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  چكيده

هاي آموزش عالي، در صدد تبيين كارآمدي قدرت  قراردادنِ كارويژهاين مقاله با مبنا 
در اين راستا دو  .نرم آموزش عالي در جهت تحقق اهداف انقالب اسالمي برآمده است

آموزش عالي ايران از نظر قدرت نرم در چه وضعيتي است؟ : شود پرسش اساسي مطرح مي
ب اسالمي چيست؟ براي تبيين يابي به اهداف انقال كاركردهاي آموزش عالي در دست

براين . ايم مسئله و پاسخ به اين دو سؤال، به الگوي نظري كاركردگرايي دست يازيده
ترين  مهمهاي آموزش عالي و كارآمدي قدرت نرم، به  اساس، ضمن احصاي كارويژه
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  مقدمه
آموزش عالي به عنوان يكي از منابع اصلي تأمين هاي  كارويژهحاضر بر  مقالهبنياد 

هاي  اهداف انقالب اسالمي، جهت افزايش كارآمدي قدرت نرم انقالب اسالمي در عرصه
آموزش : در اين راستا دو سؤال اصلي مطرح شده است .اي و جهاني قوام يافته است منطقه

اركردهاي آموزش عالي در عالي ايران از نظر قدرت نرم در چه وضعيتي است؟ ك
 گويي به اين دو سؤال، يابي به اهداف انقالب اسالمي چيست؟ براي تبيين و پاسخ دست

ها و لوازم  ضفر البته با عنايت به پيش. الگوي نظري كاركردگرايي به كار گرفته شده است
اف مقاله نسبت به برخي لوازم اين نظريه كه در تعارض با اهداي، در اين مقاله،  ههر نظري

  .نماييم است يا تناسبي با آن ندارند، اعالم تحفظ مي
معناي . است )Function( »كاركرد«ترين مفهوم در كاركردگرايي واژه  محوري

ثبات، بقا و انسجام  كاركرد در منطق كاركردگرايي، اثر يا پيامدي است كه يك پديده در 
 و منفي و خنثي، كاركردهاي مثبت شاملِ دكاركرالبته  )679: 1384 گولد،( .نظام اجتماعي دارد

لفي ختهاي م كاركردگرايي داراي گزاره )147- 145: 1387 ريترز،( .شود و پنهان مي و آشكار
حفظ و توجيه نظم  :از است ماهيت جامعه عبارت آنها در خصوصترين  مهمكه است 

نگاه  )224و  223: 1367راين، (موجود و مخالفت با تغيير و دگرگوني بنيادي در جامعه، 
 ، وجوداجزاي نظامميان وابستگي متقابل ارگانيك و انداموار به جامعه، وجود پيوستگي و 

اعتقاد به نظام سلسله و تعادل اجتماعي ، وحدت كاركردي، رابطة كاركردي ميان اجزا
 .در جامعه مراتبي

داراي مثابه يك كل   جامعه به( »اصالت كل«با تمسك به دو اصلِ كاركردگرايي 
  )124: 1387دوركيم، ( .پردازد ميهاي اجتماعي  به تبيين پديده» اصالت سودمندي«و  )اجزا

  مفهوم قدرت نرم
 اجتماعي و سياسي محافل گسترده توجه مورد سرد جنگ از پس هاي سال از نرم قدرت

مطرح  منسجم تئوري در قالب يك بار نخستن در اين برهه، براي و گرفت قرار المللي بين
 توانايي را »نرم قدرت« واژه بار اولين براي )Joseph.S. Nye(ناي  اس جوزف. گرديد
 كرده تعريف مالي پاداش يا اجبار نه و جذابيت طريق از خود اهداف تحقق براي كشور
 سخت جهاني سياست در قدرت ماهيت تغيير از ابتدا خود آثار در ، ناي1990 سال در .است
 »نرم قدرت«صورت  به را »غيراجباري نفوذ«او  .نمود مطرح را نرم قدرت ايده و گفت
در  . دانست آن نماي و نشو عرصه را سرد جنگ از بعد الملل بين عرصه و كرد سازي مفهوم

ناي  )147: 1389فر،  پرويز امامزاده( . تلقي نمود فرهنگي قدرت را يك نرم واقع وي قدرت
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را در پرتو به  كميو  ستيو قرن بشده  يجهان يايثر در دنؤمي كشوردار همچنين 
پس از تهاجم تحوالت عراق  ريتحت تاثو   و قابل دوام دانست سريقدرت نرم م يريكارگ

به . قدرت سخت نام برد يبرا ينيگزيو جا نيجانش  از قدرت نرم به عنوان ،2003امريكا در 
اسي، فرهنگي هاي سي عقيده ناي، يك راه مهم براي كسب حمايت بين المللي، داشتن ارزش

اي است كه از نظر ديگر كشورها مشروع بوده و اعتبار اخالقي داشته  و سياست خارجي
باشد؛ به عبارت ديگر، در عصر جهاني اطالعات براي اعمال نفوذ بر ديگران، به جاي تكيه 

ها و ذهن هاست كه داراي  بر هويج و چماق، اين توانايي يك كشور براي غلبه بر قلب
  )41: 1389ياسوشي و مك كانل، (. كننده است يناهميتي تعي

ات ديگران است و حدهي به ترجي قدرت نرم، توانايي شكل: توان گفت بنابراين مي
به عبارت ديگر، قدرت نرم، توانايي نفوذ و  )35: 1390پور، جاني( جنس آن از نوع اقناع است؛
ها و اذهان با هدف تحميل خواست و اراده از طريق جلب نظر  تأثيرگذاري بر افكار، انديشه

 )34: همان(. و متقاعد ساختن ملت و دولت هدف بدون استفاده از زور و فشار فيزيكي است
اير كشورها را وا دارد شود كه يك كشور، س قدرت نرم زماني اعمال مي«به نظر ناي، 

توانايي تأثيرگذاري به آنچه ديگر كشورها . »خواهد چيزي را بخواهند كه خود مي
  )100 :1377شيلر، (. خواهند با منابع نامحسوس مثل فرهنگ، ايدئولوژي و نهادها ارتباط دارد مي

 هاي آموزش عالي كارويژه
حي و ايجاد سيستم براي به رسالت اصلي يك سيستم اشاره دارد كه طرا» كارويژه«

با عنايت به تمركز مقاله بر ايران اسالمي، ثقل بحث بر  )50: 1389افتخاري، (. تأمين آن است
 هاي آن با اسالمي خواهد بود، البته به كارويژه هاي آموزش عالي با رويكرد كارويژه

بتدا به ا .خواهيم كرد اي رويكرد غربي كه در قالب برنامه يونسكو ارائه شده، اشاره
  :كنيم يونسكو براي آموزش عالي ارائه كرده اشاره ميهايي كه  كارويژه
ها در جوامع صنعتي  ترين كارويژه دانشگاه توليد دانش مهم ):پژوهش( توليد دانش. الف

  )28: 1386تقوي، (جديد و عامل تغيير در جوامع است؛ 
) آموزش( انتقال دانشدومين كارويژه اصلي آموزش عالي،  ):آموزش( انتقال دانش. ب
آموختگان فرهيخته و تربيت نيروي انساني  هاي جوان به منظور تربيت دانش به نسل

  متخصص براي جامعه است؛
با عنايت به حاكم بودن اصل رقابت در جوامع صنعتي،  ):خدمات(اشاعه و نشر دانش . ج

هاي اصلي نظام آموزش عالي تلقي  در جامعه، از كارويژه) خدمات(اشاعه و نشر دانش 
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شود و لذا اين نهاد بايد پيوسته توانايي نوآوري و به تبع آن توانايي رقابت در بازار را در  مي
  ) Mowery, 2004, p.209-239/ 41: 1377اجتهادي، (. خود ايجاد و در طول زمان حفظ كنند

موزش عالي در صورتي نظام آ: ايراني - اسالمي هاي آموزش عالي با رويكرد كارويژه
كه به رسالت خود آگاه بوده و به وظايف و كاركردهاي خويش به خوبي عمل نمايد 

با  )226: 1387مؤمني، (. تواند سازنده تمدن بوده و باعث پويايي، استمرار و استحكام آن شود مي
 هاي فرهنگي و معنوي و نيز عدم گيري توجه به غفلت از ابعاد احساسي و عاطفي و جهت

توجه به تعهد و تخلق به اخالق و وجود غايت تسلط بر طبيعت در رويكرد غربي 
. ها را از منظر اسالمي مورد امعان نظر قراردهيم ، ضرورت دارد كه اين كارويژه)يونسكو(
  )15: 1387خرمشاد، (

را پيش رو نهاد كه در آن عالوه بر عالي  آموزشاي از  انقالب اسالمي تصوير تازه
. گيرد ي فرآيند توليد علم، مخلوق علم و خود پژوهشگر نيز مورد توجه قرار مينتيجه ماد

شود؛ دانشگاه كارخانه  در اين نگرش اهميت دانشگاه از آن روست كه به انسان توجه مي
  )374 - 372 - 371: تا خواجه سروي، بي(. سازي است انسان

عالي ايران بر التزام به  توان ادعا كرد كه اهداف نظام آموزش براساس اسناد مكتوب مي
ارتقاي سطح علوم و معارف در كشور، تربيت و تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز، 

هاي الزم براي توسعه تحقيقات، نوآوري، انتقال و جذب فناوري، بهبود  فراهم آوردن زمينه
اي هاي درسي و محتواي آموزش با نيازه انطباق برنامه ،آموزش عاليهاي كيفي  شاخص

تخصصي جامعه و مقتضيات ناشي از توسعه علوم و معارف، توأم ساختن آموزش با پژوهش 
و تأمين نيازهاي بنيادي پژوهش در كشور، ايجاد هماهنگي  آموزش عاليدر كليه سطوح 

هاي آموزشي كشور و برقراري و توسعه  اي و استاني در زمينه امكانات و فرصت منطقه
هاي علمي  هاي فعال كشور در زمينه و ديگر بخش آموزش عاليارتباطات متقابل مؤسسات 

. هاي توسعه كشور به ويژه برنامه چهارم بر اين اهداف تأكيد دارند برنامه. و صنعتي است
   )11: 1387پورعزت، (

ها و  زير ساخت ا عنايت بهب با رويكرد اسالمي را هاي آموزش عالي در اينجا كارويژه
 امام بيانات، و جمهوري اسالمي انداز بيست ساله نظام سند چشمالزامات فكري و فرهنگي 

  :كنيم ، به شرح ذيل احصا و بررسي ميرهبريمقام معظم و  )ره(خميني
، سال رانيساله استيانداز ب سند چشم بر اساس ):افزاري جنبش نرم(توليد علم و فناوري . 1
 يمتك ،يعلم و فناور ديا در تولتوان شرفته،يبرخوردار از دانش پشمسي جامعه ايران  1404

در اين سند عالي  آموزش. ي استمل ديدر تول ياجتماع هيو سرما يبر سهم برتر منابع انسان
مقام معظم رهبري ضمن تأكيد بر توليد علم و شكستن . نقشي پر رنگ و تعيين كننده دارد
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افزاري و جنبش نرم )17/10/1383اي،  خامنه(مرزهاي علم در پرتو يك جنبش و حركت عظيم، 
  :فرمايد توليد علم را يكي از كاركردهاي اصلي آموزش عالي كشور دانسته و مي

آنچه كه براي يك محيط علمي و دانشگاهي وظيفه آرماني محسوب 
انشگاه بايد بتواند د... شود اين است كه در زمينه مسائل علمي نوانديش باشد مي

در اختيار اين كشور و اين ملت افزاري همه جانبه و عميق  يك جنبش نرم
ها و  بگذارد تا كساني كه اهل كار و تالش هستند با پيشنهادها و با قالب

هاي علمي خودي بتوانند بناي حقيقي يك جامعه آباد و عادالنه مبتني  نوآوري
  )09/12/1379اي،  خامنه( .بر تفكرات و ارزشهاي اسالمي را باال ببرند

در آموزش عالي كه  ):ربيت نيروي انساني متعهد و متخصصت(انتقال دانش و ارزش . 2
تعليم علمي و تربيت عملي استاد و ديگر (، فرآيند )دانشجو(محورهاي اصلي يعني ورودي 

و خروجي آن ) ريزي درسي، دانشجو، ساختار مديريتي و محيط دانشگاه برنامه: عوامل نظير
آموختگان  د، بايد به تربيت دانششو برمبناي نيروي انساني تعريف مي) آموخته دانش(

هاي نو و  بيني ها و جهان گيري انديشه كه عامل اصلي پيدايش و شكلـ  فرهيخته و مؤمن
 افزايي معرفتبپردازد و موجب ـ  هاي فلسفي و اجتماعي، و تضارب افكار است نهضت

  )180: 1387اسالمي، (. جامعه اسالمي گردد
هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي،  ه در تمام عرصهامروز :نشر و اشاعه دانش و ارزش. 3

گردد و اين نوآوري نيازمند خالقيت است و خالقيت بدون  نوآوري يك اصل تلقي مي
ماند؛ از اين رو توليدكنندگان،  پژوهشي عقيم مي - دسترسي به آخرين دستاوردهاي علمي

براي توليد علم كنندگان و فعاالن عرصه اقتصادي و سياسي و فرهنگي به تالش  توزيع
آموزش عالي نيازمندند، به طوري كه بايد بتوانند در ارتباطي تنگاتنگ با آموزش عالي، 
پيوسته توانايي نوآوري و به تبع آن توانايي رقابت را در خود ايجاد و در طول زمان حفظ 

به نظام آموزش عالي در صورتي كه به رسالت خود آگاه بوده و  )41: 1377اجتهادي، (. كنند
تواند سازنده تمدن بوده و باعث  هاي خويش به خوبي عمل نمايد مي وظايف و كارويژه

در اين صورت است كه  )226: 1387مؤمني، (. پويايي، استمرار و استحكام آن شود
آموختگان دانشگاهي ضمن پاسخگوي به نيازهاي كشور، در بدنه جامعه نيز داراي  دانش

  .كنند ساختن، هدايت و تغيير افكار عمومي را پيدا ميپذيرش و قدرت نفوذ شده و توان 
هاي  يكي از كارويژه ):سازيفرهنگ(پذيري و انتقال فرهنگ و هويت تاريخي  جامعه. 4

پور، معيني(. است پذيري و انتقال فرهنگ و هويت تاريخي جامعهعالي،  مهم ديگر آموزش
پيشينه علمي كشور، بايد در ايجاد  در اين راستا در نظام آموزش عالي، ضمن حفظ )47: 1391
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روحيه خودباوري و پرهيز از بيماري خودباختگي در ميان اساتيد و دانشجويان، به عنوان 
  .تالش نمود يك رسالت مهم،

  كارآمدي قدرت نرم
آموزش عالي در نظام . اقناع و جذابيت: قدرت نرم دو كاركرد مهم و اساسي دارد

رد كه موجب اقناع در افكار شود و انباشت اين جمهوري اسالمي اين ظرفيت را دا
رضايتمندي و اقناع موجب كسب اعتبار و جذابيت نزد مخاطب گرديده و او را بدون 

در واقع ترجيحات مخاطبان در ديگر كشورها را . دارد بكارگيري قدرت سخت به تمكين وا
  . تعريف و مديريت نمايد

گردد كه انديشه انقالب  ي محقق مياقناع توسط آموزش عالي در صورت :اقناع. 1
اسالمي و نظام سياسي مبتني بر آن مشروعيت داشته باشد و ميان حكومت و مردم، اعتماد 

  :هاي اقناع عباتند از ترين مؤلفه بنابراين مهم. حاكم باشد
اعتماد كه جانمايه سرمايه اجتماعي است، بر انتظارات، تعهدات اكتسابي و  :اعتماد) الف
ها و نهادهاي مربوط به  ه به لحاظ اجتماعي داللت دارد، كه افراد در قبال سازمانتأييد شد

صداقت، عدالت، وفاي به عهد، اعتماد  )220، 219: 1389باقري، (. شان دارند زندگي اجتماعي
مردم به يكديگر، اعتماد مردم به حكومت و نهادهاي اصلي جامعه، اعتماد نهادها به يكديگر 

اعتماد به سه دسته تقسيم . اند و نهادها به مردم، وجوه اعتماد اجتماعي و اعتماد حكومت
اول، اعتماد عمومي كه ناظر به كليت جامعه بوده و بيانگر آمادگي بالقوه : شود مي

 هاي شهروندان براي همكاري با يكديگر و نيز آمادگي آنها را براي وارد شدن در فعاليت
اي وجود داشته باشد و مبناي  تواند در هر جامعه كه ميپايه  مدني است؛ دوم، اعتماد دانش

. آن دانش است؛ سوم، اعتماد ويژه كه به وجود اعتماد بين عده قليلي از افراد اشاره دارد
  .پايه است مراد ما از اعتماد در اينجا نوع دوم آن يعني اعتماد دانش )1385افتخاري، (

موفقيت و كارآمدى  دربارهقضاوت  :كارآمدي نظام سياسي جمهوري اسالمي) ب
اى با  هر قدر پديده. گردد مشخص مى »موانع« و »امكانات« ،»اهداف«براساس سه شاخصه 

توجه به سه شاخص مذكور در تحقق اهدافش موفق باشد به همان مقدار تواناتر و 
توان  در تعريفي جامع از كارآمدي مى )1374الريجاني، / 1385ذوعلم، : رك(.  كارآمدتر است

. »كارآمدى عبارت است از موفقيت در تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع«: گفت
  )247: 1376 ،ابوالحمد(

نكته مهم اينكه ميان افزايش كارآمدى جمهورى اسالمى در نگاه جهاني با قدرت نرم 
والن به همين علت نيز مورد تأكيد رهبري و مسئ.انقالب اسالمي رابطه مستقيمي وجود دارد

  :نظام قرار داد
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آنچه ما مسئوالن احتياج داريم، اين است كه كارآمدى خود و نظام را 
ها و اهداف اسالمى  كارآمدى، هم بايد در جهت تحقق خواست. افزايش دهيم

بايد بيشتر به  ها؛ در جامعه باشد و هم در جهت پياده شدن و عينى شدن ارزش
و مسلمانانه زندگى كردن برويم، سمت اسالمى شدن، مسلمان شدن و مؤمنانه 

در آن صورت، كارآمدى جمهورى ... بايد به سمت زندگى علوى برويم
اى كه ممكن است براى  اسالمى هم مضاعف خواهد شد؛ چون مشكل اساسى

قدم بهاگر ما قدم ...نظام اسالمى پيش بيايد، كارآمدى در نگاه جهانى است؛ 
ها  يش ببريم و پايبندى خود را به ارزشتحول درونى خود را جدى بگيريم و پ

. نشان دهيم، كارآيى و توفيقات ما هم بيشتر خواهد شد و اصول خود عمالً
 )1380/ 6/ 7، اي خامنه(

برآمده از اعتماد و كارآمدى جمهورى (هاي اقناع  ترين شاخص براين اساس مهم
ها؛  در همه زمينهيك، تبديل شدن ايران به يك الگوي موفق : عبارت است از) اسالمى

دوم، اعتماد مردم به انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي و مشاركت فعال مردم در 
هاي علمي و فناوري به  ؛ سوم، كمك)ويژه توسعه سياسيبه(فرآيند پيشرفت كشور 

كشورهاي محروم و مستضعف؛ چهارم، تبديل ايران به سمبل عزّت در منطقه و جهان 
استقالل، اعمال حاكميت ملي و حق : و اين در سايه تحقق سه حقِ ويژه جهان اسالم به

تعيين سرنوشت خود محقق خواهد شد؛ پنجم، افزايش كارآمدي ديپلماسي ايران در حل 
المللي؛ ششم، تأثيرگذاري همه جانبه در تصميمات نهادهاي  اي و بين مناقشات منطقه

ان جنبش عدم تعهد؛ هفتم، تبديل ايران به ويژه سازمان ملل و سازم المللي به اي و بين منطقه
بخشي بين مذاهب اسالمي و تأثيرگذاري زياد در جلوگيري از تنش  مركز اتحاد و وحدت

و تعارضات بين مذاهب اسالمي در منطقه و جهان اسالم؛ هشتم، افزايش اقتدار ملي در سايه 
    .پيشرفت و عدالت بر اساس چشم انداز بيست ساله

شود؛ از اين  ابيت از اعتبار و مشروعيت نظام جمهوري اسالمي تغذيه ميجذ :جذابيت. 2
ترين منابع قدرت نرم به  رو در صورتي كه نظام آموزش عالي كشور به عنوان يكي از مهم

اش است جامه عمل بپوشد، با افزايش مشروعيت و اعتبار انقالب  كاركردهايي كه بر عهده
ه جذابيت روزافزون انقالب اسالمي در منطقه و جهان گردد و در نهايت ب اسالمي مواجه مي

  : هاي جذابيت عبارت است از ترين مؤلفه بنابراين مهم. شود منتهي مي
: در خصوص مشروعيت يك نظام سياسي سه ديدگاه وجود دارد :مشروعيت) الف

نخست، ديدگاه اصالت قدرت؛ دوم، ديدگاه اصالت رأي، نظير نظريات قرارداد اجتماعي، 
اند؛ سوم،  شهرت يافته» اختيارگرا«هاي  ايت عمومي و خواست اكثريت، كه به نظريهرض
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دهد و لذا  ارجاع مي» قانون«مبناي مشروعيت را به  )ره(امام خميني. ديدگاه اصالت عمل
» قانون الهي«، )ره(مبناي مشروعيت نظام سياسي در انديشه حضرت امام توان گفت يم

قانون الهي باشد، نظامي مشروع خواهد بود و هر نظامي با هر است؛ هر نظامي كه مبتني بر 
نامي حتي با نام نظام ديني، اگر قوانين اساسي آن مغاير با قانون الهي باشد، نظامي نامشروع 

  . باشد و سرپيچي از قوانين آن براي آحاد جامعه تكليف مي
شروعيت دارد حكومتي م«در مباحث انديشه سياسي، غالباً بحث بر سر آن است كه 

شود و در  هاي فكري از آراي مردم كسب مي و قانوني بودن برخي نظام» كه قانوني است
. شود از سوي خداوند تعيين شده، است برخي نظام هاي فكري، از وجود فردي كه گفته مي

در . حال آنكه در اينجا ابتدا بايد مشروعيت قانون مورد سؤال باشد و نه مشروعيت حكومت
نوني مشروع است كه اصالت ذاتي دارد و مردم به صحت و سالمت آن ايمان حقيقت قا

وقتي جامعه مسلمين قوانين اسالم را با جان و دل پذيرفته باشند، حكومت در چنين . دارند
قادري، (. شده مردم خواهد بود اي به طور طبيعي و قهري مبتني بر آراي از پيش تعيين جامعه

گر، امام خميني مشروعيت نظام سياسي در نظامي كه مبتني بر به عبارت دي )96 - 90: 1390
اند و مراد ما از مشروعيت در  دانسته) آراي مردم(قانون الهي باشد را مترادف با مقبوليت 

هرچه كارآمدي نظام سياسي . اينجا، همين مفهوم مقبوليت در چارچوب قانون الهي است
كند و نظام سياسي بتواند قدرت خود را در ويژه در كاركرد آموزش عالي افزايش پيدا  به

اي كه ديگران  المللي را وضع كند، به گونه منظر ديگران مشروعيت ببخشد و معيارهاي بين
هايشان در راستاي منافع ملي دولت مذكور نمايد موجب  مندي را وادار به تبيين عالقه

    .افزايش جذابيت آن در منطقه و جهان خواهد شد
تبار و پرستيژ ناشي از عوامل مختلفي از جمله حسن انجام وظيفه و اع :اعتبار) ب

. دهد مبارزات سياسي بر سر ايجاد و از بين بردن اعتبار رخ مي. باشد مي... كارآمدي و
پردازند، بلكه اين كار را با  ها بر سر اعتبار به رقابت مي تنها با ديگر دولت ها نه دولت
ها،  هاي خبري، شركت هاي مختلف شامل رسانه ديلگيري از گستره وسيعي از ب بهره

  )12: 1383ناي، (. دهند المللي و مجامع علمي صورت مي هاي بين سازمان

  هاي توليد علم شاخص
شناسي علمي و  افزايي با استفاده از روش پردازي و دانش توليد علم به معناي نظريه

از توليد با بررسي ادبيات موضوع فرآيند اين نوع . هاي ناب و جديد است رسيدن به انديشه
وزارت علوم (. رسد شروع و در نهايت با خالقيت و ارائه حداقل يك نوآوري به اتمام مي

 )28: 1386تدوين راهبردهاي توليد علم و فناوري در جمهوري اسالمي ايران، / 16،17: 1385تحقيقات و فناوري، 
پردازي و دفاع  جهاني قابل طرح، تئوريبنابراين توليد علم، دانش رقابتي است كه در سطح 
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پژوهشي معتبر داخلي و خارجي قابل طرح  ـبوده و كاربردي باشد و در مجالت علمي 
  )1، ج1384نيا، افروزي/ 17، 16: 1389نژاد، كي(. باشد و رويكردي نيز به دانش علمي داشته باشد

خود را در ميان  جمهوري اسالمي ايران با اتكاي به اين مهم برآن است تا رتبه
به سطح اول برساند و در اين راستا جمهوري اسالمي ايران  1404 كشورهاي منطقه در افق

 )153: 1388 الماسي،( .گذاري جدي در توليد علم انجام داده است هاي اخير سرمايه در سال
زيربناي توسعه جامع و درون زا، توليد علم و دانش و تداوم نهضت توليد علم و فناوري 

. اي است تا به صورت يك فرآيند تعاملي، مستمر و پويا درآيد هاي توسعه در قالب برنامه
شوراي عالي انقالب فرهنگي در زمينه 1هاي هاي اول تا پنجم توسعه و مصوبه در طول برنامه
توان سيري تطوري در زمينه توجه به توليد علم و فناوري مشاهده كرد؛ به  توليد علم، مي
توجه چنداني به مبحث توسعه علم و  )11/11/1368قانون برنامه اول توسعه، (برنامه اول طور مثال در 

توجه بيشتر گرديده، اما نخستين  )2/9/1373قانون برنامه دوم توسعه، (فناوري نشده، در برنامه دوم 
اي كه علم و فناوري را در كنار هم قرار داده و يكي از فصول اصلي خود را به اين  برنامه

در روندي . باشد مي )17/1/1379قانون برنامه سوم توسعه،(وضوع اختصاص داده است، برنامه سوم م
يابي به يك اقتصاد  دست )11/6/1383قانون برنامه چهارم توسعه، (صعودي، در برنامه چهارم 

هاي نو و برتر و نقش  محور بر پايه توسعه علم و فناوري تعريف گرديد و فناوري دانايي
محور، توجه به ايجاد يك ساختار فرابخشي  پذيري و ايجاد اقتصاد علم توسعه رقابت آنها در

ويژه  در توسعه علم و فناوري، توجه به نقش نهادهاي مختلف در توسعه علم و فناوري و به
گذاري  هاي سرمايه هاي علم و فناوري، صندوق هايي مانند پارك ايجاد و توسعه زيرساخت
گذاري مشترك، ايجاد و توسعه نظام جامع حقوق مالكيت فكري  هخطرپذير، توسعه سرماي

هاي  هاي پژوهشي و برنامه ، توجه به مبحث نظام ملي نوآوري و توجه به تعيين اولويت...و
، 38: 1389نژاد،  كي(. هاي مختلف مورد توجه جدي قرارگرفت توسعه علم و فناوري در بخش

نخستين برنامه توسعه ملي است  )15/10/1389برنامه پنجم توسعه، قانون (برنامه پنجم توسعه  )44، 39
ها و نهادهاي مجري تهيه و تنظيم شده كه وزارت  كه به صورت غيرمتمركز و توسط بخش

علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت تدوين برنامه بخش آموزش عالي، تحقيقات و فناوري 
و فراگير به توسعه و انتشار فناوري و  در اين برنامه، توجه جدي. را برعهده داشته است
هاي مهمي از اين برنامه به مباحث  بنيان شده است و بخش هاي دانش حمايت از شركت

 )15/10/1389قانون برنامه پنجم توسعه، (. مرتبط با توسعه علم و فناوري اختصاص يافته است

                                                      
 14/10/89تا  21/2/89موخه  679تا  622كه در جلسات » سند نقشه جامع علمي كشور«ويژه مصوبه  به. 1

 . براي اجرا ابالغ شده است 24/2/1390به تصويب رسيده و در تاريخ  لي انقالب فرهنگيشوراي عا
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ه از تعامل درجهان معاصر، توليد علم و فناوري فعاليت يك پژوهشگر نيست، بلك
گيرد كه با علت ارتباطات سهل و آسان ميان  پژوهشگران و تضارب افكار و آرا شكل مي

هندسي در حال  ـ، توليد علم و فناوري به شكل تصاعدي هاي اخير پژوهشگران در سال
براي مثال  )16:  1389نژاد،  كي/ 17، 16: 1385وزارت علوم تحقيقات و فناوري، (. بسط و گسترش است

 26 تا. م2013و افزايش تعداد مقاالت ايران از اول سال  اليت گسترده دانشمندان ايرانيفع
 ،)درصد از كل توليد علم جهان 6/1(مقاله  245 هزارو 17 ، در پايگاه اسكوپوس به2013مه

 .توليد علم جهان صعود كند 15به جايگاه  16از رتبه  92سبب شد تا ايران در خرداد 
 )asriran.com: به نقل از )ISC(تنادي علوم جهان اسالم سرپرست پايگاه اس(

طور عام و فراگير مورد توجه مصاديق توليد علم ارتباط تنگاتنگي با هم دارند و بايد به
  :نظر است كه عبارتنداز مصاديق متعدد براي شاخص توليد علم مد. گيرند قرار
اختراع با ) هاي كاربردي؛ ج پژوهش) المللي؛ ب هاي بنيادي و مقاالت بين پژوهش) الف

هاي علمي؛ گزارش) تأليف كتاب با تأييد مراجع علمي معتبر؛ ه) المللي معتبر؛ د داوري بين
 )78: 1389نژاد، كي/ 1388زاده، حسن(. مجالت معتبر علمي) و

  :هاي توليد علم در پنج بخش زير قابل مطالعه و بررسي است شاخص 
هاي كالن نيروي انساني در ارزيابي توليد علم  شاخص :هاي نيروي انساني شاخص. 1

  :كشور عبارت است از
براي مثال اين شاخص در سال  :تعداد شاغالن تحقيقاتي در يك ميليون نفر جمعيت) الف

  .درصد افزايش داشته است 52حدود  1381نسبت به سال  1383
به طور  :باني و خدماتيها و نيروهاي پشتي درصد محققان، كارشناسان پژوهشي، كاردان) ب

درصد نيروي تحقيق و توسعه  52، حدود 1383مثال از كل شاغالن تحقيقاتي در سال 
هاي كالن كشور براي افزايش محققان  دهند كه مبين سياست كشور را محققان تشكيل مي

  .است
براي نمونه تعداد محققان در يك ميليون  :تعداد محققان در يك ميليون نفر جمعيت) ج

نفر محقق رسيده است  663، به 1385نفر بوده كه در سال  38، 1357ر جمعيت در سال نف
با دو برابر افزايش ) محقق 293( 1381نسبت به سال  1383و در سال  )58: 1388ذاكر صالحي، (

 )1386سومين ارزيابي كالن علم و فناوري در جمهوري اسالمي ايران، : ك.ر(. محقق رسيده است 597به 
براي مثال فراواني هيئت علمي با رتبة استاديار و باالتر،  :اد اعضاي هيئت علميتعد) د

در دهة اول پس از انقالب  ٪7/42 دركل هرم هيئت علمي آموزش عالي بخش دولتي از
اسناد پشتيبان نقشه جامع علمي كشور، تهران، دبيرخانه شوراي عالي (. ارتقا يافته است 1383 در سال ٪61 به

  )1388هنگي، انقالب فر



 

  

49 

  سياست متعاليه
  دومسال  
  هفتمشماره  
  93 زمستان 

  نقش قدرت نرم
  آموزش عالي در
  تحقق اهداف

  انقالب اسالمي
  )58تا  39(

اولين : ك.ر( .هاي دولتي و غيردولتي نسبت دانشجويان به اعضاي هيئت علمي در دانشگاه) ه
 )1385ارزيابي كالن آموزش عالي در جمهوري اسالمي ايران، 

 

اولين ارزيابي كالن آموزش عالي در جمهوري : ك.ر( .ها تعداد دانشجويان دانشگاه) و
 )1385اسالمي ايران، 

 

آموختگان دوره  براي مثال تعداد دانش :تعداد فارغ التحصيالن تحصيالت تكميلي) ز
 77بيش از  1380نسبت به سال  1384كارشناسي ارشد در يك ميليون نفر جمعيت، در سال 

اسناد پشتيبان نقشه جامع علمي كشور، تهران، دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي، (. درصد رشد داشته است
1388( 

نسبت به سال  1383براي نمونه اعتبارات تحقيقات دولتي در سال  :هاي مالي شاخص. 2
بيش از دو برابر رشد داشته است؛ به عبارت ديگر، درصد اعتبارات تحقيقات از توليد  1381
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. رسيده است 1383درصد در سال  41/0به  1381درصد در سال  29/0ناخالص داخلي از 
 )1386ناوري در جمهوري اسالمي ايران، سومين ارزيابي كالن علم و ف(

درصد ، تعداد مراكز تحقيقاتي فعال، ي ساختاريها در شاخص :هاي ساختاري شاخص. 3
، درصد مراكز تحقيقاتي غيردولتي از )فعال(مراكز تحقيق و توسعه از كل مراكز تحقيقاتي 

توجه قرار ها مورد  و سرانه فضاي تربيت بدني دانشگاه) فعال(كل مراكز تحقيقاتي 
ذاكر (مركز بوده  86، 1357گيرد؛ براي مثال روند توسعه تعداد مراكز تحقيقاتي در سال  مي

اولين ارزيابي كالن آموزش (. مركز افزايش يافته است 1874به  1383كه در سال  )58: 1388صالحي، 
 )1385عالي در جمهوري اسالمي ايران، 

، هاي پايان يافته حها، تعداد طر طرح در اين شاخص، تعداد :هاي عملكردي شاخص. 4
تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر، تعداد اختراعات ثبت شده، و تعداد سمينارها و 

؛ براي نمونه تعداد كل گيرد كنفرانس هاي علمي برگزار شده در سال مدنظر قرار مي
ه است كه از درصد رشد داشت 64حدود  81نسبت به سال  83هاي تحقيقاتي در سال  طرح

هاي  بيشترين رشد مربوط به طرح اي، ميان سه نوع طرح بنيادي، كاربردي و توسعه
. داشته است 81نسبت به سال  83درصد در سال  84اي بوده است كه رشد  تحقيقاتي توسعه

همچنين تعداد كل توليد علمي  )1386سومين ارزيابي كالن علم و فناوري در جمهوري اسالمي ايران، (
ساالنه به طور متوسط  2008تا  2001هاي  المللي طي سال منتشر شده در مجالت معتبر بين

در جديدترين آمار، تعداد مقاالت  )1388اسناد پشتيبان نقشه جامع علمي كشور، (. درصد بوده است 38
 17 رپايگاه اسكوپوس به، د)1392خرداد  5( 2013 مه 26تا  2013علمي كشور از اول سال 

سرپرست پايگاه (. ، افزايش يافته است)درصد از كل توليد علم جهان 6/1(مقاله  245 هزار و
 )http://www.asriran.com :به نقل از )ISC( استنادي علوم جهان اسالم

همچنين تعداد ارجاعات علمي به اين توليدات نيز افزايش يافته است؛ حتي رشد 
آمار مهم ديگر اينكه درصد رشد انتشار مقاله . توليدات علمي بوده است ارجاعات بيشتراز

درصد و در مجالت خارجي  67حدود  81نسبت به سال  83ها در مجالت داخلي در سال 
  )1386سومين ارزيابي كالن علم و فناوري در جمهوري اسالمي ايران، (. درصد بوده است 33حدود 

با  86به بعد، رشد قابل توجهي داشته و تا سال  81 در عرصه ثبت اختراعات نيز از سال
  )1388اسناد پشتيبان نقشه جامع علمي كشور، (. درصدي همراه بوده است 66رشد متوسط ساليانه 

وري در ارزيابي  هاي بهره هايي كه با عنوان شاخص شاخص :وري هاي بهره شاخص. 5
هاي منتشرشده به  تعداد مقاله: است ازاند، عبارت  كالن توليد علم مورد بررسي قرار گرفته

هاي تحقيقاتي فعال به صد نفر محقق، تعداد اختراعات ثبت شده  صد نفر محقق، تعداد طرح
مجموع : به صد نفر محقق و تعداد كتب علمي منتشر شده به صد نفر محقق؛ براي مثال
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نسبت به سال  83مقاالت منتشر شده به وسيله محققان واحدهاي تحقيق و توسعه در سال 
هاي منتشر شده  با توجه به افزايش چشمگير تعداد مقاله. درصد افزايش يافت 83حدود  81

نيز  83هاي خارجي منتشر شده به صد نفر محقق در سال  شاخص مقاله ،83خارجي در سال 
 )1386سومين ارزيابي كالن علم و فناوري در جمهوري اسالمي ايران، (. هفت درصد افزايش يافت

 1884برابر با  83چنين در مورد تعداد اختراعات ثبت شده، تعداد اختراعات در سال هم
حدوداً سه برابر است، ولي تعداد اختراعات ثبت شده  81اختراع است كه در مقايسه با سال 

  . درصد افزايش يافته است 54به ازاي صد نفر محقق 

  نقش قدرت نرم آموزش عالي در تحقق اهداف انقالب اسالمي
اي و جامعه شناختي انقالب اسالمي و همچنين رويكرد  امعان نظر در سير تطور انديشه

به تعبير . گيري فرهنگي و علمي آن است در شيوه مبارزه، مبين جهت) ره(امام خميني
، علوم و معارف وحياني را تا حدودي آزاد و ]اسالمي[اين انقالب «اهللا جوادي آملي،  آيت

  :1387زايي،  لك(. »ه تعدادي از زندانيان سياسي را نيز آزاد نموده استزنده كرده است؛ البت
125(   

هايي كه  و نيز آرمان) ره(گذار جمهوري اسالمي، امام خميني با عنايت به بيانات بنيان
توان اين اهداف را براي انقالب اسالمي احصا  براي انقالب اسالمي تعريف و بيان شده، مي

ئه الگوي اسالمي، رسيدن به تمدن اسالمي و قدرت جهاني انقالب حفظ انقالب، ارا: نمود
  اساساً انقالب اسالمي ايران، ماهيتي فرهنگي، دانشي و علمي دارد تا سياسي؛ از . اسالمي

ويژه در حوزه آموزش عالي به طور  رو پس از پيروزي انقالب، رشد و توسعه دانش بهاين
رشد علوم، موجب بسط توان نظام جمهوري اسالمي  روزافزوني انجام گرفت كه متقابالً اين

  .هاي انقالب اسالمي گرديد در تحقق اهداف و آرمان
آموزش عالي جمهوري اسالمي ايران از طريق كاركرد توليد علم، تأثيرات ذيل را در 

  :گذارد تأمين و تحقق اهداف انقالب اسالمي به جا مي
  ايجاد اقتدار ملي. 1

هاي مؤثر در حفظ انقالب و نظام سياسي جمهوري اسالمي  صاقتدار ملي يكي از شاخ
توليد علم و فناوري از عوامل مهم در توليد اقتدار ملي به شك  شود و بي ايران محسوب مي

، زيرا عزت و اقتدار ملي در گرو پيشرفت و توسعه كشور است و توسعه نيز آيد شمار مي
و افزايش  گسترده دانشمندان ايراني فعاليت. شود بدون توليد علم و فناوري حاصل نمي

سرپرست پايگاه استنادي علوم ( توليد علم جهان 15 و رتبه جايگاه تعداد مقاالت ايران و كسب
هاي مختلف  و دستاوردهاي دانشمندان ايراني در بخش )asriran.com: به نقل از )ISC( جهان اسالم
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ايران به باشگاه فضايي جهان و اي، ورود  يابي به چرخه كامل سوخت هسته دست: نظير
هاي بنيادي،  سازي و توليد سلول انگيز در بحث شبيه پرتاب ماهواره به فضا، توفيقات شگفت

انگيز در توليدات نظامي و دفاعي، ساخت و ارائه داروهاي حياتي،  دستاوردهاي شگفت
ايش نيروي انساني و افز )153: 1388الماسي، (، ...هاي برتر و عالج بيماران العالج، فناوري

متخصص در بخش پژوهش و توليد علم و فناوري و افزايش مراكز تحقيقاتي و پژوهشي 
اسناد پشتيبان نقشه جامع علمي / 1386سومين ارزيابي كالن علم و فناوري در جمهوري اسالمي ايران، (در كشور 

نقالب و ايجاد موجب افزايش اقتدار ملي شده است كه تأثير زيادي در حفظ ا )1388كشور، 
 .بازدارندگي دارد

  تقويت مشروعيت. 2
كاركرد توليد علم و فناوري آموزش عالي با توجه به آمارهايي كه ذكر شد، موجب 

ها، و نقش آن در وضع معيارهاي  افزايش مشروعيت نظام سياسي در منظر ديگر ملت
هاى مهم حفظ  ستون ازكه هاى اسالمى  ارزشهمچنين زمينه صدور . المللي گرديده است بين

  . شود، را فراهم كرده است محسوب ميانقالب 
  افزايش جذابيت انقالب و جمهوري اسالمي. 3

تر ذكر گرديد، موجب  كاركرد توليد علم آموزش عالي با توجه به آمارهايي كه پيش
يژه ملل مستضعف و تحت ستم، الگوي  افزايش جذابيت انقالب اسالمي در منظر ديگران به

  :گيرد اين جذابيت از اين عوامل نشأت مي. ايجاد كرده است رفتاري
  تبديل شدن ايران به قطب و مرجعيت علمي و سياسي در منطقه و جهان اسالم؛. 1

در افزايش جوايز . 3 ي؛آموختگان دانشگاه و دانش يعال يتعداد مراكز آموزشافزايش . 2
 ييتواناافزايش . 5؛ ايدن يعلم اتيمقاالت در نشرافزايش انتشار . 4 ي؛جهان يها جشنواره

  .يو نشر اطالعات جهان ديتول افزايش سهم. 6ي؛ ورافن
ها، مؤسسه زاگبي يك  آمريكايي - در آغاز قرن بيست ويكم به سفارش انجمن عرب

براساس اين نظرسنجي كه . نظرسنجي در مورد افكار عمومي در جهان عرب انجام داده است
ميزان محبوبيت ايران مثبت ارزيابي شده كه مبين افزايش  شود در نمودار زير مشاهده مي

 .جذابيت انقالب اسالمي است
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  صعود رتبه ايران در توليد علم در جهان. 4

و افزايش تعداد مقاالت ايران از اول  فعاليت گسترده دانشمندان ايرانيدر اين حوزه، 
نشان از رشد سريع دارد، به طوري كه با توجه به  )1392 خرداد 5( 2013 مه 26 تا 2013سال 

درصد از كل توليد علم  6/1يعني (مقاله  245 هزار و 17 گزارش پايگاه اسكوپوس به
 .نموده استتوليد علم جهان صعود  15به جايگاه  16از رتبه  92ايران در خرداد  ،)جهان

 )asriran.com :به نقل از )ISC(سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسالم (

  المللي ايران افزايش اعتبار بين. 5
كشوري كه بتواند در ترازعلمي جهاني براي خود جاي باز كند و توليدات علمي بيشتر 

ها برخوردار  داشته باشد خود به خود از قدرت نرم و اثرگذاري در جهان در همه عرصه
گذاري خوبي در  ران سرمايههاي اخير جمهوري اسالمي اي بختانه در اين سال خوش .شود مي

هاي پژوهشي و كارهاي بنيادي انجام داده است و شيب  ها به لحاظ تأمين بودجه دانشگاه
: 1388الماسي، (. افزايش چشمگيري داشته است isiالمللي  توليد مقاالت در مجالت معتبر بين

اي از  ستهيابي به چرخه كامل سوخت ه دستاوردهاي دانشمندان ايراني در بخش دست )153
در كنار اين دستاورد  .المللي ايران است هاي عيني افزايش توليد علم و پرستيژ بين نمونه

انگيز  عظيم، ورود ايران به باشگاه فضايي جهان و پرتاب ماهواره به فضا، توفيقات شگفت
انگيز در توليدات دفاعي  هاي بنيادي، دستاوردهاي شگفت سازي و توليد سلول در بحث شبيه

جايگاه نظام .. .نظامي، ساخت و ارائه داروهاي حياتي، پزشكي، عالج بيماران العالج و و
  )همان( .اسالمي را در دنيا افزايش داده است

  ايجاد روحيه استقالل و خودكفايي. 6
ها را به  جمهوري اسالمي در عين مقاومت و تحمل فشارها، تالش كرده تهديدات غربي

قطع وابستگي و شكوفايي علمي، استقالل و خودكفايي را فرصت تبديل كرده و موجبات 
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اي  يابي به فناوري هسته توان در دست مصداق بارز اين تالش و توفيق را مي. فراهم نمايد
  . ها و فشارهاي استكبار، اين امر ميسر گرديد مشاهده كرد كه با وجود تحريم

  بندي جمع
آموزش  هاي صدد تبيين نقش كارويژهاين مقاله با تمسك به نظريه كاركردگرايي در 

در . عالي به عنوان يك منبع توليد قدرت نرم، در تحقق اهداف انقالب اسالمي برآمده است
 : اين راستا دو پرسش اساسي تبيين و بررسي و پاسخ داده شده است

 آموزش عالي از نظر قدرت نرم در چه وضعيتي است؟ 
 اف انقالب اسالمي چيست؟ كاركردهاي آموزش عالي در دست يابي به اهد

هاي آموزش عالي و كارآمدي  در پاسخ به اين دو پرسش، ضمن احصاي كارويژه
هاي قدرت نرم آموزش عالي در تحقق اهداف انقالب اسالمي اشاره  شقدرت نرم، به نق

ايجاد اقتدار ملي، تقويت مشروعيت، افزايش : شده و شش مورد احصا و تبيين شده است
المللي ايران و  ناسالمي، صعود رتبه ايران در توليد علم، افزايش اعتبار بيجذابيت انقالب 

  .ايجاد روحيه استقالل و خودكفايي
تواند  مي  نكته مهم اينكه توجه و اتكا به قدرت نرم آموزش عالي در جمهوري اسالمي

نيز كننده آن و  برنده و تثبيت آينده انقالب اسالمي را تضمين نمايد و نيز عوامل پيش
هاي آن را استحكام بخشد و حوزه نفوذ و گستره تأثيرگذاري نظام  بسترهاي تحقق آرمان

جمهوري اسالمي در منطقه و جهان اسالم را افزون نمايد؛ از سوي ديگر، ميزان 
هاي بزرگ متخاصم با انقالب و نظام را به حداقل رسانده  پذيري آن در برابر قدرت آسيب
  .نظام را بسط و توسعه دهدهاي بازدارندگي  و زمينه

  
  منابع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واتانابه : ، در»جذابيت هاي موج طرفداري از ژاپن براي جوانان آمريكايي«، )1389(آليسون، آن .1

ترجمه محسن روحاني، ياسوشي و ديويد مك كانل، آموزش عالي، فرهنگ عامه و قدرت نرم، 
   .)ع(امام صادق تهران، دانشگاه

  .توس: مبانى سياست، تهران ،)1376( عبدالحميدابوالحمد،  .2
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