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Abstract 

In the globalization era, international universities have started a severe competition to 

spread the Islamic science and culture. In this regard, Islamic Universities such as 

Mohammad bin Saud, Umm al-Qura and Al-Madinah in Saudi Arabia, the University 

of Islamic Sciences in Malaysia and the General Assembly of Al-Azhar in Egypt have 

adopted widespread competitive strategies to spread the Islamic science and culture. 

The Shi'a organizations and centers that are active in the field of Islamic sciences and 

culture require an appropriate and comprehensive understanding of the direction of the 

competitive strategies of the aforementioned universities to be able to foresee 

appropriate measures. To this end, the question that we need to answer is that “what 

are do competitive strategies of international scientific and cultural organizations in the 

Muslim world?” The purpose of this study is to identify the direction of competitive 

strategies of the abovementioned universities in the field of Islamic sciences and 

culture. Referring to existing documents, their strategies were examined through 

content analysis (thematic network). After analyzing the content of their competitive 

strategies, 40 Basic themes were found, categorized in the form of 12 organizing 

themes, and ultimately represented in five comprehensive strategies (core strategies) 

called "Ideological hegemony", "promotion", "scientific authority", "skill training" 

"and "ground setting". 

Keywords 

Strategy, Tacit Strategies, Competitive Strategies, University, Scientific and Cultural 

Organizations. 

                                                                                                                                        
 Corresponding Author, Email: abravesh@maaref.ac.ir 

https://dx.doi.org/10.22059/jomc.2019.267988.1007624
mailto:abravesh@maaref.ac.ir


 

 

  

 

فرهنگی  ـ میهای عل سازمانراهبردهای رقابتی تحلیل 

های علوم اسالمی  موردی: دانشگاه ةمطالع) مللال بین

 (مصر ،عربستان، مالزی

 2پور ، محمدحسین علی1رضا ابروش

 ، دانشگاه معارف اسالمی، قم، ایراناستادیار، گروه مدیریت فرهنگی .1
 ، تهران، ایران)ع(دانشگاه امام حسین ،. پژوهشگر2

 (01/01/0931یخ پذیرش: تارـ  10/10/0931 )تاریخ دریافت:

 چکیده

اند. در ایـن   هکردای برای گسترش علوم و فرهنگ اسالمی آغاز  مللی رقابت گستردهال بینهای  در فضای جهانی شدن، دانشگاه
جامع االزهـر   و ،مالزیدانشگاه علوم اسالمی عربستان،  و المدینه در ،القری بن سعود، ام محمد علوم اسالمیهای  بین دانشگاه

مللـی  ال بـین هـا و مراکـز    سـازمان  کنند. اتخاذ میعلوم و فرهنگ اسالمی  برای گسترشای  راهبردهای رقابتی گستردهمصر  در
 راهبردهـای رقـابتی  هـای   گیری جهت نیازمند درک صحیح و فراگیر کنند علوم و فرهنگ اسالمی فعالیت می ةتشیع که در حوز

گیـری راهبردهـای رقـابتی     جهـت  شود که مطرح میسؤال . به همین منظور این کننداقدامات مقتضی را دنبال تا  هستندها  آن
 راهبردهـای رقـابتی  گیـری   جهتشناسایی هدف این پژوهش  ملل در جهان اسالم چیست؟ال بینهای علمی و فرهنگی  سازمان
هـا بـا روش    اهبردهـای آن موجود رو مدارک  علوم و فرهنگ اسالمی است که با مراجعه به اسناد ةهای مذکور در حوز دانشگاه
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 مقدمه

 ییهای فکری و فرهنگیی ا  مر هیای جاراف یا    ها و نظام شود اندیشه جهانی شدن باعث می

ایی    بیر گ رند. ی فاصله یو ا  منطق قلمروگرا بندیاو در سطح وس عی گسترش  ندرو فراتر

متقابی  ن روهیای    ةو مسیتلمم رابطی   شیود  میجهانی شدن فرایندی ساختارمند ظاهر  ،اساس

مللیی  ال بی   فرهنگی  ی  علمیهای  . سا ماناستعم  ن روهای تأث رگذار  ساختاری و ابتکار

فرصیت جهیانی شیدن درصیدد بردمدنید ا  فرصییت      جهیان اسی م بیا دره اهم یت و     در 

 جویند.وجوددمده برای پ شرفت و نشر علوم و فرهنگ اس می در جهان بهره  به

 بیان مسئله

بیرای   فرهنگیی ی های علمیی    سا مانکه محصول جهانی شدن است،  ،فضای دکنده ا  رقابت در

عصیر  انید کیه    بر دنبرخی . دگ رن ت شی فماینده به کار می درنوردیدن مر های اندیشه و فرهنگ

فرهنگیی  و  ،های دینی، اجتمیاعی  معنوی است که پژواه دن هویت یک رنسانسدستانة نوی  در 

هیا   سا مانبه هم   دل    .(321، 3 ج: 3131 همکارانقورچ ان و را تحت تأث ر قرار خواهد داد )

  راهبردهیای متعیدد   بیا تیدوی  کننید،   مل  فعال یت میی  ال ب  که در سطح  ،و مراکم علوم اس می

علیوم   ةهای ب شتری در  م ن و به پ شرفت باشند داشتهکاردمد حضوری  ای  عرصهدر کوشند  می

 کننید  تی ش میی   اتخیا  راهبردهیای رقیابتی    بیا  هیا  ایی  سیا مان   و فرهنگ اس می دست یابند.

 می محمید ی علوم اسی  ها در ای  ب   دانشگاه .مه ا سا ند را در سطح جهانیموفق ت  های  م نه

جیام    و ،مللیی علیوم اسی می میالمی    ال بی   و المدینه در عربستان، دانشگاه  ،القری ب  سعود، ام

های علوم اس می مبتنیی   که رقبای مهمی برای دانشگاه طوری ؛اال هر نقش رقابتی فراوانی دارند

دانشیوو   کشور جهانا  یکصد ها  برخی ا  ای  دانشگاه شوند. های ش عی محسوب می بر اندیشه

 هیای علیوم   در  م نه تحص لی ة  ت تکم لی ب ش ا  چه  رشتو در مقاط  تحص کنند میجذب 

مراکم مهی    یکی ا ها  هر یک ا  ای  دانشگاه .(1: 3131)بدری  کنند و فرهنگ اس می برگمار می

علیوم و فرهنیگ اسی می     ةمراکم مطالعاتی متعدد میرتب  بیا حیو    و  اند علوم و فرهنگ اس می

مللیی  ال ب  مؤسسة علوم اس می مالمی با ایواد مرکم اقتصاد اس می و مللی ال ب  . دانشگاه ارندد

بیه دسیت   جایگاه برتری ب   کشورهای اس می برای خود کند  میسعی  اندیشه و تمدن اس می
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های علوم اس می عربسیتان ن یم بیا ترب یت و اعیمام       دانشگاه .(201ی   202: 3131ابروش )دورد 

تفکیر اسی می    کننید  میی التحص  ن خود به کشورهای اس می در اقصی نقاط جهان سیعی   غفار

بیا جیذب    ،اال هر ن یم  جام د. نو گسترش دهکنند در جوام  هدف ترویج مورد نظر خویش را 

ایی    اسیت.  درصیدد نوسیا ی فرهنیگ اسی می     ،دانشوویان خارجی و تشک   دکادمی اس می

 بیر  فرهنگی مبتنیی  یهای علمی   که ا  طریق دن فعال ت است هر االجام  تری  رک   دکادمی مه 

بیدان  دنچیه در ایی  پیژوهش     ،بنیابرای   .(44: 3130 اکبرن ا) کند ن ا  جوام  اس می را دنبال می

ا  ایی  طرییق   تیا   سیت ها تحل   مضام   راهبردهای رقابتی ای  دانشگاهبررسی و  شود توجه می

سیؤال  ای   م نه در هم    .دیدها به دست  دن های راهبردی گ ری جهتتری   مه دره جامعی ا  

در  ملی  ال بی   فرهنگیی  ی هیای علمیی     سا مانراهبردهای رقابتی گ ری  جهتشود که  مطرح می

دنچه در ایی  پیژوهش میورد توجیه     البته  کر ای  نکته ضروری است که  ؟جهان اس م چ ست

رقیابتی   است که بیا بررسیی راهبردهیای    بلکه هدف ای  ؛ن ست مقایسه و تطب ق راهبردهااست 

گ یری   بتیوان جهیت  فرهنگی در جهیان اسی م،   ی مراکم مه  علمی  در مقام  ،های مذکور دانشگاه

 قابیی  تییوجهی بییر تییأث ر نتییایج اییی  پییژوهش .شناسییایی کییردرا هییا  دن هییای رقییابتی راهبییرد

 دارد.ل  مال ب   ایرانی فرهنگی ی علمی های سا مان برخیهای راهبردی  گ ری جهت

 پژوهش ةو پیشین نظری مباني
 شناسي مفهوم

 راهبرد

و تخصی   منیاب     ها فعال ت ،های اساسی یک سا مان راهبرد عبارت است ا  تع    فعال ت

ویژگیی   دو ،س عی مورد پذیرش قرار گرفتهو ةدامنکه در  ،اجرای دن. ای  تعریف در جهت

به عوام  ب رونی یعنی اتصال سا مان توجه اصلی  ،اول کند: متمایم راهبردی را مشخ  می

موضی    کدامکند و در چه کاری باید فعال ت توجه به ای  نکته که سا مان  ،دوم و به مح  

بنابرای  دنچه ا  راهبرد در ای  پیژوهش میورد نظیر     .(Scott 2007: 293را برگمیند ) رقابتی

مللیی در  ال بی   رهنگیی  ف ی  علمیهای  ی است که سا مانیها است شام  دن دسته ا  فعال ت

 .کنند اتخا  می ،و مواض  رقابتیعوام  مح   ب رونی  مبتنی بر ،جهان اس م
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 راهبرد رقابتي

هیای مشیابه اتخیا      ها در برابر سا مان ست ا  مراقبت و تداب ری که سا مانا رقابت عبارت

خیدمت و   ةارائی هیای   همواره ش وه سا مان شود ای  باعث می .(323: 3131کنند )کاظ   می

در ایی    .(330: 3131 درمسترانگو  گسترش خود را با سایر مراکم رق ب مقایسه کند )کاتلر

هیدف تمرکیم    ةجامعی ن ا هیای مشیابه در بیا ار ییا     بر به صورت بالقوه  ها سا مانصورت 

ی یشیام  دن دسیته ا  راهبردهیا   راهبردهیای رقیابتی   بنابرای   .(200: 3133)دل س   کنند می

ن ا هیای  بیه  بیه صیورت بیالقوه    به عوام  مح   رقابتی سا مان اسیت و  است که معطوف 

 های علمیی  در ای  پژوهش راهبردهای رقابتی سا مان .کند مشابه در جوام  هدف توجه می

 ها و ن ا های مشابه در جوام  هدف با شناسی شد. اساس مح   رقابتی دن برفرهنگی  ی

 سازمان فرهنگي
 کننید  اهداف سا مان در دن فعال ت میی  جهتند که افراد در ا یی اجتماعیها ها پدیده سا مان

 .(Wang 2018) ه باشیند هیا چیه برداشیتی ا  سیا مان داشیت      و البته بستگی دارد به اینکه دن

یعنیی   ،فرهنیگ در جهت اعضای دن شود که  ی اط ق مییها به سا مانن م سا مان فرهنگی 

)صیالحی ام یری و    تی ش کننید   ،امعیه و هنوارهای مشیتره ج ها  ار ش و باورها و عقاید

توانید بسی ار وسی       ی سا مان فرهنگیی میی  یمعنا ةمحدود .(13: 3134دبادی  عظ می دولت

محی     ،ییگسیتردگی معنیا  ایی   بیا توجیه بیه     شیود.  را شام ی فراوانی ها باشد و سا مان

 علی   ییرا   .(332: 3133شیود )کریر    اجتماعی محسوب میی  ی  دانشگاهی یک مرکم فرهنگی

 در نظیر گرفتیه  دن  یاجیما ابعاد و  که یکی ا  طوری ؛ابل ت تأث رگذاری بر فرهنگ را داردق

شیود،   فرهنگ وارد میى  ةعرصعل  هنگامى که به  گذارد. هویت فرهنگ اثر مى برو شود  می

 بیه همی   دل ی     .(11: 3131پارسان ا )به هر معنایى که باشد، بخشى ا  فرهنگ خواهد بود 

هیای   توان نقیش و جایگیاه سیا مان    دید نمی های فرهنگی به م ان می وقتی سخ  ا  سا مان

 گرفت.را نادیده  ،ها ویژه دانشگاه به ،علمی
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 ها به راهبرد رويکرد سازمان

که هر راهبردی محکوم  اند بر دن یرا کنند.  عمد بدون راهبرد عم  می ها به بعضی ا  سا مان

بیرو  خ ق یت در    شیده باعیث عیدم     تع ی   یا انتخاب راهبردهای ا پی ش  استبه شکست 

هیر   بر ای  باورند کیه هاست که  سا مان دسته ا  نای  رویکرد مربوط به دشود.  سا مان می

کیس برنیده    در ایی  صیورت هی     ند خودش خ  پاییان را انتخیاب کنید،    توا ای می دونده

 تای بیرای رقابی   نقشیه  را راهبردهیا برخی دیگیر   .(de Jong 2016: 13شود ) محسوب نمی

ها شرط موفق ت سا مان در فضیای رقیابتی    در واق  ای  سا مان .(341: 3130)ه   دانند می

 دانند. های راهبردی می گ ری را در گرو راهبرد و جهت

 در علوم و فرهنگ اسالمي ی اسالميها نقش دانشگاه

 ةتوسیع و  ،، حفی  فرهنگی نقیش مهمیی در دمیو ش، تقوییت، ارتقیا      ی  های علمی سا مان

 ،فرهنگی ی  تری  مراکم علمی مه  در مقام ،ها ی فرهنگی دارند. در ای  ب   دانشگاهها نگرش

سیا ی و تقوییت باورهیای دینیی بسی ار       نخبگان، در فرهنگ ةجامعبه دل   برخورداری ا  

هیا   تأث ر دانشگاه «ها و رسالت دانشگاه ،اط عاتی، هویت فرهنگی ةجامع» ةمقال تأث رگذارند.

 .(11ی  41: 3133و احمدوند  ان)کریم  کند  ررسی میای  موضوع را ب بر

و  ،«اال هر»، «المدینه» نقش سه دانشگاه بمرگ اس میمسعوده بانو در پژوهشی تطب قی 

اسیت.   کیرده بررسیی و مطالعیه    علوم و فرهنگ اس می ة م ندر را  «)ص(جامعه المصطفی»

مللی توس  ای  سه دانشیگاه  لا ب  های اس می است که در طرا   محور ای  پژوهش گفتمان

 ،هیا   هدر کنیار ایی  دانشیگا    .(Bano & Sakurai 2015) اسیت و در حال توسیعه  شده مطرح 

و  ،مللی علوم اس می میالمی، محمید بی  سیعود    ال ب  های دیگری ا  قب   دانشگاه  دانشگاه

هیای قابی    راهبردبه بررسی و  کنند میعلوم و فرهنگ اس می فعال ت  ة م نالقری ن م در  ام

بیا نگرشیی جیام ،     ،شیود  سیعی میی   . به همی   دل ی  در ایی  پیژوهش    اند مشاولتوجهی 

و المدینه در عربسیتان   ،القری های محمد ب  سعود، ام راهبردهای رقابتی هر یک ا  دانشگاه

 .شودو اال هر مصر تحل   و بررسی  ،مللی علوم اس می مالمیال ب  و دانشگاه 
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 روش پژوهش

بیرای گیرددوری اط عیات ا  روش     و ک فیی و اکتشیافی اسیت    یژوهشی پژوهش حاضر پ

هیای   دادهی یی روا. گرفتیه شید  ای و مراجعیه بیه اسیناد و میداره سیا مانی بهیره        کتابخانه

 اسیت  دمیده  دست ت بهها و اط عا در گرو صحت دادههای ک فی  در پژوهششده  گرددوری

(Maxwell 1992: 282).  و اط عیات صیح ح و افیمایش     هیا  بیرای گیرددوری داده   ،رو ا ی

های موجود در مراکم مطالعاتی مراجعه  به اسناد و مداره سا مانی و گمارشها  اعتماد به دن

 های مورد مطالعه گرددوری شد. و اط عات ال م ا  دانشگاه

های متفاوتی وجود دارد که یکیی   دیدگاه ن م های ک فی پژوهشدر پایایی ار یابی  م نة در 

 :Golafshani 2003یابد ) در پژوهش ارجاع می 1«ک ف ت» و، 2«دقت»، 3«قاب  اعتماد» ها به ا  دن

بیاال  سیا ی و  به هم   منظور استفاده ا  مستندات و مداره کافی نقش مهمی در اعتماد .(601

 ،پایاییبه منظور  ،در ای  پژوهش .(23: 3133 اده  عباس) ک ف ت پژوهش خواهد داشترفت  

 .شود توس  برخی خبرگان ار یابی و بررسی میمضام   ایوادشده 

  تحل ی  و بررسیی   ، به صورت علمیی، شده با روش تحل   مضمون ییراهبردهای شناسا

 غنی یگمارش ةقابل ت ارائکه  های متنی است ای  روش فرایندی برای تحل   داده .ندشو می

ویژگیی   .(Braun & Clarke 2006: 81)دارد هیا را   دق ق و در عی   حیال پ چ یده ا  داده    و

شناسیی   به یک دیدگاه و رویکیرد معرفیت  ای  است که  روش تحل   مضمونفرد  منحصربه

باشید و قابل یت    تر منعطفها  شود نسبت به سایر روش خاص مبتنی ن ست و ای  باعث می

ممییت   .(Moira & Brid 2017: 3352) داشته باشدرا های ک فی  در پژوهش گسترده ةاستفاد

هیا   هیا و نکیات ظرییف دن    به بافت دادهی  روش در ای  پژوهش ای  است که استفاده ا  ا

رقیابتی   بیه همی   دل ی  راهبردهیای     .(Namey et al 2007: 138) دهید  میی یسما هباهم ت 

و حتیی س اسیی موجیود     ،فکری، فرهنگیی های  با توجه به  م نه های مورد مطالعه دانشگاه

 .ندشو میتحل   

                                                                                                                                        
1. trustworthiness 

2. rigor 

3. quality 
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 های مورد مطالعه اهبردهای رقابتی دانشگاهتحلیل مضامین ر. 1 جدول

 مضامین فراگیر دهنده مضامین سازمان مضامین پایه ردیف

 ترب ت مربی 
 ترب ت مناب  انسانی مورد ن ا 

ک
وژی
ئول
اید
ی 
مون
هژ

 

 کادرسا ی اندیشمندان مسلمان 

به ن ا های جوام  پاسخگویی  تمرکم بر مسائ  کل دی جوام  مسلمان 

 اساس ن ا  جوام  مندی مطالعات اس می برهدف  مختلف

 انتشار دانش و فرهنگ اس می 
فرهنگی ی خدمات علمی  ةعرض

 به جوام  هدف
 تأم   مناب  دمو شی برای سایر کشورهای اس می 

  بان انتشار محتوای علمی برای مخاطبان غ رعرب 

 اهتمام به جاراف ای س اسی 
دفرینی و حضور در  نقش

 ی ها و مراکم علمی ع تموق

 فرهنگی جهان اس م

 علوم و فرهنگ اس می در مراکم علمیتوسعة  

 های کل دی جامعه تسل  بر شا  

 استفاده ا  ظرف ت دمو شی مقاط  پ ش ا  دانشگاه 

 تبل غ و نشر علوم و فرهنگ اس می 
تعال   و فرهنگ مشاورة تبل غ و 

 اس می

وی
روی
ت

 

 ا  فرصت تبل ای در حجمندی  بهره 

 ای به صنای  و مراکم مختلف خدمات مشاورهارائة  

  بان فرهنگی اس م ةتوسع 
 گسترش تمدن اس می

 اح ا و تعالی فرهنگ اس می 

ترب ت متخصصان پمشکی و  های پمشکی و فنی اهتمام به برگماری دوره 

اساس تعال   و  مهندسی بر

 فرهنگ اس می
 و ترب ت پمشکی و مهندسی با رویکرد اس میدمو ش  

مدیریت و رهبری دانش و  مدیریت دانش و فرهنگ نبوی 

 فرهنگ اس می

می
 عل
ت
جع 
مر

 

 مدیریت دانش و فرهنگ حرم   شریف   

علوم  ةتوسع تعال   وح انی مبنای احادیث و سنت مبنای علوم و فرهنگ اس می 

 فرهنگ اس می مبتنی بر مبانی اس میتول د دانش و   و فرهنگ اس می

های کاربردی مورد  دمو شارائة  های مکم  و کاربردی توجه بر دمو ش 

 ن ا 

ش
و 
 دم
 به
مام
اهت

 
ی 
ها  ا 
د ن
ور
ی م
ارت
مه

 

 های مهارتی اهتمام به دمو ش 

 های علمی ها و همایش دمو ش ا  طریق حضور در کنفرانس 
 های پودمانی دمو ش

 کشورهای اس میاستادان ا  ظرف ت  مندی بهره 

های مورد ن ا    یرساخت ةتوسع یابی به مناب  های فناورانه برای سهولت دست توجه به  یرساخت 

 نه های علمی و فرهنگی فعال ت
 م

 
 ی
سا

 

 تأم   مناب  علمی خارجی 

 گذاری دانشگاه مناب  مالی و سرمایهتوسعة  
 تأم   مناب  مالی

 ری ستگی مالی به دولت و استفاده ا  خ ّکاهش واب 
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ای  شود. شبکة مضیام   نقشیه   برای تحل   مضام   ن م ا  روش شبکة مضام   استفاده می

هیا   ای ا  داده مرحلیه  کند و مضام   در فراینیدی سیه   های پژوهش ارائه می شب ه تارنما ا  یافته

دیند؛ کیه   های اول ه به وجود می دادهْ  شوند. در نخست   مرحله، ا  تحل   مضمون استخراج می

شیوند و   شیود. در مرحلیة دوم، مضیام   پاییه تحل ی  میی       گفتیه میی   3«مضام   پایه»ها  به دن

 2«دهنیده  مضیام   سیا مان  »شیود؛ کیه بیه     هیا اسیتخراج میی    تر ا  دن مضمونی کلی و انتماعی

به صیورت یکاارچیه    های عمده و مه  دهنده در استعاره مشهورند. در نهایت، مضام   سا مان

شیود. مضیام   فراگ یر در واقی       گفتیه میی   1«مضیام   فراگ یر  »ها  شوند؛ که به دن خ صه می

دهنده هستند که به صورت یکاارچه و منظ  در ییک مفهیوم اساسیی و مهی       مضام   سا مان

(. در ای  پژوهش ن م، با توجه بیه سیه مرحلیة    Attride stirling 2001: 388شوند ) خ صه می

شیوند. بیرای ایویاد     های مورد مطالعه تحل   و بررسی میی  ق، مضام   راهبردهای دانشگاهفو

رود. در ای  روش، با تمرکم بیر محتیوای راهبردهیای     مضام   روش تحل   روایتی به کار می

گ رند و در مراح  بعد بر اساس مقایسه و  های مورد مطالعه، مضام   شک  می رقابتی دانشگاه

ای ا  فراینید   نمونیه  3شیوند. جیدول    ای مرتب  می دیگر به صورت شبکه ا یکها ب مشابهت دن

 4دهد. های مورد مطالعه در ای  پژوهش را نشان می تحل   مضام   راهبردهای رقابتی دانشگاه

 آماری پژوهش ةجامع

 کیه در  انید  های علوم اسی می  مورد مطالعه و بررسی در ای  پژوهش پنج دانشگاه ا  دانشگاهجامعة 

های محمید بی     علوم و فرهنگ اس می فعال ت چشمگ ری دارند. دانشگاه م نة مل  در ال ب  سطح 

هیای   منیدی ا  ظرف یت   ند که با رویکرد اس م سلفی و بهیره ا و المدینه در عربستان ،القری سعود، ام

کننید   میی شهرهای مقدس مکه و مدینه و حضیور  ائیران مختلیف ا  کشیورهای اسی می سیعی       

مللیی علیوم   ال بی   ها و فرهنگ اس م سلفی را در جهان توسیعه و تیرویج دهنید. دانشیگاه      اندیشه

مشیهور  هیای   دانشیگاه  ا و دن یای اسی م    در برجسته فرهنگی ی  مراکم علمیا  که  ،اس می مالمی

                                                                                                                                        
1. Basic Themes 

2. Organizing Themes 

3. Global Themes 

 شود. به دل   محدودیت حو  مقاله ا   کر جدول راهبردها و تحل   مضام   پایه اجتناب می .4
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. ایی  دانشیگاه   اسیت های مورد مطالعیه در ایی  پیژوهش     یکی دیگر ا  سا مان ،جهان اس م است

 یو اهتمیام  (Rabasa et el 2007:87) ال ستی و ل برالی بیه علیوم و فرهنیگ اسی می    رویکردی پلور

ی هیای علمیی     سا ی علوم انسانی دارد. جام  اال هر ن یم یکیی دیگیر ا  سیا مان     فماینده به اس می

 یملی  ا  جایگیاه  ال ب  توانسته در سطح  شا دیرینهسابقة فرهنگی فعال در جهان اس م است که با 

های مختلفی انویام   روی در جهان فعال ت اعتدال و م انه ةاشاع  م نةوردار شود. اال هر در ویژه برخ

اال هرنید و  دموختیة   . بس اری ا  رهبران و فعاالن س اسی در سایر کشورهای اس می دانیش دهد می

 فرهنگی در جهان اس م شده است. ی ای  موضوع باعث تمایم ای  مرکم علمی

 هشهای پژو تحلیل يافته

کیه   ،راهبردهای فراگ ر های مورد مطالعه، دانشگاهتحل   مضام   راهبردهای رقابتی  پس ا 

در شود کیه   شام  پنج دسته راهبرد رقابتی فراگ ر می ست،ها گ ری راهبردی دن ب انگر جهت

هیای   گ یری  هیر ییک ا  جهیت   گ یرد.   فضای رقابت جهانی مورد توجه و اهتمام قیرار میی  

 .دشو تب    می ادامهدر ه ا  تحل   مضام   دمد دست به راهبردی

 ايدئولوژيکي هژمونيراهبردهای 

اهم ت ب شتری  کنترل یا یا سا مان یا گروه قدرت یا هژمونی وضع تی است که در دن یک کشور

هژمیونی در واقی  ب یانگر نیوعی     (. www.collinsdictionary.com) کنید  پ دا مینسبت به دیگران 

و با ایواد یک س ست   داردو ایدئولوژیک  ،های اجتماعی، س اسی است که جنبهو چ رگی  تسل 

)دقابخشیی و   دورد رضیایت جوامی  تحیت سیلطه را فیراه  میی       ةعق دتی یا ایدئولوژیک  م نی 

ا تسل  و برتیری  توأم ب تسل  و برتری ا  طریق هژمونیبه هم   دل    .(230: 3131راد  افشاری

فرهنگی نقش مهمی در ای   م نه ی م علمی  ها و مراک سا مانو  (31: 3134)دشوری  معنوی است

که ا  کنند  اشاره می یبه راهبردهای ایدئولوژیکی دهای هژمونیراهبردر ای  پژوهش کنند.  ایفا می

 یابند. می جوام  هدف تسل فرهنگی ی موضوعات و مسائ  علمی بر  ها ها سا مان طریق دن

ترب ت مناب  انسانی مورد »در ای  پژوهش ا  راهبردهای راهبردهای هژمونی ایدئولوژیکی 

و  ،«محصییوالت و خییدمات فرهنگییی ةعرضیی» ،«بییه ن ا هییای جوامیی پاسییخگویی » ،«ن ییا 

 انتماع شده است.« رهنگی جهان اس مفی و مراکم علمی  ها حضور در موقع تدفرینی و  نقش»

http://www.collinsdictionary.com/
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و ترب ت مربیی و دمیو ش مرب یان سیایر کشیورها       بهعربستان وم اس می ی علاه دانشگاه

ایی    .(https://drive.uqu.edu.sa) کنند توجه فراوان می ها فرهنگی دنی پاسخ به ن ا های علمی  

انتشیار دانیش و فرهنیگ اسی می و تیأم   منیاب  دمو شیی بیرای سیایر           ةها در  م ن دانشگاه

های اس می مورد نظر را در سراسر جهیان اسی م    ا اندیشهکنند ت کشورهای اس می ت ش می

بیا  های علیوم اسی می عربسیتان     دانشگاه .(http://iu.edu.sa/Page/index/20234) کنندعرضه 

بیه   و کننید  بسی ار تی ش میی   فرهنگی در جهان اس م ی ترب ت ن رو برای مراکم علمی   هدف

جیذب  ن یرو   ا  ایی  منیاطق  ت ک جهان و فرهنگی بر برخی مناطق ژئوپل منظور تسل  فکری 

های ژئوپل ت کی همواره نقیش اساسیی     یرا واقع ت .ور ند ها اهتمام می دنترب ت کنند و به  می

 ی  ها و مراکم علمی راهبردهای سا مان .(31: 3131در تع    راهبردهای عربستان دارد )خل لی 

محمید بی     هیای  دانشیگاه تمرکیم   که طوری ؛ی عربستان ن م متأثر ا  ای  رویکرد استفرهنگ

اهم ت راهبیردی  ای  کشورها  یو ترب ت دانشووافریقا شمال شرق منطقة  سعود و المدینه بر

بیاب   ةتنگی  میال ،، . دهید  را نشان میی  تأث ر علوم و فرهنگ اس می در ای  مناطق و ای  مناطق

ت کی فراوانی برای عربسیتان  اهم ت ژئوپل  ،استال شرق و غرب جهان اتص ةنقط که ،المندب

و ایواد مدارس و ترب ت نوجوانیان و   مناطقدر ای   ها دانشگاهای  حضور به هم   دل   دارد. 

هژمیونی  راهبرد  م نة تواند در  میاساس مبانی و تفکرات مورد نظر  بر هاای  کشوردر جوانان 

 انوام پذیرد.مناطق   ای ایدئولوژیکی عربستان بر

ییک ممییت رقیابتی بیرای      ی جوامی  هیدف  هیا  مناب  انسانی و سیا مان  برتسل  معنوی 

مل  ا  طرییق هیدایت و   ال ب  های  که سا مان طوری ؛شود مللی محسوب میال ب  های  سا مان

 بیا هیا را   هیا و اقیدامات دن   تواننید فعال یت   افکار و نظام فرهنگی جوامی  هیدف میی   در نفو  

ها و مراکیم   دفرینی سا مان حضور و نقش ،بنابرای . سو کنند ه های راهبردی خود  گ ری جهت

 به همراه خواهد داشت. هژمونی ایدئولوژیکیاس می در سایر کشورها نوعی  علوم و فرهنگ

ی مللی ال بی   کیه فعال یت    ،فرهنگی جهیان اسی م  ی علمی   های سا مانبرخی ا  به هم   دل   

ل  س اسیی بیر برخیی ا  جوامی  هیدف ناگمیرنید ا  طرییق راهبردهیای         به منظور تس دارند،

 .کنندتسل  س اسی خود بر دن جوام  و کشورها را تسه    ة م ن هژمونی ایدئولوژیکی

http://iu.edu.sa/Page/index/20234


  855    ... الملل های علمي ـ فرهنگي بین تحلیل راهبردهای رقابتي سازمان

 

 ترويجي راهبردهای

ها و مراکم علوم و فرهنیگ   هاست که سا مان راهبردهای ترویوی ب انگر دن دسته ا  فعال ت

گ رنید. در   کار میه ج دانش و فرهنگ اس می در جوام  هدف باس می برای انتشار و تروی

 یروی انسیانی، انتشیار و    نع وه بر وظ فه و کارکرد دمیو ش و ترب یت    ،مراکم علمی ،واق 

انتشیار و  بیه همی   دل ی      .(23: 3131)تقیوی و پیاکماد    عهده دارند انتقال دانش را ن م بر

 شیود  هیا محسیوب میی    دن مهی    هیای  فعال ت  ا شده یکی  دانش خلق  ا   جامعه  برداری بهره

انتشیار و انتقیال دانیش و      م نیة راهبردهای ترویویی ن یم در    .(13: 3131تقوی و پاکماد )

هیا   مورد توجه مدیران دانشگاه ست،ها که ا  وظایف و کارکردهای دانشگاه ،میفرهنگ اس 

 گ رد. قرار میمللی ال ب  فرهنگی  یو مراکم علمی 

هیا   های کیاربردی دانشیگاه   ظرف ت ةرویوی نقش مهمی در جذب مناب  و توسعراهبردهای ت

ایی   و کننید   ها ا  طریق ای  راهبردها نقاط قوت خیود را مینعکس میی    دانشگاه ،دارند. همچن  

راهبردهیای ترویویی    .(Radu 2016کننید )  میی به افمایش شهرت و اعتبار دانشگاه کمیک   گونه

 ها شوند. های دن و فعال ت ها و افراد به دانشگاه توجه جوام باعث جلب توانند  می

 ةارائی تبل یغ و  » ةدهند سا مان مضام  ا  سه دسته راهبردهای ترویوی  ،در ای  پژوهش

ترب یت متخصصیان   »و « گسیترش تمیدن اسی می   »و  «تعال   و فرهنگ اس میدر مشاوره 

هیای علیوم    دانشیگاه  .شود انتماع می« اساس تعال   و فرهنگ اس می پمشکی و مهندسی بر

هیای   اس می مورد مطالعه اهتمام جدی به ترویج فرهنگ و علوم اسی می دارنید. دمیو ش   

و تبل غ علیوم و   (http://iu.edu.sa)اس می دانشگاه المدینه به  ائران و مواوران حرم نبوی 

گ یری   ب یانگر جهیت   (https://uqu.edu.sa)القری در موس  حیج   اس می دانشگاه ام فرهنگ

 ،ترویج علوم و فرهنگ اس می است. افمون بر ای  اهتمام در  م نةها  راهبردی ای  دانشگاه

فرهنگی مذکور بر توسعه و اح ای تمدن و فرهنگ اسی می و تیرویج  بیان     ی  مراکم علمی

ها بر ترویج و گسترش  ب انگر تمرکم دنکنند که  می پافشاری بان  عربی در کشورهای عرب

 .(333: 3131ابروش ) استمل  ال ب   ةفرهنگ و علوم اس می در عرص

که نقش قابی  تیوجهی در    کنند متعددی برگمار میهای  کرسیهای مورد مطالعه  دانشگاه

https://uqu.edu.sa/
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 ی  کرسی علمیی  10دارد. دانشگاه محمد ب  سعود در حدود  ترویج علوم و فرهنگ اس می

: تیا  نژاد، بی دارابی)کند  فرهنگی و غ ره برگمار می و لف اجتماعیهای مخت فرهنگی در  م نه

مییدارس،  هییای تبل اییی و تییرویج تعییال   و فرهنییگ اسیی می در فعال ییت پوشییش دادن .(1

هیا، مراکیم مربیوط بیه جوانیان، مویام  عمیومی،         ها و باشگاه ها، کلوپ مؤسسات، دانشگاه

راهبردهای ترویوی است و غ ره ا   ،تلفهای مخ ها، همایش های نظامی، ب مارستان اردوگاه

 .(41: 3130اکبرن ا است ) کردهتوجه  به دنکه اال هر 

جهیت  کیه در   ،های مورد مطالعه در ای  پژوهش های راهبردی دانشگاه گ ری جهت تحل  با 

 هیای راهبرد»فراگ یر    مضمونگ رد،  فرهنگ و تمدن اس می صورت میو  تبل غ و گسترش علوم

کیه  کنید   میی  اشیاره  به دن دسته ا  راهبردهیا  های ترویویشود. راهبرد ن انتماع میا  د «ترویوی

به منظیور تبل یغ و گسیترش تعیال   و فرهنیگ اسی می در سیطح ملیی و          یادشدههای  دانشگاه

هیای میورد مطالعیه در ایی  پیژوهش بیا اسیتفاده ا          دانشیگاه  .کنند می تدوی  و اجرا یمللال ب  

 .کنندمل  برای خود اعتبار و جایگاه کسب ال ب  اند در سطح  تهراهبردهای ترویوی توانس

 راهبردهای مرجعیت علمي

که مطیابق بیا ن ا هیای افیراد و      شود ی اط ق میبه ت ش فردی و گروهی بلندمدتمرجع ت علمی 

یابنید   ی کیه بیه مرجع یت علمیی دسیت میی      یهیا  گ رد. سا مان جوام  برای تول د عل  صورت می

: 3131 همکیاران )تابیان و   باشیند مسائ  جوام  و پاسخگوی  های علمی پ شتا  رصهتوانند در ع می

ی ها و مراکم علمیی    هاست که سا مان ب انگر دن دسته فعال تمرجع ت علمی  هایراهبرد .(12ی   13

در تول ید و تسیه   علیوم و     خیود جایگاه و موقع ت  تالب تپ شتا ی و فرهنگی جهان اس م برای 

ا  طرییق  میورد مطالعیه   های  هر یک ا  دانشگاه . در ای  پژوهشکنند ان اقدام میبدفرهنگ اس می 

 ند.ا مل ال ب  برای خود در سطح راهبردهای خاصی درصدد ایواد و تالب ت ای  جایگاه 

راهبرد مرجع ت علمی در ای  پژوهش یک مضمون فراگ ر است کیه ا  تحل ی  مضیام      

 ةتعیال   وح یانی مبنیای توسیع    »و « فرهنگ اس میمدیریت و رهبری دانش و » ةدهند سا مان

 در ای  پیژوهش  های مورد مطالعه دانشگاهبرخی ا  انتماع شده است. « علوم و فرهنگ اس می

 کننید  میی علوم و فرهنیگ اسی می سیعی     م نة های متعدد در  المعارفدائرة ا  طریق تشک   
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هیای   هیا و سیا مان   گیروه  و  ار افراددانش و فرهنگ اس می مبتنی بر تعال   اس می را در اخت

برخیی دیگیر ا     .(11ی   41: 3131بیدری  فرهنگیی در جوامی  هیدف قیرار دهنید )     ی علمی  

عناصر سنتی در تعل   اس می مناب  و اساس  اس می برا  طریق تول د علوم انسانی ها  دانشگاه

: ه اس می مالمیدانشگادرصدد ایواد مرجع ت علمی برای خود هستند )های اس می  و ار ش

 یخ اس مرتا و اخ ق و عقاید و حدیث و یقردن اال هر ن م با محور قرار دادن تعال  جام   .(3

رویکیرد   .(330: 3131)ابروش  ی را بر عهده گ ردرهبری دانش و فرهنگ اس م کند میسعی 

فرهنگ اس می  و تسه   دانش ودر تول د  (33: 3130)اکبرن ا  روی ای  دانشگاه اعتدال و م انه

 راهبرد مرجع ت علمی ای  دانشگاه شک  گرفته باشد. سو با ه  تواند می

هیای علیوم اسی می     رقیابتی دانشیگاه   مهی   توان ا  راهبردهای راهبرد مرجع ت علمی را می

ی علمیی    ةهیای میورد مطالعیه عی وه بیر توسیع       شگاهناست که دا دنای  راهبرد ب انگر  .دانست

توانید موجیب    ای ا  تکام  دست یابند که ن   به ایی  درجیه میی    ند به درجها فرهنگی در ت ش

هیای میورد مطالعیه در ایی       دانشیگاه برخیی ا   هیا شیود.    و تالب ت مرجع ت علمیی دن  پ شتا ی

 علوم و فرهنگ اسی می  ةتعال   وح انی را مبنای توسع در اسناد سا مانی خود راحتا،ص: پژوهش

نید  ا  و احادیث درصیدد تول ید و تسیه   دانیش و فرهنیگ اسی می       و با تمرکم بر قردن دانند می

(http://www.iium.edu.my/page/vision-mission,and https://www.imamu.edu.sa). 

میی را تحقیق   کیه بتواننید راهبیرد مرجع یت عل     رتیصوهای علوم اس می در  دانشگاه

شیوند   فرهنگی در جوام  مختلف مواجه می ی  بخشند با استقبال جوام  و سایر مراکم علمی

در واقی  مرجع یت علمیی بیرای      .پذیرنید  میی  راهیا   دانشیمندان دن  نظیر جوام  اس می و 

 ار علیوم و معیارف   هیا در بیا   فرهنگی ب یانگر پ شیرو بیودن دن    ی  م علمیکها و مرا سا مان

ها و فرهنگ اس می مطلیوب خیویش    توانند برای اندیشه اس می است که ا  ای  طریق می

یکی ا  راهبردهای فراگ ر بیرای  راهبرد مرجع ت علمی  ،بنابرای  .کنندممیت رقابتی کسب 

 .اند کردهتوجه  بدانشود که  مللی محسوب میال ب  فرهنگی  یهای علمی  سا مان

 های مهارتي موزشآمرتبط با اهبردهای ر

 رخ داده ،جهیانی دمیو ش و فرهنیگ    ا  جملیه بیا ار   ،هیای مختلیف   تا  راتی که در  م نه

http://www.iium.edu.my/page/vision-mission
https://www.imamu.edu.sa/
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یکیی ا  ایی  تا  یرات     .(Radu 2016) داده اسیت سیوق  بیه تا  یر راهبردهیا     را ها  هدانشگا

 فرهنگیی ی هیای علمیی     مراکم و سا مانکه مورد توجه های مهارتی است  دمو ش راهبردی

های  های مهارتی تأث ر قاب  توجهی بر فعال ت ار گرفته است. راهبردهای مرتب  با دمو شقر

رقیابتی   یبه ممیتی  مهارتیهای  به هم   دل   دمو ش .گذارند میفرهنگی ای  مراکم  یعلمی  

 ی  هیا باعیث شیده مراکیم علمیی      اهم ت ای  نوع دمو ش ها تبدی  شده است. برای دانشگاه

 .اهتمام ور ندگ ری راهبردی  و به جهت کنندرهنگی به دن توجه ف

شیود کیه تقوییت و     های مهارتی به دن دسته راهبردهیا اطی ق میی    راهبردهای دمو ش

بیا بررسیی    ،در ای  پژوهش. را به دنبال داردهای مورد ن ا  در جوام  هدف  مهارت ةتوسع

هیای   دمیو ش  ةارائی » ةدهند ا  تحل   مضام   سا مانهای مورد مطالعه،  راهبردهای دانشگاه

راهبردهییای  نییاممضییمون فراگ ییری بییا « هییای پودمییانی دمییو ش»و « کییاربردی مییورد ن ییا 

هیای   توجیه بیه تفیاوت   با تمرکم و  ،ای  راهبردها هدف شود. میانتماع های مهارتی  دمو ش

مأموریت علمی و فرهنگی خود ها  دانشگاه کهاست  ای فرهنگی و اجتماعی جوام  هدف، 

 دنبال کنند. هر جامعهاقتضائات اجتماعی و فرهنگی  با را متناسب

را در جوام  مختلیف   و فرهنگ اس می تعال   ةمسئول ت توسعمللی ال ب  های  دانشگاه

  یرا ست.ها مندیو توان ها جوام  محلی سخت وابسته به مهارت در ای  کار .عهده دارند بر

س می در جوام  مختلف محلی و ملی غ فرهنگ و علوم امروّج و مبلّ در مقامفراگ رانی که 

های ال م برای انطباق اندیشه و فرهنیگ   ها و توانمندی شوند باید ا  مهارت کار گرفته میه ب

و گسیترش   تبل یغ  .(Bano & Sakurai 2015: 13) هدف برخوردار باشیند  ةاس می با جامع

های مورد مطالعیه   دانشگاهاست که هایی  ا  مهارت به  بان خارجی علوم و فرهنگ اس می

 .(www.azhar.edu.eg and www.imamu.edu.sa) کنند میتوجه در ای  پژوهش به دن 

های مهارتی  ا  راهبردهای مرتب  با دمو شن م معلمان  و مهارتی ای حرفه ةراهبرد توسع

: راهبرد دانشگاه المدینیه  ةبرنامد تقویت مهارت تدریس برای معلمان است )است که درصد

 ةنمونی ( 32: راهبرد دانشگاه المدینه ةبرنامهای ط ب ) همچن   راهبرد افمایش مهارت .(32

های مهارتی است که دانشگاه علوم اس می المدینیه   دیگری ا  راهبردهای مرتب  با دمو ش

http://www.azhar.edu.eg/
http://www.imamu.edu.sa/
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به طور صریح  اند، شدهکه در ای  مطالعه بررسی  ،های دیگر اهدانشگ است. کردهتوجه  بدان

 در ایی   م نیه  و  انید  کیرده هیای مهیارتی توجیه     و ضمنی به راهبردهای مرتب  با دمیو ش 

 .(https://uqu.edu.sa 2018) گ ری راهبردی دارند جهت

سیو   هی  های مهارتی مختلف  ن مختلف دمو شبرای مخاطبا دانشگاه علوم اس می مالمی ن م

بیا توجیه بیه     ،اال هر ن یم جام   .(340: 3131)ابروش  کند اهداف راهبردی دانشگاه برگمار می با

 .(331: 3131 ابیروش کند ) های دمو شی مهارتی برگمار می دوره ،های مورد ن ا  فراگ ران مهارت

فرهنگیی   های ب   ها و کنفرانس گماری همایشدانشگاه علوم اس می مالمی ن م ا  طریق راهبرد بر

هیای مختلیف توسیعه دهید و مهیارت       گیوی تمیدنی را بی   فرهنیگ    و قصد دارد بسیتر گفیت  

 .(http://iium.edu.my) 3فرهنگی را در مخاطبان خود افمایش دهد ادیانی و م ان گوی ب  و گفت

 مشیخ  شید   طالعیه های میورد م  راهبردهای دانشگاه  م نة شده در های انوام با بررسی

فرهنگیی، حضیور اندیشیمندان مسیلمان در      ی  هیای علمیی   ها و همایش برگماری کنفرانس

 بیرای اسیت کیه   ی یراهبردهیا  سایر کشیورها استادان ی ا  ظرف ت مند و بهره ،موام  علمی

ایی    شیده اسیت.  ور ییده  اهتمیام   بیدان های مهیارتی   توسعه و گسترش برخی ا  دمو ش

 هیا  بیه دن هیا   به هم   دل   ای  دانشگاه .دارندهای مهارتی   شدمو مهمی درنقش اقدامات 

 شوند. ها اجرا می دن ةها و مراکم تابع راهبرد دمو شی در دانشگاه منملةو به  کنند میتوجه 

 سازی راهبردهای زمینه

هیا   فعال یت راهبردهیا و  سایر  ة م نشود که  اط ق میی یراهبردهابه سا ی  راهبردهای  م نه

سییا ی متشییک  ا  دو مضییمون  در اییی  پییژوهش راهبردهییای  م نییه. شییوند محسییوب مییی

تیأم    »و « فرهنگیی  یهیای علمیی     های مورد ن ا  فعال یت   یرساخت ةتوسع» ةدهند سا مان

 های میورد مطالعیه، ییک    شده در راهبردهای دانشگاه های انوام . با بررسیاست« مناب  مالی

 یی  ییک    در فراینید تحل ی  مضیمون    م بودنید، متمایکه ا  سایر راهبردها  ،سری راهبردها

 شدند. ادغام ،سا ی به نام راهبردهای  م نه ،مضمون فراگ ر

                                                                                                                                        
 :الملی علوم اس می مالمی مأموریت دانشگاه ب   ←. 3

http://www.iium.edu.my/ar/page/vision-mission-1 
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ییابی بیه منیاب  علمیی در داخی  و خیارج ا         فناوری و سهولت دست ةتوسعالقری  دانشگاه ام

 .(https://uqu.edu.sa/main/54289) دهید  دو راهبرد ک ن میورد توجیه قیرار میی    منملة به  کشور را 

 ةدانشگاه علوم اس می المدینه ای  موضوع را در راهبردهای ک ن سا مانی با عنوان راهبیرد توسیع  

هیای ایی     برخیی فعال یت  کنید   میی و ا  ای  طریق سعی کند  گذاری مطرح می مناب  مالی و سرمایه

ای  دانشگاه برای تأم   مناب  مالی خود بر منیاب  غ ردولتیی    .معطوف سا دبه ای  راهبرد را دانشگاه 

منیاب  میالی و   هیای دانشیگاه    ا  ای  طریق برای تحق قات علمیی و سیایر فعال یت   و  استتمرکم م

های راهبیردی دانشیگاه    برنامه ؛113: راهبردی دانشگاه اس می المدینهبرنامة ) کند ذب میج  سرمایه

هیای   های فناورانه در ت ش اسیت نسیخه    یرساخت ةن م ا  طریق توسعاال هر جام   .(11: المدینه

 .(43: 3130)اکبرن ا  کاربران قرار دهدبمرگ ای  دانشگاه را در اخت ار کتابخانة های  دیو تالی کتاب

ی هیای علمیی     ردهای مورد توجه سیا مان بها، تأم   مناب  مالی ن م ا  راه ع وه بر  یرساخت

مللیی نیاگمیر بیه    ال بی   در رقابت توأم با موفق ت  ةه منظور حضور گستردها ب دن. استفرهنگی 

کیه   طوری بسمایی دارد؛های سا مانی اهم ت  ند. مناب  مالی در فعال تمورد ن ا تأم   مناب  مالی 

هیای   سیا مان  شیود.  محسیوب میی  ها و تحقق راهبردهیای سیا مان    بس اری ا  فعال تسا    م نه

راهبردهیای تیأم   منیاب  میالی میورد ن یا        به ونه اقدام راهبردی ناگمیرند مللی قب  ا  هر گال ب  

ی که مورد توجیه برخیی   یشده در ای  پژوهش، برخی راهبردها های انوام . در بررسیکنندتوجه 

دانشگاه محمد ب  سیعود  . استها قرار گرفته است معطوف به تأم   مناب  مالی دانشگاه  دانشگاه

قوفات و کمک خ ری  م مان وابستگی مالی خود به حکومت را کیاهش  موبا ن م در ت ش است 

 .(33: تا نژاد، بی نسبی نائ  دید )دارابیخودکفایی و به دهد 

و المدینه در  ،القری ب  سعود، ام های محمد پس ا  بررسی و تحل   راهبردهای دانشگاه

در مصر پنج دسته راهبرد مللی علوم اس می مالمی و جام  اال هر ال ب  عربستان و دانشگاه 

بیه  هیا   ، راهبردهای کل دی دنکنند ها را منعکس می های راهبردی دن گ ری که جهت ،فراگ ر

ی و یدر ای  پژوهش شناسیا که را، ای ا  راهبردهای محوری  شبکه 3 تصویر .روند شمار می

 .دهد نشان می شد،تحل   

                                                                                                                                        
 .ال  مه للوامعه ه و المتطلبات التقن ه التحت یالبن ریطو .3

https://uqu.edu.sa/main/54289
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 زبان عربی ةتوسع

 احیای فرهنگ اسالمی
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مدیریت و 
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دانشمندان 

 مسلمان
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ای از  ایجاد شبکه

 اندیشمندان مسلمان

 کادرسازی فرهنگی

 تربیت مربی

راهبردهای 
های  دمو ش
 مهارتی

های  آموزش

 کاربردی
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های  آموزش

 تکمیلی
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 مناظره

تقویت هوش 

 فرهنگی

آموزش از طریق 

همایش و 
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 علمی

حضور مسلمانان 
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 فرهنگی
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سایر کشورهای 
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 تأمین منابع علمی

 منابع مالی و ةتوسع

 گذار جذب سرمایه

کاهش وابستگی 

مالی به دولت و 

 جذب خیرین

مین أت
 منابع مالی

راهبردهای 
 رقابتی
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 نتیجه

علیوم و   ةحیو  هیای اسی می کیه در     رقابتی سیا مان بررسی راهبردهای  ی  پژوهش بادر ا

هیا   گ یری راهبردهیای رقیابتی دن    جهیت  کنند مل  فعال ت میال ب  در سطح  فرهنگ اس می

 ی  هیای علمیی   های راهبردی سا مان گ ری شد. دنچه مورد توجه قرار گرفت جهتی یشناسا

در پژوهشی کیه در دانشیگاه دکسیفورد و بیا     فرهنگی در جهان اس م بود. البته پ ش ا  ای  

در  ،)ص(المدینه و المصیطفی  و حمایت مالی انوم  پ شبرد عل  ژاپ  انوام شد نقش اال هر

. شید بررسیی   ،هیای اسی می   سه مرکم مه  علوم و فرهنگ اس می در ایویاد گفتمیان   مقام

مرکیم بیه    گ یری هیر ییک ا  ایی  سیه      شده با بررسی پ ش نه و مراح  شک  پژوهش انوام

هیای متبیوع    هیا بیه حکومیت    مو ش و م مان وابستگی دنهای د های تبل ای و ش وه س است

و فریقیایی  افرهنگ اسی می در کشیورهای   علوم و  ةتوسعو نقش ای  مراکم را در  ختهپردا

بررسیی   گرفیت . اما دنچیه در ایی  پیژوهش میورد توجیه قیرار       کرده استبررسی  ییدس ا

القیری،   امام محمد ب  سعود، ام ی  فرهنگی یلمی  ج مرکم مه  عهای راهبردی پن گ ری جهت

و تحل    بود ی  مللی علوم اس می مالمی و جام  اال هرال ب  المدینه در عربستان و دانشگاه 

های علمی قیرار گرفیت. در    محور مطالعه و بررسی راهبردهای رقابتی هر یک ا  ای  مراکم

فرهنگیی وجیود دارد،    ی  ها و مراکم علمی ب   سا مانکه  ،مللیال ب  در فضای رقابت  ،واق 

 .ستها های راهبردی دن گ ری دنچه حائم اهم ت است بررسی و تب    جهت

توانیید دره مناسییبی ا   میی  راهبردهیای رقییابتی هییر ییک ا  اییی  مراکییم   گ ییری جهیت 

شی عی  اسی م   دفرهنگی با رویکیر  یها و مراکم علمی   ها برای سا مان های رقابتی دن فعال ت

شده و تحل   مضام   هر یک ا  راهبردهای رقابتی مراکیم   های انوام با بررسی .دوردفراه  

گ یری   شید کیه هیر ییک ب یانگر جهیت      ی یشناساپنج دسته راهبرد فراگ ر  یادشده ةپنوگان

راهبردهای هژمونی ایدئولوژیک، ترویویی، مرجع یت علمیی،     .ستها راهبردهای رقابتی دن

هیا و مراکیم    های راهبردهای رقابتی سیا مان  گ ری سا ی جهت  م نه و ،های مهارتی دمو ش

شیوند کیه هیر ییک در جیای خیود حیائم         فرهنگی در جهان اس م محسوب میی  یعلمی  

 کنند. رقابت جهانی ایفا می ةو نقش قاب  توجهی در پ شرفت در عرص اند اهم ت
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اط اسیت اسیتفاده ا    های راهبردهای رقابتی ای  مراکیم قابی  اسیتنب    گ ری دنچه ا  جهت

های راهبردهیای رقیابتی    گ ری جهت نوعی راهبردهای پنهان در فضای رقابت جهانی است.

هیا   هر یک ا  ای  مراکم علوم و فرهنگ اس می نقش مهمی در تب    راهبردهیای پنهیان دن  

های هژمونی ایدئولوژیک باعث ایواد نوعی وابسیتگی فکیری و فرهنگیی در     راهبرددارند. 

هیا در جوامی     هیای مخاطبیان و سیا مان    با کنترل افکار و اندیشهد که نشو هدف میجوام  

هیای س اسیی متبیوع     ها و نظام نفو  و تسل  فکری و فرهنگی را برای حکومت ة م نهدف 

انعکاس صریح در اسناد  به دل   عدم هژمونی ایدئولوژیکراهبردهای سا ند.  خود فراه  می

. رونید  بیه شیمار میی   ا  راهبردهیای پنهیان    رهنگی میذکور ف ی  های علمی سا مانراهبردی 

اهیداف و   بیه  ها بایید  د که برای دره دننا مبتنی بر اهداف س اسی راهبردهای پنهان معموال،

ا   هژمیونی اییدئولوژیک  راهبیرد   ،. بنیابرای  کیرد مناف  س اسیی کشیورهای متبیوع توجیه     

اقتصیادی و   و اهیداف س اسیی   که نقش مهمی در پ شیبرد  شود قلمداد میراهبردهای پنهان 

. اسیت  ناپیذیر در هژمیونی اییدئولوژیک انکار   ن م نقش راهبردهای ترویوی د.نفرهنگی دار

هیای   رشته ةهای مذهبی و معنوی و توسع فرهنگی با استفاده ا  فرصت ی  های علمی سا مان

ا   هیا  . دنکوشیند  میی های خیود   مبتنی بر اندیشهترویج علوم و فرهنگ اس می  برایعلمی 

تصیویر  کننید   فرهنگی در مراکم مختلف ت ش می یهای علمی   فعال ت ةطریق گسترش دامن

ها برخوردار  رواب  پایدار دن ا  ای  طریق ا  و کنندخود در  ه  مخاطبان ایواد ا   یمطلوب

های مورد نظیر را در   ای  ظرف ت را دارند که دانشگاهن م راهبردهای مرجع ت علمی  .شوند

ایویاد  . کنندفرهنگی تبدی   یفرهنگی در جهان اس م به قطب علمی   یعلمی   سا ی جریان

هیا داشیته    تواند نقش مهمی در فرایند هژمیونی ایرئولیوژیکی دن   جایگاه مرجع ت علمی می

بیه   در جوامی  هیدف   شاندموختگان خود و موفق ت دانشمدی دکاربرای افمایش  ها دنباشد. 

عی وه بیر    کننید،  میی اند و ا  ای  طرییق سیعی    وردههای مهارتی روی د راهبردهای دمو ش

 ها را توسیعه دهنید.   های دن ها و توانمندی سطح دانش و اط عات فراگ ران، مهارت یارتقا

هیای   هیا و نظیام   های مالی و پشت بانی حکومیت  اینکه ا  حمایترغ   بهبرخی ا  ای  مراکم 

نند بیرای تیأم   منیاب  میالی     ک س اسی کشور متبوع خویش برخوردارند، همچنان ت ش می
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تأم   مناب  و ملمومات مورد  برای ،رو ا ی  مند شوند. های غ ردولتی بهره خویش ا  فرصت

راهبردهیای   .کننید  مطیرح میی   یسیا   گ ری و برای تیأم   دن راهبردهیای  م نیه    ن ا  جهت

ا مه یا  ر ملی  ال بی   توسعه و گسترش سایر راهبردهیا در سیطح    ة م نتوانند  سا ی می  م نه

 سا ند.

 پیشنهاد

ای ا  راهبردهای  های مورد مطالعه در قالب شبکه پس ا  تب    و تحل   راهبردهای دانشگاه

 :شود می پ شنهادرقابتی 

فرهنگیی   ی  هیا و مراکیم علمیی    که توس  سیا مان  ،راهبردهای هژمونی ایدئولوژیک. 3

 .شوندتحل   و بررسی  ،شود مل  دنبال میال ب  اس می 

رب ، م مان تأث رگذاری هیر ییک ا  راهبردهیای     های  ی م دانی در سا مان ةمطالع با .2

سا ی بررسی  و  م نه ،های مهارتی هژمونی ایدئولوژیک، ترویوی، مرجع ت علمی، دمو ش

 د.نشو

سناریوها و راهکارهای مقابلیه بیا هژمیونی اییدئولوژیک هیر ییک ا  مراکیم رق یب          .1

 د.نشوی یشناسا

که با رویکرد اس م ش عی  ،مل ال ب  فرهنگی  ی  های علمی قابتی سا مانراهبردهای ر .4

 .شوندمطالعه و بررسی  ،کنند فعال ت می

ها و مراکیم تحل ی  و بررسیی     های راهبردی هر یک ا  ای  سا مان گ ری سایر جهت .1

 .شوند
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 منابع

 ، تهران، مروارید.س اسی ةدانشنام .(3134) دشوری، داریوش

 ، تهران، چاپار.فرهنگ علوم س اسی .(3131)راد  افشاری م نو ؛دقابخشی، علی

محمید د ادی، تهیران،    و اعرابیترجمة محمد ، با اریابی استراتژیک .(3133دل س ، کارل جان )

 های فرهنگی. دفتر پژوهش

حیو ة  های مراکم علوم اس می در جهان اس م و جایگاه  بررسی فعال ت .(3131) ابروش، رضا
 .)ع(، دانشگاه امام حس  (ری اس میمطالعاتی مرکم عل  و فناو ةپروژ) دنعلم ه در 

 .نا ، ق ، بیدانشگاه اال هر مصر .(3130) اکبرن ا، قاس 

، قی ، جامعیه   ییدقیا  محمدرضیا ترجمیة  ، مللیی المدینیه  ال ب  دانشگاه  .(3131)بدری، تحس   

 .)ص(المصطفی

ی    13  ص ،2 ، ش3 ، سراهبرد فرهنگ ،«نسبت ب   عل  و فرهنگ» .(3131)پارسان ا، حم د 

14. 

طراحی و تب ی   الگیوی   » .(3131)محمدی  اسفندیار ؛ش ری ردش را ؛یاس نی علی ؛تابان، محمد

اندیشمندان کشور بیا رویکیرد    ةنام اساس  ندگی مرجع ت علمی در دمو ش عالی ایران بر

 .40ی  23  ص ،1 ش، 2 ، سشناسی مطالعات دانش، «تحل   مضمون

، «هیا در نظیام ملیی نیودوری     نقش و کیارکرد دانشیگاه  » .(3131)پاکماد  مهدی ؛وی، مصطفیتق

 .13ی  33  ص ،4 ش، 33س  ،مطالعات معرفتی در دانشگاه اس می

 ش، 20 ، سیمطالعیات راهبیرد  ، «فرهنگ استراتژیک عربستان سعودی» .(3131) خل لی، رضا

 .301ی  31  ص ،11

 .ان بی ، ق ،عربستان« سعود  ب  امام محمد»دانشگاه اس می  .ا(ت )بی نژاد، عبدالکری  دارابی

رییمی   مبیانی س اسیتگذاری و برنامیه    .(3134) دبیادی  عظ می دولیت  ام ر ؛صالحی ام ری، رضا
 ، ققنوس، تهران.فرهنگی

شناسیی   جامعیه ، «ک فیی  تحق قیات  در پاییایی  و اعتبیار  بیر  تیأملی » .(3133) اده، محمید   عباس
 .14ی  33 ، ص 41پ اپی  ةشمار، 21، س کاربردی

، المعیارف دمیو ش عیالی    دایرة .(3131جعفری ) پریوش ؛دراسته حم درضا ؛قورچ ان، نادرقلی
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 بمرگ اس می. ةدانشنامتهران، بن اد 

 ، تهران، دی ر. انیپارساترجمة علی ، اصول با اریابی .(3131)درمسترانگ  گری ؛کاتلر، ف ل پ

 .انتشارات و ارت ارشادتهران،  ،فه   و مفاه   اساسیمدیران  .(3131کاظ ، محمد )

، محمیدی  گی   علیی  حیدادی و  مصطفی س دترجمة  کاربردهای دانشگاه،. (3133)ک ره  کر،

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی. ةپژوهشکدتهران، 

و رسیالت   ،اط عیاتی، هوییت فرهنگیی   جامعیة  » .(3133)احمدوند  محمد علی ؛،  هراانکریم 

 .11ی  41، ص  33 ش، تحق قات فرهنگی، «ها دانشگاه

ترجمة حسی   ، مدرن و پست ،تفس ریی   تئوری سا مان: مدرن، نمادی  .(3130) جو  ه ، ماری

 نشر. فرد، تهران، مهربان ییدانا

References 

Abbaszadeh, M. (2012). Reflection on the Reliability and Reliability of Qualitative 

Research, Applied Sociology, 23(45). 19-34. (In Persian) 

Abravesh, R. (2018). Investigating the Activities of Islamic Science Centers in the 

Islamic World and the Position of the Seminary. Tehran: Imam Hussein 

University Publishing. (In Persian) 

Aghabakhshi, A., Afshari Rad. (2004). Political Science Culture. Tehran: Chapar 

Publishing. (In Persian) 

Akbarnia, GH. (2011). Al-Azhar University of Egypt, Qom: no Publishing. (In 

Persian) 

Alism, C.J. (2012). Strategic Marketing. Translated by Arabi, M., Azadi, M. Tehran: 

Office of Cultural Research Publishing. (In Persian) 

Ashoori, D. (2015). Political Encyclopedia.Tehran: Morvarid Publishing. (In Persian) 

Attride stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative 

research, Qualitative Research, Vol. 1, Issue 3, pp. 385-405. 

Badri, T. (2008). Al-Madinah International University. Translated by Aghaei, M. 

Qom: Al-Mustafa Publishing. (In Persian) 

Bano, M. & Sakurai, K. (2015) (Eds). Shaping Global Islamic Discourses, The Role 

of al-Azhar, al- Medina and al-Mustafa. Edinburgh: Edinburgh University Press, 

The Aga Khan University. 

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 

Research in Psychology, 3 (2), pp. 77-101. 

Darabinejad, A. (No date). Islamic University of Imam Mohammed bin Saud, Qom: 

No Publishing. (In Persian) 

de Jong, G. (2016). Successful Strategy and Organization, Centre for Sustainable 

Entrepreneurship, Fryslan. 

http://www.nibs.ir/SearchItem/Maker/46
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://iranculturalstudies.com/index.php%3Froute%3Dinformation/information%26information_id%3D7&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgsgb0pnkbdaARIm4W0nhaFzBigGA


  555    ... الملل های علمي ـ فرهنگي بین تحلیل راهبردهای رقابتي سازمان

 

Ghourchian, N., Arasteh, H., Jafari., P. (2004). Higher Education Encyclopedia, 

Tehran: Foundation of the Great Islamic Encyclopedia Publishing. (In Persian) 

Golafshani, N. ( 2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative 

Research, the qualitayive trport, Vol. 8, No. 4, pp. 597-606. 

Hatch, M.J. (2011). Organization Theory: Modern, Symbolic-Interpretive, and 

Postmodern, Translated by Danaeifard, Tehran: Mehraban book Publishing. (In 

Persian) 

Hodder, R. (2000). Development Geography, London, Routledg. 

Karimian, Z., Ahmadvand, A. M. (2012). Information Society, Cultural Identity, and 

the Mission of Universities, Cultural Research, 3(19). 47-76. (In Persian) 

Kazem, M. (2007). Understanding Managers and Basic Concepts, Tehran: Ministry 

of Guidance Publishing. (In Persian) 

Kerr, C. (2010). University Applications, Translated by Haddadi, Tehran: Institute 

for Cultural and Social Studies Publishing. (In Persian) 

Khalili, R. (2016). Saudi Arabia's Strategic Culture, Strategic Studies, 20(75). 95-

106. (In Persian) 

Kotler, P., Armstrong, G. (2006). Marketing Principles, Translated by Parsaeeian, 

Tehran: Aylar Publishing. (In Persian) 

Maxwell, J. (1992). Understanding and validity in qualitative research, Harvard 

Education review. Vol. 62, No. 3, pp. 279-300. 

Moira, M. & Brid, D. (2017). Doing a Thematic Analysis: A Practical, Step-by-Step 

Guide for Learning and Teaching Scholars, AISHE-J: The All Ireland Journal of 

Teaching and Learning in Higher Education, Vol. 9, No. 3, pp. 3351-3364. 

Namey, E., Guest, G., Thairu, L., Johnson, L. (2007). Data Reduction Techniques 

for Large Qualitative Data Sets, Handbook for Team-based Qualitative 

Research: ublisher: AltaMira Press, pp. 137-162. 

Parsania, H. (2008). The Relationship Between Science and Culture, Culture 

Strategy1(2). 51-64. (In Persian) 

Rabasa. Angel, Benard. Cheryl, Schwartz. Lowell H, Sickle. Peter, (2007), Building 

Moderate Muslim Networks, United States, Rand.on the World WideWeb: 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/2005/rand_cf215.pdf 

Radu, M. (2016). Marketing Stretegies For Universites. Bullseye, issue 61. on the 

World Wide Web: www.bullseye-magazine.eu/article/marketing-strategies-

universities. 

Salehi Amiri, R., Azimi Dolatabadi, A. (2015). Fundamentals of Cultural Policy and 

Planning, Tehran: Phoenix Publishing. (In Persian) 

Scott, W. R. (2007). Organizations: Rational, Natural and Open System, 

NewJersey, Hall. 

Taban, M., Yassini, A., Shiri, A., Mohammadi, E., (2016). Designing and 

Explaining the Model of Academic Reference in Iranian Higher Education Based 

on the Biographies of Iranian Scholars Using Thematic Analysis Approach, 

Studies in Science, 2(6). 21-40. (In Persian) 

http://ojs.aishe.org/index.php/aishe-j/issue/view/27
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/2005/rand_cf215.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjliNn1_d_dAhXPC-wKHbHODYQQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bullseye-magazine.eu%2Farticle%2Fmarketing-strategies-universities%2F&usg=AOvVaw1zYdw71-ezAFYUx9YVF1pZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjliNn1_d_dAhXPC-wKHbHODYQQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bullseye-magazine.eu%2Farticle%2Fmarketing-strategies-universities%2F&usg=AOvVaw1zYdw71-ezAFYUx9YVF1pZ


555  ،7931 زمستان، 4، شمارة 71دورة مديريت فرهنگ سازماني 

 

Taghavi, M., Pakzad, M. (2007). The Role and Function of Universities in the 

National System of Innovation, Epistemological Studies in Islamic 

University,11(4).19-38. (In Persian) 

Wang, Q. (2018). Organization Theory, University of Jyväskylä. on the World Wide 

Web: http://www.kataja.eu/courses/course-descriptions/courses-2018/47-

courses/courses-2019/general-courses/185-organization-theory-september-2018. 
http://iu.edu.sa 

https://uqu.edu.sa 

https://www.imamu.edu.sa 

http://iium.edu.my  

http://www.azhar.edu.eg 

https://www.imamu.edu.sa 

 

http://www.kataja.eu/courses/course-descriptions/courses-2018/47-courses/courses-2019/general-courses/185-organization-theory-september-2018
http://www.kataja.eu/courses/course-descriptions/courses-2018/47-courses/courses-2019/general-courses/185-organization-theory-september-2018
https://www.imamu.edu.sa/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHv6yGv97dAhUPjosKHWlJBvwQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.imamu.edu.sa%2F&usg=AOvVaw1p0-UQ2qfmwXRud-coijyE

