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مقدمه
نظامهای سیاسی برای آنکه بتوانند ایدهها ،آرمانها و ایدئولوژیهای موردنظر خود را گسترش
دهند و از این طریق ،پیوندی میان رهبران سیاسی و توده مردم ایجاد کنند ،نیازمند نخبه
پروری سیاسی هستند .بدینمعنا که تربیت و پرورش نخبگانی که بتوانند در آینده ،مدیریت
جامعه را بر عهده بگیرند و ارزشهای مورد نظر نظام سیاسی و مردم را نیز در نظر بگیرند ،به
نوبه خود بخش مهمی از فرایند اداره یک جامعه و تداوم آن نظام سیاسی به شمار می-
رود .بر این اساس ،نظام جمهوری اسالمی ایران به دلیل توجه به آموزههای دینی و احکام
اسالمی ،نقش و جایگاه خاصی برای تربیت نخبگان سیاسی آینده در نظر گرفته است .نظام
جمهوری اسالمی ،نظام برآمده از انقالب اسالمی ایران یک نظام سیاسی دینی است که در نتیجه
قرائت و تفسیری خاص از مکتب تشیع (امتزاجی از سه الگوی شیعی عصر ظهور ،عدالت و
دموکراسی) شکل گرفته و همین امر ،آن را یک نظام سیاسی متفاوت از سایر نظامهای سیاسی
کرده است( .کاشی)311:5391،
نخبگان سیاسی در واقع به جمع محدودی از افراد جامعه اشاره میکند که اداره سیاسی
جامعه را بر عهده دارند و نسبت به توده مردم از توانایی اثرگذاری و تصمیمسازی باالتری
برخوردار هستند .آنچه امروزه از مفهوم نخبهگرایی استنباط میشود ،جایگاه متمایزی برای
ادارهکنندگان سیاسی جوامع است که در قالبهای مختلفی از جمله دموکراسیهای نمایندگی،
دولتهای دیکتاتوری و نظامهای مردمساالر مشاهده میشود .در هر صورت باید گفت ،اصل
اساسی در دکترین نخبهگرایی (الیتیسم) این است که تاریخ سیاست ،تاریخ سلطه نخبه (الیت)
است .بنابراین نظریه نخبهگرایی در تضاد با مفروضات اساسی لیبرالیسم غرب درباره سیاست،
سازمان حکومت و روابط مناسب میان دولت و جامعه مدنی قرار دارد( .ایوانز )311 :5310 ،بر
2
اساس شواهد تاریخی میتوان چنین بیان کرد که نخبهگرایی را باید در عقاید افالطون ،5ماکیاول
و دیگران جستوجو کرد ،اما نخبهگرایی به عنوان یک نظریه قدرت اجتماعی توسط ویلفرد
پاره تو ،3گائتانو موسکا 3و روبرت میخلز 1مطرح گشته است .ایده مشترک این سه متفکر این
بود که تمرکز قدرت اجتماعی در دست مجموعه کوچکی از نخبگان در تمام جوامع ،امری
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اجتنابناپذیر است .با این حال ،در کنار نظریات مطرح در حوزه بررسی موضوع نخبگان سیاسی
از جمله نظریههای تودهگرایی گوستاو لوبون ،5نظریات متعدد دیگری نیز وجود دارند که از
جمله میتوان به نظریات نخبهگرایان دموکراتیک از جمله وبر 2اشاره کرد.
این اوصاف ،نخبگان سیاسی بهعنوان ادارهکنندگان سیاسی جامعه و مدیران آینده نظام
جمهوری اسالمی ایران ،نیازمند تربیت و پرورش خویش هستند تا در پرتو آموزههای دینی و
انقالبی ،شرایط مناسبی را برای اداره جامعه اسالمی فراهم آورند .در همین راستا ،بررسی نقش
و جایگاه نهادهای علمی و انقالبی از جمله بسیج اساتید در تربیت نخبگان سیاسی ارزش محور و
همسو با آرمانهای نظام جمهوری اسالمی ایران یکی از ضرورتهای اساسی جامعه ما به شمار
میرود .بر همین مبنا پژوهش حاضر ،با درک این ضرورت ،به بررسی نقش و جایگاه بسیج اساتید
در پرورش نخبگان سیاسی در میان جامعه دانشگاهی پرداخته است .بنابراین هدف اصلی پژوهش
حاضر ،ارائه راهکارهایی برای بهبود و ارتقای نخبه پروری سیاسی و به دست آوردن مؤلفههایی
اساسی در این زمینه است.
پیشینه تحقیق
نجفی ،محمدرضا ( )5313در مقالهای با عنوان «نقش بسیج اساتید دانشگاه مازندران در
مقابله با قدرت نرم» بر افزایش آگاهی سـیاسی ،والیتپذیری ،تقویت هویت ملی ،دینی ،جذب،
سازماندهی و به کارگیری افسران جوان ،برای مقابله با قدرت نرم دشمن تأکید میکند.
انصاری ،محمدمهدی( )5315در مقاله «بررسی نقش نخبگان سیاسی در تدوین مدل مطلوب
سیاست ورزی؛ در جمهوری اسالمی ایران» به واکاوی رفتارهای سیاستمداران و کنشگران
عرصه سیاست و نیز مطالعه نحوه پرورش نخبگان سیاسی و خواص قدرت در جمهوری
اسالمی میپردازد .بر این باور است که سیاست ورزی نخبگان در کشور ما از وضعیت بسامانی
برخوردار نیست لذا باید برای آن مدلی مطلوب با راهکارهایی اجرایی و عملی طراحی شود.
قاسمی ،حاکم( )5393در مقاله «نقش نخبگان در فرایند تصمیمسازی و تصمیم گیری» بر
این عقیده است که برخی نخبگان را عامل اصلی و شاید تنها عامل فرایند تصمیم سازی و
تصمیم گیری معرفی کردهاند و برخی نیز نقش نخبگان را در این فرایند بسیار ناچیز و تحت
تاثیر عوامل و شرایط محیطی دانستهاند .در کنار این دو دیدگاه دیدگاه سومی نخبگان را نه

- Gustave Le Bon
-Max Weber
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صاحب نقش انحصاری و دارای اراده مطلق در تصمیمگیری و نه آنکه بی اختیار و تابع شرایط
محیطی دانسته ،بلکه آنان را به عنوان عاملی موثر در کنار دیگر عوامل تاثیرگذار بر فرایند
تصمیم سازی و تصمیم گیری دانسته است.
نظریه نخبگان سیاسی
«نخبگان سیاسی» اصطالحی مرکب است که بهطور مشخص رفتارهای اجتماعی و سیاسی
افراد در جوامع انسانی نظر میافکند و دو دسته از انسانها «نخبگان اداره کننده جامعه» و
«تودههای مردمی» توجه نشان میدهد .نخبگان سیاسی معموالً طبقه سیاسی نسبتاً باثباتی
هستند و دارای شهرت و اعتبار متمایزی نسبت به دیگران( .کریک )533 :5392 ،همانطور که
(هیگلی ،برتون )2 :2001،استدالل میکنند؛ نخبگان اشخاصی هستند که در صدر جنبشها و
سازمانهای قدرت قرار میگیرند ،و قادر به تاثیرگذاری بر پیامدهای سیاسی ،چه از اساس و
چه برمبنای قاعده .مفهوم فعلی نخبگان اغلب مورد انتقاد است ،چراکه ممکن است عقیده
ظهور نخبگان از جنبشها و سازمانها ،برخالف عقیده به نخبگان به عنوان یک گروه کوچک،
به صف آرایی وسیعی از منابع نخبگان منتهی شود( .کامک )5110 ،در مجموع الگوی نخبه-
گرایی نوین استدالل میکند که دموکراسیهای پایدار ،نتیجه اجماع نخبگان هستند( .هیگلی
و برتون )31: 2001 ،در همین زمینه ،استدالل بر این است که در تعیین سیاستها و تصمیمات
جامعه ،کارگزار نسبت به ساختار از اهمیت بیشتری برخوردار است( .حقیقت )331 :5392 ،به
تعبیر مایکل راش که بیان میکند :واژه «نخبه به گونهای گسترده از نظر اجتماعی برای اشاره
به گروهی برتر از نظر توانایی یا امتیاز به کار میرود و از منظر توانایی تاثیرگذاری بر ساختار و
عملکرد کل نظام سیاسی با هیچ یک از پاره نظامهای دیگر قابل مقایسه نیستند( .ازغندی،
 )51 :5321بنابراین اصطالح نخبگان سیاسی ،گروهی از مدیران و رهبران سیاسی یک جامعه
را مورد توجه قرار میدهد که هستههای اصلی قدرت را بر عهده دارند و از اینرو تصمیمات
اساسی جامعه را نیز بر عهده میگیرند .قدرت میتواند از طریق منابع مادی و یا نمادین حاصل
شود؛ و در نتیجه نخبگان به عنوان کسانی تعریف میشوند که چنان منابعی را در تصرف خود
دارند( .رییز و مور )2001 ،در عرصه سیاسی نیز نظر بر این است که با وجود نخبگان و توده-
ها ،رابطهای سیاسی شکل میگیرد که بر اساس آن ،و برای آنکه دولت تداوم یابد ،افراد تحت
سلطه میباید از اقتداری که قدرتهای موجود برای خود قائل هستند ،اطاعت کنند( .بشیریه،
 )221 :5391ضمن اینکه نخبگان دارای کارکردهای خاصی هستند که به طور مشخص می-
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توان گفت شامل :الف) قابلیت سازگاری نظریات نخبه گرایی با دموکراسی ،ب) کارایی پدیده
گردش نخبگان در تحول و دگرگونی وضع موجود یا همان «توسعه» میباشد(.شیخ زاده:5393 ،
 )522همچنین نخبگان سیاسی ممکن است در قامت یک نیروی اثرگذار فرهنگی نیز عمل
نمایند .بر این اساس ،آنان هدایتگر یک جریان فرهنگی در جامعه نیز هستند( .غالمی:5391 ،
 )53همچنین نخبگان سیاسی همانند روشنفکران ،در آگاهی همگانی ،موفقیت ،شهرت و اعتباری
را نمایندگی میکنند که میتوانند به نفع مبارزهای در حال پیشرفت یا اجتماعی در حال
جنگ بسیج شود( .سعید )29 :5390 ،یا اینکه ممکن است باعث سقوط و نابودی یک جامعه
سیاسی شوند و در سوی مقابل ،بستر و زمینه مناسب را برای رشد و تعالی انسانها فراهم
سازد( .راد )19 :5392 ،بر همین اساس ،نظریات و دیدگاههای متعددی در زمینه نخبگان سیاسی
و نظریات نخبهگرایی سیاسی مطرح شده است که به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود.
این نظریات ،طیفی از نظریات روانشناسی ،جامعهشناختی ،فلسفی و حتی واقعگرایی را در بر
میگیرند .یکی از مهمترین نظریات روانشناختی در زمینه بررسی ایده نخبگان سیاسی و
نخبهگرایی سیاسی ،ایدههای گوستاو لوبون است .از نظر لوبون ،در هنگام حرکتهای انقالبی و
تودهای ،گروهی نخبه سیاسی به دالیل متعدد ،هدایت جامعه تودهای را بر عهده میگیرند و
در قالب نخبگان سیاسی جامعه پدیدار میشوند .به نظر وی ،این پذیرش بیش از هر چیز ناشی
از ترسی همگانی است که در زمان وقوع جنبشهای خشونت بار پدید میآیند .بدین ترتیب،
حاالت هراس و وحشتی که مردم را غفلتاً در بر میگیرند ،از همین سرایت احساسها ناشی
میشوند .اختالالت مغزی همچون حاالت جنون نیز ،از راه سرایت منتشر میگردند( .لوبون،
 )532 :5315بنابراین هنگامیکه احساسات جمعی به شکل تودههای میلیونی غلیان میکنند،
به راحتی به دنبال جستوجوی آمال و آروزهای خود در پس شعارهای رهبران سیاسی هستند.
از این منظر ،نخبهگرایی سیاسی لوبون ،سرسپردگی تودههای سیاسی و رام شدن آنان در نزد
رهبران سیاسی عوامگرا یا پوپولیست است .در نظر موسکا این اقلیت با یک طبقه اجتماعی
واقعی ،یا یک طبقه حاکم یا مسلط قابل مقایسه است ،زیرا آن چیزی که به این اقلیت قدرت
میبخشد و به آن امکان رسیدن به قدرت را میدهد ،سازمان و ساخت آن است و همواره می-
توان در آن یک هسته رهبری مشاهده نمود که متشکل از محدود افراد و خانوادههایی است
که قدرت بیشتری نسبت به دیگران دارند( .روشه )552:5391،روبرت میشلز نیز از جمله
متفکرانی است که رویکرد سازمانی نسبت به نخبهگرایی اتخاذ میکند .در همین راستا« ،قانون
آهنین الیگارشیک» ،در واقع نشاندهنده و تعیینکننده مفهومبندی میشلز از ماهیت نخبگان
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است (کیویستو ،)92 :5399 ،زیرا سلطه رهبران بر اعضای سازمان را تضمین مینماید .در هر
صورت ،نظریات نخبهگرایی به این مسأله توجه نشان میدهند که اداره جامعه توسط نخبگان
سیاسی صورت میگیرد و از اینرو ،نقش تودههای مردمی در اداره جوامع چندان محسوس
نیست .این رویکردها بیانگر این مسأله است که نخبگان سیاسی در جوامع مختلف براساس
زمینههای اجتماعی مختلفی که در آن جوامع وجود دارد به مناصب سیاسی دست پیدا می-
کنند .از این منظر ،نخبهگرایی معطوف به اراده و نقش افراد یک جامعه در هدایت آن جامعه
است که به نوبه خود حاکی از تأثیرگذاری آنان بر ساختارهای مختلف آن جامعه است .جان
کالم نخبهگرایی آن است که در همه جوامع از جوامعی که بسیار کم توسعه یافتهاند و تازه به
سپیدهدم تمدن رسیدهاند گرفته تا پیشرفتهترین جوامع ،دو طبقه از مردم به چشم میخورند:
طبقهای که حکومت میکند و طبقهای که تحت سلطه است( .راش .)11:5315،در نهایت اینکه
باید بیان شود ایده نخبگان سیاسی بهعنوان یکی از موضوعات اساسی در نظامها و اندیشههای
سیاسی مختلف دیده میشود که برحسب گرایشهای ایدئولوژیکی ،جایگاه مردم و نخبگان در
نظام سیاسی و همچنین میزان دخالت مردم در تعیین نظام سیاسی و عناصر متشکله آن،
تفاوتهای قابل توجهی نیز پیدا میکنند.
تلفیق رویکرد نخبهگرایان با ارزشهای انقالبی
با این حال ،بررسی جایگاه و تعریفی فراگیر از نخبگان سیاسی ما را به این نتیجه میرساند
که نخبگان سیاسی ،تنها به رهبران سیاسی و ادارهکننده جامعه محدود نمیشود ،بلکه آنچه
مدنظر است طیف متعددی از کسانی است که به انحاء مختلف بر نحوه اداره و مدیریت امور
جامعه ایفای نقش میکنند .به تعبیر ریمون آرون که وی نیز تا حدودی رویکرد نخبهگرایانه اتخاذ
میکند ،مفهوم نخبهگرایی سیاسی هم شامل برگزیدگان حکومتی میشود و هم برگزیدگان غیر-
حکومتی .به عبارتی دیگر ،از نگاه ریمون آرون ،ما در بین مردم دو قشر میبینیم :الف) قشر
پایین یعنی طبقه خارج از برگزیدگان .ب) قشر باال یا برگزیدگان که خود به دو دسته تقسیم
میشود .5 :برگزیدگان حکومتی  .2برگزیدگان غیرحکومتی (عظیمی دولتآبادی)31 :5392 ،
در عین حال این برگزیدگان حکومتی (نخبگان حاکم) هستند که وظیفه هدایت جامعه و نظام
سیاسی را به سمت پیشرفت و توسعه بر عهده دارند ،اما هرگز نمیتوان گفت که نخبگان برگزیده
غیرحکومتی نقشی در تحوالت جامعه خویش ندارند و یا از بررسی نقش آنان غفلت ورزید.
بر این اساس با بهرهگیری از رویکرد نخبهگرایان و با وارد کردن گروههای بیشتری از جامعه
11
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ایرانی به جرگه نخبگان سیاسی ،معیارهایی برای تربیت نخبگان سیاسی آینده جمهوری اسالمی
ایران در نظر گرفته میشود و بر اساس همین معیارها ،نقش نهادهای انقالبی و علمی از جمله
بسیج اساتید را در زمینه پرورش و تربیت نخبگان سیاسی متعهد و انقالبی مورد بررسی قرار
میدهیم .بر این اساس ،نخبگان سیاسی در نظام جمهوری اسالمی ایران تنها به قشر محدودی
ختم نمیشود ،بلکه آنچنان که از شعارها ،اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی بر میآید ،نخبگان
سیاسی جمهوری اسالمی میتوانند همه آحاد جامعه اسالمی باشند که با داشتن تخصص و
تعهد برآمده از ارزشهای اسالم و انقالب ،هدایت جامعه را بر عهده بگیرند .بنابراین نخبهگرایی
سیاسی در این پژوهش ،ناظر بر مدیران اجرایی ،تقنینی ،قضایی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
در جمهوری اسالمی ایران است که براساس ضوابط و شرایط خاصی انتخاب میشوند و البته
اهداف خاصی را نیز دنبال میکنند .بدینترتیب نخبگان سیاسی انقالبی از حیث کمیت و عدد
ناگزیر با رویکرد نخبهگرایی همسو هستند؛ به این دلیل که نمیتوان همه تودههای مردم را به-
طور همزمان به عنوان مدیران برگزید و از حیث کیفیت ،دنبالهرو ارزشها و آرمانهای انقالب
اسالمی هستند که به دالیل متعددی به عنوان ضوابط مدیران انقالبی مدنظر قرار میگیرد.
یافتههای تحقیق
براساس رویکرد پژوهش حاضر و با مدنظر قرار دادن جایگاه بسیج اساتید در مسأله نخبه
پروری سیاسی ،سؤاالتی به شیوه پرسشنامه در میان جامعه آماری توزیع شد و بر همین اساس،
پاسخهایی برای پرسشهای اصلی پژوهش نیز جمعآوری و در قالب روشهای آمار توصیفی و
استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر است:
سؤال اصلی پژوهش این است :بسیج اساتید با چه روشها و راهکارهایی ،نخبگان سیاسی آینده
نظام جمهوری اسالمی ایران را پرورش میدهد؟ برای بررسی نقش بسیج اساتید بر نخبه پروری
سیاسی از آزمون  tاستیودنت استفاده شده است .مرز شدت پایین برای این عامل  3در نظرگرفته
شده است .بنابراین باید مفروضات آماری زیر در سطح اطمینان  11درصد مورد بررسی قرار
میگیرند:
H0=µ=4
H1=µ≠4
جدول شماره  :5آمار توصیفی مؤلفه مورد مطالعه

تعداد
321

میانگین
1/33

انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
0/01
5/02
12
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با توجه به جدول فوق ،میانگین نقش بسیج اساتید در نخبه پروری سیاسی بیشتر از 3
میباشد که البته بیش از همه بر شیوههای نرم و اقناعی بسیج اساتید تأکید شده بود .در ادامه
برای متغیر نقش بسیج اساتید بر تربیت نخبگان سیاسی نیز انحراف معیار و خطای استاندارد
میانگین آورده شده است که نتایج آن به شرح زیر است:
جدول شماره  :2آزمون t-test

Test Value = 4
نقش بسیج
اساتید بر تربیت
نخبگان سیاسی
آینده نظام
جمهوری
اسالمی ایران

مقدار t

درجه آزادی

22/313

323

سطح معنا داری
(دو دامنه)

0/000

اختالف
میانگین

5/33

فاصله اطمینان  11درصد
برای اختالف میانگین ها

حد باال
5/13

حد پایین
5/33

در جدول فوق برای بررسی نقش بسیج اساتید در افزایش قدرت نرم جمهوری اسالمی
ایران با تاکید بر تربیت نخبگان سیاسی از آزمون  t-testتک نمونهای استفاده شده است .با
توجه به اینکه سطح معنیداری محاسبه شده در جدول فوق کمتر از  0/01میباشد (،)sig<.05
لذا فرض صفر پذیرفته نمیشود ،در نتیجه نقش بسیج اساتید در افزایش قدرت نرم جمهوری
اسالمی ایران با تاکید بر نخبه پروری سیاسی از نظر افراد مورد مطالعه از متوسط باالتر بوده و
اکثر پاسخ دهندگان ،نقش بسیج اساتید در جامعه و دانشگاه را بر تربیت نخبگان سیاسی موثر
دانستهاند .بر این اساس ،بسیج اساتید که مجموعهای از نیروهای انقالبی-علمی میباشد ،نقش
مهمی در آینده نخبگان سیاسی جمهوری اسالمی ایران ایفا میکند.
سوال فرعی  :5آیا بسیج سیاسی و انتقال آگاهی سیاسی آنان به جامعه علمی و دانشگاهی
میتواند باعث تربیت نخبگان سیاسی مؤثر و مطلوب گردد؟
H0=µ=4
H1=µ≠4
جدول شماره  :3آمار توصیفی مولفه دوم مورد مطالعه

تعداد
321

میانگین
1/21

انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
5/02

0/01

با توجه به جدول میانگین فوق و بررسی این موضوع که نقش بسیج اساتید در افزایش
آگاهی سیاسی و تأثیر آن بر تربیت نخبگان سیاسی بیشتر از  3میباشد ،میتوان به بررسی
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این مؤلفه پرداخت .در ادامه برای متغیر افزایش آگاهی سیاسی بسیج اساتید در افزایش قدرت
نرم جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر تربیت نخبگان سیاسی نیز انحراف معیار و خطای استاندارد
میانگین آورده شده است.
جدول  :3آزمون  t-testمؤلفه دوم مورد مطالعه

Test Value = 4
نقش افزایش
آگاهی سیاسی
بسیج اساتید و
تأثیر آن بر
تربیت نخبگان
سیاسی

مقدار t

درجه آزادی

22/113

323

سطح معنا داری
(دو دامنه)

0/000

اختالف
میانگین

5/21

فاصله اطمینان  11درصد
برای اختالف میانگین ها

حد باال
5/32

حد پایین
5/51

در جدول فوق برای بررسی افزایش آگاهی سیاسی بسیج اساتید در تربیت نخبگان سیاسی
از آزمون  t-testتک نمونهای استفاده شده است .با توجه به اینکه سطح معنیداری محاسبه
شده در جدول فوق کمتر از  0/01میباشد( ،)sig<.05لذا فرض صفر پذیرفته نمیشود ،در
نتیجه افزایش آگاهی سیاسی بسیج اساتید نقش مهمی در تربیت نخبگان سیاسی همسو با
ارزشهای انقالب اسالمی دارد و از این جهت ،توجه به مؤلفههای آگاهیبخشی سیاسی در نزد
اساتید و از جمله بسیج اساتید و انتقال آن به جامعه میتواند باعث بهبود و افزایش کیفیت
نخبگان سیاسی گردد .بنابراین از منظر پاسخدهندگان ،تربیت نخبگان سیاسی از متوسط باالتر
بوده و اکثر افراد در چگونگی افزایش آگاهی سیاسی بسیج اساتید در افزایش قدرت نرم جمهوری
اسالمی ایران با تاکید بر تربیت نخبگان سیاسی موثر دانستهاند.
سؤال فرعی  :2نقش بسیج اساتید در تقویت هویت دینی و ملی و تأثیر آن بر تربیت نخبگان
سیاسی تا چه اندازه مؤثر است؟
H0=µ=4
H1=µ≠4
جدول 1؛ آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه سوم

تعداد
321

میانگین
1/12

انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
5/01

0/01

با توجه به جدول میانگین نقش و جایگاه بسیج اساتید در تقویت هویت ملی و دینی با تاکید
بر تربیت نخبگان سیاسی بیشتر از  3میباشد .در ادامه برای متغیر تقویت هویت ملی و دینی
11
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بسیج اساتید جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر تربیت نخبگان سیاسی نیز انحراف معیار و
خطای استاندارد میانگین آورده شده است.
جدول 1؛ آزمون  t-testمؤلفه مورد مطالعه سوم

Test Value = 4
تقویت هویت
ملی و دینی
بسیج اساتید و
تأثیر آن بر
تربیت نخبگان
سیاسی

مقدار t

درجه آزادی

22/931

323

سطح معنا داری
(دو دامنه)

0/000

اختالف
میانگین

5/12

فاصله اطمینان  11درصد
برای اختالف میانگین ها

حد باال
5/19

حد پایین
5/31

در جدول فوق برای بررسی تقویت هویت ملی و دینی بسیج اساتید و تأثیر آن بر تربیت
نخبگان سیاسی از آزمون  t-testتک نمونهای استفاده شده است .با توجه به اینکه سطح
معنیداری محاسبه شده در جدول فوق کمتر از  0/01میباشد( ،)sig<.05لذا فرض صفر
پذیرفته نمیشود ،در نتیجه تقویت هویت ملی و دینی بسیج اساتید در افزایش قدرت نرم جمهوری
اسالمی ایران با تاکید بر تربیت نخبگان سیاسی از نظر افراد مورد مطالعه از متوسط باالتر بوده و
اکثر افراد در چگونگی تقویت هویت ملی و دینی بسیج اساتید در افزایش قدرت نرم جمهوری
اسالمی ایران با تاکید بر تربیت نخبگان سیاسی را موثر دانستهاند .بر این اساس ،توجه جامعه
بسیج اساتید به مؤلفههای ملی و دینی در افزایش بصیرت نخبگان سیاسی میتواند به فهم
عمیق آنان از شرایط داخلی منجر شود و باعث تربیت نخبگان همسو با ارزشهای انقالب
اسالمی گردد.
بسیج اساتید تا چه اندازه سؤال فرعی  :3افزایش خودباوری در فرهنگ سیاسی میتواند بر
تربیت نخبگان سیاسی موثر باشد؟
H0=µ=4
H1=µ≠4
جدول شماره 2؛ آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه چهارم

تعداد
321

میانگین
1/11

انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
5/02

0/01

با توجه به آمار توصیفی و جدول میانگین ،افزایش خودباوری در فرهنگ سیاسی بسیج
اساتید در افزایش قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر تربیت نخبگان سیاسی بیشتر
10
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از  3میباشد .در ادامه برای متغیر افزایش خودباوری در فرهنگ سیاسی بسیج اساتید بر
تربیت نخبگان سیاسی نیز انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است که نتایج
ناشی از آن در جدول زیر بیان شده است:
جدول شماره 9؛ آزمون t-test؛ مؤلفه چهارم مورد مطالعه

Test Value = 4
افزایش سیاسی
خودباوری در
فرهنگ سیاسی
بسیج اساتید و
تأثیر آن بر
تربیت نخبگان

مقدار t

درجه آزادی

29/991

323

سطح معنا داری
(دو دامنه)

0/000

اختالف
میانگین

5/11

فاصله اطمینان  11درصد
برای اختالف میانگین ها

حد باال
5/20

حد پایین
5/31

در جدول فوق برای بررسی افزایش خودباوری در فرهنگ سیاسی بسیج اساتید و تأثیر آن
بر نخبه پروری سیاسی از آزمون  t-testتک نمونهای استفاده شده است .با توجه به اینکه سطح
معنیداری محاسبه شده در جدول فوق کمتر از  0/01می باشد( ،)sig<.05لذا فرض صفر پذیرفته
نمیشود .در نتیجه افزایش خودباوری در فرهنگ سیاسی بسیج اساتید بر تربیت نخبگان سیاسی
از نظر افراد مورد مطالعه از متوسط باالتر بوده و اکثر پاسخ دهندگان در چگونگی افزایش
خودباوری در فرهنگ سیاسی بسیج اساتید و تأثیر آن بر تربیت نخبگان سیاسی گرایش مثبتی
داشتند .بر این اساس ،تقویت و القای خودباوری از سوی بسیج اساتید به نحو مطلوبی میتواند
باعث تربیت نخبگان سیاسی شایسته در جمهوری اسالمی ایران شود.
سئوال فرعی :3تقویت والیتپذیری دانشجویان توسط بسیج اساتید در جامعه دانشگاهی
بر تربیت نخبگان سیاسی موثر میباشد؟
H0=µ=4
H1=µ≠4
جدول شماره  :1آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه پنجم

تعداد
321

میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
0/01
5/55
1/29

با توجه به جدول میانگین فوق ،تقویت والیتپذیری دانشجویان توسط بسیج اساتید با تأکید
بر تربیت نخبگان سیاسی بیشتر از  3میباشد .در ادامه برای متغیر تقویت والیتپذیری دانشجویان
توسط بسیج اساتید و نقش آن بر تربیت نخبگان سیاسی نیز انحراف معیار و خطای استاندارد
15
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میانگین آورده شده است که به شرح زیر میباشد:
جدول شماره 50؛ آزمون  t-testمؤلفه شماره پنج

Test Value = 4
تقویت والیت-
پذیری
دانشجویان
توسط بسیج
اساتید و تأثیر
آن بر تربیت
نخبگان سیاسی

مقدار t

درجه آزادی

30/112

323

سطح معنا داری
(دو دامنه)

0/000

اختالف
میانگین

5/29

فاصله اطمینان  11درصد
برای اختالف میانگین ها

حد باال
5/10

حد پایین
5/12

در جدول فوق برای بررسی تقویت والیتپذیری دانشجویان توسط بسیج اساتید و تأثیر آن
بر تربیت نخبگان سیاسی از آزمون  t-testتک نمونهای استفاده شده است .با توجه به اینکه
سطح معنیداری محاسبه شده در جدول فوق کمتر از  0/01میباشد( ،)sig<.05لذا فرض صفر
پذیرفته نمیشود ،در نتیجه تقویت والیتپذیری دانشجویان توسط بسیج اساتید نقش مهمی در
تربیت نخبگان سیاسی جامعه دارد و از نظر افراد مورد مطالعه از متوسط باالتر بوده و اکثر
افراد ،چگونگی تقویت والیتپذیری دانشجویان توسط بسیج اساتید را بر تربیت نخبگان سیاسی
موثر دانستهاند .بر این اساس ،تقویت و آموزش روحیه والیتپذیری دانشجویان به عنوان
نخبگان سیاسی آینده در جمهوری اسالمی ایران از سوی بسیج اساتید خواهد توانست نخبگانی
متعهد ،والیتمدار و ارزشی تحویل جامعه بدهد.
سئوال فرعی  :1افزایش بنیه علمی دانشجویان توسط بسیج اساتید تأثیر مطلوبی بر تربیت
نخبگان سیاسی در جمهوری اسالمی ایران میگذارد؟
H0=µ=4
H1=µ≠4
جدول شماره 55؛ آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه 1

تعداد
321

میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
0/01
5/33
1/59

با توجه به جدول میانگین افزایش بنیه علمی دانشجویان توسط بسیج اساتید بر تربیت
نخبگان سیاسی بیشتر از  3میباشد .در ادامه برای متغیر افزایش بنیه علمی دانشجویان توسط
بسیج اساتید برتربیت نخبگان سیاسی نیز انحرافمعیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده
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است که نتایج آن به شرح زیر است:
جدول شماره 52؛ آزمون  t-testمؤلفه شماره 1

Test Value = 4
افزایش بنیه
علمی دانشجویان
توسط بسیج
اساتید و تأثیر
آن بر تربیت
نخبگان سیاسی

مقدار t

درجه آزادی

30/593

323

سطح معنا داری
(دو دامنه)

0/000

اختالف
میانگین

5/59

فاصله اطمینان  11درصد
برای اختالف میانگین ها

حد باال
5/32

حد پایین
5/01

در جدول فوق برای بررسی افزایش بنیه علمی دانشجویان توسط بسیج اساتید و تأثیر
آن بر تربیت نخبگان سیاسی از آزمون  t-testتک نمونهای استفاده شده است .با توجه به اینکه
سطح معنیداری محاسبه شده در جدول فوق کمتر از 0/01میباشد ( .)sig<.05لذا فرض
صفر پذیرفته نمیشود ،در نتیجه افزایش بنیه علمی دانشجویان توسط بسیج اساتید در افزایش
قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر تربیت نخبگان سیاسی از نظر افراد مورد مطالعه
از متوسط باالتر بوده و اکثر افراد در چگونگی افزایش بنیه علمی دانشجویان توسط بسیج
اساتید در افزایش قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر تربیت نخبگان سیاسی را موثر
دانستهاند .بدین ترتیب معلوم میشود که افزایش بنیه علمی دانشجویان به عنوان اقشار نخبه
جامعه که میتوانند آینده سیاسی جامعه را نیز در دست بگیرند ،میتواند باعث ترتیب نخبگان
سیاسی کارآمد گردد.
سئوال فرعی  :1سازماندهی افسران جوان توسط بسیج اساتید و جهتدهی صحیح به دانشجویان
میتواند باعث تربیت نخبگان سیاسی مؤثری در جامعه ایرانی شود؟
H0=µ=4
H1=µ≠4
جدول52؛ آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه هفتم

تعداد
321

میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
0/02
5/35
1/23

با توجه به جدول فوق ،میانگین سازماندهی افسران جوان توسط بسیج اساتید و تأثیر آن بر
تربیت نخبگان سیاسی بیشتر از  3میباشد .در ادامه برای متغیر سازماندهی افسران جوان توسط
بسیج اساتید در دانشگاهها و تأثیر آن برتربیت نخبگان سیاسی نیز انحرافمعیار و خطای
13

فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی ،سال دوازدهم ،شماره چهل و ششم ،بهار 530

استاندارد میانگین آورده شده است که نتایج آن به شرح زیر است:
جدول شماره 53؛ آزمون  t-testمؤلفه هفتم

Test Value = 4
سازماندهی
افسران جوان
توسط بسیج
اساتید در
دانشگاهها و تأثیر
آن بر تربیت
نخبگان سیاسی

مقدار t

درجه آزادی

30/923

323

سطح معنا داری
(دو دامنه)

0/000

اختالف
میانگین

5/23

فاصله اطمینان  11درصد
برای اختالف میانگین ها

حد باال
5/32

حد پایین
5/01

در جدول فوق برای بررسی سازماندهی افسران جوان توسط بسیج اساتید و تأثیر آن بر تربیت
نخبگان سیاسی از آزمون  t-testتک نمونهای استفاده شده است .با توجه به اینکه سطح معنی-
داری محاسبه شده در جدول فوق کمتر از  0/01میباشد ( ،)sig<.05لذا فرض صفر پذیرفته
نمیشود ،در نتیجه سازماندهی افسران جوان توسط بسیج اساتید در دانشگاهها و تأثیر آن بر
تربیت نخبگان سیاسی از نظر افراد مورد مطالعه از متوسط باالتر بوده و اکثر پاسخدهندگان
سازماندهی مطلوب افسران جوان توسط بسیج اساتید را باعث ظهور و پرورش نخبگان سیاسی
متعهدی میدانند که در نهایت میتوانند هدایت سیاسی جامعه را نیز بر عهده بگیرند.
نتیجهگیری
نخبه پروری سیاسی در هر جامعهای نشانگر پویایی آن جامعه است که به نوبه خود می-
تواند زمینهساز چرخش و انتقال قدرت میان افراد جامعه نیز تلقی شود .در همین راستا ،نخبه-
گرایی و نظریات نخبهگرایان سیاسی از مهمترین نظریاتی است که در این زمینه مطرح شده-
اند و هریک از این نظریات بر وجوه خاصی از تربیت نخبگان ،چگونگی ظهور آنان و همچنین
نحوه تقسیم قدرت توسط افراد جامعه تأکید میکنند .با این حال ،پژوهش حاضر با بهرهگیری
از نظریات مختلف نخبه گرایان سیاسی و همچنین توجه به معیارهای جامعه ایرانی بدین نتیجه
رسید که اتخاذ معیارهای تلفیقی برای بررسی جایگاه نخبگان سیاسی در اداره جامعه ایران در
آینده امری مهم و حائز اهمیت است .بر همین اساس ،این رویکرد مورد اقبال واقع شد که نخبگان
سیاسی بهطور مشخص شامل اقشار متعددی از نخبگان حکومتی و غیرحکومتی هستند که
بهدلیل ساختار مردمساالرانه جمهوری اسالمی ایران ،میتوانند سطوح متعدد قدرت را نیز در
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دست بگیرند .بر همین اساس ،نقش جامعه دانشگاهی همانطور که در نظریات نخبهگرایان دیده
میشود ،به شکل قابل توجهی خواهد توانست زمینهای برای اداره جامعه در آینده باشد.
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهند که بسیج اساتید به عنوان یکی از اقشار علمی-انقالبی
جامعه به شکل قابل توجهی میتوانند باعث تربیت و پرورش نیروهای انقالبی و فرهیخته برای
آینده نظام جمهوری اسالمی ایران گردد که به عنوان نخبگان سیاسی ،اداره جامعه را بر عهده
بگیرند .با اینحال ،بسیج اساتید برای تربیت نخبگان سیاسی در نظام جمهوری اسالمی ایران،
میبایست شرایط خاصی را مورد توجه قرار دهند که در این زمینه ،بسیج اساتید نیز میتواند با
به کارگیری شیوههای مؤثر از جمله بهرهمندی از ارزشهای انقالب و دفاع مقدس از جمله شهادت و
ایثار ،میتواند زمینههای الزم برای تربیت نخبگان سیاسی جمهوری اسالمی ایران را فراهم آورد.
همچنین ،براساس یافتههای حاصل از پاسخدهندگان ،بسیج اساتید به دلیل جایگاهی که
در میان محافل علمی و انقالبی دارد ،توانایی آن را دارد که با تلفیق عناصر مؤثر در فرهنگ
ملی و دینی و ممزوج کردن عناصر سازگار آنان ،نخبگان سیاسی وطن پرست ،همسو با ایدئولوژی
انقالب اسالمی و وفادار به ارزشهای انقالب اسالمی را پرورش دهد .به عالوه ،بسیج اساتید به
دلیل گرایشهای تلفیقی ناشی از تعاملگرایی ارزشهای علمی و انقالبی میتواند روحیه
والیتپذیری را باال ببرد و از این حیث نیز پاسخدهندگان ارتباط معناداری میان والیتمداری
و تربیت نخبگان سیاسی برقرار کردهاند .بر این اساس ،تقویت و عمق بخشیدن به روحیه والیت-
مداری در بین دانشجویان به شکل مؤثری خواهد توانست نخبگان سیاسی آینده نظام جمهوری
اسالمی ایران را حول رکن اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران گردهم آورد .همچنین به دلیل تعلق
داشتن بسیج اساتید به جامعه دانشگاهی و لزوم انجام فعالیتهای انقالبی در محافل علمی و
دانشگاهی ،تقویت بنیه علمی دانشجویان از سوی بسیج اساتید به عنوان عاملی مؤثر در تربیت
نخبگان سیاسی شناخته شد و از این حیث نیز جامعه بسیج اساتید میتواند آثار مطلوب خود را
در حوزههای علمی نشان دهد و از این طریق ،نخبگان سیاسی علمی و آشنا با تخصصهای علمی
و مدیریت وارد عرصههای مدیریتی انقالب اسالمی نماید .ضمن اینکه ،رابطه معناداری میان سازماندهی
افسران جوان از سوی بسیج اساتید و تأثیر آن بر تربیت نخبگان سیاسی نیز مشاهده شد و بدین
معناست که رهبران جنگ نرم ،اساتید دانشگاه و از جمله بسیج اساتید هستند که میتوانند سربازان
و افسران جنگ نرم (دانشجویان) را در راستای ارزشهای متعالی انقالب اسالمی تربیت نمایند.
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