
 

  

ي نرم در الگوي اسالمی ـ ایرانی ها فناوريمدل 
  پیشرفت

  1پور لیرضا عالیع
  

  چکیده
 ،توجه شده استبدان ترین موضوعاتی که متأسفانه در ایران کمتر  یکی از مهم

است. با ارائه ایده الگوي  »هاي نرم فناوري«ح سازي علوم انسانی یا به اصطال تجاري
هاي  فناورياسالمی ـ ایرانی پیشرفت توسط مقام معظم رهبري، مسئله علوم انسانی و 

نرم مورد تأکید خبرگان فرهنگی، نظامی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. به همین 
ي علوم انسانی) در ساز هاي نرم (تجاري فناوريال بررسی جایگاه بمنظور محقق، به دن

با رویکرد است که کیفی  اي . پژوهش حاضر مطالعهاستالگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت 
دوازده  ،است. جامعه آماري این پژوهش کیفیکرده بررسی را تفسیري، مسئله تحقیق 

عالی شمال کشور بودند که با  ها و مراکز آموزش نفر از اساتید علوم انسانی دانشگاه
هاي نرم در  فناوريشوندگان، جایگاه  ي انفرادي عمیق و اکتشافی با مصاحبهها مصاحبه

با استفاده از الگوي  دادند. سپسمورد بحث قرار  را الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
 شدندهاي فرعی در یکدیگر ادغام  هاي اصلی مشخص و تم اسمیت و روش تحلیل تم، تم

که باید  در الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت هاي نرم مورد تأکید فناوريو در نهایت 
نرم  فناوري ها شاملِ فناوري، شناسایی شدند؛ این کنندسازي  ن علوم انسانی پیادهمسئوال

نرم  فناورينرم فرهنگی و سبک زندگی و  فناورينرم اجتماعی،  فناوريتولید فکر، 
از نتایج مصاحبه  وريفناهاي هر  ها، مؤلفه فناوريشدن این  پس از مشخص .نظامی بودند

  پارادایمی ارائه شده است. یعنوان مدل در انتهاي پژوهش به وبا خبرگان استخراج 
نرم، الگوي اسالمی ـ ایرانی  فناوري، فناوريعلوم انسانی، : واژگان کلیدي

  .پیشرفت

                                                      
 alipoor.alireza@yahoo.com/  استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و کمیسر دریایی، دانشگاه علوم دریایی نوشهر. 1



 ه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیفصلنامدو ۱۳۶

 

 1397پاییز و زمستان ، دوازدهم، شماره ششمسال 

  

  مسئلهمقدمه و بیان 
علوم  يها پژوهش در حوزه .بر پژوهش و تفکر باشد مبتنی ،علوم انسانی شاید بیش از سایر علوم

درستی چیستی و چگونگی مسائل اجتماعی و  است که بتوانند به اي انسانی نیازمند پژوهشگران خبره
دنبال راهکاري براي استفاده از این ه تواند مفید باشد، بلکه باید ب انسانی را دریابند؛ اما این صرفاً نمی

هاي  رشته دنِکر از مباحث مربوط به کاربرديرو یکی  ازاین ؛)1391(مکی نیري،  بود ها پژوهش
 فناوري حوزه در يجدید پارادایم نرم فناوري است.ي نرم ها فناوريتحصیلی علوم انسانی، مسئله 

 حتی و وکار صنعت، تولید، پژوهش، آموزش، بازاریابی، کسب به نسبت را همگان نگرش است که
 ۀگسترد بررسی یک در فرانسه دولت مونهبراي ن). 2005 1داد (زوئینگ، دفاع تغییر و امنیت
 ، بهانجام شدکشور  این براي ها فناوري ترین مهم تعیین به منظور بیستم سده اواخر در که انهنگار آینده

 هاي در تراز جوامع امور در یمهم بسیار نقش نرم يها فناوريآینده،  جهان در که برد پی این نکته
 داشت. بخش خواهند عهده ها بر دولت عمل حیطه تا و ها هبنگا سطح تا فردي امور گوناگون، از

 و اجتماعی انسانی علوم حوزه در که است هایی دانش به متکی نرم يها فناوري از بزرگی بسیار
 انواع تولید به ،دانش مرزهاي به گسترش صرف توجه ازها  آن پیشرفته کشورهاي اند. در شده گسترده
 ها از مدل انواع به توان در حوزه مدیریت می. اند روي آورده موزشیآ و انسانی، فرهنگی يها فناوري
 مدل 4،مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپا 3،مدل مدیریت پروژه برنسکات 2،متوازن امتیاز کارت جمله
 کهاست  مدیریت يها پژوهش و دانش برگرفته از که کرد اشاره دیگري فراوان موارد و 5بورك تغییر

ها  آن از جامعه توسعه و تعالی و رفع مشک�تبراي  گوناگون يها سازمان در شده تجاري صورت به
  ).5: 1391پور و همکاران،  اند (محمد بهره گرفته

 که طوري به ؛علوم انسانی در ابتداي مسیر قرار دارد کردنِ ي نرم و کاربرديها فناوريدر ایران 
این مسئله مورد توجه قرار گرفته است. در  ، پیشرفت اس�می ـ ایرانیالگوي شدن  با مطرح تازگی به

                                                      
1. Zhouying 
2. B. S. C (Balance Score Card)  
3. Brenscat Project Management 
4. EFQM: European Foundation for Quality Management 
5. Bourke Change Model 
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پرورش، رسانه، توجه به مسائل و خطوط  و آموزشمانند ، تأکید بر اهمیت ابزارهاي فرهنگی الگواین 
اصلی زندگی مانند امنیت، عدالت، رفاه، آزادي، حکومت، استق�ل، عزت ملی و تأکید بر علم و 

پردازي  سازي و نظریه و جنبش تولید علم، گفتمانافزاري  در این الگو نهضت نرم است.معنویت 
آفرینی در علوم  با ارزش ها مؤلفهکه این ) 80، 1392است (سنچولی،  قرار گرفتهبسیار مورد تأکید 
جامعه همراه با تقاضا  تتغییرا رفتن انتظارها وا�هاي تکنولوژیک، ب پیشرفتکنند؛  انسانی معنا پیدا می

یادگیري  و در بعد یاددهیرا هاي آموزشی  ایی هستند که نیاز به نوآوريه زمینه ،نفعان و نیاز ذي
از این جهت جایگاه علوم انسانی در تولید ایده و اندیشه ). 1394دانند (نیلی و همکاران،  ضروري می

ش در جهت �و ت اس�میارائه نقشه راه تمدن نوین . یابد مینرم، بیش از بیش نمود  فناوريو در 
الگوي  عیابی جام ، سرمنزل نهایی تحقق ها هزمینه جانبه و در هم مثابه پیشرفتی همه به نیل به آن،

گذار این  که علوم انسانی پایه) 1394خواهد بود (عبدالملکی و همکاران،   پیشرفت اس�می ـ ایرانی
  ).1392تمدن نوین خواهد بود (سنچولی، 

ي نرم ها فناوريشناخت جایگاه  است، ودهرو مسئله اصلی که محقق به دنبال بررسی آن ب ازاین
در این  است.  پیشرفت اس�می ـ ایرانیالگوي با تأکید بر علوم انسانی به منظور حرکت در راستاي 

ي نرم، به جهت ها فناورينظرات زوئینگ در مورد  گرفتنِ نظر ضمن دراست تحقیق سعی شده 
قام معظم رهبري محوریت تحقیق قرار گرفته و پیشرفت، تدابیر م اس�می ـ ایرانیسازي الگوي  پیاده

 سازي ي نرم مورد نیاز در راستاي پیادهها فناوريمدل  ،از ترکیب دو نظریه و مصاحبه با خبرگان
هست،  بیانیه گام دوم انق�ب اس�می نیز کردن پیشرفت که همان عملیاتی اس�می ـ ایرانیالگوي 

  .شودارائه 

  هاي پژوهش اهداف و پرسش
 است.پیشرفت  اس�می ـ ایرانیي نرم در الگوي ها فناوريي ها مؤلفهصلی محقق، شناخت هدف ا

  :عبارتند ازاهداف پژوهش 
  پیشرفت اس�می ـ ایرانیالگوي ي نرم در ها فناوريي کلی ها مؤلفه. شناسایی ابعاد و 1
  پیشرفت رانیاس�می ـ ایالگوي سازي  ي نرم با هدف پیادهها فناوريي ها مؤلفهزیر. شناسایی 2
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  پژوهش:هاي  پرسش
  پیشرفت کدامند؟ اس�می ـ ایرانیالگوي ي نرم در ها فناوريي کلی ها مؤلفه. ابعاد و 1
  ؟پیشرفت کدامند اس�می ـ ایرانیالگوي سازي  با هدف پیاده  ي نرمها فناوريي ها مؤلفه. زیر2

  پیشینه پژوهش
خبرگان بیشترِ چراکه  ،عی صورت نگرفته استتحقیق جامما ي نرم در کشور ها فناوريدر رابطه با 

 در ایران قرار دارند،ي نرم که در ارتباط مستقیم با علوم انسانی ها فناوريدانشگاهی اعتقاد دارند 
 دیگر هاي زبان متون از ۀترجم به علوم انسانی کارشناسان و نظران بنابراین صاحب هستند؛ اي ترجمه
انجام  کشور داخل علمی توان و بر پژوهش مبتنی علمی تولیدات جهت در چندانی اقدام و کرده اکتفا
 نوعی به حوزه این يها پژوهشبیشتر است تا  شدهسبب  پژوهش حوزه در امر همین دهند. نمی

  است. گرفته انجام از کشور خارج در که باشد ییها پژوهش همان تکرار
در است. ي علوم انسانی ها پژوهش شدن شده بیشتر در رابطه با کاربردي تحقیقات انجامسویی از 

هاي  شناسی تولید دانش در هسته ) در تحقیقی به آسیب1394(و همکاران زاده  همین رابطه تقی
هاي پژوهشی علوم انسانی را  ترین مسائل پیش روي هسته پژوهشی علوم انسانی پرداختند که مهم

 ي محور انشگاه، آموزشبودن پژوهش، ضعف حمایت د حاشیه ضعف انگیزش، ضعف ساختار، در
دانشگاه، نبود سیستم مدیریت دانش یکپارچه، ضعف روحیه همکاري پژوهشی و محدودیت در 

  منابع مالی بودند.
سازي در علوم  شدن و تجاري ترین موانع کاربردي در تحقیقی مهم ،)1391(و همکاران محمدي 

 آموزشو علوم انسانی، ن بود آموزشی علوم انسانی، تئوري در نظام ضعف انسانی را شاملِ
در  پژوهشگرانی آن تربیت ۀکه نتیجاست اندیشیدن دانسته  آموزش جاي به دیگران هاي اندیشه
 قالب در دیگرانهاي  اندیشه تولید باز و علوم انسانی با این ویژگی بوده که نقد، آزمون حوزه

. این باشند ناتوان عملی محیط درنوین  هاي و اندیشه ها ایده ارائه از و باشد خود يها پژوهش
 ناتوانیو در علوم انسانی، سازي  تجاري گذاري غلط در علوم انسانی، بدانگاري سیاست پژوهشگران،

  ند.ا هدانست ها پژوهشاین  ماهیت را پژوهشگران علوم انسانی
 تنها با ارائه ایده ایجاد دانشگاه نسل چهارم معتقدند نه ،)1393پور ( همچنین عنایتی و عالی
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اي و ایدئولوژیکی باید در مراکز رشد علوم انسانی  فکري، اندیشه فناوريبلکه  ،سخت فناوري
 ۀي اخ�قی و حوزها ارزشپرورش داده شود و نتایج حاصل از مراکز رشد علوم انسانی با تکیه بر 

 فناوريفرهنگی،  فناورياجتماعی،  فناوريتجاري،  فناوريي نرم (همانند ها فناوريکارکردي 
نظامی،  فناوريمهندسی نرم،  فناوريزیستی نرم،  فناوري،  دگیري از طریق تجربه و احساس فرديیا

  باشند.ساز  تمدن ،)، به منظور حرکت در مسیر دانشگاه نسل چهارم به نام دانشگاه سیاسی فناوري
ت اس ي نرم با توجه به فرهنگ غربی تأکید شدهها فناوريتحقیقات خارجی به مسئله  ۀدر پیشین

توان یکی از پیشگامان حرکت  است. امریکا را مینشده در تحقیقات داخلی این موضوع بررسی  ولی
است کرده نرم را به رسمیت شناخته و امکان ثبت آن را فراهم  فناورينرم دانست که  فناوريدر 

  ).1997 1،(سازمان همکاري اقتصادي و توسعه
سازي حوزه علوم انسانی را به شرح زیر  اري) موانع تج2001( 2کاکبورن ،در تحقیقات خارجی

سازي در  به پیامدهاي تجاري توجهی بیسازي دانش،  تجاري ۀکنند قوانین حمایتنبود کند:  بیان می
سازي دانش،  اي متناسب با مفهوم تجاري هاي تحقیق چندرشته نرم، فقدان روش   فناوريهاي  حوزه
هاي اصلی این تحقیق با  کند. یکی از تفاوت ه را بیان میهاي ارتباطی مناسب در این حوز حلقه نبود

اي به  توجه ویژه ،پیشرفت اس�می ـ ایرانیالگوي مفاهیم  گرفتن نظر درتحقیقات دیگر این است که 
  ي نرم دارد که در تحقیقات دیگر به آن پرداخته نشده است.ها فناوري

  مبانی نظري پژوهش
، ها مهارتمنتج از علوم طبیعی است که به صورت  بردينوعی سیستم دانش عملی و کار فناوري

شود  ه کار گرفته میمدیریت طبیعت براي بقاي بشر و توسعه ب براي تغییر، تطبیق و يابزارها و قواعد
قوانین یا تجارب مشترك  ۀآگاهان ۀو استفاد کارگیري نرم از طریق به فناوري). 1- 2: 2003(زوئینگ، 

ها،  روشسازوکارها، ابزارها، نهادها، ، قواعدبه  و شود می جتماعی حاصلانسانی و ا يها فعالیتدر 
یا کنترل جهان عینی و ذهنی انطباق و تنظیم ،  و ترقی که به توسعه دهد مییی شکل ها رویهو ها  شیوه
تغییر، که براي ها و قواعدي است  بزارها، روش، اها مهارت، نرم فناوريرو  از این ؛کند می کمک

؛ باشد نرم باید داراي دو ویژگی فناوريشود.  به کار گرفته می انسانیمنابع ن و مدیریت همسازکرد

                                                      
1. OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development 
2. Cokburn 
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  هم نرم. باشد و فناوريیعنی هم باید 
از ابزار، وسایل و قواعد براي حل مسائل و باید نوعی دانش کاربردي  نخست فناوريدر مقامِ 

ربردي براي تغییر اجتماعی و عملی و کا یهدفدوم اینکه،  ؛باشد مشک�ت انسانی و اجتماعی
  ار باشد:برخورد باید از چهار ویژگیبودن  نرم از نظرِ، دیگر ازسوي؛ فرهنگی داشته باشد

انسان  خودآگاهفعالیت  است که در آن  معطوف و مربوط به جهان ذهن، هدف و غایت عامل .1
  ؛شود هدایت می

؛ استبشر اجتماعی  ي فعالیتها نظامذهن و  يها فعالیتشامل فرایند هاي اجرا و عمل  حوزه .2
هاي مختلف انسانی، اجتماعی و فرهنگی و عوامل تکنیکی عمده و اصلی، فاکتوربنابراین پارامترها 

  هستند؛
ها، قوانین  هاي ناملموسی مانند خدمات، رویه کا�هاي ملموس، غالباً از راهبر  ع�وهنرم  فناوري .3

  ؛شود منتهی می »اتخدم«و قواعد بازي به تولید و ارائه 
از طریق شناخت و ادراك بر تغییرات دهی و تأثیرگذاري  باید قادر به شکل نرم فناوري .4
  .هاي انسان در جهان عینی و ذهنی باشد کنش

انسانی، فکري معطوف به افراد، تفکر  فناورياز  است عبارت نرم فناوري ،بر این اساس
براي  انسانی جامعه و مانی ساز و انسانی رفتار بینی، جهان ارزشی ایدئولوژي، احساس، نگرش

 هاي در عرصه ابداع و آفرینش چگونگی دانش نرم فناوريیگر،  د بیان ابتکار. به و آفرینش، ابداع
بشري است.  اجتماع و سازمانی و فردي ، ایدئولوژي، رفتارهايها ارزشتفکر، احساس، 

 فناوري بارز يها فرهنگ، نمونه و ها ارزشدراك، افکار، ا تدوین و تنظیم و استانداردسازي، پردازش
  ).3: 2003هستند (زوئینگ،  نرم

 ؛افزار است طورکلی نرم محیط نرم شامل روابط انسانی، نهادهاي اجتماعی، قوانین و مقررات و به
یی ها فناوريي سخت گویند و ها فناوري ،یی را که بیشتر با محیط سخت کار دارندها فناوريرو  ازاین

ي نرم ها فناوري محتاجند،که در محیط نرم جریان دارند و براي رشد و توسعه به محیط نرم را 
  .گویند می

بسیار مشکل بوده و  فناورياگرچه برخی خبرگان دانشگاهی معتقدند تفکیک بین این دو 
ا هم ارتباط تنگاتنگی ب فناوريتعیین کرد؛ به عبارتی این دو  یمرز مشخص ها حد و توان براي آن نمی
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 شرفتیپ یرانیا ـ یاسالم يالگو در نرم يها يفناور مدل

  بندي کرده است:  ي نرم را به صورت زیر تقسمها فناوري 1دارند، اما زوئینگ

  هاي نرم فناوري. انواع 1جدول شماره 

  2ي اجتماعیها فناوري  1

براي حل مشک�ت  ییی هستند که منبعها ارزشفرایند خلق و تجسم 
 3،انتفاعی غیر يها سازمانها،  . انجمنآیند به شمار میاجتماع 

 احساسات و ، اخ�قها ارزشباورها، مذهب،  4غیردولتی، يها سازمان
  باشند. اجتماعی يها فناوريتوانند منابع  انسانی می

  5فرهنگی فناوري  2

تولید و پخش آثار فرهنگی و هنري را فراهم  ۀیی که زمینها فناوري
در ترین کاربرد آن،  است که عمده فناوريفرهنگی  فناوريکنند.  می
مند کا�ها و  تولید نظاماست. صنایع فرهنگی یعنی » صنایع فرهنگی«

و بر افراد جامعه اثر فرهنگی دارند فرهنگی  تخدماتی که ماهی
 و ي زیباییها فناوريتولید موسیقی، فیلم،  فناوريمانند  ؛گذارند می

  .ي مدها فناوري

 6نرم نظامی فناوري  3
نرم و  مانند جنگ است.هاي نظامی  ها و تاکتیک شامل استراتژي

 ي نظامی.ها فعالیتعملیات روانی در 

 7سیاسی فناوري  4

 هاي سیاسی، گروه ها، احزاب دولت سیستماتیک دهی سازمان رفتارهاي
الملل  بین روابط و ي افراد درگیر در امور سیاسیها فعالیتاجتماعی و 
 و داخلی امور ۀادار يها فعالیتیا  دیپلماتیک تکنولوژي مانند

  المللی. بین

  8مهندسی نرم فناوري  5

 يها سیستم و انسان سیستم دستکاري و سازي شبیه براي فناوريشامل 
 : ماننداستمصنوعی  و طبیعی يها سیستم چهارچوب اجتماعی در

 و زیست محیط از حفاظت فناوريمصنوعی،  شبکه، هوش فناوري
  اجتماعی. مهندسی

                                                      
1. Zhouying  
2. Social Technology 
3. Non-profit Organizations 
4. NGO 
5. Culture Technology 
6. Military Soft Technology 
7. Political Technology 
8. Soft-engineering Technology 
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  2ي اجتماعیها فناوري  1

براي حل مشک�ت  ییی هستند که منبعها ارزشفرایند خلق و تجسم 
 3،انتفاعی غیر يها سازمانها،  . انجمنآیند به شمار میاجتماع 

 احساسات و ، اخ�قها ارزشباورها، مذهب،  4غیردولتی، يها سازمان
  باشند. اجتماعی يها فناوريتوانند منابع  انسانی می

  1تجاري فناوري  6
کند؛  ي اقتصادي استفاده میها الیتفعیی که انسان از آن براي ها فناوري

حسابداري و  فناوريتبلیغات،  فناوريي مالی، ها فناوريمانند 
  سازي. ذخیره فناوريحسابرسی، 

7  
نرم براي عمر  فناوري

  2(زندگی)

؛ براي معنوي س�مت و جسمی کردن س�مت براي هماهنگ فناوري
 اوريفنبهداشتی،  هاي مراقبت فناوريعمر با  طول مثال گسترش

  پزشکی. ۀکنند احیا یا ژن تکنولوژي مانند س�مت
  .127- 128: 2005منبع: زوئینگ، 

  ایده الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
در سخنان مقام معظم رهبري مشهود شد  1385از سال  پیشرفت اس�می ـ ایرانیالگوي ایده تدوین 

ه است. مقام ن توضیح داده شداین الگو به صورت مبسوط توسط ایشا 1387تا زمانی که در سال 
به خاطر اینکه امروز در «فرمایند:  می پیشرفت اس�می ـ ایرانیالگوي پرداز  عنوان ایده معظم رهبري به

هاي غربی است  چشم بسیاري از نخبگان ما، بسیاري از کارگزاران ما، مدل پیشرفت صرفاً مدل
 ،اند، دنبال و تعقیب کنیم براي ما درست کردهها  هایی که غربی توسعه و پیشرفت را باید از روي مدل

امروز در چشم کارگزاران ما این است و این چیز خطرناکی است و هم غلط است و هم خطرناك. 
سیصد سالی که  ـاند. در طول این دویست  شده یعنی ماهر ؛ها در تبلیغات خیلی ماهر هستند غربی

ها به وجود  اند این باور را در بسیاري از ذهن فق توانستهکنند، با تبلیغات مو می پی در کار تبلیغاتی پی
اي  یافته شدن. هر کشوري بخواهد کشور توسعه یافتگی مساوي است با غرب و غربی ورند که توسعهآ

هاست. هر کشوري که از الگوهاي موجود غرب  غربی شود و این تبلیغات آنباید  محسوب بشود،
یافتگی بیشتر  اش از توسعه اش بیشتر، فاصله ست و هرچه فاصلهیافته نی فاصله داشته باشد، توسعه

پیشرفت  ۀاند. البته نقش ها جا اندخته ندازند و متأسفانه در ذهناخواهند جا بی طوري می شود؛ این می

                                                      
1. Commercial Technology 
2. Soft-life Technology 
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چیست؟ این باید تدوین شود، باید روشن شود، باید ابعاد و زوایاي آن مشخص  اس�می ـ ایرانی
ایم که باید  کامل انجام نگرفته است و باید بشود، اما همینی که ما فهمیدهطور  شود، این کار به
 »، این خودش موفقیت بزرگی است و این موفقیت را امروز داریماس�می ـ ایرانی برگردیم به نقشه

  ).14/2/1387، مقام معظم رهبري(

  هاي کلیدي علوم انسانی در الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت مؤلفه
که  استقرار گرفته ، مورد تأکید مقام معظم رهبري  پیشرفت اس�می ـ ایرانیالگوي ه در چهار عرص

الگوي اس�می ـ هاي پیشرفت  عرصه: استي نرم ها فناورياین چهار عرصه علوم انسانی و  يمبنا
  :هستندایرانی از دیدگاه مقام معظم رهبري به شرح زیر 

جامعه را به سمت یک باید  صه فکر است. ما، پیشرفت در عرنخستدر درجه : عرصه فکر. 1
  ؛متفکر حرکت دهیم ۀجامع
  ؛باید در علم پیشرفت کنیمو  که اهمیتش کمتر از عرصه اول است: عرصه علم .2
عنوان مسائل اساسی و خطوط  چیزهایی که در زندگی یک جامعه به ۀهم: عرصه زندگی .3

مثل امنیت، عدالت، رفاه، استق�ل، ، نجدگ می» عرصه زندگی«اساسی مطرح است، در همین عنوان 
  حکومت. و عزت ملی، آزادي، تعاون

پیشرفت در عرصه  ،هاست این ۀتر است و روح هم ها مهم این ۀکه از هم: عرصه معنویت .4
این الگو را جوري تنظیم کنیم که نتیجه این باشد که جامعه ایرانی ما به سمت باید  معنویت است. ما
  ).9/10/1389مقام معظم رهبري، ش برود (معنویت بیشتر پی

ي نرم در ها فناوريدر این تحقیق، نویسنده با تشریح نظریه زوئینگ، به دنبال بیان اهمیت 
که سالیان زیادي در فرهنگ جوامع غربی به رسمیت شناخته شده است؛ اما با است کشورهاي غربی 

آنچه در این تحقیق  ،سط مقام معظم رهبريتو اس�می ـ ایرانیبه ارائه نظریه الگوي پیشرفت  توجه
سازي این  ي نرم بومی متناسب با مبانی ارزشی و دینی و با هدف پیادهها فناورياست  مدنظر نویسنده

نرم و مدل  فناوري. نظریه مقام معظم رهبري در زمینه استالگو با محوریت علوم انسانی اس�می 
 يو اینکه انسان موجوددارد ي نرم ها فناوريدر  جدید پیشرفت که تأکید بر بعد روحانی انسان

که باید ضمن مسئولیت دنیوي در برابر جهان آخرت نیز مسئول است  دوساحتی (جسم و روح)
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  است.؛ بنابراین محور تحقیق نظریه مقام معظم رهبري استباشد که این مورد غفلت نظریه زوئینگ 

  شناسی تحقیق روش
اس�می  ـگرفتن بیانات مقام معظم رهبري در رابطه با الگوي ایرانی  نظر فرایند اجراي این تحقیق، با در

  و الگوهاي توسعه پایدار به شرح زیر است: فناوريهاي توسعه علم و  پیشرفت و مطالعۀ برنامه

  یند اجراي تحقیقافر. 1شماره شکل 

  
 زمره تحقیقات در ک�ن رویکرد براساس و اي توسعه تحقیقات دستۀ در هدف براساس تحقیق این

 از کیفی هاي داده تحلیل براي که شده استفاده تم تحلیل روش از تحقیق این گیرد. در می قرار کیفی
 آن موضوعی قلمرو به توجه با پژوهش این در آماري گرفته شده است. جامعه بهره روش کدگذاري

 پایگاه داده عالی شمال کشور بودند. ازآنجاکه راکز آموزشو م ها دانشگاهاساتید علوم انسانی  ِ شامل
 براي برفی گلوله گیري رو از نمونه نبود، ازاین دسترس در خبرگان از گروه این تعیین براي مناسبی
  شد. اط�عات استفادهآوري  جمع

مطالعه بیانات مقام معظم رهبري 
در رابطه با الگوي اسالمی ـ ایرانی 

 پیشرفت

ساله پنجم و  مطالعۀ برنامه توسعه پنج
ویژه  ششم در بحث علوم و فناوري به

 علوم انسانی

ها و الگوهاي توسعه و  مطالعۀ مدل
 هاي دیگرتوسعه پایدار در کشور

 هاي اولیه تحقیق تدوین پرسش

 مصاحبۀ عمیق و ساختارمند با نمونه آماري

 ها / تحلیل محتواي قیاسی و استقرایی سازي و کدگذاري مصاحبه پیاده

 بندي هاي جدید / تغییر در طبقه افزودن مؤلفه

 ها و ابعاد نهایی شدن مؤلفه مشخص
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  شوندگان مصاحبه به مربوط اطالعات. 2 شماره جدول

ف
ردی

  

حوزه تخصصی و 
اجرایی 

  گانشوند مصاحبه

مکان جغرافیایی 
هاي تحقیقاتی  حوزه

  مورد مصاحبه

مسئولیت افراد 
  مورد مصاحبه

تعداد 
شوند مصاحبه
  گان

  نوع مصاحبه

  ي دولتیها دانشگاه  1
دانشگاه مازندران 
دانشکده علوم 
  انسانی بابلسر

مدیران گروه 
هاي  دانشکده

  علوم انسانی
  نفر 5

مصاحبه 
ساختاریاف نیمه

  ته و انفرادي

  اه آزاد اس�میدانشگ  2

دانشگاه آزاد اس�می 
 ،واحد ساري

دانشکده علوم 
  انسانی

ریاست دانشگاه و 
مدیران گروه 

هاي  دانشکده
  علوم انسانی

  نفر 4
 ۀمصاحب

یاف ساختار نیمه
  ته و انفرادي

  دانشگاه نظامی  3
دانشگاه علوم 
دریایی امام 

  خمینی(ره) نوشهر

اساتید علوم 
  انسانی دانشگاه

  نفر 3
 ۀمصاحب

یاف ساختار نیمه
  ته و انفرادي

  نفر 12  جمع
.  است شده خبرگان استفاده با ساختاریافته نیمه و اکتشافی ۀمصاحب ابزار از ها داده گردآوري براي

و  کردن سخت و نرم، علوم انسانی، کاربردي فناوري، فناوريهاي  زمینه در مصاحبه هاي پرسش
اس�می پیشرفت، جایگاه  ـپیشرفت، الگوي ایرانی  سازي علوم انسانی، الگوهاي توسعه و تجاري
 ،اس�می پیشرفت ـاس�می پیشرفت، علوم انسانی و الگوي ایرانی  ـنرم در الگوي ایرانی  فناوري

  شدند. تنظیم و تهیه
 که اي گونه بهدست آمد،  به نظري اشباع که داد ادامه زمانی تا را ها مصاحبه تحقیق، محقق این در
 چشم به کمتر موضوع با اضافی مرتبط جدید اط�عات شد می تر نزدیک آخر هاي بهمصاح به هرچه

براي  روند این مشاهده شد، اما دریافتی عات اط� در بعد، تکرار به هفتم ۀمصاحب از .خورد می
 به و بوده کام�ً تکراري ها داده بعد به نهم مصاحبه از یافت، هرچند ادامه دوازدهم مصاحبه تا اطمینان
  رسید. اشباع
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  هاي تحقیق یافته
 واحدهايبندي  طبقه و محوري و باز کدگذاري روش از استفاده پژوهش، با این در ها داده تحلیل
الگوي ي نرم در ها فناوري . در نهایت شد (تم) انجام منطقی و دار معنی هاي طبقه موجود، به متنی

 طبقات است.نرم  فناوري چهار شده شامل شناسایی يها تحلیل مصاحبه از  پیشرفت اس�می ـ ایرانی
شیوۀ  بیانگر زیر شدند. جداول استخراج ها مصاحبه محوري، از باز و کدگذاري مرحله دو طی اصلی
  هستند. کل به جزء از طبقات اصلی دهی شکل

  نرم تولید فکر در الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت فناوري .3شماره جدول 

 ک�میهاي  گزاره

 کد
شو مصاحبه
 ندگان

 باز کدگذاري
کدگذاري 
 محوري

مقام معظم رهبري تأکید بسیار زیادي بر تولید فکر 
داشته و از دانشگاهیان و خبرگان خواهان ایجاد یک 

 پیشرفت اس�می ـ ایرانیجامعه متفکر در الگوي 
بسیار مهم مقام معظم  ۀهستند. ما باید به این نکت

د علم بسیار رهبري توجه کنیم که تولید فکر از تولی
این تولید  .تر خواهد بود تر و حتی مشکل اهمیت با

گذار  افتد. پایه فکر به وسیله علوم انسانی اتفاق می
علوم کاربردي  ویژه به ـ پیشرفت در تمامی علوم

اگر به دنبال تولید  است.در علوم انسانی  ـ جامعه
اس�می پیشرفت هستیم، باید  ـفکر در الگوي ایرانی 

ن انی مورد حمایت خبرگان و مسئو�علوم انس
عنوان یک  دانشگاهی قرار گیرد. به تولید فکر به

دادن صحیح به  جهت .نرم نگاه کنیم فناوري
عنوان یک  ي سخت نیازمند فکر صحیح بهها فناوري
آموزش و پرورش نقش اساسی  است.نرم  فناوري

  در ایجاد جامعه متفکر دارد.

TI, T2, T5 
,T7 ,T8, 

T10, T11, 
T12 

اهمیت تولید فکر در ـ 
اس�می  ـالگوي ایرانی 

  پیشرفت
تولید فکر بسترساز ـ 

  تولید علم
هاي  رشته حمایت ازـ 

  تحصیلی علوم انسانی
  ایجاد جامعه متفکرـ 

تولید فکر 
توسط علوم 

انسانی، 
عنوان یک  به

نرم در  فناوري
الگوي ایرانی 

اس�می  ـ
  پیشرفت

 فناوريعنوان  بهرا پیشرفت  اس�می ـ ایرانیعرصه فکر در الگوي  ،3 جدول شماره شوندگان مصاحبه
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روح هاي مقام معظم رهبري در رابطه با  اشاره به صحبت ها با . آناند نرم بومی مورد تأیید قرار داده
تحرکات برتر در یک جامعه، مثل یک  و ها دانش ۀهم است، معتقدندکه همان علوم انسانی  دانش

کند ما کدام  ، مشخص میدهد میآن علوم انسانی است. علوم انسانی جهت کالبد است که روح 
هاي غلط و  وقتی علوم انسانی منحرف شد و بر پایه ؟رویم، دانش ما دنبال چیست طرف داریم می

تحرکات جامعه به سمت یک گرایش  ۀشود که هم هاي غلط استوار شد، نتیجه این می بینی جهان
حرکت صحیح در  دنبالرو اگر کشور به  ازاین ؛)13/7/90معظم رهبري،  مقام( رود انحرافی پیش می

داري در جامعه ایجاد  باید تولید فکر درست و جهتاست  پیشرفت اس�می ـ ایرانیالگوي راستاي 
گیرد. نگاه ارزشی به تولید فکر توسط  صورت میکه این تولید فکر صحیح توسط علوم انسانی شود 

  است.اس�می پیشرفت  ـي نرم در الگوي ایرانی ها فناوري ۀکنند علوم انسانی تأیید

 ایرانی پیشرفتـ  نرم براي زندگی (زندگی جسمانی و روحانی) در الگوي اسالمی فناوري. 4جدول شماره 

 ک�میهاي  گزاره
 کد
 شوندگان مصاحبه

 باز کدگذاري
کدگذاري 
 محوري

سازي و  علوم انسانی یعنی تجاري کردن کاربردي
 ،براي تولید ثروت در جامعه .آفرینی این علوم ارزش
ي سخت، نیازمند داشتن نگاه ها فناوريوجود بر  ع�وه

 اس�می ـ ایرانیاس�می به ثروت، با توجه به الگوي 
 ۀهستیم. تولید ثروت از راه درست و استفاد پیشرفت

از ثروت، ترجمان مفاهیم عدالت در جامعه هستند  صحیح
 نرم مهندسی زندگی فناوريتوان به این مفاهیم  که می

اندوزي با هدف کسب س�مت جسمی  ؛ یعنی ثروتگفت
 اس�می ـ ایرانیاین دو س�مت باید در الگوي  .و روحی

  پیشرفت مورد توجه قرار گیرد.

T2, T5, T7, T9, 
T10, T11, 

نگاه ـ 
به  فرینآ ارزش

  علوم انسانی
ثروت از  تاهمیـ 

گاه اس�م و ددی
توجه به آن در 
 ـ الگوي اس�می
  ایرانی پیشرفت

س�مت جسمی ـ 
و س�مت روحی 
 در جامعه اس�می

  ایرانی پیشرفت ـ

نرم براي  فناوري
زندگی (زندگی 

جسمانی و 
روحانی)، در 
 ـ الگوي اس�می
  ایرانی پیشرفت

ثروت وسیله است نه در اس�م  که کنند ثروت را چنین بیان میبارۀ درمرتضی مطهري نظر اس�م 
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مخالف است و  ،ثروت با اینکه انسان فداي ثروت شود اس�م با هدف قراردادنِهدف؛ به عبارتی 
محکوم کرده ، پول باشد ۀپرستی و اینکه انسان برد پول به عبارت دیگرسخت مبارزه کرده است؛ 

نام این حالت  .کردن و اندوختن بخواهد ه خاطر خود پول و براي ذخیرهکه انسان پول را باین ؛است
؛ رانی است کردن شکم و عیاشی بخواهد که نام آن شهوت رحرص و آز است و یا پول را فقط براي پ

است با دنائت و پستی و محو شخصیت انسانی در پول و فقدان  همراهخواستن  در این حالت پول
وقت تحقیر نشده   هیچدر اس�م روت ثمال و  شرافت معنوي؛ بنابراینهرگونه شخصیت انسانی و 
 ها تأکید و توصیه شده است این ۀکردنش، بلکه هم اش، نه مصرف است، نه تولیدش، نه مبادله

کردن ثروت  درآوردن و جمع رعایت تعادل در پولالبته در احادیث به ). 15- 16: 1380(مطهري، 
 ـباید در الگوي ایرانی  هاما آنچ 1،توصیه شده استسی در زندگی دینی هاي اسا یکی از اصلعنوان  به

اس�می مدنظر قرار گیرد، این است که ثروت در جهت تأمین نیازهاي جسمی و روانی باشد و نه در 
اس�م براي ثروت اهمیت قائل فرمایند:  جهت سلطه بر دیگران؛ به همین جهت مقام معظم رهبري می

است. تولید ثروت در اس�م مطلوب است؛ منتها با نگاه الهی و معنوي. نگاه الهی و است، اعتبار قائل 
معنوي این است که از این ثروت براي فساد، براي ایجاد سلطه، براي اسراف نباید استفاده کرد؛ از 

  ). 9/10/1389(مقام معظم رهبري،  براي سود جامعه بهره بردباید  این ثروت
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
ید نه مانند افراد سست و ات با هاي زندگی آوردن هزینه دست کوشش تو براي به«. امام جعفر صادق(ع) فرموده است: 1

رو و عفیف باش و از سستی و تنبلی دوري کن، و  بسته به دنیا زیاد، بلکه میانه تنبل، کم باشد و نه مانند افراد حریص دل
  ات که ضروري است، بکوش.  هاي زندگی براي تأمین روزي خود و هزینه
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  نرم اجتماعی در راستاي رستگاري انسان در الگوي ایرانیـ  اسالمی پیشرفت فناوري .5جدول شماره 

 ک�میهاي  گزاره
 کد
 شوندگان مصاحبه

 کدگذاري محوري باز کدگذاري

یک مسئله بسیار مهم در رابطه با علوم انسانی و 
اس�می پیشرفت،  ـي نرم در الگوي ایرانی ها فناوري

انسان از دیدگاه اس�م  جایگاه خود انسان و نگاه به
 ،پیشرفت اس�می ـ ایرانیدر الگوي  نسانا است.

موجودي است مرکب از جسم و روح که پس از 
شود ولی روح او به  مرگ، جسم او مت�شی می

و مرگ انسان به معناي  دهد میحیات خود ادامه 
،  ي اجتماعی بشرها فعالیترو  ازاین ؛فناي او نیست

اي رستگاري انسان مرکب عدالت و ثروت در راست
(ترکیبی از جسم و روح) در جامعه هستند. انسان در 

اس�می پیشرفت، تجسم اخ�ق،  ـاجتماع ایرانی 
  است.ي خیرخواهانه ها فعالیتي مکتبی و ها ارزش

TI, T3, T4, T6, T9, 
T10, T11, T12 

جایگاه انسان در ـ 
اس�می ـ  الگوي
  پیشرفت ایرانی

انسان موجودي ـ 
از جسم و  مرکب

  روح
ثروت و عدالت ـ 

براي رستگاري 
انسان در اجتماع 

اس�می ـ ایرانی 
  هستند

نرم  فناوريـ 
اجتماعی در 

راستاي رستگاري 
انسان در الگوي 

ایرانی  ـ اس�می
  پیشرفت

انسان در  است.پیشرفت مورد تأکید  اس�می ـ ایرانیعرصه معنویت الگوي  5شماره مطابق جدول 
مسئول در برابر خدا، در برابر پیامبران و رهبران الهی، در ؛ موجودي مسئول است ،اندیشه اس�می

رو هر فعالیتی که انسان  ازاین ؛و آخرت هاي دیگر و در برابر جهان برابر گوهر انسانی خویش و انسان
ي اقتصادي، اجتماعی، عبادي در راستاي ها فعالیتهمانند  دهد، میدر اجتماع اس�می انجام 

، به همین دلیل مقام معظم رهبري در الگوي استبودن انسان  اري خود او، به جهت مسئولرستگ
بودن انسان هم در اس�م  محورکنند:  اس�می پیشرفت، بر جایگاه انسان تأکید داشته و بیان می ـایرانی 
لی که ما این مسائ ۀبودن انسان در مکاتب مادي به کلی متفاوت است. انسان، محور است. هم با محور

کنیم: مسئله عدالت، مسئله امنیت، مسئله رفاه، مسئله عبادت، براي این است که فرد  داریم بحث می
مورد توجه باشد. انسان باید  انسان سعادتمند شود. هدف نهایی عبارت است از رستگاري انسان؛ این

  ).9/10/1389(مقام معظم رهبري،  موجودي است مکلف، مختار و مواجه با هدایت الهی
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  نرم فرهنگی و سبک زندگی در الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت فناوري. 6شماره جدول 

 ک�می هاي گزاره

 کد
شوند مصاحبه
 گان

 باز کدگذاري
کدگذاري 
 محوري

کا�هاي فرهنگی متأسفانه مورد غفلت  و مباحث فرهنگی
بیشتر در رابطه با  انسانی علوم اند. اصو�ً متون واقع شده

یافته  جامعه هستند. اگر کشورهاي توسعه فرهنگ و
به  ،توانستند جهش بزرگی در ابعاد توسعه داشته باشند

گرایانه به علوم انسانی و کاربرد علوم  واقع خاطر نگاه
نرم فرهنگی)  فناوريانسانی در راستاي فرهنگ بومی (

ایرانی پیشرفت ـ ند، اما آیا در الگوي اس�می دخودشان بو
رو  ازاین ؛وجه هیچ غربی هستیم؟ به ۀبه دنبال توسع

ایرانی ـ فرهنگ  گرفتن نظر درعلوم انسانی با  کردن  بومی
است  بسیار جدي اي مسئله و مهندسی فرهنگی  اس�می

ن و خبرگان آموزشی قرار که باید مورد توجه مسئو�
گیرد. باید توجه شود فرهنگ برگرفته از علوم انسانی، 

 .اس�می خواهد بودـ نی گذار سبک زندگی ایرا پایه
ها معتقدند سبک زندگی همان فرهنگ زندگی  خیلی
فرهنگ مد و زیبایی، فرهنگ مصرف در جامعه،  است.

فرهنگ ازدواج، فرهنگ خانواده، معماري در 
سبک زندگی برآمده از  ۀکنند همگان تأیید وساز، ساخت

هاي علوم انسانی نقش بسیار مهمی  رشته وفرهنگ هستند 
  دارند. ایرانی ـ اس�مینرم فرهنگی و سبک  ريفناودر 

TI, T2, T5, 
T6, T7, T9, 

T11, T12 

سازي علوم  بومیـ 
  انسانی

توجه به فرهنگ ـ 
اس�می در  ـایرانی 

مصرف، مد، زیبایی، 
  خانواده، ازدواج

تولید کا�هاي ـ 
  فرهنگی در کشور

توجه به سبک زندگی ـ 
  زندگی ـایرانی 

نرم  فناوري
فرهنگی و 

بک زندگی س
در الگوي 

ـ اس�می 
  ایرانی پیشرفت

بوده است، سبک زندگی  شوندگان مصاحبهعرصه زندگی مورد توجه  6شماره مطابق جدول 
شده و نیز  ي پذیرفتهها ارزشکه تحت تأثیر باورها و  اي است یافته مجموعه رویکردهاي سازمان

هایی از  ل غالب رفتاري یک فرد یا گروههاي فردي و شرایط اجتماعی، شک متناسب با امیال و خواسته
هویت انسان را در قالب رفتارها،  ۀمشاهد هاي غیرقابل افراد شده است. در واقع سبک زندگی جنبه

ها، باورها،  کند. سبک زندگی خارج از ادراك ها و اشیا براي دیگران قابل مشاهده می انتخاب
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، جوانب گوناگون زندگی انسان  شدن ام جهانیاي به ن با ظهور پدیده .نیست ها ارزشها و  گرایش
هاي مصرفی یا سبک  تحت تأثیر این پدیده واقع شده است. جامعه مدرن، نوع و سبک رفتار و کنش

در چنین ). 118: 1389(کفاشی و همکاران،  دهد میهاي فردي و اجتماعی را شکل  زندگی، هویت
شوند، فرایند  وسط افراد انتخاب میهاي متفاوت زندگی که ت سبکبر  ع�وهفضاي اجتماعی 

: 1393و همکاران،   نوري گزینی افراد شد (خواجه شدن موجب تغییر در منابع هویتی و هویت جهانی
کند  رفتار میطلبی  و لذتطلبی  داري، انسان براساس سودجویی، قدرت ). در سبک زندگی سرمایه66

 ، ایرانی پیشرفتـ اما در الگوي اس�می ست، اگرایی یکی از ملزومات سبک زندگی مدرن  و مصرف
  سبک زندگی، معیار، شخص و نمادي براي هویت دینی، اعتقادي و ارزشی فرد و جامعه است.

 و غربی فرهنگ با آن رویارویی و فرهنگی و اجتماعی جدید شرایط توجه با اخیر يها سال در
 اجتماعی، مفهوم هاي شبکه و يمجاز فضاي طریق از ویژه به فرهنگ غربی مهاجم و مظاهر گسترده

 مطالعه مورد اجتماعی و انسانی علوم هاي رشته ایرانی پیشرفت و سبک زندگی درـ فرهنگ اس�می 
 نبراین مطالعات، مقام معظم رهبري اهمیت سبک زندگی را به مسئو� است. ع�وه گرفته قرار

 بخش در .است حقیقی و اريابز بخش دو داراي نوین اس�می دنمت« کنند: یادآوري و بیان می
 خوبی پیشرفت« وغیره است تکنولوژیک، صنعتی، نظامی، علمی هاي پیشرفت شامل که ابزاري
 ؛ اگردهد می تشکیل را مردم زندگی است که متن» زندگی سبک« شامل حقیقی بخش ؛ اما»ایم داشته

 کردیم اول بخش در کهرا  هایی پیشرفت ۀنکنیم، هم است پیشرفت زندگی متن که بخشی در ما
  ).23/7/1391(مقام معظم رهبري،  »بدهد روانی و آرامش امنیت ما به و کند رستگار را ما تواند نمی

من در جلسه « فرمایند: نرم فرهنگی می فناوريهمچنین در رابطه با اهمیت علوم انسانی و 
م که شماها جایگاه ا شوراي عالی انق�ب فرهنگی هم به آقایانی که مؤثرین در فرهنگ هستند،گفته

ام که دو تا شاخه اصلی وجود دارد: علوم  مهندسی فرهنگی را در این کشور دارید. در آن جلسه گفته
کنیم، معنایش این  انسانی و علوم پایه؛ هرکدام به جاي خود. اگر ما اینجا روي علوم انسانی تکیه می

 ۀکنیم، چرا؛ آنجا هم بنده یک تکی نیست که روي ریاضی و فیزیک و شیمی و علوم زیستی تکیه نمی
مردان و باید  ها هم براي خودشان مردانی و کسانی دارند؛ علوم انسانی هم آن .صددرصدي دارم

ـ یعنی علوم انسانی و علوم پایه ـ کسانی براي خودشان داشته باشد. باید روي این دو شاخه اصلی 
در حد باید  د تا اینکه پیش بروند. علم راگذاري فکري، علمی، پولی و تبلیغی شو در کشور، سرمایه
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  ).29/10/1384(مقام معظم رهبري،  اع� دنبال کنید

  ایرانی پیشرفتـ نرم نظامی در الگوي اسالمی  فناوري .7شماره جدول 

 ک�میهاي  گزاره
 کد
 شوندگان مصاحبه

 باز کدگذاري
کدگذاري 
 محوري

ما ها و دکترین نظامی،  امروزه در تدوین استراتژي
جایگاه انسان در ایدئولوژي و مکتب شیعی و رابطه 

مثال استفاده  برايگیریم.  انسان با خدا را در نظر می
از بمب اتم براي کشتن هیچ انسانی را جایز 

ي نظامی نقش ها دانشگاهدانیم. علوم انسانی در  نمی
بسیار حساسی در پرورش تفکر افراد نظامی دارد. 

هاي نظامی برگفته  تاکتیکنظامیان در اجراي  ۀاندیش
اگر معتقد به این  است.از علوم انسانی اس�می 

، استروح انسانی  ۀهستیم که علوم انسانی، تغذی
اس�می پیشرفت بر  ـروح نظامیان در الگوي ایرانی 

ها و  ، استراتژي مبناي ایدئولوژي اس�می و شیعی
اجرا خواهد کرد.  هاي نظامی را تدوین و تاکتیک

نرم بوده که ارتباط  فناوريمنیت و دفاع یک ا ۀمقول
  تنگاتنگی با دانش، ایدئولوژي و مکتب دارد.

TI, T3, T5, T6, 
T8, T10, T11  

تدوین دکترین نظامی ـ 
بر مبناي علوم انسانی 

  اس�می
هاي  اجراي تاکتیکـ 

نظامی توسط افراد با تفکر 
  اس�می ـایرانی 

نرم  فناوريامنیت یک ـ 
  است

 علوم انسانیتوجه به ـ 
اس�می و کاربرد آن در 

  هاي نظامی محیط

نرم  فناوري
نظامی در 

الگوي اس�می 
ایرانی  ـ

  پیشرفت

در امنیت اس�می ـ ایرانی پیشرفت، الگوي  ۀدومین عرصه در ایدعنوان  بهدر اینجا بحث دانش و علم 
ري علم در محیط نظامی از افزا که البته همراه با دانش، بحث نرماست کشور مورد توجه قرار گرفته 

 پیوند که دانند می راهبرد و فناوري امروزه امنیت را نوعی است.حائز اهمیت  شوندگان مصاحبهنظر 
 بهدهی  انسان، شکلبر  ع�وه ي نرم نظامیها فناوريدر تبیین  .دارد دانش، اجتماع و انسان با عمیقی

ایرانی پیشرفت، ـ فته است. در الگوي اس�می توجه قرار گر نیز مورد اذهان و ها ها، ادراك ارجحیت
تا جایی که  است؛شناسی در دکترین نظامی و امنیت ملی مطرح  شناسی و معرفت شناسی، انسان هستی

 کنار در آن را» امنیت افزاري نرم عدب« با عنوان مفهومی یافته در خبرگان امنیت ملی کشورهاي توسعه
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 بدونتوان  نمی را کشورهاي اس�می در ملی امنیت معتقدند و کرده اضافه قدرت يافزار سختبعد 
  ).115: 2000  1،مون این و آزر کرد ( درك خوبی امنیت به افزاري نرم بعد به توجه

براساس آراي فرماندهی معظم کل قوا تفاوت مبنایی قدرت نظامی در اندیشه غربی با جهان 
در اس�م قدرت هدف سیاست قرار  .است گیري، استفاده و هدف از قدرت نهفته در جهت ،اس�م
 به همین دلیل شود. میدر اندیشه غربی قدرت داراي اصالت است و هدف محسوب  ، ولیگیرد نمی

شدن  در جمهوري اس�می، قدرت نظامی در خدمت امنیت و عدالت است و توجه به امنیت و قوي
 ۀضروري براي تحکیم و توسع در این حوزه براساس مبانی فکري و عقیدتی اس�م امري بدیهی و

  ).40 :1393مؤثر است (رشیدزاده،  امنیت نظامی و بازدارندگیِ
اس�می ـ الگوي ي نرم در ها فناوريي کلی ها مؤلفهابعاد و  که اول تحقیقپرسش در پاسخ به 

نده ده نشان 7تا  3هاي ک�می در جداول  تحقیق با توجه به گزاره يها یافته، پیشرفت کدامند؟ ایرانی
  :است چهار بعد اصلی به شرح زیر

  ؛پیشرفت اس�می ـ ایرانینرم تولید فکر در الگوي  فناوري. 1
  ؛پیشرفت اس�می ـ ایرانینرم اجتماعی در الگوي  فناوري. 2
  ؛پیشرفت اس�می ـ ایرانیدر الگوي  نرم فرهنگی و سبک زندگی فناوري. 3
  ؛پیشرفت اس�می ـ ایرانینرم نظامی در الگوي  فناوري. 4

الگوي سازي  ي نرم با هدف پیادهها فناوريي ها مؤلفهزیر که پرسش دوم تحقیقدر پاسخ به 
  ، باید به موارد زیر اشاره کرد:؟پیشرفت کدامند اس�می ـ ایرانی

  ؛جامعه متفکر ¢
  ؛ایرانی پیشرفتـ س�مت جسمی و س�مت روحی در جامعه اس�می  ¢
  ؛اس�م دیدگاهاهمیت ثروت از  ¢
  ؛انسان موجودي مرکب از جسم و روح ¢
  ؛هاي تحصیلی علوم انسانی حمایت از رشته ¢
  ؛س�مت فکر در جامعه اس�می ـ ایرانی پیشرفت ¢
  ؛تولید فکر بسترساز تولید علم ¢

                                                      
1. Azer and in Moon 
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  ؛رفاه دنیوي در راستاي رستگاري بشریت ¢
  ؛هاي نظامی توسط افراد با تفکر اس�می ـ ایرانی اجراي تاکتیک ¢
  ؛اس�میـ دکترین نظامی بر مبناي علوم انسانی تدوین  ¢
  ؛هاي نظامی توجه به علوم انسانی اس�می و کاربرد آن در محیط ¢
  ؛نرم فناوريامنیت یک  ¢
  ؛اس�می ـتوجه به سبک زندگی ایرانی  ¢
  ؛تولید کا�هاي فرهنگی در کشور ¢
  ؛سازي علوم انسانی بومی ¢
  مصرف، مد، زیبایی، خانواده، ازدواج.اس�می در  ـتوجه به فرهنگ ایرانی  ¢

  گیري و ارائه مدل پیشنهادي نتیجه
ایرانی، اس�می، الگو و پیشرفت تشکیل  ۀلفؤاز چهار م  ایرانی پیشرفتـ الگوي اس�می  اصط�ح

برآمده از نیازها و شرایط ایران است که توسط  الگواین دهند  لفه نشان میؤشده است. این چهار م
و  ها فرهنگسازي آن به  شود و در فرایند طراحی و عملیاتی احی و تدوین مینخبگان ملی طر

که مترصد پیشرفت جامعه ایرانی با توجه به  آنجا و ازشود  می اي ي اس�می توجه ویژهها ارزش
ایرانی  ـالگوي اس�می بومی خواهد بود.  یهاي جغرافیایی ایران است، الگوی فرهنگ و موقعیت

الگو این  .شود ابع اصیل اس�می و نیازهاي حقیقی شهروندان ایرانی ترسیم میبراساس من پیشرفت
که هرکدام به نوعی است و حاوي اجزاي مهمی براي اص�ح زندگی بشر  گوناگونی داردي ها ویژگی
  .هستندي نرم ها فناوريانواع  ۀکنند تأیید

 فناوريتولید ثروت در جامعه، نرم تجاري مانند  فناوري،  نرم اجتماعی در مفاهیم عدالت فناوري
نرم نظامی و امنیتی در توانایی تضمین استق�ل  فناورينرم سیاسی در ص�حیت فردي حاکمان، 

بیان شده است که این   ایرانی پیشرفت - کشور از دیدگاه مقام معظم رهبري در الگوي اس�می 
اصلی تدوین الگو بوده و  ۀانی پایچراکه علوم انس ،علوم انسانی است کردنِ مفاهیم نیازمند کاربردي

ایرانی ـ ي نرم در الگوي اس�می ها فناوريعنوان  انسانی بهآن  کردن سازي یا کاربردي تجاري
توان هم  به عبارتی می است؛سازي در علوم انسانی از نوع نرم  ، شناخته شده است. تجاري پیشرفت
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سازي نرم دانست و هم کاربرد  نی را تجاريارائه ایده و فکر توسط اساتید و دانشجویان علوم انسا
ن علوم کرد يکاربردرو در علوم انسانی، مسئله تولید علم، آموزش، پژوهش، و هم  ازاین ؛ایده را
ایرانی پیشرفت نیازمند  ـالگوي اس�می  . نرم یاد کرد فناوريعنوان  بوده که از آن باید به یارزش

هم و  افزاري �زم است هم جنبش نرمالگو در این  رتیست؛ به عبااعلوم انسانی  کردنِ کاربردي
کنندۀ  روان ،سازي کنندۀ حرکت تمدن افزاري تسهیل هاي نرم . جنبش يافزار سختانه و فناورانق�ب 
در این مسیر همواره  .بخش آن به سمت افق تمدنی هستند ي و به نوعی هدایتافزار سختموتور 

هاي مختلف بوده و با اوج و افول  هاي اصلی تمدن ز ستونمحوري ا باوري و دانش خردگرایی، عقل
معرفت انسانی نسبت به خدا، خود، هستی و طبیعت یا به عبارت بهتر خداشناسی،  آگاهی و

سازي  تجاريرو  ازاین ؛اند ها ظهور یا افول کرده شناسی تمدن شناسی و انسان شناسی، معرفت هستی
  است.ایرانی پیشرفت ـ کلیدي در الگوي اس�می  اي ي نرم)، مؤلفهها فناوريعلوم انسانی (

سازي علوم انسانی را در  ي نرم و تجاريها فناوري ،با توجه به اینکه جامعه آماري این تحقیق
در راستاي حرکت به سمت  ،اند ایرانی پیشرفت مورد تأیید قرار داده - ابعاد مختلف الگوي اس�می 

هایی زیر به  پیشرفت، توصیه اس�می ـ ایرانیایجاد جامعه ي نرم به منظور ها فناوريسازي  پیاده
  :شود میمسئولین پیشنهاد 

ایجاد  ،مطرح شده بود 3ه عنوان کدگذاري باز جدول شمار هاي تحقیق که به یکی از یافته. 1
تفکر انتقادي نظام  ویژه بهآموزش تفکر و شود  می در همین راستا پیشنهاد است.جامعه متفکر 
هاي غربی را مورد نقد  تا دانشجویان بتوانند اندیشهشود وري اس�می ایران تدریس آموزشی جمه

  ؛قرار دهند
اساتید علوم شود  می پیشنهاداست و تولید فکر در راستاي تولید بوده  ،هاي تحقیق یکی از یافته. 2
هاي  دلپیشرفت ارائه دهند. م اس�می ـ ایرانیبا محوریت الگوي را هاي جدید  نظریه ،انسانی

مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا بتوان فکر جدید  ها دانشگاههاي آزاداندیشی  پیشرفت غربی در کرسی
  ؛و به دنبال آن علم جدید ایجاد کرد

ـ ي نرم در جامعه و الگوي اس�می ها فناوريبسیاري از دانشجویان علوم انسانی با جایگاه  .3
ي نرم ها فناوريکتب علوم انسانی با تأکید بر شود  می یشنهادرو پ ازاین ندارند؛ایرانی پیشرفت آگاهی 

هاي مورد تأکید مقام معظم رهبري در الگوي  و کاربرد آن در جامعه اس�می و ارتباط آن با عرصه
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  ؛اس�می ـ ایرانی پیشرفت مورد بازبینی قرار گیرند
عنوان روح حاکم بر  عه بهتوسعه معنویت در جامبر  مبنیرهبري  معظمبا توجه به تأکید مقام  .4

هاي تحصیلی علوم انسانی با  رشته ،بودن این الگو الگوي اس�می ـ ایرانی پیشرفت و همچنین بومی
  شوند؛حوزه و دانشگاه تألیف و تدوین  ۀهمکاري اساتید خبر

ایرانی پیشرفت ـ هاي پیشرفت و الگوي اس�می  هاي آموزشی با عنوان مدل برگزاري کارگاه .5
  ي نرم.ها فناوريسازي  دانشجویان و اساتید علوم انسانی با هدف پیادهبراي 
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ـ ایرانی پیشرفت با تأکید بر علوم انسانی اسالمی فناوري. مدل پیشنهادي 2شکل شماره    هاي نرم در الگوي اسالمی 
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رفاه دنیوي در راستاي رستگاري 
 بشریت

توجه به فرهنگ ایرانی ـ اسالمی در 
 مصرف، مد، زیبایی، خانواده، ازدواج

سالمت جسمی و سالمت روحی در 
 جامعه اسالمی ـ ایرانی پیشرفت

 تولید فکر بسترساز تولید علم

نی سالمت فکر در جامعه اسالمی ـ ایرا
 پیشرفت

توجه به علوم انسانی اسالمی و کاربرد 
 هاي نظامی آن در محیط

هاي نظامی توسط افراد با  اجراي تاکتیک
 تفکر اسالمی ـ ایرانی

 سازي علوم انسانی بومی

 هاي نرم در توسعه عرصه فکر الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت فناوري

  
 الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت

 اي فرهنگی در کشورتولید کااله

 توجه به سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی

فناوري نرم فرهنگی و 
 سبک زندگی، عرصه زندگی

 هاي نرم در توسعه عرصه معنویت الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت فناوري

فناوري
 

ت
هاي نرم در توسعه عرصه علم الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرف

  
  

تجاري
 

سازي علوم انسانی
 

(فناوري
 

هاي
 

نرم
( 

  
  
سازي  تجاري

علوم انسانی 
هاي  (فناوري
 نرم)

فناوري نرم اجتماعی 
 / عرصه معنویت

  اهمیت ثروت از دیدگاه اسالم
 

 انسان موجودي مرکب از جسم و روح

فناوري نرم تولید فکر، 
عرصه فکر و عرصه علم 

هاي تحصیلی علوم  حمایت از رشته
 انسانی

  جامعه متفکر
 

فناوري نرم نظامی، 
 عرصه علم 

تدوین دکترین نظامی بر مبناي علوم 
 انسانی اسالمی

  امنیت یک فناوري نرم
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و با تأکید بر نتایج مصاحبه با خبرگان، مدل مفهومی براساس مبانی نظري تحقیق  2شماره شکل در 
در این  شد.ي نرم) در الگوي اس�می ـ ایرانی پیشرفت ارائه ها فناوريسازي علوم انسانی ( تجاري

مدل پیشنهادي، چهار عرصه مورد تأکید مقام معظم رهبري در الگوي اس�می ـ ایرانی پیشرفت 
مهم الگوي اس�می ـ  چهار ستونِ ،، عرصه معنویت)(عرصه فکر، عرصه علم، عرصه سبک زندگی

سپس با  این پژوهش نیز هستند.هاي اصلی مدل پیشنهادي  ایرانی پیشرفت در نظر گرفته شد که پایه
نرم تولید  فناوري(شده  نرم اصلی استخراج فناوريچهار  ،نتایج مصاحبه با جامعه آماري گرفتن نظر در

نرم سبک زندگی) در راستاي چهار عرصه  فناورينرم فرهنگی،  ريفناونرم اجتماعی،  فناوريفکر، 
  ي آن بیان شده است.ها مؤلفهمورد تأکید مقام معظم رهبري به همراه زیر

شدن علوم انسانی در الگوي  نرم؛ همان بحث کاربردي فناوريگرفته براي چهار  نظر ي درها مؤلفه
نفره  هشتاین مدل در یک پانل تخصصی وري تعیین روایی صبراي  است.اس�می ـ ایرانی پیشرفت 

ایرانی پیشرفت با ـ الگوي اس�می  ۀچهار عرصاست، بوده  مازندراني ها دانشگاهکه ترکیبی از اساتید 
شده از مصاحبه با خبرگان مورد تأیید واقع شد. البته در روایی  نرم استخراج فناوريمحوریت چهار 

نرم  فناوريچهار  ،نفره در مورد مدل هشتصی پانل قضاوت ذهنی اعضاي تخصبر  ع�وهصوري، 
پیشرفت،  اس�می ـ ایرانیمطابق با عرصه فکر در الگوي  نرم تولید فکر فناورياصلی که شامل 

نرم  فناورينرم نظامی مطابق با عرصه علم،  فناورينرم اجتماعی مطابق با عرصه معنویت،  فناوري
عنوان شاخص  ی در الگوي اس�می ـ ایرانی پیشرفت بهفرهنگی و سبک زندگی مطابق با عرصه زندگ

  مقدماتی و حداقلی از روایی محتوایی مورد تأیید پانل تخصصی قرار گرفت.
به منظور تأیید روایی محتوایی مدل، با توجه به اینکه مفاهیم علوم انسانی اس�می و کاربردي 

از است، کید جامعه آماري تحقیق بوده ساختن این علوم در جامعه اس�می ـ ایرانی پیشرفت مورد تأ
. این اساتید نگاه ارزشی به علوم انسانی و شدنظرات اساتید حوزوي در تأیید محتواي مدل استفاده 

  مورد تأیید قرار دادند. ،نرم در این مدل فناوريعنوان  بهرا کاربرد آن در جامعه 
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