واکاوی رابطه متقابل اقتدار علمی و اقتدار ملی
علیمبینیدهکرد  1
مهرانکشتکار 5

تاريخ دريافت9616/92/20 :

تاريخ پذيرش9611/02/95 :

چکيده
وقوعتغییراتبنیاد سیاسی،اجتماعی،اقتصاد وفناور درعصرجدیرد،شریوهاعمرالقردرت
دولتهارانیزدرسطوحمختلفبینالمللی،منطقها وملیدگرگوننمرودهاسرت.دیگررقردرت
ییها مالیوتواننظامیآنهاسنجیدهنمیشود،بلکهمؤلفرهجدیرد 
کشورهاصرفاًبامیزاندارا 
باعنوانقدرتوتوانعلمی،بیشازپیشنقشمؤثر نشاندادهاست.دراینتحقیرقکرهازنروع
کاربرد وتوسعها استپسازاستخراجمتغیرها اصلیازاسنادومدارکمعتبر،برا بررسری
یدهداوالًبرین
وسنجشرابطهونیزرتبهبند آنهابهجامعهخبرگیمراجعهگردید.نتایجنشانم 
متغیرها اصلیاینتحقیقرابطهمثبتومعناداروجوددارد؛ثانیاًدرمقایسهبینمتغیرهامشرخص
گردیدرابطهبیناقتدارملیوتولیدتصمیموالگودرمیانشاخصهها اقتردارعلمریبراضرریب
همبستگی6/511قو ترینوهمچنینرابطهبیناقتدارعلمیباقدرتاقتصاد ازابعاداقتدارملی
باضریبهمبستگی6/564بیشتریناست.
کليدواژهها :اقتدار،اقتدارعلمی،اقتدارملی،علم،قدرت.

-1دانشیارمدیریتراهبرد دانشگاهتهرانومدرسدانشگاهعالیدفاعملی
-5دانشجو دکترا مدیریتراهبرد دانشدانشگاهعالیدفاعملی

مقدمه
قدرتیکیازپرجاذبرهتررینپدیردههرا طبیعریوانسرانیاسرت،برههمریندلیر برهعنروانیركامرر
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فراگیروپردامنرهبرهشرمارمری رود.تغییرراتبنیراد سیاسری،اجتمراعی،اقتصراد وفنراور درعصرر
حاضررر،شرریوهتولیرردواعمررالقرردرترانیررزدگرگرروننمررودهاسررت(گررروهمطالعرراتامنیررتملرری
دانشگاهعالیدفاعملی .)11:1136،
هویتهرملرتومکتبری،درپنراهاقتردارآنحفاظرتمریشرود.اسرتقاللوآزاد ملرتنیرزنمراد
اقترردارآناسررتکررهآننیررزدرگرررودانررشوفنرراور اسررت.زیررراقرردرتاندیشرره،اسررتداللوعلررم
استکهبهانسانقدرتمیدهد(عصاریاننژاد .)33:1135،

امررروزهدیگرررقرردرتکشررورهاصرررفاًبررامیررزاندارایرریهررا مررالیوتررواننظررامیآنهرراسررنجیده
نمی شرود.علرم،فنراور ونروآور نمرادترالشبشرردردسرتیابیبرهزنردگیبهتررتلقریمریشرودو
اهمیررتآنچنرراناسررتکررهبخررشاعظمرریازتوسررعهکشررورهابررراسرراسدسررتاوردها علمرریو

فنراور آنهراارزیررابیمریشررود.کشرورهاییکررهبررا اثبراتقرردرتخروددرجامعررهجهرانیتررالش
میکنند،سرمایهگرذار درزمینرهعلرموفنراور رابریشازپریشدردسرتورکرارخرودقرراردادهانرد.در
واقعمی توانگفتکرهامرروزهعلرموفنراور ونروآور ،نمراد ازرفراهوقردرتملریوبرینالمللری
است(نوروز چاکلیوهمکاران .)5:1133،
بسرریار ازدانشررمندانمعتقدنرردآینرردهجهررانازآنکسررانیخواهرردبررودکررهدرتولیرردعلررمو
محصرروالتوخرردماتمبتنرریبرررآنپیشررروبررودهوازدیگرررانپیشرریگیرنررد.قطعرراًتغییرررجایگرراه
کشررورهادرتولیرردوبررهکررارگیر علررمدرجهرران،آینررههررا متفرراوتیرابرررا آنرقررمخواهرردزد.برری
تردیردجهرانامرروزازویژگریهرا خاصرریبرخرورداراسرت؛تغییرراتپرشرتاب،جابجراییشرردیددر
قدرت،رقابتروزافرزونوپیشررفتهرا سرریععلمریوفنراور ازویژگریهرا برارزآنبرهشرمار
میآید(تاجآباد  .)110:1131،
اینتحقیقدرترالشاسرتترانشراندهرددرواقعیرتدنیرا جدیرد،توسرعهعلمریتعیرینکننرده
قدرتبرا هرکشور استواگررجامعرها ازنظررعلمریبرهرشردوبالنردگیبرسردمریتوانردبره
سررمتتوسررعهپایررداردرعرصررههررا مختلررفحرکررتکررردهودرمواجهررهبرراسررایرکشررورهانقررش
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پیشررروومررؤثرایفررانمایررد.بررهعبررارتیبهترررمیرراناقترردارعلمرریوقرردرتاقتصرراد ،دفرراعیامنیترری،
سیاسی،فرهنگری،اجتمراعیوفرهنگریبرهعنروانابعراداقتردارملریرابطرهوجروددارد.ازسرو دیگرر
اقترردارملررینیررزب رهنوبررهخرروددرتولیرردتصررمیموالگررو،کررارآفرینیونرروآور ،توانمنررد درح ر 

مسررئلهونظررایرآنبررهعنرروانشاخصررههررا علمرریمررؤثراسررت.امرررمهمرریکررهبررسرریمنررابع
قاب دسرترسنشرانمریدهرد،درقالربیركنگراهجرامعوشرفافتبیریننشردهوایرندغدغرهاصرلی
پژوهشحاضراست.براینمبناهدفاصلی،تبیینرابطهاقتدارعلمیواقتدارملیاست .
اقتدارظرفیرتاقتردارملریمریشرود.سرؤالاصرلینیرزعبرارتاسرتازاینکرهرابطرهاقتردارعلمریو
اقتدارملیبایکدیگرچگونهاست؟ 
مبانی نظری
 عل م :واژهعلررمبررهعنرروانمعررادلیبرررا واژهانگلیسرریScienceبررهکررارمرریرود.فالسررفهوبیشررترمنطررقدانرران،علررمرابررهدودسررته«حضررور »و«حصررولی» تقسرریممرریکننررد(مصررباح.)54:1101،
«علومحضرور »برهآندسرتهازادراکراتآدمریگفترهمریشرودکرهانسرانبررا یرافتنآنهرانیرازبره
یشروددرنرزدخرودانسرانحاضرر
برقرار ارتباطبراعرالمخرارجازخرودنردارد،بلکرهآنچرهدرکمر 
اسررت(سرربزوار ،برریتررا)157:؛حررالآنکرره«علررمحص رولی»ادراکرراتیهسررتندکررهبرررخررالفعلررم
حضور ،انسانبهوسیلهحواسپنجگانرهیراهررواسرطهدیگرر برایركشر ارتبراطبرقررارکرردهو
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درایررنمقالرره،فرضرریهاصررلیعبررارتاسررتازاینکررهاقترردارعلمرریموجرربافررزایشقرردرتو

یشررود،سررپسبررراسرراسهمرینتصرویر،علررممررا
تصررویر ازشر مرروردنظررردرذهررنشسرراختهمر 
نسبتبرهآنشر شرک مریگیررد(محمرد گیالنری.)54:1101،رایرجتررینتعریرفعلرم،عبرارت
استازاینکهعلمصورتیازیكشیکرهدرنرزدعقر پدیردمریآیرد،مریباشرد.درایرنتعریرفتنهرا
بهادراکاتیعلمگفترهشردهکرهدرکسربآن هراذهرنبراتصرویرمعلرومسرروکارداردنرهبراخرودآن.
بنررابرایندرایررنتعریررفبررهروشررنیعلررمبررهعلررومحصررولیمحرردودشرردهاسررتوشررام علرروم
حضرور نمریشرود.علیهررذاماهیررتعلرمبررهمعنرا حضرروروحصررول،صرورتوانعکرراسماهیررت
اشیاءاعمازعینییاصورخودساختهذهنیدرذهناست(نکوئیسامانی .)140:1135،
 قدرت :مفهوملغو وعرامقردرت،همرانتوانراییمحرضاسرتکرهموجربمریشرودتراشریواجرردقرردرت،ازایسررتاییوجمررودمحررضخررارجشررود(نبررو .)163:1153،برترانرردراس ر معتقررد
استقردرترامریتروانایجرادترأثیرمروردنظرومطلروبتعریرفکررد(برترانردراسر .)77:1105،
ازنظرررپارسررونز،قرردرتظرفیررتتعمرریمیافتررهبرررا تضررمیناجرررا تعهررداتالررزامآورواحرردها 
گونرراگونیرركنظررامبرراسررازمانجمعرریاسررتدرزمررانیکررهتعهررداتبررهدلیر تأثیرشررانبررراهررداف
جمعرری،مشررروعیتیافتررهاسررت(لرروکس145:1156،و.)143تعریررفقرردرتازیرركمنبررعبررازیگر
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کهبتواندمنافعشخصیرابرآوردهسرازد(وبرر)شرروعوتراتروانملریدربسریجمنرابعبرهمنظرورنیر 
بهاهدافجمعی(پارسونز)ادامهمییابد .

دوگان،)5661(1سهگونهاصلیقدرتزور،قدرتمبادلها وقدرتمشرارکتیراتعریرفمریکنرد.
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قدرتزورابزارتهدیدرابهعنوانراهکاراصلیدرنی بهاهدافخودوتغییردرمحیطبررمریگزینرد.در
قدرتمبادلها ،تغییردرمحیطیاطرفمقاب ازطریرقنروعیدادوسرتدصرورتمریپرذیردوسررانجام
قدرتمشارکتیبهعنوانعادالنهترینومثبتترینگونهقدرتمطرحمیشودکرهناشریازتعامر افررادو
یکپارچهوهمسوشدناهداف،منافعودیدگاههرا آنراناسرت(گرروهمطالعراتوتحقیقراتراهبررد 
مجمع .)133-133:1133،
جدولشماره:1نمایشانواعقدرت 
عنوان

قدرت زور

قدرت مبادلهاي

قدرت مشاركتی

اهداف

مخالفیکدیگر 

مخالفیاموافقهمدیگر 

مشترک 

منافع

مخالفیکدیگر 

مشترک

مشترک

هریكبرا دیگر تهدید

هریكمیتواندبرعلیهدیگر 


هیچیكبرا دیگر 


حسابمیآید .

به

تهدیدباشدویانباشد 

حسابنمیآید .

تهدیدبه

تهديدات

اقتدار ملی
اقتدار،قدرتنهاد شدهباحقمشروعبرا نفوذگذار باهردایترفتراردیگررانبرودهوبررسرهاصر 
مشروعیت،رضایتوپشتیبانیهمگاندرقالبیقانونیمبتنیاسرت(گرروهمطالعراتامنیرتملری دانشرگاه
عالیدفاعملی.)47:1136،ازنظرامامخمینی(رحمتاهللعلیره)،اقتردارملریدرپیوسرتگیحکومرتومرردم
یتوانردمقتردرباشردکرهمروردحمایرتمرردمبرودهوبره
است.ایشانمعتقدندیكدولتدرصورتیمر 
فهامام،جلد .)33:7
آنهامتکیباشد(صحی 
ییها  
توانا 
اقتدارملی،متضمنوجودعناصرفعالوباصالحیتیاستکهبتوانندباایفا نقشخرودبررا نظرام،
دردوبعدداخلیوخارجیکسباعتبارواقتدارکننرد.درمعنرا اصرطالحی،اقتردارنراظربررکارآمرد 
دولتوکارآمد نظامسیاسیدرچارچوبیمشروعومقبولودرمحیطملیوعرضهبرینالمللریاسرت.
واژهاقتدارملی،ازمنظرورویکردها مختلفیمنجملهاجتماعیوسیاسریموردتوجرهقرارگرفترهاسرت.
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تیاکنترلاجتماعیبهکرارمریرود

مطابقبارویکرداجتماعی،اقتداردرارجاعواشارهبههرنوع نظامقدر
1- Dugann

نظامیمشروعتلقیمیشود.دراینمعنااقتردار،رابطرها 

بهعنوان
کهازسو افراد کهباآنسروکاردارند 
نزدیكبامشروعیتنظامسیاسیدارد .مطرابقبرارویکرردسیاسری،اقتردارملریبرراسراسدسرتاوردهاو
توانمند ها عمومیهرکشوربرا تأثیرگذار درسطحمنطقها وبینالمللیارزیابیمریشرود(گرروه
بهقدرتدارا مشروعیتکهازناحیهیكحکومتبرا تامینوتحققاهدافومنرافعملریکشرور
اعمالمیگردد،اقتدارملیگفتهمیشود.اقتدارملری،برآینردارزشهرا فرهنگری،اجتمراعی،اقتصراد 
همراهباشرافتها انسانیاستکهمیتواندباعثاعرتالوسرربلند جامعرهدرعرضرهداخلریوبرین
المللیشودوامکانتوطئه،تطمیعوتجاوزراازبیگانگانبگیرد(جهانتاب .)15:1137،
اقتدار علمی
امروزهاقتدارمانندگذشتهتنهابامحورسیاسیویااقتصاد مطرحنبودهبلکهبامحوریرتفرهنرگوعلرم
باشد.یکیازانواعاقتدار،برپایهدانشوتخصصتعریفشدهاست(گرروهمطالعراتامنیرت

نیزمطرحمی
ملیدانشگاهعالیدفاعملی.)43-44:1136،اقتدارارزشمند،محصوالتوآثارجدیرد رابرهدنبرالدارد
پیشرفتجوامعبکارگرفتهمیشوند(کلی .)1:5660،1

کهدرراستا
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مطالعاتامنیتملیدانشگاهعالیدفاعملی .)47:1136،

حوزهها تولیدعلموفناور ،کانونتجمعدولرتهراوسرازمانهرا مترصردتوسرعهوقردرت،محر 
پرورشسرمایهانسانی،عام نوساز درمناسباتقدرتملی،انتقالوابداعفناور ومغزساز آیندهنگرر
ومتفکردرجامعهودریكکالم،مح مهمنوساز قدرتملیاست(هاکسوماجلوف .)161:5660،
بسیار ازکشورها،گامهاییرادرجهتتقویتتوانخودبرا رسیدنبهبرتر دانشبرمیدارند.چنرین
جوامعییكسیستمعملیاتیمطمئنبرا اقتدارزاییایجادمیکنندکهشاخصاصرلیپایردار آنجامعره
دهد.هدفازاقتدارعلمی،شکوفاکردنایدهها یكملتبرا رسیدنبهقلهبرترر دانرش

راتشکی می
آمیزازایدهها جدیداسرت(فراس

است(کلی.)5:5660،اقتدارعلمی،تواناستفادهوبهرهبردار موفقیت
وفاس .)56:5665،5
هاکسوماجلوف()161:5660ازاینمنظراقتدارراپذیرشتواناییها،ظرفیتفکرر ،کیفیرتدانرشو
مهارتها فنی،خالقیتونوآور ،قابلیتیكملتبرا حر مسرائ اقتصراد ،اجتمراعی،فرهنگریو
سیاسی،بهرهمند ازمنابع،دستاوردهاوامکاناتجامعهوبهطورکلریمطلوبیرتشررایطزنردگیمراد و
یان،علمبرترمیتوانددرسطوحمختلفبرینالمللری،منطقرها ویرا

معنو برا همگانمیدانند.دراینم
1- Kelley
2 - Foss and Foss
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ملیجهتکنترلرقابتهاکمكنماید (کلی.)1:5660،هدفعمدهعلمانحصار وبرتررسراز،دسرتیابی

بهمزایا پایداربلندمدتنسبتبهرقبا اصلیاستکهمیتوانددرقالبتولیدنظریهعلمی،ثبرتاخترراع
بینالمللی،کارآفرینیونوآور ،ح مسئلهتعمریمپرذیر،تولیردتصرمیموالگرومطررحگرردد(هراکسو
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ماجلوف .)161:5660،
عل و قدرت
امروزپذیرفتهشدهکه«علم،قدرتاست»(منصور )141:1134،؛ازنظرفوکرو،اعمرالقردرتبرهطرور
پیوستهبهایجادعلممیانجامدوبهطورعکسنیزعلممستمراًبرقردرتترأثیرمریگرذارد(فوکرو:1336،
گویددانشوقدرتدریکدیگرآشیانهدارند(داناییفرد.)11:1133،توانراییگسرترشیرك

.)53کوپرمی
گفتمانعلمیخاصنشان گرسلطهدانشآنحوزهخاصاسرت.فوکرو،رابطرهقردرتوعلرمرابرهسره

صورت«ستیز»«،گریز»،و«رابطهپرذیر»قابر فررضکرردهاسرت.و قردرتودانرشراچیرزواحرد 
هابردوشیکدیگراستوارشدهاند.هدفو ایناستکهنشاندهردهریچعلرم


گویدآن
نمیداند،بلکهمی
ودانشی،حتیدانشها تخصصیمانندپزشکی،حقوقیامدیریت،بیطرفنیست(مکولیوهمکراران،
.)500:1133پیشگاهیفردوهمکارانمعتقدندقدرتوعلمرابطرهتنگراتنگیبرایکردیگردارنرد.ترافلر،
قدرتبهرهمندرا،عالیترینکیفیتناشیازکاربردعلممیداند(پیشرگاهیفرردوهمکراران.)563:1136،
کیفیتعالیبهطورضمنیازکارایی،یعنیکاربردکمترینمنابعقدرتبرا رسیدنبهیكهردفحکایرت
دارد(منصورنژاد .)143:1134،
مراجعهبهاسنادباالدستیبهویژهبیاناتمقاممعظمرهبر (مدظلهالعالی)نشانمیدهدکرهاهمیرتو
نقشعلمدرپیشرفتوتولیدقدرتهموارهموردتاکیدقرارگرفتهاست.ایشانمیفرماینرد:جملرها در
نهجالبالغههستکهخیلیجملهپرمغز است«.العلمسلطان»؛علرماقترداراسرت.سرلطانیعنریاقتردار،
قدرت«.العلمسلطانمنوجدهصالومنلمیجدهصی علیه»،علماقتداراست.هرکرسایرنقردرترا
بهچنگآوردمیتواندتحکمکندمیتواندغلبهپیداکندهرکسیایناقترداررابرهدسرتنیراورد،صری 
علیهبراوغلبهپیداخواهدشد،دیگرانبراوقهروغلبهپیدامیکنندبهاوتحکممیکنند.درجردولزیرر
بخشیازفرمایشاتمقاممعظمرهبر (مدظلهالعالی)آوردهشدهاست .
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جدولشماره: 5بخشیازفرمایشاتمقاممعظمرهبر (مدظلهالعالی)باتاکیدبرعلمواقتدارعلمی 
مستند به

متن فرمايشات

انرراتدرمراسررمدانررشآمرروختگی

قدرت،قدرتعلمیاست؛قردرتدفراعازخروداسرت؛توانراییِبرروز بی
ییهاراداشتهباشردترا دانشررجویاندانشررگاهامررامعلی(علیرره
استعدادها درونیاست.یكملتبایداینتوانا 
انات دردیردار اسراتید ودانشرجویان
یتوانردسرخنخرودرابرهگروش بی 
یكملت،بااقتدارعلمیاستکهمر 
یتوانردسیاسرتبرتررودسرتواالرادر دانشررگاهامررامصررادق(علیررهالسّررالم)،
همه افراددنیابرسراند؛ومر 

دنیا سیاسیحائزشود .

 1134/16/53

علمودستبرترعلمی،رازپیشرفتهرکشرور دراقترداراقتصراد  ،بیانرراتدردیررداراسررتاندارانسراسررر
سیاسی،نظامیوروحیها است .

کشور 1134/15/63،


اینسهعنصراگرموردتوجّهقرارگرفتند،یكملّتقو میشرود:یکری بیانررراتدرحررررممطهرررررضرررو ،
اقتصاد،یکیفرهنگ،وسوّمیعلمودانش .

 1131/61/1

مزپیشرفتیكکشور،یعنیآنمحوراصلیبرا اقترداریركکشرورو بیانرراتدردیرردارجمعرریازنخبگرران
پیشرفتِهمراهبااقتدار،علماست .

علمیکشور 1133/63/60،

هرچهجمهور اسالمیازلحاظعلمی،ازلحراظفرنآور وازلحراظ بیاناتدردیدارمردمقمدرسالروزعید

واكاوي رابطه متقابل اقتدار علمی و اقتدار ملی استكبار

بتواندعزیزباشد 

السالم) 1134/65/60،

خم 1137/16/13،
اجتماعی قدرتپیداکند،اینقدرتمتعلقبهدنیا اسرالماسرت؛یرك سعیدغدیر 
درکفهدنیا اسالماست .

وزنهسنگینی


عل و تغيير منابع قدرت
بهباوراکثرصاحبنظران،منابعقدرتملیدرعصرحاضراگرچههمچنرانازشرباهتهرا برامنرابع
قدرتدراعصارپیشینبرخوردارند،اماحداق چندینمؤلفهکلید ازجملهدانرشومنرابعاطالعراتی
بهعنوانمؤلفهها ممیزقدرتملیمحسوبمیشوند.جوامعبردونعلرمودانراییدارا منرابعدیگرر
قدرتکهعبارتازپولوزوراستنیزنخواهندبود.تافلر،داناییرابرترینومهمتررینابرزارقردرت
درعصرحاضرمیداند.دراینمیانآنچهموردتوجهاسرت،مفهرومورابطرهقردرتودانراییوشررح
سناریوها آیندهعلمیبرا دستیابیبهقدرتیاستکهمنبعیبررا سرایرمنرابعقردرتنیرزهسرت(
گروهمطالعاتامنیتملی .)45:1136،
امروزه،صاحبنظرانموضوع،منابعقدرترادرقالبفنّاور ،قدرتاقردام،منرابعانسرانی،منرابع
سرمایها مالی،منابعماد میدانندومعتقدنداقتدارمانندگذشتهتنهابامحرورسیاسریویرااقتصراد 
مطرحنبودهبلکهبامحوریتفرهنگوعلمنیزمطرحاست.جدولزیررمررورمنرابع عمرده قردرت در
نمیدهرد
ادوارمختلفوتغییردرمؤلفهقدرتبهسمتمؤلفهها نرمومشخصاًعلموفناور رانشا 
(پیشگاهیفردوهمکاران .)565:1136،
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دوره

كشور پیشتاز

منابع عمده قدرت

قرن 10

اسپانیا 

طال،تجارتاستثمار ،ارتش،پیوندمیانسلسلهها پادشاهی 

قرن 15

هلند 

تجارت،بازارها سرمایه،نیرو دریایی 

قرن 13

فرانسه 

جمعیت،صنعت،مناطقروستایی،دستگاهدولتی،ارتش 

قرن 13

انگلیس 

صنعت،همبستگیسیاسی،امورمالیواعتبار،نیرو دریایی،هنجارها لیبرالی 

آمریکا 

بزرگیاقتصادملی،پیشتاز حوزهها علمیوفنی،فرهنگجهانی،نیرو 

قرن 56
قرن 51

نظامیوائتالفها،مرکزیتبرا ارتباطاتفراملی 
؟

فناور اطالعات،اقتصاددانشبنیان،کیفیتاستفادهازفناور اطالعاتدر
بخشها سیاسی،اقتصاد واجتماعی،قدرتنرم 


عل و فرآيندهای توليد قدرت
اشلیوهمکاران،درقالبمدلینشاندادهاندکهقدرتملیدرنهایتمحصولتعام دوجزء،توانرایی
یكکشوربرا تسلطبرچرخهها نوآور واستفادهازثمراتاینتسلطجهتتولیدتوانمنرد هرا 
نظامیمؤثراستکهآنتوانمند هانیزخودمزایرا اقتصراد راتقویرتمریکنرد.توانراییتسرلطبرر
چرخهها نوآور درابعادبینالمللی،انگیزهاصلیدرتولیدقدرتاست(آدریان .)55:5667،


شكل شماره  :9رابطه بین تسلط بر نوآوري و زايش قدرت



علمدرفرآیندها تولیدقدرتمؤثراست.بهگونها کهعلمبهمثابهقردرتوتوانراییداخلریدر
ح مشکالتبومیوبهمثابهقدرتوتأمینکنندهابزارها اقترداربررا کشرورهاومؤسسراتدربعرد
بینالمللیبهشمارمیآید.علمبهعنوانقدرتداخلریمریتوانردحر مشرکالتبرومیوارتقراءرفراه
مثابهتعیینکنندهقدرتوجایگراه

اجتماعیوخوداتکایینسبیرابهارمغانآورد.درعرصهبینالمللی،به
جهانیعم کردهومؤلفها برا توانبرالقوهکشرورهادردسرتیابیبرهدسرتاوردها علمریوکسرب
قدرترقابتیدرعرصهها فناور ،اقتصراد،فرهنرگونظیررآنتلقریشرود( نروروز وهمکراران،
900

 .)57-50:1133

اکثرشرایطح مسائ درعصرحاضر،جنبهبدونساختارداشتهوبرنامهریز نشدهانرد،ازایرنرو
بعدادراکیدرح ایننوعمسائ میبایستباالباشد.رویکرد کهمبتنیبررعلرمودانرشمریباشرد
(حمید زاده .)05:1133،
داشتهووجهمثبتبینالمللیآنباالاست.کشور کهبتوانددرترازعلمیجهانیبرا خودجرا براز
خودبهخرودازقردرت

تنهاسایرمنابعقدرترامتأثرکرده،که

کندوتولیداتعلمیبیشترداشتهباشد،نه
هابرخوردارمیشود .

نرمواثرگذار درجهاندرهمهعرصه
عل و عامليت و نحوه بهکارگيری قدرت
درگرواستفادهبهینرهازعلرم

دردیدبیکن،علمابزاراستوحتیبهبودوپیشرفتها اخالقیبشرنیز
یپندارد،طبیعتچونانموجود هزارچهرهاستومرامجرازیم
درجهتبهبودزندگیبشراست.اوم 
کهتمامزوایا آنرابکاویموازآنبهرهبریم.بهباورو ،هدفنهاییعلمچیز جزکسربسرلطهو
اقتداربرطبیعتنیست،اقتداروسلطهانسانبرطبیعتجزازطریقتحقیقتروأمبراتعراونوهمکرار 
ممکننیست(جانالز  .)53:1155،

واكاوي رابطه متقابل اقتدار علمی و اقتدار ملی استكبار

جهانامروز،جهانداناییمحوراستوکشور کهبراوجقلهتولیدعلمقرارگیرد،قدرتفراوانری

ازنظرو ،علممیتواندانسانرارهاییبخشد.همینکهانسانبداندطبیعتچگونهکرارمریکنرد،
سببمیشرود،ترا

تواندطبیعترابهنفعخویشاستخدامکند.جذابیتها فراواندرعلم و فناور


می
میتوان بهقدرتزاییو ثروتزایری،
جملهجذابیتها 

دیپلماسی به دنبال بهخدمت گرفتن آن باشد .از
بهتمامیابعرا د زنردگی انسران
الیهها مختلف وورود 
قابلیتتجزیهپذیر به 

هستهاصلی توسعه بودن،
اشارهنمود .
تحلی جنگها اخیرنشانمیدهدکهفناور ودانشیکیازعوام اصلیپیروز ویراشکسرت
ارتشهابودهاست(بیاتوهمکاران.)55:1131،برتر نظامیامروزآمریکامتکریبرهبرترر علمری
است.رشدسریعوقدرتمندگنجایشعلرموفنّراور اسرتکرهآمریکرابررا حرکرتروبرهجلرودر
پیشگرفتهاستورقباراتوسطآرایشسیستمها جنگافزارها جدیدبراظرفیرتهرا علمریقرو 
غیرقاب رقابت،پشتسرگذاشتهاست.اقتدارعلمیجمهور اسالمیایراندرحروزههرا مختلرفاز
جملهدانشها نو،عالوهبراقتردارکشرورماندرانتخرابوپیشربردسیاسرتهرادرسرطحداخلریو
المللی،بارهاسیاستها کشورها دیگررامتأثرنمودهاست .


بین
دستاوردها دانشمندانایرانیدردستیابیبهچرخهکام سوختهسرتها ازنمونرههرا عینری
علمینمیبود،تحققاقتدارملریاشرارهشرده

اقتدارملیایراندرمواجهبادشمناناستواگرایناقتدار
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میسرنمیشد.ورودبهباشگاهفضاییجهانوپرتابماهوارهبهفضا،توفیقراتشرگفتانگیرزدربحرث
شبیهساز وتولیدسلولها بنیاد ،دستاوردها شرگفتانگیرزدرتولیرداتنظرامی،سراختوارائره
داروها حیاتی،عالجبیمارانالعالجونظایرآن،جایگاهنظراماسرالمیایررانرادردنیراافرزایشداده
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علمیراازعناصراصلیقدرتمیدانند.هرچهتولیداتعلمری،

است.بههمینعلتاستکهتولیدات
مراکزآموزشعالی،دانشآموختگانونظایرآنبیشرترباشرد،درجشرنوارههرا علمریجهرانیجروایز
بیشتر بهخوداختصاصدهدومقاالتعلمیبیشتر درنشریاتعلمریدنیرامنتشررکنردوتوانرایی
فناور آنبیشترباشدوبرا پژوهشها بنیاد کارنماید،ازنظرعلمیدارا قدرتنرماست 
(الماسی .)171:1133،
قدرت و توليد عل
هاومعادلهها قدرت،آنهرارابره

بهباورفوکو()1336علمهمیشهدرمعرضایناستکهایدئولوژ 
نفعخودساماندهند.دلی اینمدعاهمسروییظهرورورشردعلرمبرارشردمنرافعسیاسریقردرتی،
اجتماعی،اقتصاد حاکمبرجوامعغربی،پسازانقالبفرانسهاست.ازنظرفوکو،هیچرابطرهقردرتی
بدونتشکی حوزها ازدانشمتصورنبودهوهیچدانشینیستکهمتضمنروابرطقردرتنباشرد،بره
درتمیتواندبررویدادهاوتفسیروقرایع

شود،بیطرفنیست.هموارهق


چنانکهادعامی
عبارتیعلمآن
مؤثرباشد.تحریفبزرگدرپروژهآلبورگ،1نشاندادکهصاحبانقدرتقادرندشیوهتفسیرامورواقرع
رامشخصسازند،بعضیدانشهاراپیشببرندوبعضیدیگرراکهخواستارآننیستند،سرکوبکننرد
(مکولیوهمکاران .)500-505:1133،
نوعحکومتهابرتأثیراتقدرتبرعلمتأثیرجد دارند.دولتها استبداد برعلوم،برهویرژهعلروم
انسانیکنترلجد تر دارند.درحکومتها مردمساالر،دولتمردانبرا ترداومقردرتواقتدارشران
مجبوربهدرنظرگرفتنخواستهها ملیومردمیهسرتند،ازایرنروبرهنخبگرانعلمریکرهازمیران
ملتهاهستند،تکریمنمودهودانشآنهارادرجهتمنافعملیبکارمیگیرند.بنابراینمشخصاسرت
کهتولیدعلم،تعام مثبتسازندهعالمانوحاکمانرامیطلبد.ازاینروبهنظرمیرسدرابطهقردرت
وعلمدرسهصورتقاب فرضاست(منصورنژاد :)176:1134،
 -1رابطهستیز:بااینتوضیحکهعالمانباسیاستمدارانوسرایرمراجرعقردرت،سررسرازگارنداشرته
باشند.دراینشرایطی،گرچهممکناستاستقالبعلموعالمحفرظشرود،امرااحتمراالتولیرد
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 -5رابطهگریز:بااینشرحکهنهعالمانبهصاحبانقدرتکار داشتهباشندونهصاحبانقردرتبره
سراغعالمانوپژوهشگرانبیایند.چنینفرضیگرچهدرعم کمتررخمیدهدامرامحصرولآن
تولیدعلموگسترشمراکزعلمیونظایرآننیزخواهدبود؛ 
دوصورتممکناسترخدهد؛عالمانومحققرانوتولیدکننردگانعلرم،خودشرانرابرامراکرز
قدرتومراجعتصمیمگیر نزدیكکنندودرخدمتآنهاباشندویابالعکس،صراحبانقردرت
وسیاستدرمحضرعالمانوصاحباناندیشهحاضرشدهوسیاستهایشانرابراآنهراهماهنرگ
کنند .
درطرحعلموفناور برا قرن51ایاالتمتحرده،نیرازبرهسررمایهگرذار قابر توجرهدرزمینره
تحقیقاتعلموفناور برا تضمینآیندهاقتصاد اشرارهشردهاسرت(گرروهمطالعراتامنیرتملری
دانشگاهعالیدفاعملی.):1136،درجنگجهانیدوم،هزینهتحقیقوتوسعهنظرامیآمریکرا،کمترراز
یكدرصدک میزانهزینهقدرتنظامیبوده،حالآنکهدرسال،1336بهحردود11درصردافرزایش
یافت.درایندورهزمانیهمانگونهکهعلمیكبخشمهمقدرتنظامیشد،ایاالتمتحردهبرهعنروان

واكاوي رابطه متقابل اقتدار علمی و اقتدار ملی استكبار

 -1رابطهپذیر:بااینوصفکهعالمانوصاحبانقدرتدرراستا همعم کننرد.چنریناتفراقیدر

رهبرجهانیدرعلممطرحگردید.روندشتابندهرشدکیفیرتجنرگافزارهرا ایراالتمتحردهدرطرول
،جنگکوزوووافغانستانبهخوبیملموساست.

خلیجفارس
جنگها اولودوم 

نکتهمهمدراینحرکتانتقالی،توجهخاصبهعلممدرن،بهویژهدرزمینههاییازقبیر فیزیركو
شیمیبرا طراحیواستفادهازجنگافزارهابودهکهدرنتیجهتسلطنظامیرادرزمینهانرواعجنرگهرا
امکانپذیرساختهاست.ایاالتمتحدهباتنها4درصدجمعیتجهران76درصردهزینرههرا تحقیرقو
توسعهجهانیراصرفمیکند.هزینهها ناخالصداخلیتحقیرقوتوسرعهدرایراالتمتحردهبرا173
درصدمتجاوزازاینهزینههادرژاپن،دومینکشوربزرگدرزمینهتحقیقوتوسعهاست .

قدرت و عامليت و نحوه بهکارگيری عل
گردستیرابیبرهقردرت

قدرترفتار یاتواناییدستیابیبهخروجیموردنظروقدرتمنابعیاتسهی 
رفتار است.قدرتمنابعناشیازدراختیارداشتنمنابعگوناگوناقتصاد ،سیاسی،اجتمراعی،نظرامی،
علمیونظایرآناستکهمنجربهشک گیر یكتوانبالقوهمیگردد.قدرترفترار درایرننظریره،
حاص بالقوهساختنقدرتمنابعاست.ازاینرومیبایدتغییراتیهدفمنددرفرآیندها تصرمیمگیرر 
وتصمیمساز طرفمقاب اعمالگردد.اعمالتغییراتموردنظرمیتواندبهکمكطیرفگونراگونیاز
ابزارها سختیانرمصورتپذیرد.و درهمینراستابهنقشعلموفناور درتحقرقآنازطریرق
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صاحبانشاعتقاددارد(گروهمطالعاتوتحقیقاتراهبرد مجمع.)571:1133،دردیپلماسری علرم و
فناور کشورهاسهرویکرد قاب تشخیصاست(:معاونتعلمیوفناور ریاستجمهور  )1136،
وسیلها در اختیار دسرتگاه

بهعنوان
بهعنوانابزار دیپلماسی:علم و فناور 
 -1استفاده از علم و فناور 
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میباشد .این رویکرد در چهاردسته،استفادهاز علم و فناور برهعنروان
سیاست برا تحقق اهداف 
تشویقی،بهانها برا بهبودروابطوایجاد وابسرتگی کره بیشرتر در روابرط برا

ابزار تنبیهی،ابزار
شدهاند .
پذیرد،دستهبند  

کشورها اقمار صورت 
می
ظرفیتها دیپلماتیك درجهرترشرد و

 -5دیپلماسی برا علم و فناور :دراین رویکرداستفاده از
محورمیباشد.

توسعه علم و فناور کشور
 -1قدرت نرم :به این معنا که از منابع علم و فناور در جهتاثرگذار و ایجادمطلوبیت بررا مرردم
کشورها دیگر استفاده شود.ژاپن از کشورهایی است که بااتخاذاینرویکررد،کشرورها جهران
سومراموردهدفقراردادهاست(موسسهسیاستگذار علموفنّاور .)5663،

پيشينه تحقيق
بررسیهانشانمیدهدهرچنددرخصوصجایگاهونقشاقتردارعلمریمطالعراتمتعردد صرورت
گرفتهاست،لیکنمطالعاتیکهبهصورتمستقیمبهبررسیوتبیینرابطهمتقاب اقتدارعلمواقتدارملری
پرداختهباشد،احصاءنگردید.بررسیبرخیازمطالعاتغیرمستقیمامانزدیركبرهموضروعتحقیرقدر
ادامهصورتمیگیرد.والیتیوخندقآباد درمقالها باعنوان«علر فررازوفرروددانرشدرتمردن
اسالمیایرانی»بااستفادهازتحلی وقایعتاریخیدریافتند،اهمیتاسالمبرهفراگیرر علرم،دسرتوربره
کتابت،تلفیقتمدنها،نهضتترجمهوشکوفاییعلرم،ازجملرهعلر گسرترشوشرکوفاییعلرمدر
ازاصولوفسادوخوشگرذرانیوزنردگی

سرزمینها اسالمی،وازسو دیگردورشدنحکمرانان
تجمالتی،جنگها صلیبی،استعمارغربونظایرآنازجملرهدالیر فررودورکرودعلرممریباشرد
(والیتیوخندقآباد .)77:1135،عصاریاننژادنیزدرمقالها براعنروان«بنیرانهرا نظریرهاقتردار
علمیدراسالموایران»وباروشتحلی وتفسیرمتنبهشیوهعقالنی،نتیجهگرفتهاستکهمانردگار 
نقشطرحها ملیپیشرتازدرتوسرعه

وبقاءملی،نتیجهاقتدارعلمیاست(عصاریاننژاد«.)31:1135،
زیرساختها نظامملینوآور »عنوانمقالهدیگر استکهدواییمرکز درآنبراساستجربیرات
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جهانی،چگونگیهدفگذار برا اجرا طرحها پیشتازدرحوزهها برگزیردهفنراور موردبحرث

قراردادهواهمیتآنهارادربرقرار ارتباطهمافزایانهبیناجزا نظامملینروآور موردبحرثقررار

دادهاست(دوائیمرکز  .)141:1135،

روششناسی تحقيق
هدف مطالعهحاضر شناسایی رابطهمتقاب اقتدارملیواقتدارعلمیاسرت.بنرابراینبر راسراسهردف،
توسعها ،بهلحاظروش،پیمایشیوتوصیفیهمبستگیاستکرهدرآنترالش

تحقیقازنوعکاربرد 
گردآور دادههابهروشکتابخانها جهتتهیهادبیراتموضروع؛وروشمیردانیبرااسرتفادهازابرزار
پرسشنامهجهتاستانداردساز وتعییناولویتها استخراجشدهاسرت.جامعره آمرار  ایرن تحقیرق،
شام دودستهزیرمیباشند :
 )1برا سنجشرواییوپایاییپرسشنامهمحققساخته،تعداد11گویهشام 7گویهبررا اقتردار
ملیو0گویهبرا اقتدارعلمیبادرنظرگرفتنچرارچوبمفهرومیتحقیرق،درمعررضنظرر
تعداد11نفرازخبرگانکهبهصورتهدفمندانتخابشدندقرارگرفتتراهمزمرانبراانتخراب
یکیازگزینهها «بله»ویا«خیر» ،میرزاناهمیرتهرریركازسرؤاالترابراانتخرابیکریاز
گزینهها پنجگانهخیلیزیاد،زیاد،متوسط،کم،وخیلیکماعالمنمایند.افزونبررآنهرگونره
نقطهنظراصالحیشکلیومحتواییراارائهدهند.بدینترتیبوپسازجمرعآور پاسرخهرا 

واكاوي رابطه متقابل اقتدار علمی و اقتدار ملی استكبار

می شودتابهشناساییرابطهبریندومتغیرراقتردارملریواقتردارعلمریپرداخترهشرود.ابرزاروروش

تعداد11نفر،ضریبالشهوآلفا کرونباخبرا هرعام محاسبهگردید.نترایجبراالتراز6/06
حاکیازرواییوباالتراز6/56برا پایاییپرسشنامهقاب قبولمیباشد(خلیلیشرورینی:1131،
.)551



شک شماره:4چارچوبمفهومیرابطهمتقاب اقتدارملیواقتدارعلمی(مأخذ:پژوهشگران) 
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نتایجمحاسبهضریبالوشهوآلفا کرونباخدرجدولشماره4آمدهاست .
جدول شماره  :4محاسبه ضريب الوشه براي روايی و آلفاي كرونباخ براي پايايی عوامل
عامل

روايی عوامل

اقتدار علمی
اقتدار ملی
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ضريب الوشه

نتیجه

پايايی عوامل
آلفاي كرونباخ

نتیجه

تولیدنظریهعلمی 

 6/57

تائیدروایی   6/310

تائیدپایایی 

اختراعبینالمللی 


 6/55

تائیدروایی   6/331

تائیدپایایی 

کارآفرینیونوآور 

 6/31

تائیدروایی   6/315

تائیدپایایی 

ح مسئلهتعمیمپذیر 

 6//31

تائیدروایی   6/331

تائیدپایایی 

تولیدتصمیموالگو 

 6/35

تائیدروایی   6/310

تائیدپایایی 

تولیداتعلمینمایهشدهبینالمللی 


 6/55

تائیدروایی   6/315

تائیدپایایی 

قدرتاجتماعی 

 ./31

تائیدروایی   6/337

تائیدپایایی 

قدرتسیاسی 

 6/35

تائیدروایی   6/300

تائیدپایایی 

قدرتاقتصاد 

 6/35

تائیدروایی   6/355

تائیدپایایی 

قدرتفرهنگی 

 6/31

تائیدروایی   6/310

تائیدپایایی 

قدرتدفاعیامنیتی 

 6/35

تائیدروایی   6/367

تائیدپایایی 

 )5جهتاندازهگیر نگرشپاسخدهندگان،پرسشنامهنهاییشدهدراختیارجامعهآمار برهتعرداد
77نفربهصورتتصادفیباویژگیسوابقعلمیدارا مدرکحداق کارشناسیارشردوبراالتر
واجراییدرسطحراهبرد وکالنقرارگرفت .
يافتههای تحقيق و تجزيه و تحليل
يافته اول :آزمون فرضيهها
فرضیه اول (اصلی)« :رابطه معناداري میان اقتدار علمی و اقتدار ملی وجود دارد».
بهمنظورسنجشاینفرضیه،فرضیهها H0وH1بهصورتزیرتعیینونهایتاًازآزمونپیرسروناسرتفاده
شد.نتیجهآزموندرجدولشماره7آمدهاست.فرضیه:H6رابطهمعنریدار میراناقتردارملریواقتردار
:رابطهمعنیدار میاناقتدارملیواقتدارعلمیوجوددارد .

علمیوجودندارد.فرضیهH1


903




جدول  :5آزمون همبستگی پیرسون میان اقتدار ملی و اقتدار علمی
نام متغیرها

همبستگی

 6/666

** 6/553

وجوددارد 

باتوجهبهخروجی،Spssضریبهمبستگیپیرسونبرا متغیراقتدارعلمیواقتردارملریبرابررجردول
میباشد.برایناساسباسطحاطمینان6/33وسطحخطرا کوچركترراز(6/61براتوجرهبرهعالمرت
دوستارهدرکنارضریبهمبستگی)بین«اقتدارملیواقتدارعلمی»رابطهوجوددارد.براتوجرهبرهمثبرت
بودنضریبهمبستگیازیكسوونیزباالبودنآن،اینرابطهدرحدقو مریباشرد.لرذافرضریهH6در
تائیدمیشوند .

سطحاطمینان%33ردوفرضیهH1
فرضیه دوم :رابطهمیراناقتردارعلمریوشراخصهرا اقتردارملریشرام «قردرتاقتصراد »«،قردرت
اجتماعی»«،قدرتسیاسی»«،قدرتفرهنگی»«،قدرتدفاعیامنیتی»معناداراست .
بهصورتجدول0تنظیمگردید .
منظورسنجشاینفرضیه،فرضیهها H0و H1


به
جدول:0فهرستفرضیههابرا تبیینرابطهمیاناقتدارعلمیوشاخصها اقتدارملی 

فرضیه

واكاوي رابطه متقابل اقتدار علمی و اقتدار ملی استكبار

اقتدارعلمیواقتدارملی 

ضريب

عدد معنیداري )(sig

رابطه معنیدار

شرح فرضیه

H0

رابطهمعنادار میاناقتدارعلمیوقدرتاقتصاد وجودندارد 

 H1

رابطهمعنادار میاناقتدارعلمیوقدرتاقتصاد وجوددارد 

H0

رابطهمعنادار میاناقتدارعلمیوقدرتاجتماعیوجودندارد 

 H1

رابطهمعنادار میاناقتدارعلمیوقدرتاجتماعیوجوددارد 

H0

رابطهمعنادار میاناقتدارعلمیوقدرتسیاسیوجودندارد 

 H1

رابطهمعنادار میاناقتدارعلمیوقدرتسیاسیوجوددارد 

H0

رابطهمعنادار میاناقتدارعلمیوقدرتفرهنگیوجودندارد 

 H1

رابطهمعنادار میاناقتدارعلمیوقدرتفرهنگیوجوددارد 

H0

رابطهمعنادار میاناقتدارعلمیوقدرتدفاعیامنیتیوجودندارد 

 H1

رابطهمعنادار میاناقتدارعلمیوقدرتدفاعیامنیتیوجوددارد 

باهدفآزمونفرضیهها،ازآزمونهمبستگیپیرسونمیاناقتدارعلمریوشراخصهرا اقتردارملری
استفادهشد.نتیجهآزموندرجدولشماره5آمدهاست.نتایجنشانمیدهردبراسرطحاطمینران6/33و
سطحخطا کوچكتراز،6/61بین«اقتدارعلمیوشاخصها اقتردارملری»رابطرهوجروددارد.برا
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توجهبهمثبتبودنضرایبازیكسوونیزباالبودنآنها،اینرابطهدرحدقو میباشد.بردینمعنرا
کهباباالرفتناقتدارعلمی،میزانقدرتاقتصراد ،سیاسری،فرهنگری،اجتمراعی،ودفراعیامنیتریبره
نسبتقو باالخواهدرفت.لذاکلیهفرضیهها H6درسطحاطمینان%33ردوفرضیهها H1تائیرد
:آزمونهمبستگیپیرسونمیاناقتدارعلمیوشاخصها اقتدارملی 

جدول5
نام متغیرها
اقتدارعلمی 
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میشوند .

ضريب همبستگی

عدد معنیداري )(sig

رابطه معنیدار

قدرتاقتصاد 

** 6/564

 6/666

وجوددارد 

قدرتاجتماعی

** 6/413

 6/666

وجوددارد 

قدرتسیاسی

** 6/411

 6/666

وجوددارد 

قدرتفرهنگی

** 6/751

 6/666

وجوددارد 

قدرتدفاعیامنیتی 

** 6/003

 6/666

وجوددارد 

اناقتدارملیبرشاخصهرا اقتردارعلمریشرام «تولیردنظریرهعلمری»،

فرضیه سوم :رابطهمعنادار می
«شاخصاختراعبینالمللی»«،کارآفرینیونوآور »«،ح مسئلهتعمریمپرذیر»«،تولیردتصرمیموالگرو»،و
تولیدمحصوالتنمایهشدهبینالمللی»وجوددارد .

«
بهصورتجدولشماره3تعیینشد .
منظورسنجشاینفرضیه،فرضیهها H0و H1


به
جدول:3فهرستفرضیههابرا تبیینرابطهمیاناقتدارملیوشاخصها اقتدارعلمی 
فرضیه
H0
 H1
H0
 H1
H0
 H1
H0
 H1
H0
 H1
H0
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 H1

شرح فرضیه

رابطهمعنادار
رابطهمعنادار
رابطهمعنادار
رابطهمعنادار
رابطهمعنادار
رابطهمعنادار
رابطهمعنادار
رابطهمعنادار
رابطهمعنادار
رابطهمعنادار
رابطهمعنادار
رابطهمعنادار
وجودندارد
وجوددارد 

میاناقتدارملیوتولیدنظریهعلمیوجودندارد 
میاناقتدارملیوتولیدنظریهعلمیوجوددارد 
میاناقتدارملیوشاخصاختراعبینالمللیوجودندارد 
میاناقتدارملیوشاخصاختراعبینالمللیوجوددارد 
میاناقتدارملیوکارآفرینیونوآور وجودندارد 
میاناقتدارملیوکارآفرینیونوآور وجوددارد 
میاناقتدارملیوح مسئلهتعمیمپذیروجودندارد 
میاناقتدارملیوح مسئلهتعمیمپذیروجوددارد 
میاناقتدارملیوتولیدتصمیموالگووجودندارد 
میاناقتدارملیوتولیدتصمیموالگووجوددارد 
میاناقتدارملیوتولیرداتعلمرینمایرهشردهبرینالمللری
میاناقتدارملیوتولیرداتعلمرینمایرهشردهبرینالمللری

نتایجآزمونپیرسونباهدفبررسیرابطهبیناقتدارملریوشراخصهرا اقتردارعلمریدرجردول
شماره3آمدهاست .
جدول:3آزمونهمبستگیپیرسونمیاناقتدارملیوشاخصها اقتدارعلمی 
ضريب همبستگی

)(sig
 6/666

وجوددارد 
وجوددارد 

اقتدارملی 

تولیدنظریهعلمی 

** 6/710

اختراعبینالمللی 


** 6/431

 6/666

کارآفرینیونوآور 

** 6/713

 6/666

وجوددارد 

ح مسئله 

** 6/736

 6/666

وجوددارد 

تولیدتصمیموالگو 

** 6/511

 6/666

وجوددارد 

تولیداتعلمینمایهشده  ** 6/767

 6/666

وجوددارد 

نشانمیدهدباسطحاطمینان6/33وسطحخطرا کوچركترراز6/61برین

نتایججدولشماره3
«اقتدارملیوشاخصها اقتدارعلمی»رابطهوجوددارد.باتوجهبهمثبتبودنضرایبازیكسروو
باشد.لذاکلیهفرضیهها H6درسرطحاطمینران%33ردو

نیزباالبودنآنها،اینرابطهدرحدقو می
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نام متغیرها

عدد معنیداري

رابطه معنیدار

تائیدمیشوند .

فرضیهها H1

يافته دوم :رتبهبندی اولويتها
برا رتبهبند واولویتبند رابطهاقتدارملیوشاخصها اقتدارعلمی،ازآزمونرتبهبند فریردمن
استفادهشدکهنتایجبهدستآمدهحاکیازایناستکهتأثیراقتدارملریبررهرریركازشراخصهرا 
اقتدارعلمیمتفاوتاست.ازنظرپاسخدهندگان،بیشترینتأثیربر«تولیردتصرمیموالگرو»برامیرانگین
میباشد .
اختراعبینالمللی»بامیانگین 1/7

1/34وکمترینبرشاخص«
جدول شماره  :90رتبهبندي تأثیر اقتدار ملی بر شاخصهاي اقتدار علمی
شاخصها اقتدار

تولید

تولید

تولیدات

تصمیمو

علمینمایه

الگو 

شده 
6/57
5

اختراع

کارآفرینیو

ح 

بینالمللی 


نوآور 

مسئله 

میانگینامتیاز 

6/36

6/50

6/32

6/73

6/14

رتبه 

6

3

4

2

9

علمی 

نظریه
علمی 

فرآیندیادشدهباالبرا رتبهبند واولویتبند رابطهوتأثیراقتدارعلمیبرشراخصهرا اقتردار
ملی،تکرارشد.نتایجبهدستآمدهحاکیازایناستکهتأثیراقتدارعلمیبرهریركازشراخصهرا 
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اقتدارملیمتفاوتاست.ازنظرپاسخدهندگان،بیشترینتأثیربرشاخص«قدرتاقتصراد »برامیرانگین

میباشد .
4/61وکمترینتأثیربرشاخص«قدرتسیاسی»بامیانگین 1/05
جدول شماره  :99رتبهبندي تأثیر اقتدار علمی بر شاخصهاي اقتدار ملی
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شاخصها اقتدار

قدرت

قدرت

قدرت

قدرتدفاعی

قدرت

ملی 

اقتصاد 

سیاسی 

فرهنگی 

امنیتی 

اجتماعی 

میانگینامتیاز 

4/06

6/32

6/66

6/15

6/79

رتبه 

9

5

6

2

4


نتيجهگيری و پيشنهادها
دراینمطالعهتالششدتابهبررسیرابطهمتقاب اقتدارملیواقتدارعلمیپرداختهشودکهشرح
مختصرآنبههمراهنتایجمقالهبهشرحذی است :
گروهیبراینکهعلمدرخدمتقدرتمیباشد،تأکیددارند.علمدرتغییرمنابعتولیدقردرت

-1
مانندعوام انسانی،جریانها اجتماعیونظایرآنمرؤثراسرت.فرآینردها تولیردوحتری
نحوهاستفادهازقدرتاجتماعی،سیاسی،فرهنگی،اقتصاد ونظامی،بهشدتعلمیشردهو
بابهخدمتگررفتنعلرم،درراسرتا تحقرقآناقردامنمرودهانرد.تخصریصدرصردقابر 
مالحظها ازدرآمدها کشورهابرا تحقیقوتوسعه،تربیتسررمایههرا انسرانیمراهرو
خبرهونظایرآن،باهدفخدمتبهقدرتمیباشد.

 -5گروهیدیگربراینکهقدرتدرخدمتعلماست،تأکیددارنرد.بسرترهاوزیرسراختهرا 
اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،اقتصراد وحترینظرامی،باعرثشرتاببخشریدنبرهتولیردو
بهکارگیر علمشدهاند.صاحبانقدرتبرا توجیهرفتارخروددرابعرادمختلرفاقتصراد ،
هنگمیسازند.

سیاسی،اجتماعی،فرهنگیونظامی،آنراباصاحبانعلمهما
 -1گروهیدیگربراینکهعلموقدرتدرعینحالکهنسبتبهدیگر تقردموترأخرندارنرد،
بی نیازازیکدیگرهمنیستند،تأکیددارند.بهعبارتیعالمانوصاحبانقدرتدرراستا هرم
عم می کننرد.چنریناتفراقیدردوصرورتممکرناسرترخدهرد،عالمرانومحققرانو
کنندگانعلم،خودشانرابامراکزقدرتومراجعتصمیمگیر درتصمیمساز نزدیك

تولید
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کنندودرخدمتآنهاباشندویابالعکس،صاحبانقدرتوسیاسرتدرمحضررعالمرانو
صاحباناندیشهحاضرشدهوسیاستها خودراباآنهاهماهنگکنند.


دربخشپیمایشیاینمطالعهکهبهجامعهخبرگیبراساسپرسشنامهمحققسراختهمراجعره
شد،مشخصگردیدبیناقتدارملیواقتدارعلمیرابطهوجوددارد.بدینمعناکهافرزایشاقتردار
علمیباعثافزایشاقتدارملیومتقابالًافزایشاقتدارملیباعثافزایشاقتدارعلمیمیشرود.در
افتاده،خدمتعلمبهقدرتاست.کمكغالبقدرتمدارانبهپیشرفتعلم،بررا آناسرتکره
طلبیها خودپیداکنند .
ابزارها نیرومندتر برا قدرت 
بررسیهانشانمیدهدکهدرغرب،دولتمردان،باصرفهزینهها گزاف،فرصتها علمری
آورندودانشمندانهمبااستفادهازاینفرصتها،ابزارهرا کارآمردتر بررا قردرت


راپدیدمی
میسازند.دراینوضع،عالمان،مجر اوامرقردرتبرودهوقردرت،محتراجفنراور هرا علرم
میباشد.لذاکشفیااخترراع دانشرمندان،درپاسرخبرهسرفارشقبلریحکومرتاسرت.امرروزه،
کنندومیدانمیدهند .

ها،دانشها متناسبوهماهنگباخودراتقویتوحمایتمی


قدرت
هاازعلمحمایتمیکنند،بنابراینتوقعدارندکهازآنبیشرترازآنکرهدرجهرتمنرافع

دولت
جامعهوبشریتاستفادهکنند،منافعخودراتحصی نمایند.آنهامعتقدند،اقتردارعلمری،بهتررین

واكاوي رابطه متقابل اقتدار علمی و اقتدار ملی استكبار

گذرزمانجایگاهتقدموتأخرعلموقدرتمتفاوتبودهاست.آنچهعمالًدردنیا امروزاتفراق

نوعقدرتراتولیدمیکندکهمیتوانداقترداردرزمینرههرا دیگرر ازجملرهنظرامی،سیاسری،
اقتصاد ،اجتماعیوفرهنگیرانیزبهارمغانآورد .
نتایجتحقیقحاضرنشانمیدهدپیشرفتعلرمدرسردههرا اخیرر،اتفراقینبرودهوهمرواره
حمایتبرنامهریز شدهونظاممندازپیشرفتعلمصورتگرفتهاست.علموقدرتبراهمردیگر
تعام دارند.گاهییكاختراع،مردمیرابرمردمیدیگرمسلطمیکنرد.پرسایرنرابایردمسرلم
کهدانشدردامانقدرتمیبالد .

فرضنمود
مردانعلمدوستوعالمپروربراریکهقدرتتکیهزدهاندوبستر

درطولتاریخهرگاه،دولت
تولیدعلمرافراهمآوردهاند،دانشبهبالندگیوشکوفاییرسیدهاستوهرگاهاینزمینرهفرراهم
نبودهودانشمنداندرتنگناقرارگرفتهاند،عرصهبرا تولیدعلم،تنگوناهموارشدهاست.وقتری
جهانجذبارزشها علمیوفرهنگیکشورهاشود،اینامرقدرتمتقاعدساز بهخصوصدر
نصیبآنمیکند .

بعدفراملیرا
قطعاًدرشرایطحاضرکهبااجرا منویاتمؤکدمقاممعظمرهبر (مدظلرهالعرالی)مبنریبرر
اهمیتاقتدارعلمیکشور،پیشرفتها بسریار درابعرادداخلریوخرارجینصریبکشرورمان
گردیدهاست،لذااهمیتمسئلهبیشازپیشروشنمیگرردد،ازایرنروشرناختدقیرقتررابعراد


999

موضوعبرا تبیینچگونگیتحققاقتدارعلمیدرسایهاقتدارملیومتقابالًاقتدارملیدرنتیجره
تحصی اقتدارعلمیونیزمستندساز سوابقوتجربیاتموفقاقتردارعلمریجمهرور اسرالمی
ایرانکهمنجربهاقتدارملیگردیدهپیشنهادمیگردد.
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