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Abstract
In the globalization era, international universities have started a severe competition to
spread the Islamic science and culture. In this regard, Islamic Universities such as
Mohammad bin Saud, Umm al-Qura and Al-Madinah in Saudi Arabia, the University
of Islamic Sciences in Malaysia and the General Assembly of Al-Azhar in Egypt have
adopted widespread competitive strategies to spread the Islamic science and culture.
The Shi'a organizations and centers that are active in the field of Islamic sciences and
culture require an appropriate and comprehensive understanding of the direction of the
competitive strategies of the aforementioned universities to be able to foresee
appropriate measures. To this end, the question that we need to answer is that “what
are do competitive strategies of international scientific and cultural organizations in the
Muslim world?” The purpose of this study is to identify the direction of competitive
strategies of the abovementioned universities in the field of Islamic sciences and
culture. Referring to existing documents, their strategies were examined through
content analysis (thematic network). After analyzing the content of their competitive
strategies, 40 Basic themes were found, categorized in the form of 12 organizing
themes, and ultimately represented in five comprehensive strategies (core strategies)
called "Ideological hegemony", "promotion", "scientific authority", "skill training"
"and "ground setting".
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 .1استادیار ،گروه مدیریت فرهنگی ،دانشگاه معارف اسالمی ،قم ،ایران
 .2پژوهشگر ،دانشگاه امام حسین(ع) ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت 0931/10/10 :ـ تاریخ پذیرش)0931/01/01 :

چکیده
در فضای جهانی شدن ،دانشگاههای بینالمللی رقابت گستردهای برای گسترش علوم و فرهنگ اسالمی آغاز کردهاند .در ایـن
بین دانشگاههای علوم اسالمی محمد بن سعود ،امالقری ،و المدینه در عربستان ،دانشگاه علوم اسالمی مالزی ،و جامع االزهـر
در مصر راهبردهای رقابتی گستردهای برای گسترش علوم و فرهنگ اسالمی اتخاذ میکنند .سـازمانهـا و مراکـز بـینالمللـی
تشیع که در حوزة علوم و فرهنگ اسالمی فعالیت میکنند نیازمند درک صحیح و فراگیر جهتگیریهـای راهبردهـای رقـابتی
آنها هستند تا اقدامات مقتضی را دنبال کنند .به همین منظور این سؤال مطرح میشود که جهـتگیـری راهبردهـای رقـابتی
سازمانهای علمی و فرهنگی بینالملل در جهان اسالم چیست؟ هدف این پژوهش شناسایی جهتگیـری راهبردهـای رقـابتی
دانشگاههای مذکور در حوزة علوم و فرهنگ اسالمی است که با مراجعه به اسناد و مدارک موجود راهبردهـای آنهـا بـا روش
تحلیل مضامین (شبکة مضامین) بررسی شد .پس از تحلیل مضامین راهبردهای رقابتی 01 ،مضـمون پایـه ایدـاد شـد کـه در
قالب  01مضمون سازماندهنده ترکیب شدند و در نهایت در  5راهبـرد فراگیـر (راهبردهـای محـوری) بـا عنـوان راهبردهـای
«هژمونی ایدئولوژیک»« ،ترویدی»« ،مرجعیت علمی»« ،آموزشهای مهارتی» ،و «زمینهسازی» شناسایی و تبیین شدند.

کلیدواژگان
دانشگاه ،راهبرد ،راهبردهای پنهان ،راهبردهای رقابتی ،سازمانهای علمی فرهنگی.



رایانامة نویسندة مسئولabravesh@maaref.ac.ir :
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مقدمه
جهانی شدن باعث میشود اندیشهها و نظامهای فکری و فرهنگیی ا مر هیای جاراف یایی
فراتر روند و در سطح وس عی گسترش یابند و ا منطق قلمروگرایی فاصله گ رند .بیر ایی
اساس ،جهانی شدن فرایندی ساختارمند ظاهر میشیود و مسیتلمم رابطیة متقابی ن روهیای
ساختاری و ابتکار عم ن روهای تأث رگذار است .سا مانهای علمی ی فرهنگی بی المللیی
در جهیان اسی م بیا دره اهم یت و فرصیت جهیانی شیدن درصیدد بردمدنید ا فرصییت
بهوجوددمده برای پ شرفت و نشر علوم و فرهنگ اس می در جهان بهره جویند.
بیان مسئله
در فضای دکنده ا رقابت ،که محصول جهانی شدن است ،سا مانهای علمیی ی فرهنگیی بیرای
درنوردیدن مر های اندیشه و فرهنگ ت شی فماینده به کار میگ رند .برخی بر دنانید کیه عصیر
نوی در دستانة یک رنسانس معنوی است که پژواه دن هویتهای دینی ،اجتمیاعی ،و فرهنگیی
را تحت تأث ر قرار خواهد داد (قورچ ان و همکاران  :3131ج  .)321 ،3به هم دل سا مانهیا
و مراکم علوم اس می ،که در سطح ب المل فعال یت مییکننید ،بیا تیدوی راهبردهیای متعیدد
میکوشند در ای عرصه حضوری کاردمد داشته باشند و به پ شرفتهای ب شتری در م نة علیوم
و فرهنگ اس می دست یابند .ایی سیا مانهیا بیا اتخیا راهبردهیای رقیابتی تی ش مییکننید
م نههای موفق ت در سطح جهانی را مه ا سا ند .در ای ب

دانشگاههای علوم اسی می محمید

ب سعود ،امالقری ،و المدینه در عربستان ،دانشگاه بی المللیی علیوم اسی می میالمی ،و جیام
اال هر نقش رقابتی فراوانی دارند؛ طوری که رقبای مهمی برای دانشگاههای علوم اس می مبتنیی
بر اندیشههای ش عی محسوب میشوند .برخی ا ای دانشگاهها ا یکصد کشور جهان دانشیوو
جذب میکنند و در مقاط تحص ت تکم لی ب ش ا چه رشتة تحص لی در م نههیای علیوم
و فرهنگ اس می برگمار میکنند (بدری  .)1 :3131هر یک ا ای دانشگاهها یکی ا مراکم مهی
علوم و فرهنگ اس میاند و مراکم مطالعاتی متعدد میرتب بیا حیو ة علیوم و فرهنیگ اسی می
دارند .دانشگاه ب المللی علوم اس می مالمی با ایواد مرکم اقتصاد اس می و مؤسسة ب المللیی
اندیشه و تمدن اس می سعی میکند جایگاه برتری ب

کشورهای اس می برای خود بیه دسیت
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دورد (ابروش  202 :3131ی  .)201دانشگاههای علوم اس می عربسیتان ن یم بیا ترب یت و اعیمام
فارغالتحص ن خود به کشورهای اس می در اقصی نقاط جهان سیعی مییکننید تفکیر اسی می
مورد نظر خویش را در جوام هدف ترویج کنند و گسترش دهند .جام اال هر ن یم ،بیا جیذب
دانشوویان خارجی و تشک دکادمی اس می ،درصیدد نوسیا ی فرهنیگ اسی می اسیت .ایی
دکادمی مه تری رک جام اال هر است که ا طریق دن فعال تهای علمی ی فرهنگی مبتنیی بیر
ن ا جوام اس می را دنبال میکند (اکبرن ا  .)44 :3130بنیابرای  ،دنچیه در ایی پیژوهش بیدان
توجه میشود بررسی و تحل مضام راهبردهای رقابتی ای دانشگاههاسیت تیا ا ایی طرییق
دره جامعی ا مه تری جهتگ ریهای راهبردی دنها به دست دید .در هم

م نه ای سیؤال

مطرح میشود که جهتگ ری راهبردهای رقابتی سا مانهیای علمیی ی فرهنگیی بی الملی در
جهان اس م چ ست؟ البته کر ای نکته ضروری است که دنچه در ایی پیژوهش میورد توجیه
است مقایسه و تطب ق راهبردها ن ست؛ بلکه هدف ای است که بیا بررسیی راهبردهیای رقیابتی
دانشگاههای مذکور ،در مقام مراکم مه علمی ی فرهنگی در جهیان اسی م ،بتیوان جهیتگ یری
راهبییردهییای رقییابتی دنهییا را شناسییایی کییرد .نتییایج ای ی پییژوهش تییأث ر قاب ی تییوجهی بییر
جهتگ ریهای راهبردی برخی سا مانهای علمی ی فرهنگی ایرانی ب المل دارد.
مباني نظری و پیشینة پژوهش
مفهومشناسي

راهبرد

راهبرد عبارت است ا تع

فعال تهای اساسی یک سا مان ،فعال تها و تخصی

منیاب

در جهت اجرای دن .ای تعریف ،که در دامنة وس عی مورد پذیرش قرار گرفته ،دو ویژگیی
متمایم راهبردی را مشخ
به مح

می کند :اول ،توجه اصلی به عوام ب رونی یعنی اتصال سا مان

و دوم ،توجه به ای نکته که سا مان در چه کاری باید فعال ت کند و کدام موضی

رقابتی را برگمیند

(2007: 293

 .)Scottبنابرای دنچه ا راهبرد در ای پیژوهش میورد نظیر

است شام دن دسته ا فعال تهایی است که سا مانهای علمی ی فرهنگیی بی المللیی در
جهان اس م ،مبتنی بر عوام مح

ب رونی و مواض رقابتی ،اتخا میکنند.
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راهبرد رقابتي

رقابت عبارت است ا مراقبت و تداب ری که سا مانها در برابر سا مانهیای مشیابه اتخیا
میکنند (کاظ  .)323 :3131ای باعث میشود سا مان همواره ش وههیای ارائیة خیدمت و
گسترش خود را با سایر مراکم رق ب مقایسه کند (کاتلر و درمسترانگ  .)330 :3131در ایی
صورت سا مانها به صورت بالقوه بر ن ا هیای مشیابه در بیا ار ییا جامعیة هیدف تمرکیم
میکنند (دل س  .)200 :3133بنابرای راهبردهیای رقیابتی شیام دن دسیته ا راهبردهیایی
است که معطوف به عوام مح

رقابتی سا مان اسیت و بیه صیورت بیالقوه بیه ن ا هیای

مشابه در جوام هدف توجه میکند .در ای پژوهش راهبردهای رقابتی سا مانهای علمیی
ی فرهنگی بر اساس مح

رقابتی دنها و ن ا های مشابه در جوام هدف با شناسی شد.

سازمان فرهنگي

سا مانها پدیدههایی اجتماعیاند که افراد در جهت اهداف سا مان در دن فعال ت مییکننید
و البته بستگی دارد به اینکه دنهیا چیه برداشیتی ا سیا مان داشیته باشیند

(2018

.)Wang

سا مان فرهنگی ن م به سا مانهایی اط ق میشود که اعضای دن در جهت فرهنیگ ،یعنیی
عقاید و باورها و ار شها و هنوارهای مشیتره جامعیه ،تی ش کننید (صیالحی ام یری و
عظ می دولتدبادی  .)13 :3134محدودة معنایی سا مان فرهنگیی مییتوانید بسی ار وسی
باشد و سا مانهای فراوانی را شام شیود .بیا توجیه بیه ایی گسیتردگی معنیایی ،محی
دانشگاهی یک مرکم فرهنگی ی اجتماعی محسوب مییشیود (کریر  .)332 :3133ییرا علی
قابل ت تأث رگذاری بر فرهنگ را دارد؛ طوری که یکی ا ابعاد و اجیمای دن در نظیر گرفتیه
میشود و بر هویت فرهنگ اثر مىگذارد .عل هنگامى که به عرصة فرهنگ وارد میىشیود،
به هر معنایى که باشد ،بخشى ا فرهنگ خواهد بود (پارسان ا  .)11 :3131بیه همی

دل ی

وقتی سخ ا سا مانهای فرهنگی به م ان میدید نمیتوان نقیش و جایگیاه سیا مانهیای
علمی ،بهویژه دانشگاهها ،را نادیده گرفت.
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رويکرد سازمانها به راهبرد

بعضی ا سا مانها بهعمد بدون راهبرد عم میکنند .یرا بر دناند که هر راهبردی محکوم
به شکست است یا انتخاب راهبردهای ا پی شتع ی شیده باعیث عیدمبیرو خ ق یت در
سا مان میشود .ای رویکرد مربوط به دن دسته ا سا مانهاست که بر ای باورند کیه هیر
دوندهای میتواند خودش خ پاییان را انتخیاب کنید ،در ایی صیورت هی کیس برنیده
محسوب نمیشود ( .)de Jong 2016: 13برخی دیگیر راهبردهیا را نقشیهای بیرای رقابیت
میدانند (ه  .)341 :3130در واق ای سا مانها شرط موفق ت سا مان در فضیای رقیابتی
را در گرو راهبرد و جهتگ ریهای راهبردی میدانند.
نقش دانشگاههای اسالمي در علوم و فرهنگ اسالمي

سا مانهای علمی ی فرهنگی نقیش مهمیی در دمیو ش ،تقوییت ،ارتقیا ،حفی  ،و توسیعة
نگرشهای فرهنگی دارند .در ای ب
به دل

دانشگاهها ،در مقام مه تری مراکم علمی ی فرهنگی،

برخورداری ا جامعة نخبگان ،در فرهنگسیا ی و تقوییت باورهیای دینیی بسی ار

تأث رگذارند .مقالة «جامعة اط عاتی ،هویت فرهنگی ،و رسالت دانشگاهها» تأث ر دانشگاههیا
بر ای موضوع را بررسی میکند (کریم ان و احمدوند  41 :3133ی .)11
مسعوده بانو در پژوهشی تطب قی نقش سه دانشگاه بمرگ اس می «المدینه»« ،اال هر» ،و
«جامعه المصطفی(ص)» را در م نة علوم و فرهنگ اس می بررسیی و مطالعیه کیرده اسیت.
محور ای پژوهش گفتمانهای اس می است که در طرا ب المللی توس ای سه دانشیگاه
مطرح شده و در حال توسیعه اسیت ( .)Bano & Sakurai 2015در کنیار ایی دانشیگاههیا،
دانشگاههای دیگری ا قب

دانشگاه ب المللی علوم اس می میالمی ،محمید بی سیعود ،و

امالقری ن م در م نة علوم و فرهنگ اس می فعال ت میکنند و به بررسی راهبردهیای قابی
توجهی مشاولاند .به همی

دل ی در ایی پیژوهش سیعی مییشیود ،بیا نگرشیی جیام ،

راهبردهای رقابتی هر یک ا دانشگاههای محمد ب سعود ،امالقری ،و المدینه در عربسیتان
و دانشگاه ب المللی علوم اس می مالمی ،و اال هر مصر تحل

و بررسی شود.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر پژوهشیی ک فیی و اکتشیافی اسیت و بیرای گیرددوری اط عیات ا روش
کتابخانهای و مراجعیه بیه اسیناد و میداره سیا مانی بهیره گرفتیه شید .رواییی دادههیای
گرددوریشده در پژوهشهای ک فی در گرو صحت دادهها و اط عات بهدستدمیده اسیت
( .)Maxwell 1992: 282ا ی رو ،بیرای گیرددوری دادههیا و اط عیات صیح ح و افیمایش
اعتماد به دنها به اسناد و مداره سا مانی و گمارشهای موجود در مراکم مطالعاتی مراجعه
و اط عات ال م ا دانشگاههای مورد مطالعه گرددوری شد.
در م نة ار یابی پایایی در پژوهشهای ک فی ن م دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که یکیی
ا دنها به «قاب اعتماد»« ،3دقت» ،2و «ک ف ت» 1در پژوهش ارجاع مییابد (
 .)601به هم

Golafshani 2003:

منظور استفاده ا مستندات و مداره کافی نقش مهمی در اعتمادسیا ی و بیاال

رفت ک ف ت پژوهش خواهد داشت (عباس اده  .)23 :3133در ای پژوهش ،به منظور پایایی،
مضام

ایوادشده توس برخی خبرگان ار یابی و بررسی میشود.

راهبردهای شناساییشده با روش تحل
میشوند .ای روش فرایندی برای تحل
و دق ق و در عی

مضمون ،به صورت علمیی ،تحل ی و بررسیی
دادههای متنی است که قابل ت ارائة گمارشی غنی

حیال پ چ یده ا دادههیا را دارد ( .)Braun & Clarke 2006: 81ویژگیی

منحصربهفرد روش تحل

مضمون ای است که به یک دیدگاه و رویکیرد معرفیتشناسیی

خاص مبتنی ن ست و ای باعث میشود نسبت به سایر روشها منعطفتر باشید و قابل یت
استفادة گسترده در پژوهشهای ک فی را داشته باشد ( .)Moira & Brid 2017: 3352ممییت
استفاده ا ای روش در ای پژوهش ای است که به بافت دادههیا و نکیات ظرییف دنهیا
اهم ت بهسمایی میدهید ( .)Namey et al 2007: 138بیه همی

دل ی راهبردهیای رقیابتی

دانشگاههای مورد مطالعه با توجه به م نههای فکری ،فرهنگیی ،و حتیی س اسیی موجیود
تحل

میشوند.
1. trustworthiness
2. rigor
3. quality
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جدول  .1تحلیل مضامین راهبردهای رقابتی دانشگاههای مورد مطالعه

ردیف

مضامین پایه
ترب ت مربی
کادرسا ی اندیشمندان مسلمان

مضامین سازماندهنده
ترب ت مناب انسانی مورد ن ا

هدفمندی مطالعات اس می بر اساس ن ا جوام

مختلف

تأم مناب دمو شی برای سایر کشورهای اس می
انتشار محتوای علمی برای مخاطبان غ رعرب بان
اهتمام به جاراف ای س اسی
توسعة علوم و فرهنگ اس می در مراکم علمی
تسل بر شا های کل دی جامعه
استفاده ا ظرف ت دمو شی مقاط پ ش ا دانشگاه
تبل غ و نشر علوم و فرهنگ اس می
بهرهمندی ا فرصت تبل ای در حج
ارائة خدمات مشاورهای به صنای و مراکم مختلف
اح ا و تعالی فرهنگ اس می
اهتمام به برگماری دورههای پمشکی و فنی
دمو ش و ترب ت پمشکی و مهندسی با رویکرد اس می

مدیریت دانش و فرهنگ حرم شریف

نقشدفرینی و حضور در
موقع تها و مراکم علمی ی
فرهنگی جهان اس م
تبل غ و مشاورة تعال و فرهنگ
اس می
گسترش تمدن اس می
ترب ت متخصصان پمشکی و
مهندسی بر اساس تعال و
فرهنگ اس می
مدیریت و رهبری دانش و
فرهنگ اس می

توجه بر دمو شهای مکم و کاربردی

ارائة دمو شهای کاربردی مورد

اهتمام به دمو شهای مهارتی

نا

دمو ش ا طریق حضور در کنفرانسها و همایشهای علمی
بهرهمندی ا ظرف ت استادان کشورهای اس می

دمو شهای پودمانی
توسعة یرساختهای مورد ن ا

تأم مناب علمی خارجی

فعال تهای علمی و فرهنگی

توسعة مناب مالی و سرمایهگذاری دانشگاه
کاهش وابستگی مالی به دولت و استفاده ا خ ّری

تأم مناب مالی

م نهسا ی

توجه به یرساختهای فناورانه برای سهولت دستیابی به مناب

مهارتی مورد ن ا

تول د دانش و فرهنگ اس می مبتنی بر مبانی اس می

و فرهنگ اس می
اهتمام به دمو شهای

احادیث و سنت مبنای علوم و فرهنگ اس می

تعال وح انی مبنای توسعة علوم

مرجع ت علمی

مدیریت دانش و فرهنگ نبوی

به جوام هدف

ترویوی

توسعة بان فرهنگی اس م

عرضة خدمات علمی ی فرهنگی

هژمونی ایدئولوژیک

تمرکم بر مسائ کل دی جوام مسلمان

پاسخگویی به ن ا های جوام

انتشار دانش و فرهنگ اس می

مضامین فراگیر
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برای تحل

مضام

استفاده میشود .شبکة مضیام

ن م ا روش شبکة مضام

شب ه تارنما ا یافتههای پژوهش ارائه میکند و مضام
استخراج میشوند .در نخست
به دنها «مضام

مرحله ،ا تحل

در فراینیدی سیهمرحلیهای ا دادههیا

مضمونْ دادههای اول ه به وجود میدیند؛ کیه

پایه» 3گفتیه مییشیود .در مرحلیة دوم ،مضیام

پاییه تحل ی مییشیوند و

مضمونی کلی و انتماعیتر ا دنهیا اسیتخراج مییشیود؛ کیه بیه «مضیام
مشهورند .در نهایت ،مضام

سیا ماندهنیده»

2

سا ماندهنده در استعارههای عمده و مه به صیورت یکاارچیه

خ صه میشوند؛ که به دنها «مضیام
مضام

نقشیهای

فراگ یر» 1گفتیه مییشیود .مضیام

فراگ یر در واقی

سا ماندهنده هستند که به صورت یکاارچه و منظ در ییک مفهیوم اساسیی و مهی

خ صه میشوند ( .)Attride stirling 2001: 388در ای پژوهش ن م ،با توجه بیه سیه مرحلیة
فوق ،مضام
مضام

راهبردهای دانشگاههای مورد مطالعه تحل

روش تحل

و بررسی مییشیوند .بیرای ایویاد

روایتی به کار میرود .در ای روش ،با تمرکم بیر محتیوای راهبردهیای

رقابتی دانشگاههای مورد مطالعه ،مضام

شک میگ رند و در مراح بعد بر اساس مقایسه و

مشابهت دنها با یکدیگر به صورت شبکهای مرتب میشیوند .جیدول  3نمونیهای ا فراینید
تحل

مضام

راهبردهای رقابتی دانشگاههای مورد مطالعه در ای پژوهش را نشان میدهد.

4

جامعة آماری پژوهش

جامعة مورد مطالعه و بررسی در ای پژوهش پنج دانشگاه ا دانشگاههای علوم اسی میانید کیه در
سطح ب المل در م نة علوم و فرهنگ اس می فعال ت چشمگ ری دارند .دانشگاههای محمید بی
سعود ،امالقری ،و المدینه در عربستاناند که با رویکرد اس م سلفی و بهیرهمنیدی ا ظرف یتهیای
شهرهای مقدس مکه و مدینه و حضیور ائیران مختلیف ا کشیورهای اسی می سیعی مییکننید
اندیشهها و فرهنگ اس م سلفی را در جهان توسیعه و تیرویج دهنید .دانشیگاه بی المللیی علیوم
اس می مالمی ،که ا مراکم علمی ی فرهنگی برجسته در دن یای اسی م و ا دانشیگاههیای مشیهور
1. Basic Themes
2. Organizing Themes
3. Global Themes

 .4به دل

محدودیت حو مقاله ا کر جدول راهبردها و تحل

مضام

پایه اجتناب میشود.
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جهان اس م است ،یکی دیگر ا سا مانهای مورد مطالعیه در ایی پیژوهش اسیت .ایی دانشیگاه
رویکردی پلورال ستی و ل برالی بیه علیوم و فرهنیگ اسی می ( )Rabasa et el 2007:87و اهتمیامی
فماینده به اس میسا ی علوم انسانی دارد .جام اال هر ن یم یکیی دیگیر ا سیا مانهیای علمیی ی
فرهنگی فعال در جهان اس م است که با سابقة دیرینهاش توانسته در سطح ب الملی ا جایگیاهی
ویژه برخوردار شود .اال هر در م نة اشاعة اعتدال و م انهروی در جهان فعال تهای مختلفی انویام
میدهد .بس اری ا رهبران و فعاالن س اسی در سایر کشورهای اس می دانیشدموختیة اال هرنید و
ای موضوع باعث تمایم ای مرکم علمی ی فرهنگی در جهان اس م شده است.
تحلیل يافتههای پژوهش
پس ا تحل

مضام

راهبردهای رقابتی دانشگاههای مورد مطالعه ،راهبردهای فراگ ر ،کیه

ب انگر جهتگ ری راهبردی دنهاست ،شام پنج دسته راهبرد رقابتی فراگ ر میشود کیه در
فضای رقابت جهانی مورد توجه و اهتمام قیرار مییگ یرد .هیر ییک ا جهیتگ یریهیای
راهبردی بهدستدمده ا تحل

مضام

در ادامه تب

میشود.

راهبردهای هژموني ايدئولوژيکي

هژمونی وضع تی است که در دن یک کشور یا سا مان یا گروه قدرت یا کنترل یا اهم ت ب شتری
نسبت به دیگران پ دا میکنید ( .)www.collinsdictionary.comهژمیونی در واقی ب یانگر نیوعی
تسل و چ رگی است که جنبههای اجتماعی ،س اسی ،و ایدئولوژیک دارد و با ایواد یک س ست
عق دتی یا ایدئولوژیک م نیة رضیایت جوامی تحیت سیلطه را فیراه مییدورد (دقابخشیی و
افشاریراد  .)230 :3131به هم

دل

تسل و برتری ا طریق هژمونی توأم با تسل و برتیری

معنوی است (دشوری  )31 :3134و سا مانها و مراکم علمی ی فرهنگی نقش مهمی در ای

م نه

ایفا میکنند .در ای پژوهش راهبردهای هژمونی ایدئولوژیکی به راهبردهایی اشاره میکنند که ا
طریق دنها سا مانها بر موضوعات و مسائ علمی ی فرهنگی جوام هدف تسل مییابند.
راهبردهای هژمونی ایدئولوژیکی در ای پژوهش ا راهبردهای «ترب ت مناب انسانی مورد
ن ییا »« ،پاسییخگویی بییه ن ا هییای جوامیی »« ،عرض یة محصییوالت و خییدمات فرهنگییی» ،و
«نقشدفرینی و حضور در موقع تها و مراکم علمی ی فرهنگی جهان اس م» انتماع شده است.
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دانشگاههای علوم اس می عربستان به ترب ت مربیی و دمیو ش مرب یان سیایر کشیورها و
پاسخ به ن ا های علمی ی فرهنگی دنها توجه فراوان میکنند ( .)https://drive.uqu.edu.saایی
دانشگاهها در م نة انتشیار دانیش و فرهنیگ اسی می و تیأم

منیاب دمو شیی بیرای سیایر

کشورهای اس می ت ش میکنند تا اندیشههای اس می مورد نظر را در سراسر جهیان اسی م
عرضه کنند ( .)http://iu.edu.sa/Page/index/20234دانشگاههای علیوم اسی می عربسیتان بیا
هدف ترب ت ن رو برای مراکم علمی ی فرهنگی در جهان اس م بسی ار تی ش مییکننید و بیه
منظور تسل فکری و فرهنگی بر برخی مناطق ژئوپل ت ک جهان ا ایی منیاطق ن یرو جیذب
میکنند و به ترب ت دنها اهتمام میور ند .یرا واقع تهای ژئوپل ت کی همواره نقیش اساسیی
در تع

راهبردهای عربستان دارد (خل لی  .)31 :3131راهبردهای سا مانها و مراکم علمی ی

فرهنگی عربستان ن م متأثر ا ای رویکرد است؛ طوری که تمرکیم دانشیگاههیای محمید بی
سعود و المدینه بر منطقة شمال شرق افریقا و ترب ت دانشووی ای کشورها اهم ت راهبیردی
ای مناطق و تأث ر علوم و فرهنگ اس می در ای مناطق را نشان مییدهید .میال  ،،تنگیة بیاب
المندب ،که نقطة اتصال شرق و غرب جهان است ،اهم ت ژئوپل ت کی فراوانی برای عربسیتان
دارد .به هم

دل

حضور ای دانشگاهها در ای مناطق و ایواد مدارس و ترب ت نوجوانیان و

جوانان در ای کشورها بر اساس مبانی و تفکرات مورد نظر میتواند در م نة راهبرد هژمیونی
ایدئولوژیکی عربستان بر ای مناطق انوام پذیرد.
تسل معنوی بر مناب انسانی و سیا مانهیای جوامی هیدف ییک ممییت رقیابتی بیرای
سا مانهای ب المللی محسوب میشود؛ طوری که سا مانهای ب المل ا طرییق هیدایت و
نفو در افکار و نظام فرهنگی جوامی هیدف مییتواننید فعال یتهیا و اقیدامات دنهیا را بیا
جهتگ ریهای راهبردی خود ه سو کنند .بنابرای  ،حضور و نقشدفرینی سا مانها و مراکیم
علوم و فرهنگ اس می در سایر کشورها نوعی هژمونی ایدئولوژیکی به همراه خواهد داشت.
به هم

دل

برخی ا سا مانهای علمی ی فرهنگی جهیان اسی م ،کیه فعال یت بی المللیی

دارند ،به منظور تس ل س اسیی بیر برخیی ا جوامی هیدف ناگمیرنید ا طرییق راهبردهیای
هژمونی ایدئولوژیکی م نة تسل س اسی خود بر دن جوام و کشورها را تسه

کنند.
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راهبردهای ترويجي

راهبردهای ترویوی ب انگر دن دسته ا فعال تهاست که سا مانها و مراکم علوم و فرهنیگ
اس می برای انتشار و ترویج دانش و فرهنگ اس می در جوام هدف به کار میگ رنید .در
واق  ،مراکم علمی ،ع وه بر وظ فه و کارکرد دمیو ش و ترب یت ن یروی انسیانی ،انتشیار و
انتقال دانش را ن م بر عهده دارند (تقیوی و پیاکماد  .)23 :3131بیه همی

دل ی انتشیار و

بهرهبرداری جامعه ا دانش خلقشده یکی ا فعال تهیای مهی دنهیا محسیوب مییشیود
(تقوی و پاکماد  .)13 :3131راهبردهای ترویویی ن یم در م نیة انتشیار و انتقیال دانیش و
فرهنگ اس می ،که ا وظایف و کارکردهای دانشگاههاست ،مورد توجه مدیران دانشگاههیا
و مراکم علمی ی فرهنگی ب المللی قرار میگ رد.
راهبردهای ترویوی نقش مهمی در جذب مناب و توسعة ظرف تهای کیاربردی دانشیگاههیا
دارند .همچن  ،دانشگاهها ا طریق ای راهبردها نقاط قوت خیود را مینعکس مییکننید و ایی
گونه به افمایش شهرت و اعتبار دانشگاه کمیک مییکننید (2016

 .)Raduراهبردهیای ترویویی

میتوانند باعث جلب توجه جوام و افراد به دانشگاهها و فعال تهای دنها شوند.
در ای پژوهش ،راهبردهای ترویوی ا سه دسته مضام

سا ماندهندة «تبل یغ و ارائیة

مشاوره در تعال و فرهنگ اس می» و «گسیترش تمیدن اسی می» و «ترب یت متخصصیان
پمشکی و مهندسی بر اساس تعال

و فرهنگ اس می» انتماع میشود .دانشیگاههیای علیوم

اس می مورد مطالعه اهتمام جدی به ترویج فرهنگ و علوم اسی می دارنید .دمیو شهیای
اس می دانشگاه المدینه به ائران و مواوران حرم نبوی ( )http://iu.edu.saو تبل غ علیوم و
فرهنگ اس می دانشگاه امالقری در موس حیج ( )https://uqu.edu.saب یانگر جهیتگ یری
راهبردی ای دانشگاهها در م نة ترویج علوم و فرهنگ اس می است .افمون بر ای اهتمام،
مراکم علمی ی فرهنگی مذکور بر توسعه و اح ای تمدن و فرهنگ اسی می و تیرویج بیان
عربی در کشورهای عرب بان پافشاری میکنند که ب انگر تمرکم دنها بر ترویج و گسترش
فرهنگ و علوم اس می در عرصة ب المل است (ابروش .)333 :3131
دانشگاههای مورد مطالعه کرسیهای متعددی برگمار میکنند که نقش قابی تیوجهی در
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ترویج علوم و فرهنگ اس می دارد .دانشگاه محمد ب سعود در حدود  10کرسی علمیی ی
فرهنگی در م نههای مختلف اجتماعی و فرهنگی و غ ره برگمار میکند (دارابینژاد ،بیتیا:
 .)1پوشییش دادن فعال ییتهییای تبل اییی و تییرویج تعییال و فرهنییگ اسی می در مییدارس،
مؤسسات ،دانشگاهها ،کلوپها و باشگاه هیا ،مراکیم مربیوط بیه جوانیان ،مویام عمیومی،
اردوگاههای نظامی ،ب مارستانها ،همایشهای مختلف ،و غ ره ا راهبردهای ترویوی است
که اال هر به دن توجه کرده است (اکبرن ا .)41 :3130
با تحل جهتگ ریهای راهبردی دانشگاههای مورد مطالعه در ای پژوهش ،کیه در جهیت
تبل غ و گسترش علوم و فرهنگ و تمدن اس می صورت میگ رد ،مضمون فراگ یر «راهبردهیای
ترویوی» ا دن انتماع میشود .راهبردهای ترویوی به دن دسته ا راهبردهیا اشیاره مییکنید کیه
دانشگاههای یادشده به منظیور تبل یغ و گسیترش تعیال و فرهنیگ اسی می در سیطح ملیی و
ب المللی تدوی و اجرا میکنند .دانشیگاه هیای میورد مطالعیه در ایی پیژوهش بیا اسیتفاده ا
راهبردهای ترویوی توانستهاند در سطح ب المل برای خود اعتبار و جایگاه کسب کنند.
راهبردهای مرجعیت علمي

مرجع ت علمی به ت ش فردی و گروهی بلندمدتی اط ق میشود که مطیابق بیا ن ا هیای افیراد و
جوام برای تول د عل صورت میگ رد .سا مانهیایی کیه بیه مرجع یت علمیی دسیت میییابنید
میتوانند در عرصههای علمی پ شتا و پاسخگوی مسائ جوام باشیند (تابیان و همکیاران :3131
 13ی  .)12راهبردهای مرجع ت علمی ب انگر دن دسته فعال تهاست که سا مانها و مراکم علمیی ی
فرهنگی جهان اس م برای پ شتا ی و تالب ت جایگاه و موقع ت خیود در تول ید و تسیه علیوم و
فرهنگ اس می بدان اقدام میکنند .در ای پژوهش هر یک ا دانشگاههای میورد مطالعیه ا طرییق
راهبردهای خاصی درصدد ایواد و تالب ت ای جایگاه برای خود در سطح ب المل اند.
راهبرد مرجع ت علمی در ای پژوهش یک مضمون فراگ ر است کیه ا تحل ی مضیام
سا ماندهندة «مدیریت و رهبری دانش و فرهنگ اس می» و «تعیال وح یانی مبنیای توسیعة
علوم و فرهنگ اس می» انتماع شده است .برخی ا دانشگاههای مورد مطالعه در ای پیژوهش
ا طریق تشک

دائرة المعارفهای متعدد در م نة علوم و فرهنیگ اسی می سیعی مییکننید
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دانش و فرهنگ اس می مبتنی بر تعال اس می را در اخت ار افراد و گیروههیا و سیا مانهیای
علمی ی فرهنگیی در جوامی هیدف قیرار دهنید (بیدری  41 :3131ی  .)11برخیی دیگیر ا
دانشگاهها ا طریق تول د علوم انسانی اس می بر اساس مناب و عناصر سنتی در تعل اس می
و ار شهای اس می درصدد ایواد مرجع ت علمی برای خود هستند (دانشگاه اس می مالمی:
 .)3جام اال هر ن م با محور قرار دادن تعال قردنی و حدیث و عقاید و اخ ق و تاریخ اس م
سعی میکند رهبری دانش و فرهنگ اس می را بر عهده گ رد (ابروش  .)330 :3131رویکیرد
اعتدال و م انهروی ای دانشگاه (اکبرن ا  )33 :3130در تول د و تسه دانش و فرهنگ اس می
میتواند ه سو با راهبرد مرجع ت علمی ای دانشگاه شک گرفته باشد.
راهبرد مرجع ت علمی را میتوان ا راهبردهای مهی رقیابتی دانشیگاههیای علیوم اسی می
دانست .ای راهبرد ب انگر دن است که دانشگاههیای میورد مطالعیه عی وه بیر توسیعة علمیی ی
فرهنگی در ت شاند به درجهای ا تکام دست یابند که ن به ایی درجیه مییتوانید موجیب
پ شتا ی و تالب ت مرجع ت علمیی دنهیا شیود .برخیی ا دانشیگاههیای میورد مطالعیه در ایی
پژوهش :صراحتا ،در اسناد سا مانی خود تعال وح انی را مبنای توسعة علوم و فرهنگ اسی می
میدانند و با تمرکم بر قردن و احادیث درصیدد تول ید و تسیه دانیش و فرهنیگ اسی میانید
(.),and https://www.imamu.edu.sahttp://www.iium.edu.my/page/vision-mission
دانشگاههای علوم اس می در صورتی کیه بتواننید راهبیرد مرجع یت علمیی را تحقیق
بخشند با استقبال جوام و سایر مراکم علمی ی فرهنگی در جوام مختلف مواجه میشیوند
و جوام اس می نظیر دانشیمندان دنهیا را مییپذیرنید .در واقی مرجع یت علمیی بیرای
سا مانها و مراکم علمی ی فرهنگی ب یانگر پ شیرو بیودن دنهیا در بیا ار علیوم و معیارف
اس می است که ا ای طریق میتوانند برای اندیشهها و فرهنگ اس می مطلیوب خیویش
ممیت رقابتی کسب کنند .بنابرای  ،راهبرد مرجع ت علمی یکی ا راهبردهای فراگ ر بیرای
سا مانهای علمی ی فرهنگی ب المللی محسوب میشود که بدان توجه کردهاند.
راهبردهای مرتبط با آموزشهای مهارتي

تا راتی که در م نههیای مختلیف ،ا جملیه بیا ار جهیانی دمیو ش و فرهنیگ ،رخ داده
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دانشگاهها را بیه تا یر راهبردهیا سیوق داده اسیت

(2016

 .)Raduیکیی ا ایی تا یرات

راهبردی دمو شهای مهارتی است که مورد توجه مراکم و سا مانهیای علمیی ی فرهنگیی
قرار گرفته است .راهبردهای مرتب با دمو شهای مهارتی تأث ر قاب توجهی بر فعال تهای
علمی ی فرهنگی ای مراکم میگذارند .به هم

دمو شهای مهارتی به ممیتیی رقیابتی

دل

برای دانشگاهها تبدی شده است .اهم ت ای نوع دمو شهیا باعیث شیده مراکیم علمیی ی
فرهنگی به دن توجه کنند و به جهتگ ری راهبردی اهتمام ور ند.
راهبردهای دمو شهای مهارتی به دن دسته راهبردهیا اطی ق مییشیود کیه تقوییت و
توسعة مهارتهای مورد ن ا در جوام هدف را به دنبال دارد .در ای پژوهش ،بیا بررسیی
راهبردهای دانشگاههای مورد مطالعه ،ا تحل

مضام

سا ماندهندة «ارائیة دمیو شهیای

کییاربردی مییورد ن ییا » و «دمییو شهییای پودمییانی» مضییمون فراگ ییری بییا نییام راهبردهییای
دمو شهای مهارتی انتماع میشود .هدف ای راهبردها ،با تمرکم و توجیه بیه تفیاوتهیای
فرهنگی و اجتماعی جوام هدف ،ای است که دانشگاهها مأموریت علمی و فرهنگی خود
را متناسب با اقتضائات اجتماعی و فرهنگی هر جامعه دنبال کنند.
دانشگاههای ب المللی مسئول ت توسعة تعال

و فرهنگ اس می در جوام مختلیف را

بر عهده دارند .ای کار در جوام محلی سخت وابسته به مهارتها و توانمندیهاست .یرا
فراگ رانی که در مقام مروّج و مبلّغ فرهنگ و علوم اس می در جوام مختلف محلی و ملی
به کار گرفته میشوند باید ا مهارتها و توانمندیهای ال م برای انطباق اندیشه و فرهنیگ
اس می با جامعة هدف برخوردار باشیند ( .)Bano & Sakurai 2015: 13تبل یغ و گسیترش
علوم و فرهنگ اس می به بان خارجی ا مهارتهایی است که دانشگاههای مورد مطالعیه
در ای پژوهش به دن توجه میکنند (.) and www.imamu.edu.sawww.azhar.edu.eg
راهبرد توسعة حرفهای و مهارتی معلمان ن م ا راهبردهای مرتب با دمو شهای مهارتی
است که درصدد تقویت مهارت تدریس برای معلمان است (برنامة راهبرد دانشگاه المدینیه:
 .)32همچن

راهبرد افمایش مهارتهای ط ب (برنامة راهبرد دانشگاه المدینه )32 :نمونیة

دیگری ا راهبردهای مرتب با دمو شهای مهارتی است که دانشگاه علوم اس می المدینیه
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بدان توجه کرده است .دانشگاههای دیگر ،که در ای مطالعه بررسی شدهاند ،به طور صریح
و ضمنی به راهبردهای مرتب با دمیو شهیای مهیارتی توجیه کیردهانید و در ایی

م نیه

جهتگ ری راهبردی دارند (.) 2018https://uqu.edu.sa
دانشگاه علوم اس می مالمی ن م برای مخاطبان مختلف دمو شهای مهارتی مختلف هی سیو
با اهداف راهبردی دانشگاه برگمار میکند (ابروش  .)340 :3131جام اال هر ن یم ،بیا توجیه بیه
مهارتهای مورد ن ا فراگ ران ،دورههای دمو شی مهارتی برگمار میکند (ابیروش .)331 :3131
دانشگاه علوم اس می مالمی ن م ا طریق راهبرد برگماری همایشها و کنفرانسهای ب فرهنگیی
قصد دارد بسیتر گفیتوگیوی تمیدنی را بی فرهنیگهیای مختلیف توسیعه دهید و مهیارت
گفتوگوی ب ادیانی و م انفرهنگی را در مخاطبان خود افمایش دهد.)http://iium.edu.my( 3
با بررسیهای انوامشده در م نة راهبردهای دانشگاههای میورد مطالعیه مشیخ

شید

برگماری کنفرانسها و همایشهیای علمیی ی فرهنگیی ،حضیور اندیشیمندان مسیلمان در
موام علمی ،و بهرهمندی ا ظرف ت استادان سایر کشیورها راهبردهیایی اسیت کیه بیرای
توسعه و گسترش برخی ا دمو شهای مهیارتی بیدان اهتمیام ور ییده شیده اسیت .ایی
اقدامات نقش مهمی در دمو شهای مهارتی دارند .به هم

دل

ای دانشگاههیا بیه دنهیا

توجه میکنند و به منملة راهبرد دمو شی در دانشگاهها و مراکم تابعة دنها اجرا میشوند.
راهبردهای زمینهسازی

راهبردهای م نهسا ی به راهبردهایی اط ق میشود که م نة سایر راهبردهیا و فعال یتهیا
محسییوب میییشییوند .در ایی پییژوهش راهبردهییای م نییهسییا ی متشییک ا دو مضییمون
سا ماندهندة «توسعة یرساختهای مورد ن ا فعال یتهیای علمیی ی فرهنگیی» و «تیأم
مناب مالی» است .با بررسیهای انوامشده در راهبردهای دانشگاههای میورد مطالعیه ،ییک
سری راهبردها ،که ا سایر راهبردها متمایم بودنید ،در فراینید تحل ی مضیمون یی ییک
مضمون فراگ ر ،به نام راهبردهای م نهسا ی ،ادغام شدند.
 ← .3مأموریت دانشگاه ب الملی علوم اس می مالمی:
http://www.iium.edu.my/ar/page/vision-mission-1
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دانشگاه امالقری توسعة فناوری و سهولت دستییابی بیه منیاب علمیی در داخی و خیارج ا
کشور را به منملة دو راهبرد ک ن میورد توجیه قیرار مییدهید (.)https://uqu.edu.sa/main/54289
دانشگاه علوم اس می المدینه ای موضوع را در راهبردهای ک ن سا مانی با عنوان راهبیرد توسیعة
مناب مالی و سرمایهگذاری مطرح میکند و ا ای طریق سعی مییکنید برخیی فعال یتهیای ایی
دانشگاه را به ای راهبرد معطوف سا د .ای دانشگاه برای تأم مناب مالی خود بر منیاب غ ردولتیی
متمرکم است و ا ای طریق برای تحق قات علمیی و سیایر فعال یتهیای دانشیگاه منیاب میالی و
سرمایه جذب میکند (برنامة راهبردی دانشگاه اس می المدینه311 :؛ برنامههای راهبیردی دانشیگاه
المدینه .)11 :جام اال هر ن م ا طریق توسعة یرساختهای فناورانه در ت ش اسیت نسیخههیای
دیو تالی کتابهای کتابخانة بمرگ ای دانشگاه را در اخت ار کاربران قرار دهد (اکبرن ا .)43 :3130
ع وه بر یرساختها ،تأم مناب مالی ن م ا راهبردهای مورد توجه سیا مانهیای علمیی ی
فرهنگی است .دنها به منظور حضور گستردة توأم با موفق ت در رقابت بی المللیی نیاگمیر بیه
تأم

مناب مالی مورد ن ا ند .مناب مالی در فعال تهای سا مانی اهم ت بسمایی دارد؛ طوری کیه

م نهسا بس اری ا فعال تها و تحقق راهبردهیای سیا مان محسیوب مییشیود .سیا مانهیای
ب المللی قب ا هر گونه اقدام راهبردی ناگمیرند به راهبردهیای تیأم منیاب میالی میورد ن یا
توجه کنند .در بررسیهای انوامشده در ای پژوهش ،برخی راهبردهایی که مورد توجیه برخیی
دانشگاهها قرار گرفته است معطوف به تأم

مناب مالی دانشگاه است .دانشگاه محمد ب سیعود

ن م در ت ش است با موقوفات و کمک خ ری م مان وابستگی مالی خود به حکومت را کیاهش
دهد و به خودکفایی نسبی نائ دید (دارابینژاد ،بیتا.)33 :
پس ا بررسی و تحل

راهبردهای دانشگاههای محمد ب سعود ،امالقری ،و المدینه در

عربستان و دانشگاه ب المللی علوم اس می مالمی و جام اال هر در مصر پنج دسته راهبرد
فراگ ر ،که جهتگ ریهای راهبردی دنها را منعکس میکنند ،راهبردهای کل دی دنهیا بیه
شمار میروند .تصویر  3شبکهای ا راهبردهای محوری را ،که در ای پژوهش شناسیایی و
تحل

شد ،نشان میدهد.

 .3طویر البنی التحت ه و المتطلبات التقن ه ال مه للوامعه.
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نشر دانش و فرهنگ
اسالمی

ترجمة محصوالت علمی ـ
فرهنگی به زبانهای
مختلف

تأمین منابع آموزشی
برای کشورهای اسالمی

اهتمام و توجه به
جغرافیای سیاسی
تسلط بر مراکز
علمی ـ فرهنگی

پاسخ به نیازهای
علمی

پاسخ به
نیاز
جوامع

توجه به مسائل
اجتماعی

عرضة
خدمات
علمی ـ
فرهنگی

تسلط بر مراکز و
پستهای مهم
علمی

نقشآفرینی و حضور در
موقعیتها و مراکز
علمی ـ فرهنگی

تمرکز بر مسائل کلیدی

استفاده از ظرفیت
مراکز اجتماعی
آموزشهای پیش از
دانشگاه در مدارس

نشر محتوای علمی
فرهنگی
ارتقای سطح علمی ـ
فرهنگی

تربیت
منابع
انسانی

آموزشهای عمومی

تبلیغ و مشاورة
علمی ـ
فرهنگی

ایجاد شبکهای از
اندیشمندان مسلمان
کادرسازی فرهنگی

تبلیغ علوم و فرهنگ

تبلیغ در حج

راهبردهای
هژمونی
ایدئولوژیک

توسعة
زیرساخت
ها

مشاورة علمی به سازمانها

تربیت مربی

توسعة فناوری

راهبردهای
م نهسا ی

توسعة منابع مالی و
جذب سرمایهگذار

تأمین
منابع مالی

راهبردهای
ترویوی

راهبردهای
رقابتی

تأمین منابع علمی

گسترش
تمدن
اسالمی

راهبردهای
مرجع ت
علمی

راهبردهای
دمو شهای
مهارتی

تربیت
دانشجو
در سایر
علوم

کاهش وابستگی
مالی به دولت و
جذب خیرین

استفاده از استادان
سایر کشورهای
اسالمی

مدیریت و
رهبری
دانش

آموزشهای
پودمانی

برگزاری
رشتههای
پژشکی و فنی
در دانشگاه
تربیت اسالمی
در رشتههای
پزشکی و
مهندسی
توسعة زبان عربی

احیای فرهنگ اسالمی

مدیریت دانش و
فرهنگ نبوی
مدیریت دانش
دانشمندان
مسلمان
مدیریت دانش و
فرهنگ حرمین
شریفین

حضور مسلمانان
در مجامع علمی ـ
فرهنگی

وحی مبنای
توسعة علمی ـ
فرهنگی

آموزشهای
کاربردی

آموزش از طریق
همایش و
کنفرانسهای
علمی

احادیث و سنت مبنای
علوم و فرهنگ اسالمی

توسعة علوم و
فرهنگ بر اساس
مبانی ارزشی اسالم
تقویت هوش
فرهنگی

افزایش توان
مناظره

آموزشهای
تکمیلی

تولید علوم انسانی بر اساس مبانی
اسالمی
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نتیجه
در ای پژوهش با بررسی راهبردهای رقابتی سیا مانهیای اسی می کیه در حیو ة علیوم و
فرهنگ اس می در سطح ب المل فعال ت میکنند جهیتگ یری راهبردهیای رقیابتی دنهیا
شناسایی شد .دنچه مورد توجه قرار گرفت جهتگ ریهای راهبردی سا مانهیای علمیی ی
فرهنگی در جهان اس م بود .البته پ ش ا ای در پژوهشی کیه در دانشیگاه دکسیفورد و بیا
حمایت مالی انوم پ شبرد عل ژاپ انوام شد نقش اال هر و المدینه و المصیطفی(ص) ،در
مقام سه مرکم مه علوم و فرهنگ اس می در ایویاد گفتمیانهیای اسی می ،بررسیی شید.
پژوهش انوامشده با بررسی پ ش نه و مراح شک گ یری هیر ییک ا ایی سیه مرکیم بیه
س استهای تبل ای و ش وههای دمو ش و م مان وابستگی دنهیا بیه حکومیتهیای متبیوع
پرداخته و نقش ای مراکم را در توسعة علوم و فرهنگ اسی می در کشیورهای افریقیایی و
دس ایی بررسی کرده است .اما دنچیه در ایی پیژوهش میورد توجیه قیرار گرفیت بررسیی
جهتگ ریهای راهبردی پنج مرکم مه علمی ی فرهنگی ی امام محمد ب سعود ،امالقیری،
المدینه در عربستان و دانشگاه ب المللی علوم اس می مالمی و جام اال هر ی بود و تحل
راهبردهای رقابتی هر یک ا ای مراکم محور مطالعه و بررسیهای علمی قیرار گرفیت .در
واق  ،در فضای رقابت ب المللی ،که ب
دنچه حائم اهم ت است بررسی و تب

سا مانها و مراکم علمی ی فرهنگیی وجیود دارد،
جهتگ ریهای راهبردی دنهاست.

جهیتگ ییری راهبردهیای رقییابتی هییر ییک ا ایی مراکییم مییتوانیید دره مناسییبی ا
فعال تهای رقابتی دنها برای سا مانها و مراکم علمی ی فرهنگی با رویکیرد اسی م شی عی
فراه دورد .با بررسیهای انوامشده و تحل

مضام

هر یک ا راهبردهای رقابتی مراکیم

پنوگانة یادشده پنج دسته راهبرد فراگ ر شناسایی شید کیه هیر ییک ب یانگر جهیتگ یری
راهبردهای رقابتی دنهاست .راهبردهای هژمونی ایدئولوژیک ،ترویویی ،مرجع یت علمیی،
دمو شهای مهارتی ،و م نهسا ی جهتگ ریهای راهبردهای رقابتی سیا مانهیا و مراکیم
علمی ی فرهنگی در جهان اس م محسوب میی شیوند کیه هیر ییک در جیای خیود حیائم
اهم تاند و نقش قاب توجهی در پ شرفت در عرصة رقابت جهانی ایفا میکنند.
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دنچه ا جهتگ ریهای راهبردهای رقابتی ای مراکیم قابی اسیتنباط اسیت اسیتفاده ا
نوعی راهبردهای پنهان در فضای رقابت جهانی است .جهتگ ریهای راهبردهیای رقیابتی
هر یک ا ای مراکم علوم و فرهنگ اس می نقش مهمی در تب

راهبردهیای پنهیان دنهیا

دارند .راهبردهای هژمونی ایدئولوژیک باعث ایواد نوعی وابسیتگی فکیری و فرهنگیی در
جوام هدف میشوند که با کنترل افکار و اندیشههیای مخاطبیان و سیا مانهیا در جوامی
هدف م نة نفو و تسل فکری و فرهنگی را برای حکومتها و نظامهیای س اسیی متبیوع
خود فراه میسا ند .راهبردهای هژمونی ایدئولوژیک به دل

عدمانعکاس صریح در اسناد

راهبردی سا مانهای علمی ی فرهنگی میذکور ا راهبردهیای پنهیان بیه شیمار مییرونید.
راهبردهای پنهان معموال ،مبتنی بر اهداف س اسیاند که برای دره دنها بایید بیه اهیداف و
مناف س اسیی کشیورهای متبیوع توجیه کیرد .بنیابرای  ،راهبیرد هژمیونی اییدئولوژیک ا
راهبردهای پنهان قلمداد میشود که نقش مهمی در پ شیبرد اهیداف س اسیی و اقتصیادی و
فرهنگی دارند .نقش راهبردهای ترویوی ن م در هژمیونی اییدئولوژیک انکارناپیذیر اسیت.
سا مانهای علمی ی فرهنگی با استفاده ا فرصتهای مذهبی و معنوی و توسعة رشتههیای
علمی برای ترویج علوم و فرهنگ اس می مبتنی بر اندیشههای خیود مییکوشیند .دنهیا ا
طریق گسترش دامنة فعال تهای علمی ی فرهنگی در مراکم مختلف ت ش میکننید تصیویر
مطلوبی ا خود در ه مخاطبان ایواد کنند و ا ای طریق ا رواب پایدار دنها برخوردار
شوند .راهبردهای مرجع ت علمی ن م ای ظرف ت را دارند که دانشگاههای مورد نظیر را در
جریانسا ی علمی ی فرهنگی در جهان اس م به قطب علمی ی فرهنگی تبدی کنند .ایویاد
جایگاه مرجع ت علمی میتواند نقش مهمی در فرایند هژمیونی ایرئولیوژیکی دنهیا داشیته
باشد .دنها برای افمایش کاردمدی دانشدموختگان خود و موفق تشان در جوامی هیدف بیه
راهبردهای دمو شهای مهارتی روی دوردهاند و ا ای طرییق سیعی مییکننید ،عی وه بیر
ارتقای سطح دانش و اط عات فراگ ران ،مهارتها و توانمندیهای دنها را توسیعه دهنید.
برخی ا ای مراکم بهرغ اینکه ا حمایتهای مالی و پشت بانی حکومیتهیا و نظیامهیای
س اسی کشور متبوع خویش برخوردارند ،همچنان ت ش میکنند بیرای تیأم

منیاب میالی
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خویش ا فرصتهای غ ردولتی بهرهمند شوند .ا ی رو ،برای تأم
ن ا جهتگ ری و برای تیأم

مناب و ملمومات مورد

دن راهبردهیای م نیهسیا ی مطیرح مییکننید .راهبردهیای

م نهسا ی میتوانند م نة توسعه و گسترش سایر راهبردهیا در سیطح بی الملی را مه یا
سا ند.
پیشنهاد
پس ا تب

و تحل

راهبردهای دانشگاههای مورد مطالعه در قالب شبکهای ا راهبردهای

رقابتی پ شنهاد میشود:
 .3راهبردهای هژمونی ایدئولوژیک ،که توس سیا مانهیا و مراکیم علمیی ی فرهنگیی
اس می ب المل دنبال میشود ،تحل

و بررسی شوند.

 .2با مطالعة م دانی در سا مانهای یرب  ،م مان تأث رگذاری هیر ییک ا راهبردهیای
هژمونی ایدئولوژیک ،ترویوی ،مرجع ت علمی ،دمو شهای مهارتی ،و م نهسا ی بررسی
شوند.
 .1سناریوها و راهکارهای مقابلیه بیا هژمیونی اییدئولوژیک هیر ییک ا مراکیم رق یب
شناسایی شوند.
 .4راهبردهای رقابتی سا مانهای علمی ی فرهنگی ب المل  ،که با رویکرد اس م ش عی
فعال ت میکنند ،مطالعه و بررسی شوند.
 .1سایر جهتگ ریهای راهبردی هر یک ا ای سا مانها و مراکیم تحل ی و بررسیی
شوند.
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