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 1مثاهب نهاد علمهب  یاسالم ازمان دااگشنه س
 2علی خدیوی

 3انیهاشم نیحسمحمد

  چکیده
هایی در تضاد با جوامع  نیته در حوزه علم و فرهنگ، حامل باورها و ارزش وان نماد گفتمان مدر عن انشگاه مدرن، به د 

نفع جامعه اسالمی،   به های آن شدن و تغییر ارزش اسالمی پس از پیروزی انقالب اسالمی، بنابراین  اسالمی بود. 
ازی س های گوناگونی برای اسالمیو اقدام  ها ها، پژوهش شد. در این راستا ایده  های انقالب تبدیلبه یکی از آرمان 

« و بررسی چگونگی حل تضاد شدناسالمی دنبال یافتن رهیافتی برای »حاضر به  دانشگاه انجام شد. پژوهش 
ای، معه اسالمی است. در این تحقیق، از روش کیفی مطالعه کتابخانه سازمان دانشگاه مدرن )فعلی( با جا 

تواند  ها استفاده شده است: چگونه دانشگاه مدرن می برای پاسخ به این پرسش مصاحبه، و روش تحلیل مضمون، 
 کنند؟ کدام یک ازا به صورت بنیادین حل کند؟ الگوهای نهادی چه کمکی به این کار میتضاد خود با جامعه ر 

 عناصر سازمان دانشگاه، بیشترین سهم را در اسالمی شدن سازمان دانشگاه بر عهده دارد؟
ترین  د که دانشگاه با عناصر ذهنی و عینی جامعه اسالمی در ارتباط است و عنصر محیط، اصلی نشان دا  ها یافته 

تواند تضاد و  شدن« می هادی نقش را در تعریف سازمان دانشگاه اسالمی دارد. همچنین روشن شد که دانشگاه با »ن 
استمرار   فتن و همدلی با مردم، و مشروعیت و از بین ببرد و قدرت و مهارت سخن گ جامعه اسالمی را خود با  فاصله 

پذیر با جامعه  پذیر و انطباق سازمان دانشگاه اسالمی به مثابه نهاد علم، انعطاف حیات خود را به دست آورد. بنابراین 
شدن  ای سه عنصر و رکن نهادی راهبرد، فرهنگ و ساختار سازمانی است که در فرایند نهادی اسالمی است و دار 

 دانشگاه بیشترین تأثیر و تأثر را دارند. سازمان  
  نهادی  7محیط،  6سازمان،  5روش تحلیل مضمون، 4: نهاد علم، جامعه اسالمی، دانشگاه اسالمی، کلمات کلیدی 

 8شدن. 

 
 .29/10/1397؛ تاریخ پذیرش: 20/02/1397: . تاریخ دریافت1
شجججج  . 2 ــر یدان ــته س یدکتــ ــ  یگذاراســــتیرشــ ــاقرالعلوم یفرهنـگـ ــه کننــــده( دانشــــگاه بــ  قم)مکاتبــ

a.khadivi51@gmail.com 
 hashemi1401@gmail.comمسئ ل(  سندهیالسالم قم )ن  هیدانشگاه باقرالعل م عل اریدانش. 3

2. Islamic university. 
5. Thematic analysis method. 
6. Organization. 
7. Environment. 
8. Institutionalization. 
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 مقدمه

الگوهای جدید نظام آموزشی از غرب به جهان اسالم، دانشگاه و مدارس جدید به یک مسئله و ا ورود ب
به عنوان  1های جدیدی نیز از درون آنها به وجود آمد. دانشگاه مدرن، مسئله چالش جدی تبدیل شدند و

جوامع اسالمی در هایی بود که با در حوزه علم و فرهنگ، حامل باورها و ارزش 4مدرنیته 3گفتمان 2نماد
های دینی، گرایی، حذف سنتزدایی، عرفیاز جهان، موجب تقّدس 5و با تفسیر سکوالریستی تضاد بود

. این نظام مدرن (31: 1396 بیت نیروی انسانی مدرن، و خلق طبقه اجتماعی جدید شد )افتخاری، تر
و  6«دانشگاه کلمبیااولین نسخه از » « آغاز شد و با تهیهدارالفنونآموزشی و تربیتی در ایران با تأسیس »

. با (180: 1388)فراستخواه، به دستور رضاخان، ادامه یافت  1313تأسیس دانشگاه تهران در سال 
یژه نظام روحانیت برخاست و مخالفت با مظاهر دینی و مراکز علمی، به مرور زمان، دانشگاه به و

های غربی خوانده علمیه و مدارس سنتی سلب، و به درس هایزعامت فرهنگی جامعه را از حوزه 
با سر دادن شعارهایی پس از پیروزی انقالب اسالمی، مردم ایران همین دلیل  به .)همان(واگذار کرد 

«، خواستار اسالمی شدن دانشگاه اسالمی یسازپاک « و »انقالب فرهنگی«، »اسالمیبعثت »همچون 
 . (31: 1396)افتخاری، فصل جدیدی را رقم زدند  مدرن شدند و

« شدن اسالمیهای زیادی پس از انقالب، در حوزه »در کنار اقدامات فراون اجرایی، پژوهش
(، 197: 1361تحول در علم )مصباح و دیگران،  هایی در حوزه انجام شد که حاصل آنها رهیافت

، و تحول (1389)سوزنچی، ( علم تمدنی 1384، به نقل از: نصر، 7-37: 1395تهذیب علم )زائری، 
یافت، تحول در دانشگاه را با تحول در عالم و استاد دانشگاه مرتبط در استاد بود. مدافعان این ره 

طور بنیادی متحول ها بهها قرار گیرند و ارزشها باید در استخدام ارزشدانند و معتقدند دانش می 
یق تغییرات مناسب در های اسالمی و از طرشوند. این کار از طریق آموزش و آشکار کردن ارزش

ین در اذهان ایجاد شود گیرد تا به تناسب آنها، ارزشزندگی صورت می شرایط عینی و مادی های نو
 (. 1396، به نقل از: سروش 7-3: 1395)زائری، 

شود، نگرش سازمانی به دانشگاه است؛ در  ها کمتر مشاهده میها و رهیافتآن چه در این پژوهش
 

1  . Modern University. 
2  . Symbol. 
3  . Discourse. 
4. Modernity.  
5.Secularist interpretation. 
6. Columbia University. 



 

 
 

 مثاهب نهاد علمسازمان دااگشنه اسالمی هب

3 
 

انشگاه، در چارچوب و ساختاری به پژوهشی، تربیتی و اجتماعی د، ای آموزشیحالی که همه کارکرده
( و چالش اصلی دانشگاه در ایران با متغیر محیط 103: 1395شود )یاسپرس، نام سازمان انجام می

یکردی عقالیی و بدون مالحظه جغرافیای  1سازمانی است؛ در واقع سازمان دانشگاه در ایران با رو
ها پاسخی مناسب داد: بنابراین باید به این پرسش و سیاسی جامعه تأسیس شده است.فرهنگی، مذهبی 

صورت بنیادین حل کند؟ الگوهای  تواند تضاد خود و جامعه را بهدانشگاه مدرن )فعلی( چگونه می
از عناصر سازمانی دانشگاه بیشترین  کنند؟ در صورت تحول، کدام یکنهادی چه کمکی به این کار می

 را بر عهده خواهند داشت؟ سهم 

 پیشینه تحقیق
یکرد فلسفی و به دنبال فهم  های گوناگون مطالعه شده است. برخی از پژوهشگرانانشگاه از حوزه د  با رو

ی یک ایده و چیستی دانشگاه اند. نگاه فلسفی بیانگر این است که دانشگاه اصواًل نه یک مکان یا حت 
ایده دانشگاه (. کتاب 136-113: 1395ی است )سفید خوش، ساختار، بلکه یک ایده و مفهوم فلسف 

یسندگانی ین  2شامل دوازده اثر علمی از مجموعه نو است که درباره ایده و نظریه دانشگاه در غرب تدو
های فلسفی، روح دانشگاه به ایده ها به ایده آنها وابسته است و و بیانگر این است که تفاوت دانشگاه شده 

طور مثال دانشگاه پاریس با ایده فلسفی خدمت به کنند؛ بهلی آن را تعیین می مسیر اصآیند و شمار می 
پایی آن زمان نیز از ایده دانشگاه پاریس الهام گرفتند؛ دومین الهیات سامان یافت و سایر دانشگاه  های ارو

این ایده های سده هجدهم بیشتر، ملهم از ملت است. دانشگاه ایده، خدمت به اهداف عالی دولت ـ 
پردازی کرد است که این ایده را بیش از همه، همبولت نظریه وجوی حقیقت اند؛ سومین ایده، جست بوده 

و با تأسیس دانشگاه برلین، نخستین کالبد آن را پدید آورد؛ ایده چهارم که در چند دهه اخیر در آمریکا 
 

1  . Rational 

. »ایده 2ها«، از ایمان ئل کانت؛ »نزاع دانشکده .1عناوین مقاالت کتاب ایده دانشگاه به این شرح است: . 2
. »تحقیق، آم زش 4. »خ د ابزاری دانشگاه آلمانی«، از مارتین هایدگر؛ 3دانشگاه«، از جان هنری نی من؛ 

. »ایده 6. »ایده دانشگاه؛ دیروز امروز فردا«. از هانس گئ رگ گادامر؛ 5، از کارل یاسپرس؛ و پرورش«
. »اصل دلیل؛ دانشگاه در چشم شاگردانش«، از ژاک 7یادگیری« از ی رگن هابرماس؛ دانشگاه، فرایندهای 

. »خدا، فلسفه، 10؛ . »آزادی آکادمیک«، از جان سرل9ها« از ژاک دریدا؛ . »اهرم نزاع دانشکده8دریدا؛ 
نشگاه و بنیادی . »تلقی رمانتیک از دا12. »علم و دانشگاه«، از فرد پ الک؛ 11ها«، از مک اینتایر؛ دانشگاه

 ن ین در برلین«، از میشانیل ه فستتر.
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 ارآفرین است )همان(. شدن است، ایده دانشگاه درآمدزا و کر حال جهانی  ظهور کرده و د 
یکرد فلسفی به دانشگاه است. ایشان در کتاب ایدهیاسپرس نیز از نظریه  دانشگاه پردازان با رو

درباره چیستی دانشگاه، رابطه دانشگاه با عناصر و نهادهای محیطی مانند  (1395)یاسپرس، 
کادمیک دانشگاه و نقش دانشگاه در ایمان و میزان آز ملت،-دولت کند و به وزی بحث میآمادی آ

پردازد. یاسپرس دانشگاه ها در جهان میها درباره دانشگاهها و ایدهتمبانی دانشگاه و انواع رسال
و از یکی از الزامات اصلی آن را  داندوجوی حقیقت میرا خودآیین، و رسالت اصلی آن را جست

کادمی دهی علم را وظیفه فلسفه جهتمندی، و کند. وی علم را نیازمند جهتک معرفی میآزادی آ
تواند جای شود و نمیکه علم جایگزین نیازهای انسان به ایمان و فلسفه نمی داند و معتقد استمی

 ایمان و فلسفه را بگیرد.
نظریه پردازان قرار  با گذشت زمان، رابطه سازمان دانشگاه با محیط، مورد توجه جدی پژوهشگران و

یکرد  ی سازگار با محیط نزدیک کرد.گرفت و آن را به سمت الگوها یسندگان با رو بنابراین برخی از نو
مثابه سیر تحولی دانشگاه به» انتشار مقاله شناختی به بررسی کارکردهای دانشگاه پرداختند.جامعه

یسنده مقاله اظهار میای از این نمونه (Cabal, 1993) «نهادی امروزین یکرد جدید است. نو دارد رو
ابه نهاد مرتبط است. دانشگاه موفق مثحال یا آینده دانشگاه، هر چه که باشد، با کارکرد آن بهکه موقعیت 

دانشگاهی است که در تحقق وظیفه خودگردانی، آزادی و خدمت به دنیای بیرون و محیط اجتماعی 
فیت، رین کارکرد خود، یعنی خدمت به دنیای بیرون را همراه با کیتاطراف خود موفق باشد؛ و اصلی

ترش ارتباط مراکز آموزش عالی با محیط  عدالت، کارایی، پایداری و شایستگی؛ و نشر فرهنگ و گس
بی انجام دهد.  بینی آینده را به اطراف خود؛ و پیش  خو

یسنده، کتاب دیگری با عنوان دانشگاه، نهادی  قلم به منتشر  Alfonso, 1993))امروزین همین نو
یسنده با  های پیش روی دانشگاهبررسی چالش شده که حاصل تالش ایشان در در حال و آینده است. نو

نگرش سازمانی به دانشگاه، با دو مفهوم کلیدی »اداره کردن« و »خدمت« سازمان دانشگاه را به دو 
کند و مشکالت و ی خدمت است، تقسیم میبخش درونی که نیازمند مدیریت است، و بیرونی که در پ

، ساختار و موزش عالی، اعم از فلسفه وجودی دانشگاه، اهداف و کارکردهااندازهای حوزه آچشم
کید می کند که هیچ وقت دانشگاه جدا از جامعه نبوده و نیست. خدمات آن به فرهنگ را مطرح، و تأ

ز مشکالت محیطی است که بر دانشگاه های آن نظیر مشکالت اقتصادی، ناشی ابرخی از چالش
اصلی و موتور محرک توسعه جوامع باشد و به  آفریناننقش تواند از دانشگاه می شود. بنابراینتحمیل می

 دلیل مشکالت نباید باز تولید بی عدالتی در جوامع کند. 
یکرد در سال  ای مبن Gumport, 2007))عالی شناسی آموزش  در کتاب جامعه 2007همین رو
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ت اجتماعی بر الگوهای دانشگاه شد. بحث و تحلیل کارکردهای دانشگاه در جوامع و تأثیر تحوال
یش و تحول کالج 1970الگوهایی که تا پیش از سال  را  هاها و دانشگاهمیالدی مطرح است، پو

ه در شده و مشاب اند. الگوهای مطرح شده توصیف کرده ظاهر سازماندهی های بههمچون بوروکراسی
اند  د در نظر گرفته، و الگوهایی از آن را پروراندهها را چیزهایی هدفمنتاریخی، همگی دانشگاه آن برهه

شان اند؛ یعنی بیش از اینکه از بیرون خود تأثیر بپذیرند، از منطق درونیانگیختهشدت درون که به
اند که برای توصیف کرده گرا قالیی دروندیگر، دانشگاه را همانند یک سیستم ع عبارت برند؛ بهفرمان می

یش، بیشت یش تکیهفعالیت خو  دارد. ر به روابط درونی و منابع داخلی خو
یسنده با شناسایی چهارده نمونه از الگوهای دانشگاه های  های جهان، به بررسی علل و زمینهنو

این الگوها متأثر از  هگیری این الگوها پرداخته است. این نکته جالب توجه است که هممحیطی شکل
 یطی، دانشگاه در غرب را تقریبًا در هر دهه، مجبور بهاند و سرعت تحوالت محمسائل محیطی

یت علمی و باز نگری در ساختار و راهبردهای خود کرده است. این تحوالت، حتی برخی مواقع هو
 برده است. 1« شدن االییککارکردهای اصلی دانشگاه را به مخاطره انداخته و دانشگاه را به سمت »

به تحلیل  2های سازمانریهشناختی و نظ گیری از دانش جامعهه ها با بهر همچنین تعدادی از پژوهش 
شود. کتاب ها اشاره میاند. در ادامه به تعدادی از این پژوهشرابطه دانشگاه با محیط بیرونی پرداخته 

 & Birnbaum)کنند؛ سازمان علمی و رهبری آن از منظر سیبرنتیک ها چگونه کار می دانشگاه
Edelson, 1989 )  3های فرضی و خیالی با الگوی مشارکتی های سازمانی در دانشگاه به تحلیل تفاوت  

گیری عقالنی(؛ الگوی )ساختار تصمیم  4)تقسیم قدرت و ارزش در جامعه برابرها(؛ الگوی بروکراتیک 
تماعی از )معنایابی در اج   6طلب و آنارشیستیومرج )رقابت بر سر قدرت و منابع(؛ و الگوی هرج   5سیاسی

جدید دانشگاه با  ها، الگویپرداخته و از تلفیق نکات قوت و مثبت این سیستمبازیگران خودمختار( 
یژگی انعطاف   )سیستم های خودکار( را پیشنهاد کرده است.   8و سیبرنتیک  7پذیری و

یت علمی و کارکردهای اصلی دانشگاه را به مخاطره انداخته و  تحوالت اجتماعی برخی مواقع هو
 

1  . Commodity. 
2  . Organizational Theories. 
3  . Collegiality. 
4  . Bureaucratic. 
5. Political.  
6. Anarchist.  
7. Flexibility. 
8. Cybernetics.  
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هشگران برده است. این آسیب نیز از نظر پژو 2« ای شدنتودهو » 1«کاالیی شدن دانشگاه را به سمت »
 (Habermas, 1971)در کتاب به سوی جامعه عقالنی یورگن هابرماسدور نمانده است؛ برای مثال، 

شدت انتقاد، و لی دانشگاه بهاز صنعتی و ابزاری شدن دانش و از تأثیر منفی تکنولوژی بر رسالت اص
یش، تعریف کند. انتقاد از تغییر تالش می کند رسالت دانشگاه را در چارچوب نظریه کنش ارتباطی خو

یت دانشگاه در غرب به حدی است که برخی، از دانشگ کنند. مؤلف اه به شرکت )تجاری( تعبیر میهو
ریکامقاله » یکرد، از » (Schultz, 2005)« دانشگاه شرکتی در آم و  3«خصوصی شدنبا همین رو

 دهد. کند و درباره پیامدهای منفی آن هشدار میی « انتقاد مکاالیی شدن علم»
رابطه دانشگاه با محیط و جامعه ایران در میان پژوهشگران ایرانی نیز مطرح بوده است؛  برای نمونه،  

، و میزان سازگاری و  ( 1386)معیدفر، های جامعه ایران رات دانشگاه بر ارزش برخی پژوهشگران، درباره تأثی 
ای نیز درباره  (؛ و عده 24-43:  2013د،  را و )فرهادی  ( 1390زاده،  )حسینقلی تناسب دانشگاه با محیط ایران 

یی سازمان به فشارهای نهاد حاکم   (، 1392اند )مهدی، دانشگاه پژوهش کرده آینده  یا میزان پاسخگو
 (  142:  1393پور،  کنی، حاجی اند )ردادی، باقری )مطالبات مقام معظم رهبری( را بررسی کرده 

رابطه  (1396)فراستخواه، ی دانشگاه در ایران گاه هایی مانند گاه و بی در این میان، در پژوهش
یسنده معتقد است: وجود ثبات و پایداری در محیط،   دانشگاه با جامعه ایران تحلیل تاریخی شده است. نو

گاه« شود؛ روزی مورد التفات سیاسیون و از الزامات توفیق دانشگاه مدرن است. دانشگاه نباید »گاه و بی 
وز امری ضروری و روزی دیگر غیر الزم شمرده شود. جامعه ایران هری قرار گیرد، یا یک ر م روزی مورد بی 

 های دانشگاه باید با آن هماهنگ شود و به الزامات آن پایبند باشد.برای استفاده از ظرفیت
برخی نیز دانشگاه در ایران را تحلیل گفتمانی، و بر تفاوت گفتمان دانشگاه مدرن با گفتمان نظام 

کید کردهعلیم و تربیت ت   مدرن اند؛ از جمله مؤلف کتاب نظام آموزشی و ساختن ایراناسالمی تأ
(Menashri, 1992) کرده است. گونه تحلیلدانشگاه در ایران را این 

ای از مسائل مهم و پیچیده نظری دانشگاه مؤثرند، اما در  کدام از مقاالت یادشده، در فهم گوشه هر
 باور محقق، همه اند؛ این در حالی است که بهقبال سازمان دانشگاه اسالمی و نوع ساختار آن ساکت

نام سازمان ربیتی و اجتماعی دانشگاه، در چارچوب و ساختاری به کارکردهای آموزشی، پژوهشی، ت
گیری از آخرین الگوهای سازمانی، به شود. بر این اساس، مؤلف این مقاله با بهره دانشگاه انجام می

 پردازد. حل آن میبررسی علل تضاد دانشگاه با جامعه اسالمی و راه

 
1  . Commodity. 
2  . Commonalty. 
3  . Privatization. 
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 ادبیات تحقیق
و سیستمی فعال شده، ریزیو برنامه که هدف معین، ساختار اختیاری اندها نهادهای اجتماعیازمانس

( و شیوه اندیشیدن درباره  15: 1390اند )دفت، و هماهنگ دارند و با محیط خارجی نیز در ارتباط
تر را  تر و عمیقصورت دقیقها بهکار رفته برای مشاهده و تجزیه و تحلیل سازمان سازمان و دانش به

یند )همانمیتئوری سازمان   (. 24 :گو
پرداز به سازمان، تعریف محیط و قلمرو آن را در سازمان روشن نوع نگرش و اندیشیدن نظریه

های ها یا خواستهسازمانی را که بتواند محدودیتها هر موجودیِت اثرگذاِر برون سازد. مدرنیستمی 
(. این 139: 1389اند )هچ، نامیدهکند، محیط سازمان ثبات خود را بر سازمان تحمیل، یا آن را بی

یکرد، محیط  های های سازمانی و میدانرا از حیث مفهومی به سه سطح حوزه سازمانی، جمعیترو
شود که با مالحظه سازمانی تقسیم کرده است. حوزه سازمانی، سطحی از سازمان را شامل می

کنندگان، مانند عرضه شود؛شده و افراد تحت پوشش آن تعیین میمحصوالت یا خدمات عرضه
شود هایی را شامل میای از سازمانهای سازمانی، مجموعه. سطح جمعیتکنندگان، رقبا و... مصرف 

عالی، مدارس، صدا و سیما، اند؛ مانند مؤسسات آموزش ها با این سازمان مشابهکه در برخی جنبه
ها در چارچوب ای از سازمانن مجموعههای سازمان، مربوط به روابط بیها و... . سطح میدانروزنامه

 (.212: 1387رافیایی است )اسکات، یک حوزه جغ
یکرد نمادینصاحب هایی نظری تفسیری، معتقدند محیط نوعی ساخت اجتماعی و سازه -نظران رو

کنند و کنند معنادار است، محیط را وضع میهایی که فکر میاست که اعضای سازمان با ساخت قالب
های گوناگون ساخته شود. ها و اندازه بر اساس تفسیرهای مدیران، ممکن است به گونه نمحیط سازما

یکرد پسامدرن، سخن از سازمان بدون مرز است)هچ،   (. 142-141: 1389در رو
های های سیستم عقالیی و توجه به محیط در تحلیل سازمان، زمینهشدن محدودیتبا روشن 

های اقتضایی تحلیل رابطه سازمان با محیط به وجود آمد؛ نظریههای جدید برای گیری نظریهشکل
 روند. ترین آنها به شمار میاز مهم 4و نهادی 3شناسی جمعیت،بوم 2وابستگی به منابع، 1محیطی،

طرفداران نظریه اقتضایی معتقدند سازمان در محیط پایدار، با مشخص کردن خطوط دقیق 

 
1. Contingency Theory. 
2. Resource Dependency Theory. 
3. Population Ecology. 
4  . Institutional Theory. 
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یدار، مدیران ناپا پردازد و در محیطعادی و یکنواخت می هایمراتب و تخصص، به فعالیتسلسله
یق می ها با انعطافسازمان های کاری خود را با نیازهای محیِط کنند تا مهارت پذیری، کارکنان را تشو

 (. 162های متغیر محیطی عمل کنند )همان: ناپایدار، متناسب سازند و در مواجهه با رقبا و فرصت
تعامل با محیط، شرط بقای  کفا از محیط نیست؛ بلکهمنابع، سازمان، خود در نظریه وابستگی به

سازمان است. بنابراین میزان وابستگی به منابع و میزان قدرت سازمان در تهیه آن، ماهیت و حدود 
یش سازمان را تعیین می کند. سازمان عنصری بسیار فعال در برابر محیط است که به سرنوشت خو

یژه مدیران، فرصت ازمانی، بهحساس است. افراد س موقع شناسایی، و ای محیطی را بهها و تهدیدهو
: 1387پرهیزند )اسکات های غیرضروری میکنند و از هزینهبرای به دست آوردن منابع الزم تالش می

191 ،)(Aldrich, 1976, p.83.) 
شناسی جمعیت بوم  )بقا(، شالوده اصلی نظریه 3و »حفظ« 2»گزینش« 1گیری«،فرایندهای »شکل

تواند از میان گروهی از د. در این نظریه، محیط دارای قدرتی است که میدهنرا شکل میسازمانی 
هایی را انتخاب کند که نیاز محیط را به بهترین وجه برآورده سازند. بنابراین های رقیب، سازمانسازمان
 .(162: 1389)هچ، کنند ها برای بقا با هم رقابت میسازمان

یکردهای مهم درباره ارتباط سازمان با محیط، مدل نهادی است. نظریه نهادی  یکی دیگر از رو
کید می شدت تحت تأثیر محیط خود قرار  هایی باز هستند که به ها سیستمکند که سازمانسازی تأ

عملکرد مؤثر نیستند، بلکه ساز، نتیجه فشارهای عقالیی برای  شتدارند؛ اما بسیاری از نیروهای سرنو
 ( 97: 1387اسکات، اند )نتیجه فشارهای اجتماعی و فرهنگی برای تطبیق باورهای قراردادی

: 1389نامند )هچ، نهادی می پردازاِن سازمان، فیلیپ سلزنیک را پدر نظریهبسیاری از نظریه
کید (. 176 ها، از انطباق سازمان و رشد سازمانگیری شکل ه بر محیط، به عنوان زمیننظریه نهادی، با تأ

 4«نهادی شدندست آوردن قدرت سیاسی و مشروعیت نهادی، تعبیر به »های محیطی برای به با ارزش
شدن، یک نوع آشتی سازمان با نهاد اولیه اجتماعی آن نهادی  (.Selznick, 1949, 10کند )می

با تالشی  که در طول زمان، اعضای آن سازماناست  5سازمان فرایند رشِد ارگانیک سازمان و یک نوع
شوند و مانند سایر نهادهای های جامعه سازگار کنند با ارزشفراتر از ملزومات فنی کار، سعی می

 
1  . Formation. 
2. Selection. 
3. Survive. 
4  . Institutionalization. 
5. The organic growth process of the organization.  
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اری و و نوآوری، به پاید پذیری و انعطاف 1پذیریجاافتاده اجتماعی رفتار کنند و با ایجاد روحیه انطباق
یایی دست   (.8 1391، یابند )ایروانیپو

یت آنها متکی بر نهادی  در نظریه نهادی شدن، باور اعضای سازمان بر این است که زندگی و هو
کنند و هرگونه تغییر در محیط و یا از میان رفتن آن، آثاری بر اعضای نهاد و است که در آن فعالیت می 

 (.219: 1370کل جامعه خواهد داشت )فرنج، 
ین مطرح شد که فراتر از نظریه  پس از سلزنیک، نظریه  سلزنیک بود و عالوه بر توصیف   نهادی نو

صورت  تواند به مفاهیم، درباره فرایند نهادی شدن نیز بحث کرد. مفهومی که فرایند تجانس با محیط را می 
و   3فرایندهای تقلیدی  2شکلی اجباری، صورت هم شکلی به شکلی است. هم کامل در بر گیرد، مفهوم هم 

شکلی  (. هم 38: 1382پور، دهد )تسلیمی، میرزایی، اهرنجانی، محسنی، قلی رخ می  4فشارهای هنجاری 
ها  شکلی تقلیدی، سازمان  اجباری، ناشی از فشار اجباری از طرف نهادهای رسمی و دولتی است. در هم 

یژه در مواقع بحران، به تقلید از سازمان به  شکلی هنجاری، تالش سازمان برای  آورند. هم می و های موفق ر و
(. البته  142-129: 1393پور، کنی، حاجی های محیطی است )ردادی، باقری انطباق با هنجارها و ارزش 

ین  نفعان به   های ذی شکلی صرف نیست، بلکه بیشتر به دنبال انتقال ارزش به دنبال هم  5تئوری نهادی نو
های  ( با انتقال ارزش Scott, 2008به نقل از:  173-149: 1389ی، واز ش سازمان است )مشبکی؛ تقوی 

همه   6پارسونز افتد. به همین دلیل شکلی اتفاق می نهادی به ساختار استراتژی و عملیاتی یک سازمان، هم 
داند، بلکه ابتدا سطوح سازمان را به سه قسمت و الیه تقسیم  سطوح سازمان را نیازمند نهادی شدن نمی 

پردازد. سطح مدیریتی که به  های تولیدی می اند از: سطح فنی سازمان که به فعالیت ارت ه عب ند ک ک می 
های کنترل و هماهنگی و تأمین منابع و فروش محصوالت مربوط است؛ و سطح نهادی که سازمان را  فعالیت 

جتماعی  ام ا ک نظ نظامی از ی کند. هر سازمان، خرده های اجتماع و جامعه مرتبط می به هنجارها و عرف 
شود که نظام اجتماعی، منبع معنا، مشروعیت بخشیدن، یا حمایت بیشتر است و تحقق  تر محسوب می بزرگ 

های »سازمان_  انواع نظریه (. 43: 1387سازد )اسکات، یافتن اهداف و استراتژی سازمان را ممکن می 
یژگی هر یک از آنها در جدول )   ( بیان شده است. 1محیط« به همراه و

 
1. Adaptability. 
2. Coercive Isomorphism. 
3  . Mimetic Processes. 
4  . Normative Processes. 
5   . Neo Institutional Theory. 
6. Parsons. 
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 و سازمان. طیارتباط مح یهاهینظر: 1ل جدو

یژگی سازمان پارادایم پردازاننظریه هانظریه  و

 اقتضایی
 محیطی

جورج   1تام برنز
 2استاکر

 مدرنیته 

مراتــب و    در محیط با ثبات و پایدار: تعریف دقیق سلســله 
متمرکــز،  حوزه مسئولیت؛ با فعالیــت عــادی و اختیــارات 

-یکی. در محیط ناپایــدار: انعطــاف ر سازمان مکان ساختا 
ــا تغییــرات ســریع   پــذیری در برابــر محــیط؛ ســازگاری ب
محیطی، اختیارات اعضا زیــاد، و تمرکــز پــایین، مهــارت  

 کارکنان متنوع و در حال تغییر، ساختار سازمان ارگانیک. 

وابستگی به 
 منابع

 3جفری پففر،

 جرالد

 4ساالنیک
 مدرنیته 

یکرد از محیط کید عمده بر کل به سمت سازمان رو ؛ تأ
-سازمان، و رفتار سازمانی و ارتباطش با سایر سازمان
 ها؛ اهمیت فعالیت در محیط به اندازه درون سازمان.

شناسی بوم 
 جمعیت

 5مایکل هانان،

 6جان فریمن،
 7هوارد الدریچ 

 مدرنیته 
 

یکرد از محیط به سمت  ســازمان  سازمان؛ گــزینشرو
ای برتــری همــاهنگی؛ وابســتگی توسط محیط بر مبنــ 

سازمان بر محــیط؛ ســازمان پیونــدی از  حیات و منافع
-کننــدگان، مؤسســهکنندگان، مصرف رقبا )نظیر عرضه

(؛ 188: 1387نفعــان( )اســکات، هــای نظــارتی، ذی
 (.174: 1389)هچ، 

 
1. Tam Burns. 
2. George. M. Stalker. 
3. Jeffrey Pfeffer.  
4. Gerald R. Salancik. 
5  . Michael T. Hannan 
6. John freeman  
7  . Howard E. Aldric. 
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یژگی سازمان پارادایم پردازاننظریه هانظریه  و

 نظریه نهادی

ریچارد 
 1اسکات،
فیلیپ 
 2سلزنیک

نمادین 
 تفسیری 

یکــرد از ســازمان بــه محــیط ؛ رقابــت بــرای جــذب رو
اسی و مشروعیت نهادی از محیط؛ انطباق با قدرت سی

های جامعه؛ باور اعضا به گره خوردن سرنوشت ارزش
: 1370آنهــا بــا سرنوشــت ســازمان و محــیط )فــرنج، 

یق 219 ــو ــازمان؛ تش ــیط از س ــای مح ــوع تقاض (؛ تن
ط محــیط بــه دلیــل ســازگاری بــا باورهــا، توس سازمان

 (.176: 1389)هچ، یط ها، هنجارهای محارزش

 
 4روان، 3مایر،

  5دیماجو، 
 6پاول

 

هــای  شناختی عمیــق؛ فراتــر از نظریــه  دارای ریشه جامعه 
سلزنیک؛ کسب مشروعیت منابع و بقا از طریــق پــذیرش  
فشــارهای نهــادی اجبــاری، هنجــاری و تقلیــدی؛ ایجــاد  

ــال ارزش هم  ــا انتق ــکلی ب ــاختار،  ش ــه س ــادی ب ــای نه ه
هــای  سازمان؛ پیگیــری انتقــال ارزش استراتژی و عملیات  

 سازمان. نفعان و جلب حمایت آنها برای ذی 

ها محیط را عامل های محیطی، جدی است. اغلب نظریهتفاوت نظریه نهادی با سایر نظریه
شود که خواه لحاظ میدیگر، محیط عنصری مزاحم و زیادهدانند؛ به تعبیر بخش نمیگر و حیاتگزینش

کند و سازمان به دلیل فشارهای محیط، مجبور به هماهنگی و سازگاری ایجاد مانع میدر مسیر سازمان 
شود. در نظریه نهادی، ایجاد تحول و تغییر و رفتن به سوی سازمان، ابتدا در درون اجباری با آن می

یت و مشروعیت، محیط را نهآن شکل می سازمان و باورهای اعضای تنها گیرد. سازمان برای کسب هو
یش تلقی نمیت یش فهدیدی برای حیات خو یت رض میکند، بلکه عامل مؤثری برای رشد خو کند و هو

یش را در آن جست  یشتن را بدون آن، از خود بیگانه و منقطع فرض میوجو میخو  کند.کند و خو

 
1. Richard Scott.  
2. Philip Selznick. 
3  . Meyer.  
4. Rowan.  
5. DiMaggio. 
6. Powell. 
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شدن سلزنیک، ظرفیت بیشتر و بهتری برای تبیین موضوع تحقیق حاضر ی در این میان، نظریه نهاد
که برخالف سایر الگوها، ها در این است ترین تفاوت نظریه نهادی با سایر نظریهد؛ چرا که عمدهدار

داند و معتقد است نهادی شدن، دهد و سازمان را تابع محیط مینهادی شدن، اصالت را به محیط می
کننده و خستههای کند و آن را از روزمرگی و تصمیمای سازمان توسط محیط جلوگیری میاز مرگ و انزو

دهد و به پایداری، شود، نجات مییگیری در اعضای سازمان متکراری که باعث کاهش قدرت تصمیم
یایی، مقاومت سازمان در برابر تغییرات و تحوالت اجتماعی و ناخواسته آینده، و ورزیدگی، و  پو

و رسمیت باال در شدن اندازه سازمان و ساختار سازمانی و کم کردن بروکراسی و پیچیدگی،  کوچک
کند های جامعه میسازمان را مملو از ارزش  رساند وساختار سازمانی و افزایش خالقیت و نوآوری می 

یی آن و اثربخشی و پاسخ   (.40دهد )همان: را افزایش می  گو

 روش تحقیق

ن، و برای نظرا  ای و مصاحبه با صاحبها از روش مطالعه کتابخانهآوری دادهبرای جمعر این مقاله د
 استفاده شده است.  1ها از روش تحلیل مضمون تحلیل داده

ها، از آوري اطالعات و شناسایی متغیرها و روابط آنها و پیشنهاد فرضیهمصاحبه، ابزاري براي جمع
به   71: 1392شونده است )نصر و کریمی، گر و مصاحبهحبهطریق تعامل مستقیم کالمی میان مصا

های مصاحبه، عمدتًا تحلیل و مقایسه . هدف در تفسیر و تحلیل داده(Cohen,2002 نقل از
یات دانش متخصصان است که با طرح پرسش گیرد. هاي تحقیق، صورت میهای مرتبط با هدفمحتو

گیري کند و موجبات اندازه گر فراهم میبرای مصاحبه ها امکان دسترسی به درون ذهن افراد را پرسش
گاهی یا اطالعا ها و عقاید( ها و ترجیحات( و نوع تفکر )نگرش ت و عالقه افراد )ارزش میزان آ

  .(183: 1388)فلیک، سازد گر را ممکن میمصاحبه
 شود. در مصاحبهساختاریافته و بدون ساختار تقسیم میتاریافته، نیمهمصاحبه به سه دسته ساخ

ر شفاهی از شده و یکسان، به طوهای از قبل تعیینها و پاسخای از پرسشریافته، مجموعهساختا
کند. در شده را انتخاب میهاي ارائهدهنده فقط یکی از پاسخشود و پاسخشونده پرسیده میمصاحبه

گر از میان جواب شود و مصاحبهساختاریافته، سؤاالت مصاحبه از قبل مشخص میمصاحبه نیمه
خ خود، آزادند. در شوندگان در طریقه بیان پاسپرسد و مصاحبههاي مشابه میدهندگان، پرسشپاسخ

 
1  . Theme 
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« استفاده شد. سؤاالت استاندارد باز« یا »بدون ساختاراین تحقیق، از میان انواع مصاحبه، از مصاحبه »
یش و ایجاد گر با استفاده از اي وجود ندارد؛ مصاحبهشده های از قبل تعیینده و پاسخش ابتکار خو

وگو گونه که در گفتشوندگان، آناحبههاي متعددي از نظرات مصهاي جدید و آزمودن جنبهفرضیه
  (.159-158: 1383کند )دالور، آید، موضوع را بررسی میپیش می 

های متنی شی برای دیدن درست متن، درک مناسب اطالعات، تبدیل دادهروش تحلیل مضمون، رو
است )عابدی، تسلیمی، فقیهی،  1هایی غنی و تفصیلی، و کّمی به کیفیمتنوع به داده پراکنده و

-ها را تقسیم. این روش، راهبردی است که داده) Boyatzis, 1998, p4به نقل از  1390زاده، شیخ
ها و الگوهای های( موجود درون داده کند و مضامین )تمخیص و بازسازی میبندی، تلبندی، طبقه

ها و کند. مضمون یا تم، ُمبّین اطالعات مهمي درباره دادهها را تعیین میو پوشیده در داده 2نمکنو
دهد ها را نشان مياي از دادهسؤاالت تحقیق است و تا حدي، معنا و مفهوم الگوي موجود در مجموعه

ر کلي مضمون، طوپردازد. بههایي از پدیده ميبه توصیف و سازماندهي مشاهدات و تفسیر جنبهو 
یژگي تکراري و متمایزي در متن است که در نظر پژوهشگر، نشان نده درك و تجربه خاصي درباره دهو

 . (Boyatzis, 1998)سؤاالت تحقیق است 
تحلیل  4ماتریس مضامین، 3های قالب مضامین،از روش در تحلیل مضمون، معمواًل از یکی

کنند. در این مقاله، از شبکه مضامین استفاده شده که استفاده می 6و یا شبکه مضامین 5ای،مقایسه
 7داقل در سه سطح پایه،بندی مضامین حهاست و با دستهترین روش برای تحلیل دادهمناسب
الب شود و با تحلیل آنها، مفاهیم کلیدی در قای از مضامین ایجاد میشبکه 9و فراگیر، 8دهنده،سازمان
ای است که های اولیهآید منظور از مضموِن پایه، دادههای اساسی حاکم بر کل متن به دست میاستعاره

دهنده، شود. مضامین سازمانمین محسوب میمستقیم از متن استخراج، و مبنایی برای سایر مضا
کنند. و گذاری میبندی، تلخیص و نام تر دستههایی هستند که مضامین پایه را در سطح انتزاعیخوشه

-فرهادی  (شونددهنده، بازتولید میهای سازمانای از مضمونمضامین فراگیر نیز با تلخیص مجموعه

 
1. Qualitative.  
2. Latent. 
3. Template Analysis.  
4  . Thematic Matrix. 
5  . Comparative Analysis. 
6. Thematic Network. 
7. Basic.  
8. Organizing. 
9  . Global. 
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بندی مضامین در سه ( شیوه خوشه1در شکل ) ( Attride-Stirling, 2001به نقل از 2013راد، 
 .سطح نشان داده شده است

 
 بندی روش تحلیل مضمون: شیوه خوشه1شکل 

وجوی اولیه، جست 1کدهایها، ایجاد سازی، فرایند و مراحلی دارد که شامل مطالعه متن دادهشبکه
-و ترسیم شبکه مضامین، تسهیل شبکه همخوانی مضامین با کدهای مستخرج، تعریف و نام  مضامین

 ها، و ثبت گزارش نهایی است. گذاری مضمون
گذاران و مدیران با گونه است که ابتدا از میان پژوهشگران، سیاستفرایند مصاحبه در این مقاله، این 

و فرهنگ و دانشگاه، تعدادی برای مصاحبة باز انتخاب شدند. معیار انتخاب مصاحبه  سابقه حوزه علم
داشته باشند، یا در حوزه بود که در حوزه مدیریت دانشگاه، حداقل ده سال سابقه مدیریتی  شوندگان این

یت در شورای عالی انقالب فرهنگی داشته باشسیاست ند. گذاری نهاد علم، سابقه مؤثر، همانند عضو
های ترکیبی شوندگان حوزوی نیز کسانی انتخاب شدند که سابقه مدیریت در دانشگاهاز میان مصاحبه

ز با کسانی مصاحبه شد که دارای اثر های علمی حوزوی_دانشگاهی( را داشتند. از محققان نی)مؤسسه
 فاخر علمی در حوزه دانشگاه بودند. 

 
1  . Code. 

مضمون 

فراگير

مضمون 
سازمان  

دهنده

مضمون 
پايه

مضمون 
پايه

مضمون 
پايه

مضمون 
سازمان  
دهنده 

مضمون 
پايه

مضمون 
پايه

مضمون 
پايه

مضمون سازمان
دهنده

مضمون 
مضمون پايه

پايه

مضمون 
پايه

مضمون 
سازمان  

دهنده

مضمون 
پايه

مضمون 
پايه

مضمون 
پايه
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صورت کلی ها به اقتضای نوع مصاحبه، بهششوندگان، پرسپس از تعیین لیستی از مصاحبه
ین پرسش طراحی شد و قبل از جلسه در اختیار مصاحبه ها عبارت بودند از: شوندگان قرار گرفت. عناو

یژگی های دانشگاه اسالمی؛ تفاوت دانشگاه اسالمی با دانشگاه مدرن؛ چگونگی  خصو شا چیستی، و
های های اسالمی شدن دانشگاه؛ شاخصانع و چالشرابطه دانشگاه اسالمی با جامعه اسالمی؛ مو

مرتبط با اسالمی بودن دانشگاه. هر جلسه از چهل دقیقه تا شصت دقیقه طول کشید. با برخی از آنها دو 
سازی و ها با دقت و بدون هیچ تصرفی، پیادهمصاحبه انجام شد؛ سپس صوت مصاحبه جلسه متوالی

شدند و در سه سطح فراگیر و  1افزار »مکس کیو دی ای« د نرم بندی مضامین، وارتایپ، و برای خوشه
دهنده و پایه، مضامین کدگذاری شدند. بدین ترتیب، الگوی مفهومی رابطه دانشگاه اسالمی با  سازمان

 محیط به دست آمد. 

 های تحقیق یافته

 . چیستی سازمان دانشگاه اسالمی1

( 2ای که در جدول )گونهها بهها، سی و دو مضمون پایه از مصاحبها تحلیل مضمون متون مصاحبهب
  نشان داده شده است، به دست آمد.

 طیو مح یمرابطه سازمان دانشگاه اسال ریدهنده و فراگو سازمان هیپا نیمضام: 2جدول

 مضامين پايه سند مصاحبه

 هامدافع ارزش هاست.هاي دانشگاه اسالمي، دفاع از ارزشيکي از رسالت

اند. نگرش رهبري هم به دانشگاه و حوزه دو بال اين انقالبفرمود: مي اهللرحمهحضرت امام
 تعامل با حوزه حوزه و دانشگاه همين است.

میي ها هستند که ما راهاست. هدفهدفترين بخش دانشگاه در بخش اسالمي -پیيش 
 توحيدي برد.خواهانه کار را پيش مي برند. نگاه توحيدي دانشمندان، و نگاه خيرخواهانه عدالت

 
1. MAXQDA is Qualitative Data Analysis software for Windows and Mac OS 

X.  



 

 

 دوفصلنام مطالعات فرهن گی اجتماعی حوزه              سال سوم، شماره پنجم، بهار و اتبستان 1398

16 
 

 مضامين پايه سند مصاحبه

شیده نید. مفهوم امت، آن نوع اجتماع انساني است که بر اساس نظام معنايي با هم جمع  ا
ظیام دانشگاه با دينمشکل جدي نسبت در مفهوم جامعه، شراکت لحاظ شده است.  ، در ن

يیدا وقتي نظريه تئوريک و معرفتي دانشگاه است. نیي پ يیت دي عیه هو ها ديني باشند، جام
لیم، تاريخ علم مب کند.مي نیاي ع هیوم و مع شیود. مف تني بر مباني فلسفي خودمان خوانده 
 بندي علم و خيلي چيزها بايد زيرورو شود.طبقه

پيرو نظام معنايي 
 مشترک

تیهي وحياني است. ما براي دفاع از دين، رشتههايين ارزشدغدغه ما تب ايم هايي راه انداخ
دانشگاه اسالمي دانشگاهي است که )روش( وحي تا دين را در کارکردش مساعدت کند. 

 پذيرد.و عقل را مي

هاي تبيين ارزش
 وحياني

شییگاه همان سییتاورد دان حییدي از د تییا  مییردم  نییاوري،  سییي و ف خییش مهند کییه در ب نییه  گو
نوعي کرامت انساني را رعايت کردن  برخوردارند، در علوم انساني نيز همين است. اينها به

 کنيم.است. ما به عنوان دانشگاه اسالمي، کرامت انساني را رعايت مي

 کرامت انساني
 

سیتان میا در بيمار نیيم.  کیامال  اخالق اسالمي را بايد جاري ک بیداخالقي را  میان  هیاي خود
سیاني در فرهنگ سازماني، ارزشکنيم. مشاهده مي بیا هاي حاکم بر روابط ان سیتاد  بیط ا روا

يی  دانشجو، مسئول با هيئت علمي، منطبق با آموزه هیاي احاد هاي ديني بايد باشد و کاربرد
 )اخالقي( را مثال  در ارتقا و تشويق و تنبيه کارمندان اجرايي کرد.

 محوريفضيلت

... را شکي، اخالق دانشجويي، اخالق پژوهشي وهاي اخالقي مانند اخالق پزهمه گرايش
اين مباح  را  ايم. قدرت غرب در اين است که توانستهتوليد کرده و ما توجيه کردهغرب 

 نهادينه کند.
 اياخالق حرفه

 پاسخگو پذير باشد.بايد واليت دانشگاه

يید میدجامعه نيازمند وليّ است؛ چون وليّ، عامل وحدت است، پس فرهنگ واليت اري با
 مدارواليت .نهادينه شود

بیودن محور ميدانشگاه اگر متناسب با عدل حرکت کند، عدالت شود. عدل مطابق با حق 
 محورحق است.

يید  نظام اسالمي و دانشگاه، بايد خود را با حق هماهنگ نمايند. تفکر حاکم بر دانشگاه با
 گراقانون درستي و حقيقت و عدالت باشد.

 عدالت رفتاري رفتار انسان است.قانون و ثمره  ي فقه، دين،عدالت، خروج
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 مضامين پايه سند مصاحبه

 عدالت ساختاري شود.ساختار عادالنه موجب توليد انبوه عدالت مي

آموزي، رشد و تأثيرگذاري اجتماعي و جهاني هستند و اي هر روز به فکر تحقيق، علمعده
 عدالت توزيعي ت کرد.بندي پژوهشي، عدالت را بايد رعايدر اولويت اند.اي محرومعده

میه ها و فرايندهاي مورد استفاده در بهساالري بايد در شاخصشايسته کارگيري، يادگيري، ادا
میديران و ...  عیزل  خیاب و  شیگاهي و در انت حیدهاي دان شیخاو و وا يیه ا کار، پاداش و تنب

انمندي و ها بر اساس توخودش را نشان بدهد. دانشگاه بايد نماد عدالت و علم باشد. انتخاب
 راي دست يافتن به اهداف دانشگاه باشد.تعهد افراد ب

 ساالريشايسته

شیگاهدانشگاه و حوزه بيش از همه بايد به قسط توجه کنند. بنيان عیدالت را دان هیا هیاي 
 بازتوليد عدالت کنند.تبيين مي

 رشد علمي مردم حق عالم شدن را دارند.

 زمانرشد هم دهند.ميمديگر را رشد رشد جامعه و دانشگاه ديالکتيک است و ه

نید و  صیالن ک عیه را ا هیوم جام دانشگاه اسالمي بايد امت بودن اين امت را برگرداند و مف
نیدن انسان هید، برگردا جیام بد يید ان ها خود را امت ببينند. يکي از کارهايي که دانشگاه با

 مفهوم امت به ذهن و ضمير کنشگران است.
 گراامت

سیتند؛ ها را حل مقاله بايد مسئله جیين ه کند. در برخي جوامع، جامعه و دانشگاه با هم ع
دانشگاه بايد طبق نيازهاي  اند.علت اين است که نياز و دانشگاه زير يک سقف متولد شده

 التحصيل اقدام کند. جامعه، به جذب دانشجو و جذب فارغ

 نيازمحور
 

شیاخص نیي،  بیرابايد بر اساس رويکرد دي سیتاندارد  سیهیاي ا حیيط زي کیرد ي م ت و عمل
 آفرينامنيت همچنين بهداشت محيط، بايد از فقه ما بيرون بيايد. ها طراحي کنيم.کارخانه

پیذير و دانشگاهي که زمينه مشارکت مردم در توليد علم را فراهم کند، دانشگاه مسئوليت
 بخشمشارکت پاسخگوست.

ي و پيچيدگي موجود، بيش از اندازه انعطاف و پويايي نياز است. تمرکزگراي براي مديريت،
 پذيرانعطاف .است

عیه اين سیيار تحوالت اجتماعي و علمي بسيار سريع است، اما سرعت جام سیت، ب نیه ني گو
 سريع پايين است.
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 مضامين پايه سند مصاحبه

میي را از کنند تا در آينده، پاسخ مشکالت هزينه دانشگاه را از منابع عمومي تأمين مي عل
پژوهي کند؛ حداقل ده سال سئله، بايد آيندهبر حل م وهدانشگاه عال دانشگاه دريافت کنند.

 هاي آن بينديشد.بيني کند و براي حل مسئلهآينده را پيش
 نگرآينده

حیل  هیت  نید و در ج قیش کن فیاي ن میاعي اي سیائل اجت کیه در م دانشجويان وظيفه دارند 
 زدايي و ... کار کنند.محروميتمعضالت مردم، 

فرهنگ 
 خدمتگزاري

 خدمت تبرعي فروشي خيانت است. هاي علميه خدمات تبرعي عرضه کند؛ علمهيد مثل حوزدانشگاه با

 خدمت علمي دانشگاه بايد خدمات علمي به مردم بدهد.

نیش را در بخش علوم انساني، اگر دانشگاه مي میوميخواهد بقا پيدا کند، بايد دا سیازي ع
 کند.

سازي عمومي
 دانش

 رفاه عمومي اد رفاه در جامعه باشد.عملکرد دانشگاه بايد براي ايج

توسعه دانش  توسعه دانش عمومي، همانند ارتقاي بهداشت عمومي وظيفه دانشگاه است.
 عمومي

مکتبی، اخالقی، ( نشان داده شده است، در هشت مضمون 2گونه که در شکل )این مضامین همان
یا، و خدمتگزار،  مردمی، انقالبی، عدالت  سازمان دهی شدند.محور، رشدآفرین، پو

ها، و اهل تعامل با های تابع نظام معنایی مشترک، توحیدی، مدافع ارزش: مقولهمکتبی (1
یژگی و نوع ارتباط دانشگاه با دین اسالم را نشان مینهادهای دینی، مفاهیمی دهند. اند که و

 توان در ذیل مفهوم انتزاعی »مکتبی« سازماندهی کرد.این مفاهیم را می همه
ای و کرامت انسانی، گرایانه، اخالق حرفهاخالق اسالمی و فضیلت : مفاهیم و مقولهقیاخال (2

دهند و در ذیل های اخالقی حاکم بر فرهنگ سازمانی را نشان میمفاهیمی هستند که ارزش
 پذیرند.ری جمعمحومفهوم اخالق

بخش مفاهیمی ارکتآفرین و مشمحور(، نیازمحور، امنیتگرا )جامعههای امت: مقولهمردمی (3
بخش این شوند. مفهوم مردمی، نظام ه مربوط میهستند که به نوع ارتباط دانشگاه با احاد جامع

 تواند باشد.ها میمقوله
رابطه دانشگاه اسالمی با نظام اسالمی پذیر و پاسخگو بودن، نوع های والیت: مقولهانقالبی (4

کنند. از مفهوم والیی برای تبیین این دو مقوله  مبتنی بر والیت فقیه در عصر غیبت را تبیین می
 توان استفاده کرد. می 
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گرا، عدالت رفتاری، عدالت ساختاری، عدالت محور، قانون های حق: مقولهمحور عدالت (5
های حاکم بر روابط دانشگاه با جامعه اسالمی را ترین ارزشساالری، مهم توزیعی، و شایسته

 شوند. محوری سازماندهی میها با مقوله عدالتولهاین مق دهند. همهنشان می
های ارتباط دانشگاه با جامعه را زمان، یکی از هدف: مفاهیم رشد علمی و همبخشتعالی (6

 بخش« مناسب است. ده از واژه »تعالیدهند. برای سازماندهی این دو مفهوم، استفانشان می
یژگی ساختار مدیری نگر، پذیر، سریع، و آینده : مفاهیم انعطاف پویا  (7 تی مفاهیمی هستند که نوع و و

یایی« در برگیرنده این دو مفهوم است. و سازمانی دانشگاه را نشان می   دهند. مفهوم »پو
دانش، توسعه دانش، و  : مفاهیم خدمت تبرعی، خدمت علمی، عمومی کردن خدمتگزار (8

دهند. از را نشان می هایی هستند که انواع خدمات دانشگاه به جامعهفرهنگ خدمت، مقوله
 توان استفاده کرد.مفهوم خدمتگزار، برای سازماندهی آنها می

 

 
 مضامین شناساننده سازمان دانشگاه اسالمی :2شکل 

 

دانشگاه اسالمی

مکتبي

تعالي 
بخش

پويا

انقالبي

مردمي

خدمت 
گزار

عدالت 
محور

اخالقي



 

 

 دوفصلنام مطالعات فرهن گی اجتماعی حوزه              سال سوم، شماره پنجم، بهار و اتبستان 1398

20 
 

 . قلمرو دانشگاه 2

راد دهد که دانشگاه با عناصر افهای مردمی، انقالبی، مکتبی و اخالقی، نشان میررسی رابطه مقولهب
و ذهنی جامعه، حکومت اسالمی،  دین، و اخالق در ارتباط است. به دلیل تفاوت این مفاهیم در عینی 

 شود. تقسیم می 2و ذهنی 1نشگاه با محیط نیز به دو بعد عینیبودن، ارتباط دا
بنابراین دانشگاه اسالمی با عناصر ذهنی و عینی جامعه اسالمی در ارتباط است. عناصر ذهنی، 

ها، هنجارها، و نمادهای دینی و اسالمی و ملی جامعه است. عناصر باورها و اعتقادات، ارزششامل 
ها و حاکمیت و نظام سیاسی حاکم بر کشور، دولت اسالمی، رقبا )سازماناند از: بارت عینی ع

نهاد(، و مشتریان دانشگاه )صنعت،  نهادهای آموزشی، پژوهشی، و فرهنگی_تربیتی دولتی و مردم 
( ارتباط دانشگاه 3در شکل ) نفعان )عامه مردم(.های اقتصادی و مراکز تولیدی و...(، و ذیزار، بنگاهبا

 ذهنی و عینی نشان داده شده است. با عناصر
 

 
 اط دانشگاه با عناصر ذهنی و عینیارتب :3شکل 

  

 
1. Objective. 
2. Subjective.  
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 گیری نتیجه

یژگی سازمان دانشگاه بودندهنده که یاد شد، تفاهیم پایه و سازمانم د، اما تشکیل شبکه ا حدی بیانگر و
تحقیق، نیازمند بررسی بیشتر درباره نسبت های های مناسب برای پرسشمضامین و یافتن پاسخ

دهد که آمده از مصاحبه، نشان میدستهای بهمضامین با یکدیگر است؛ با این توضیح که مقوله
رود و عنصر جامعه و محیط های محیطی میسمت شاخصالگوی سازمان دانشگاه اسالمی به 

 ترین نقش را در این الگو دارد. اصلی

 پذیرپذیر و انعطافبه مثابه نهاد انطباق. سازمان دانشگاه 1

های جامعه اسالمی معنا پیدا پذیری در برابر ارزشپذیری و انعطافازمان دانشگاه اسالمی با انطباقس
پذیری پذیری و انعطاف( با دو مفهوم انطباق2گانه در جدول شماره )م هشتکند. بنابراین مفاهیمی

 شوند.سازماندهی می
یژگیهر کدام از ا پذیری، اند. مفهوم انعطافاسالمی هایی از سازمان دانشگاهین دو مفهوم، بیانگر و

ابتدا باید درون  سازمانی است؛ درواقع بیانگر این است که دانشگاهمتوجه اصالحات و الزامات درون
یش را از ارزش -اقهای محیطی منطبق شود. مفهوم انطبهای مدرنیته خالی کند، آنگاه با ارزشخو

سازمانی )محیط( دانشگاه اشاره دارد که دانشگاه بعد از پذیرش تغییر، خود را با پذیری، به مباحث برون
پذیری، همچون خطی، پذیری و انطباقفها و باورهای جامعه، مملو سازد. بنابراین مفاهیم انعطاارزش

ای و و قسمت عناصر زمینهسازمانی، سپس به دسازمانی و برونسازمان دانشگاه را به دو بخش درون
-سازمانی و ساختار دانشگاه، و انطباقبخش درون پذیری، مربوط بهکنند. انعطافساختاری تقسیم می

که سازمان  شود. اما پاسخ به این پرسشای آن مینهسازمانی و عناصر زمیپذیری متوجه بخش برون
ت و با کدام الگوی سازمانی، باید خود را پذیر چه نوع سازمانی اسپذیر و انطباقدانشگاه انعطاف

یاتر و جامع  تر است که بتواند این مفاهیم را کامل در بر گیرد. مهندسی مجدد کند، نیازمند مفهومی گو
که از نظریه  1« نهادی شدنرسد مفهوم »نظر میدر مصاحبه بیان شد، به با توجه به مفاهیمی که 

ده است، قابلیت و ظرفیت چنین کاری را دارد؛ به دلیل اینکه ش« سلزنیک عاریت گرفته شدننهادی »
آسانی منجر به پذیری آن با جامعه اسالمی، بهپذیری و انعطافنهادی شدن سازمان دانشگاه و انطباق

 
1. Institution. 
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بخشی به دانشگاه از طرف انشگاه با جامعه در ایران و آشتی آن با جامعه، و مشروعیتحل تضاد د
پذیر پذیر و انعطافتوان گفت سازمان دانشگاه به مثابه نهاد انطباقبراین میشود. بنامحیط و... می

های وهپذیری باید الگوی نهادی به خود بگیرد و خود را با فشارهای گراست و دانشگاه برای انطباق
(؛ همچنین برای به 176: 1389سازد )هچ، های محیطی نیز منطبق کند و با ارزشداخلی هماهنگ 

ردن مشروعیت نهادی، قدرت سیاسی، و تناسب اجتماعی و اقتصادی، با عناصر ذهنی و عینی دست آو
کید بر فرایندهای اداری منبرای انعطافجامعه همکاری کند؛  عطف، واکنش پذیر شدن نیز نیازمند تأ

برداری و بهره  های مردم و امت اسالمیسریع و صحیح در برابر تحوالت محیطی، و توجه به نیاز
پذیری، مفهومی است که بیشتر بر بنابراین انعطاف های محیطی و اجتماعی است.کثری از فرصتحدا 

یا و نوآور بودن ساختار دانشگاه اسالمی داللت دارد   (.8: 1391)ایروانی،  ارگانیک و پو

 . عناصر نهادی 2

این عناصر نیز ای و ساختاری شکل گرفته است و گونه که گذشت، هر سازمانی از عناصر زمینهمانه
بسا برخی نسبت به دیگری، اهمیت و کنند؛ چههمیشه به یک اندازه در تحوالت سازمان نقش ایفا نمی

که سازمان دانشگاه با نهادی شدن، به شدن این نکته نقش بیشتری داشته باشند. بنابراین با روشن 
یکرد طرح مییابد، پرسش دوم این تحقیق، مپذیری دست میپذیری و انعطافانطباق شود: در رو

 جدید، کدام یک از عناصر از تأثیر و تأثر بیشتری برخوردارند؟
تر با سه سازد که مضامین پایه و شناساننده، بیشها روشن میدر پاسخ به این پرسش، بررسی داده

جامعه اسالمی، دانشگاه با اند. بنابراین در تعامل عنصر ساختار و راهبرد و فرهنگ سازمانی در ارتباط
سه عنصر راهبرد )استراتژی(، ساختار، و فرهنگ سازمانی، بیشترین نقش و تأثیر و تأثر از محیط را 

 دهد. ( عناصر مؤثر در ارتباط دانشگاه با محیط را نشان می4دارند. شکل )
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 انی مؤثر ارتباط دانشگاه با محیطعناصر سازم :4شکل 

بندی تحقیق بیان کرد که الگوی نهادی شدن، سازمان دانشگاه مدرن و توان در جمعمیاین بنابر
یژه به سمت نهاد علالگوگرفته از غرب را به سمت هماهنگی با نهادهای اجتماعی بومی و دینی، به م و

کنند جامعه ایران برای توسعه و پیشرفت، دهد و برخالف تصور برخی که گمان میبومی سوق می
شدن، این دانشگاه است که نیازمند مطالعه و مند هماهنگی با دانشگاه است، در الگوی نهادی نیاز

ت ذیل ها و میراث علمی و فرهنگی آن است. همچنین نکایادگیری از جامعه اسالمی و غور در ارزش 
 شوندگان و مطلعان، به دست آمد:نیز از مصاحبه با مصاحبه

به متغیر محیط و جامعه اسالمی دارد و جامعه اسالمی  دانشگاه اسالمی بیشترین توجه را  (1
 ضامن بقا و رشد و تعالی و کارآمدی دانشگاه است؛

لی و سیاسی در سطح محلی، مـدانشگاه اسالمی به منابع محیطی و نهادهای اجتماعی (2
ی به دانشگاه نشان المللی، وابستگی شدید دارد؛ به این معنا که اگر محیط، اقبال کافبین
 هد، ادامه حیات دانشگاه در آن محیط، کاری بس دشوار و حتی ناموفق خواهد بود؛ ند

ها و کارکردهای اجتماعی آشکار و پنهان ای از روابط، نقشدانشگاه اسالمی شامل مجموعه (3
 المللی است؛ لی و ملی و بیندر سه سطح مح

یت و سرنوشت دانشگاهیان، به جامعه اسالمی و ارزش (4 یت های آن گره خوهو رده است. تقو
یت فرهنگی را پذیری، خدمتروحیه مسئولیت یی و کار جهادی، هو رسانی، پاسخگو

 کند؛ دانشگاهیان را نهادینه می
رقبا، مشتریان( و عناصر ذهنی  دانشگاه اسالمی با عناصر عینی )حاکمیت، دولت اسالمی،  (5

 جارها، نمادها( در ارتباط است؛ها، هن)باورها و ارزش
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علم، با سایر نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و محیطی،  وه بر نهاد اولیهدانشگاه عال (6
 ازجمله با نهاد دولت اسالمی، روابط متقابل و دوطرفه دارد؛ 

وامع و  های پیشرفت در ج به حرکت درآوردن چرخ دانشگاه به عنوان نهادی اجتماعی، در  (7
های با اشتغال، اوقات فراغت، طبقهمنابع انسانی، نقش مهمی دارد و  کاهش فقر و توسعه

 اجتماعی و افراد جامعه در ارتباط است؛
یژه عدالت محیطی و در برقراری عدالت در جامعه، بهدانشگاه در حل مسائل زیست  (8 و

 کند؛میآموزشی، نقش مهمی ایفا 
 ها، هنجارها و نمادهای جامعه، مرتبطدانشگاه با فرهنگ عمومی جامعه، شامل باورها، ارزش (9

ها و هنجارهای جامعه اسالمی را بر است و وظیفه بازتولید و بازاندیشی و گسترش ارزش
 گذار بر فرهنگ عمومی جامعه است؛ عهده دارد و یکی از داوران اصلی ارزش

های دانشگاه است و مفاهیم متوجه همه الیه اسالمی شدن دانشگاههمچنین روشن شد که  (10
 ان و جریان دارند. دینی و اسالمی در همه جای آن سری 
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