؤلفههاي عوامل استادمحور ،دانشجومحور ،فرهنگي ،ساختاري و آموزشي ،بر مؤلفة
دانشگاه اسالمي بيان شده است.

1. Hair
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جدول  :12نتایج تأثیر مؤلفههای پژوهش بر دانشگاه اسالمي
تأثیر عوامل بر دانشگاه اسالمي

ضریب مسیر

t-value

نتیجه

عوامل استادمحور← دانشگاه اسالمي

0/17

3/15

تأييد

عوامل دانشجومحور← دانشگاه اسالمي

0/17

3/06

تأييد

عوامل فرهنگي← دانشگاه اسالمي

0/23

3/74

تأييد

عوامل ساختاري← دانشگاه اسالمي

0/26

4/93

تأييد

عوامل آموزشي← دانشگاه اسالمي

0/11

2/02

تأييد

همانطور كه در جدول  12مشاهده ميشود ،كلية مقادير  t-valueدر خارج از فاصله( 1/96و  )-1/96ميباشند.
بنابر اين ،تمامي عوامل شناساييشده در پژوهش(استادمحور ،دانشجومحور ،فرهنگي ،ساختاري ،آموزشي) بر
دانشگاه اسالمي تأثير دارند.
هـ) نتیجهگیری و پیشنهادها
يافتههاي تحقيق نشان داد كه پنج مؤلفة عوامل استادمحور ،عوامل دانشجومحور ،عوامل فرهنگي ،عوامل ساختاري و
عوامل آموزشي ،ابعاد اصلي اسالمي شدن دانشگاهها ميباشند.
در بعد عوامل استادمحور ،پژوهشهاي فضلاللهي و زماني( )1390و ترکزاده و همكاران( )2019با يافتههاي اين
پژوهش همسو است .همچنين بعد عوامل دانشجومحور نيز در پژوهش فضلاللهي و زماني( )1390تأييد شده است .بعد
عوامل فرهنگي در پژوهشهاي پيشين همانند فضلاللهي و زماني( ،)1390ترکزاده و همكاران( )2019و

هاشمي()2020

تأييد شده است .در بعد عوامل ساختاري ،پژوهشهاي ترکزاده و همكاران( )2019و هاشمي( )2020با يافتههاي پژوهش
همسو است .بعد عوامل آموزشي نيز در پژوهشهاي فضلاللهي و زماني( )1390و ترکزاده و همكاران( )2019تأييد شده
است.
با بررسي جدول  4مشخص شد كه مؤلفة عوامل استادمحور شامل پنج شاخص ارتقاي سطح دانش و معرفت
ديني اساتيد ،جذب و گزينش استاد بر اساس شاخصهاي اسالمي ،حمايت از پژوهشهاي ديني و فرهنگي اساتيد،
ايجاد فرصت مطالعاتي در زمينة ديني و فرهنگي براي اساتيد و تقويت ارتباط بين اساتيد حوزه و دانشگاه است.
شاخص جذب و گزينش استاد بر اساس شاخصهاي اسالمي با بار عاملي  ،0/84داراي بيشترين اهميت نسبت به ساير
شاخصهاست.
همچنين نتايج بررسيها در جدول  5نشان داد كه مؤلفة عوامل دانشجومحور شامل پنج شاخص ايجاد تشكّلهاي
ديني و فرهنگي دانشجويي ،معرفي و تشويق چهرههاي موفق در حوزههاي فرهنگي ،اجراي برنامههاي ديني و
فرهنگي فوق برنامه ،حمايت مادي از خالقيتهاي فرهنگي دانشجويي و توجه به مشكالت معيشتي دانشجويان ارزشي
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است .شاخص حمايت مادي از خالقيتهاي فرهنگي دانشجويي با بار عاملي  ،0/88داراي بيشترين اهميت نسبت به
ساير شاخصهاست.
با بررسي نتايج در جدول  6مشخص شد كه مؤلفة عوامل فرهنگي شامل پنج شاخص تسهيل دستيابي دانشگاهيان
به مباني فرهنگ اصيل اسالمي ،توجه به مباني اسالمي در تدوين نظام برنامهريزي فرهنگي ،ترويج فرهنگ
نقدپذيري ،ايجاد بستري براي ارزيابي ساير فرهنگها و تمدنها و طراحي برنامههاي فرهنگي متناسب با رشتههاي
تحصيلي است .شاخص توجه به مباني اسالمي در تدوين نظام برنامهريزي فرهنگي با بار عاملي  ،0/88بيشترين اهميت
را نسبت به ساير شاخصها دارد.
همچنين با مالحظة نتايج جدول  7مشخص شد كه مؤلفة عوامل ساختاري شامل چهار شاخص استفاده از نامهاي
ديني و فرهنگي در نامگذاريهاي دانشگاهي ،توجه به كاهش اختالط خانمها و آقايان در سازههاي دانشگاهي،
احداث مساجد در دانشگاهها با امكانات عالي و طراحي سازههاي دانشگاهي با معماري اسالمي و ايراني است.
شاخص طراحي سازههاي دانشگاهي با معماري اسالمي و ايراني با بار عاملي  ،0/88بيشترين اهميت را نسبت به ساير
شاخصها دارد.
بررسي نتايج جدول  8نشان داد كه مؤلفة عوامل آموزشي شامل سه شاخص هماهنگي متون معارف اسالمي با
نيازهاي جديد ،استفاده از صاحبنظران علوم اسالمي در تدوين متون درسي و تدوين متون درسي بر اساس مباني
اسالمي است .شاخص هماهنگي متون معارف اسالمي با نيازهاي جديد با بار عاملي  ،0/87بيشترين اهميت را نسبت
به ساير شاخصها دارد.
بررسيها نشان داد كه با توجه ارتباط نزديك و تنگاتنگ فرهنگ يك جامعه با فرهنگ سيستم دانشگاهي آن
جامعه ،براي رشد دانشگاهها در نظام جمهوري اسالمي ايران الزم است فرهنگ دانشگاه متناسب با فرهنگ جامعة
اسالمي باشد تا بتواند رسالت حقيقي خود را به انجام برساند .اصوال ً دانشگاه از لحاظ ماهوي با ساير اركان جامعه
تفاوت دارد و رسالت ساختن پايه و اساس فرهنگي ،علمي ،سياسي و اقتصادي جامعه و نيز جهتدهي به آنها ،بر
عهدۀ دانشگاه است .لذا حتي اگر ساير اركان جامعه دچار مشكل باشند ،دانشگاه بايد به اصالح آنها بپردازد و اگر
در حال حاضر دانشگاه به خوبي از عهدۀ اين رسالت برنيامده ،بايد روند اسالمي شدن دانشگاهها را بازنگري كرد و
با تقويت بعد فرهنگي و اسالمي دانشگاه ،ساير اركان جامعه نيز به تبع آن ،روند توسعه و بهبودي متناسب با اصول و
مباني اسالم را طي كنند.
در سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران در افق  ،1404به صراحت بيان شده كه ايران كشوري توسعهيافته با
جايگاه اول علمي در سطح منطقه با هويت اسالمي و انقالبي خواهد بود و اين ميسّر نميشود جز با تمركز بر
دانشگاهها كه مبدء توليد علماند و همچنين توجه بيشتر به نوانديشي و پويايي فكري اسالمي تأثيرگذار در دانشگاهها
و اين در صورتي محقق ميشود كه تغييرات اساسي و نظاممند در سيستم دانشگاهي به وجود آيد و برنامهريزي در
مؤلفه هاي اسالمي شدن دانشگاهها و توجه به نيازهاي آتي جامعه ،به طور مستمر و منظم پيگيري شود .لذا براي انجام
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آن ،چارچوبي الزم است كه در اين پژوهش با شناساندن مؤلفهها و شاخصهاي تأثيرگذار بر اسالمي شدن
دانشگاهها ،الگوي جامعي تدوين شد كه با همكاري كامل بخشهاي فرهنگي ،آموزشي و پرورشي در نهادهايي
همچون :مجلس شوراي اسالمي ،شوراي عالي انقالب فرهنگي ،هيئتهاي امناي دانشگاهها ،وزاتخانههاي علوم،
تحقيقات و فنّاوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،مديريت دانشگاهها ،دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم
رهبري ،جهاد دانشگاهي ،بسيج دانشجويي ،تشكّلهاي اسالمي و حوزههاي علميه ،رسالت دانشگاه در جامعه اسالمي
محقق خواهدشد.
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