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چکیده
پژوهش حاضر به منظور شناسایی منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در آموزش عالی مبتنـی
بر نقشه جامع علمی و ارائه یـک الگـوی پارادایمیـک انجـام گرفتـه اسـت .پـژوهش فـوق ازنظـر هـدف
کاربردی ،ازنظر رویکرد و گردآوری دادهها ،آمیخته اکتشافی بود و بهطور متوالی ابتدا از روش کیفـی
(مصاحبه نیمه ساختاریافته) و سدس از روش کمّی (پرسشنامه محقن ساخته) اسـتفاده شـده اسـت .نمونـه
پژوهش در بخش کمی  366نفر بوده و از طرین نمونهگیری خوشـهای تصـادفی از بـین جامعـه پـژوهش
شامل  934697نفر دانشجویان دانشگاههای استان تهران انتخاب شدند .نمونهگیری بخش کیفی بـه روش
هدفمند مبتنی بر قاعده اشباع نظری بود .ابزار گردآوری دادهها مصاحبه و پرسشنامه محقـن سـاخته بـود.
روایی محتوایی آنها را متخصصان امر مورد تائید قراردادند و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ
برابر  ./963محاسبه شد .نتای حاصل تعداد  6بعد و  79مؤلفه را برای منـابع قـدرت نـرم آمـوزش عـالی
تبیین میکند .تحلیل دادههای کیفی بر مبنای نظریه داده بنیاد در مطالعـات علـوم انسـانی و بـا اسـتفاده از
روش کدگذاری سه مرحلهای استراو و کوربین ( )7995انجام گرفت 66 ،کـد مفهـوم 79 ،مقولـه و 0
 .7این مقاله از رساله دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی است.
 . دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکـزی
(پژوهش محور)

shafagh1384.inst@gmail.com

 . نویسنده مسئول :دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی
 . استاد دانشکده علوم سیاسی ،دانشگاه امام صادق(ع)
 . استادیار دانشگاه پیام نور ،تهران

Ami.mahmoodi@iauctb.ac.ir
eftekhariasg@gmail.com
mahmodi@tpnu.ac.ir

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال هشتم ،شماره  ،01بهار و تابستان 0311

بعد پارادایمیک به دست آمد .تحلیل دادههای کمی بـا اسـتفاده از روش تحلیـل عـاملی ،میـانگین و تـی
تـک نمونـهای صـورت گرفـت .بررسـی یافتـههـا بیـانگر آن اسـت کـه بـر اسـا ابعـاد و نشـانگرهای
شناساییشده و با فراهم ساختن بستر الزم برای اجرای کامل نقشه جامع علمی کشـور و کـاربرد الگـوی
تدوینشده این پژوهش میتوان آموزش عالی را به یکی از مهمترین منبع قدرت نرم جمهـوری اسـالمی
ایران تبدیل کرد .پیشنهاد اصلی پژوهش ،استفاده از منابع قدرت نرم آموزش عـالی ،توجـه ویـژه بـه هـر
یک ابعاد و مؤلفههای شناساییشده بهمنظور رفع موانـع بهـرهبـرداری از ظرفیـتهـای آمـوزش عـالی در
ارتقاء قدرت نرم کشور و تالش در راستای عملیاتی نمودن سند نقشه جامع علمی کشور است.
کلیدواژهها :قدرت نرم جمهوری اسالمی ،آموزش عالی ،نقشه جامع علمی کشور ،آموزش
عالی.

مقدمه و بیان مسئله
تیییرات گسترده و جریانساز محیط جهانی در سالیان اخیر ،کـاهش مقبولیـت و هزینـههـای
سرسامآور کاربرد قدرت سخت ،توجه به مظاهر قدرت نرم را برای کنشگران اجتنابناپذیر ساخته
است .ازآنجاییکه انقالب اسالمی ایران گفتمان نوینی در جهت استقالل همهجانبـه کشـور مبتنـی
بر علم و دانش را شکل داده ،سعی در ایجاد تالش الزم بهمنظور رفـع نیازهـای کشـور ،استحصـال
قدرت نرم و مقابله با برنامههای شوم دشمنان انقالب اسالمی دارد .جوزف نای ،کشـورداری مـؤثر
در دنیای جهانی شده قرن بیست و یکم را در پرتو بهکارگیری قدرت نرم میسر و قابلدوام میداند
و تحت ت ثیر تحوالت عراق پس از تهاجم امریکا در سال  ،8553از قدرت نرم بهعنوان جانشـین و
جایگزینی برای قدرت سخت نام برد( .نای )8556،قدرت ملی توانایی ،قابلیت و ظرفیت یک ملت
و یک کشور برای استفاده از منابع مادی و معنوی خود باهدف اعمال اراده ملی و تحصیل اهداف
و منافع ملـی مـیباشـد( .حـافظ نیـا245 ،7319 ،و  )64 ،7364نظـام آمـوزش عـالی یکـی از منـابع
ت مین کننده قدرت ملی در کشور است .اقتدار دولت ،در توانایی اعمال و کنترل قدرت ،منـوط بـه
گسترش توانائیهای علمی کشور است .ایران برای رسیدن به اقتدار در منطقـه و جهـان نیازمنـد بـه
توجه و استفاده از آموزش عالی در هر دو وجه مذکور است .مسئله ما در این تحقیـن تعیـین نقـش
آموزش عالی در همافزایی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران اسـت کـه بایسـتی ایـن موضـوع بـا
ت کید بر نقشه جامع علمی کشور موردبررسی قرار گیرد .با توجه به نقـش آمـوزش عـالی در ابعـاد
052

منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور

مختل

عملکردی ،در راستای ضرورت و اهمیت این پژوهش الزم است تا بـه دودسـته ضـرورت

نظری و عملی توجه خا

شود.

در مورد ضرورتهای نظری باید گفت یکی از مهمترین جنبـههـای انقـالب اسـالمی ،وجـه
استقالل و پیشرفت علمی آن است؛ زیرا والیتفقیه معتقد است که باید اصرار بـر نـوآورا علمـ(
در دانشگاه وجود داشته باشد .حتما باید توجه شود که کار علم( ما در جهت نیاز کشور باشد .مـا
نیازهاا گوناگون( داریم که دانشگاه می تواند به این نیازها پاسخ دهـد ،ایـن خاهـا را پـر کنـد .از
سوی دیگر بهمنظور پیشرفت همهجانبه ایران در منطقه و جهان بر اجرای دقیـن نقشـه جـامع علمـی
کشور ت کید کرده است .این مسئله بـر محـور گفتمـان والیـتفقیـه اسـتوار اسـت و بخشـی از آن
محسوب میشود.
ضرورت عملی تحقین بدینجهت است که از سویی بر اسـا

قـوانین برنامـههـای پـن سـاله

توسعه کشور ،بهویژه در مواد  70و  74از فصل دوم از قانون برنامه پـن سـاله پـنجم توسـعه کشـور
(برنامه پنجم توسعه کشور )7369،و مواد شـماره  40 ،46و  44از بخـش دوازدهـم از قـانون برنامـه
پن ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی( .برنامه ششم توسعه کشـور،
 )7390اجرای کامل نقشه جامع علمی کشور ،ضـمن افـزایش کارآمـدی آمـوزش عـالی ،موجـب
دستیابی به مهمترین نقشهای آموزش عالی در تحقن اهداف انقالب اسالمی؛ نظیر :ایجـاد اقتـدار
ملی ،تقویت مشروعیت ،افزایش جذابیت انقالب اسالمی ،صعود رتبه ایران در تولید علم ،افـزایش
اعتبار بینالمللی ایران و ایجاد روحیه استقالل و خودکفایی کشور میشود .ازآنجاییکـه ایـران در
طول دوران بعد از پیروزی انقالب اسالمی همیشه مورد هجمه همهجانبه از طرف امدریالیسم جهانی
و ایادی آنان قـرار دارد و تحـول گفتمـانی قـدرت و رویکـرد نـوین کشـورها در عرصـه سیاسـت
خارجی به ابزار قدرت ،اهمیت قدرت نرم را دوچندان ساخته است ،جمهوری اسـالمی ایـران نیـاز
دارد مؤلفههای تولیدکننده قدرت نرم خویش را موردبررسی قرار دهـد و باسیاسـت گـذاریهـای
مناسب ،بر میزان نفوذ و اقتدار بینالمللی خـویش بیفزایـد( .قربـی )7396 ،فقـدان یکدـارچگی بـین
سیاسـتهـا ،ضـع

مراکـز دانشـگاهی ،تحقیقـاتی و صـنعتی در خلـن ارزش از طریـن فنـاوری و

بهطورکلی ارتباط نامناسب صنعت و جامعه و بیتوجهی به اصالت و اهمیت تالشهای علمی سبب
بروز آفات و استیالی آسیبهایی به منابع قدرت نرم نظام در آمـوزش عـالی شـده اسـت( .محمـد
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زاده و همکاران )7396 ،شناسایی ابعاد و مؤلفههای قدرت نرم جمهوری اسالمی در آموزش عـالی
و تبیین چگونگی نقش و ت ثیر ابعاد و مؤلفـههـای منـابع قـدرت نـرم جمهـوری اسـالمی ایـران در
آموزش عالی در همافزایی قدرت نرم میتواند از بروز آفات و استیالی آسیبهایی به منابع قدرت
نرم نظام در آموزش عالی جلوگیری کند و با ت مین و رفع نیازهای اساسی کشور در همه حوزهها و
مقابله با تحریم ناجوانمردانه استکبار جهانی از به خطر افتادن منافع و امنیت ملی کشور ممانعـت بـه
عمل آورد .مقالهی پیش رو شناسایی و بررسی چگونگی ت ثیر منابع قدرت نرم جمهـوری اسـالمی
در آمــوزش عــالی را در دســتور کــار دارد .پژوهشــگر بــا کــاربرد روش آمیختــه اکتشــافی و در
چارچوب نظریهی قدرت نرم نای این فرضیه را مطرب میسازد کـه جمهـوری اسـالمی ایـران ،در
نظام آموزش عالی منابعی برای اعمال قدرت نرم در اختیار دارد کـه در صـورت شـناخت دقیـن و
سرمایهگذاری مناسب ،بهخوبی قابل استحصال هستند.
نوآوری مقالهی حاضر بیشتر ناشی از توجه به منابع قدرت ساز نظام در آموزش عالی بهعنوان
یک منبع مولد قدرت نرم با توجه به نقشه جامع علمی کشور است .بـا طـرب و بررسـی ایـن منـابع،
سعی در نشان دادن توجه به آنها و افزایش نقاط قوت و کاهش نقـاط ضـع

آنهـا را دارد تـا بـا

کارکردی درخور ،زمینه افزایش قدرت نرم ایران بیشتر از گذشته فراهم گردیده و منجر بـه ارتقـاء
وجهه و الهام بخشی جمهوری اسالمی ایران در جوامع بینالمللی و مخاطب گردد؛ بنابراین جهـت
تحقن اهداف مذکور و بهمنظور توسعه مبانی نظری آن ،بر مبنای مصاحبههای نیمـه سـاختاریافته و
عمین و بهرهمندی از دیدگاه کارشناسان شورای عالی انقالب فرهنگی ،اساتید دانشـگاه ،مـدیران و
مسئوالن آموزش عالی ،سه پرسش اساسی مطرب شد -7 :ابعاد منابع قدرت نرم جمهـوری اسـالمی
ایران در آموزش عالی کداماند؟  -8مؤلفههای قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در آموزش عالی
کدام اند؟  -3الگوی پارادایمیک منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در آموزش عالی مبتنـی
بر نقشه جامع علمی کدام است؟

اهداف و سؤاالت تحقیق
با توجه به اهمیت و جایگاه نظام آمـوزش عـالی در هـمافزایـی منـابع قـدرت نـرم جمهـوری
اسالمی و همچنین ضرورت اجرای نقشه جامع علمی کشور و سایر اسناد ملی حوزه علم و فنـاوری
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تحقین حاضر باهدف شناسایی ابعاد و مؤلفههای منـابع قـدرت نـرم آمـوزش عـالی و ارائـه الگـوی
پارادیمیک منابع قدرت نرم آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور انجامگرفته اسـت و بـه
دنبال پاسخگویی به سؤاالت اصلی و فرعی زیر میباشد.
سؤال اصلی :منابع قدرت نرم جمهوری اسـالمی در آمـوزش عـالی مبتنـی بـر نقشـه جـامع
علمی کشور کدام اند؟ و الگوی پارادایمیک منابع قدرت نرم آموزش عالی چیست؟
سؤاالت فرعی:
 -7ابعاد منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی در آموزش عالی کدام اند؟
 -8مؤلفههای منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی در آموزش عالی کدام اند؟
 -3الگوی پارادایمیک منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در آمـوزش عـالی مبتنـی بـر
نقشه جامع علمی کدام است؟

پیشینه پژوهش
قدرت ،کلیدیتـرین مؤلفـه و مشـخصکننـده نقـش و جایگـاه دولـتهـا در عرصـهی نظـام
بینالملل و دارای سرشتی متحول و پویا میباشد که در دنیای کنـونی از حالـت سـختافـزاری بـه
درآمده و ابعاد نرمافـزاری آن موردتوجـه سیاسـتمداران و سیاسـت شناسـان قرارگرفتـه اسـت .لـذا
استفاده از قدرت نـرم در صـدر برنامـه هـا و اولویـتهـای کشـورهای مختلـ

قـرار دارد( .بـاقری

دولتآبادی و همکاران )7396 ،رهبر معظم انقالب اسالمی با درکی هوشمندانه از ظرفیت کشـور
بارها بر لزوم بهرهبرداری بهینه از مجموعه منابع کشور بـرای حرکتـی مـنظم و پیوسـته از وضـعیت
موجود به جایگاه علمی آرمانی ،در قالب نقشه جامع علمی کشور ت کید داشتهاند( .سند چشمانداز
دانشگاه تهران )7396 ،در عصر حاضر ،موضوع قـدرت نـرم ،بـه یکـی از مباحـث جـدی در میـان
صاحبنظران تبدیلشده است .بسیاری از اهلفن اعتقاد دارند که جنگ نظـامی جـای خـود را بـه
جنگ نرم داده و قدرتها تالش میکننـد از راه ت ثیرگـذاری بـر رسـانههـا و مطبوعـات و مراکـز
آموزشی ،کنترل افکار عمومی را در دست گرفته و بهایـنترتیـب ،راههـای تسـلط بـر رقبـا را طـی
نمایند .جوزف نای ازجمله کسانی است که اولین بـار مفهـوم قـدرت نـرم را بـه کـاربرد .زیربنـای
فکری قدرت نرم برای اولین بار توسط جوزف نای نظریهپرداز برجسته آمریکـایی در مقالـهای در
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نشریه آتالنتیک (مار  )7995،به شکلی علمی مطرب شد .وی در این مقاله میگوید :اگر آمریکا
تنها  8درصد از مبلغ ناخالص داخلی را به برنامهای اختصا

دهد که هم آموزش داخلی را ارتقاء

داده و هم کمکهای مؤثر و اطالعات موردنظر را به خارج برساند ،به قدرتی متفاوت و عمیـنتـر
از قدرت سخت دست مییابد که به آن قدرت نرم مـیگـوییم(.نـای )8556،درواقـع قـدرت نـرم:
توانایی شکل دادن به ترجیحات دیگران است .این توانایی مـیتوانـد در دو جهـت یکـی ،تقویـت
عزم و اراده ملی در راستای برقراری امنیت ملی نظـام و دوم ،در راسـتای گسـترش و صـدور اراده
نظام با ت یید افکار عمومی در یـک محـیط خـا  ،منطقـهای و بـینالمللـی ،بـه کـار گرفتـه شـود.
(رهپیک )754،7361،قدرت نرم از طرین تولید و توزیع آموزههـا و ارزشهـای خـا

و جـذاب،

بنیانهای ارزشی و ارکان حمایتی کشور متخاصم را هدف قرار داده و آن را در راسـتای وضـعیت
مطلوب خویش تیییر میدهد .اینگونه تیییرات معموال از زیرساختها و شبکههای تولید و توزیع
اندیشهها و هنجارها ،خصوصا حوزههای آموزشی ،فرهنگی و رسانهای آغاز مـیشـود( .رنجبـران،
 )81 ،7366یعنی عرصههـایی کـه معمـوال خـارج از افـن دیـد نظـارتی و راهبـردی سـرویسهـای
اطالعاتی سنتی قرار دارند .به تعبیر دیگر قدرت نرم بهجای تحمیل و ناگزیر کردن مخاطبان ،آنـان
را متقاعد و همسو میسازد و هر نوع مانع یا انگیزه مقاومت ملی ،اخالقی ،حی یتی ،هـویتی و دینـی
را از ذهن مخاطب بازمیستاند( .رنجبران )86 ،7366 ،فرهنگ یکی از منابع قدرت نرم اسـت و بـه
لحاظ ت ثیرگذاری در حوزههای مختل

اجتماعی میتواند رفتـار بخـشهـای مختلـ

اجتمـاع را

تحت ت ثیر قرار دهد و جامعه را به گروههای متعدد در اجتماع تقسـیم کنـد؛ بـهطـوریکـه سـبک
زندگی آحاد جامعه بر اسا

فرهنگ پذیرفتهشده و مقبول اجتماعی تنظیم گردد؛ بنـابراین جنـگ

نرم منابع قدرت نرم را هدف قرار میدهـد و در پـی تضـعی

یـا غیرفعـال سـازی منـابع اعتقـادی،

ایمانی و انسانی و قدرت بازیگر مقابل است( .افتخاری)75،7397،
با استفاده از قدرت نرم آموزش عالی و اجرای سیاستهـای کـالن علـم و فنـاوری مـیتـوان
ضمن تقویت بنیه دفاعی و ارزشی و نقشآفرینی در توسعه کشـور ،آمـادگی الزم بـرای مقابلـه بـا
توطئه های گوناگون دشمنان دیرین انقالب اسالمی بهویژه امریکـای جنایتکـار را بـه دسـت آورد.
(قربانی شیخنشین )7396 ،بومیسازی مفهوم قـدرت نـرم و بهـرهبـرداری از منـابع قـدرت خـود در
حوزه آموزش عالی ،بـا تمرکـز بـر توسـعه منـابع انسـانی و مبـادالت فرهنگـی و دانشـگاهی انجـام
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میگیرد( .محسنی طاشه کبود )7369 ،نقش قدرت نرم آمـوزش عـالی در تحقـن اهـداف انقـالب
اسالمی :ایجاد اقتدار ملی ،تقویت مشروعیت ،افزایش جذابیت انقالب اسالمی ،صعود رتبـه ایـران
در تولید علم ،افزایش اعتبار بینالمللی ایران و ایجاد روحیه استقالل و خودکفایی است( .نباتیان و
همکاران )7393 ،رسیدن به جایگاه قدرت منطقهای ،نیازمند تقویت قدرت نرم است و بررسی سند
چشمانداز از حیث مؤلفههای قدرت نرم ،نشاندهنده این مهم است کـه جمهـوری اسـالمی ایـران
برای تبدیلشدن به قدرت منطقهای و توانمندی نـرمافـزاری در جهـان اسـالم ،دارای منـابع متعـدد
سیاسی ،اجتماعی -فرهنگـی ،اقتصـادی و علمـی اسـت( .جعفـری و قربـی )7390 ،سـرمایهگـذاری
کشور در دانشهای جدید ،توجه ویژه به جایگاه علم و فنّاوری (بهویژه دیدلماسی علم و فنّـاوری)
در سند چشمانداز ،تقاضای اجتماعی فزاینده برای آموزش عـالی ،ت سـیس واحـدهای بـینالمللـی
دانشگاهی و همسایگی با کشورهای فارسیزبان مهمترین فرصتهای قـدرت نـرم آمـوزش عـالی
هستند( .سادات محسنی و همکاران)7395 ،
مبادالت آموزشی و ایجاد شعب دانشگاهی در نقاط مختل

جهان این امکان را بـه کشـورها

میدهد تا از طرین تعامل با نخبگان و تحصیلکردگان میزان ت ثیرگذاری خـود را گسـترش دهنـد.
(الوند و عسگر خانی7393،؛ کرالتزیک8551 ،؛ یاسوجی و مـک کانـل7369 ،؛ سـوزوکی7395،؛
برگر )7991 ،قدرت نرم در دانشگاه تولید علم و دانش ،اخالق حرفـهای روسـای دانشـگاه ،هـوش
اخالقی باالی اساتید ،فرهنگ مقاومت و شهامت در دانشگاه ،خدامحوری ،الگوسازی در دانشـگاه
بر اسا

آموزههای دینی ،والیتمداری اساتید ،طرب کاروان راهیان نـور دانشـگاهی ،بـومی کـردن

علوم انسانی در دانشـگاه ،جنـبش نـرم افـزاری و مرجعیـت علمـی ایـران در منطقـه و جهـان اسـت.
(اسکندری و رستم زاده )7390 ،توجه بـه فرهنـگسـازمانی ،جـوّ سـازمانی ،یـادگیری سـازمانی و
مدیریت دانش موجب افزایش ظرفیتهای قدرت نرم آموزش عـالی مـیشـوند( .حیـدری)7366 ،
بومیسازی مفهوم قدرت نرم و بهره برداری از منابع قدرت نرم در حوزه آموزش عالی با تمرکز بـر
توسعه منابع انسانی و مبادالت فرهنگی و دانشگاهی صورت میگیـرد و بـر اهـداف :تقویـت تـوان
رقابت بین المللی ایران در رقابت های بزرگ جهانی ،بهبود قدرت نرم کشور ،همکاری کردن برای
حل تکالی

گوناگون جهانی و تقویت مشارکت با کشورهای جهان اسالم در منطقه آسـیا و سـایر

نقاط جهان و تولیدات علمی (از عناصـر اصـلی قـدرت نـرم) ت کیـد مـی کنـد( .گـودرزی)7390 ،
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دانشگاه یکی از مراکز مهم و راهبردی نظام در حوزه مقابله با جنگ نـرم و افـزایشدهنـده قـدرت
نرم جمهوری اسالمی ایران است که در اسناد باالدستی کشور ،بـر توانمنـدی کشـور دربـاز تولیـد
قدرت نرم و مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمن ت کیـد شـده اسـت( .نقشـه مهندسـی فرهنگـی)7398 ،
امــروز هرچقــدر کشــوری تولیــدات علمــی آن بیشــتر باشــد ،تعــداد مراکــز آمــوزش عــالی و
دانش آموختگان آن بیشتر باشد ،در جشنواره های علمی جهانی جوایز بیشـتری بـه خـود اختصـا
دهد ،مقاالت علمی بیشتری در نشریات علمی دنیا منتشر کند ،توانایی فـن آوری آن بیشـتر باشـد و
برای پژوهش های بنیادی کار نمایـد ازنظـر علمـی دارای قـدرت نـرم اسـت( .ورنـر و وبـر7367 ،؛
تـــی بـــاک )8556 ،تحقن آرمـــانهـــای متعالی انقالب اســـــالمی ایران مانند احیای تمدن عظیم
اســالمی ،حضور سازنده ،فعال و پیشرو در میان ملت ها و کســب آمادگی برای برقــراری عدالت
و معنویت در جهان درگرو پیشـــرفتی همـه جانبـه در علم اســـت؛ علمی کـه دارای ســـه شاخصة
عدالت ،معنویت و عقالنیت است .رهبر معظم انقالب اســالمی بارها بر لزوم بهـره بـرداری بهینه از
مجموعة منابع کشــ ور برای حرکتی منظم و پیوسته از وضعیت موجود به جایگاه علمی آرمانی ،در
قالب نقشــة جامع علمی کشــور ت کید داشته اند .اجرای نقشه جامع علمی موجب همافزایـی منـابع
قدرت نرم نظا م ،سرافرازی و الهام بخشی جمهوری اسالمی در منطقه و جهان خواهد شد .همچنین
استفاده بهینه از ظرفیت آموزش عالی در راستای اقتدار علمـی ،دیدلماسـی فرهنگـی ،رفـع نیازهـای
کشور ،حل مشکالت بخشهـای مختلـ

جامعـه و سیاسـتگـذاری در ایـن خصـو

مـیتوانـد

بهعنوان یک منبع مهم قدرت نرم در مقابله با اهداف شوم دشمنان انقالب اسـالمی بـه کـار گرفتـه
شود.

مفاهیم و اصطالحات
 .0آموزش عالی
آموزش عالی به سطحی از آموزش گفته میشود که در دانشگاهها ،حوزههای علمیه ،کال ها
و موسسات فنآوری که مدرک دانشگاهی یا مدرک حوزوی ارائه میدهند( .ویکیپدیا ،دانشنامه
آزاد)
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 .1قدرت نرم
توانایی ت ثیرگذاری بر دیگران برای کسب نتای مطلوب از طرین جذابیت بهجـای اجبـار یـا
تطمیع است( .نای )7369،63 ،آن دسته از منابع قدرتی است که سرانجام ،اسـتعداد و تـوان جـذب
بازیگر را شکل میدهند و شامل مؤلفههایی چون اغواء ،شیفتگی ،دوست داشتن و ...مـیشـود کـه
ویژگی محوری آنها پذیرش و شکل عمومی آنها اقتدار است( .قربی ،7396 ،صص )76-74

 .3نقشه جامع علمی کشور
نقشة جامع علمی کشور ،مجموعه ای است جامع و هماهنگ و پویا و آیندهنگر ،شامل مبانی،
اهداف ،سیاستهـا و راهبردهـا ،سـاختارها و الزامـات تحـول راهبـردی علـم و فنـاوری مبتنـی بـر
ارزشهــای اســالمی بــرای دســتیابی بــه اهــداف چشــمانــداز بیســتســاله کشــور و در چــارچوب
رهنمودهای رهبر کبیر انقالب اسالمی(ره) و مقام معظم رهبری و قانون اساسی جمهـوری اسـالمی
ایران( .شورای عالی انقالب فرهنگی)7369 ،

 .4قدرت نرم جمهوری اسالمی
قدرت نرم جمهوری اسالمی به آن دسته از قابلیتها و تواناییهای کشور اطالق میشود که
با بهکارگیری ابزاریهایی چون فرهنگ ،آمال و یا ارزشهای اخالقی ،علم و فنـاوری بـهصـورت
غیرمستقیم بر منافع یا رفتارهای دیگر کشورها اثر مـیگـذارد .عـالوه بـر ایـن قـدرت نـرم در بعـد
داخلی بهواسطه مشروعیت سیاسی دولت ایجاد میشود و با افزایش اعتماد ،وفاق ،همبسـتگی ملـی
و سرمایه اجتماعی افزایش مییابد( .قربانی شیخنشین ،کرمی و عبا

زاده)30 ،7395،

روششناسی (روش انجام) پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر چگونگی گـردآوری دادههـای موردنیـاز ،در زمـره تحقیقـات آمیختـه
اکتشافی طبقهبندی میشود؛ چراکه هم از شـیوه «کیفـی» و هـم از شـیوه «کمـی» بـرای گـردآوری
اطالعات استفاده شده است .روشهای کیفی برای پرده برداشتن از پدیدههایی کـه کمتـر شـناخته
شدهاند و دیدن اینکه در پشت آنها چه نهفته است ،به کار گرفته مـیشـوند .عـالوه بـر ایـن بـرای
کسب نگاهی نو درباره آن چیزهایی که میزانی از آگـاهی دربـاره آنهـا وجـود دارد ،نیـز بـه کـار
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گرفته میشوند .همچنین این روشها میتوانند جزئیات ظریفی از پدیـدههـایی کـه ارائـة آنهـا بـه
روشهای کمی مشکل است ،به دست دهند( .استراو

و کوربین)7996 ،

در بخش کیفی اسـتراتژی ایـن پـژوهش ،نظریـهپـردازی داده بنیـاد اسـت .ایـن اسـتراتژی بـا
همکاری گلیسر و استراو

رشد و توسعه یافته است( .خان محمدی )71،7319 ،اسـتراتژی نظریـه

دادهپردازی داده بنیاد ،نوعی روششناسی عمومی برای تدوین تئوریهایی اسـت کـه در دادههـای
گردآوریشده بهصورت نظاممند ریشه دارد .هدف نهایی ایـن اسـتراتژی ،ارائـه تبیـینهـای جـامع
تئوریک درباره یک پدیـده خـا

اسـت کـه بـهصـورت اسـتقرایی از مطالعـه آن پدیـده حاصـل

میشود(.داناییفرد )3 ،7361 ،درواقع مبنای اسـتنتاجی ایـن روش اسـتقراء اسـت؛ یعنـی بـه دسـت
آوردن نظریه بهطـور اسـتقرایی از مطالعـه پدیـده ،بـهعبـارتدیگـر نظریـه را بایـد از طریـن برخـی
روشهای سامانمند ،کش  ،کامل و اثبات کرد(.استراو

و کوربین)7360 ،

 .0جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری در پژوهش حاضـر ،کارشناسـان شـورای انقـالب فرهنگـی ،مـدیران و اسـاتید
دانشگاههای استان تهران میباشند که در حوزه مطالعات آموزش عالی ،قدرت نـرم و نقشـه علمـی
صاحبنظر هستند .همانند سایر پژوهشهای کیفی از روش نمونـهگیـری هدفمنـد اسـتفاده شـده و
تعداد افراد نمونه با توجه به سطح اشباع نظری دادهها  30نفـر بودنـد کـه بـهصـورت داوطلبانـه در
پژوهش شرکت کردهاند .جـدول ( ) 7جامعـه آمـاری در بخـش کمـی کلیـه اسـاتید ،کارشناسـان،
مدیران آموزش عالی و دانشجویان کلیه رشتهها و مقاطع تحصیلی در دانشگاهها و مراکز آمـوزش
عالی استان تهران در سال تحصیلی  7394-7391تشکیل دادهاند .بر اسا

جدول تعیین حجم نمونه

مورگان و بهمنظور کنترل متییرهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و تعمیمپذیری بیشـتر دادههـا ،بـا
استفاده از روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای تعداد ( 366نفر) نمونـه آمـاری انتخـاب شـدند.
خوشههای مورداستفاده ،از بین دانشگاههای دولتی و آزاد استان تهران 75 ،دانشگاه بهطور تصادفی
انتخاب شدند .سدس برای استفاده از واحدهای کوچکتر از دانشگاههای مشخصشده و بهتناسب
تعداد دانشجویان نمونه از هر دانشگاه ،تعداد  65نفر (نمونه) بهصورت تصادفی انتخاب شدند .برای
گردآوری دادهها در مرحله کمّی از پرسشنامه محقن ساخته بـر اسـا
استفاده شد.
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جدول  .0مشخصات مشارکتکنندگان در پژوهش

کارشناسان
مدیران آموزش

تعداد

اساتید

تعداد

8

دانشگاه دفاع ملی

8

دانشگاه تهران

3

سازمان بسی اساتید

3

دانشگاه آزاد شهریار

3

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3

عالی

شورای
انقالب

تعداد

فرهنگی
دانشگاه آزادشهر
قد

شورای انقالب
فرهنگی

0

موسسه پژوهش و
برنامهریزی آموزش

3

8

دانشگاه امام صادق(ع)

عالی
دانشگاه تربیت مدر

8

دانشگاه خوارزمی

8

معرفیشدگان از طرف افراد

جمع کل

0

 30نفر

 .1روش تجزیهوتحلیل دادهها
در این مطالعه برای پاسخ به سؤاالت تحقین و تحلیل دادههای بـهدسـتآمـده از قابلیـتهـا و
ابزارهای مختل

روش نظریهپردازی داده بنیاد ،از قبیل کدگـذاری بـاز ،محـوری و انتخـابی بهـره

گرفته شد .در مرحله کدگذاری باز ،ابتدا متون به دقّت مرور و بازخوانی شدند .محقن خط به خط
و کلمه به کلمه داده ها را بازنگری و مفاهیم اصلی موجود در هر خط یا جمله را مشـخص کـرده و
به آنها کد داده است .جدول ( )8چگونگی شکلگیری کدگذاری باز ،محوری و کد انتخابی یا
مقوله نهایی را بهعنوان نمونه نشان میدهد .به این صورت که با استفاده از دادهها نشانگرهای اصلی
انتخاب شدند .برای تجزیهوتحلیل در بخش کمی نیز از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و
آمار استنباطی آزمون تی تک متییره با کمک نرمافزار ( )SPSS 88استفاده شد.
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شکلگیری کدگذاری باز ،محوری و کد انتخابی
جدول  .1چگونگی 

الف .کدهای باز (شاخصهها)

ب .کد

ج .کد

محوری

انتخابی

 .7انتخاب و تولید محتوای آموزشی نوآورانه توسـط اسـاتید ،برقـراری
تعامل سـازنده حرفـه ای و بـاز در بـین اسـاتید و دانشـجویان؛  .8ارتقـاء
توانمندیهای حرفهای اساتید ،تعیین انتظارات حرفهای باالی آموزشـی
برای اساتید .3 ،لحاظ نمـودن نـوآوری آموزشـی در ارزیـابی عملکـرد
حرفهای .6 ،آشناسازی اساتید بـا دیـدگاههـا و رویکـردهـای آموزشـی
مرتبط با نیاز کشور .0 ،بسط فرهنگ یادگیری در دانشـگاه ،ایجـاد جـو
آموزشی آزاد و مشارکتی .4 ،انجام فعالیتهای آموزشی رشد یابنـده و
روشنگرانه ،استفاده از شیوههای نوین تدریس .1 ،بازنگری در محتـوای
آموزشی ازلحاظ حجم ،کیفیت ،بهروزرسـانی و غیرتکـراری بـودن.6 ،
فعالیت آزاد علمی دانشجو ،پرهیز از حفظ و ت کیـد بـر فهـم و درک و

آموزش مبتنی
بر روش
تدریس
کارآمد،

آموزشی

برنامهای و
محتوای
اثربخش

کاربست مطالب .9 ،اجرای کارآمد و اثربخش برنامه آموزشی و درسی
و...

 .3محاسبه اعتبار و پایایی
مالک ارزیابی یک مطالعه به روش داده بنیاد (گراندد تئوری) ،به ارزیـابی نظریـه پیشـنهادی
آن متکــی اســت (گلیــزر )7998 ،7916 ،پایــایی بیــانگر پایــداری و تشــابه نتــای انــدازهگی ـری در
دورههای مختل

زمانی است .موضوع پایایی در تحقین کیفی نسبت به روایی کمتر مـورد مناقشـه

بوده است .ازآنجاکه روایی بدون پایایی نمیتواند وجود داشته باشد ،نشان دادن اولی بـرای اثبـات
دومی کافی است .در این پژوهش بـرای تعیـین اعتبـار و پایـایی ابـزار از روشهـای سـهگانـه ذیـل
استفادهشده است که عبارتاند از .7 :بررسی و بازبینی توسط اعضاء( 7مصاحبهشوندگان) بهمنظور
تحلیل موارد برای پاسخ به این سؤال که آیا محقن برداشت درستی از گفتههای آنها داشته اسـت

1. Member checking
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یا نه؟ .8م لث سازی( 7سه سویه نگری) منـابع دادههـا؛ یعنـی اسـتفاده از سـه گـروه متفـاوت بـرای
مصاحبه و گردآوری دادهها .3،قابلیت انتقالپـذیری؛ یعنـی ارائـه تصـویر مفصـلی از زمینـهای کـه
پژوهش در آنجا شده است .در پژوهش حاضر ،برای محاسبه پایایی کدگـذاریهـای انجـامشـده،
عالوه بر موارد فوق از روش پایایی توافن بین دو کدگذار (توافـن درون موضـوعی) اسـتفادهشـده
است( .کرسول )3 ،3553 ،8پایایی دادههای کیفی این پژوهش؛ باالی هشتاد درصد بهدسـتآمـده
است .پایایی ابزار کمی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ حاصل از اجـرای آزمایشـی پرسشـنامه
انجام گرفت و ضریب  ./963محاسبه شد.

یافتههای پژوهش
ال  :یافتههای مرتبط با سؤال پژوهشی شماره  :7ابعاد منابع قدرت نرم قدرت نـرم جمهـوری
اسالمی ایران در آموزش عالی کشور کدمانـد؟ در پاسـخ بـه سـؤال اول پـژوهش در مـورد تعیـین
نشانگرهای ابعاد منابع قدرت نرم قدرت نرم جمهوری اسالمی ایـران در آمـوزش عـالی ،بـا انجـام
تحلیل مصاحبههای انجامشده پیرامون موضوع 75 ،بعد استخراج شد .پس از نظر خواهی از اسـاتید
و سایر صاحبنظران ،تعداد  6بعد مورد ت یید و بقیه بـه دالیلـی ازجملـه همدوشـانی بـا یکـدیگر و
درنتیجه ادغام آنها و نیز عدم ارتباط آنها با ابعاد منابع قدرت نرم نظام در آمـوزش عـالی حـذف
شدند .موارد ت ییدشده در  6بعد طبقهبندی شد .بهطورکلی ابعاد منابع قدرت نرم نظـام در آمـوزش
عالی بر اسا

تحلیل دادههای بهدستآمده از مصاحبه با متخصصان حـوزه هـای مـرتبط مطالعـات

آموزش عالی ،موضوع بندی و در قالب  6مضمون دسته بندی شدند که در سـتونهـای اول و سـوم
جدول شماره ( )3درجشده است.

ب :یافتههای مرتبط با سؤال پژوهشی شماره  :8مؤلفههای هر یک از ابعاد منـابع قـدرت نـرم
قدرت نرم جمهوری اسـالمی ایـران در آمـوزش عـالی کشـور کـدمانـد؟ در پاسـخ بـه سـؤال دوم
پژوهش در مورد تعیین نشانگرهای مرتبط با مؤلفههای هریک از ابعـاد منـابع قـدرت نـرم نظـام در
آموزش عالی ،با تحلیل مصاحبههای انجامشده پیرامون موضوع 80 ،مؤلفـه اسـتخراج شـد .پـس از
1. Data source triangulation
2. Creswell
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نظرخواهی از اساتید و صاحبنظران ،تعداد  79مؤلفه ت ییـد و بقیـه بـه دالیلـی ازجملـه همدوشـانی
مؤلفهها و درنتیجه ادغام آنها در یکدیگر و عدم ارتباط آنها بـا ابعـاد تعیـینشـده حـذف شـدند.
موارد ت ییدشده متناسب با هر یک از ابعاد طبقهبندی شد .بهطورکلی مؤلفههای ابعاد منـابع قـدرت
نرم نظام در آمـوزش عـالی بـر اسـا

تحلیـل دادههـای بـهدسـتآمـده از مصـاحبه بـا متخصصـان

حوزه های مرتبط حوزه های و مطالعـات ادبیـات پـژوهش ،موضـوعبنـدی و در قالـب  79مضـمون
دستهبندی و بهعنوان مؤلفههای قدرت نرم نظام در آموزش عالی که در سـتونهـای دوم و چهـارم
جدول ( )3درج گردیده است.
جدول  .3یافتههای بخش کیفی پژوهش (منابع و مؤلفههای قدرت نرم آموزش عالی)

ابعاد منابع قدرت
نرم آموزش
عالی

مؤلفههای منابع قدرت

ابعاد منابع قدرت

نرم آموزش عالی

نرم آموزش عالی

 .7اساتید
ال  -آموزشی

هـ -سیاسی

 .8برنامــههـــای آموزشـــی و

عالی
 .8تربیت سیاسی

درسی
 .7عملکرد فرهنگی

 .7مدیریتی

و -فرهنگی

ب -مدیریت

 .8فرهنگ دانشگاهی
 .3نهادهای فرهنگی
 .7علمی

 .8حکمرانی
 .7ویژگی دانشجویی

ج -دانشجویی

قدرت نرم آموزش
 .7عملکرد سیاسی

 .3محتوا

آموزش عالی

مؤلفههای منابع

ز -علم و فناوری

 .8انجمنهای علمی

 .8فناوری اطالعات
 .3دیدلماســــی علـــــم و
فناوری

 .7مدیریت پژوهش
د -پژوهشی

 .8عملکرد پژوهش

ب -حل مسائل کشور و
مشکلگشایی
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 .7حل مسائل
 .8ارزشآفرینی
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همچنین بامطالعه ،بررسی و تحلیل نقشه جامع علمی کشور ،مؤلفه های سرمایه انسانی ،اخالق
و ایمان ،انتشارات علمی ،فناوری و نوآوری ،کار گروهی ،سرمایهگذاری و ت مین مالی ،مشـارکت
بین المللی ،آمایش آموزشی و اثربخشی ازجمله مؤلفه های ت ثیرگذار بر قدرت نـرم آمـوزش عـالی
مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور محسوب میشوند .شکل ()7

مشارکت
بینالمللی
آمایش

سرمایهگذاری
و تأمین مالی

آموزشی

کار گروهی
مؤلفههای تأثیرگذار بر
اثربخشی

منابع قدرت نرم آموزش
عالی مبتنی بر نقشه جامع
علمی کشور
فناوری و
نوآوری

سرمایه
انسانی
انتشارات
اخالق

علمی

وایمان

شکل  .0مؤلفههای تأثیرگذار بر قدرت نرم آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور
(شورای عالی انقالب فرهنگی)0381 ،
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در بخش کمی نیز بر اسا

دادههای جدول ( ،)6سـطح معنـیداری آزمـون  tتـک نمونـهای

مربوط به ابعاد ،مؤلفهها و سنجههـای موردمطالعـه پـژوهش در تمـامی اجـزا )p<0/000( ،کمتـر از
 5/50است و  tمشاهدهشده در هر یک از سنجههای مربوط به مؤلفههای مورد ارزیابی از  tبحرانـی
( )8/104بیشتر است .همچنین از آنجا که میانگین جامعه بیشتر از عدد ( 3بینظر) با میـانگین نمونـه
آماری برابر نیست و میانگین نمونه آماری در همه سنجهها بیشتر از عدد  3میباشد؛ میتوان گفـت
که اغلب پاسخدهندگان با تمامی ابعاد و مؤلفههای منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی در آمـوزش
عالی موافن بودهاند و اغلب پاسخدهندگان تمـامی ابعـاد و مؤلفـههـای منـابع قـدرت نـرم نظـام در
آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور را مناسب و مطلوب ارزیابی کردهاند.
جدول  .4نتایج آزمون  tتک نمونهای مربوط به ابعاد آموزشی و مدیریت آموزش عالی
ابعاد منابع
قدرت نرم

انحراف

ارزش

سطا

معیار

T

معنیداری

3/66

5/99

71/07

5/55

8

توانمندی آموزشی

6/56

5/90

87/66

5/55

3

دانش تخصصی

3/90

7/55

76/05

5/55

6

پایبندی به مقررات آموزشی

3/19

5/94

74/73

5/55

0

شاگرد پروری علمی و تربیتی

3/94

7/75

71/70

5/55

4

والیت مداری

3/15

7/83

77/73

5/55

1

اثربخشی عملکرد

3/97

5/94

76/44

5/55

6

انطباق با رسالت و اهداف دانشگاه

3/04

7/70

9/03

5/55

9

اعتبار علمی

3/43

7/58

78/75

5/55

75

انعطافپذیری

3/04

7/75

9/94

5/55

77

کاربردی بودن

3/06

7/73

9/35

5/55

78

حجم محتوا

3/89

5/91

0/98

5/55

73

کیفیت محتوا

3/45

7/71

75/56

5/55

76

جدید و بهروز بودن

3/01

7/56

75/86

5/55

ردیف

میانگین

گویهها

آموزش عالی
7

آموزشی

برخورداری از بینش اعتقادی و
سیاسی
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ابعاد منابع

انحراف

ارزش

سطا

معیار

T

معنیداری

70

معیار انتخاب مدیران

3/43

7/59

77/63

5/55

74

عملکرد مدیران

3/09

7/73

75/74

5/55

71

تقویت خالقیت و نوآوری

3/39

7/86

4/88

5/55

مدیریت

76

نظام پاداشدهی و ارزیابی

3/81

7/57

0/83

5/55

آموزش عالی

79

استقالل سازمانی

3/31

7/56

4/96

5/55

85

ایجاد محیط رقابتی

3/48

7/77

75/93

5/55

87

سیاستگذاری اثربخش

3/80

7/56

6/00

5/55

88

تقویت بینش راهبردی

3/86

7/59

0/77

5/55

قدرت نرم

ردیف

میانگین

گویهها

آموزش عالی

83

دانشجویی

پایبندی به ارزشها و آرمانهای

3/43

7/50

77/18

5/55

86

اندیشهورزی و تفکر

3/46

7/77

78/75

5/55

80

خالقیت و نوآوری

3/48

7/75

77/53

5/55

84

انگیزه تحصیل علم و هدفداری

3/63

7/59

1/14

5/55

81

مشارکت در فرایند تعلیم و تعلم

3/39

7/73

4/65

5/55

3/84

7/56

6/17

5/55

3/63

5/98

9/87

5/55

3/04

7/54

75/31

5/55

3/38

7/87

0/73

5/55

3/03

7/86

6/79

5/55

86
89
35
37
38
پژوهشی
33
36
30

انقالب اسالمی

کیفیت فعالیتهای آموزشی
انجمنهای علمی
کیفیت فعالیتهای پژوهشی
انجمنهای علمی
دسترسی به امکانات علمی ،منابع و
مراکز
حمایت از خالقیتها و دستاوردهای
علمی
کمک به دانشجویان برای انتشار آثار
علمی
توجه به انتخاب عناوین پژوهشی
متناسب با نیاز جامعه
راهنمایی دانشجویان توسط اساتید
راهنما و مشاور
بهکارگیری اخالق پژوهشی

065

3/06

7/35

6/16

5/55

3/41

7/54

78/9

5/55

3/45

7/74

75/54

5/55
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ابعاد منابع
قدرت نرم

ردیف

میانگین

گویهها

آموزش عالی
34

پژوهشی

3/00

7/74

9/38

31

تروی نوآوری در پژوهش

3/00

7/76

9/31

5/55

36

ارتقا آموزش عالی و امور زیربنایی

3/66

7/59

1/69

5/55

3/34

7/89

0/61

5/55

65

کیفیت مراکز تحقیقاتی دانشگاه

3/01

7/84

6/66

5/55

67

ایجاد همبستگی و تحرک اجتماعی

3/70

7/74

8/61

5/57

3/30

7/79

0/68

5/55

3/39

7/51

1/74

5/55

3/81

7/76

6/69

5/55

3/11

7/76

78/10

5/55

3/40

7/70

77/56

5/55

61

ارائه فرهنگ غنی و جذاب اسالمی

3/63

7/84

4/16

5/55

66

فعالسازی نیروهای نهفته در دانشگاه

3/66

7/59

6/18

5/55

69

توسعه و نوسازی فرهنگی

3/30

5/93

1/38

5/55

05

انتقال فرهنگ و هویت تاریخی

3/66

7/57

9/37

5/55

07

تولیدات و تعامالت فرهنگی

3/69

7/59

70/90

5/55

3/84

7/55

6/99

5/55

3/63

7/50

1/91

5/55

68
63
66
60
64

فرهنگی

معیار

T

معنیداری
5/55

39

سیاسی

حفظ و ارتقاء سطح علمی استادان و

انحراف

ارزش

سطا

08
03

دانشجویان

تطابن تحقیقات با اهداف و برنامههای
توسعه کشور

حرکت در مسیر آرمانهای انقالب
اسالمی
عمنبخشی به باورها و ارزشهای
اسالمی
حمایت نخبگان و دانشگاهیان از نظام
سیاسی
تولید قالبهای علمی و اندیشههای
سیاسی
ایجاد امید به آینده و تضمین سعادت
جامعه

توسعه روحیه خودباوری و پرهیز از
خودباختگی
نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاه

066
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ابعاد منابع
قدرت نرم

ردیف

میانگین

گویهها

آموزش عالی
06

3/63

5/91

6/17

3/40

7/54

77/98

5/55

04

فرهنگ یادگیری

3/09

7/ 4

75/68

5/55

01

آزادی علمی و استقالل دانشگاه

3/19

5/98

74/60

5/55

06

فرهنگسازمانی

3/66

5/69

76/07

5/55

09

اخالق حرفهای

3/46

5/98

76/48

5/55

45

جوّ سازمانی

3/61

7/76

1/95

5/55

47

فرهنگ کار و تالش علمی و پژوهشی

3/39

7/74

4/01

5/55

3/15

7/73

78/50

5/55

43

توسعه جنبش نرمافزاری

3/61

7/78

6/81

5/55

46

بومیسازی علوم انسانی اسالمی

3/66

7/37

78/47

5/55

40

پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری

3/43

7/85

75/34

5/55

44

مرجعیت علمی در منطقه و جهان

3/64

7/30

78/06

5/55

3/10

7/80

77/49

5/55

3/40

7/88

75/64

5/55

3/03

7/89

6/75

5/55

3/46

7/53

78/76

5/55

3/65

7/79

73/73

5/55

3/04

7/84

6/15

5/55

3/60

7/57

6/48

5/55

48

41
علم و فناوری

معیار

T

معنیداری
5/55

00
فرهنگی

دفتر فرهنگ اسالمی و هماندیشی

انحراف

ارزش

سطا

46
49
15
17
18
13

اساتید
بسی اساتید ،بسی دانشجویی و بسی
کارکنان

داشتن سهم در تولید و نشر اطالعات
جهانی

تربیت نخبگان ،عناصر متعهد و
متخصص
افزایش دانش و آگاهی ملی
بهکارگیری دانش در آموزش ،صنعت
و خدمات
خدمات مشاورهای به بخشهای
مختل

کشور

برخورداری دانشگاه از فناوری
اطالعات و ارتباطات بهنگام
مبادالت علمی و آموزشی
مبادالت دانشجویی و بورسیههای
تحصیلی
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ابعاد منابع
قدرت نرم

ردیف

میانگین

گویهها

آموزش عالی
16

علم و فناوری

3/66

7/33

5/51

10

میزبانی اجال های علمی جهانی

3/61

7/84

1/30

5/55

14

تصویرسازی م بت از کشور

3/69

7/37

1/81

5/55

11

جذب دانشجویان خارجی

3/30

7/31

6/91

5/55

3/04

7/35

6/07

5/55

3/48

7/38

9/76

5/55

3/71

7/75

3/53

5/55

3/36

7/56

4/65

5/55

68

توسعه استقالل فکری و خودکفایی

3/65

7/74

4/63

5/55

63

ارائه الگوی توسعه ایرانی  -اسالمی

3/89

7/58

0/05

5/55

66

افزایش جذابیت انقالب اسالمی

3/36

7/73

4/01

5/55

60

افزایش اعتبار بینالمللی ایران

3/06

7/71

6/96

5/55

64

تقویت مشروعیت نظام

3/01

7/86

9/58

5/55

61

افزایش اقتدار ملی

3/63

7/74

73/98

5/55

66

افزایش پشتوانه علمی کشور

3/96

7/50

71/43

5/55

19
65
67

مشکلگشایی

معیار

T

معنیداری
5/55

16

حل مسائل و

توسعه زبان فارسی و پیشینه مشترک

انحراف

ارزش

سطا

تمدنی

ت سیس شعب دانشگاهی در خارج از
کشور
ایفای نقش اقتصادی ،تجاری و
اشتیالزایی
ایفای نقش در حل مسائل محلی و
منطقهای
حداک ر سازی استقالل سیاسی و
خودکفایی

ج :یافتههاای مـرتبط بـا سـؤال پژوهشـی شـماره  :3الگـوی پارادایمیا

منـابع قـدرت نـرم

جمهوری اسالمی ایران در آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی چیست؟
الگوی پارادایمیک منابع قدرت نرم آموزش عالی با استفاده از تحلیل دادههای بهدستآمـده
از پاسخهای دادهشده به سؤاالت مصاحبه ،قابلیتها و ابزارهای مختلـ

روش نظریـه داده بنیـاد از

قبیل کدگذاری باز ،محوری و انتخابی مبتنی بر یافتههای حاصل طراحی و تدوین گردید.
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الف :احصاء مفاهیم و ظهور مقولهها (کدگذاری باز)
در این مرحله بر اسا

روش مرسوم در نظریه داده بنیـاد ،بـه هـر یـک از اجـزاء عنـوان و یـا

برچسبهایی داده شد .این عنوان که اصطالحا به آن کد یـا مفهـوم گفتـه مـیشـود ،بایـد گویـای
محتوای دادهها باشند .بهطوریکه محقن و خواننده با مشاهده این عنوان و تیتر تا حدود زیـادی بـه
مفهوم جمالت پی ببرد(.میلز و هوبرمن )07 ،8558 ،بر این اسا

تعداد  764نشانه (گزاره کلیدی)

از متن مصاحبه مشارکتکنندگان در پژوهش احصاء گردید( .جدول  )0ازآنجاییکه ممکن است
هر یک از گزارههای انتخابی دارای یک یا چند مفهوم باشند ،درمجموع  390کد (مفهوم اولیه) در
این پژوهش شناسایی گردید.
جدول  .5نمونه احصاء مفاهیم در مرحله کدگذاری باز

منبع داده

نشانگر

نشانهها (گزارههای کلیدی
انتخابی(

شناسه

کدها (مفاهیم)

بازگشت دانشگاه بـه ارزشهـا و
آرمــانهــای انقــالب اســالمی و
مصاحبهشونده
3

P96.51909

تقویت همت ،انگیزه و برخاستن
درونـــی و بازاندیشـ ـی پیرامـــون

C65

مدیریت آموزش
عالی

ابعاد منابع قـدرت نـرم آمـوزش
عالی
ســاماندهی و گســترش آمــوزش
مصاحبهشونده
78

عالی در تعامل نزدیک با جامعـه
P97091649

و بازار کار ،اهمیت رتبـه بنـدی،

حکمرانی و
C74

طبقه بندی و استاندارد گرایی در

مدیریت آموزش
عالی

آموزش عالی
مصاحبهشونده
84

P97012565

کمک به برنامه ریـزی راهبـردی
مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور

061

C101

برنامهریزی
آموزشی و درسی
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در جدول فـوق نشـانگر (سـتون دوم جـدول)  Pبـه معنـی  Pointیعنـی نکتـه کلیـدی شـماره
هشترقمی از چش به راست دو رقم اول سال ،دو رقم دوم ،ماه ،دو رقم سوم روز و دو رقم آخـر
تکرار کد انتخابشده میباشد؛ م ال  P97012565عبارت است از شصت و پنجمین نکتهای کـه از
متن مصاحبهی مصاحبه شونده شماره  84در روز بیست و پنجم فـروردینمـاه  7391اسـتخراجشـده
است .شناسه (ستون چهارم جدول) شامل حرف التین ( )Cبه معنی  Conceptیعنـی مفهـوم و یـک
عدد صحیح میباشد که شماره آن مفهوم را نشان میدهد و م ال  C65عبـارت اسـت از :شصـت و
پنجمین مفهوم احصاء شده از متن مصاحبهشونده شـماره  3در فراینـد کدگـذاری بـاز .جـدول ()4
وضعیت کلی گزارهها و کدهای استخراجشده از متن مصاحبههای انجامشده در پـژوهش را نشـان
میدهد.
جدول  .6نمونه آمار نشانهها و کدهای احصاء شده
تعداد گزاره

تعداد کد

متن مصاحبهها

ردیف
7

متن مصاحبهی مصاحبهشونده شماره 7

6

78

75

متن مصاحبهی مصاحبهشونده شماره 75

1

9

...

...

...

...

36

متن مصاحبهی مصاحبهشونده شماره 36

77

76

30

متن مصاحبهی مصاحبهشونده شماره 30

4

6

764

390

جمع

از میان مقولههای مفهومسازی شده این تحقین و بعـد از تولیـد مقولـههـا از طریـن مقایسـه و
ترکیب مفاهیم ،تعداد  69مقوله در یک سطح انتزاع باالتر آشکارشده است( .جدول )1
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جدول  .1مقولههای ظهور یافته و پوشش مفهومی آنها
ردیف
7

عنوان مقوله
محدودیت ساختار سازمانی

تعداد
کد

عنوان مقوله

ردیف

وجود مسیرهای موازی با عملکرد

3

76

0

79

4

85

1

87

9

88

4

ارتقاء سرمایه انسانی

6

83

جذابیت آفرینی نظام اسالمی

1

ت مین بودجه اجرایی

0

86

رویکرد تمرکزگرایی

6

اخالق وایمان به خدا

3

80

9

حفظ نظام اسالمی

6

84

0

81

1

86

8
3
6
0

75
77

ستاد نقشه
ت ثیر جریانهای سیاسی
بازنگری ،اصالب و
بهروزرسانی نقشه جامع
تدوین نگاشت نهادی
گریزناپذیر
عدم مطالبه عمومی و
رسانهای

پایبندی به آرمانها و
ارزشهای انقالب اسالمی
بازاندیشی پیرامون مؤلفههای
قدرت نرم

بعضا فراقانونی
جبران ت ثیر پراکندگی سازمانی

تعداد
کد
3
0

گفتمان سازی قدرت نرم و نقشه
جامع علمی
کیفیتبخشی به مؤلفههای قدرت
نرم آموزش عالی
تحقن اهداف و آرمانهای انقالب
اسالمی

ضع

در نظارت کیفی

جهتگیری نقشه جامع علمی
توجه به آموزههای عملی قدرت
نرم آموزش عالی
پاسخگویی علمی به نیازهای
انقالب اسالمی

78

والیت مداری

9

89

ای ار ،مقاومت و کار گروهی

6

73

مقابله با جنگ نرم دشمن

6

35

سرمایهگذاری و ت مین مالی

9

76

ابعاد منابع قدرت نرم

0

37

اهمیت دیدلماسی علم و فناوری

6

70

اجرای نقشه جامع

9

38

حل مسائل و مشکالت کشور

9

74

مقابله با تحریمهای دشمن

9

33

خن یسازی توطئههای دشمنان

6

71

راهبری منابع قدرت نرم

9

36

ت مین بودجه اجرایی

75
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ردیف
30
34
31
36
39

عنوان مقوله
تدوین ساختار اجرایی ملی و
درون دانشگاهی
تعدد مراکز تصمیمگیری
اصالب حکمرانی ،ساختار و
مدیریت
فقدان حداقل استقالل
عملیاتی دانشگاه
ناشنا

بودن مفهوم قدرت

تعداد
کد

ردیف

0

63

4

66

6

60

1

64

عنوان مقوله
برنامهریزی راهبردی مبتنی بر
نقشه جامع
الگوی کاربردی منابع قدرت نرم
آموزش عالی
غلبه نگاه بخش نگر بر نگاه ملی
احراز مرجعیت و جایگاه برجسته
علمی

تعداد
کد
0
6
77
6

75

61

پایبندی به استمرار راه امام و شهدا

1

6

66

بارورسازی درخت تنومند دانش

0

67

حل مسائل کشور

1

69

ت مین نیازهای کشور

9

68

مقابله با تحریمها

4

65

نرم و نقشه جامع
رسیدن به حداک ر
خودکفایی

ب -رویش الگوی نظری (کدگذاری محوری)
در مرحله دوم که به آن کدگذاری محوری گفته مـیشـود ،پژوهشـگر یکـی از مقولـههـا را
انتخاب کرده آنها را تحت عنوان پدیده محوری در مرکز فرایند پژوهش مورد کاوش قرار داده و
ارتباط سایر مقولهها را با آن مشخص مـیکنـد .ایـن روش کدگـذاری کـه اصـطالحا بـه آن مـدل
پارادایم کدگذاری محوری گفته میشود ،توسط استراو

و کوربین ( )7996ارائهشده است و بـه

این دلیل کدگذاری حول محور یکی از مقولهها ،به کدگذاری محوری معروف شده است.
این الگو شش ( )4جعبه از اطالعات شامل شرایط علـی (متییرهـای علـی) ،شـرایط زمینـهای
(متییرهای زمینهای) ،مقوله محوری ،شرایط مداخلهگر (متییرهای بازدارنده) ،راهبردهـا و پیامـدها
است که بـه شـکل نظـاممنـد الگـوی پـارادایم را تشـکیل مـیدهنـد( .محمـدعلی زاده)06 ،7396،
شکل ()8
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متغیرهای
زمینهساز

مقوله
مقوله
مقوله
مقوله

مقوله
محوری

متغیرهای علی

راهبردها

پیامدها

متغیرهای
بازدارنده

شکل  .1الگوی پارادایم در کدگذاری محوری (کرسول)420 ،1225،

در کدگذاری محوری ،انتزاعیترین مقوله که سایر مقولهها را بتوان دور آن دستهبندی نمود
انتخاب میکنیم .در این پژوهش هیچکدام از مقولههای بهدستآمده ،انتزاعیتر از سـایر مقولـههـا
نبود .لذا برای پدیده محوری نامی متناسب با موضـوع پـژوهش انتخـاب گردیـد( .کرسـول،8550،
 )396پدیده محوری این پژوهش منابع قدرت نرم آموزش عالی میباشد که قلب الگو و در وسـط
سایر مقولههای دستهبندیشـده در الگـوی پـارادایم قرارگرفتـه اسـت .شـکل ( )3نمـای کـاملی از
الگوی پارادایم منابع قدرت نرم آمـوزش عـالی را بـه همـراه متییرهـا و مقولـههـای مربوطـه نشـان
میدهد.

اشباع نظری و نتیجهگیری
اشباع حالتی است که در آن پژوهشگر به این قضاوت و تشخیص میرسد که دادههای جدید
به توسعه مقولهها کمک نمیکند .در این پژوهش برای اطمینان بیشتر و با توجه به اینکـه دادههـای
جدید تکرار دادههای قبلی بوده و داده تازهای به دست نمیدهد ،همه دادهها موردبررسی و بازبینی
قرارگرفته است .درواقع اشباع زمانی اتفاق میافتد که پژوهشگر با سطح قابـل قبـولی از حساسـیت
نظری وارد دادهها شده و در یک فرایند کدگذاری و مقایسه رفت و برگشی در طـول (مفـاهیم بـا
مقولهها) و عرض (مفاهیم با مفاهیم و مقولهها با مقولهها) تا مرحله کفایت نظری کار گردآوری و
تحلیل دادهها را انجام دهد( .محمدعلی زاده )7390،جدول ()6
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شکل  .3الگوی پارادایمیک منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در آموزش عالی مبتنی بر
نقشه جامع علمی (منبع :یافتههای پژوهش)0318 ،
014
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جدول  .8فرایند هرمی اشباع نظری و تولید الگوی نظری پژوهش
بر اساس مقادیر و سطا انتزاع
الگو
رویش مقوله
ظهور مقولهها 69 :مقوله
کدگذار و مفهومسازی 390 :کد
تمام خوانی و احصاء گزارهها 764 :گزاره
دادههای اولیه :متن مصاحبهی  30نفر

دادههای این جدول نشان میدهد که روند حرکت از دادهها بـه سـمت نظریـه یـک حرکـت
استقرایی بوده اسـت؛ بـهگونـهای کـه محقـن میـان انبـوهی از دادههـا و اطالعـات بـا یـک فراینـد
مفهومسازی و تجمیع و ترکیب مفهومی به مقولههای انتزاعیتر و درنهایـت بـا چنـد گـام بـه ابعـاد
اصلی الگوی نظری از دادهها تا رسیدن بهکفایت نظری (فر مقولهها) رسـیده اسـت .در جـدول ()9
فرا مقولهها (ابعاد) و سهم پوشش دادهای آنها را در این پژوهش نشان میدهد.
جدول  .1پوشش دادهای ابعاد الگوی منابع قدرت نرم آموزش عالی
فرا مقولهها (بعد)

فراوانی پوشش

درصد پوشش

مقولههای علّی

13

76/66

مقولههای بازدارنده

64

87/11

مقولههای تقویتکننده

19

85

مقولههای راهبردی

68

85/10

مقولههای پیامدی

10

76/96

جمع

390

755
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اطالعات جدول ( )9نشان میدهد که مقولههای بازدارنده با فراوانی  64کد ( 87/11درصـد)
بیشترین مفاهیم و دادهها را به خود اختصا

داده و مقولههای راهبردی در رتبه دوم با فراوانی 68

کد ( 85/10درصد) و مقولههای علّی با کمترین پوشش دادهای با فراوانی  13کد ( 76/66درصـد)
را به خود اختصا

داده است.

این مقاله کوشید تا با استفاده از نظریهی قدرت نرم جوزف نـای منـابع قـدرت نـرم آمـوزش
عالی را در هشت بعد و نوزده مؤلفه شناسایی و احصا نماید .بهکارگیری قدرت نرم بهطوریکه هم
در راستای منافع مستقیم کشور و هم در سازش با سـایر کشـورهای جهـان باشـد ،قبـل از هـر چیـز
نیازمند شناخت منابع قدرت ساز آن است .جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با انـواع تهدیـدهای
سخت و نرم ،نیازمند قدرت نرم است تا نظام جمهـوری اسـالمی بـا اسـتواری بـاقی بمانـد و تفکـر
انقالب اسالمی ،جهانی شده و در جهان استقرار یابد .نتای بخش کیفی و مبانی نظری نشان داد که
حداقل  6بعد و  79مؤلفه برای قدرت نـرم نظـام در آمـوزش عـالی قابـلطـرب اسـت .ایـن ابعـاد و
مؤلفهها بر اسا

شاخصهای کمی آزمون شدند .نتای  ،نشان داد که عوامل اصـلی و مؤلفـههـای

تشکیلدهنده سازه ابعاد و مؤلفههای منابع قدرت نرم نظام در آموزش عالی عوامل مناسـبی هسـتند
که با توجه به شاخصهای بهدستآمده برازش الگو ت یید شدند.
نظریه قدرت نرم ،اذعان دارد که با استفاده از منابع قدرت نرم نظام در آموزش عالی میتـوان
قدرت نرم کشور را افزایش داد .از سوی دیگر نیز رفع موانع اجرایی نقشه جـامع علمـی کشـور در
راستای تقویت منابع قدرت نرم نظام در آموزش عالی دارای اهمیت است .علیرغـم اصـرار رهبـر
معظم انقالب اسالمی مبنی بر اجرای نقشه جامع علمی کشور ،هنوز بخشهای مهمی از ایـن نقشـه
بالتکلی

رها شده است .دالیلی چون :ناشنا

مدیران ،اساتید و دانشجویان ،ضع
مطالبه عمومی و رسانهای در خصو

بودن نقشه جامع علمی برای بسیاری از دستگاههـا،

در نظارت کیفی بر عملکـرد دسـتگاههـا و دانشـگاههـا ،عـدم
اجرای نقشـه جـامع علمـی کشـور ،بوروکراسـی حـاکم در

شورای عالی انقالب فرهنگی ،عدم همکاری سایر دستگاههـا ،محـدودیت سـاختار سـازمانی سـتاد
نقشه ،غلبه نگاه بخش نگر بر نگاه ملی از دالیل عمده اجرایـی نشـدن ایـن سـند باشـند .لـذا ت کیـد
میشود که نظام آمو زش عالی بـا نصـب العـین قـرار دادن نقشـه جـامع علمـی در راسـتای افـزایش
جذابیت انقالب اسالمی ،اعتبار بین المللی ،اقتـدار ملـی و پشـتوانه علمـی کشـور گـامهـای مـؤثر و
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بلندتری بردارد و با سمتوسو دادن به ارادهی جریانها و مردم ،ارادهها را به سمت مسـائل اساسـی
که به وفاق ملی احتیاج دارند هدایت کند.
در این الگو تالش گردید تا ابعاد و مؤلفههای منابع قدرت نرم نظام در آموزش عالی (پدیـده
محوری) به شکل نظاممند و روشمند جمـعآوریشـده و بـا فراینـد کدگـذاری درروش داده بنیـاد
مفهومسازی و الگوی پارادایمی حاکم بر آن در پـن مقولـه اصـلی :مقولـههـای علـی ،مقولـههـای
زمینهساز (تقویتکننده) ،مقولههای بازدارنده ،مقولههای راهبردی و درنهایت مقولـههـای پیامـدی
ارائه گردد .بر این اسا

میتوان نتیجه گرفت که منابع قـدرت نـرم نظـام در آمـوزش عـالی یـک

مفهوم چند بعدی است که بهعنوان رسالت اصلی آموزش عالی ساختاربندی شده است .طبـن ایـن
منظومه علل و عواملی برای ایجاد و موضوعیت یافتن پدیـده محـوری پـژوهش وجـود دارد و ایـن
پدیده در مسیر حرکت به سمت اهداف خود و فعلیت یافتن ،با موانع و متییرهای بازدارنـده مواجـه
بوده و عواملی نیز آن را تقویت میکنند.
بر این اسا

میتوان گفت که با توجه به متییرهای علـی ،بـرای بهـرهمنـدی از ظرفیـتهـای

آموزش عالی و تقویت قدرت نرم نظام الزم است تا ت کید اصلی نظام دانشگاهی کشـور بـر حفـظ
نظام اسالمی باشد .برای این منظور ضرورت دارد برنامههای راهبردی دانشگاه مبتنی بر نقشه جـامع
علمی تدوین شود و با کاربرد الگوی اجرایی کاربست منـابع قـدرت نـرم نظـام در آمـوزش عـالی
بتواند به نیازهای انقالب اسالمی بهطور عالمانه پاسخگو باشـد ،بـه آمـوزههـای عملـی قـدرت نـرم
آموزش عالی توجه نموده و به بازاندیشی ابعاد مؤلفههای قدرت نرم آموزش عالی بدردازد .به حـل
مسائل کشور اقدام کند؛ با تحریمهـا مقابلـه نمـوده و کشـور را بـه حـداک ر خودکفـایی برسـاند و
موجب جذابیت آفرینی نظام اسالمی در نزد جوامع مخاطب گردد.
برای تحقن متییرهای علی مجموعه آموزش عالی و سرمایه انسانی آن ،بایستی اخالق ،ایمـان
به خدا ،والیت مداری ،ای ار ،مقاومت و کار گروهی ،اجرای نقشه جـامع علمـی از پـایین بـه بـاال،
ایمان به هدف ،همت ،انگیزه درونی و اعمال اراده متمایل به ارزش ،سرمایهگذاری و ت مین مالی بر
اسا

منابع قدرت نرم آموزش عالی ،حفاظت از آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی را سرلوحه

کار خود قرار دهد .شایسته است نظام آموزش عـالی نسـبت بـه رفـع نقـاط ضـع

در سـاختارهای

مدیریتی و حاکمیتی آموزش عالی ،گفتمان سازی مفهـوم قـدرت نـرم و نقشـه جـامع ،رفـع موانـع
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نظارتی کمی و کیفی بر عملکرد دانشگاه ،پاسخدهی مناسـب بـه مطالبـات عمـومی و رسـانهای در
خصو

اجرای نقشه جامع علمی ،غلبه نگاه ملی بـر نگـاه بخـش نگـر ،ایجـاد مـدیریت سیسـتمی

سازمانی و تصمیمگیری ،اعطاء استقالل عملیاتی برای اداره امور دانشگاه به نحـو مطلـوب ،حـذف
مسیرهای موازی و عملکرد بعضا فراقانونی ،پرهیز از ت ثیر جریانهـای سیاسـی و پرهیـز از رویکـرد
تمرکزگرایی در امور اجرایی و قیمومیت دانشگاهها اقدام نمایـد و راهبردهـای اساسـی منـدرج در
الگو را در اولویت برنامههای خود قرار دهد.
بهطور یقین اجرای راهبردهای ارائهشده در الگو موجب تحقن اهداف و آرمانهـای انقـالب
اسالمی ،تحقن اهداف مندرج در نقشه جـامع علمـی ،بارورسـازی درخـت تنومنـد دانـش ایرانـی-
اسالمی ،حل مسائل و مشکالت کشور ،توسعه و پیشرفت همهجانبه کشور ،خن یسازی توطئههـا و
تحریمها ی دشمن ،افزایش قدرت نرم کشور افـزایش جـذابیت کشـور ،مقابلـه و مصـون مانـدن از
جنگ نرم ،افزایش کار آیی و اثربخشی ابعاد و مؤلفههای قدرت نـرم ،احـراز مرجعیـت و جایگـاه
برجسته علمی و الهام بخشی در جهان خواهد شد.
درواقع توانایی بهرهمندی از منابع قـدرت نـرم آمـوزش عـالی درصـورتیکـه بـا راهبردهـا و
الزامات اساسی پژوهش همراه باشد موجب پیامدهای ارزشمند و مهمی خواهد بـود .تزریـن نـوعی
احسا

تعهد و مسئولیتپذیری نسبت به آرمانهای اصیل انقالب اسالمی بهشدت موردنیاز است

تا این منابع را به یک فرصت و هجوم به دشمنان طراب جنگ نرم تبدیل شوند .نظام آموزش عـالی
بـرای مقابلــه بــا جنــگ نـرم دشــمن ،بایــد بــیش از گذشــته تـالش کنــد .بــا بصــیرت ،روشــنگری،
خودسازی ،توانمندی علمی و ابزاری و مجاهده نفس ،توجه به حفظ ارزشها را در اولویت کارها
قرار دهد .جمهوری اسالمی ایران ،در شرایط حاضر ایران اسالمی دانشگاهی میخواهد کـه بتوانـد
جامعهای را که در درون آن فعالیت میکنـد را بـهسـوی اهـداف واال هـدایت نمایـد؛ یعنـی نقـش
هدایتگری خود را بیشازپیش بشناسد و با در نظر گرفتن امکانات ،محـدودیتهـا ،ظرفیـتهـا و
استقالل واحدهای دانشگاهی ،تخصص و ویژگیهای اعضای هیئتعلمی ،دانشجویان و نقشی کـه
در انتقال ،تروی  ،نقد و تولید علم دارد ،بر آن باقی بماند و نقش اثـربخش خـود را در هـمافزایـی
قدرت نرم نشان دهد.
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پیشنهادها
 .7بازگشت دانشگاه به فرهنـگ اصـیل و ارزش هـای انقـالب اسـالمی و توجـه بـه علـوم انسـانی
اسالمی در عمل بهگونهای که موجب انتقال فرهنـگ بـه نسـلهـای آینـده ،تقویـت هویـت،
توسعه روحیه خودباوری و پرهیز از خودباختگی جامعه شود.
 .8بازنگری در حکمرانی دانشگاهی و اصـالب سـاختاری در مـدیریت علـم و فنـاوری کشـور و
شکلگیری یک میز افـزار مرکـزی یـا زیسـتبـومی از عقالنیـت در آمـوزش عـالی کشـور
بهعنوان نهاد یا ساختاری فرا سیاسی که بتواند بر کلیه تحوالت داخلی و بیرونی اشراف داشته
و مدیریت م بت و قاعده مند بر این استراتژی کالن را اعمال کند .فارغ از جریانات سیاسی و
رفتوآمد دولت ها ،جامعه را مطالعه کند و جهتگیریهای آمـوزش عـالی در عرصـههـای
علمی ،اقتصادی -اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی را مورد شناسایی و بررسی قرار دهد.
 .3شورای آموزشی دانشگاه ضمن احصاء صالحیتها و شایستگیهای استاد تراز انقالب اسالمی
از مشارکت این اساتید برای طراحی برنامههـای آموزشـی و درسـی انعطـافپـذیر بـهمنظـور
تحقن اهداف موردنظر کشور در دانشگاه استفاده نماید.
 .6اصالب ساختارها و نهادهای علم و فنـاوری ،حـذف چنـدگانگی متولیـان امـور پژوهشـی در
کشور ،ایجاد قرابت و تعامل دانشگاه با صنعت و جامعه و هدایت آموزش ،پژوهش ،فناوری
و نـوآوری را بـه سـمت حـل مشـکالت و رفـع نیازهـای واقعـی و اقتضـائات کشـور،
سیاستگذاری و ارتقای هماهنگی و همافزایی در بخشهای مختلـ

بـرای اجرایـی شـدن

نقشه علمی کشور و تقویت بنیادی اقتدار ملی.
 .0آمایش آموزش عالی ،تقسیمکار ملی میان دانشگاهها در بخشهای مختلـ

علمـی بـهمنظـور

بهرهبرداری بهینه از مجموعه منابع دانشگاهها برای حرکت از وضع موجود به جایگـاه علمـی
متصور در نقشه جامع علمی.
 . 4گفتمان سازی مفهوم قدرت نرم و نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه و آشنا نمودن مـدیران،
مجریان آموزش عالی و دانشجویان در این زمینه با ت کید بر منویات امام خمینـی(ره) و مقـام
معظم رهبری (حفظ ا)...
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 .1برنامههای آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و سیاسی بهگونهای طراحی و اجرا شوند تا دانشجویان
به فهم و درک درستی از ارزشها و آرمانهای انقالب اسالمی برسند و به آنها پایبند باشند.
 .6شورای فرهنگی دانشگاه ،مطالبه گری سطحی و احساسی دانشجویان را به یک مطالبه تعقلـی،
هدفمند و در جه ت مصـالح و پیشـرفت کشـور تبـدیل کنـد ،بـه تولیـد قالـبهـای علمـی و
اندیشه های سیاسی برگرفته از دین مبین اسالم ،آرمـان هـای انقـالب اسـالمی و میـراث ملـی
بدردازد ،فرهنگ غنی و جذاب اسالمی را ارائه دهد و امید به آینده را در نسل جوان و جامعه
ایجاد نماید.
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