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تاريخ پذيرش3137/33/1 :

چکیده:
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در بیانات بسیار مهم خود در فروردين سال  3131در حرم مقد
كلیدی و مهم اقتدار ملی را اقتصاد ،فرهنگ و علم معرفی نمودند .بر اين اسا

رضوی سه عنصر

يكی از راههای نیل به اقتادار ملای را

با تكیه بر قدرت درون؛ رسیدن به اقتدار علم و فناوری ،تكیه بر اعتمادبهنفس و باور به اصال «ماا مایتاوانیم» تبیاین
فرمودند .نكته قابل تأمل آنكه ،ايرانی كه قرار بود بر اسا

رشد علمی يک دهه گذشته خود تا سال  3931بر ساكوی

چهارم علم جهان تكیه بزند ،طی چند سال گذشته ،شاهد كاهش سرعت بوده بهگونهای كاه رهبار معظام انقاالب در
ديدار خود با اساتید دانشگاهی در ماه مبارک رمضان سال  ،3131از كاهش سرعت علمی اياران گالياهمناد بودناد .از
اين رو اين تحقیق به دنبال ارائه الگوی مدونی از اقتدار علمی است كه بر اسا
نظام مقد

آن بتوان به اقتادار ملای متناساب باا

جمهوری اسالمی ايران نائل آمد.

روش انجام اين تحقیق كیفی از نوع داده بنیاد بوده و جامعه آماری آن شامل نخبگان و صاحبنظاران در حاوزه علام
بوده است .روش نمونهگیری هدفمند و تعداد نمونه تا حد اشباع نظری بهپیش رفت .در مجموع تعداد  7نفر بهعناوان
نمونه انتخاب گرديدند .از اين تعداد نمونه ،تعداد  311مفهوم 37 ،مقوله و شاش مضامون اساتخراج گردياد .روايای
يافتهها از طريق تأيید اساتید نسبت به كدگذاریها و استخراج مفاهیم و مقوالت به دست آمد.
يافتههای اين تحقیق ،الگوی نهايی استخراجشده و دارای پنج بخش علای ،زمیناهای ،واساطهای ،راهباردی و پیامادی
است .در بخش علی ،نوآوری و چرخه ارزشآفرين؛ در بخش زمینهای ،مديريت جهادی علمی و ديپلماسی علمی؛ در
بخش واسطهای ،بومیسازی و اسالمی سازی علوم انسانی ،در بخش راهبردی ،پیشارفت مساتمر علمای و در بخاش
پیامدی ،مرجعیت علمی و تمدن سازی ،بهعنوان خروجی الگو گزارش گرديدند .آنچه از انجام ايان پاژوهش حاصال
گرديد ،تأكید تمام خبرگان بر حصول به اقتدار ملی از طريق ارتقای اقتدار علمی است.

كلیدواژهها :اقتدار ملی ،اقتدار علمی ،قدرت ملی ،مديريت جهادی
 -3مقاله علمی -پژوهشی برگرفته از مطالعه گروهی میباشد.
 -3دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشترmmn.noori@chmail.ir -
 -1دانشجوی دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی (نويسنده مسئول)d.abedini@chmail.ir -
 -1دانشجوی دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملیhanibal960@yahoo.com -

 -1دانشجوی دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
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مقدمه:

برابر سند چشمانداز  ،3494ايران میبايست به جايگاه اول اقتصاادی ،علمای و فنااوری در ساطح
منطقه آسیای جنوب غربی با تأكید بر جنبش نرمافازاری و تولیاد علام ،رشاد مساتمر و پرشاتاب
اقتصادی ،ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال كامل برسد .در زمینه تولید علم چناد
سالی است كه بر اسا

رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و تاالش جواناان و جامعاه

علمی كشور نهضت علمی در كشور آغاز شده و در ساالهاای اخیار پیشارفتهاای قابال قباولی
صورت گرفته است .بر اسا

گزارش پايگاه اطالعات علمی جهاانی ،اياران باا داشاتن ساهم 3/3

درصد در تولید علم جهانی در میان  30كشور دارای تولید علم در مقام يازدهم پس از كشور تركیه
قرار دارد (گزارش پايگاه اطالعات علمی جهانی در سال .)3133
چشمانداز كالن و راهبرد استمرار و ارتقاء اقتدار ملی جمهوری اسالمی ايران بهخوبی در كالم
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) روشن است .معظمله در بیانات بسیار مهم كه در اول فروردينماه
سال  3131در حرم مقد

رضوی ايراد فرمودند سه عنصر كلیدی و مهام اقتادار ملای را اقتصااد،

فرهنگ و علم از طريق مديريت جهادی معرفی نمودند.
در زمینه فناوری ،دستیابی به انرژی هستهای ،حركات در قلمارو سالولهاای بنیاادی ،سااخت
داروهای نوتركیب و خاص ،دستیابی به دانش ساخت روبات ،فرستادن موجاود زناده باه فضااء و
دهها دستاورد ديگر ،در مسیر حركت در دانش و تولید علم بوده كاه باومیساازی و باه محصاول
تبديلشده است؛ اما با اين وجود سهم يکدرصدی در تولید علم جهان برای كشور ماا قاانعكنناده
نیست .برابر افق ترسیمشده در سند چشمانداز  3494نظام جمهوری اسالمی ،ما بايد به تولید علام
پنجدرصدی برسیم كه اين نیازمند مديريت جهادی در اين عرصه میباشد (صبوری.)331:3139،
از سوی ديگر ،آنچه سبب نگرانی است و انگیزهای برای انجام اين تحقیق بوده اسات ،كااهش
رشد علمی ايران طی چند سال گذشته نسبت به يک دهه قبل خود باوده اسات .بررسای تااريخی
آمارهای ارائه شده از سوی اسكوپو

نشان میدهد كه جمهوری اسالمی ايران به صورت میانگین

تا سال  3999تنها  9/31درصد از تولید علم دنیا را به خود اختصاص داده است ،اماا در مادت 34
سال پس از آن موفق شده به سهم باالی  3/0درصدی از تولید علم دنیا دست ياباد .در ايان مادت
رتبه بین المللی ايران از لحا تولید علم از رتبه  41جهان به  30رسیده است .با اين حال ،عالوه بر
اينكه سرعت رشد علمی ايران طی  1سال گذشته كاهش يافته؛ خالصِ رشاد علمای اياران نیاز در
فاصله سالهای  3934تا  3931منفی گزارش شده به گونهای كه رهبر فرزانه انقالب در متن ديادار
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رمضانی سال  31خود با اساتید دانشگاهها با اشاره به تفاوتِ بین «رشد» و «سرعت رشد» ،به نكتاه
قابل تأملی در همین زمینه اشاره نمودند .ايشان فرمودند« :بنده راجع به سرعت رشاد و اينكاه ايان
سرعت كم شده ،تذكری دادم؛ وزير محترم باه مان ناماه نوشاتند كاه «ناه رشاد ماا اداماه دارد» و
آمارهايی را هم ذكر كرده بودند .من میدانم رشد ادامه دارد؛ بحث من بر سر اين نیست كه ما رشد
علمی نداريم؛ بحث من بر سر سرعت اين رشد است؛ سرعت ما كم شده».
بديهی است با تأمل در فرمايشات رهبری در خصوص اين كااهش سارعت رشاد علمای و از
سوی ديگر فرمايشات ايشان در باب ارتباط بسیار نزديک اقتدار ملی با اقتادار علمای ،درمایياابیم
هرگونه كندی و كاهش سرعت در ارتباط با تولید علم و حركت علمای از اقتادار مجموعاه نظاام
خواهد كاست و در واقع سرعت اقتدار ملی ما را كاهش خواهد داد.
لذا هدف از انجام اين پژوهش ،ضمن بررسی و تدقیق رابطه اقتدار علمی و اقتدار ملی از نگااه
اساتید ،مسئولین و كارشناسان مرتبط با بحث ،شناسايی چالشهای پیش روی پیشرفت علمی است
تا از طريق توجه به آنها بتوان مسیر رشد علمی كشور و پیرو آن اقتدار ملی اياران را افازايش داد.
در نهايت ارائه الگوی راهبردی اقتدار ملی بر پاياه علام باا تأكیاد بار ماديريت جهاادی صاورت
میپذيرد.
اهمیت تحقیق :چارچوب اقتدار ملی هر كشوری بر پايه آرماانهاا ،اصاول اعتقاادی و اساناد
باالدستی آن تعیین میگردد .در جمهاوری اساالمی اياران نیاز اقتادار ملای مایبايسات از خاالل
آموزههای دينی و اعتقادی ،اسناد باالدستی نظیر قانون اساسی و سند چشمانداز ،نظرات امام خمینی
(ره) و امام خامنهای (مدظلهالعالی) استخراج گردد .لاذا اقتادار ملای در جمهاوری اساالمی اياران
میبايد مبتنی بر تعالیم دينی باشد.
برای تدوين راهبرد اقتدار ملی ،نیاز به الگوی تدوين آن اسات .ارائاه الگاوی راهباردی اقتادار
ملی ،مستلزم شناخت عناصر و شاخصهای تولید قدرت و اقتادار اسات و ازآنجاكاه اقتادار ملای
جمهوری اسالمی ايران میبايست متكی بر قدرت درون باشد ،میبايست باا ماديريت جهاادی باه
اقتدار علمی و اقتدار ملی دست يافت .اين امر مستلزم تعیین شاخصها و سهم هر يک از آنهاا در
تولید قدرت است .طراحی الگوی راهبردی میتواند راهبردهای اقتدار ملی با تأكید بر مثلفه علم را
تدوين كند؛ موجب افزايش بینش تصمیمگیران علمی با رويكرد مديريت جهادی گاردد؛ از ماوازی
كاری و انجام اقدامات غیرهدفمند دستگاههای اجرايی جلوگیری كرده و بهنوعی باعث تقسیم كاار
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بین نهادهای دخیل و نقشآفرين گرديد .از طرف ديگر ،طراحی چناین الگاويی بار پاياه ماديريت
جهادی ،موجب گسترش ارزشهای دينی -ملی و شكست توطئههای دشمن خواهد شد.
ضرورت تحقیق :در ضرورت اين تحقیق بايد گفت ،چنانچه ايان پاژوهش باه انجاام نرساد،
میتواند موجب افزايش مخاطرات ناشی از عقبماندگی علمای شاده و اجارای كامال و اراربخش
اهداف اسناد راهبردی كشور و منويات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی ) را با مشكل مواجه نمايد
كه درنهايت دستیابی به اقتدار علمی را با چالش مواجه خواهد كرد.
سثال اصلی:
الگوی راهبردی اقتدار ملی بر پايه علم با تأكید بر مديريت جهادی كدام است؟
سثاالت فرعی:
 -3مفهوم شناسی مديريت جهادی علمی چیست؟
 -3نقش و ارتباط مديريت جهادی علمی با اقتدار ملی چگونه است؟
 -1عوامل علمی اررگذار بر اقتدار ملی كدامند؟
 -4ابعاد ،مثلفهها و شاخصهای اقتدار ملی بر پايه علم (اقتادار علمای) باا رويكارد ماديريت
جهادی و كشف روابط فیمابین كدامند؟ (ارتباط مديريت جهادی با الگوی اقتدار ملی بر پايه علام
چگونه است؟)
مبانی نظری:
اقتدار :اقتدار در لغتنامه دهخدا به معنای قدرت ،توانايی و قوت است (دهخادا .)331 :3177 ،در
نگاه كلی قدرتی كه با ويژگیهايی مانند مشروعیت ،نفاوذ ،كارآمادی هماراه باشاد ،اقتادار نامیاده
میشود .به بیان كلیتر میتوان گفت اقتدار عبارت است از كوششی برای تعبیار و تفسایر قادرت.
اقتدار يعنی جستجوی نیرويی مستحكم ،تضمینشده و پايدار (پرهام .)30 :3171 ،اقتدار را میتوان
آن قدرتی دانسات كاه باا سلسالهمراتاب رواباط ماردم هماراه اسات و كساانی را كاه در بااالی
سلسلهمراتب قرار دارند ،قادر به فرمان دادن به كسانی میكند كه در مراتب پايینتار قارار دارناد و
آنها را وامیدارد اطاعت كنند.
اقتدار ملی :حضرت آيتاهلل خامنهای (مدظلهالعالی) ،اقتدار ملی را مايه عزت و پاياداری ياک
ملت و يک كشور میدانند و میفرمايند« :اقتدار ملی برای يک كشور ،حفظكنناده هويات او ،ماياه
عزت او و وسیله رسیدن او به آرمانهاست» ( .)3119/3/3ايشان در جای ديگر میفرمايناد :اقتادار
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ملی به معنای اين است كه يک ملت در مسئوالن كشور جلوههای قدرت و توانايی و عزت خود را
مشاهده كند و كارها با سیاستهای درست ،باا برناماهريازی صاحیح ،باا جاديت و پشاتكار و باا
هماهنگی و انسجام كامل پیش برود .در سايه اقتدار ملی است كه مردم میتوانند بهقدر استعدادشان
و با شكوفايی اين اساتعدادها ،تاالش خودشاان را مباذول كنناد (اماام خامناهای (مدظلاهالعاالی):
 .)3170/3/33اگر يک ملتی به خود نیايد ،خود را قوی نكند ،ديگران به او زور میگويند ...فقط باا
تسلیحات هیچ ملتی قوی نمیشود.
اقتدار ملی به انتظار و كاركردی از قدرت ملی اطالق مایشاود كاه بیشاترين ساطح تمكاین و
اطاعتپذيری از سیاستهای كلی نظام و قوانین و مقررات را توأم با رضايت و همراه با اعتماد باه
منابع تولید قدرت ملی باه هماراه داشاته باشاد و قادرت علمای نیاز باهواساطه بیشاترين امكاان
برخورداری از اين شرايط در تولید اقتدار ملی میتواند هويتزا ،افتخارآفرين و تمدنسااز گردياده
و باعث پذيرش جهانی شود (فیروزآبادی.)33 :3117 ،
اقتدار يک قابلیت نفوذ و يک بردار تمكینساز است كه الزاماً خطی نیسات ،بلكاه باياد مفهاوم
اقتدار را برخورداری از ضريب مثبت در نفوذ و تأریرگذاری و جلب تمايل رضاايتمندانه و اعتمااد
مخالفان قدرت در انجام و يا عدم انجاام اماری تلقای كارد (حسان بیگای .)33 :3117 ،عوامال و
مثلفههای اقتدار ملی همان عوامل و مثلفههای قدرت ملی (قدرت سیاسی ،قدرت نظاامی ،قادرت
اقتصادی ،قدرت علمی ،قدرت فرهنگی) میباشند كه دارای مشروعیت هساتند (جهانتااب:3111 ،
.)13
در ترجمه عبارت «العلم سلطان»؛ مقام معظم رهبری ماراد از سالطان را قادرت و اقتادار بیاان
میفرمايند .ايشان در ترجمه اين عبارت میفرمايند« :علم اقتدار است .سلطان يعنى اقتدار ،قادرت.
العِلمُ سُلطَان مَن وَجَدهُ صَال وَ مَن لَم يَجِدهُ صَیل عَلَیه؛ علم اقتدار است .هر كس اين قادرت را باه
چنگ آورد ،میتواند تحكم كند؛ میتواند غلبه پیدا كند؛ هركسی كه اين اقتدار را به دسات نیااورد،
صیل علیه؛ بر او غلبه پیدا خواهد شد؛ ديگران بر او قهر و غلبه پیدا میكنند؛ به او تحكم مایكنناد»
(امام خامنهای (مدظلهالعالی) .)10/4/31 :با نگاه به اين ترجمه میتوان دريافت كاه ماراد ايشاان از
قدرت و اقتدار مشابه است .لذا در اين تحقیق نیز مراد از اقتدار ملای هماان قادرت ملای در نظار
گرفته شده است.
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از آنجاكه مشروعیت ،مقبولیت و نفوذ از اجازای اصالی و معناوی اقتادار باوده و در تعرياف
قدرت نیز بر جنبه معنوی آن در كنار جنبه مادی تأكید گرديد؛ لذا در اين تحقیاق نیاز باا تعااريف
ارائه شده از اقتدار و تشابه آن با قدرت از نگاه برخی از انديشمندان و تعريف مقام معظم رهباری،
مراد از اقتدار ملی همان قدرت ملی در نظر گرفته شده است.
علم :علم به معنای اعم يعنی مطلاق آگااهی و فهام كاه شاامل معرفات حضاوری و معرفات
حصولی ،تصور و تصديق ،معرفت جزئی و معرفت كلی ،معرفت ناظر بهواقع و معرفت اعتبااری و
نیز معرفت نامنظم و معرفت سیستماتیک میشود .علم به معنای عام عبارت است از «بااور صاادق
موجه» .اين تعريف از علم اوالً اختصااص باه تصاديقات و گازارههاا دارد و تصاورات را شاامل
نمیشود .رانیاً در خصوص معرفت ناظر بهواقع ،كاربرد دارد و معرفت اعتباری از تحات آن خاارج
است .علم به معنای خاص يعنی مجموعه مسائلی كه حول يک محور مخصوص دور مایزنناد .در
زبان انگلیسی برای داللت بر اين معنا ،اصطالح  Disciplineبه كار مایرود كاه گااهی آن را رشاته
علمی يا منظومه معرفتی ترجمه میكنند .علم به معناای اخاص; يعنای رشاته علمایای كاه روش
تحقیق آن تجربی باشد كه در زبان انگلیسی ،اصطالح  Scienceبه اين معنا اشاره دارد (حساینزاده،
.)44 :3113
تعبیری كه شهید مطهری برای ماهیت داناش از نظار قارآن برگزياده «شاناخت آياهای» اسات
(مطهری )431 :3174،كه بر مبنای آن ،همه عالم آيت و عالمت حقتعالی است .علّامه جعفاری آن
را «شناخت تذكری» نامیده است (عالمه جعفری .)13 :3113 ،علّاماه طباطباائی مفهاوم علام را در
ادبیات قرآن چنین تعريف كرده« :اصوالً علم در زبان قرآن عبارت است از يقین به خدا و آيات او»
(طباطبائی ،3173،ج )193 :30همچنین غزالی در احیاءالعلوم و فای

كاشاانی در محجاه البیضااء،

علم را اينگونه تعريف كردهاند« :العِلمُ وَ قَد كَان يَطلِقُ ذَلِکَ عَلَی اهلل تَعَاالی وَ بِآيَاتِاهِ وَ اَفعَالِاهِ فِای
عِبَادِهِ وَ خَلقِهِ» (فی

كاشانی3431 ،ق.)11 :

تلقی متداول معاصر از معرفت علمی اين است كه معرفت علمی ،معرفتی است ارباات شاده و
نظريههای علمی به شیوهای دقیق از يافتههايی تجربی اخاذ مایشاوند كاه باا مشااهده و آزماايش
بهدست آمدهاند .اين ديدگاه ابتدا در جريان و در نتیجه انقالبی علمی عمومیت يافت كه عمادتاً در
قرن  37میالدی توسط دانشمندان پیشگام بزرگی چون گالیله ( 3104ا  3043م) و نیاوتن ( 3043ا
 3737م) رخ داد (چالمرز.)34-31 :3111 ،
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عوامل علمی و فنّاورانه اقتدار ملی:
الف :زيربنای علمای نظیار تعاداد دانشاگاههاا ،مراكاز علمای و پژوهشای ،اسااتید ،محققاین،
دانشمندان ،نسبت تحصیلكردگان دانشگاهی بهكل جمعیت ،تعداد معلمین ،ساهم بودجاه در

GNP

يا تولید ناخالص ملی.
ب :سطح فنّاوری شامل تكنولوژیهای متعارف در حاوزههاای صانعت ،كشااورزی ،خادمات
ارتباطات و نیز تكنولوژیهای نوين و برتر نظیر تكنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی ،فضايی ،اتمی،
زيسااتی و ژنتیك ای ،پزشااكی و درمااانی و بهداشااتی ،نااانو ،الكترونیااک و كااامپیوتر ،شاابیهسااازی،
پژوهشهای علمی و غیره ،میزان بودجه تحقیق و توسعه در كلیه بخشها.
ج :تولید علمی نظیر ،تعداد فارغالتحصیالن دانشگاهی ،تعداد دانشآموزان متوسطه ،كتب چاپی،
تعداد مجالت علمی ،مقالههای علمی ،تحقیقات ،كنفرانسهای علمی ،تعداد اختراعات و اكتشافات
علمی.
د :صادرات علمی نظیر :تعداد مقالاههاای چااپشاده در مجاالت خاارجی و ياا نماياه شاده
بینالمللی بهويژه  ISIو  SCOPUSو  ISCو يا كنفرانسهای بینالمللی ،تعداد كتب چااپشاده در
خارج ،تعداد دانشمندان در خارج از كشور ،تعداد اختراعات ربتشده در خارج ،تعداد دانشاجويان
خارجی در داخل كشور.
اقتدار علمی از ديدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی):
بیانات امام خامنهای (مدظلهالعالی) در چیستی و تعريف مفهوم دينی علم در قیا

با برداشات

رايج از آن در جهان امروز تفاوت اصولی دارد و قالب صلب باورهای غلط و دينساتیز متاداول و
حاكم را میشكند .چراكه در گفتمان غالب 3مبنای اول و فرض نخست كه دين را هماان خرافاات
كلیسايی معرفی میكرد ،غلط بود و همین نگاه متفاوت منشأ اقتدار علمی از نوعی ديگر است.
كاركرد و اررات علم در جامعه اسالمی :شاخصترين مباحاث مطروحاه از ساوی مقاام معظام
رهبری در اكثر بیانات معظمله در خصوص علم و دانش بر اسا

كااركرد تاأریر علام در زنادگی

 -3اين گفتمان به علت اينكه با قدرت عجین است ،قدرت استیال دارد و ساير فرهنگها را حذف میكناد و از هماین
رهگذر است كه ما امروز با چالش مواجه هستیم؛ يعنی پديده جهانیشدن هر مرزی را شیشهای میكند ،مارز معرفتای،
مرز فرهنگی ،مرز هويتی ،مرز ارزشها مرز پرچمها همه شیشهای میشود (دكتر تاجیاک در مجموعاه میزگارد:3117 ،
.)310
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فردی ،اجتماعی و نظام مقد



جمهوری اسالمی است .برای تبیین اين ديدگاه به محورهای كلیدی

بحث به شرح ذيل میپردازيم.
تیترها

منبع

دانش و پژوهش پايه اصلی رشد و توسعه حقیقی كشور

بیانات در ديدار اساتید دانشگاهها 11/3/33

آبادانی كشور مستلزم علم و تحقیق

سخنرانی در مراسم بیعت مسئوالن و مردم استان خوزستان
مجمع نمايندگان طالب
سخنرانی در ديدار با
01/4/33

راه مبارزه با استكبار جهانی از طريق علم و آگاهی
گسترش دانش يكی از نقاط اساسی انقالب
حاكمیت و اررگذاری در دنیا با علم
علم پايه نفوذ و اقتدار سیاسی در دنیا
علم يكی از مظاهر قدرت ملی و زمینهساز قدرت
و اقتدار كشور ،ابزار قدرت
هدف تمدن اسالمی از طريق همراهی دانش با معنويت،
علم پايه تمدنسازی
علم باعث استحكام دينی
علم وسیله عزت ملی ،عزت سیاسی
ايجاد رفاه اجتماعی با علم و تربیت
علم وسیله نجات و رستگاری انسان
علم زيربنای اقتدار آينده كشور ،اقتدار ملی از راه تقويت

و فضالی حوزه علمیه قم 03/39/4
پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 03/1/39
بیانات در ديدار با وزير و مسئوالن وزارت فرهنگ
و آموزش عالی كشور 03/1/31
بیانات در ديدار با مديران و مسئوالن خبری صداوسیما 03/33/33
پیام به مناسبات برگزاری مراسم حج 70/3/33
بیانات در ديدار پرستاران و جانبازان 70/0/33
بیانات در ديدار گروه كثیرى از جوانان استان اردبیل 73/1/1
بیانات در ديدار اعضای انجمنهای اسالمی دانشجويان
در اروپای شرقی 13/1/33
بیانات در ديدار مديران صداوسیما 13/33/31
بیانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام در سالروز
عید سعید مبعث 13/7/3
بیانات در ديدار كارگزاران نظام 14/1/1

علم ،علم مايه اقتدار ملی
علم مايه رروت و مايه سربلندی كشور

بیانات در ديدار نخبگان جوان 17/0/1

علم پايه اصلی تحول و پیشرفت

بیانات در ديدار با نخبگان 11/1/33

علم راه رسیدن ملتها بهسوی معنويت
علم پايه جهاد علمی
علم راه عالج جامعه
علم كلید اصلی سازندگی سرنوشت كشور
علم باعث آگاهی بخشی
علم ،عامل ايجاد اقتدار اقتصادى اقتدار سیاسى،
آبرو و كرامت ملى در چشم جهانیان
علم عامل عزت و كرامت و راحتی زندگی

بیانات در ديدار با اساتید دانشگاهها خراسان
در دانشگاه فردوسی مشهد 10/3/31
بیانات در ديدار مسئوالن سازمان انرژی اتمی و كارشناسان هستهای
11/1/31
بیانات در ديدار علماء و روحانیون كرمان 14/3/33
بیانات در ديدار رؤساى دانشگاهها ،مثسسات آموزش عالى و
مراكز تحقیقاتى 11/1/31
بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینى (ره)
بیانات در ديدار اساتید دانشگاهها 33/1/31
بیانات در ديدار اساتید دانشگاهها 33/1/31
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تیترها

پیشرفت فناورى نشاندهنده اقتدار علمى كشور يعنى جهاد
اقتصادى
الزام حتمی پیشرفت علم براى ايران اسالمی
علم ،اقتدار است .هر كس اين اقتدار را داشته باشد ،میتواند
به همه مقاصد خود دست پیدا كند.
يكى از نقاط قوّت ما ،پیشرفت علمى است.
اقتدار علمی عامل حكمفرمايی بر محیط جهان و دنبال كننده
اهداف كشور
برافراشتن پرچم و علم نمودن انگیزههای الهى و ارزشهای
الهی و اخالق الهى در دنیا
علم و ايمان عامل مهم ايجادكننده قدرت ملى

منبع
بیانات در حرم رضوی در آغاز سال 33/3/3
خطبههای نماز جمعه تهران 39/33/34
خطبههای نماز جمعه تهران 39/33/34
خطبههای نماز جمعه تهران 39/33/34
بیانات در ديدار جمعی از دانشجويان 39/1/33
بیانات در ديدار نخبگان جوان 13/7/34
بیانات در ديدار وزير علوم و استادان دانشگاه 11/33/31

اقتدار حقیقى يک ملت درگرو علم است.

بیانات در ديدار دانش آموزان در آستانه  31آبان 11/1/33

رمز پیشرفت يک كشور ،همراه با محور اقتدار آن ،علم است.

بیانات در ديدار دانش آموزان در آستانه  31آبان 11/1/33

كاهش توطئهها نتیجه اقتدار علمى و عزت علمى

ديدار اساتید و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت 17/3/34

علم میبايد پاسخگو به نیازهاى ملت باشد.

بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال 39/3/3

الزامات و عوامل مثرر در اقتدار علمی و جهاد علمی :آنچه مسلم است در اهمیات و ضارورت
فراگیری و تولید علم و تأریر آن در اقتدار ملی كشور كه از ديدگاه مقام معظم رهبری بیاان شاد ،از
الزامات و بايسته های آن جهت تحقق منويات معظم له ،عوامل مثرری احصاء گرديد كه مهام تارين
آن به شرح ذيل قابلتأمل است:
تیترها
لزوم يادگیری علم حتی در نقاط دوردست
نوآوری علمی ،مبتكرانه و سازنده
شكوفايی علم (بهويژه در نسل جوان)
انطباق با نیاز جامعه
تولید علم ،با نهضت نرمافزاری

آدرس
سخنرانی در با خانواده شهدا ،ائمه جمعه و نمايندگان مجلس شورای
اسالمی 79/3/31
بیانات در ديدار اساتید دانشگاهها سراسر كشور 13/1/33
پیام به گردهمايی ويژه دانشگاهیان و دانشجويان در تجلیل از امام
خمینى(ره) 71/1/33
بیانات در ديدار با اساتید دانشگاه شهید بهشتى 13/3/33
بیانات در صحن جامع رضوى مشهد مقد

11/3/3

ترسیم نقشه جامع علمی كشور

بیانات در ديدار با رئیسجمهور و اعضاى هیئت دولت 11/0/0

سرمايهگذاری برای علم بومی ،پیشرفت علمی با نگاه بومی

بیانات در ديدار نخبگان و اساتید دانشگاهها 17/7/1

توجه مسئوالن به علم ،ايجاد مديريت علمی در جهت ارتقاء

بیانات در ديدار اعضاى اتحاديهی انجمنهای اسالمى دانش آموزان

جايگاه و قدرت علمی

11/33/34
بیانات و پرسش و پاسخ در جمع دانشجويان و اساتید دانشگاه صنعتى

جرأت پیشبرد علمی ،شجاعت علمی ،قدرت علمی

امیركبیر 73/33/3
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تیترها

آدرس

تهذيب نفس ،اخالقمداری ،دينمداری

بیانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام 10/0/13

ايجاد انگیزه ،تعهد و مسئولیتپذيری

بیانات در اجتماع باشكوه مردم كرج 70/7/34

همت جامعه علمی كشور ،تالش و جهاد علمی و دنبالگیری

بیانات در ديدار رؤسای دانشگاهها و مراكز آموزش عالی علوم پزشكی

دائمی علم
لزوم ايجاد حساسیت برای مقوله علم در كشور

70/33/0
بیانات در ديدار رئیس و مديران سازمان صداوسیما 11/3/33

شكستن مرزهای دانش و علم

بیانات در آغاز سال جديد 14/3/3

لزوم توسعه علوم پايه در كشور

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در صحن جامع رضوی 11/3/3

لزوم دستیابی به جهش فناوری

بیانات در ديدار اعضای اتحاديه انجمنهای اسالمی مستقل دانشگاهها

ايجاد گفتمان مسلط جامعه با پیشرفت علم

انرژی اتمی و كارشناسان هستهای
سازمان11/33
بیانات در ديدار مسئوالن /31

فتح قلههای علم و معرفت ،صدور علم به دنیا

ارتحال حضرت امام خمینى (ره)
سالگرد11/
بیانات در مراسم نوزدهمین 1/31
دانشگاهها استان سمنان 11/1/31
نشجويان17/
بیانات در ديدار اساتید و دا 1/34

برنامهريزی بر ديپلماسی علمى همراه با آگاهى و بصیرت

بیانات در ديدار اساتید دانشگاهها 33/1/31

لزوم استمرار پیشرفت علمی

بیانات در ديدار اساتید دانشگاهها 33/1/31

تعیین مرزهای علمی و مرجعیت علمی دنیا

دستكم نگرفتن پیشرفت علمى

خطبههای نماز جمعه تهران 39/33/34

لزوم نشان دادن حساسیت برای اقتدار علمی

بیانات در ديدار جمعی از دانشجويان 39/1/33

لزوم بازنمودن راه جديدى با ابزار علم و اقتدار علمى

بیانات در ديدار نخبگان جوان 13/7/33

خودسازى علمى و خودسازى اخالقى هردو باهم

بیانات در ديدار نخبگان جوان 13/7/33

لزوم تحقیق ،پژوهش ،پیشرفت ،نوآورى ،شكستن مرزها

بیانات در ديدار نخبگان جوان 13/7/33

قانع نبودن به پیشرفت علمی حاصله

بیانات در دانشكده علوم دريايی نوشهر 11/7/34

تكمیل زنجیره علم و فناورى از ايده و فكر و سپس علم و سپس
فناورى و سپس تولید و سپس بازار
لزوم نقشه جامع نوآوری برای مديريت ،فكر ،رصد ،ارزيابی و
هدايت جريان دانش و نوآورى جهت مسئوالن و مديران

بیانات در ديدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت 33/0/0
بیانات در ديدار اساتید دانشگاهها 33/1/33

اهتمام به ايجاد شركتهای دانشبنیان

بیانات در ديدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شركتهای دانشبنیان

لزوم چرخه ايده علمى تا مصرف

پژوهشگران33و مسئوالن شركتهای دانشبنیان
بیانات در ديدار جمعی از
/1/1

لزوم استمرار چرخه علم و فناوری از شكلگیری ايدهی كار علمی

33/1/1

در ذهن نخبه سپس تبديلشدن به علم ،سپس فناورى ،بعد

بیانات در ديدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شركتهای دانشبنیان

صنعت ،سپس آمدن در بازار مصرف و سپس بازخورد آن در بازار

33/1/1

مصرف و درنهايت بازتولید ايده
لزوم همت مضاعف و كار مضاعف در زمینه علم
لزوم همافزايی انواع دانشهايی موردنیاز كشور كنند ،براى جستجو
و يافتن منطقههای تازه علمى در اين آفرينش وسیع الهى

بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال 39/3/3
بیانات در ديدار نخبگان جوان 13/7/34

لزوم تشريکمساعی و همت همه برای ايجاد چرخه علم وفناوری

بیانات در ديدار نخبگان جوان 13/7/34

استفاده از دانش براى تحصیل رروت به شكل نجیبانه

بیانات در ديدار نخبگان جوان 13/7/34
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تیترها
-

آدرس

كارِ همراه با آگاهی و بصایرت در زمیناه ديپلماسای
علمی

-

گره زدن تحقیقات دانشگاهی با صنعت و تجارت

-

درگیاار شاادن همااه ظرفیاات دانشااگاهی در بحااث
پیشرفت علم

-

وارد شدن به میدان نوآوری علمی

-

معطوف شدن تولید مقاالت علمی به نیازهای كشور

-

جلااوگیری از تشااكیل حلقااههااای بسااته در فضااای
تدريس دانشگاهی

-

تحرک ،مطالعه و توجه به اطالعات و نشريات علمی

-

هدايت دانشجويان بهسوی فضای نوآوری علمی

-

توجه به كارگاههای آموزشی و اردوهای علمی

-

اهتمام جدی به شاگردپروری

-

جدی گرفتن مسئله تحقیق

-

شجاعت علمی داشاتن و پرهیاز از كاار تقلیادی در
همه بخشها

-

تالش برای شكستن مرزهای دانش

-

استفاده از پیشرفت علمی برای گسترش و نفوذ زبان

مطالبات رهبر انقالب اسالمی از اساتید دانشگاه در مسیر
پیشرفت علمی كشور

فارسی
-

پرورش امید به حركت در جوانان دانشجو

-

توسعه فرهنگ مجاهدت برای جبهه حق در دانشگاه

-

ايفای نقش تربیتی برای دانشجويان

-

مسئول دانستن خود در قبال نسل دانشجو

-

قدرت تحلیل دادن به دانشجو و امیدبخشی به او

-

ترويج خودباوری در دانشگاه

-

ارتباط و تعامل مستمر با دانشجويان

-

پايبند كردن جوانِ دانشجو به هويت و باور ملی

-

حفظ و تقويت گفتماان علام و پیشارفت علمای در
دانشگاه

-

جلوگیری از حركت دانشگاه به سمت مسائل پوچ

-

توجه به الگوی پیشرفت ايرانی – اسالمی

-

توجه به تركیب علم و دين

 -1برگرفته از سايت  http://farsi.khamenei.irبا عنوان سوزن بانانِ پیشرفت علمی كشور
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تیترها
-

آشنايی با واقعیات كشور و حقايق جهان

-

برخورد ايجابی با رويكردهای غربی

-

توجه به كمبودها همراه با نگاه امیدوارانه

-

استفاده از فرهنگ عمیق اسالمی برای تولید علام در


آدرس

زمینه علوم انسانی

رویکرد شناسی :در اين بخش مروری خواهیم داشت بر قانون اساسای و سیاساتهاای كلای
نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی كشور در بخش آموزش عاالی و مراكاز تحقیقااتی كاه
نمايانگر رويكردها ،جهتگیریهای كالن و اهداف بلندمدت در اين حوزه است .چنانكه مالحظاه
میشود تدابیر ،ابالغیهها و اوامر صادره واليتفقیه و گفتمان جااری و غالاب آن در همااهنگی باا
رويكردهای قانون اساسی و تجارب خبرگان و نخبگان هر يک بهگونهای باه رويكارد جهاادی در
اين حوزه راه میبرند.
سیاستهای كلی «علگم و فنگاوری» :حضارت آياتاهلل خامناهای رهبار انقاالب اساالمی در
اجرای بند يک اصل  339قانون اساسی ،سیاستهای كلی «علم و فناوری» را كه پس از مشورت باا
مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیینشده است ،در شش بند ابالغ كردند؛ كه متن سند در منبع قابل
بهرهبرداری است (سايت مقام معظم رهبری.)31/0/33 :
رويكردهای قانون اساسی -گفتمان سازی و نهادينه كردن علم:
از مهمترين اسناد باالدستی هر نظامی قانون اساسی آن است كه ساير اسناد و راهبردهاای ملای
ضرورتاً بايد در راستای اهداف و موافق روح آن قانون تدوين شود كه هرچه تطابق اساناد ،قاوانین
و سیاستها با اين قانون بیشتر ،اتقان آنها افزونتر .اكنون پارهای از اصول و بندهای قانون اساسی
برای دريافت رويكردهای قانون اساسی در اين حوزه:
در اصل  -1بند  3قانون اساسی آمده است :باال بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینههاا
با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسايل ديگر :چنانكاه مالحظاه مایشاود در
عالیترين سطح از سازوكارهای قانونی پیشبینی شده نظام مقد

جمهاوری اساالمی اياران رواج

فراگیر آگاهیها در گستره جامعه از روشهای گوناگون از اولین اقداماتی است كاه لزومااً باياد در
دستور اجرا قرار گیرد .اين همان گفتمانسازی است كه به بیان حضارت اماام خامناهای (مدظلاه-
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العالی) مايه نشر و بسط دانش و انديشه در پهنه اجتماع است تا با ترويج علم ،نهاد علم را نهاديناه
و ريشهدار كند.
در اصل  31قانون اساسی آمده است :تأمین خودكفايی در علوم و فنون صنعت و كشااورزی و
امور نظامی و مانند اينها .خودكفايی 3از اولین هدفهايی است كه انتظار میرود داناش و فنااوری
در زمینههايی چون صنعت ،كشاورزی و دفاعی بار آورد.
اصل  :347دولت بايد در زمان صالح از افاراد و تجهیازات فنای ارتاش در كارهاای امادادی،
آموزشی ،تولیدی و جهاد سازندگی با رعايت كامل موازين عدل اسالمی استفاده كند در حدی كاه
به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیايد.
اصل  -1بند  :4تقويت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینههای علمی ،فنای ،فرهنگای و
اسالمی از طريق تأسیس مراكز تحقیق و تشويق محققان
اصل  :399برای پیشبرد سريع برنامههاای اجتمااعی ،اقتصاادی ،عمرانای ،بهداشاتی ،فرهنگای،
آموزشی و ساير امور رفاهی از طريق همكاری مردم با توجه به مقتضایات محلای ،اداره اماور هار
روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان يا استان با نظارت شورايی به نام شورای ده ،بخش ،شهر ،شهرساتان
يااا اسااتان صااورت ماایگی ارد كااه اعضااای آن را مااردم همااان محاال انتخاااب ماایكننااد .شاارايط
انتخابكنندگان و انتخااب شاوندگان و حادود وظاايف و اختیاارات و نحاوه انتخااب و نظاارت
شوراهای مذكور و سلسلهمراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملی و تمامیات ارضای و
نظام جمهوری اسالمی و تابعیت حكومت مركزی باشد ،قانون معین میكند.
اقتدار ملی و علم درونزا :علمی كه درونزا نباشد ريشهدار و ماندگار نیست و نمیتواند مورد
اتكاء در بسط و گسترش اقتدار نظام قرار گیرد .اگر چنانچه از درون يک حركتى ،جهشى ،رشادى
به وجود آمد ،به يک كشور ،به يک ملت ،وزن میدهاد ،اعتباار مایدهاد ،ارزش مایدهاد ،ابهّات
میدهد؛ امّا اگر چنانچه از درون نبود ،ديگران آمدند ،اعتبار به دست نمیآيد .خب ،در زمان رژيام
طاغوت خودِ فرنگیها و غربیها آماده بودند كه برخى از كارهاى مربوط به فنّاورى هساتهای را در
كشور انجام بدهند؛ قرارداد میبستند .فرض بفرمايید حاال نیروگاه بوشاهر را كاه ماا باا ايان هماه
زحمت بعد از سالها به دست آورديم ،بنا بود آلمانها بسازند كه پاولش را هام گرفتناد ،بااال هام
كشیدند ،جوابى هم ندادند .بعد از انقالب خب ،فرض كنید يک نیروگاه هستهای هم فاالن كشاور
1-Self Sufficience
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غربى بیايد اينجا ،خودش بسازد ،خودش اداره كند ،برقش را ما استفاده كنیم .اين هیچ وزانتى براى
يک ملت محسوب نمیشود؛ هیچ ارزشى بهحساب نمیآيد .آن وقتی اعتباار و وزانات باراى ياک
كشور به وجود میآيد كه خودش توانايى از خود بُروز بدهد .اين توانايى وقتى در شما پیادا شاد،
آن وقت میتوانید در شرايط برابر ،از توانايیهای ديگران هم استفاده كنیاد ،همچناان كاه آنهاا از
توانايیهای شما استفاده خواهند كرد (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)33/7/37 :
رابطه مدیریت جهادی علمی و پیشرفت مستمر علمی :مديريت جهادی در واقع هماان ماديريت
علمی است كه بر اسا

دانش مديريت پايهريزی شده و با در نظر گرفتن ابعاد دينی و ايماانی باه

مديريت تعريف تازهای میبخشد .با اين مفهوم مديريت جهادی به دلیل قرابت مفهومی و كاربردی
آن بیشترين ارتباط نظری و عملی را با بومیسازی و اسالمیسازی دارد.
در مديريت جهادی كه برگرفته از مديريت اسالمی است ،به علم ،فرهنگ ،انسان و ارزشهاای
انسانی توجه ويژهای شده است .لذا مديريت جهادی يک مديريت ارزشای اسات كاه باا ماديريت
علمی هماهنگ است .می توان گفت با بومی كردن و اسالمی كردن علوم و ادغام با مفاهیم اساالمی
و دينی به سبک جديدی از مديريت نائل شديم.
مديريت جهادی علمی عامل ايستادگی و تقويت روحیاه مقاومات در مواجاه باا چاالشهاای
خصمانه دشمن در مسیر پیشرفت علمی كشور است و الزمه ادامه صحیح و پرشتاب حركت علمی
كشور« ،كار و مديريت جهادی» و تقويت روحیه «ما میتوانیم» با حفظ جهتگیریهاای انقالبای و
اسالمی و ترسیم دقیق جايگاه و وظايف ،در چارچوب نقشه جامع علمی است.
مديريت جهادی همان مديريت بر مبناای نگارش ارزشای و اساالمی در اماور اسات .در ايان
حركت پیشرفت علمی و شناسايی چالشهای پیش رو اهمیات فاراوان دارد .لاذا حركات در ايان
مسیر میطلبد كه با همت همراه با انگیزه خادمت و حركات مبتنای بار علام و گساترش فرهناگ
جهادی در عرصههای علمی و باال بردن روحیه خودباوری و اعتمادبهنفس باشد.
نكته مهم در اين بحث آن است كه «با باورمندی آدمهای علمی و اعتقاد به اين باور اسات كاه
مديريت جهادی شكل میگیرد» .اساتید و صاحبان انديشه هستند كه با باور قلبای باه ايان مفهاوم،
میتوانند حركت علمی ،اقتصادی و فرهنگی كشور را هدايت و حمايت كنند .تفكر دانشاجويان را
بر اين مدار قرار داده و آنان را كه مديران آيناده ايان كشاور خواهناد باود ،ترغیاب و تشاويق باه
بهكارگیری اين مفهوم در مديريت خودنمايند.
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«مديريت جهادی يعنی اينكه حلقه نوآوری را بتواند مديريت كند .حلقه ناوآوری يعنای تبیاین
نیاز تا قابلیت با هزينه پايین يعنی آن را وصل كنیم به قابلیت نظامی  -دفااعی ،اقتصااد و  .»...ايان
همان بخشی است كه گسترش گفتمان مديريت جهادی ،حركتی معجزهآسا را رقم خواهد زد.
روش تحقیق:

روش استفاده شده در اين تحقیق كتابخاناهای و كیفای از ناوع داده بنیااد اسات .روش گاردآوری
دادهها ،بهصورت مطالعه مستندات حاصال از مجموعاه اساناد باالدساتی و بیاناات اماام خامناهای
(مدظلهالعالی) و همچنین مصاحبه های عمیق باا كارشناساان حاوزه علام و فنااوری اسات .روش
نمونهگیری ،نظری و هدفمند بوده كاه از باین مسائولین و خبرگاان و صااحبنظاران حاوزه علام
انتخابشده اند .نمونهگیری نیز تا حد اشباع نظری ادامه يافت .ويژگیهای اعضاای جامعاه آمااری
اين پژوهش به قرار ذيل است:
 -3دارای حداقل ده سال سابقه خدمت
 -3دارای سابقه خدمت در جايگاه راهبردی در حوزه مورد مطالعه
 -1داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی كارشناسی ارشد به باال
 -4داشتن جايگاه خدمتی مديركل به باال در حوزه خدمتی خود.
بر اين اسا  ،نمونههايی آماری اين تحقیق به شرح ذيل انتخاب شدند:
دكتر آيت الهی در اين مصاحبه 31 ،جمله و  10كد ،استخراج و كدگذاری شد.
دكتر روستا آزاد در اين مصاحبه 10 ،جمله و  43كد ،استخراج و كدگذاری شد.
دكتر ولوی در اين مصاحبه 30 ،جمله و  30كد ،استخراج و كدگذاری شد.
دكتر خسروپناه در اين مصاحبه 33 ،جمله و  19كد ،استخراج و كدگذاری شد.
دكتر منطقی در اين مصاحبه 13 ،جمله و  03كد ،استخراج و كدگذاری شد.
دكتر مهدی نژاد در اين مصاحبه 31 ،جمله و  17كد ،استخراج و كدگذاری شد
دكتر اكبری در اين مصاحبه 30 ،جمله و  31كد ،استخراج و كدگذاری شد.
در ادامه مصاحبههای انجام شده در قالب كدگذاریهای باز ،محوری و انتخابی طبقهبندی و در
نهايت مدل مفهومی تحقیق بر اسا
اسا

آنها استخراج و ارائه گردياد .روايای ايان پاژوهش نیاز بار

رفت و برگشت نظرات و ارجاع نتايج و جمعبندی آنها در خالل انجام تحقیق باا مصااحبه
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شوندگان و اساتید محترم بوده و در اين حین ،اصالحات مورد نظر مطاابق نظارات آنهاا صاورت
گرفته است.
یافتههای پژوهش:

از مجموع مصاحبهها و طی تحلیل و طبقهبندی دادهها بر اسا

كدهای بااز ،محاوری و انتخاابی،

برابر جدول نهايی ذيال ،از تعاداد  311مفهاوم احصااء شاده ،تعاداد  37مقولاه و شاش مضامون
استخراج گرديد.
مفاهیم

مقوالت

مضامین

ضرورت توجه اعتقادی به رقابت درست در مديريت منابع در جامعه
ضرورت توجه باه تعیاین اولويات در تخصایص اعتباارات ماورد نیااز
پروژههای علمی بر اسا

نقشه راه علمی كشور

ضرورت توجه به اجرايی شدن اولويتهاای تعیاین شاده در تخصایص
اعتبارات پروژههای علمی بر اسا

نقشه راه كشور

برنامهريزی هدفمند در مديريت منابع مالی
ضرورت توجه به منابع اعتبااری و ماالی در تعیاین اولويات در تادوين

مديريت منابع مالی بر اسا
اولويتبندی تعیینشده در برنامه
جامع علمی

برنامههای پیشرفت علمی
ضرورت توجه به رعايت تحقق برنامهها و مديريت صحیح مناابع ماالی
در تهیه زيرساختهای الزم برای پیشرفت علمی و تاأریر آن در رسایدن
به اقتدار ملی
ضرورت توجه به شاخصهای نوآوری در فنااوری علمای باا نارمهاای
زمانی دنیا در تولیدات صنعتی
توجه به بهرهوری از زمان و منابع انسانی در امر علم

توجه به زمانبندی معین
در پیشرفت علمی

لزوم مديريت صحیح دانش
استفاده بهینه از وجود نیروی انسانی تحصیلكرده
توجه به توانمندی همهجانبه در انتخاب مديران در عرصه علم
هوش باالی ايرانیان عاملی مهم در تولید علم
توجه به بهرهوری از زمان و منابع انسانی در امر علم
ارتقاء توان حداكثری نیروی انسانی
ضرورت توجه به هدفمندی علمی در جذب و پرورش دانشجو
ضرورت بازنگری در فرايند تربیت نیروی انسانی
ضرورت توجه به هوش و استعداد ايرانیان در بروز خالقیتها و تأریر آن
در اعتماد عمومی

توسعه و مديريت سرمايههای انسانی
تحولآفرين

پیشرفت
مستمر علمی
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مفاهیم

مقوالت

ضرورت توجه به هوش و استعداد ايرانیان در شكلگیری اعتماد عمومی
در بروز خالقیتها و تبديل آن به فرهنگ عمومی
ضرورت توجه به بهرهگیری از فرهنگ و ظرفیت خالقانههای ايرانیان در
شرايط سخت
ساماندهی و بهرهگیری از ويژگی های فرهنگای ايرانیاان و تطبیاق آن باا
شرايط فعلی و كشف اين استعدادها
ضرورت توجه توأمان به سبک مديريت نوين و اسالمی در محایطهاای
علمی و تولیدی
توجه به رويكرد آفندی در تولید علم
ضرورت توجه به اهمیت قرارگاه پیشرفت علمای و تاأریر آن در اقتادار
ملی

قانع نبودن به دستاوردهای علمی

نگاه امیدوارانه به آينده در فعالیتهای علمی

حاصله و دنبالگیری دائمی علم

ضرورت توجه به تعیین الگاوی پیشارفت علمای در كشاور بار اساا
شاخصهای ملی و بومی

(ضرورت توجه به حفظ و ارتقاء
همهجانبه شتاب علمی)

ضرورت توجه به تأریر متقابل پیشرفت علمی در جامعه و تأریر آن بر اعتماد
ملی و تبديل آن به فرهنگ عمومی و تأریر آن بر اقتدار ملی

ضرورت بازنگری در زمانبندی تعین شده در نقشه راه علمی كشاور در
تطابق با سرعت تغییرات علمی در دنیا
ضرورت توجه به هماهنگی بازيگران علمی در روشهاای باهكاارگیری
شده در جهت تحقق برنامههای نقشه راه علمی كشور
ضرورت توجه به همااهنگی باین افاراد و روشهاای ماديريت علمای
بهكارگیری شده در جهت تحقق برنامههای نقشه راه علمی كشور

تدوين ،اجراء ،بازنگری نقشه راه
علمی كشور

ضرورت توجه به برجستهسازی شاخصهای اقتدار علمی و تأریر بنیادين
آن در اقتدار ملی در تدوين برنامه چشمانداز
ضرورت توجه در تدوين برنامه چشمانداز پیشرفت به علم و فرهناگ و
اقتصاد بهعنوان پايههای اصلی اقتدار ملی
توجه به حركت علم در مسیر سند چشمانداز عاملی برای تولید اقتدار
ضرورت توجه به چالشها و راهكارهای تحقق برنامههای چشماناداز و
تأریر آن در اقتدار علمی
نقشه راه تعیینكننده اولويت در سرمايهگذاری و تولید علم
بلندنظری در مديريت علمی
نقشه راه عاملی در رسیدن به اقتدار ملی و اقتدار علمی

اهتمام به اجرای نقشه راه علمی
كشور در مسیر چشمانداز سند 39
ساله
توجه به سیاستگذاریهای كالن
علمی و فناوری كشور

مضامین
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مفاهیم


مضامین

مقوالت

ضرورت توجه دولت به سیاست گاذاری و نظاارت بار اجارای صاحیح
برنامهها
ضرورت توجه به تغییار سااختارهای رشاته محاور باه نیااز محاور در
دانشگاهها
ضرورت توجه دولت در سیاستگذاریهای علمی و صانعتی در تاأمین
نیازها در دورههای زمانی كوتاه و میانمدت
ضرورت توجه به زيرساختهای علم و فناوری در تادوين برناماههاای
علمی و تأریر آن در اقتدار ملی
ضرورت توجه به زيرساختهای علم و فناوری در تادوين برناماههاای
علمی و تأریر آن در اقتدار ملی
ضرورت توجه باه رفاع دغدغاههاای ولایفقیاه در مقاومات در مقابال
تهديدات و فتنههای دشمنان با شاخص مديريت جهاادی و تاأریر آن در
اقتدار ملی
ضرورت توجه به شناخت ابعاد مختلف تهديادات (سیاسای ،اقتصاادی،
اجتماعی و فرهنگی) دشمنان و ايجاد راهكارهای الزم باا آينادهپژوهای
علمی و تولید فناوریهای نوين در خنثی كردن آن
ضرورت توجه به داشتن برنامه (كوتاه ،میان و بلندمدت) در شاناخت و

ايجاد بصیرت و عدم غفلت بین
كارگزاران نظام از وجود دشمن

خنثی سازی تهديدات دشمنان با استفاده از دستاوردهای فنااوری علمای
نوين و تأریر آن در اقتدار ملی
ضرورت توجه به تقويت انگیزه عوامل نیروی انسانی با آگاهی بخشی به
نقش دشمن در ايجاد موانع تولید و تأریر آن در اقتدار ملی

مديريت جهادی

باور به توانمندی علمی خود

علمی

باور به توانمندی علمی عاملی در تحقق مديريت جهادی
باورمندی نخبگان علمی به توانمندی خود
تقويت خودباوری اجتماعی در عرصه علمی
اعتقاد به خودباوری در تولید علم عاملی مهم در اقتصاد مقاومتی

ترويج خودباوری و استقامت در
برابر وابستگی و يأ

در محیط

دانشگاه

اعتقاد به بنماياههاای علمای باومی و اساالمی عااملی مهام در اقتادار
اقتصادی
توجه به ويژگیهای مديريت جهادی در عرصههای تولید
ضرورت تغییر نگرش در بهرهگیری بهینه از امكانات حداقلی
ارتقاء سطح بینش نیروی انسانی در تقويت انگیازه الهای ،فهام درسات
داشتن از موضوع ،اعتقاد به قدرت درون بهجای اعتماد به نظام غرب

گسترش فرهنگ جهادی در
عرصههای علمی
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مفاهیم

مضامین

مقوالت

مديريت جهادی ،راهبردی برای برقاراری ارتبااط باین علام ،اقتصااد و
فرهنگ
ضرورت توجه به خصوصیات فردی ماديران در ايجااد و همااهنگی در
گسترش روحیه مديريت جهادی در دانشگاهها
ضرورت توجه به توانمندیها و قابلیتهای فردی مديران دانشگاههاا در
هماهنگی و انسجام مديريت جهادی در دانشگاهها
ضرورت توجه باه نهاديناه كاردن روحیاه ماديريت جهاادی در بخاش
خصوصی و فضای جامعه
ضرورت توجه دولت در انتقال روحیه جهادی به بنگااههاای كوچاک و
بزرگ تولیدی
ضرورت توجه به بهرهگیری از شاخصهای مديريت جهاادی در حاوزه
علم و فناوری و تأریر آن در اقتدار ملی
ضرورت توجه به تعمیم شاخصهاای ماديريت جهاادی درروش هاای
اجرايی و محتوايی و تأریر آن در اقتدار ملی
ضرورت توجه به تبیین و برجستهسازی دستاوردهای ماديريت جهاادی
برای ترغیب نیروهای مجموعه تولیدی در ايجاد همدلی و همكااری در
تولید و تأریر آن در اقتدار ملی
ضرورت توجه به شاخصهای ماديريت جهاادی و تاأریر آن در میازان
پیشرفت علمی و اقتدار ملی
ضرورت توجه به ارائه الگوی مديريت جهااد علمای باومی باا رعايات
اولويت در تأمین نیازهای جامعه و تبديل آن به فرهنگ عماومی و تاأریر
آن در اقتدار ملی
ضرورت توجاه باه بهارهگیاری از شااخصهاای ماديريت جهاادی در
فرايندهای علمی و فناوری
ضرورت ارربخشی شاخصهای مديريت جهادی در محیطهای علمای و
اجتماعی و توجه به تأریرگذاری آن در فرهنگ عمومی

علم جهادی ،علم برخاسته از اجتهاد
و تالش

ضرورت توجه به خصوصیات فردی مديران در گسترش روحیه جهادی
و جهاد علمی در دانشگاهها
ضرورت توجه به افزايش بهرهوری پژوهشی در فعالیتهای حرفهای باا
رعايت اولويت در تأمین نیازمندیهای جامعه و تأرر آن در اقتدار علمی
ضرورت توجه به افزايش بهرهوری در حوزههای مختلف علمی و تبديل
آن به فرهنگ عمومی و تأریر آن در اقتدار ملی

افزايش بهرهوری منابع انسانی در

بومیسازی و

نیازهای

اسالمی سازی

تولید علم بومی بر اسا
كشور

علوم انسانی
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مفاهیم


مقوالت

ضرورت توجه به نیروی انسانی بهعنوان مهمترين عامل مثرر در تادوين
برنامههای چشمانداز و اقتدار ملی
ضرورت توجه به تقويت انگیزه الهی عوامل نیروی انسانی باا بهارهگیاری از
آگاهی از شاخصهای مديريت جهادی در رفع موانع تولید

ضرورت توجه به ترغیب انگیزههای الهی ،انسانی ،افراد مثرر در تولید و
رفع موانع آن با رويكرد مديريت جهادی تأریر آن در اقتدار ملی

تربیت نیروی انسانی با ويژگیهای

توجه به روحیه كار جمعی

متناسب با ارزشهای اسالمی برای

داشتن صداقت در كار

تولید علم و فناوری در جهت رفع

تقويت روحیه شجاعت در فعالیت علمی

نیازهای جامعه

داشتن پشتكار در فعالیت علمی
لزوم سختكوشی همراه با خوشبینی برای پیشرفت
بهرهگیری از توان حداكثری برای رشد علمی
استفاده حداقلی از امكانات و بهرهدهی حداكثری
ضرورت توجه به تقويت تعامل مثرر

ضرورت توجه همزمان به حوزه و دانشگاه بهعنوان عامل تمدنسازی

حوزه و دانشگاه بهمنظور تولید علوم
انسانی و هنر اسالمی و تأریر آن در
فرهنگ عمومی

ضرورت توجه به انتقال تجربیات دانشگاههاا و صانعت در حاوزههاای
هستهای و  ...به حوزههای ديگر تولید

ارتباط عمیق و ويژه میان صنعت و

ضرورت توجه به ارتباط علوم با يكديگر و صنعت

دانشگاه و دولت در شكلدهی به

ضرورت توجه به پیوند چرخههای تولید علم و صانعت در برناماههاای

چرخه علم و فناوری بومی

پیشرفت كشور
ضرورت توجه به تجربه كشورهای توسعهيافته در بررسای پديادههاا در
تولید علم
ضرورت توجه به تجربه كشورهای توسعهيافته در تولید اليههای علمای
و تبديل آن به فناوری
ضرورت توجه به چرخه علمی كشورهای توسعهيافته باه فنااوریهاای
روز
ضرورت توجه به بهرهگیری از مزيات هاای ماديريت علمای غارب در
طراحی توسعه علمی كشور
تقويت روحیه تعامل با ديگران در توسعه علم

بهرهگیری از تجربیات كشورهای
موفق در عرصه تبديل علم به فناوری

مضامین
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مفاهیم

مقوالت

ضرورت توجه به علوم انسانی به عناوان يكای از عوامال اصالی اقتادار

ضرورت توجه به توسعه و بومیسازی

مضامین

هنر و علوم انسانی كاربردی و

علمی
ضرورت توجه به علوم اجتماعی بهعنوان زمینهساز اصلی اقتدار علمی

متناسبسازی رشتههای آنها با نیازهای
واقعی كشور و تأریر آن بر فرهنگ عمومی

ضرورت توجه به هايتک باهعناوان بساتر پیوناد صانعت و دانشاگاه در
وصول سريع به اقتدار علمی
ضرورت توجه دولت در سیاستگذاریهای اولويت دار علمی و صنعتی

حمايت از صنايع ريسکپذير منطبق
بر علوم و فناوریهای نوين

در هايتک و تأریر سريع آن در اقتدار علمی
ضرورت توجه به سطحبندی دانشگاهها و صانايع در صانعت هايتاک و
تولید فناوری و تخصصهای وابسته
ضرورت توجه به چرخه ارزشساز علم و رروت و قدرت
ضرورت توجه به تجربه علم بومی و چرخه ارزشساز در دنیا
ضرورت توجه و مراقبت از چرخه ارزشساز در مديريت كالن جامعه
ضرورت توجه به تبديل دستاوردهای علمی به فناوری ها و فنااوری باه
محصول عینی
ضرورت توجه به بهرهگیاری از دساتاوردهای علمای حاوزه دفااعی در
حوزه اقتصادی و تأریر آن در اقتدار ملی
ضرورت توجه به تبديل دستاوردهای علمی باه فنااوری و فنااوری باه

توجه به زنجیره علم و فناورى (ايده
و فكر ،سپس علم ،فناورى و تولید و

نوعآوری و چرخه

بازار)

ارزشآفرين

محصول عینی و تأریر آن در اقتصاد و فرهنگ و اقتدار ملی
ضرورت توجه به تبديل دستاوردهای علمی به فناوری ها و فنااوری باه
محصول عینی و تأریر آن در اقتدار علمی
ضرورت توجه به میزان پیشرفت در فناوریهای نو و تأریر آن در چرخه
ارزشساز علم و رروت و قدرت در اقتدار ملی
ضرورت توجه به توسعه علم بومی بر اسا

نیاز جامعه

ضرورت توجه به اولويتبندی در تولید بر اسا

نیازهای اولويتدار در

جامعه

انطباق نوآوری علمیِ مبتكرانه و
سازنده متناسب با نیاز جامعه

داشتن اطلس نیاز در هر سازمان بهعنوان بخشی از برنامه علمی
ضرورت توجه به حلقههای ارزشساز علم
ضرورت تدوين چرخه علمی كشور و توجاه باه فرايناد چرخاه علمای
كشورهای توسعهيافته

ايجاد چرخه ارزشساز علم و رروت
تأریر آن در پیشرفت علمی
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مفاهیم


مقوالت

مضامین

ضرورت توجه به چرخه ارزشساز (تبديل علم به فناوری ،فنااوری باه
تولید ،تولید به رروت) در تولید اقتدار ملی
ضرورت توجه به همبستگی حلقههای چرخه علمی كشور
توجه در طراحی فراينادهای فنااوری و ناوآوری در ماديريت خودكاار
چرخه ارزشساز
ضرورت توجه به ارتباط هماهنگ فرايندهای چرخه ارزشساز
ضرورت توجه به تالش در تولید علم و فرايندهای ارزشساز آن
ضرورت توجه به شكلگیری نظام نوآوری در چرخه ارزشساز ايده باه
رروت و تأریر آن در اقتدار ملی
ضرورت توجه به شاخصهاای تجااریساازی محصاوالت تولیادی باا
مديريت متمركز و تأریر آن در اقتدار علمی
ضرورت توجه همزمان به حوزه و دانشگاه بهعنوان عامل تمدنسازی
ضرورت توجه به تقويت تعامل مثرر

ضرورت شناسايی زمینههای انفعال در مسیر رشد علمی جامعه

حوزه و دانشگاه بهمنظور تولید علوم

ضرورت توجه به تأریر متقابل پیشرفت علمی در جامعاه و تاأریر آن بار

انسانی و هنر اسالمی و تأریر آن در

اعتماد ملی و تبديل آن به فرهنگ عمومی و تأریر آن بر اقتدار ملی
برخورد فعال در حوزههای علمی
توجه به روند تأریر علم بر فرهنگ جهانی
تولید علم و فناوری بر اسا

سند چشاماناداز عااملی در تمادنساازی

فرهنگ عمومی ،برنامهريزی برای تحقق
آرمانهای متعالی انقالب اسالمی ايران و
احیای تمدن عظیم اسالمی با حضور
سازنده ،فعال و پیشرو در جهان بهصورت
همهجانبه در علم

منطقهای
فناوری زمینهساز تغییرات فرهنگی جامعه

مرجعیت علمی و

تغییر فرهنگ درگرو تغییر رفتارهای اجتماعی جامعه

تمدنسازی

فناوری نرم از عوامل تأریرگذار در تغییرات فرهنگی جامعه
تقويت فرهنگ كار گروهی در جامعه
علم زيرمجموعه فرهنگ
ضرورت توجه به شاخصهاای تفكار فلسافی و عقالنیات اساالمی در
اقتدار علمی
توجه به رويكرد دينی در تولید اقتدار علمی
علوم اجتماعی زمینهساز اقتدار ملی
ضرورت توجه به تبیین و برجستهسازی دستاوردهای ماديريت جهاادی
برای عموم مردم و تأریر آن در تبديل به فرهنگ عمومی و اقتدار ملی

گسترش فرهنگ در مسیر تولید علم
با بهرهگیری از فرهنگ غنی اسالمی
– ايرانی
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مفاهیم

مقوالت

ضرورت تحول در نظام علمی كه سیستم در خدمت استاد باشد

ضرورت توجه به علم ،عالم ،محیط

ضرورت ارتقاء جايگاه عالم در جامعاه و توجاه باه تأریرگاذاری آن در

علمی و دانشجويان بهعنوان عامالن

فرهنگ عمومی

مضامین

رشد علمی

علم و فناوری هم عامل خودكفايی و هم عامل ارتباط با دنیا
ضاارورت توجااه بااه كسااب تخصااصهااای علماای موردنیاااز از دنیااا و
پیادهسازی و تبديل اين روشهای علمی به مهارت در كشور
ضرورت توجه به نحوه استخراج در بهرهگیری از مزياتهاای ماديريت
علمی غرب و تطبیق آن با متون اسالمی در طراحی توسعه علمی كشور
ضرورت توجه به اصل تبادل در نظام تعامالت جهانی باهعناوان عااملی
برای اقتدار ملی
ضرورت توجه به ارتباطات و تعاامالت باین المللای در تساهیل تحقاق
برنامههای پیشرفت علمی
ضرورت توجه به بهرهگیری از ظرفیتهای تجربه علمای دنیاا در ساايه
تقويت روابط علمی با مجامع علمی دنیا
ضاارورت توجااه بااه شاااخصهااای تولیااد علاام در كشااور بااه نساابت
شاخصهای جهانی و تأریر آن در اقتدار علمی
ضرورت توجه به پیشارفت هماهجانباه در هماه علاوم و تطبیاق آن باا
شاخصهای جهانی پیشرفت علمی و تأریر آن در اقتدار علمی

ديپلماسی علمی
تعامل فعال با مراكز علمی دنیا و

(تعامالت و

الهامگیری از دستاوردهای آنان

ارتباطات علمی
بینالمللی)
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الگوی اقتدار علمی

نتیجهگیری:

اين تحقیق تالش كرده است كه از نگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به مفهاوم اقتادار ملای و
نقش اقتدار علمی در تحقق آن نگريسته و در ادامه با بهره از نظر نخبگان ،راههای حصول و ارتقای
آنها را برشمرده و با پیوند مجدد با فرمايشات معظم لاه ،الگاويی ارائاه نماياد كاه در آن باهطاور
مشخص عوامل حصول به هدف كه همان ارتقای اقتدار ملی است ،بیان شود .در ادامه با رجوع باه
نظر نخبگان ،عواملی كه در ارتقای اقتدار علمی دخیل بوده مورد مداقه قرار گرفته و با روش علمی
خاص خود مفاهیم مثرر آن توصیف و تعیین گرديد .آنچه از طی مراحل فوق حاصل گرديد ،تأكید
تمام خبرگان بر حصول به اقتدار ملی از طريق ارتقای اقتدار علمی بوده و هر ياک از ايان اسااتید،
راههای ارتقای آن را از زاويه نگاه خود احصاء كرده و بدان پرداختند .در نهايات ،الگاوی حاصاله
مشتمل بر مواردی شد كه در مجموع ،عوامل نیل به هدف را در پنج زمینه مشخص كرد كه عبارتند
از عوامل علی ،عوامل واسطهای ،عوامل زمینهای ،عوامل راهبردی و نهايتاً عوامل پیامدی .باا توجاه
به اينكه الگوی سیستمی به تمامی مسائل و فرآيندها و فعالیتها بهعنوان يک سیستم مینگرد ،لاذا
سهگام مهم آن ،دادههای ورودی به سیستم ،فرآيندهای اتفاق افتااده در سیساتم بار روی دادههاای
ورودی و نهايتاً خروجی سیستم است كه قطعاً در هر سیستمی عالوه بر اين سه دسته عوامل اصلی
و تأریرگذار دو دسته ديگر عوامل يعنی عوامال واساطهای ياا تساهیلكنناده و عوامال زمیناهای ياا
تعديلكننده مزاحم نیز وجود دارند كه نمیتوان از آنان چشمپوشی كرد.
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حال اگر بخواهیم به تبیین الگوی بهدستآمده از تحقیق بپاردازيم ،ابتادا باياد از عوامال علای
شروع كنیم كه میتواند علت اصلی در تحقق هادف ماا يعنای اقتادار ملای باشاند كاه مهامتارين
مثلفههای بهدستآمده برای عوامل علی در راستای تحقق اقتدار ملی در اين تحقیق عباارت بودناد
از تحول در علوم با تأكید بر علوم انسانی ،پیشرفت مستمر علمی ،نوآوری و چرخه ارزشآفرين.
دسته دوم از عوامل تأریرگذار بر تحقق اقتدار ملی عوامل زمینهای میباشند كه در واقع بسترساز
ظهور عوامل علی در عرصه جامعه و كشور جهت محقق شدن اقتدار ملی میباشند كاه مهامتارين
مثلفه بهدستآمده برای عوامل زمینهای در اين تحقیق عبارتند از زمینهسازی و حمايت از ناوآوری
علمی ،ديپلماسی علمی و مديريت جهادی علمی.
دسته سوم از عوامل تأریرگذار بر تحقق اقتدار ملی ،عوامل واسطهای میباشند كه در واقع نقشی
مستقیم در جهت محقق شدن اقتدار ملی ندارند و بیشتر نقشی واسطهای دارند و هرگز نمیتوانناد
جايگزين عوامل علی يا زمینهای گردند؛ اما در ايجاد و پیشبرد آنها مثرر میباشاند كاه مهامتارين
مثلفههای بهدستآمده برای عوامل واسطهای در اين تحقیق عبارتند از بومیسازی و اسالمیساازی
علوم انسانی.
دسته چهارم از عوامل تأریرگذار بر تحقق اقتدار ملی ،عوامل راهبردی هستند كاه باا توجاه باه
تعريف راهبرد كه عبارت است از بهكارگیری كلیه ابزارها و امكانات موجود جهت محقاق سااختن
هدف موردنظر ،اين عوامل میتوانند در تحقاق اقتادار ملای تاأریر مهام و بسازايی داشاته باشاند.
شناسايی و بهكارگیری اين عوامال باه عوامال مختلفای ازجملاه هاوش و درايات مسائولین نظاام
برمیگردد .مهمترين مثلفه بهدستآمده بارای عوامال راهباردی در ايان تحقیاق عباارت اسات از
پیشرفت مستمر علمی.
سرانجام ،دسته پنجم ،عوامل پیامدی اقتدار ملی میباشند كه همانطور كه در الگوی شاماتیک
تحقیق آمده است حاصل عوامل علی و مثلفهای آن بهعنوان ورودیهای سیستم و همچنین عوامال
زمینهای و واسطهای بهعنوان بسترساز و تسهیلكننده فرآيند سیساتم و عوامال راهباردی باهعناوان
فرآيند مثرر و تأریرگذار بر ورودیهای سیستم سبب میگردد كاه خروجای سیساتم تحات عناوان
پیامدها حاصل گردد كه برآيند كلی آنها همانا تحقق اقتدار ملی بهعنوان نتیجه غائی سیستم اسات.
مهمترين مثلفههای بهدستآمده برای عوامل پیامادی در ايان تحقیاق عباارت بودناد از مرجعیات
علمی و تمدن سازی در سطح منطقه و جهان اسالم.
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از طرف ديگر ،پس از آنكه راههای تحقق اقتدار علمی در الگوی نهايی مشخص گرديد ،ساثال
مهم ديگری مطرح میشود و آن اينكه چه رابطهای بین اقتادار علمای و ماديريت جهاادی وجاود
دارد؟ از آنجا كه برابر روش ذكر شده برای پاسخ به سثاالت اين پژوهش بايد باه نظار نخبگاان و
مصاحبهشوندگان مراجعه شود ،بنابراين ضمن نگاه مجدد به دادههای گاردآوریشاده و تعمیاق در
نظر اساتید محترم ،رابطه بین ابعاد ذكرشده مورد واكاوی قرار گرفت كاه نتاايج حاصال باه شارح
استخراج گرديد:
از مجموع دادهها و مفاهیم ارائه شده در اين مقاله 30 ،مفهوم و  4مقوله بهطور مستقیم و اخص
به مديريت جهادی علمی اشاره كرده است .ايجاد بصیرت و عدم غفلات باین كاارگزاران نظاام از
وجود دشمن ،ترويج خودباوری و استقامت در برابر وابستگی و يأ

در محیط دانشگاه ،گساترش

فرهنگ جهادی در عرصههای علمی و باالخره علم جهادی ،علام برخاساته از اجتهااد و تاالش؛ 4
مقوله مستخرج از مصاحبه با جامعه آماری اين پاژوهش در زمیناه ماديريت جهاادی علمای باوده
است .همچنین در نظر گرفتن راهكارهای الزم و آينده پژوهانه در برابر ابعاد مختلف تهديد ،ايجااد
باور به توانمندیهای علمی داخلی ،ضرورت توجه به بهرهگیری از شاخصهای ماديريت جهاادی
در حوزه علم و فناوری و تأریر آن در اقتدار ملی ،ضرورت توجه به ارائه الگوی ماديريت جهاادی
علمی بومی با رعايت اولويت در تأمین نیازهای جامعه و تبديل آن به فرهناگ عماومی و تاأریر آن
در اقتدار ملی و ضرورت توجه به خصوصیات فردی مديران در گسترش روحیه جهاادی و جهااد
علمی در دانشگاهها از جمله مفاهیم كلیدی در دادههای به دسات آماده از مصااحبه باا اسااتید در
خصوص مديريت جهادی علمی میباشد.
پیشنهادات:
 مديريت هدايت جريان علمی كشور در اختیار افراد انقالبی ،متخصص و متعهدی قرار بگیردكه مبانی نظری مديريت جهادی آشنايی و اعتقاد كامل داشته باشند.
 حفظ و ارتقای سرعت پیشرفت علمی در كشور. عنصر علم و استفاده از روشها و يافتههای علمی وارد تمامی حوزهها شده و با اتكای به آنمسائل كشور مديريت شود.
 به هزينهكرد در امور علمی و تحقیقاتی بهعنوان سرمايهگذاری نگريسته شده و تقويت شود. حفظ امنیت و حفاظت از اطالعات علمی و دانشمندان كشور. -اهمیت علم و تالش و جهاد در راستای ارتقای وضعیت علمی در كشور تبديل به گفتمان شود.
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 -بر اسا

نقشه جامع علمی كشور ،تولید علم بومی تقويت و ارتقاء يابد.

 شعار «ما میتوانیم» تقويت شود. پیشرفت علمی ،فنّاورانه و فرهنگی ،همگام و همسو با يكديگر توسعه و هدايت پیدا كند. به توزيع علم بهاندازه تولید علم اهمیت داده شود و مراكز علمی در راستای انجام ايان مهامبرنامه داشته باشند.
 نسبت به فلسفه علم با رويكرد دينی و انقالبی نظريهپردازی شود. -الگوی پیشرفت علمی غرب كالبدشكافی و متناسب با باورها و فرهنگ كشور ،بومیسازی شود.

 پژوهشكدههای جريان شناسی و غربشناسی در كشور تأسیس شود. به علوم انسانی و اجتماعی توجه بیشتری شود. سیاستگذاریهای علمی بهويژه در حوزه تجاریسازی علم و توسعه شركتهای دانشبنیانتدقیق شود.
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منابع:




قرآن كریم.
سايت امام خامنهای (مدظلهالعالی) قابل دسترسی درhttp://farsi.khamenei.ir :
طباطبايی ،سیدمحمدحسین ،)3173( ،المیزان فی التفسیر القرآن ،جلد ،30ترجمه سیدمحمدباقر
موسوی همدانی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ بیست و چهارم.



افشارنیا ،سعید و الهیاری فرد ،نجف ،)3111( ،تبیین جایگاه علم و فناوری (بررسی وضعیت
ایران و مقایسه آن با سایر كشورها) پیشنیاز اساسی تدوین استراتژی و ترسیم مسیر رشد



و بهبود نظام علم و فناوری ،تهران :كنفرانس بینالمللی استراتژیها و تكنیکهای حل مسئله.
امینی ،سیدجواد ،)3117( ،كنگره سراسری اقتدار علمی اقتدار ملی ،معاونت پژوهش و تولید
علم دانشگاه عالی دفاع ملی ،چاپ اول.



تقوی ،مصطفی ،)3117( ،درآمدی مبنایی و راهبردی بر الگوی اسممی -ایرانی توسعه علم
و فناوری ،فصلنامه علمی -پژوهشی روششناسی علوم انسانی ،سال چهاردهم ،شماره پنجاه و
ششم.




جوادی آملی ،عبداهلل ،)3174( ،شناختشناسی در قرآن ،جلد دوم ،دفتر انتشارات اسالمی.
جعفری ،محمدتقی ،)3113( ،طرح ژنوم انسانی ،تهران :مثسسه تدوين و نشر آرار عالمه
جعفری.



جعفری ،محمدتقی ،)3113( ،قرآن نماد حیات معقول ،مثسسه تدوين و نشر آرار عالمه
جعفری.



جعفری ،محمدتقی ،)3111( ،تحقیقی در فلسفه علم ،3111 ،مثسسه تدوين و نشر آرار عالمه
جعفری.




جهانتاب ،محمد ،)3111( ،بررسی مؤلفههای فرهنگی اقتدار ملی و نقش نیروهای مسلح در
آن ،فصلنامه دانش انتظامی ،سال هشتم ،شماره .4
جمشیديان ،هادی ،)3117( ،تولید علم و اقتدار علمی از دیدگاه مقام معظم رهبری ،دانشگاه
عالی دفاع ملی.





چالمرز ،آلن ،)3111( ،چیستی علم ،ترجمه سعید زيباكالم ،تهران :انتشارات سمت.
چیتیک ،ويلیام ،)3111( ،علم جهان علم جان ،مترجم :اصغری ،انتشارات تهران.
حافظنیا ،محمدرضا ،)3171( ،الگوی مناسب برای نظام بینالمللی ،تهران :فصلنامه دانشور،
سال هفتم ،شماره .31

الگوی راهبردی اقتدارملی بر پايه علم با تأكید بر مديريت جهادی 311








دهخدا ،علیاكبر ،)3177( ،لغتنامه دهخدا ،جلد دوم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

زرقانی ،سیدهادی ،)3111( ،مقایسه تطبیقی مؤلفههای قدرت جمهوری اسممی ایران با
كشورهای آسیای جنوب غربی ،تهران :مثسسه مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر.
عالم ،عبدالرحمن ،)3171( ،بنیادهای علم سیاست ،تهران :نشر نی.
فی

كاشانی ،محسن3431( ،ق) ،المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء ،دفتر انتشارات اسالمی،

الطبعه الثالثه.




فیروزآبادی ،حسن ،)3117( ،سخنرانی در كنگره سراسری اقتدار ملی ،تهران :داعا.
كاظمی ،علیاصغر ،)3171( ،روابط بینالملل در تئوری و در عمل ،تهران :نشر قومس.
گروه مطالعاتی دانشكده مديريت راهبردی ،)3117( ،طراحی الگو و راهبرد مرزشکنی دانش،
دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران :چاپ اول.



گروه مطالعاتی و تحقیقات راهبردی مجمع ،)3111( ،فناوری و قدرت ملی ،دانشگاه عالی
دفاع ملی ،تهران :چاپ اول.







گروه مطالعاتی دوره هشتم امنیت ملی ،)3133( ،راهبردهای نیل به اقتدار فرهنگی بهمثابه
اقتدار حقیقی جمهوری اسممی ایران ،دانشگاه عالی دفاع ملی.
مطهری ،مرتضی ،)3174( ،مجموعه آثار ،مجلد  ،31جلد دوم ،انتشارات صدرا.
مصباح يزدی ،محمدتقی ،)3173( ،آموزش فلسفه ،جلد اول ،تهران :چاپ و نشر بینالملل.
مصباح يزدی ،محمدتقی ،دروس فلسفه اخمق.
مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی ،مصوبه شاخصهای ارزيابی علم و فناوری
توسط شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه  139مورخ  3113/39/34ابالغ به شماره
/4711دش تاريخ ابالغ 3113/33/33 :گرفتهشده از سايت اينترنتی به آدر :
https://www.iranculture.org



واليتی ،علیاكبر ،)3139( ،فرهن

و تمدن اسممی ،دفتر نشر معارف ،قم :چاپ سیام.

 310فصلنامه امنیت ملی ،سال نهم ،شماره سی و يكم ،بهار 3131



