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 چکيده
ه عمران  از ووسر اذهران و اهردان نگانران  یاختالل برر رو جادیجنگ نرم است که با ا یهااز اشکال و مؤلفه یعلم نفوذ

 یاصرل یهااز مؤلفره یکریسراز جهت ارکران .مناسب اوگاذ شرود یبرای مقابله با آن باید راهاردها رو نی. از همشودیم یعلم

ها شرنا دشرمن در دان یساز برای مقابله با نفوذ علمارکان جهت نیپژوهش  ودو نیهدن ا ن یراهارد هستند. بنابرا نیودو یبرا

گام نگست  عناصرر و ابعراد  در .انجام شد  است یفیصورت کو از نظر نوع روش  به یمطالعه از نظر هدن  کاربرد نیاست. ا

انداز  اصرول ها  چشر زششدند و رسالت  ار ییمتون شناسا یو بررس یابا روش کتابگانه یمقابله با نفوذ علمساز ارکان جهت

روش نمونره کره بره ینظر در حوز  نفوذ علمرنفر از خارگان صاحب 12قرار گرفت. سپس با  یمورد واکاو یو اهدان راهارد

بیانیره   یگام بعردی برا اسرتفاد  از روش اجمراع خارگر در ت.فریصورت پذ قیانتگاب شد  بودند  مصاحاه عم دفمندگیری ه

 .شد نیودو یه با نفوذ علممقابل یبرا یها و مراکز آموزش عالچش  انداز و اهدان دانشنا  ت یمامور دیهای جد

را  یوذ علمرمقابلره برا نفر یراهاردهرا  یاو منطقه یمحل تیپس از وحلیل موقع ووانندیم یها و مراکز آموزش عالدانشنا 

و ( ی)مدظلره العرال یاالب امام خامنهارزشمند رهار معظ  انق یهاشهیاز اند یرویساز  با پارکان جهت نیکنند و بر اساس ا یطراح

 .ندهند دشمنان به اهدان خود برسند ز اجا  یانقالب یروین تیوقو
 

 ينفوذ علم ،يساز، مقابله با نفوذ علمارکان جهت ها:کليدواژه

                                        
 . استاد دانشنا  صنعتی مالک اشتر1

 استادیار دانشنا  و پژوهشنا  عالی دفاع ملی و وحقیقات راهاردی. 2

. دانش آموخته رشته مدیریت راهاردی دانشنا  و پژوهشنا  عالی دفاع ملی و وحقیقات راهاردی؛ نویسند  مسئول؛ 3

 armangeraei2@gmail.comرایانامه: 
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 مقدمه

دلیل دارا بودن مناب  طایعی  جغرافیایی و راهاردی  هموار  ووجه دشمنان را بررای نفروذ ایران به

نفروذ  .(1398)بیانات رهاری در دیدار مسئوالن نظام و میهمانران کنفررانس وحردت اسرالمی  به خود جلب کرد  است 

)سلسرله فروذ نررم اسرت وررین آن  نزیر شاخه جنگ نرم است و انواع مگتلفی دارد که یکری از مه 

ورین آنهرا نفروذ علمری . نفوذ نرم اشکال و ابعاد مگتلفی دارد که اصلی(1399گزارش های وحلیلی راهاردی 

صورت راهاردی با هردن ایجراد اخرتالل در نوع خاصی از نفوذ نرم است که به  نفوذ علمیاست. 

 و برازینران اصرلی عالمران  های نگانانهای قدرت کشورها بر روی ذهن  وفکرات و آرمانمؤلفه

ووانرد برا هردن وغییرر در کند. نفروذ علمری میهای کشورها جدا مید  و آنها را از آرمانکرومرکز 

هرای علمری کشرور و یرا   شناسرایی ظرفیتو حوزوی ننرش و افکار نگانان علمی و دانشناهی

 .(2016و همکاران   1)وینن باشدهای علمیایجاد اخالل در پیشرفت

ها و مراکز عل  و فناوری بگش زیادی از نگانان کشور را دربرگرفته است کره در دو شنا دان 

کنرد. برا بنیان نقش موثری را در آیند  کشرور ایفرا میسازی و راهاری اقتصاد دانشساحت وصمی 

ووان نگانان  محققین و کارشناسان یک کشور را نسات به نظرام آن بردبین کررد  و نفوذ علمی می

سرازی ها و اشکال مگتلف ماننرد شرعارهای جهانیارد گرو  مگالفان کرد. این نفوذ در قالبحتی و

کنرد های وحصیلی  ووسر  دشرمنان در کشرور شریوع پیردا میآموزش  دیپلماسی علمی و بورس

زا وار و پرود نظرام فرهننری  ای سرطان. نفوذ علمی همانند غد (1399)سلسله گزارش های وحلیلی راهارردی 

دسرت هرای انقرالب را بهکنرد و آرمران و ارزشصادی  سیاسی  اجتماعی و آموزشی را فلج میاقت

جهت  مقابله با آن ضرورت پیدا کرد  و باید برا ووجره بره هرر یرک از همینسپارد. بهفراموشی می

شیو  های نفوذ  راهاردهای مناسب مقابله نیز اوگاذ شود. الزمه اوگاذ یرک راهاررد مناسرب جهرت 

له با نفوذ  شناسایی قدرت و هدن دشمن  شناسایی نقاط ضرعف و قروت دشرمن  شناسرایی مقاب

هرای خرودی و نقاط ضعف نظام های خودی و اقدام بره بهارود آنهرا  شناسرایی نقراط قروت نظام

نحوی که بتواند ووطئه هرای دشرمن را در نطفره خراموش کنرد. راهکارهرای وقویت آنها است؛ به

صورت موردی برا ووجره بره شررای  و نفوذ علمی نیز وجود دارد که باید بهبسیاری برای مقابله با 

                                        
1. Vidgen 
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صورت وکی یا ورکیای در دستور کار مسرئوالن علمری و آموزشری و دسرتنا  نوع آرایش دشمن به

 های محاسااوی کشور قرار گیرد. 

ورین وظیفه نهادهای علمی  ووسعه و رشد عل  و فناوری برر اسراس مطالارات و نیازهرای مه 

الجرم در وعامل و همزیسرتی ونناونرگ   این نهادها بگشی از جامعه هستند از آنجا که جامعه است.

سازوکارهای وعامرل و همکراری الزم را فرراه   بایدبا جامعه بود  و برای وحقق فلسفه ذاوی خود  

شرکار  بره منجرر ووانردبرود  و می آنها قوتنقاط   گرچه از این نهادها سازند. ووسعه کمی و کیفی

نفروذ علمری را نیرز و های وهدیرد موازات خرود  زمینرهسازی شود  اما بهها و حتی فرصتفرصت

های الزم هرا  بسرترها و زیرسراختواسرطه برخری غفلتویژ  در شرایطی که بهسازد. بهفراه  می

سراز وریثیر مسرتقی  برر ارکران جهت کره یرت ایرن پرژوهش ازآنجرا اسرتماه فراه  نشد  باشد.

هرای فرردی و سرازمانی بررای   بررای کسرب آمادگیمقابله برا نفروذ علمرییری راهاردی گجهت

ور شرک النهای کت و سیاستشخواهد دا ماندن در برابر وفکرات دشمن و مصونمؤثرور مدیریت 

یرا  فرو است که ضعکند. هیچنین ضرورت انجام این وحقیق ازاینسازی میرا در این حوز  بومی

دن اقردامات شراهننی کارکردها و درنتیجره کر  اثرر مموجب ناه ی راهارد ازسفقدان ارکان جهت

هردن اصرلی ایرن پرژوهش های سراسر کشور خواهرد شرد. دانشنا  درنفوذ علمی سازی مصون

کشرور از طریرق  یهادشرمن در دانشرنا  یساز مقابله با نفروذ علمرطراحی و ودوین ارکان جهت

مقابلره برا های انداز و میموریت شدناال چیستی چاول بهدر سؤال  .استبه سه سؤال اساسی  خپاس

و نهایترا  مقابلره برا نفروذ علمری راهارردی  الندناال ودوین اهدان کو در سؤال دوم بهنفوذ علمی 

. ها اسرتمقابلره برا نفروذ علمری در دانشرنا ها و اصرول اساسری حراک  برر دناال وایین ارزشبه

ن واکراوی مارانی و اهردان یچنرمو ه نفروذ علمریستی حاک  بر دالبا بررسی اسناد با  منظوردینب

اسرایی شنرا مقابله برا نفروذ علمری ساز د  در ودوین ارکان جهتمهای عمحورها و مقولهالب  انق

هرا و انداز  میموریرت  اصرول  ارزششر ماادرت به وایرین چ  ک خارگان این عرصهمکرد  و با ک

وروان ها و اقدامات ایرن عرصره را میفعالیت  نجام این مه ود. با اشمینفوذ علمی دشمنان اهدان 

 دانشرناهیای را برین مردیران و کارکنران ترک و یکپارچهشافزا کرد  و درک و فه  مند و ه مهدف

از  ووانردمی های وحقیق حاضرریافتهدر واق    .ایدمفراه  ن دانشنا  الیبرای وداوم  پایداری و استی
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گیران اجرایرری کشررور برررای سررازان و وصررمی گذاری  وصمی طریررق کمررک برره جامعرره سیاسررت

کمرک بره افرزایش ظرفیرت  و ریزی جهت صیانت از جامعه علمی و مقابله با نفروذ علمری برنامه

های مناسرب سازی  و مشارکت فعال و مسئوالنه ذینفعان برای یرافتن پاسرخووانمندسازی  یکپارچه

سرازی  نداشرتن دلیل فقردان گفتمانقیق حاضرر  برهدر صورت عدم انجام وح شکبی . مفید باشد

کارهای مقابله با نفروذ علمری  ها و نیز را طرح راهاردی کالن  مشگص ناودن وظایف و مسئولیت

رحمانه نظام استکاار برا هردن وغییرر در ننررش و افکرار نگانران وهاج  بی همچنان کشور مورد

های علمی قررار و ایجاد اخالل در پیشرفت های علمی کشورعلمی و دانشناهی  شناسایی ظرفیت

 .خواهد گرفت

دهد و بره  نفوذ علمی را نشاند است  ضرورت استفاد  از مفاهی  صد در شاین پژوه  بنابراین

ریزی و داخترره و برنامررهپر دشررمن یسرراز مقابلرره بررا نفرروذ علمررارکرران جهت نیو ورردو یطراحرر

 کز علمی را فراه  کند.گذاری هرچه بهتر این موضوع در مقاصد مرامشیخ 

 مباني نظری و پيشينه پژوهش

 نفوذ

در  .(1395)مجیردی   نفوذ  شکلی از قدرت اسرت؛ امرا متمرایز از کنتررل  اجارار  زور و مداخلره

 هرای اسرتعمارگر در پیکرر اصطالح  نفوذ به معنای رخنه و حضور غیرمحسوس و خاموش دولت

 با آنهرا را بره دالیرل گونراگونی ندارنرد؛ برا هردن هایی است که ووانایی جنگ سرد و مقابلهملت

را بره  نفروذ 1995استحاله و ورود برای رسیدن به اهدان استعماری خرود اسرت. رابینرز در سرال 

عنوان سازوکاری برای اثرر گرذاری در دینرران وعریرف رساندن و بهمعنای ورود پنهان برای آسیب

 .(2012)ژنگ و ژانگ  کند می

قتصرادی های هویتی  سیاسی  فرهننری  اسازی پنهان است که موجب اختاللعنفوذ فراگرد اقنا

 و درویکرر  (  نفروذ را1394احمردیان و همکراران ) .(1394)اصرالنی و همکراران   و اجتماعی می شود

ور هلسر روشری بره جنرگ و وهدید از انواع یک هر اهدان کامل ویمین برای که  یاقداماو مجموعه

 نرگج انرواع از یرک هرر در پیرروزی وسری  و وسهیل سازی وهدید زمینه حداقل یا جنگ( و )از

   .کنند  وعریف میشود می اجرا و ریزیطرح
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 نفوذ علمي

اهردان  نفوذ علمی در ابتدا بعد از جنگ جهانی دوم  ووس  ژنررال مارشرال جررا کالترد برا  

انی در نیازمنرد نگانر اقتصادی مطرح شد. او معتقد برود بررای امنیرت و رونرق اقتصرادی آمریکرا 

سرازی های بازار آزاد را در کشرورهای خرود  نهادینره و پیاد های مگتلف هستند  وا سیاستکشور

ها پیردا کننرد. بنرابراین که محصوالت آمریکرایی بتواننرد راهری بره برازار آن کشرورنحویکنند؛ به

نران را مطرابق خواسرت اکررد ورا ایرن نگموضوع  نظام آموزشی آمریکا بایستی ورویای اوگراذ می

 آمریکا آموزش دهد. 

صورت راهارردی برا هردن ایجراد اخرتالل در نفوذ علمی نوع خاصی از نفوذ نرم است که به

د  و کررکرز هرای نگانران و عالمران ومرها بر روی ذهن  وفکرات و آرمانهای قدرت کشورمؤلفه

های معنای رسرو  در اندیشرهبرهنفروذ علمری در اصرل کند. ها جدا میهای کشورآنها را از آرمان

که فرد مورد نفوذ واقر  شرد   اعمرال  رفترار و افکراری را دنارال کنرد کره نحویعلمی و دینی به

وواند با هردن وغییرر در ننررش و افکرار نگانران علمری و نفوذ علمی میخواسته فرد نافذ است. 

. بره های علمری باشردشرفتا ایجاد اخالل در پییهای علمی کشور و دانشناهی  شناسایی ظرفیت

ورین نوع نفوذ  نفوذ از طریرق نگانران جامعره ورین و خطرناک( مه 1396نقل از ابدالی محمدی )

نحوی وربیرت شروند و آمروزش بایننرد کره مطرابق برا است؛ چرا که اگر نگانان یرک کشرور بره

شرکل ممکرن عمل کنند  نفوذ اقتصادی دشرمن بره بهتررین  وشدن فکر  باور های جهانیسیاست

 پیاد  خواهد شد.

 اهداف نفوذ علمي

 دناال دستیابی به اهدان زیر در کشور ما هستند:کارگیری نفوذ علمی  بهاصوال دشمنان با به

روی کارآمدن رهاران و مسئولین جدیدی که موافق آنها باشند: نظام غرب  -

نظام در  نادلیل کهنسالی  رهاران و مسئولین اصلی و بنیاننذارکند بهاحساس می

وواند با نفوذ در نگانان امروز  رهاران ها هستند و میحال کنار رفتن از مسئولیت

ای وربیت کند که گونهو مسئولین سیاسی فردای جمهوری اسالمی ایران را به

دست نشاند  آنها باشند و اوامر آنها را بدون هیچ پرسشی به حیطه اجرا درآورند. 
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انند بر روی ومامی افراد جامعه واثیر بنذارند و همنان را به وودانند که نمیآنها می

های دهند با نفوذ بر روی گرو سوی خود بکشانند؛ به همین دلیل احتمال می

ووانند با واثیرگذاری بر روی انتگابات  افرادی را خاصی از جوام  علمی می

 منتگب مردم جلو  دهند که در واق  منتگب خود آنهاست. 

 ی اعمال و اقدامات رهاران نظام در قاال قدرت کشور: قدرت یکخنثی ساز -

ظام د. نجامعه رابطه مستقیمی با میزان آگاهی نگانان و متگصصین آن جامعه دار

ای نگانان و متگصصین نسات به رهاران سیاسی داند اگر در جامعهغرب می

قدرت  ل وتقالبدبین شد  باشند  اعمال و اقدامات رهاران دلسوز جامعه در را  اس

 کشور را ندانسته خنثی خواهند کرد.

 والمی سازی اعمال و اقدامات رهاران نظام در قاال آگا  سازی جامعه اسخنثی -

ها و نیاسالمی و ایجاد دوگان -نظام غرب با نفوذ بر نگانان ایرانیجهانی: 

ان یرخواهند به جوامعی که وحت واثیر انقالب اسالمی اوناقضات بین نگانان می

ای برای اند وانمود کنند که انقالب و رهاری اسالمی نیز ثمر قرار گرفته

ری سازی رهاران جمهومستضعفان نداشته است )وا مستعمرات خود را در اثر آگا 

 اسالمی از دست ندهند(.

نحوی که کشور بازار هدن سازی بهفلج کردن وولید و خودکفایی کشور و وابسته -

ست؛ اخودکفایی هر کشوری متکی به نگانان و متگصصین آن آنها شود: وولید و 

وواند داند با نفوذ در نگانان  متگصصین و افراد اثرگذار مینظام غرب می

می های علمی را محدود کرد  و وولید را فلج کند وا نظام جمهوری اسالطرح

 .(1398ر  )دوستداایران برای وامین مایحتاا کشور مجاور به خرید از آنها باشد 

 اشکال نفوذ علمي

 افتد. وواند در اشکال مگتلفی اوفاقنفوذ علمی می
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های مسموم  نامناسب و متضراد التحصیالن علمی  با آموزشنگانان و فارغ :در شکل آموزشی

و  وعهد به وطن و عاری از بصریرتهای یک جامعه  وادیل به نگانان بینانه  بیها و آرمانباارزش

 ند.شونظام ارزشی می

ز هرا  اسرناد علمری مردنظر و نظرایر آن ابا معتار جلو  دادن معیارها  مالک :در شکل پژوهشی 

ها و وحقیقرات و مجرالت علمری کشرورهای اعتارار نشران دادن یافترهسو و از سوی دینر بییک

ها را وغییرر داد  و از ایرن وغییرر طور غیرمسرتقی  ذهنیرت اندیشرمندان و نگانران کشرورهدن  به

 کند. ها برای وابستنی علمی و فکری برای دستیابی به اهدان خود  استفاد  مینیتذه

عنوان هررا و هنجارهررای اسرراوید و دانشررجویان بررهعقایررد  وفکرررات  ارزش :در شررکل وربیترری 

شرود. برا وصرور اینکره وسروی مطلروب نفروذگر هردایت میهای آیند  جامعره بره سمتسرمایه

های مگتلف در سطح خانواد  ورا ملری و شور  دارای نقش و مسئولیتالتحصیالن علمی یک کفارغ

ووانند داشته باشند  بنابراین  شرکل دینرر نفروذ علمری در قالرب مردیریتی نیرز المللی میحتی بین

هرای جامعره باشرند. ووانند شرجاع  جهرادی  دلسروز و وفرادار بره ارزشمدنظر است. مدیران می

کننرد  افررادی ورسرو  وابسرته  هرا رشرد میسموم و ضد ارزشکه مدیران در یک فضای مهننامی

ووانرد های مردیریتی مین نفوذ علمی در قالبعالو  بر ای ها و نظایر آن خواهند بود.خائن به ارزش

هرای ناکارآمرد ووسر  مردیران   طرحین محدود کنند  و اجرای های نامناسب  وصویب قوانبا طرح

 .(2016)سهیلی  هد دیشرفت و صحیح به سمت زوال سوق های علمی را از سمت پفعالیت

 هاي مرسوم نفوذ علميشیوه

هرای هرای وحصریلی  طرحسرازی آمروزش عرالی میرزان بورسبا ووجه به اینکره جهانی       

ها را در برین دولرتمحرک  رویکردهای رقابتی و وجاری  استگدام و واادل دانشجویان و دانشکد 

در برین  هرا بررای نفروذ؛ نظام غرب از ومامی این طرح(2013)دویت  ش داد  است ها و مدارس افزای

های متعرددی دارد کره برا اسرتفاد  از کنرد. دشرمن بررای نفروذ علمری شریو نگانان اسرتفاد  می

 اند از:ها عاارتخود برسد. این شیو  های مگتلف بتواند به اهدانراهارد

ها برای باز کردن باب والش مقدم صف در آموزشی دیپلماسیدیپلماسی علمی:  -

 دو بین دیپلماویک رواب  که این از پیش حتی دارد  قرار گفت و گو بین دو کشور
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دیپلماسی علمی  زیر مجموعه دیپلماسی عمومی و ماتنی بر  .شود برقرار کشور

های قدرت و اطالعات و اروااطات است. این نوع دیپلماسی که متیثر از مؤلفه

هاست  بر اساس محتوای متنوع نند  اهدان و مناف  آشکار و پنهان دولتکویمین

دناال ایجاد وغییرات نساتا  انسانی و نظری(  بههای علومخود )عل  و فناوری   حوز 

پایدار در ووانمندی  باور و ننرش مگاطاان است. در واق  دیپلماسی علمی به مثابه 

ها )در ابعاد سگت و نرم( ماادرت تقدروی هوشمند به وولید قدرت برای دول

 (.1396)محمدی پور   ورزدمی

استای روواند به مثابه ابزاری سیاسی در اینکه چرا فرایندهای علمی و آموزشی می 

ورزی عمومی عمل کند  به ماهیت جهانی و وعاملی عل  و دانش اهدان سیاست

 ز ابزارهای آموزشی وافاد  شود و با استبستر وعامل ایجاد می گردد؛ عل  درباز می

یابد. بنابراین زمانی که ووسعه عل  و دانش در مجاری دانشناهی ووسعه می

ورزی نوین که همانا ایجاد اروااط با های سیاستگیرد و با مؤلفهسیاسی قرار می

ها یابد  در مسیر وامین اهدان دولتدینر ملل و نفوذ بر آنهاست  پیوند می

 .(1399  و پورهاشمی  )آهننر خواهد بود

در چارچوب دیپلماسی علمی  ودوین محتوای عل   وعامل با نگانان  جذب 

  ها بر عهددانشجویان و پژوهشنران سایر جوام  و همکاری علمی با دینر کشور

ها و ارائه هاست. اعطای بورس  ایجاد دانشنا   وجهیز مدارس و کتابگانهدولت

ا در این مسیر ی است که آناز جمله ابزارهایهای وحقیقاوی  آموزشی حمایت

 گیرند. کار میبه

  های بین المللیها  مراکز وحقیقاوی و سازماناعطای بورس وحصیلی: دانشنا  -

ای را برای جذب دانشجویان نگاه ارائه کنند های وحصیلی بسیار وسوسهبورس

خصوص ایران می و بهکنند. آنها با شعار آموزش راینان  نگانان کشورهای اسالمی

گردانند وا نتایج وربیت های خود برمیدزدند و پس از وربیت آنها به کشوررا می

شوند های آمریکایی فارغ التحصیل میخود را باینند. اکثریت افرادی که از دانشنا 
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ی رسند که با یک خطای آنها بدنههای مهمی میدر کشور خود به مقامات و مسند

 . (1397)مهدیان  زل خواهد شد نظام دچار وزل

سازی آموزش و پژوهش  خود نظام غرب با شعار جهانی های مشترک:طرحانجام  -

دهد می های مشترک بین دانشناهی و مراکز وحقیقاوی نشانطرحرا مشتاق به انجام 

اط سازی آموزش و آشنایی و حفظ اروادر حالی که نیت آنها از این منظور جهانی

ا بخواهد شنران  اساوید و دانشجویان نیست بلکه از این طریق میعلمی بین پژوه

ه چنوننفوذ بر محققین و نگانان بتواند بر ومامی ممالک جهان وسل  یابد و هی

  .(1399)آهننر و پورهاشمی   پیشرفتی که مان  بقای آنهاست صورت نپذیرد

وطن و وابسته به  وعهد  خائن بههای علمی و مسئولین بیچهر  سازی: آمریکا چهر  -

ی علمی  دلسوز و دارای نظام ارزشی معرفی های برجستهعنوان چهر خود را به

های مطرح و معتار عنوان دانشنا های خود را بهکند. یا در حالتی دینر دانشنا می

لی عهای اسالمی علمی والیغ کرد  و متاسفانه اساوید  دانشجویان و نگانان کشور

ها بر روی این نحوی که از طریق آنکشاند بهبه سمت آنها میالگصوص ایران را 

 . کند اشگاص نفوذ کرد  و جامعه علمی کشور را از وعهد و نظام ارزشی خود دور

لمی  ری عاعزام اساوید برجسته یا دعوت متقابل: آمریکا قصد دارد به بهانه همکا -

فرستد وا از این سالمی بهای ممالک اانشنا دی خود را به اساوید به ظاهر برجسته

 کند که ربیتطریق ه  بر روی دانشجویان و نگانان واثیر بنذارد و آنها را آننونه و

ر خواهد و ه  از اوضاع علمی و وحقیقاوی آن کشور خاردار شود وا بتواند دمی

 نیاز آن را خنثی کند. های علمی موردزمان مناسب فعالیت

هایی است که در اختیار عاوی یکی از برنامهفرصت مطالفرصت مطالعاوی یا شغلی:  -

های دانشناهی چه در داخل کشور و چه در دانشجویان دکتری در ومامی رشته

گیرد. در دور  فرصت مطالعاوی دانشجویانی که ووانایی باالیی در خارا قرار می

ازند های برور دنیا به مطالعه و وحقیق بپردووانند در دانشنا دانش پژوهی دارند  می

های مطالعاوی و نر  و درجات علمی خود را باال بارند. متاسفانه با کاهش فرصت
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باالی بیکاری فارغ التحصیالن دانشناهی در کشور  آمریکا دانشجویان و نگانان 

های های مطالعاوی و فرصتکشور را با عناوینی چون در اختیار قرار دادن فرصت

 کند.خواهد وربیت میننونه که میشغلی آنها را به سمت خود کشاند  و آ

های علمی مگتلفی در ها و همایشها: همه ساله نمایشنا ها یا نمایشنا همایش -

 ود را درشود. اکثر اساوید  نگانان و دانشجویان آثار علمی خسراسر دنیا برگزار می

قات اکثر دهند. گاهی اوها در معرض دید عموم قرار میها و نمایشنا این همایش

اند ولی در باطن روشی برای شناسایی ظاهر علمیها و همایشات بهاین نمایشنا 

ن گردند. پس از شناسایی نگانااساوید و نگانان کشور از سوی دشمن برگزار می

را  وعدادی از اشگاص نفوذی در همایش با نزدیک شدن به آنها واثیرات مگربی

های عل  و فناوری  وجب وزلزل پایهمقابله نشود مگذارند که اگر با آن روی آنها می

 در کشور خواهد شد.

ال های علمی: متاسفانه امروز  اکثریت اساوید و محققین برای باها و سمنانجمن -

ها و ی علمی خود در بین عموم خود را یکی از اعضای انجمنبردن وجهه

ها با اروااطاوی که بین منانج کنند. بسیاری از اینعرفی میهای علمی غربی مسمن

ووانند در حوز  نفوذ چنان قدرومند عمل نمایند که کنند  میاعضای خود برقرار می

 افکار و رفتار ومامی اعضا را کنترل و هدایت کنند.

 در 1921 سال در بار اولین برای سازیجهانی اصطالح سازی آموزش: جهانی -

 است واقعیت این از آگاهی از ناشی خود فعلی معنای شد و در وارد لغت فرهنگ

 اقتصادی نظام یک حداقل یا دهکد  جهانی و به یک است حال وغییر در جهان که

 هانتیننتون  ؛2007گلوبال   و 1)بلومشد  خواهد وادیل فرهننی اجتماعی و سیاسی  واحد 

  .(1998  ملههون و زینلر ؛2005 استینلیتز  ؛ 1975پستل   و مزارویچ ؛1972میدوز   ؛2005

سازی آموزش و نفوذ علمی را متاسفانه در اکثر مقاالت و مطالعات خارجی جهانی

اند و گاهی اوقات هویت ملی و ملی گرایی را سدی محک  با دید مثات ننریسته

                                        
1. Bloom 
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کنند که فضای سیاسی رایج ووصیه می هاتداند و به دولدر برابر وحقق این امر می

سازی دهند که وضاد بین هویت ملی و جهانی نحوی وغییردر کشور خود را به

. حتی در برخی از مقاالت به بازینران (2020)چو.چان هیسی  آموزش را از بین بارد 

های آموزش شود نسات به آموزش جهانی بدبین نااشند و زمینهسیاسی ووصیه می

های حقوق بشر و بین فرهننی را برای وقویت جوام  آزاد ماتنی بر ارزش

 .(2015نیکولسچو   1)راموناهای برابر ایجاد کنند فرصت

 سازارکان جهت

شرمار ورین مااحث و مراحرل مردیریت راهارردی بهساز یکی از مه ارکان جهتارکان جهت

های کلیدی  اصرول  اهردان انداز  ارزشهای بیانیه ماموریت  چش آید که شامل مفاهی  و مؤلفهمی

ورین بگش هر حرکت برود  و مانرای مه   سازور از ارکان جهتنظ. م(1396)زورق  هاست و سیاست

های هرر حرکرت ساز مانای فکری  اصول و ارزش. ارکان جهتاستجهت حرکت  اصالحاصلی 

وعره میموریرت  اهردان  اصرول و مسراز  مج. منظرور از ارکران جهتاسرتمنردی ش نظامالو و

منظرور از  ت.ناپذیر اسرهشرود  و خدهای اساسی است که در زمان و مکان جاری و ساری بارزش

 ؛نیرات و امیرال مروردنظر اسرتکنند   ه و بصیروی که محققشساز عاارت است از اندیارکان جهت

های وسریله آن بیرنش و وفکرر  نیرات و خواسرتهخواهرد بهی کره میشریعنی آن نظام فکری و بین

 .(1398)جاللی فراهانی   موردنظر را محقق کند

 مأموريت

 را نیبنیرادی اهردان واق  در. است سازمان آن وجودیک سازمان  رسالت و فلسفه میموریت ی

 . گوینرد یرتمیمور است  سازمان گیریشکل و پیدایش ساب و دارد عهد  بر جامعه در سازمان که

 و اسرتان سرازم میموریرتبیانیره دهند  شرکلوشریح کاربرد سازمان و فلسفه وجرودی سرازمان  

 برر ایظیفرهو چه و آمد  وجودبه نیازی چه رف  جهت در سازمان که است موضوع این دهند نشان

 . (1399دارد )احمدی   عهد 

 

                                        
1. Ramona 
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 اندازچشم

اسرت. د  از سرازمان در براز  زمرانی مشگصری از آینر یسریمای روشرن ازمان انداز سرچشر 

  انداز بیاننر نتایجی است که موسسه وحقق بگشیدن بره آن را در دراز مردت هردن قرراردادچش 

انداز . چشر سرتا «آنچره مری خرواهی  در آینرد  باشری »انداز شرامل به عاارت دینر چش  ؛است

 .(1393معمارزاد   ) آن است که شما چه باور و آرزویی برای آیند  سازمان خود دارید دهند نشان

 ارزش

مری های یک سازمان عاارت است از اعتقادات بنیادی یا حقایقی کره سرازمان آنهرا را گراارزش

ای سرازمان برا که هویت حرفه شودمیمعیارهایی . شامل شمارد و یا نسات به آنها حساس استمی

همان بایردها و  یک سازمان است وزیر بنای فرهنگ سازمانی ها  . ارزششودآن سنجید  میکمک 

یر شروند و وصروها و ماموریت سازمان بر مانای آنهرا وردوین میناایدهای سازمان هستند که آرمان

رفتار کارکنران در سرازمان را مرورد ووجره   هارزشاگیرد.  آیند  و مطلوب سازمان در آن شکل می

برا  ؛مانرای رشرد افرراد در سرازمان باشرد ؛شفان و قابل رویرت باشردها باید ارزشدهد. قرار می

 . (2019  1سو)ماروین افزا باشندهمسو و ه  باید نسات به ه  ؛انداز و اهدان سازمانی همسو باشدچش 

 فاهدا

امرا  دست آید و نتایج چه زمرانی بایرد حاصرل شروند؛گویند که چه چیزی باید بهها مینهد 

ک که در بطرن یر اردهر سازمانی هدفی د. کنندبیان نمی  یافت که چنونه باید به این نتایج دستاین

 دهند شراننارزشری کره  یرن اهردان شرامل اهردان. اشرد  اسرت پیچید  پراکنرد  بمراوسلسله

های سرازمانی نهرد وکند میالش های ارزشی هستند که سازمان برای رسیدن به آنها وفرضپیش

هرای گیریهتجو یا اهردافی کره  گذاردیکلی که ماهیت سازمان و مسیرهای حرکت آن را بنیان م

هرر ای درون هرای برنامرههای سازمان و واحدهای فرعی هر بگش و سرانجام ومامی فعالیتبگش

هرای   را نرسیدن به یک هرد برایشود. اهاردی گفته میرکند که به آنها هدن می واحد را معین 

وررین آنهرا ورین و مطمئنورین  کوورا شرود باصررفهمی الشوجرود دارد کره همروار  ور متعددی

 .(1398)دهقان   و مورداستفاد  قرار گیرند بمشگص  انتگا

                                        
1. Martinsuo 
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 سیاست 

ی ادار  و بررا اهای الزمها  رئوس مطالب و راهنممشیها  خ وشها  رسیاست  به معنی شیو 

در سلسرله مراورب مردیریت در جهرت رسریدن بره  ایفهدایت امور  ونظی  رواب  و اجرای وظر

ناایردها   ای از بایردها نابراین  سیاست بره زبران سراد  مجموعرهب .اهدان از پیش وعیین شد  است

وگراذ شرور اکا یسازمان و  ای ادار  خردمندانه امور در نهاد یاهایی هستند که برووصیه ها و اولویت

 .(2020)ووحیدی   شوندمی

 پيشينه پژوهش     

یاسری نفوذ در مهندسی محاساات نگانران س( پژوهشی با عنوان 1396علویان و محمدی راد )

ونرد بره اینکره ر با ووجره پژوهش در این انجام دادند.  با ویکید بر ایران «هویت»و نقش آن بر وغییر 

ها برای مقابله با وهدیدات ملری و فراملری متریثر از محاسراات ورزی دولتگیری و سیاستوصمی 

عنوان عراملی نگانان سیاسی جامعه است؛ به بررسی میزان نفوذ در محاساات نگانران سیاسری بره

اهد  مشرهای ووسرعه سیاسری نقرش برارز آن قابلمه  در پیشرفت و ثاات سیاسی که در شاخصره

هرای مرؤثر برر سراختار فکرری نگانران . هدن اصلی این پژوهش ارزیابی هویتپرداختاست؛ 

 ستی محاسراات ووانرردسرن  مهروی بردین .برودهای راهاردی سیاسی و ویثیر آن بر اوگاذ واکتیک

 دنروی دینررر ایفرا کایرانری از سر -نقرش مهمی در ثاات سیاسی از یکسو  و حفظ هویت اسرمی

 . (2017)علویان  

رخرورد برا راهاردهای غرب به رهاری آمریکا در ب( پژوهشی با عنوان 1396دولتی و همکاران )

ژوهش در ایرن پرانجرام دادنرد.  جمهوری اسالمی )با ویکید برر راهاررد سرازش و وغییرر از درون(

 راهاردهای دشمنان انقالب اسالمی پس از برجرام برا هردن پاسرگنویی بره دو پرسرش اساسری

ازش اسرت  سر: نگست آنکه آیا با وجود ووافق یادشد  که ناشی از پذیرش راهارد شودبررسی می

در  ماهیت دشمنی غرب به سرکردگی امریکا وغییر کرد  است؟ دوم آنکه راهاررد و هردن دشرمن

رسد دشمن ونهرا نظر میبا ووجه به اینکه  بهنتایج این پژوهش نشان داد که شرای  کنونی چیست؟ 

وذ قصرد دارد بره نفر طررحگیرری از مچنان ماهیت خود را حفظ کررد  و برا بهر با وغییر واکتیک ه

 (. 2017)دولتی   اهدان خود برسد
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یرن اانجرام داد.  نفوذ از منظر قرآن راهارد مقابله با جریانای با عنوان ( مطالعه1396بابایی )      

روش  فاد  ازکره برا اسرت  شد ه با هدن شناسایی راهارد قرآن در مقابله با جریان نفوذ ودوینعالطم

ریران مطالعه استقرائی و وحلیل محتروای اسرتداللی در قررآن نترایج زیرر بره دسرت آمرد؛ نفروذ ج

از نظر قرآن  نفروذ منفری جریرانی علیره  ؛وناسب اهدافش مثات و منفی استای است که بهدوطرفه

. حصرار بودن آن اسرت حق به رهاری ابلیس استکااری است. ویژگی بارز این شیو  نفوذ  ودریجی

ا  ایرن فرهننی راهاردی است که قرآن برای مقابله با خطوات شیطانی وایین کررد  اسرت. خاسرتن

 ویراماران میان عقل و قلب هماهننی برقرار است کره برا ارسرال پ  راهارد  عقالنی است که در آن

ت    بصریرن علر  نرافاوصیای الهی آن را عینیت داد  است. بندگان خدا با وقویت خداباوری  داشت

دینری و  دینی  پذیرش هدایت و النوهای الهی  باور به رسالت و خ  امرام  اسرتقامت برر گفتمران

ویرهرای نفروذ  خواهرد ووانسرت از آمراا کرری   های قررآنآموز از  داشتن ساک زندگی برخاسته

 .(1396)بابایی   شیاطین جنّی و انسی مصون بماند

آگاهی از قدرت نرم و نفوذ روسیه در با عنوان  ( پژوهشی2014) 1جورا سایمونس

 سازوکارهایها و ه به بررسی و وحلیل شیو مطالعاین انجام داد.  کشورهای حوز  بالتیک

  لتونی و لیتوانی(  پرداخته و با ی دریای بالتیک )استونینفوذ روسیه در سه کشور حوز 

ملکرد آن برای وغییر عقاید و آگاهی و ادراک شناسایی هدن روسیه برای نفوذ و نحو  ع

عمومی در این کشورها به این سوال که آیا مردم کشورهای حوز  بالتیک از این نفوذ و 

 .دهدقدرت نرم روسیه در کشورهای خود آگاهند یا خیر؟ پاسخ می

 وایین رسالت دانشنا  و دانشناهیان در مقابله با( در پژوهشی به 1392حسینی و جاهد )

یک رسالت جدید را برای مقابله با نفوذ نرم دشمنان در  مطالعهاین پرداختند.  جنگ نرم

 ریزان دانشناهی و سایر نهادهای مدیران و برنامهکرد: ها وایین و وعریف دانشنا 

پژوهشی  خدمات پشتیانی وایین رسالت دانشنا  و دانشناهیان در مقابله با جنگ  -علمی

ها با خودسازی و ی قشر دانشناهی فراه  آورند. اساوید دانشنا نرم حمایت مناسای برا

ای مداوم به بصیرت بگشی  وقویت قدرت وحلیل دانشجویان  و ارائه ی حرفهووسعه

                                        
1. Simons 
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ها  ابهامات دانشناهیان و عموم مردم بپردازند. ی و مستند به پرسشاللهای استدپاسخ

عنوان یکی از اهدان وهاج  چنین بهعنوان افسران خ  مقدم جنگ نرم  همدانشجویان به

فراوان در یادگیری عل  و  الشگری  وقویت قدرت وفکر  واست با پرسش الزمنرم دشمن 

های سیاسی  مذهای های وولید عل  و حل مسائل  پرهیز از افراط و وفری  در فعالیتروش

عاوی و الواد اطو اجتماعی  امیدواری و ننا  مثات و سازند  داشتن به آیند   یادگیری س

سواد فرهننی برای وحلیل درست مطالعات خود در فضای مجازی  همنشینی با علمای 

های ربانی و درس گرفتن از آنها در حوز  و دانشنا   دوری از سیاست زدگی و ابزار گرو 

 .های منحرن مذهای شدن  آماد  ایفای نقش صحیح در جنگ نرم باشندسیاسی یا فرقه

 ششناسي پژوهروش

ق مصراحاه کیفی و از طریر صورت  بهنظر نوع روش کاربردی و از  نظر هدن این پژوهش از

ای و میدانی استفاد  شرد. آوری اطالعات از دو شیو  کتابگانهمنظور جم شد. به با افراد مطل  انجام

مرد و در عمل آای از شیو  وحلیل محتوا و بررسری اسرناد باالدسرتی اسرتفاد  برهدر مطالعه کتابگانه

نرد برر اسراس فرایورویب کره روش میدانی نیز از مصاحاه با افراد خار  و مطل  استفاد  شرد. بردین

ژوهش پرموضروع ای و اسنادی  مفراهی  و موضروعات مرروا  برا لعه کتابگانهمطا ابتدا با  پژوهش

ا ه بعرد برحلرو مورد واکاوی قرار گرفت و ساختاری برای مصاحاه با خارگان وهیه شد. در مروایین 

سراز گرردآوری عمل آمد وا نظرات ایشان در خصوص ارکران جهتوعدادی از خارگان مصاحاه به

سراز ای و مصاحاه با خارگران  ارکران جهتشود. سپس محقق با استفاد  از نتایج مطالعات کتابگانه

یرت  ماموریره را ودوین کرد و در مرحله نهایی با استفاد  از اجماع خارگران ایرن ارکران شرامل بیان

وردوین  یمقابلره برا نفروذ علمر یبرا یها و مراکز آموزش عالانداز دانشنا اهدان  رسالت و چش 

 شد. 

غیراحتمرالی و صرورت مرورد اسرتفاد  در ایرن مطالعره جهرت مصراحاه بهگیری روش نمونه

ینش از گرز عارارترود  کار مریکه در مطالعات کیفی بره گیری هدفمندنمونه . وکنیکبودهدفمند 

. در ایرن اسرت های خاص وحقیقواحدهایی خاص ماتنی بر اهدان خاص مروا  با پاسخ به سؤال
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شروند بران نامیرد  میافررادی را کره مطلر  یرا درواز   ابعاد وحقیق و شیو  محقق براساس موضوع

  هستند.پیرامون موضوع وحقیق که دارای اطالعات مناسب و نساتا  کافی کند انتگاب می

و  اتیرادب دیرجهت وول تلف جامعه های راهاردی مگحوز  خارگان از نظراتژوهش  در این پ

 وجربهاحبصرکره  هسرتندارشرد  رانیمداساوید و  خارگان  نی. اشداستفاد   سازارکان جهت  یونظ

صرورت هدفمنرد بهق وبا مشگصرات فراولیه جامعه خار   .دارند یراهارد دیو عالو  بر آن دبود  

رسری اه ساختارمند با استفاد  از یرک پرسشرنامه محقرق سراخته کره حاصرل بربود. مصاحنفر  12

و  ساز برر اسراس مطالعرهای بود با خارگان انجام شد. پرسشنامه محقق ساخته ارکان جهتکتابگانه

انداز  سیاسرت  اهردان و بررسی ادبیات و نظرات خارگان  شرامل پرنج مقولره ماموریرت  چشر 

 اشرااع حرد به لعهمطا اساسی عناصر که یافت ادامه زمانی وا هامصاحاه عهمطال این ها  بود. درارزش

نکننرد و ایرن  اضرافه هراداد  بره چیزی دینر مطالعه در کنندگانمشارکت که زمانی وا یعنی برسند؛

حرداکثر  سال و45نفر از خارگان وحقق یافت. سن مصاحاه شوندگان حداقل  12مه  با مصاحاه با 

ان سال بود. وعردادی  از مصراحاه شروندگ 40وا  5ای ایشان بین ه فعالیت حرفهسال بود و سابق 68

ها انشرنا داز اعضای هیات علمی دانشنا  و وعدادی نیز از مدیران ارشد حوز  مطالعات راهارردی 

 بودند. 

 روش و منطقری استدالل رای وحلیل ازها وحلیل شد. بپس از اجرای مصاحاه محتوای مصاحاه

شرد.  شرروع صاحاهمها با اولین ورویب که وحلیل مصاحاهبدین. شد استفاد  بندیقولهم و کدگذاری

و  سرازیپیاد  پس روی کاغرذسرشوندگان ضا  شد  و ها پس از کسب اجاز  از مصاحاهمصاحاه

 عاارت بود از: مراحل کدگذاری. کدگذاری شد در نهایت

و  پژوهشنر ووس  بار  صورت دقیق و چندهبهای پیاد  شد  مطالعه متن مصاحاه -1

با  احساس و با هدن رسیدن به ووافق در درک کنندگان ووصیفات شرکت بررسی

 کنندگان. مشارکت

 ها همصاحا متن ساز ازارکان جهت با جمالت مروا  و استگراا واژ  ها -2

ها و استگراا شد  از متن مصاحاه جمالت از هر یک مفهوم بگشی به -3

 دست آمد  های بهدر قالب موضوعی و مضمون شد  بندیدسته معانی سازماندهی
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انداز جهت های ماموریت  اهدان  رسالت و چش در نهایت محقق اقدام به ودوین بیانیه

دست آمد  کرد و طی های موضوعی بهها با استفاد  از مقولهمقابله با نفوذ علمی دانشنا 

وریت  د  مامبیانیه جدید وایید شجلساوی با خارگان و با استفاد  از روش اجماع خارگی  

لمی فوذ عها و مراکز آموزش عالی برای مقابله با نانداز دانشنا اهدان  رسالت و چش 

 نهایی شد.

 های تحقيقوتحليل و یافتهتجزیه

ها  براساس وحلیل محتوی اسناد و اطالعات جمر  آوری و وحلیرل شرد  حاصرل از مصراحاه

یرر احصرا اکز آموزش عالی در مواجهه با نفوذ علمی برابر شرکل زها و مرساز دانشنا ارکان جهت

 شد:

 
 الي در مواجهه با نفوذ علميعها و مراکز آموزش ساز دانشگاه. ارکان جهت1شکل 

 

  نظر در جدول زیر ارائه شد  است.ها با خارگان صاحبآمار کمی وحلیل محتوای مصاحاه
 با خبرگان ها. آمار کمي تحلیل محتواي مصاحبه1جدول 
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 شود:در ادامه بطور مفصل به وشریح هر یک از این ارکان پرداخته می

 :ها و مراکز آموزش عالی جهت مقابله با نفوذ علمی دشمنانانداز و ماموریت دانشنا چش 

به اطالعات و دانرش فعلری گرایانه آن سازمان با ووجه ننری واق انداز یک سازمان  آیند چش 

پذیری است که سرازمان بره سرمت از یک بیان صریح از جاینا  امکاناندهمان سازمان است. چش 

انداز و ماموریت هرر سرازمانی منحصرر آن حرکت می کند و امید است در آیند  به آن برسد. چش 

وعداد  معرن بندی موضوعدسته موضوع ردیف

 خارگان

 INTSTR 10 هاقوت داخلی شناسیمحی  1

 INTWE 10 هاضعف

 EXTOP 10 هافرصت خارجی

 EXTTHR 10 هاوهدید

 MISSION 9 ماموریت سازارکان جهت 2

 VISION 9 اندازچش 

 NATPOLI 9 در سطح ملی هاسیاست

ر سطح د

 الملیبین

INTERPOLI 9 

آرمان و 

 اهدان

 SHORT کووا  مدت
GOAL 

9 

 LONG GOAL 9 بلند مدت

 INTVALUE 9 در سطح ملی هاارزش

در سطح 

 الملیبین

INTERVALUE 9 

 NEGSTRA 10 راهاردهای سلای راهاردها 3

 POSSTRA 9 راهاردهای ایجابی

های شاخص 4

 عملکردی

 QUANINDEX 5 کمی هایشاخص

 QUALIINDEX 4 های کیفیشاخص
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ومرامی اطالعرات دربرار  فرد بود  و هدن یا علت وجود سازمان را بیان می کند که دربردارنرد  به

 ها در سازمان است.ها و سوگیریارزش

انداز و ماموریرت آن سرازمان دهی به کارکنان هر سرازمان چشر علت وحدت هدن و هویت

هرا  اعتقرادات و انداز و ماموریت سازمانی هویت سازمان بود  و ومرامی آرماناست؛ در واق  چش 

ن انداز و ماموریت با وعریف زمینه فعالیت سرازماچش شعارهای سازمان در آن قابل مشاهد  است. 

نشران  ها  مسیر پیشروی سازمان را جهت پیمودن برای دسرتیابی بره اهردان سرازمان بره کارکنران

 دهد. می

انداز و ماموریرت همران سرازمان خرود را برا فرآینردهای کارکنان هر سازمانی با ووجه به چش 

انداز و ماموریرت در جهت دستیابی بره اهردافی کره چشر گیرند و سازمانی وفق داد  و جهت می

انداز و ماموریت هرر یرک از وظرایف دارند. چش اند  براساس وظایف خود گام برمیوعریف کرد 

 کند.یکارکنان را وعیین و معنای الزم برای کار در یک سازمان خاص را برای آنها فراه  م

ها و مراکز آموزش عرالی کشرور انداز دانشنا  ها  چشبراساس وحلیل محتوای اسناد و مصاحاه

 های زیر باشد.جهت مقابله با نفوذ علمی باید دارای ویژگی

 در اولویت داشتن جامعیت علمی جهانی؛ -

 ووجه به عل  بومی؛ -

 الهام بگشی جهان اسالم؛ -

 های نفوذ؛داشتن استحکام کافی در برابر انواع شیو  -

 ر سطح جهانی؛ی علوم اسالمی دوالش در جهت اشاعه -

 های علمی کشور؛ها و زیرساختسازی فناوریوقویت و بومی -

 پژوهشی؛_داشتن عدالت آموزشی و برابری دستیابی به امکانات آموزشی -

 افزایند  اقتدار کشور در برابر دشمنان. -

ها و مراکرز آمروزش عرالی بایرد ها  ماموریت دانشنا براساس وحلیل محتوای اسناد و مصاحاه

ای که نفروذ گونهسمت دستیابی به مرجعیت علمی جهانی سوق دهد بهای باشد که آنها را بهگونهبه
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اسرالمی را در ومرام دنیرا  -علمی دشمنان را غیرممکن کرد  و با نفوذ علمی متقابرل  علر  ایرانری 

 (.2ورویج کند )شکل

 
 علميله با نفوذ ها و مراکز علمي در مقاباههاي مأموريت دانشگ. مؤلفه2شکل 

 

 :ها و مراکز آموزش عالی جهت مقابله با نفوذ علمی دشمنانهای دانشنا ارزش

کننرد. آنهرا اصرولی ها و باورهای سازمان همان چیزی است که دینران آن را مشاهد  میارزش

یرار اس آن معهستند که وعیین می کنند کجا  وقت  انرژی و پول را سازمان باید هزینه کنرد و براسر

 اند از:های سازمانی عاارتت ارزشاند. برخی از خصوصیاها در سازمانگیری ثابت وصمی

 شفان و قابل فه  باشد؛ -

 افزا باشد؛سو و ه ه  -

 با اهدان سازمان مروا  باشد؛ -

 در وحت هیچ شرایطی نتوان از آنها وگطی کرد؛ -

 در برابر اکثریت اشکال نفوذ علمی استحکام کافی را داشته باشد؛ -

 ن اسالم و فرهنگ عامه جامعه مغایرت نداشته باشد.با دین مای -

مشرگص  طور دقیرق شناسرایی وهبه طور کلی در بیانیه ارزش های سازمان ها سه چیز بایرد بر

 شود:

 مردم و جمعیت وحت پوشش سازمان و نحو  رفتار با آنها؛ -
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  ؛گیری و خدمات ارائه شدوشریح فرآیندها  نحو  ادار  سازمان  چنوننی وصمی  -

 لکرد سازمان براساس انتظارات مربوط به مسئولیت سازمانعم -

ها و مراکرز آمروزش عرالی هرای دانشرنا ها  ارزشبراساس وحلیل محتوای اسرناد و مصراحاه

 های زیر باشد:کشور در مواجهه با نفوذ علمی باید دارای ویژگی

 مشارکت عوامل موثر در مقابله با نفوذ علمی؛ -

 ه ی علوم اسالمی و نفوذ علمی متقابل؛مشارکت عوامل موثر در اشاع -

 های برابر آموزشی و پژوهشی؛ایجاد فرصت -

 (.3ایجاد پیوند بین دانشنا   صنعت  حوز  و جامعه )شکل  -

 

 
 ها و مراکز علمي در مقابله با نفوذ علميهاي ارزش دانشگاه. مؤلفه3شکل 
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 :می دشمنانعالی جهت مقابله با نفوذ عل ها و مراکز آموزشاهدان دانشنا 

یرزی چومامی سواالت مربوط به سازمان اع  از اینکره سرازمان دنارال چره  اهدان  پاسگنوی

های سازمان چره خواهرد برود؟ و ... اسرت. رود؟ نتیجه نهایی فعالیتاست؟ در چه جهتی پیش می

انداز خرود ورالش اهدان مقاصدی هستند که سازمان با رسیدن به آنها  برای وحقق رسالت و چش 

کند. بدون هدن  مسیر روشنی بررای حرکرت سرازمان وجرود نگواهرد داشرت و ایرن باعرث می

مان سردرگمی و بالوکلیفی سازمان و کارکنان آن خواهد شد. بردون شرک  نارود اهردان در سراز

اسرت از جاینراهی کره  شت. در کل  هدن عارارتدناال خواهد داکاهش میزان اثربگشی آن را به

ر هرا سرازمان دان معطون به آن بود  و با صرن مناب   امکانرات و وواناییهای سازمومامی فعالیت

والش است وا به آن دست یابد. هدن وعیین کنند  جهت اصرلی و مسریر حرکرت سرازمان اسرت 

که امکانات و منراب  طوری که نتیجه نهایی و مقصود غایی سازمان دستیابی به آن است. از آنجاییبه

های ها با در نظرر گررفتن منراب   امکانرات و ووانمنردیاست  باید سازمانها محدود ومامی سازمان

روشنی مشگص و وعیرین کنرد خود و ووجه به شرای  مگتلف محیطی  هدن یا اهدان خود را به

 دستیابی به آنها هدایت کند. های خود را در جهتو ومامی فعالیت

عرالی در مواجهره برا نفروذ علمری ها و مراکرز آمروزش ورین اهدان دانشنا در شکل زیر مه 

  (.4ها آورد  شد  است )شکل دشمنان بر اساس وحلیل محتوای اسناد و مصاحاه
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 ابله با نفوذ علميها و مراکز علمي در مقاههاي اهداف دانشگ. مؤلفه4شکل 

 



 و همکاران ینژاد نور یکشور: محمد مهد یهادشمن در دانشنا  یساز مقابله با نفوذ علمارکان جهت نیو ودو یطراحمقالة پژوهشی:      216

 

 

 :موزش عالی جهت مقابله با نفوذ علمی دشمنانها و مراکز آهای دانشنا سیاست

دهرد و ان اصول و قواعدی است که را  اوگاذ وصمی  را به مدیران نشان مریسیاست یک سازم

ها ابرزار کنرد. سیاسرتیک طرح کلی را برای رسیدن به اهردان وعیرین شرد  سرازمان  فرراه  می

روی سرازمان بررای های پریشدهی به وصمیمات امروز و آیند  از بین وعداد زیادی از گزینرهجهت

 هت دستیابی به اهدان کلی است.انتگاب یک گزینه مناسب ج

ها و مراکرز آمروزش های دانشنا ورین سیاستها  مه براساس وحلیل محتوای اسناد و مصاحاه

 آورد  شد  است. 5عالی کشور در مواجهه با نفوذ علمی به شرح شکل 

 
 مقابله با نفوذ علميهاي دانشگاه ها و مراکز علمي در هاي سیاست. مؤلفه5شکل 

 

های مرورد اوفراق خارگران بره شررح زیرر انداز  اهدان و ارزشدر ادامه بیانیه ماموریت  چش 

 (.1ودوین شد )جدول 
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 ها و مراکز آموزش عالي کشورساز پیشنهادي جهت مقابله با نفوذ علمي دشمنان در دانشگاهارکان جهت. 2جدول

 

 ها و مراکز آموزش عالی کشورعلمی دشمنان در دانشنا ساز جهت مقابله با نفوذ ارکان جهت

 

ا ان سازی بعنوان مکتای برای انسهای کشور باید در جهت دستیابی به مرجعیت علمی جهانی بهدانشنا 

ومی و ید عل  با وولهای انقالب و دین ماین اسالم در جهان  والش کنند. آنها باید بهدن اشاعه  آرمان

روااطات اا ایجاد   و بجامعه با استفاد  از آن اقتدار و اعتاار کشور را افزایش داد وقویت زیرساخت های

ید ای به مستضعفین جهان یاری رسانند. عالو  بر این دانشنا  باای و فرا منطقهموثر و صحیح منطقه

 وگاهی عالو  بر آموزش وگصص به وربیت معنوی و سیاسی اشگاص نیز بپردازد وا با افزایش آ

ی علمی آنها را به متگصصینی کاردان  با ودبیر  ورین عضو جامعهعنوان مه یرت دانشجویان بهبص

ژوهشی و پ_ها باید با افزایش ظرفیت نظامات آموزشیمتعهد  خالق و کارآفرین وادیل کند. دانشنا 

 جذب دانشجویان خارجی در را  نفوذ علمی متقابل به نحو موثر قدم بردارند.

 ریتمیمو بیانیه

اوری بومی   دانشناهی جام   دارای جاینا  ممتاز در خلق عل  و فن1404های ایران در افق دانشنا 

ی علوم سازی و اشاعهبود  که از نظر علمی  در سطح ملی و فراملی مرزشکن و مکتای برای انسان

ات و وحقیق های علمی و پژوهشی بنیادیتهای کشور ووسعه دهند  فعالیاسالمی هستند. دانشنا 

تقابل و لمی معبرای نفوذ  نظامهای ای و کاربردی عل  و فناوری بومی بود  و از ومامی ظرفیتووسعه

شه را  رسانند. نقی علوم اسالمی و وربیت دانشجویان و نگانان به مستضعفین جهان یاری میاشاعه

 مینوهای عللی است که الوسعه مبنیان وهای انقالب و مکتب اسالم و النوی دانشآنها ماتنی بر آرمان

 کنند.اسالمی را به اعضای جامعه علمی ملی و جهانی معرفی می ایرانی

 

 

 اندازچش  بیانیه

 مرجعیت علمی در سطح ملی و فراملی .1

 اخالق محوری  وقدم مصالح عمومی بر مناف  فردی و گروهی .2

 گرایانه به عل  و فناوریگرایانه و آخرتننرش هدایت .3

 ری در حوز  آموزش و پژوهشمحوعدالت .4

 آزاد اندیشی و واادل افکار سازند  .5

 ی و نفوذ علمی متقابل در جامعه علمی غربی علوم اسالماشاعه .6

 سالم در ابعاد مگتلف عل ابینی ووحیدی ووجه به حاکمیت جهان .7

 ها و فناوری بومیاستفاد  از علوم  زیرساخت .8

ان و به حقوق داوطلاان  دانشجوی رعایت موازین اسالمی  کرامت انسانی و احترام .9

 کارکنان و اساوید گرانقدر

 بهاود مستمر کیفیت و حفظ سطح علمی اع  از آموزشی و پژوهشی .10

 های روز  ایمن و با کیفیتاستفاد  از فناوری .11

 ارزش بیانیه
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 ها و مراکز آموزش عالی کشورعلمی دشمنان در دانشنا ساز جهت مقابله با نفوذ ارکان جهت
 

 ایپذیری و رعایت اخالق دانشناهی و حرفهمشارکت  مسئولیت .12

 زش عالیافزایش رضایتمندی یادگیرندگان بر اساس ضواب  آمو .13

 ها و استانداردهای ارائه خدمت و قوانین باالدستیرعایت چارچوب .14

 پاسگنویی به نیازهای متنوع دانشجویان در ومام سطوح آموزشی و پژوهشی .15

 ایجاد محیطی پویا  کارآمد و نوآور .16

 روز جهانیههای آموزشی و پژوهشی مؤثر و بگیری از جدیدورین برنامهبهر  .17

 :و وحصیالت وکمیلیآموزشی  .1

 بهاود و اروقاء مستمر سطح آموزش دانشنا  -

و  دستیابی به سطح دانش و مهارت دانش آموختنان متناسب با بازار کسب -

 کار داخلی و خارجی

 اروقاء سطح مطلوب وولید عل  در رشته های وگصصی دانشنا  -

 رسیدن به سوم و های رد کوشش در دستیابی به رواه های برور دانشنا  -

 های دوم و اولرد 

های وگصصی با وقویت اخالق اسالمی  والش در جهت گسترش آموزش -

 آزاداندیشی و خالقیت دانش آموختنان دانشنا  روحیه

 پژوهش و فناوری .2

و  عل  و فناوری و نوآوری ووسعه وهای برور در وولید همنامی با دانشنا  -

قدس جمهوری دهای آن در راستای اهدان نظام مکارگیری دستاوربه

 اسالمی ایران

ی از متگصصان محوری و برخورداربنیانی  عدالتاستقرار فرهنگ دانش -

 های کشورهای برور علمی در دانشنا فرهیگته و نگاه برای احراز رواه

 های کاربردی وقاضامحوروقویت و گسترش پژوهش -

های سازی دستاوردهای پژوهشی با وقویت و گسترش شرکتوجاری -

 ان و مراکز وحقیقاویبنیدانش

در  سازی علمی پژوهشی برای اروقای جناش نرم افزاری و وولید عل فرهنگ -

 دانشنا 

 المللی دانشنا اروقای ووانمندی رواب  بین -

 دانشجویی و فرهننی .3

بهاود سطح خدمات رفاهی دانشجویان و اروقای سالمت جسمی و روانی  -

 اهدان بیانیه
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 ها و مراکز آموزش عالی کشورعلمی دشمنان در دانشنا ساز جهت مقابله با نفوذ ارکان جهت
 

 آنها

پردازی و اندیشی و نظریههای آزاددن بستر حمایت از کرسیکرفراه   -

 های وفکر و مناظرات علمی ماتنی بر نقد عالمانهکانون

 گسترش ننرش دینی به فرهنگ عل  و عل  آموزی -

 وسعهو یهننا  خالقانه و بسترساز فرهننی با وقویت نهادهای دانشناهی بر پا -

 فرهنگ کارآفرین

ر دوالش  حیهمداری و روسازی وعهد و انضااط اجتماعی و قانوننهادینه -

 دانش آموختنان برای گسترش عدالت و رفا  و سالمت جامعه

افزا با مراکز فرهننی و اجتماع در سطح گسترش و وعمیق وعامالت ه  -

 المللیای و بینمنطقه

های سیاسی  فرهننی مناسب برای فعالیت ریزی و ودوین ضواب برنامه -

 یاروقا برایمی دانشجویان  اعضاء هییت علمی و اعضای غیرهییت عل

 دینی معرفت و اندیشه

 شنا کیفی آموزش دان یمنظور اروقاحمایت از دانشجویان مستعد و خالق به -

 اداری و مالی .4

 راییگذاری در دانشنا  برای افزایش کاهدفمندسازی حمایت مالی و سرمایه -

 و نظام پاسگنویی

 رهییتاروقاء سطح معیشتی و شین اجتماعی علمی اعضای هییت علمی و غی -

 علمی

ساالری و طراحی ساز و کارهایی جهت استقرار نظام شایسته -

 های دانشنا پذیری و پاسگنویی در ومام حوز مسئولیت

ب های استقالل مناب  درآمدی و مدیریت مؤثر بر آن با جذگسترش زمینه -

 مناب  متنوع پایدار

ب با تناسها  امکانات و وجهیزات مسازی زیرساختبهاود  ووسعه و متوازن  -

 ها و راهاردهای دانشنا سیاست

 بازننری و اصالح ساختار سازمانی و بهاود هرم ورکیب نیروی انسانی -

 دانشنا 
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کنرد کره نیراز اسرت در جهرت دسرتیابی بره های کشور  ووصیه میدانشنا مقوله میموریت به 

ش معنروی و سیاسری و افرزای های انقرالب و وربیرتمرجعیت علمی جهانی با هدن اشاعه آرمان

انداز مراکرز آمروزش عرالی نحو مؤثر والش کننرد. در چشر بصیرت اشگاص در را  نفوذ علمی به

 یمحلرکره  اشندخلق عل  ب   دانشناهی جام   دارای جاینا  ممتاز دربایدهای ایران دانشنا کشور  

 مرجعیرتاردی همچرون مقولره ارزش بره مرو سازی و اشاعه ی علوم اسالمی هسرتند.برای انسان

محوری  آزاد اندیشری  گرایانه به علر   عردالتمحوری  ننرش آخرتعلمی در سطح ملی  اخالق

رعایرت بینی ووحیردی اسرالم  اشاعه علوم اسالمی در جامعه علمی غرب  ووجه به حاکمیت جهان

دمت و خرئره رعایرت اسرتانداردهای اراافرراد  موازین اسالمی  کرامت انسانی و احترام به حقروق 

آموزشری و پردازد. مقوله اهدان در قالب چهرار مؤلفره می ایجاد محیطی پویاو  پاسگنویی  قوانین

بندی شرد    پژوهش و فناوری  فرهننری و دانشرجویی و اداری و مرالی دسرتهوحصیالت وکمیلی

 است.

ای ههای صورت گرفتره از خارگران شراخصای  اسنادی و مصاحاهبراساس مطالعات کتابگانه

شرور کها و مراکز آموزش عرالی عملکردی برای ارزیابی راهاردهای مقابله با نفوذ علمی در دانشنا 

 (.6 بندی شد  است )شکلهای کمی و کیفی دستهودوین شد که به وفکیک شاخص
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 عاليزش ها و مراکز آموهاي عملکردي براي ارزيابي راهبردهاي مقابله با نفوذ علمي در دانشگاهشاخص. 6شکل
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 گيری و پيشنهاد:نتيجه

وررین ووان نتیجه گرفرت کره نفروذ فکرری و علمری از مه بر اساس مااحثی که مطرح شد می

و اسرت.  اهدان دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران و مراکز علمی دانشناهی برود 

ایرن  ه ایشان هیچنرا  ازکدهد نشان می نیز العالی()مدظلرهانقالب  بلند و ننا  عمیق رهار معظ  هاندیش

ر های متعددی نسات بره ایرن خطرر هشرداهای مگتلف و به مناساتخطر غفلت نکرد  و در زمان

ها بیررون  کشور از دل دانشرنا گذارانسیاستاز مدیران و  اعظمیگش از سوی دینر نیز ب اند.داد 

از ایرن  براز کررد  اسرت.ها ا ای روی جریان نفوذ در دانشرندشمن حساب ویژ ؛ بنابراین می آیند

سرننینی ی مدیران دانشناهی و نیز دانشرجویان انقالبر و رسالت بسیار مهمی بر دوش اساویدروی  

هنرد. دشرمن را ندرسریدن بره اهردان  اجراز برا وقویرت بصریرت انقالبری الزم اسرت  کند ومی

سرازی و انسران بررای برور داشته و بره محلریجاینا  در خلق دانش  های کشور نیازمندند دانشنا 

محرروری  وارردیل شررد  و در جهررت پایانرردی برره اصررولی نظیررر اخالقی علرروم اسررالمی اشرراعه

 ش کنند. اندیشی و اشاعه علوم اسالمی در جامعه علمی غرب والمحوری  آزادعدالت

شود نتایج این وحقیق در اصالح نظام دانشرناهی و آمروزش عرالی در همین راستا  پیشنهاد می

های وقویرت جامعره کار بسته شود وا مقابله با نفوذ علمی در کشرور بهارود یافتره و زمینرههکشور ب

سراز گذاری برا ارکران جهتریزی برای قانونعلمی در این حوز  بیشتر فراه  شود. همچنین برنامه

ود ر بره بهارپیشنهادی صورت پذیرد و نتایج در پایان یک دور   ارزیابی شود و در مواردی که منجر

 گردد  وجربیات  وکرار و نهادینه شوند. مقابله با نفوذ علمی دشمنان می
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