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 چکیده
 طریق  از ایران اسلامی جمهوری نرم تولید قدرت بر اساتید بسیج تأثیر ارزیابی حاضر، مقاله اصلی هدف     

هقای شقیوه» کقه اسقت شقده تقدوین گونهاین مقاله اصلی پرسش در این راستا،. است سیاسی نخبگان تربیت

ید بسیجی در جریقان تربیقت نخبگقان سیاسقی اسلامی از سوی اسات جمهوری نرم قدرت ممکن برای افزایش

هیأت  را کلیه اعضایآن آماری برای این منظور از رویکرد پیمایشی استفاده شده است که جامعه «اند؟کدام

زن( اسقت  19مقرد و  390نفر ) 370دهد و حجم نمونه شامل های شیراز تشکیل میوقت دانشگاهعلمی تمام

مرکقز دانشقگاهی انتخقا   به نسبت تعداد و جنسیت اسقاتید هقر ایسهمیه یگیرنمونه روش از استفاده که با

 19/4ساخته با مققدار ضقریآ آلفقای کرونبقاا برابقر بقا نامه محق اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسششده

وتحلیقل در دو سطح تجزیه  SPSSافزار آماریشده از این طری  با استفاده از نرمهای گردآوریاست. داده

های آمقار توصقیفی )فراوانقی، میقانگین و انحقراف معیقار( و در اند: در سطح نخست با استفاده از روشدهش

بندی فریدمن(. برپایقه ای و آزمون رتبهتک نمونه tهای آمار استنباطی )آزمون سطح دوم با استفاده از روش

 تربیت رهگذر از ایران اسلامی ریجمهو نرم قدرت افزایش در اساتید بسیج نقش های پژوهش، میانگینیافته

کننقده اسقاتید اسقت کقه نققش تعیقین (0) عامقل ایقن برای پایین شدت و بیشتر از مرز 00/0 سیاسی نخبگان

دهد که اسقاتید بسقیجی کند. همچنین نتایج پژوهش نشان میبسیجی در افزایش قدرت نرم ایران را تأیید می

و کمتقرین تقأثیر را بقا رتبقه « انیدانشقجو یریپقذتیولا تیتقو»مؤلفه  بر 7/0بیشترین تأثیر را با رتبه میانگین 

 اند.داشته« انیدانشجو یعلم هیبن شیافزا»بر مؤلفه  73/2میانگین 

 های شیراز.قدرت نرم، بسیج اساتید، دانشجویان، نخبگان سیاسی، دانشگاه  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

، استاد 9های علمی جوزف نایباید در تلاش را« قدرت نرم»ریشه واژگانی و مفهومی      

ترین قدرت نرم را در ساده( 5 :2004)علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، جستجو کرد. نای 

های دیگران دهی به تمایلات و اولویتساختن و شکلمثابه توانایی مجذو حالت ممکن به

 مسلمی شناسیهستی تمفروضا نای برپایه نرم قدرت کند. با این همه، الگویتعریف می

 غیرغربی هایدولت مطالعه برای الگویی عنوانبه راآن از استفاده که است شده تدوین

 وی که ایجاذبه به عنوان مثال، منابع (.Makalesi, 2017: 494) سازدمی مشکل

 فرهنگ، ها،ارزش همچون مفاهیمی از غربی هایملت برداشت سمتکند بهمی شناسایی

 الگوی جهت، همینبه (.Feizi, 2018: 47&94) است متمایل نهادها و هاسیاست

 نرم قدرت اعمال به مربوط هایوضعیت ارزیابی و تبیین برای لازم کارایی از مذکور

 .نیست برخوردار غیرغربی هایدولت

 نباید ایران نرم قدرت ناپذیر همراه است که برای تحلیلاستنباط بالا با این پیامد اجتنا      

 هایارزش معادل جهانی مقیاس در را جذ  منابع که دموکراسی لیبرال تعصبات دام در

نقطه شروع بهسازی الگوی قدرت نرم جوزف . شد گرفتار گیرند،می درنظر غربی لیبرال

توان با استفاده های غیرغربی را میافزاری دولتوتحلیل رویکردهای نرممنظور تجزیهنای به

 بین نرم قدرت از خود تفسیر در( 3 :2009-8) 2ووینگ اد که الکساندراز تمایزی انجام د

 صورت در تنها قدرت منابع شود. برپایه این دیدگاه،می قائل 3قدرت ارزهای و قدرت منابع

 نرم قدرت تولید قادر به 9زیبایی و 0شفقت ،0درخشندگی شامل نرم قدرت ارزهای تولید

                                                           
1. Joseph S. Nye 
2. Alexander Vuving 
3. Power Currencies 
4. Brilliance 
5. Benignity 



 9/   محمد کریمیان و غفار زارعی...؛ رانیآن بر قدرت نرم ا ریو تأث یاسینخبگان س تیدر ترب دیاسات جینقش بس 

نرم آن  قدرت مطالعه برای چارچوبی مفهومی توانیخواهند بود. با تکیه بر این تمایز م

 نیستند. چارچو  پایبند غربی/جهانی هنجارهای به لزوما داد که ارائه هاییدولت دسته از

 جاذبه منابع که دهدمی نشان نرم، قدرت مفهوم غربی هایمحدودیت از عبور با مذکور

 امکان و باشد متفاوت تواندمی آمخاط هر برپایه جاذبه و باشند جهانی نیست لازم ضرورتا

 است. خوبی ممکنبه ها نیزگفتمان طری  از ایجاذبه چنین ایجاد

انداز گفتمانی حاکی از نقش حائز اهمیت ارزهای تحلیل مفهوم قدرت نرم از چشم     

دهنده های تشکیلها و یا مؤلفهشکل دالقدرت نهفته در درون یک گفتمان است که به

طور عمده ریشه در داخل شوند. ارزهای قدرت یک گفتمان با اینکه بهمیها ظاهر آن

تواند بیرونی و در راستای تولید قدرت نرم باشد. در این میان، دارند، اما کارکرد آنها می

مثابه گفتمانی جهانی با اهدافی ورای مرزهای ایران اسلامی از بسیاری انقلا  اسلامی به

شک، کشور به ارزهای قدرت موف  عمل کرده است. بی جهات در تبدیل منابع قدرت

مثابه نهادی مردمی و نیرویی انقلابی، بخش بزرگی از این افتخار سهم بسیج است که به

 سازی اهداف انقلا  اسلامی داشته است.نقشی مؤثر در پیشبرد و پیاده

یج در بازسازی توان در سابقه روشن بستجربه عینی این تأثیرگذاری چندگانه را می     

سازی معنوی و عمرانی، جذ  مخاطبین داخلی و خارجی، مقابله با تهاجم فرهنگی، خنثی

های بزرگ ویژه موفقیتدهی نخبگان و بهخط نفوذ و براندازی، تربیت نسل جوان، سازمان

های پیچیده و نوین مشاهده کرد علمی و ایفای نقش در دستیابی کشور به فناوری

سازی اهداف سزایی در تدوین و پیاده(. بسیج اساتید همچنین نقش به70: 9391)جوانمرد، 

های علمی و فرهنگی ایران اسلامی و تولید ارزهای قدرت داشته است. تا آنجاکه و سیاست

                                                                                                                                         
1. Beauty 
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مثابه یکی از اقشار مرجع و اثرگذار در گردد، اساتید بسیجی بهبه موضوع مقاله حاضر بازمی

و مورد وثوق جامعه در جریان تربیت نخبگان سیاسی و پرورش سطوح عالی و میانی کشور 

های گوناگونی را برای افزایش های انقلا  اسلامی نیز شیوههای متناسآ با ارزشنسل

بندند که ارزیابی میزان اهمیت و کار میقدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران به

 دهد.کیل میها، هدف اصلی پژوهش حاضر را تشتأثیرگذرای این شیوه

های ممکن برای شیوه» که است شده تدوین گونهاین مقاله اصلی پرسش در این راستا،     

اسلامی از سوی اساتید بسیجی در جریان تربیت نخبگان  جمهوری نرم قدرت افزایش

توانند با تربیت اساتید بسیجی می»پاسخ اولیه )فرضیه( مقاله این است که  «اند؟سیاسی کدام

ن سیاسی کشور از طری  افزایش آگاهی سیاسی، تقویت هویت ملی و دینی، افزایش نخبگا

 دهی افسران جوان جبههپذیری، افزایش بنیه علمی و سازمانخودباوری، تقویت ولایت

 «نرم در افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران مؤثر واقع شوند. جنگ با مبارزه

شش فرضیه جزئی آن از یکدیگر تفکیک شده و سپس برای آزمون این فرضیه در ابتدا      

صورت جداگانه مورد ساخته بهنامه محق با استفاده از روش پیمایشی مبتنی بر پرسش

 اند.ارزیابی و تحلیل قرار گرفته

 در سیاسی دانشجویان آگاهی از طری  افزایش اساتید بسیج نخست: ه جزئییفرض

 دارد. معناداری تأثیر ایران اسلامی جمهوری نرم قدرت افزایش

 دانشجویان در دینی و ملی هویت از طری  ارتقای اساتید بسیج دوم: ه جزئییفرض

 دارد. معناداری تأثیر ایران اسلامی جمهوری نرم قدرت افزایش

 افزایش دانشجویان در خودباوری از طری  تقویت اساتید بسیج سوم: ه جزئییفرض

 معناداری دارد. تأثیر ایران اسلامی جمهوری نرم قدرت
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 دانشجویان در افزایش پذیریاز طری  ارتقای ولایت اساتید بسیج چهارم: ه جزئییفرض

 ایران تأثیر معناداری دارد. اسلامی جمهوری نرم قدرت

در افزایش  دانشجویان علمی بنیه از طری  افزایش اساتید بسیج پنجم: ه جزئییفرض

 داری دارد.قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران تأثیر معنا

 جنگ با مبارزه جوان جبهه افسران واسطه سازماندهیبسیج اساتید بهششم:  ه جزئییفرض

 نرم از میان دانشجویان در افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران تأثیر معناداری دارد.

 

 شناسی پژوهشمفهوم

بوط به مفهوم بخش حاضر بر آن است تا با تکیه بر ادبیات پژوهش و مبانی نظری مر     

های قدرت نرم جمهوری اسلامی قدرت نرم و کاربست آن برای تعیین ابعاد و ویژگی

الگوی پنداشتی تأثیر اساتید بسیجی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران از طری  »ایران، 

های مورد استفاده از را تدوین نماید. این الگو در حقیقت شیوه« ترتبیت نخبگان سیاسی

د بسیجی برای افزایش قدرت نرم ایران از رهگذر تربیت نخبگان سیاسی آینده سوی اساتی

های پیشین استخراج کرده که گران با تکیه بر پژوهشکشور را بر مبنای قوه فهم پژوهش

در ادامه از طری  روش پیمایشی با هدف دستیابی به پاسخ نهایی پرسش مقاله به آزمون 

صورت ینه تجربی نزدیک به موضوع مقاله حاضر نه بهگذاشته شده است. از این رو، پیش

شکل کاربردی در کنار مبانی نظری در طراحی الگوی مفهومی پژوهش توصیفی بلکه به

 مورد استفاده قرار گرفته است.
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 فرایند تولید قدرت نرم

افزاری قدرت شکل گرفته است. قدرت الگوی پنداشتی این مقاله حول برداشت نرم     

و درک  (Barnett and Duvall, 2005: 39)الملل محوری در روابط بین مفهومی

که برخی شود، تا جاییمحسو  می (Haugaard and Clegg, 2009: 1) جوامع

 :Buchanan and Samuels, 2008)کنند مثابه قدرت فهم میها سیاست را بهدیدگاه

اجتماعی، رسمی یا های با تکیه بر این تعریف، سیاست قدرت در همه کنش(. 15

ها، نهادها و جوامع نهفته است. در این معنا، غیررسمی، عمومی و خصوصی و در همه گروه

های کوچک ها و میان گروهقدرت در تمام سطوح تعامل اجتماعی از درون خانواده

(. از 99-91: 9391شود )هیوود، دوستان گرفته تا میان کشورها و در صحنه جهانی یافت می

های سیاسی، روابط ها و نظامها، دولتت، قدرت دارای نقش مهمی در روابط انساناین جه

ها المللی است. به همین دلیل و با توجه به تلاش دولتالملل و حتی قوانین اساسی و بینبین

های متعددی پیرامون المللی جهت افزایش قدرت، دیدگاههای داخلی و بیندر عرصه

 کسآ آن بیان شده است.های قدرت، اشکال و راه

الملل درباره قدرت وجود دارد که این های سیاسی و روابط بینگستره وسیعی از نظریه     

های مختلفی لحاظ تأثیرگذاری، دامنه و میزان عم  آن به بخشمفهوم چندوجهی را به

-های سخت و عینی آن نظر میکند. مفاهیم و تعاریف مرسوم از قدرت بر جنبهتقسیم می

های دور نزد ای که این رویکرد از گذشتهگونه(، به949: 9312افکند )عیوضی و پارسا، 

همه، توصیف قدرت نزد متفکران و فیلسوفان سیاسی و اجتماعی رواج داشته است. با این

های سخت قدرت است که نام گذشته فاقد تأکید صرف بر جنبهبرخی از متفکران صاحآ

عنوان مثال، های آنان دارد. بهافزاری قدرت در اندیشهز ابعاد نرمهایی انشان از وجود رگه



 7/   محمد کریمیان و غفار زارعی...؛ رانیآن بر قدرت نرم ا ریو تأث یاسینخبگان س تیدر ترب دیاسات جینقش بس 

میان که در کتا  سیاست از رابطه بندگان، آزادگان، خدایان و ... سخن به 9ارسطو

معانی اجبار گیرد که در ذات خود ضرورتا بهمثابه فرمان در نظر میآورد، قدرت را بهمی

تنها لازم بلکه بردن از سوی دیگر نهسو و فرمانیکدادن از نیست. از دیدگاه وی، فرمان

شدن برای فرمانروایی یا سودمند است. برخی از زندگان از همان نخستین لحظه زاده

شوند. فرمانروایان و فرمانبرداران انواع گوناگون دارند و هرچه فرمانبرداری مقدر می

دادن به آدمیان بهتر از ت؛ مثلاً فرماندارتر استر باشد، فرمانروایی ارجفرمانبردار بلندپایه

 (.92-93: 9314کردن ددان است )ارسطو، رام

ویژه با پیدایش فناوری اطلاعات و سازی قدرت بههای نرم در مفهومبرجستگی مؤلفه     

 سوم هزاره به ورود با زمانارتباطات در نیمه دوم سده بیستم گسترش یافت. تا اینکه هم

 تا حدی زیادی تحول نیز قدرت منابع المللى،بین هاىسیاست ماهیت تغییر دلیلبه و میلادى

 به این ترتیآ، امروزه. شد برخوردار بیشترى اهمیت از قدرت نامحسوس اشکال و یافت

 خود اولیه خاستگاه از قدرت تا شده است موجآ المللبین سیاست در قدرت بستر تحول

 منابع در نه ای از فرایند کسآ قدرت راعمده بخش نیز جوامع بشری و داده مکان تغییر

سازی اهداف خود جستجو جذ  دیگران در راستای پیاده توانایى در بلکه مادى، صرفا

شود که محصول و یا قدرت نرم نامیده می 2کنند. این بعد از قدرت، چهره دوم قدرت

ایت بر دیگران است المللی و تأثیرگذاری غیرمستقیم همراه با رضبرآیند کسآ اعتبار بین

 (.902: 9391)هرسیج و تویسرکانی، 

طور عمده طولانی و دیربازده است و کسآ انداز، فرایند تولید قدرت نرم بهاز این چشم     

گذاری در درازمدت خواهد بود. با این توصیف، تولید قدرت نرم مؤثر آن نیازمند سرمایه

                                                           
1. Aristoteles 
2. The Second Face of Power 
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از تولید قدرت سخت است، حتی چنانچه  هایی تازه و مجزاگیری از روشنیازمند بهره

توانند بلافاصله در منابع آنها یکسان باشد. به عنوان مثال، منابع اقتصادی و نظامی اگرچه می

تولید قدرت سخت مؤثر واقع شوند، اما تولید قدرت نرم متناظر با آنها حتی در صورت 

قدرت نرم در مقایسه با  امکان نیازمند صرف زمان طولانی است. ویژگی دیربازدهی منابع

سازان و منابع قدرت سخت ضرورت دوراندیشی و نگاه به آینده در میان تصمیم

 سازد.راهبردپردازان را برجسته می

شود. فرهنگ ای محسو  میترین منبع اولیه قدرت نرم در هر جامعهفرهنگ، مهم     

المللی و هم ابزار بینناپذیر، هم عامل افزایش قدرت در عرصه همانند یک کل تجزیه

آید. امروزه، شمار میالمللی بهها و سایر نهادهای بینتحق  و مدیریت روابط بین دولت

الملل را از بندی روابط بینزور و قدرت نظامی و مادی جایگاه اعلای خود در ترکیآ

دست داده و جای خود را تا حد زیادی به فرهنگ و معنویت واگذار نموده است که در 

توانند ها برای بقا و تأمین منافع ملی خود میشود. بنابراین، دولتقالآ قدرت نرم اعمال می

)و باید( ضمن شناسایی و تقویت عناصر فرهنگی، گسترش مرزهای فرهنگی را در نگرش 

 (.90: 9311المللی خود مورد توجه قرار دهند )جمشیدی و نقدی، سیاست خارجی و بین

ویکم با تدوین نظریه قدرت نرم ذیل جوزف نای در ابتدای سده بیست در چنین فضایی،     

مثابه ابزار جذ  های لیبرالیسم غربی، عناصری همچون دموکراسی و حقوق بشر را بهآرمان

جوزف نای، سه منبع عمده قدرت  (.Lin and Hongtao, 2017: 71) معرفی نمود

کند. نای توضیح خارجی معرفی میهای سیاسی و سیاست نرم هر دولت را فرهنگ، ارزش

همچون ادبیات، هنر و معرفت و  9تواند شامل هم فرهنگ فرادستدهد که فرهنگ میمی

                                                           
1. High Culture 
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 دربردارنده کشور یک فرهنگ اگر کندمی ادعا باشد. آنگاه وی 9هم فرهنگ عامه

 را هستند سهیم آن در کشورها سایر که هاییارزش و منافع و باشد جهانی هایارزش

 :Nye, 2004)خواهد بود  نرم قدرت تولید قادر به جاذبه رابطه واسطهبه کند، ترویج

تا  توانمی را نرم قدرت منابع که دهدمی نشان جدیدتر هایعلاوه بر این، پژوهش (.11

 ,McClory) داد نیز گسترش وکار/نوآوریکسآ و آموزش، دیپلماسی شمول حکمرانی،

2011: 15.) 
گران متعددی وفور از سوی اندیشمندان و پژوهشای طی دو دهه گذشته بهنظریه قدرت نرم ن     

کار در سراسر جهان برای تحلیل و ارزیابی قدرت نرم جوامع گوناگون اعم از غربی و غیرغربی به

طور عمده در خدمت گرفته شده است. با این همه، این واقعیت که فهم نای از قدرت نرم به

منظور اصلاح ساختار سیاست خارجی این قرار دارد و در اساس به همتحد ایالات خارجی سیاست

محور تدوین شده است، کمتر مورد توجه قرار المللی آمریکاییکشور با هدف تداوم نظم بین

های اغلآ انحصاری این نظریه که در خدمت افزایش گرفته است. در واقع، غفلت از بخش

ی قرار دارد، باعث تعمیم اجزای اختصاصی این نظریه به های غربقدرت ایالات متحده و دیگر نظام

درستی بر ها شده است. این در حالی است که اگرچه نظریه قدرت نرم جورف نای بهتمام دولت

هایی ها و شاخصکند، اما مؤلفهافزاری قدرت تأکید میاهمیت روزافزون ابعاد غیرملموس و نرم

های مسلط بر نظام های غربی و فرهنگانداز دولتز چشمطور عمده اشمارد بهکه برای آن برمی

 اند.الملل تنظیم شدهبین

 

 قدرت نرم ج.ا. ایران

                                                           
1. Popular Culture 
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های آن در انطباق با شرایط و نظریه قدرت نرم تنها در صورت تعدیل و اصلاح مؤلفه     

ساختن اهداف تحلیلی و پژوهشی خود فرهنگ راهبردی جامعه هدف قادر به برآورده

بود. در این راستا، از آنجاکه مقاله حاضر به ارزیابی نقش بسیج اساتید در تحولات خواهد 

قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران از طری  تربیت نخبگان سیاسی اختصاص دارد، الگوی 

مفهومی متناظر با آن برپایه اصول و مفاهیم بنیادین نظریه قدرت نرم جوزف نای و 

سی و آموزشی منطب  با گفتمان حاکم بر جمهوری های عقیدتی، فرهنگی، سیامؤلفه

 اسلامی ایران یعنی گفتمان انقلا  اسلامی تدوین شده است.

الگوی مفهومی مقاله در درجه نخست ضمن پذیرش اهمیت، ضرورت، تعریف و منابع      

های سیاسی ای که جوزف نای برای قدرت نرم معرفی کرده است )فرهنگ، ارزشاولیه

دنبال افزایش مشروعیت ها از طری  قدرت نرم بهی(، بر این اصل که دولتوسیاست خارج

گذارد. می نیز صحه (Angeh-Senctuc and Mohlo, 2015: 3)نزد دیگران هستند 

های سیاسی شمولی و فراگیری فرهنگ، ارزشتنها جهانهمه، الگوی مفهومی مقاله نهبا این

داند، بلکه جهان اجتماعی را را ضروری نمیها و مبانی سیاست خارجی نزد سایر دولت

های سیاسی و گیرد که بر اساس آن، فرهنگ، ارزشهای گفتمانی در نظر میشکل رقابتبه

توانند گفتمان غربی حاکم بر های رقیآ میمثابه گفتمانمبانی سیاست خارجی غیرمسلط به

ند. در حقیقت، اصرار چالش کشیده و در نهایت جایگزین آن شوالملل را بهنظام بین

های سیاسی و مبانی سیاست خارجی خود های غیرغربی بر فراگیری فرهنگ، ارزشدولت

نفع فرهنگ مسلط غربی تمام خواهد شد. در مقابل، شمول تنها بههای جهانبرپایه مؤلفه

محور -تواند با ایجاد تزلزل در گفتمان غر تقویت گفتمان اختصاصی جوامع غیرغربی می

ها به ارتقای قدرت نرم آنها منجر شد. بدیهی جایی گفتمانمدت جابهرایند طولانیدر ف



 99/   محمد کریمیان و غفار زارعی...؛ رانیآن بر قدرت نرم ا ریو تأث یاسینخبگان س تیدر ترب دیاسات جینقش بس 

های مستحکم و است که این ویژگی تنها منحصر به جوامع غیرغربی برخوردار از گفتمان

 سازد.اصیل است که آنها را به حضور در چرخه رقابت گفتمانی قادر می

ها و فرهنگ ایرانی، اسلامی و شیعی و از ارزشگیری گفتمان انقلا  اسلامی با بهره     

برجاگذاشتن آثار فراسرزمینی متعدد در منطقه و جهان از هر لحاظ شراط حضور در چرخه 

توان در های این حضور را امروزه میگفتمانی در سطح جهانی را دارد. کما اینکه نشانه

خوبی غیراسلامی به های جهان اسلام و خرده جوامع حاضر در کشورهایاستقبال ملت

توان در خصوص نسبت گفتمان فردی که میمشاهده کرد. در این میان، نکته منحصربه

افزاری های نرمریزی این گفتمان بر محور مؤلفهانقلا  اسلامی با قدرت نرم بیان کرد، پایه

ای که ابزارهای قدرت سخت اساسا هیچ نقش مؤثری در پیروزی گونهقدرت است. به

  اسلامی برعهده نداشتند. معمای گسترش سریع گفتمان انقلا  اسلامی در سطح انقلا

های منطقه و جهان نیز در درجه نخست در قدرت جذ  این گفتمان در میان افراد و ملت

کم دو دهه پیش از تدوین دیده نهفته بود. از این رو، انقلا  اسلامی ایران دستآزاده و ستم

الملل را وزف نای، جایگاه و اهمیت قدرت نرم در سیاست بیننظریه قدرت نرم از سوی ج

 طور عملی به اثبات رسانده بود.به

های پیشین های بالا و برپایه تعریف مفهوم قدرت نرم و تلاش پژوهشدر مجموع، با توصیف     

، افزاری قدرت جمهوری اسلامی ایران )هرسیج و دیگرانهای نرمدر جهت تعیین ابعاد و ویژگی

(، قدرت نرم 923-920: 9317؛ افضلی و دیگران، 992: 9313فر، ؛ سعیدی و مقدم233: 9399

مثابه توانایی اقناع شهروندان داخل توان بهجمهوری اسلامی ایران )متغیر وابسته پژوهش( را می

کشور و جذ  افکار عمومی خارج کشور از سوی کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف 

 نها با اهداف عالیه نظام و تداوم آن تعریف کرد.همراهی آ
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 تربیت نخبگان سیاسی و ارتقای قدرت نرم

های متعددی برای تولید قدرت نرم برخوردار گفتمان انقلا  اسلامی از منابع و ظرفیت     

گردد، این گفتمان با برقراری پیوند میان پیوند است. اما تا آنجاکه که به مطالعه حاظر بازمی

های نظریه قدرت نرم جوزف ها و کاستیتواند با عبور از محدودیتان علم و اخلاق میمی

ای و ساز اقتدار بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سطوح داخلی، منطقهنای زمینه

نیروی  از گیریالمللی شود. تولید قدرت با ایجاد پیوند میان آموزش و تربیت با بهرهبین

شده از این شود. زیرا قشر تربیتته، منبع تجدیدپذیر قدرت محسو  میانسانی فرهیخ

کند و با طری  با قرارگرفتن در چرخه آموزش اخلاقی به تربیت نسل پس از خود اقدام می

پایان، بر تعداد معلمین و افراد تحت تعلیم بر مبنای تلفی  علم هر دور کامل از این چرخه بی

با اینکه تعلیم و تربیت از همان بدو تولد و در طول مراحل اولیه و اخلاق افزوده خواهد شد. 

رشد انسان نیز حائز اهمیت است، اما اهمیت آن در تولید قدرت نرم در مرحله تحصیلات 

 دانشگاهی دوچندان خواهد بود.

اگرچه آموزش عالی از بسیاری جهات در ترویج قدرت نرم کشورها مؤثر است، اما      

سازان کشور و جهان حائزاهمیت نیست نها به اندازه تربیت نخبگان و آیندهکدام از آهیچ

(Nye, 2017: 2 .)در ، وزیر خارجه وقت ایالات متحده 9در همین راستا، کالین پاول

توانم به من نمی»المللی گفته بود: ای در بزرگداشت هفته آموزش بینطی بیانیه 2449سال 

اند، فکر هبران آینده جهان که در اینجا تحصیل کردهاز دوستی ر ای ارزشمندترسرمایه

واسطه تربیت ها بهآید، دانشگاهچنانچه از این اظهار برمی(. USDS, 2002)« مکن

                                                           
1. Colin Powell 
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سازی توجهی در پیادهآیند، نقش قابلشمار مینخبگان سیاسی که رهبران و مدیران آینده به

 (.Wojciuk, 2018: 352)کنند ها ایفا میهای بالقوه قدرت نرم دولتظرفیت

شود، اما نخبگان مداران و اصحا  قدرت خطا  میطور عام به همه سیاستنخبه سیاسی به

ویژه در مقاطع تحصیلات التحصیلان دانشگاهی بهطور خاص به قشری از فارغسیاسی به

مندی و استعداد برای حضور در سطوح گوناگون تکمیلی اشاره دارد که علاوه بر علاقه

های رسمی یا غیررسمی و مستقیم یا غیرمستقیم برای اداره امور کشور مرانی از آموزشحک

تقویت  هایبنابراین از آنجاکه یکی از راه(. Gursoy, 2020: 2-3)نیز برخوردار هستند 

چگونگی است، تدقی  در  کارآمدسازی نظام سیاسی و اجتماعی کشورقدرت نرم ج.ا. ایران، 

قرار  در زمره مطالعاتی راهبردیها نیز در دانشگاهو خواص قدرت پرورش نخبگان سیاسی 

های رسمی/غیررسمی ای از آموزش(. چراکه بخش گسترده909: 9319گیرد )انصاری، می

یابد. به این ترتیآ، ها تحق  میو مستقیم/غیرمستقیم نخبگان سیاسی ایران نیز در دانشگاه

درستی عمل نماید، نخبگان ربیت نخبگان سیاسی بهچنانچه نهاد دانشگاه به وظیفه خود در ت

اند، های مرجع کسآ کردهمثابه یکی از گروهجهت جایگاهی که بهتوانند بهسیاسی می

 های جامعه را نیز در مسیر ارتقای قدرت نرم کشور بسیج نمایند.سایر بخش

ا و از سوی اساتید هعلاوه بر این، چنانچه تربیت و آموزش نخبگان سیاسی در دانشگاه     

و  )ع(ای صورت گرفته باشد که عمل به دستورات اسلام، تبعیت از امامان معصومگونهبه

داری و مندی، مردمکاری، کاردانی، اخلاقجانشین بر ح  ایشان در زمان غیبت، وجدان

ای به ظرفیت قدرت نرم ایران با پذیری در آنها نهادینه شده باشد، نیروی تازهمسئولیت

ایجاد رضایت حداکثری در میان مردم افزوده خواهد شد. در مقابل، وجود نخبگان 

های تواند با ایجاد نارضایتی در میان مردم به تضعیف پایهغیرمتخصص و غیرمتعهد می
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الشأن جمهوری گذار عظیمجهت نیست که بنیانقدرت نرم کشور منجر شود. بنابراین بی

: 7، ج 9371، ]امام[خمینیاند )خطا  کرده "سازیخانه آدمکار"اسلامی ایران، دانشگاه را 

دانشگاه مرکز سعادت و در مقابل، شقاوت یک ملت »اند: ( و در جایی دیگر فرموده027

است. از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت تعیین شود. دانشگاه خو  یک ملت را سعادتمند 

)]امام[خمینی،  «زندت را به عقآ میکند و دانشگاه غیراسلامی، دانشگاه بد، یک ملمی

ها باعث (. توجه به چرخه تعلیم و تعلم اخلاقی نخبگان سیاسی در دانشگاه19: 9، ج 9371

جای نگرانی از هدف قرارگرفتن دانشگاهیان و نخبگان در طول جنگ نرم شود تا بهمی

در کنار رشد دشمن از فرصت حضور دانشجویان در دانشگاه برای پاکسازی اخلاقی آنها 

 علمی استفاده شود. 

 

 نقش اساتید بسیجی در ترتبیت نخبگان سیاسی و تقوت قدرت نرم

های تسبیح که با نخ توان شبیه دانهبسیج را می های گوناگونمناسبات میان شاخه     

مذکور، امکان ای زنجیره روابط(. 92: 9391اند، ترسیم نمود )ایمانی، یکدیگر وصل شدهبه

های گوناگون بسیج را پیام و انتقال دانش، تجربه، ارزش و بازخوران میان شاخه تبادل

ویژه در زمینه پیوسته را بههممند و بهآورد. اثربخشی این ساختار نظاممی خوبی فراهمبه

ها، سه حوزه ارزشهر مقابله با تهاجم فرهنگی غر  در  برایهای فرهنگی بسیح فعالیت

(. همچنین از 9: 9314توان مشاهده نمود )بابایی طلاتپه ودیگران، می هاهنجارها و نگرش

های نیز تسری یابد. تواند به سایر شاخههای بسیج میانداز تحول در یکی از شاخهاین چشم

در این میان از آنجاکه تمام بدنه بسیج اساتید را اعضای هیأت علمی دانشگاه و قشر 

تر و های بسیج از جایگاه حساسقایسه با سایر بخشدهد در مساز کشور تشکیل مینخبه
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گونه که بسیج نماد مقاومت و پیشرفت حال، همانتأثیرگذارتری برخوردار است. در عین

شود، بسیج اساتید نیز به همان نسبت در برقراری پیوند میان علم و اخلاق و ملی تلقی می

 آید.شمار میها پیشرو بهآموزش و تربیت در دانشگاه

جمله  بخشی، جذ  حداکثری، تولید قدرت نرم و مرجعت علمی ازنگری، انسجامجامع     

شود. در این میان، مسئولیت با آنها شناخته میهایی است که بسیج اساتید ویژگی ترینمهم

ای کاربردی و مؤثر گونهاساتید بسیجی در تولید قدرت نرم برای جمهوری اسلامی ایران به

و  حضور شود.گران سیاسی آینده ایران اسلامی متبلور میان و کنشاز طری  نخبگ

که از  هاهای علمی و فرهنگی دانشگاهمؤثر بسیج اساتید در فعالیت مشارکت فعال و

رود با افزایش بصیرت دانشجویان، زمینه را برای پرورش های رسمی درس فراتر میکلاس

 آورد.آینده کشور فراهم می اعتقادی، فکری، اخلاقی و علمی نخبگان سیاسی

های گوناگون بسیج اعم با اینکه وظیفه ارتقای قدرت نرم ج.ا. ایران بر عهده همه شاخه     

دلیل است، بسیج اساتید بهاز بسیج دانشجویی، ادارت، مدارس، محلات و غیره قرار گرفته

د، سرزنده، فرهیخته و گر، منتقگر، مطالبهمثابه قشر پرسشسروکار داشتن با دانشجویان به

دلیل جایگاه نهادی ای برخوردار است. اساتید بسیجی هم بهمتفکر جامعه از حساسیت ویژه

دهی توانند در شکلهای فردی خود میها و قابلیتواسطه ظرفیتو تشکیلاتی خود و هم به

اقع بخشی رفتار و اعمال دانشجویان و نخبگان سیاسی آینده کشور مؤثر وافکار و جهت

مثابه نخبگان فکری )و بخشی از شوند. در حقیقت، اساتید بسیجی علاوه بر اینکه خود به

طور مستقیم در تولید قدرت نرم مشارکت دارند آنها نیز در قامت نخبگان سیاسی( به

منظور ترتبیت و تعلیم اعتقادی، اخلاقی و علمی واسطه نقش، جایگاه و فرصتی که بهبه
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توجه مضاعفی در ن واگذار شده است از تأثیر غیرمستقیم اما قابلدانشجویان به ایشا

 تأثیرگذاری بر میزان قدرت نرم ج.ا. ایران برخوردار هستند.

دهند. رفتار و اکثر قریآ به اتفاق نخبگان سیاسی آینده را دانشجویان امروز تشکیل می     

تبیت نخبگان سیاسی تراز کردار اساتید بسیجی نخستین و احتمالا اثرگذارترین شیوه تر

ترین نیروهای مؤثر بر ارتقای قدرت نرم ج.ا. ایران است. مثابه یکی از مهمانقلا  اسلامی به

های تدریس مبتنی بر تلفی  علم و ارزش و استفاده از فرصت حضور در کلاس اتخاذ روش

های تربیت برای بهبود فضایل اخلاقی، اعتقادی و فرهنگی دانشجویان یکی دیگر از شیوه

شود. نخبگان سیاسی در مسیر افزایش قدرت نرم ج.ا. ایران از سوی اساتید بسیجی تلقی می

های علمی، فرهنگی و مذهبی که از سوی بسیج اساتید و تدریس و ها و نشستدوره

شود از دیگر سخنرانی اساتید بسیجی با هدف افزایش بصیرت دانشجویان تشکیل می

یجی در میسر تولید قدرت نرم برای میهن اسلامی از طری  ترتبیت های اساتید بسکارویژه

شود که اساتید هایی را شامل میگفته تنها شیوهآید. موارد پیششمار مینخبگان سیاسی به

افزایی توانند در جهت بصیرتبسیجی مضاف بر نقش خود در مقام عضو هیأت علمی می

ساتید بسیجی با عمل به وظایف و تعهدات خود در کار گیرند. علاوه بر این، ادانشجویان به

سازی مثابه یک عضو هیأت علمی و یا تلاش در جهت پیادهتعلیم و تربیت دانشجویان به

حکمرانی دینی مطلو  در جامعه از گذار مشارکت در آن یا کمک فکری به نخبگان 

 آفرین هستند.سیاسی مستقر نیز در تولید قدرت نرم ج.ا. ایران نقش

توان با توجه به آنچه که در این بخش آمد، بسیج اساتید )متغیر مستقل پژوهش( را می     

ای از اساتید دانشگاهی در جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت که با رویکرد مجموعه

عنوان مراکز ها بههای انقلابی و اسلامی در دانشگاهبسیجی و انقلابی در صدد ترویج ارزش
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 عالی آموزش مراکز و هادانشگاه اساتید بسیج تشکیل نامهند. وف  آیینعلمی کشور هست

 معظم رهبر رهنمودهای و (ره)خمینی امام حضرت هایآرمان تحق  منظوربه اساتید کشور، بسیج

 بسیج مقاومت نیروی توسط آن در بسیجی تفکر اشاعه و اسلامی دانشگاه تحق  بر مبنی انقلا 

فرهنگی،  انقلا  عالی شود )شورایمی تشکیل هادانشگاه تمقررا و ضوابط چارچو  در

 (. در این پژوهش، بسیج اساتید معادل اساتید بسیجی فرض شده است.9: 9394

 

 الگوی مفهومی پژوهش

با اینکه تا کنون هیچ پژوهشی به ارزیابی و تحلیل نقش اساتید بسیجی در ارتقای قدرت      

های تربیت نخبگان سیاسی نپرداخته است، اما مؤلفه نرم جمهوری اسلامی ایران از مسیر

ویژه بسیج اساتید در ارتقای های پیشین در رابطه با نقش بسیج و بهشده پژوهشآزمون

تواند در کنار مبانی نظری ابعاد قدرت نرم ایران و یا مقابله با جنگ نرم دشمن می

اساتید »کار گرفته شوند. افزاری قدرت در تدوین الگوی مفهومی مقاله حاضر بهنرم

)متغیر « تربیت نخبگان سیاسی»دهد که با متغیر مستقل این الگو را تشکیل می« بسیجی

گذارد. متغیر میانی پژوهش )متغیر وابسته( اثر می« تولید قدرت نرم در ج. ا. ایران»میانی( بر 

ویت هویت ( تق2( آگاهی سیاسی، 9)تربیت نخبگان سیاسی( چندگانه است و شش مؤلفه 

( 1( افزایش بنیه علمی و 0پذیری، ( تقویت ولایت0( افزایش خودباوری، 3ملی و دینی، 

 شود.نرم را شامل می جنگ با مبارزه دهی افسران جوان جبههسازمان

شیوه استنتاجی و برپایه قوه های متناظر با هر یک از آنها بهاین شش مؤلفه و شاخص     

گفته استخراج شده است. از درون مبانی نظری و ادبیات پیش گراناستنباط فردی پژوهش

فرد های منحصربهگانه این الگو، مفاهیمی انتزاعی هستند که بر پایه شاخصهای ششمؤلفه
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شده برای های چندگانه ارائهشوند. شاخصشده برای هر یک از آنها تعریف و فهم میارائه

الت انتزاعی دارند، اما قرارگرفتن آنها در کنار تنهایی حهر مؤلفه نیز اگرچه هر یک به

لحاظ قبولی روشن سازد. همچنین بهتواند نمای کلی هر مؤلفه را در سطح قابلیکدیگر می

نامه های پرسشمنطقی ارتباط نزدیکی میان اجزای این الگو با فرضیه مقاله و تنظیم پرسش

دهد. جدول شماره قاله را نشان می، نمای کلی الگوی مفهومی م9وجود دارد. شکل شماره 

های گانه متغیر میانی )تربیت نخبگان سیاسی( و شاخصهای ششنیز شامل مؤلفه 9

 اختصاصی هر یک از آنهاست.

 : نمای کلی الگوی مفهومی مقاله9شکل 

 )نقش بسیج اساتید در ارتقای قدرت نرم کشور از طریق تربیت نخبگان سیاسی(

 
 های تربیت نخبگان سیاسی )متغیر میانی(اخصها و ش: مؤلفه9جدول 

 هاشاخص هامؤلفه

 آشنانمودن با مسایل سیاسی روز و افزایش تبادل اطلاعات سیاسی ارتقای آگاهی

 تقویت نگرش استکبارستیزی 

 های سیاسی جنگ نرمآموزش نظریه 

 هاپیماییجذ  دانشجویان برای شرکت در راه 
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 باتیفعالیت در ستادهای انتخا 

 مشارکت سیاسی و حضور در انتخابات 

 های سیاسیفعالیت در تشکل 

 های سیاسی انتخاباتیشرکت در سخنرانی 

 تقویت قبح برقراری رابطه با آمریکا 

 های بعدیانتقال اهداف نظام جمهوری اسلامی به نسل 

 تقویت هنجارهای مذهبی دینی و ملی هویت تقویت

 جامعه تعهد و تکلیف نسبت به 

 حفظ میراث فرهنگی ایران اسلامی 

 تعهد و تکلیف نسبت به سرزمین 

 تعهد نسبت به ساختار حاکمیتی ایران اسلامی 

 حراست از مرزها در صورت نیاز 

 نفس و خودباوری در پرتو خداباوریافزایش اعتماد به افزایش خودباوری

 نهراسیدن از شکست و ناکامی 

 ظایف و تکالیف شرعی و دینیپایبندی به انجام و 

 استقلال فکری 

 تقویت اراده برای رسیدن به اهداف 

 دوری از سستی و تنبلی 

 امید به آیند 

 پذیری و دفاع از حریم ولایتترویج ولایت پذیریتقویت ولایت

 های اسلامی و ارزشیگیری از نگرشبهره 

 اجرای قوانین و احکام دینی تحت امر ولایت فقیه 

رابطه عاطفی اساتید بسیجی با ولایت فقیه و دریافت  

 رهنمودهای ایشان

صیانت از نظام اسلامی مبتنی بر ولایف فقیه با استفاده از  
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 های علمیتوانمندی

 تقویت روحیه جهادی 

 پیگیری تحق  اهداف ولایت فقیه 

پیوند مفاهیم دینی با اصل ولایت فقیه و تعمی  اعتقادات دینی  

 گاننخب

های کمک به خودشناسی دانشجویان با استفاده از توصیه 

 ولایت فقیه

 شناسایی استعدادهای خلاق افزایش بنیه علمی

 های علمیجذ  جوانان به فعالیت 

منظور تقویت بنیه ها و جزوات آموزشی بهانتشار کتآ، نشریه 

 علمی

ابله تقویت بنیه علمی در زمینه شناسایی حملات سایبری و مق 

 با آن

های مقابله با جنگ افزایش توانمندی در حوزه ایجاد فناوری 

 نرم

های آموزش ترویج شعائر انقلا  اسلامی با استفاده از فناوری 

 نوین

هاای مرتبط با جنگ تقویت رویکرد تقابلی در برابر فناوری 

 نرم

 های کاربردی در شرایط جنگ نرمافزایش توانمندی 

 جذ  افسران جوان برای مقابله با جنگ نرم فسران جواندهی اسازمان

های مناسآ در آموزش ثبات امنیت فکری و اتخاذ تصمیم 

 زمانه جنگ نرم

 های جسمانیهای نظامی و توانمندیارتقای مهارت 

 تقویت روحیه مقاومت و سلحشوری در زمانه جنگ نرم 
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 های کاربردی در جنگ نرمآموزش تاکتیک 

 گیری افسران جوان در جنگ نرمکاربه 

 

 شناسی پژوهشروش

کمی( بنا شده است. در این -ترکیبی )کیفی روش پژوهشی مقاله حاضر برپایه طرح     

های پژوهش )اجزای فرضیه( در وهله نخست به شیوه استنتاجی با تکیه بر فهم گزاره راستا،

آمد( به شکل یک الگوی گران از مبانی نظری و ادبیات پژوهش )که در بالا پژوهش

مفهومی استخراج شده است و سپس اجزای این الگو با روش کمی )از نوع پیمایشی( با 

دست آمده از های بهاند. دادهساخته به آزمون گذاشته شدهنامه محق گیری از پرسشبهره

قزار افگانه با استفاده از نرمهای جزئی ششمنظور آزمون فرضیهنامه نیز بهطری  پرسش

های اند: در سطح نخست با استفاده از روشوتحلیل شدهدر دو سطح تجزیه  SPSSآماری

های آمار توصیفی )فراوانی، میانگین و انحراف معیار( و در سطح دوم با استفاده از روش

 ای(.تک نمونه tآمقار استنباطی )آزمون 

 وقت/ت علمی تمامجامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کمی را همه اعضای هیأ     

گیری نیز به روش دهد. نمونهمؤظف شش واحد/مرکز دانشگاه شهر شیراز تشکیل می

بندی وقت/مؤظف هر دانشگاه انجام پذیرفت. سهمیهای به تناسآ تعداد اساتید تمامسهمیه

ها در هر دانشگاه نیز تا حد ممکن در جریان توزیع بندی موضوعی رشتهجنسیتی و دسته

نامه به تفکیک سهم هر دانشگاه پرسش 121ها رعایت شد. در مجموع، تعداد هنامپرسش

گران و همکاران دانشگاهی آنها در دانشگاه مربوطه با رعایت تقریبی ازسوی پژوهش

نامه پرسش 370شد که از این میان تناسآ جنسیت و رشته اساتید هر دانشگاه توزیع

ها نامهدهند. توزیع پرسشوهش را تشکیل میشده دریافت شد که نمونه آماری پژتکمیل
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بدون لحاظ معیار عضویت یا عدم عضویت اساتید در بسیج اساتید بوده است. جدول شماره 

 دهد.، نمای کلی جامعه و نمونه آماری را نشان می2

 نمونه آماری و جامعه کلی : نمای2جدول 

های نامهپرسش تعداد حجم جامعه جامعه آماری

 شدهتوزیع

 حجم نمونه

 10 990 394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 93 97 00 نور مرکز شیرازدانشگاه پیام

 990 294 744 دانشگاه شیراز

 99 32 940 دانشگاه صنعتی شیراز

 923 230 794 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 1 1 24 دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی شیراز

 7 91 00 دانشگاه هنر شیراز

 370 121 2410 جمع

 

از آنجاکه جامعه آماری پژوهش حاضر را اساتید )بسیجی و غیربسیجی( دانشگاه تشکیل     

گانه الگوی مفهومی پژوهش های ششهای مؤلفهدهند که بیش از همه با شاخصمی

صورت نامه بههای پرسشسروکار دارند و به نقش و کارکرد آنها واقف هستند، پرسش

نامه از اند. در این پرسششاخص پژوهش تدوین شده 01قیم و متناظر با هر یک از مست

وشش شاخص اساتید خواسته شد بود که میزان تأثیر اساتید بسیجی بر هر یک از این چهل

وضعیت )حداکثری، بسیار زیاد، زیاد، معمولی، ضعیف، بسیار ضعیف  7را به تفکیک طی 

 و حداقلی( مشخص سازند. 

گران نامه مورد مطالعه از دیدگاه پژوهشبرای سنجش میزان روایی صوری پرسش     

های میدانی بهره باسابقه در حوزه مطالعات قدرت نرم و جنگ نرم و کارشناسان پژوهش



 29/   محمد کریمیان و غفار زارعی...؛ رانیآن بر قدرت نرم ا ریو تأث یاسینخبگان س تیدر ترب دیاسات جینقش بس 

گانه های ششنامه نیز برای مؤلفهگرفته شده است. در رابطه با سنجش پایایی پرسش

فای کرونباا محاسبه شده که خلاصه نتایج آن در نامه مورد مطالعه از ضریآ آلپرسش

 آمده است. 3جدول شماره 

 های پرسشنامه مورد مطالعههای هر یک از مؤلفه: ضریب آلفا برای مجموعه شاخص9جدول 

 ضریآ آلفای کرونباا متغیر

 4/ 14 افزایش آگاهی سیاسی

 4/ 19 تقویت هویت ملی و دینی

 4/ 12 یافزایش خودباوری در فرهنگ سیاس

 4/ 10 تقویت ولایت پذیری دانشجویان

 4/ 11 افزایش بنیه علمی دانشجویان

 4/ 11 سازماندهی افسران جوان
 

است.  19/4نامه نیز برابر با های پرسشضریآ آلفای کرونباا برای مجموع پرسش     

 نامه پژوهش از پایایی قابل قبولی برخوردار است.بنابراین پرسش

 

 پژوهش های یافته

 توصیف اجمالی نمونه آماری

شده میان های توزیعنامههای مورد استفاده برای انجام این پژوهش از میان پرسشداده     

های شهر شیراز بهدست آمده است. از وقت دانشگاهنفر از اعضای هیأت علمی تمام 307

اعات مربوط به سابقه اند. اطل( بوده3/91نفر زن ) 19( و 7/93نفر مرد ) 390این تعداد، 

نفر  11سال،  0-3( سابقه کاری 1/1نفر ) 21دهندگان نیز حاکی از آن است که کاری پاسخ

( بیشتر از ده سال سابقه کاری دارند. 7/70نفر ) 294سال و  94-0( سابقه کاری 0/99)
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 0دهنده به تفکیک چهار گروه آموزشی در جدول شماره حوزه تخصصی اساتید پاسخ

 اده شده است.نمایش د

 

 یلیرشته تحصدهندگان بر اساس : توزیع فراوانی پاسخ4جدول 

 درصد فراوانی یلیرشته تحص

 3057 930 علوم پایه

 2159 19 فنی و مهندسی

 2453 71 علوم اجتماعی و انسانی/هنر

 9751 17 پزشکی

 944 370 جمع کل

 

 هاهاو آزمون فرضیهتحلیل یافته

 از طری  رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور شیدر افزا دیاسات جیسنقش ببرای بررسی      

استیودنت استفاده شده است. مرز شدت پایین برای این  tی از آزمون اسینخبگان س تیترب

 10در نظر گرفته شده است. بنابراین، باید مفروضات آماری زیر در سطح اطمینان  0عامل 

 درصد مورد بررسی قرار گیرند:

=µ=40H 

≠4=µ1H 
 های مورد مطالعه: آمار توصیفی مؤلفه5جدول 

 تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین

40/4 42/9 00/0 370 

 



 25/   محمد کریمیان و غفار زارعی...؛ رانیآن بر قدرت نرم ا ریو تأث یاسینخبگان س تیدر ترب دیاسات جینقش بس 

 یاسلام یقدرت نرم جمهور شیدر افزا دیاسات جینقش بسبا توجه به جدول بالا، میانگین      

 دیاسات جینقش بسمه برای متغیر است. در ادا 0ی بیشتر از اسینخبگان س تیترب از طری  رانیا

ی نیز انحراف اسینخبگان س تیترباز طری   رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور شیدر افزا

 معیار و خطای استاندارد میانگین محاسبه شده است.

 متغیر میانی t-testآزمون  :6جدول 

Test Value = 4 

 شیدر افزا دیاسات جینقش بس

 یاسلام یقدرت نرم جمهور

نخبگان  تیترباز طری   نرایا

 یاسیس

 t مقدار
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 )دو دامنه(

 اختلاف میانگین

درصد  10فاصله اطمینان 

 هابرای اختلاف میانگین

 حد پایین حد بالا

 313/27 370 444/4 00/9 00/9 33/9 

 

 یاسلام یمهورقدرت نرم ج شیدر افزا دیاسات جینقش بسدر جدول بالا برای بررسی      

ای استفاده شده است. با تک نمونه t-testی از آزمون اسینخبگان س تیاز طری  ترب رانیا

(، sig<.05است ) 40/4شده در جدول فوق کمتر از محاسبه معناداریتوجه به اینکه سطح 

قدرت نرم  شیدر افزا دیاسات جینقش بسشود. در نتیجه بنابراین فرض صفر پذیرفته نمی

ی از نظر افراد مورد مطالعه از متوسط اسینخبگان س تیاز طری  ترب رانیا یاسلام یجمهور

 یاسلام یقدرت نرم جمهور شیدر افزا دیاسات جینقش بسدهندگان بالاتر بوده و اکثر پاسخ

 اند.ی را مؤثر دانستهاسینخبگان س تیاز طری  ترب رانیا

هی سیاسی دانشجویان در افزایش بسیج اساتید از طری  افزایش آگا :9جرئی  هیفرض

 قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران تأثیر معناداری دارد.

=µ=40H 

=µ≠41H 
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 : آمار توصیفی مؤلفه نخست7جدول 

 تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین

40/4 47/9 21/0 370 

 

آگاهی سیاسی دانشجویان  با توجه به جدول بالا، میانگین نقش بسیج اساتید در افزایش     

واسطه عملکرد دانشجویان به یاسیس یآگاه شیافزااست. در ادامه برای متغیر  0بیشتر از 

 اساتید بسیجی نیز انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است.
 

 مؤلفه نخست t-testآزمون : 8جدول 

Test Value = 4 

نقش بسیج اساتید در 

یاسی افزایش آگاهی س

 دانشجویان

 t مقدار
درجه 

 آزادی

 سطح معناداری

 )دو دامنه(

اختلاف 

 میانگین

درصد  10فاصله اطمینان 

 هابرای اختلاف میانگین

 حد پایین حد بالا

 103/22 370 444/4 21/9 37/9 91/9 

 

ز ا یجیبس دیاساتی دانشجویان از سوی اسیس یآگاه شیافزادر جدول بالا برای بررسی      

محاسبه  معناداریای استفاده شده است. با توجه به اینکه سطح تک نمونه t-testآزمون 

شود. (، بنابراین فرض صفر پذیرفته نمیsig<.05است ) 40/4شده در جدول بالا کمتر از 

از دیدگاه  دیاسات جیبس واسطه عملکردی دانشجویان بهاسیس یآگاه شیافزانتیجه آنکه 

در افزایش آگاهی  یجیبس دیاساتوسط بالاتر بوده و اکثر آنها بر نقش دهندگان از متپاسخ

 اند.تأکید داشته دانشجویان سیاسی

بسیج اساتید از طری  ارتقای هویت ملی و دینی دانشجویان در افزایش  :2جزئی  فرضیه

 قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران تأثیر معناداری دارد.

 

=µ=40H 



 27/   محمد کریمیان و غفار زارعی...؛ رانیآن بر قدرت نرم ا ریو تأث یاسینخبگان س تیدر ترب دیاسات جینقش بس 

=µ≠41H 
 فی مؤلفه دوم: آمار توصی1جدول 

 تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین

40/4 41/9 07/0 370 

 

 کردواسطه عملدانشجویان به تقویت هویت ملی و دینیبا توجه به جدول بالا، میانگین      

تقویت هویت  در دیاسات جیبساست. در ادامه، برای مؤلفه نقش  0بیشتر از  یجیبس دیاسات

 دانشجویان نیز انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است. ینیملی و د

 مؤلفه دوم t-testآزمون : 91جدول 

Test Value = 4 

 بسیجی دیاساتتأثیر 

تقویت هویت ملی بر 

 دانشجویان و دینی

 t مقدار
درجه 

 آزادی

 سطح معناداری

 )دو دامنه(
 اختلاف میانگین

درصد  10فاصله اطمینان 

 ی اختلاف میانگین هابرا

 حد پایین حد بالا

 931/27 370 444/4 07/9 19/9 01/9 

دانشجویان تقویت هویت ملی و دینی  در دیاسات جیبسدر جدول بالا، برای ارزیابی نقش      

 معناداریای استفاده شده است. با توجه به اینکه سطح تک نمونه t-testاز آزمون 

(، بنابراین فرض صفر قابل قبول sig<.05است ) 40/4وق کمتر از شده در جدول فمحاسبه

انداز دانشجویان از چشمتقویت هویت ملی و دینی نیست. در نتیجه، نقش اساتید بسیجی در 

دهندگان رویکرد بسیج اساتید در افراد مورد مطالعه بالاتر از متوسط بوده و اکثر پاسخ

دانشجویان را از طری  تقویت هویت ملی و دینی  رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور شیافزا

 اند.مثبت ارزیابی کرده
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بسیج اساتید از طری  تقویت خودباوری دانشجویان در افزایش قدرت  :9جزئی  فرضیه

 نرم جمهوری اسلامی ایران تأثیر معناداری دارد.

=µ=40H 

=µ≠41H 
 : آمار توصیفی مؤلفه سوم99جدول 

 تعداد میانگین نحراف معیارا خطای استاندارد میانگین

40/4 47/9 01/0 370 

 

 دانشجویان خودباوری با توجه به جدول بالا، میانگین نقش اساتید بسیجی در تقویت     

خودباوری  است. در ادامه، برای مؤلفه تأثیرگذاری بسیج اساتید بر ارتقای 0بیشتر از 

نیز انحراف معیار و خطای  رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور شیافزامنظور دانشجویان به

 استاندارد میانگین آورده شده است.

 

 مؤلفه سوم t-testآزمون : 92جدول 

Test Value = 4 

 تأثیر اساتید بسیجی بر ارتقای

 دانشجویانخودباوری 

 

 t مقدار
درجه 

 آزادی

 سطح معناداری

 )دو دامنه(

اختلاف 

 میانگین

درصد  10فاصله اطمینان 

 هانگینبرای اختلاف میا

 حد پایین حد بالا

 991/29 370 444/4 01/9 74/9 09/9 

 

کرد اساتید واسطه عملدانشجویان به خودباوریدر جدول بالا، برای سنجش ارتقای      

 معناداریای استفاده شده است. با توجه به اینکه سطح تک نمونه t-testبسیجی از آزمون 

(، بنابراین فرض صفر پذیرفته sig<.05کمتر است ) 40/4شده در جدول مذکور از محاسبه

از  دیاسات جیبس کردواسطه عملدانشجویان به خودباوری شود. در نتیجه، تقویتنمی



 21/   محمد کریمیان و غفار زارعی...؛ رانیآن بر قدرت نرم ا ریو تأث یاسینخبگان س تیدر ترب دیاسات جینقش بس 

دهندگان نقش اساتید بسیجی دیدگاه افراد مورد مطالعه بالاتر از متوسط بوده و اغلآ پاسخ

 اند.هدانشجویان را مؤثر ارزیابی کردافزایش خودباوری در 

پذیری دانشجویان در افزایش قدرت بسیج اساتید از طری  ارتقای ولایت :4جزئی  فرضیه

 نرم جمهوری اسلامی ایران تأثیر معناداری دارد.

=µ=40H 

=µ≠41H 
 : آمار توصیفی مؤلفه چهارم93جدول 

 تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین

40/4 99/9 79/0 370 

 

 پذیری دانشجویانتقویت ولایتتوجه به جدول بالا، میانگین تأثیر اساتید بسیجی بر  با     

واسطه تلاش بهپذیری دانشجویان تقویت ولایتاست. در ادامه، برای مؤلفه  0بیشتر از 

 نیز انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است. اساتید بسیجی

 هارممؤلفه چ t-testآزمون : 90جدول 

Test Value = 4 

تقویت نقش بسیح اساتید در 

 پذیری دانشجویانولایت
 t مقدار

درجه 

 آزادی

 سطح معناداری

 )دو دامنه(

اختلاف 

 میانگین

درصد  10فاصله اطمینان 

 هابرای اختلاف میانگین

 حد پایین حد بالا

 117/34 370 444/4 79/9 14/9 17/9 

 

از پذیری دانشجویان تقویت ولایترسی تأثیر بسیج اساتید بر در جدول بالا، برای بر     

ای استفاده شده است. با توجه به اینکه سطح معناداری تک نمونه t-testآزمون 

(، از این رو فرض صفر قابل sig<.05است ) 40/4شده در جدول فوق کمتر از محاسبه
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 جیبس هایواسطه تلاشبه پذیری دانشجویانتقویت ولایتپذیرش نیست.، در نتیجه، نقش 

دهندگان از متوسط بالاتر بوده و اکثر افراد بر نقش اساتید بسیجی در از منظر پاسخ دیاسات

 گذارند.صحه می پذیری دانشجویانتقویت ولایت

بسیج اساتید از طری  افزایش بنیه علمی دانشجویان در افزایش قدرت  :5جزئی  فرضیه

 ر معناداری دارد.نرم جمهوری اسلامی ایران تأثی

=µ=40H 

=µ≠41H 
 : آمار توصیفی مؤلفه پنجم95جدول 

 تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین

41/4 33/9 99/0 370 

افزایش بنیه علمی دانشجویان با توجه به جدول بالا، میانگین نقش اساتید بسیجی در      

 هایواسطه تلاشبهایش بنیه علمی دانشجویان افزاست. در ادامه، برای مؤلفه  0بیشتر از 

 نیز انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است. بسیجی دیاسات

 مؤلفه پنجم t-testآزمون : 96جدول 

Test Value = 4 

تأثیر بسیج اساتید 

افزایش بنیه بر 

 علمی دانشجویان

 t مقدار
درجه 

 آزادی

 سطح معناداری

 )دو دامنه(
 اف میانگیناختل

درصد  10فاصله اطمینان 

 هابرای اختلاف میانگین

 حد پایین حد بالا

 990/34 370 444/4 99/9 32/9 40/9 

 

های اساتید دنبال تلاشبه افزایش بنیه علمی دانشجویاندر جدول بالا، برای ارزیابی      

 معناداریه به اینکه سطح ای استفاده شده است. با توجتک نمونه t-testبسیجی از آزمون 

(، بنابراین فرض صفر پذیرفته sig<.05است ) 40/4شده در جدول فوق کمتر از محاسبه



 99/   محمد کریمیان و غفار زارعی...؛ رانیآن بر قدرت نرم ا ریو تأث یاسینخبگان س تیدر ترب دیاسات جینقش بس 

های اساتید بسیجی بنا به واسطه تلاشبهافزایش بنیه علمی دانشجویان شود. در نتیجه، نمی

یج اساتید در دهندگان، نقش بسعقیده افراد مورد مطالعه از متوسط بالاتر بوده و اکثر پاسخ

 کنند.را مؤثر ارزیابی می افزایش بنیه علمی دانشجویان

 

نرم  جنگ با مبارزه واسطه سازماندهی افسران جوان جبههبسیج اساتید به :6فرضیه جرئی 

 از میان دانشجویان در افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران تأثیر معناداری دارد.

=µ=40H 

=µ≠41H 
 فی مؤلفه ششم: آمار توصی97جدول 

 تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین

47/4 09/9 23/0 370 

 

از میان  سازماندهی افسران جوانبا توجه به جدول بالا، میانگین تأثیر بسیج اساتید بر      

توسط  جنگ نرم سازماندهی افسران جواناست. در ادامه، برای متغیر  0دانشجویان بیشتر از 

ی اسینخبگان س تیاز طری  ترب رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور شیدر افزا دیاسات جیبس

 نیز انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است.

 مؤلفه ششم t-testآزمون : 98جدول 

Test Value = 4 

نقش بسیج اساتید در 

سازماندهی افسران 

از میان  وانج

 دانشجویان

 t مقدار
درجه 

 دیآزا

سطح 

 معناداری

 )دو دامنه(

اختلاف 

 میانگین

 10فاصله اطمینان 

درصد برای اختلاف 

 هامیانگین

 حد پایین حد بالا

 970/34 370 444/4 23/9 37/9 41/9 
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از میان  سازماندهی افسران جواندر جدول بالا، برای سنجش نقش اساتید بسیجی در      

ای استفاده شده است. با توجه به اینکه سطح نهتک نمو t-testاز آزمون  دانشجویان

(، بنابراین فرض صفر sig<.05است ) 40/4شده در جدول بالا کمتر از محاسبه معناداری

از  دانشجویان از میان سازماندهی افسران جوانقابل قبول نیست. در نتیجه، تأثیر بسیج اساتید بر 

 مناسآ سازماندهیغلآ افراد مورد مطالعه بر دهندگان از متوسط بالاتر بوده و ادیدگاه پاسخ

 اند.تأکید داشته بسیجی دیاسات از سویافسران جوان 

 

 گیری نتیجه

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش و جایگاه اساتید بسیجی در افزایش قدرت نرم      

 های پژوهشاز طری  تربیت نخبگان سیاسی انجام پذیرفت. یافتهجمهوری اسلامی ایران 

مثابه یک نیروی علمی و انقلابی واجد نقشی مؤثر در دهد که بسیج اساتید بهنشان می

افزایش قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران از طری  تربیت نخبگان سیاسی در 

های گوناگون از جمله های پژوهش، اساتید بسیجی در عرصهها است. طب  یافتهدانشگاه

مداری، سازماندهی افسران جوان در مقابله با ایتافزایش آگاهی سیاسی، تقویت ول

مثابه نخبگان آینده نظام جمهوری تهدیدات جنگ نرم و افزایش بنیه علمی دانشجویان به

اند و از این رو، نقش آنان در ارتقای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران مؤثر واقع شده

 اسلامی ایران غیرقابل انکار است.

گانه مؤثر بر افزایش قدرت نرم ایران های ششژوهش، همه مؤلفههای پطب  یافته     

دهندگان بر ها مثبت ارزیابی شد و اکثر پاسخکرد بسیج اساتید در دانشگاهواسطه عملبه

نقش اساتید بسیجی در تقویت قدرت نرم کشور از طری  تربیت و پرورش نخبگان سیاسی 
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های ضمن اینکه در این میان، نقش برخی مؤلفهآینده جمهوری اسلامی ایران تأکید داشتند. 

اثرگذار از سوی بسیج اساتید نسبت به برخی دیگر از جایگاه و درجه اهمیت بیشتری 

توان به نتایج آزمون فریدمن طی این پژوهش اشاره برخوردار است. در این خصوص، می

 شود. نتایجمیگانه نمایان های ششکرد که برپایه آن، درجه اهمیت هر یک از مؤلفه

 نشان داده شده است.  99در جدول  آزمون از این حاصل

 گانههای ششبندی مؤلفهاولویت برای فریدمن بندیرتبه از حاصل : نتایج91جدول 

 رتبه میانگین مولفه ردیف

 17/2 یاسیس یآگاه شیافزا 9

 11/3 ینیو د یمل تیهو تیتقو 2

 11/3 یاسیدر فرهنگ س یخودباور شیافزا 3

 74/0 انیدانشجو یریپذتیولا تیتقو 0

 73/2 انیدانشجو یعلم هیبن شیافزا 0

 10/2 افسران جوان یسازمانده 1

Chi-Square=314/523    Df=5    Sig=0/000 

 

توان گفت که چون معناداری کمتر از های حاصل از آزمون فریدمن میبا توجه به داده     

های گوناگون های مورد مطالعه در راستای شناخت نقشمؤلفهبندی . است، بنابراین رتبه40

ی اسینخبگان س تیاز طری  ترب رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور شیافزا ی درجیبس دیاسات

لحاظ درجه اهمیت معنادار است و آزمون فریدمن مورد قبول است. از این رو، به

 یقدرت نرم جمهور شیدر افزا دیاسات جینقش بسهای مورد مطالعه بر تأثیرگذاری مؤلفه

 شود.ی معنادار بوده و پذیرفته میاسینخبگان س تیاز طری  ترب رانیا یاسلام

 تیتقو»های مورد مطالعه، مؤلفه دهند که در بین مؤلفههای پژوهش نشان میهمچنین یافته     

با « انیدانشجو یعلم هیبن شیافزا»بیشترین تأثیر و  7/0با رتبه میانگین « انیدانشجو یریپذتیولا
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بسیجی »اند. به عبارت بهتر، ویژگی کمترین تأثیر را از اساتید بسیجی پذیرفته 73/2رتبه میانگین 

 دانشجویان در خودباوری دانشجویان، افزایش پذیریولایت اساتید به ترتیآ بر تقویت« بودن

یاسی دانشجویان، س آگاهی دینی دانشجویان، افزایش و ملی هویت سیاسی، تقویت فرهنگ

 دانشجویان مؤثر بوده است. علمی بنیه جوان )دانشجویان( و افزایش افسران سازماندهی

ترین پشتیبان لحاظ منطقی نیز پذیرفتنی است. بسیج اساتید اصلیهای بالا بهترتیآ مؤلفه     

قام معظم آید و همکاری نزدیکی با نهاد نمایندگی مشمار میها بهحریم ولایت در دانشگاه

ها دارد. دفاع از حریم ولایت نیز بدون تقویت خودباوری و باورمندی رهبری در دانشگاه

ها با تقویت هویت ملی و طلبانه ممکن نیست و هر دوی این مؤلفههای استقلالبه آرمان

اند. به همین دلیل نیز این سه مؤلفه بیش از همه تحت تأثیر ویژگی بسیجی دینی گره خورده

 آگاهی افزایش»های با ماهیت سیاسی اند. در وهله بعدی نیز مؤلفهاساتید قرار داشته بودن

اند که نشان از الویت واقع شده« جوان جنگ نرم افسران سازماندهی»و « سیاسی دانشجویان

تر موضوعات سیاسی نزد اساتید بسیجی نسبت به مباحث عقیدتی و هویتی دارد که پایین

مثابه یک نقطه قوت در نظر گرفت. در نهایت نیز اگرچه وجدان ان بهتواین ویژگی را می

شناسی اساتید بسیجی تأثیر معناداری بر افزایش بنیه علمی دانشجویان دارد، کاری و وظیفه

 گیرد.های فردی قرار میوری بیشتر در زمینه در حوزه تحولات ساختاری و نه تلاشاما بهره

در  دیاسات جینقش بسهای مورد مطالعه بر نی بر تأثیرگذاری مؤلفههای کمی مقاله مبیافته     

طور کلی با ی بهاسینخبگان س تیاز طری  ترب رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور شیافزا

شناسی پژوهش نیز هماهنگ هستند. اگرچه شده در بخش مفهومهای کیفی ارائهاستنباط

ای تربیت نخبگان سیاسی در جهت تولید هتوان ترتیآ و اولویت تأثیرپذیری شاخصنمی

های طور دقی  با یافتهدست آمد را بهقدرت نرم ج.ا. ایران که طی این مقاله به شیوه کیفی به
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های کمی و کیفی مقاله شناسی پژوهش منطب  نمود، اما هر دو دسته یافتهکیفی در بخش مفهوم

ارتقای قدرت نرم در ج.ا. ایران ایفا  توجهی دربر سر این واقعیت که بسیج اساتید نقش قابل

های کیفی بر اولویت های کمی به همان اندازه یافتهکند، اشتراک نظر دارند. همچنین یافتهمی

رویکردهای عقیدتی نزد اساتید بسیجی در مقایسه با رویکردهای سیاسی )جناحی/جزبی( تأکید 

 شوند.های کیفی پشتیبانی مییافته لحاظ کلی باهای کمی مقاله بهدارند. در حقیقت، یافته

در  پیشینهای پژوهش و کمی همه های کیفییافتههای مقاله حاضر در سطح کلی با یافته     

خوانی دارد. ویژه بسیج اساتید بر افزایش قدرت نرم ج.ا. ایران همخصوص نقش مؤثر بسیج و به

های مقاله نجفی و یش از همه یافتههای کمی، مقاله حاضر بلحاظ موضوعی و در میان پژوهشبه

( مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار اساتید بسیجی دانشگاه مازندران بر کاهش پیامدهای 9310فدائیان )

دادهای مقاله حاضر با کند. در وهله دوم، برونجنگ نرم دشمن علیه ج.ا. ایران را تأیید می

صحه گذاشته سیج اساتید در مقابله با جنگ نرم آفرینی بنقش بر ( که9311های مقاله شاهین )یافته

مقاله بابایی و همکاران های تواند یافتههای مقاله حاضر همچنین میخوانی دارد. یافتهاست، هم

های جوانان را تأیید نماید، اما در آفرینی بسیج در تغییر هنجارها و نگرش( مبنی بر نقش9314)

ها جوانان نظری عدم اثرگذاری بسیج بر تغییر ارزش رابطه با ادعای مقاله مذکور در خصوص

ها، تفکیک ارزشهای تربیت نخبگان سیاسی در مقاله حاضر بهبندی شاخصندارد، زیرا دسته

های یک از پژوهشهای مقاله حاضر با هیچها نبوده است. در مجموع، یافتههنجارها و نگرش

های بسیج( در عم از بسیج اساتید و دیگر شاخهپیشین که به ارزیابی کمی یا کیفی نقش بسیج )ا

های این مقاله از اند در تضاد قرار ندارد. در مقابل، یافتهتولید قدرت نرم ج.ا. ایران اهتمام ورزیده

 ها باشد.های اکثر قریآ به اتفاق این دسته از پژوهشتواند تأییدی بر یافتهبسیاری جهات می
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 پیشنهادات کاربردی

گذاری، مالی و توان و جایگاه بسیج اساتید با کمک ابزارهای قانون ارتقای نقش -9

 ها و مراکز آموزش عالی گسترش.تبلیغاتی در دانشگاه

 ها؛تر میان بسیج اساتید و بسیج دانشجویی در دانشگاهبرقراری پیوند نزدیک -2

 تمرکز بر شکوفایی توان علمی و تخصصی اساتید بسیجی؛ -3
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