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چکیده
هدف از پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل فرايندی مرجعیت علمی در آموزش عالی ايران بوده است .در
اين پژوهش از روش آمیخته اکشتافی (کیفی ـ کمی) از نوع کاربردی ،به روش پیمايشی استفاده شده است.
جامعه آماری در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون 01 ،نفر از افراد دارای شرايط مرجعیت
درگذشته علمی ايران بوده است که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انجامشده است و در مرحله دوم
اساتید و صاحبنظران آموزش عالی شامل کلیه اعضای کمیتههای علمی فعال در وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،شامل  076نفر که بهصورت نمونهگیری تصادفی طبقهای موردمطالعه قرارگرفتهاند .در مرحله اول
تحقیق موضوع اتکاپذيری پژوهش توسط محقق رعايت شده و در مرحله دوم ضريب آلفای کرون باخ
محاسبهشده که عدد  1/05به دست آمده است .يافتههای کیفی شامل مراحل پیدايش با پنج بعد ،رشد و
پرورش با شش بعد ،تعامل با چهار بعد و تکامل با پنج بعد شناسايی گرديد؛ و در پايان با استفاده از نرمافزار
لیزرل 9مراحل فرايندی و ابعاد مورد آزمون قرار گرفت .مشخص گرديد؛ بیشترين تأثیر تجربه محیطهای
علمی جديد و يادگیری مناسب با میانگین رتبهای  0/08و کمترين تأثیر مربوط به وجود فضا و محیط
سیاسی برانگیزاننده و تقويتکننده فعالیتهای علمی با میانگین رتبهای  8/05است .نتايج پژوهش نشان داد
 .0استاديار و عضو هیات علمی گروه مديريت ،دانشگاه ايالم ،ايالم Taab1347@yahoo.com
 .8استاديار و عضوهیاتعلمی گروهمديريت ،دانشگاه ايالم( ،نويسنده مسئول) A_Yas1363@yahoo.com
 .0استاديار و عضو هیات علمی گروه مديريت ،دانشگاه ايالم ،ايالمshiri_ardeshir@yahoo.co ،
 .9استاديار و عضو هیات علمی گروه مديريت ،دانشگاه ايالم ،ايالمesfand1970@yahoo.com ،
5. Lisrel Software
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نظر به نقش مرجعیت علمی در افزايش توان رقابتی کشور و همچنین جايگاه آن در اسناد باالدستی،
ضرورت دارد با انجام برنامههای عملیاتی مناسب برای توجیه و آگاهسازی مديران علمی کشور و بهتبع
آنهمه دانشپژوهان شايسته از طريق برگزاری سمینارها و مجالت و انجمنهای علمی و صداوسیما
اقدامات کافی به عمل آيد.

واژگان کلیدی :آموزش عالی ،علم سنجی ،مرجعیت علمی ،مرجعیت علمی (اسالمی)

مقدمه
مراکز آموزشی و دانشگاهها ازجمله نهادهای پويا و پیچیده میباشند که اگر هـر رويکـرد و
مطالعهای اين نهادها را موضوع مطالعه خود قرار دهد از پويايی و پیچیدگی بیشتر برخوردار
است .عالوه بر اهمیت و پیچیده بودن نگرش به دانشگاه ،از نظـر نـوع مـديريت و الگوهـای
برنامهريزی بـرای دانشـگاه ارتقـای دانـش سـازمانی و يـادگیری نیـز متفـاوت خواهـد بـود.
بیترديد با نگاهی عمیق و علمی به سازمانهای جديد میتوان گفت که آنان بـر اسـاد دو
مفهـوم پیچیــدگی و آشــفتگی بـهشــدت تغییــر کـرده و بــه دلیــل شـرايط زمــانی کــه در آن
واقعشدهاند تفاوتهای بسیاری با گذشته دارند ،بهگونهای که ماهیت فعلی جهان بـر اسـاد
تغییرات گسسته و بنیانی است؛ بنـابراين در ايـن محـیطهـای جديـد سـازمانهـا بـرای بقـا و
موفقیت خود به سامانههای طبیعی و انعکادهای آن نیاز دارند تا بتوانـد بـا تشـخیص سـريع
تغییرات ،خود را با آن انطباق دهند ،اين موضوع توجه سازمانها را به سمت دانش معطوف
کرده است (مارکوارت)99 :0556 ،؛ زيرا دانش با ويژگیهای بـديع و پويـای خـود امکـان
پاسخگويی به ويژگیهای محیطهای جديد را فراهم میسـازد .از اهمیـت دانـش و کـاربرد
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آن در حیطههای گوناگون در سازمان بهعنوان رمـز بقـا و موفقیـت و کسـب مزيـت رقـابتی
پايدار و در اقتصاد بهعنوان دارايی راهبردی بحث شده است (عدلی .)0 :0009 ،خداوند در

آيه  99سوره اعراف می فرمايد" :ان ربکم اهلل الذی خلق السـموات و االر
ثم استوی علی العرش" پروردگار شما خدايی است که آسمانهـا و زمـین را در شـش روز
فـی سـتي ايـام

آفريد سپس بر عرش (و مقام تدبیر امر اشیاء) برآمد.
دراکر معتقد است که در اقتصاد دنیای امروزی ،دانش بهعنـوان نتیجـه فراينـد يـادگیری
منبعی همانند ساير منابع تولید ،مثل کار ،سرمايه و زمین نیست بلکه منبعی بسیار مهمتر برای
عصر حاضر به شمار میرود (نیکبخت ،سیادت ،هويدا ،مقدم .)9 :0005 ،در واقع دراکر با
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استفاده از واژگانی همچون کاردانشی ،دانشگر و سازمان دانشی ،نوع جديدی از سازمانهـا
که در آنها بهجای قدرت بـازو ،قـدرت نهـن حاکمیـت دارد خبـر داد .بـه گفتـه روت در
عصر حاضر تنها راه توسعه پايدار و ايجاد ثـروت ،تربیـت نیـروی دانشـی اسـت (نصـیری و
کريمــی .)8 :0051 ،از ســوی ديگــر ،در دنیــای کنــونی ،ســازمانی شــانس بقــا دارد کــه
سازوکارهای الزم برای آگاهی سريع از تغییرات و عوامـل را داشـته و توانـايی پاسـخگويی
سريع به آنها را نیز دارا باشد (سیدجوادين ،شريفی ،رايج.)0000 ،
از دهه  0551تـاکنون بـهمنظـور افـزايش بهـرهوری در سـازمانهـا مسـئله فرآينـدگرايی
مطرحشده و الگوهای مختلفی از فرآيندگرايی به اجرا درآمده است (اندرسون ،هـالبور،،
تیمپکا .)90 :8110 ،1بر اساد اصول مديريت کیفیت فراگیر ،هر محصول يا خدمتی تحـت
تاثیر فرآيندی است که منجر به تولید آن محصول يا خدمت میشـود (شـیبار.)89 :8110 ،2
بحث مرجعیت علمی توسط مقـام معظـم رهبـری بـرای اولـین بـار در سـال  0009در جمـع
دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع) مطرح گرديد و پس از آن ايشان در مجامع علمی ديگر
نیز اين امر را مورد تأکید قراردادند و از آن زمـان بـه بعـد ،پیرامـون ايـن مقولـه بحـثهـای
فراوانی ارائه گرديده است(تابان .)0050 ،با توجه به توضیحات فـوق و تشـري چشـمانـداز
 ،0919برنامي چهارم و پنجم توسعه ،نقشـه راه علمـی کشـور و تـدوين برنامـه پـنجم توسـعه
کشور يکی از محورهای اصلی آنها توسعه و تربیت نیروی انسانی متخصص و مـاهر بـرای
تحقیق اهداف و رقابت با رقبای موجود آنهم توسط مهمتـرين حـوزه علمـی کشـور يعنـی
آموزش عالی است .از طرفی مطالعي آموزش عالی کشور و مراکز وابسته به آن با مشکالتی
از اين قبیل روبرو هستند:
 0ـ رتبهبندی وزارت علوم و مراکز وابسته بـه آن در سـط بـینالمللـی و منطقـهای در حـد

جهان در سالهای ( )8117،8110و ( )8115،8101رتبي  08دارا است (سـايت توسـعه منـابع
انسانی سازمان ملل8100 ،3؛ نقل از تاب.)0050 ،
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قابلقبول نبوده.
 -8میانگین شاخص توسعه انسانی ايران بر اساد ارزيابیهای بینالمللی در بین  077کشـور

1. Aderson, Hallborg, Timpka
2. Shibar
)3. (Www.Hdr.Undp.Org/En/Statistics
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پژوهشگران اين ضعفها را بهعنوان مسائل مهم مدنظر قرار داده و در درصددند کـه بـا
بررســی اســناد و مطالعــه کــافی ،ضــمن تــالش بــرای اکتشــاف زوايــای مختلــف موضــوع،
راهحلهايی را پیشنهاد نمايند .بدين منظور موضـوع پـژوهش طراحـی و تبیـین مـدل فراينـد
مرجعیت علمی در آموزش عالی ايران انجام پذيرفته است .بنـابراين انجـام ايـن پـژوهش از
جهات زير حائز اهمیـت و ضـروری اسـت :مراحـل فراينـدی دسـتیابی بـه مرجعیـت علمـی
شناسايی میگردد و میتواند مبنايی برای تصمیمسازی و تصمیمگیـری در حـوزه آمـوزش
عالی باشد و در نهايـت ،انجـام ايـن پـژوهش موجـب شـکلگیـری مبـانی نظـری و ادبیـات
پژوهشی مناسب در رابطه با مرجعیت علمی میشود .مهمترين سوال پژوهش عبـارت اسـت
از :مدل فرايندی مرجعیت علمی در آموزش عالی ايران چگونه است؟

مبانی نظری پژوهش
فرايند عبارت اسـت از مجموعـهای از فعالیـتهـای مـرتبط يـا تأثیرگـذار کـه ورودی را بـه
خروجی تبديل میکند (ايزو .)06 :8119 ،5111 1ورودیها و خروجیهای (نتـايج حاصـل
از اجرای) فرايندها میتواند از قبل تعريف شود و شاخصهايی برای آن در نظر گرفته شود
(شیبار .)01 :8110 ،در يک تعريف مرتبطتر ،فرايند ،مجموعـهای از وظـايف اسـت کـه بـه
منظور ايجاد ارزش برای مشتری به يکديگر متصل شدهاند .مهمترين نکته دربـاره فراينـدها،
نتايج است .در فرايندها ازآنجهت به مشتريان نیاز است که از طريق آنها دريابیم مشـتريان
چه چیزی را و در چه زمانی نیاز دارند .فرايندها ،سازمانهايی را ايجاد میکنند که در آنها
بهدقت به مشتری توجه میشود .درواقع فرايندها برای کسب آن نتیجهای پديد میآينـد کـه
مشتری خواهان است (باراندوست.)96 :8110 ،8
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فرايند محوری يکی از ارکان فلسفی مديريت جـامع کیفیـت بـوده کـه در آن فراينـدها
محور تمام تحوالت و اصـالحات در يـک سیسـتم تلقـی شـده و اسـاد ارتقـای کیفیـت را
ارتقای عملکرد فراينـدها تشـکیل مـیدهـد .در نگـرش فراينـدها ايـن نکتـه مـوردنظر قـرار
میگیرد که تمام فرايندها در ارتباط با همديگر بوده و از عملکرد يکديگر تأثیر میپذيرنـد.
همچنین اهمیـت رونـدها در عملکـرد مطلـوب فراينـدها و نیـز تـأثیر آنهـا در برونـدادهای
حاصله موردبحث قرار میگیرد و تأکید بیشتر روی کارهای گروهی ،اهمیـت ارتبـاط اجـرا
1. ISO
2. Barandoost
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را در ايجاد محصوالت مناسب متـذکر مـیشـود .ايـن فراينـد محـوری و نحـوه تعامـل بـین
فرآيندها درواقع تفکر سیسـتمیک را در يـک سیسـتم نشـان مـیدهـد .بـا ايـن اوصـاف ،در
سازمان وظیفه گرا هر واحد خود را مسئول فقط جـزء مربـوط بـه خـود از فراينـد مـیدانـد،
درصورتیکه در سازمان فرآيندگرا همه واحدها موظف به داشتن ديدی کـل گـرا بـه تمـام
فرايند بوده و خود را در خدمت به هدف فرايند میدانند .عالوه بر آن فردی به نام صـاحب
فرايند مسئول کل فرايند است (هانس.)9 :8101 ،0
نقشهبرداری فراينـدها همـواره بـه معنـای شـناخت فراينـدهای درون يـک سیسـتم ،نـوع
فرايندها ،نحوه ارتباط فرايندها بـا يکـديگر بـوده اسـت و درنهايـت ،رسـم فراينـدها ،نقـاط
ضعف و ابهامانگیز سیستم را مشخص میکند؛ و مـیتـوان در مـورد نحـوه تعامـل فراينـدها
تصمیم جدی گرفت .ايدههای جديد در مورد چگونگی انجـام فراينـدها ،حـذف يـا اضـافه
نمودن فرايندها ،شناخت فرايندهای موازی ،ايجـاد فراينـدهای مـوازی ،بـه تصـوير کشـیدن
تعامل بین واحدها و همچنین فرايندها ،حذف يا اضافه نمودن فرايندها ،شـناخت فراينـدهای
موازی ،ايجاد فرايندهای موازی ،به تصوير کشیدن تعامل بین واحدها و همچنـین فراينـدها،
از ديگر مزايای رسم نقشه فرايند سیستمهاست (جون و جوهان.)0 :8110 ،8
امروزه روش موردتوجه جهـت بهبـود عملکـرد سـازمان ،بررسـی فراينـد فعالیـتهـا در
سازمان است که درنتیجه آن نقاط ضعف شناسـايیشـده و در جهـت تقويـت فراينـدها کـه
منتهی به افزايش کارايی سازمان میشود اقدامات الزم صورت میگیرد .بهاينترتیـب بـا در
نظر گرفتن يک سیستم که دچار ضعفهايی است میتوان برای بهبود وضعیت آن از طريق
مديريت فرايندهای آن اقدام نمود .درواقع نگرش فرايندی ،آرمان مشترکی را برای سازمان
فراهم میکند که موجب يکپارچگی و بهبود فرايندهای سازمان میگردد (آريـف:8117 ،0
.)08
متنوعی صورت گرفته است .يکی از کتابهايی که اخیراً توسط جـان هورگـان  4بـا عنـوان
"آينده علم" نوشتهشده است ،به سؤاالتی که نسبت بـه مسـیر و رونـد حرکـت علـم وجـود
دارد ،ديدگاههايی را مطرح میکند .آقای جان هورگان يکی از صاحبنظـران تـاريخ علـم
1. Hans
2. John & Johan
3. Arif
4. John Horgan
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علم و افقهای آینده .در مورد اينکه آينده علم به کجا میرود ،بحـثهـا و پـژوهشهـای
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است که به تدريس در اين رشته مـیپـردازد .او ابتـدا در کتـاب خـود ايـن سـؤال را مطـرح
میکند که آيا نظريههای ما مانند پیشینیان مثل ارسطو اشتباه است؟ در پاسـخ بـه ايـن سـؤال
وی میگويد که جواب صحیحی وجود ندارد و او زمان را برای قضاوت پیشنهاد مـیکنـد.
در واقع کتاب او در زمینه اين پرسش است کـه آيـا علـم محـه بـه اتمـام رسـیده و ديگـر
تکامل نمیيابد  .او با مشخص کردن و پـرداختن بـه علـوم مختلـف اعتقـاد دارد کـه موضـع
مشخصی نسبت به پايان علم ندارد ،هرچند اين ايده را به رياسـت جمهـوری وقـت آمريکـا
داد .در پايان اين کتاب او به ماهیتهای علم محه و علـم کـاربردی و نحـوه پايـان آنهـا
پرداخته است که علم کاربردی با محدوديتهايی روبرو اسـت و بـا اشـاره بـه مثـال انـرژی
حاصل از بمب هیدروژنی و کمتر شدن بودجه آن به دلیل پیشبینی زمان طوالنی بـرای آن
بحث را پايان برده است(جان هورگان.)8109 ،
دريکی از پژوهشهای ديگری نیز پژوهشگران به بررسـی چگـونگی توسـعه و ريسـک
آن پرداختهاند .با بررسی  97کشور مختلف بـه ايـن نتیجـه رسـیدهانـد کـه افـراد در جوامـع
ثروتمند برای علم حمايت کمتری نسبت به جوامـع فقیرتـر دارنـد .آنهـا انعـان دارنـد کـه
اعتماد افراد در کشورهايی که دسترسی به فناوری باال دارند ،اعتماد به پیشـرفت علمـی نیـز
کمتر است(پرايس و پترسون؛  .)8106در اوايل دهه  0561فلسفه علم برای تحول آمادهشده
بود و پیشرفتهايی نیز صورت گـرف ،امـا بـا ايـن وجـود پیشـرفتهـای زيـادی رخ نـداده
است(کتز  .)8110 ،ديويد هال ( )8101نیز در کتاب خود علم را بهصورت فرآينـد بررسـی
کرده و به بررسی دغدغههايی کـه دررونـد علـم وجـود دارد ،پرداختـه اسـت .او بـا مطـرح
کردن اينکه ايدهها رد يا قبول میشوند ،دودسته را برای افـراد در نظـر گرفتـه اسـت .طبـق
نظر شاپین و بارنز (" )0577افراد را نمیتوان با ايده کنترل کرد" و بـر اسـاد ايـن ديـدگاه
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آنچه توسط علم ثابت میشود ،در جامعه نیز پذيرفتـه مـیشـود؛ بنـابراين ،ماهیـت پیشـرفت
علمی بیشتر بر اساد محسود بودن آن میتواند با اجماع بیشتری اثبات شود.
مجله علمی ساينس 1در روزهای پايانی سـال  8109جديـدترين دسـتاوردهای علمـی را
منتشر کرده است .در اين مقاله به بررسی روند تحقیقات و افـقهـای جديـد نیـز اشـارهشـده
است .يکی از چالشهای مهم آينده شرايط جوی و محیطی اسـت کـه آينـده کـار را بـرای
محققان جذابتر کرده است .عالوه بر اين در حوزههای پزشکی نیز به مسائلی مانند درمـان
1. science
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بیماریهای خاص مثل ابوال میپردازند .طبیعی است که مسائل کاربردی اولويت بیشتری را
نسبت به مسائل نظری پیداکردهاند.
يکی از مفاهیم ديگری که در مـورد علـم و توسـعه آن موردبحـث قـرار داده مـیشـود،
رشته پايداری علم 1است که حدوداً از يک دهه پیش مطـرحشـده اسـت (کیتـز و ديگـران،
 .)8110اين رشته بهصورت نظام يافته پیچیدگی علم را مفهومسازی مـیکنـد .در ايـن نظـام
هدف اين است که تعـاملی میـان انسـان و محـیط صـورت بگیـرد کـه نیازهـای هـر دو سـو
برطرف شود (تابان ،سیدجوادين ،پوراشرف ،ياسینی ،ويسه .)0059 ،در واقع ماهیت علم بـه
سمتی میخواهد جهتگیری پیدا کند که بیشتر به حفظ محیطزيسـت و انسـان نیـز کمـک
کند .به همین دلیل اين رشته بهعنوان زير ساختار مطالعه پايـداری علـم پیشـنهاد شـده اسـت
(ديويد هال.)8101 ،
در نهايت عمده فعالیتهای ايـن دهـه بـه يـادگیری مبتنـی بـر ماشـین 2اختصـاص دارد.
درواقع دانش عصر اطالعات بزر 3،شروع يک دنیـای علمـی بـا پیشـرفت سـريع را نشـان
میدهد ،البته شايد بیشتر ازنظر کاربردی تا نظری؛ اما برای کاربردی سـاختن پیشـرفتهـای
علمی بهصورت اثربخش ،بايد مديريت و توجیهپذيری آنها نیز بررسی گردد .بـهطـورکلی
زمینههای علمی جديد بهصورت نظاممند و با الگوهای منسجم میتوانند نتايج بهتری داشـته
باشند .علوم کامپیوتر زمینهساز واحدهای میان رشته است .ترکیـب علـمهـا يـک دهـه مـی-
گذرد و با سرعت بیشتری نیز در جريان است )نینیلوتو .)8109 ،4رهبـری علمـی دامنـهای از
هوش و مهـارت نیـاز دارد؛ و فراينـدی بلندمـدت اسـت کـه نتـايج آن اثـرات جهـانی دارد
(پیترسون .)00 :8101،9برای رهبری علمی در سط جهان بايستی ساختار اساسـی خصوصـاً
در تحقیقات علوم رفتـاری و اجتمـاعی پـیشبینـی کـرده و عـالوه بـر طـرحهـای راهبـردی

1. sustainability science
2. Machine Learning
3. Big Data
4. Niiniluoto
5. Peterson
6. Elias
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شکافهای بالقوه را نیز شناسايی کرد (الیاز .)69 :8110،6مهـمتـرين چـالش علمـی امريکـا
رهبری علمی است .فناوری ،نوآوری و تحقیق و توسعه در سط وسـیع در تمـامی رشـتههـا
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برای رهبری علمی ضروری است؛ و  09درصد رشد رهبری علمی امريکا از طريق تغییـرات
فنّاورانه حاصل میگردد (لی و همکاران)05 :8100،0
مرجعیت علمی از دیدگاه اسالم .اسالم براى نیازمندیهای انسان ـ اعم از مـادى و معنـوى،
فردى و اجتماعى ،سیاسى و اقتصادى ـ قـوانین و مقرراتی وضع کرده که در مجموعـههـای
گوناگون فقهى تدوين و تألیف شده است.
الف) مرجعیت از نگاه قرآن:
آيه  7سوره انبیا :وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ إِالَّ رِجَـاالً نوـوحی إِلَـیْهِمْ فَاسْـأَلوواْ أَهْـلَ الـذرکْرِ إِن کونـتومْ الَ
تَعْلَمُونَ" و ما پیش از تو کسی را به رسالت نفرستاديم جز مردانـی (پـا ) را کـه بـه آنهـا
(هم مانند تو) وحی میفرستاديم؛ شما اگر خود نمیدانید برويد و از اهل نکر (و دانشمندان
امت) سؤال کنید.

تفسیر :فسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون  -اين جمله تائیـد و تحکـیم جملـه و مـا ارسـلنا
قبلک االرجاال است ،يعنی اگر اين معنا را میدانید ،که هیچ و اگر نمیدانیـد بـه اهـل نکـر
مراجعه کنید و بپرسید ،آيا انبیای گذشته غیـر بشـر بودنـد؟ .و مقصـود از نکـر کتـابهـای
آسمانی است و مراد از اهل نکر ،علمای اهل کتاباند( .ترجمه المیزان ج)096 :09 :
اهل نکر کیاناند؟ اينيک واقعیت تاريخى است که همگان از آن آگاهاند و اگـر شـما
نمىدانید از آگاهان بپرسید (فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون) .بدون شـک اهـل نکـر
ازنظر مفهوم لغوى ،تمام آگاهان و مطلعان را در برمیگیرد و آيـه فـوق بیـانگر يـک قـانون
کلى عقالئى در مورد رجوع جاهل به عالم است ،هرچند مورد و مصـداق آيـه ،دانشـمندان
اهل کتاب بودند ولى اين مانع کلیت قانون نیست .به همین دلیل دانشمندان و فقهـای اسـالم
به اين آيه براى مسئله جواز تقلید از مجتهدان اسالمى اسـتدالل کـردهانـد (تفسـیر نمونـه ج:
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.)060 :00
آيه  5سوره زمرَ :مَّنْ هُوَ قَانتٌ آنَاء اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقَائمًا يَحْذَرُ الْآخرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَـيَ رَبِّـه قوـلْ
هَلْ يَسْتَوِی الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَکَّرو أووْلووا الْأَلْبَابِ .آيا آنکس که شـب و
روزبه کفر و عصیان مشغول است بهتر است) يا آنکس که ساعات شب را بـه طاعـت خـدا
به سجود و قیام پردازد و از عذاب آخرت ترسان و به رحمت الهی امیدوار است؟ بگو :آيـا

1. Lee
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آنان که اهل علم و دانشمند با مردم جاهل نادان يکساناند؟ منحصراً خردمندان متـذکر ايـن
مطلبند.
تفسیر :انما يتذکر اولوا االلباب ـ يعنی از اين تذکر تنها کسانی متذکر میشوند که صـاحبان
عقلاند .در دنباله آيه پیامبر را مخاطب سـاخته مـىفرمايـد :بگـو آيـا کسـانى کـه مـىداننـد
باکسانی که نمىدانند يکساناند؟! (قل هل يستوى الـذين يعلمـون و الـذين ال يعلمـون) .نـه
يکسان نیستند تنها صاحبان فکر و مغز متذکر مىشوند (انما يتـذکر اولـو االلبـاب) .گـر چـه
سؤال فوق سؤالى است وسیع و گسترده و مقايسهاى است آشکار میان آگاهـان و ناآگاهـان
و عالمان و جاهالن (ترجمه المیزان ج.)070 :07 :
آيه  7سوره آلعمران :هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکتابَ منْهُ آياتٌ مُحْکَمـاتٌ هُـنَّ أوما الْکتـابِ وَ
أوخَرو مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذينَ فی قولووبِهِمْ زَيْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ منْهُ ابْتغاءَ الْفتْنَيِ وَ ابْتغاءَ تَأْويلـه وَ مـا
يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسخوونَ فی الْعلْمِ يَقوولوونَ آمَنَّا بِه کولٌّ منْ عنْد رَبِّنا وَ ما يَذَّکَّرو إِالَّ أوولوـوا
الْأَلْبابِ .اوست خدايی که قرآن را بر تو فرستاد که برخی از آن کتاب آيـات محکـم اسـت
که اصل و مرجع ساير آيات کتـاب خداسـت و برخـی ديگـر متشـابه اسـت و آنـان کـه در
دلشان میل به باطـل اسـت از پـی متشـابه رفتـه تـا بـه تأويـل کـردن آن در ديـن راه شـبهه و
فتنهگری پديد آرند ،درصـورتیکـه تأويـل آن را کسـی جـز خداونـد و اهـل دانـش ندانـد
گويند :ما به همه کتاب گرويديم که همه از جانب پروردگار ما آمده و به اين (دانش) تنهـا
خردمندان آگاهاند.
تفسیر :راسخین علم را چنین معرفی کرده که میگويند همـه قـرآن از ناحیـه پروردگارمـان
است ،داللت میکند بر تمامیت تعريف آنـان و مـیفهمانـد کـه راسـخین در علـم آن چنـان
علمی به خدا و آياتش دارند که آمیخته با نرهای شک و شبهه نیست درنتیجه علمی کـه بـه

علم راسخشان پديد نمیآورد ،بلکه به آن نیز ايماندارند و در عمل کـردن بـه آن توقـف و
احتیاط میکنند (ترجمه المیزان ج 0 :ص.)98:
راسخون در علم چه کسانى هستند؟
در قرآن مجید در دو مورد ،اين تعبیر بهکاررفته است يکى در اينجا و ديگری در سـوره
نساء آيه  068آنجا که مىفرمايد :لکن الراسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما انزل
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محکمات دارند هرگز دستخوش تزلزل نمیشود و به آن محکمات ايمان دارند و عمـل هـم
میکنند و چون به آيهای از آيات متشابه برمی خورند ،آن تشابه نیـز اضـطراب و تزلزلـی در
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الیک و ما انزل من قبلـک ،دانشـمندان و راسـخان در علـم از اهـل کتـاب ،بـه آنچـه بـر تـو
نازلشده و آنچه پیش از تو نازل گرديده است ايمان مىآورند .همانطور که از معنى لغوى
اين کلمه استفاده مىشود منظور از آن ،کسـانى هسـتند کـه در علـم و دانـش ،ثابـتقـدم و
صاحبنظرند .البته مفهوم اين کلمه يک مفهوم وسیع است که همـه دانشـمندان و متفکـران
را در برمیگیرد ،ولى در میان آنها افراد ممتازى هستند کـه درخشـندگى خاصـى دارنـد و
طبعاً در درجه اول ،در میان مصاديق اين کلمه قرارگرفتهاند و هنگـامیکـه ايـن تعبیـر نکـر
مىشود قبل از همه نظرها متوجه آنان مىشود (تفسیر نمونه ج 8 :ص.)905:
بهطورکلی نظام آموزشی کشور خصوصاً آموزش عالی بهعنـوان مهـمتـرين منبـع تولیـد
دانش ،تولید فکر و ايده و پرورش و تربیت نیروی انسانی مطرح اسـت .بـا نگـاه بـه ديـدگاه
کلی اسالم که ويژگیهای صاحبان علم و انديشه را مطرح کرده ،اين را يادآور میشود که
صاحبان علم و دانشمندان که در دو بعد تزکیه و تعلیم يعنی در حـوزه اخـالق و معنويـت و
همچنین دانش و علم بايستی صـاحب برتـری و ممتـاز باشـند .بـرای آنهـا جايگـاه ويـژه و
خاصی قائل شده ،پس میتوان ادعا نمود که اين قشر از جامعـه مـیتواننـد در خلـق مزيـت
رقابتی پايدار يعنی خلق ارزشهای ماندگار مؤثر باشد (سیدجوادين.)0050 ،
در مذهب تشیع ،واژه مرجع تقلید 0اشاره به عـالم دينـی دارد کـه احکـام دينـی را بـرای
پیروان خود استخراج میکند که اصطالحاً مجتهد 8گفته میشود و دارای تمام ويژگیهـای
الزم برای تقلید است .بنابراين ،مرجع تقلید ،کارشناد حقـوق دينـی اسـت کـه مقلـدين بـر
مبنای نظر او عمل میکنند بدون آنکه خود نیاز به پژوهش در منابع دينـی داشـته باشـند .در
میان شرايطی که بايد در يک مجتهد برای تبعیـت جسـتجو کـرد عبـارتانـد از اعلـم بـودن
(توانايی باال در استخراج احکام دينی از منابع مختلف) .بنابراين ،بـه روش اسـتعارهای ،بايـد
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مرجعیت علمی را تشـبیه کنـیم بـه مرجعیـت دينـی و بـا اقتبـاد از آن بـه نظريـهپـردازی در
خصوص مرجعیـت علمـی بپـردازيم .امـروزه ،دانـش را بـه روشهـای مختلـف طبقـهبنـدی
میکنند .به نظر میرسد طبقهبندی يونسکو دارای جامعیت بیشتری است که دانش را به سـه
گروه طبقهبندی کرده است )0 :دانشهای فرهنگی (ديـنشناسـی ،ادبیـات ،فلسـفه و)...؛ )8
دانش های علمی (فیزيک ،شیمی ،اقتصاد و )...؛  )0دانشهای فنی (مهندسی ،معماری و.)...
بنابراين ،اگر هیئتعلمی را فرد صاحب دانش دريکی از سه حـوزه فـوق تعريـف کنـیم ،بـا
1. Emulation Scholar
2. Jurist
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طراحی و تبیین الگوی مرجعیت علمی در آموزش عالی...

اقتباد از مفهوم مرجعیت دينی بايد گفت چنین فردی زمانی به مرتبه مرجـع علمـی خواهـد
رسید که دارای ويژگیهای خاصی باشد که مهمتـرين آنهـا اعلـم بـودن در رشـته خـاص
خود است .يعنی در تبیین روابط بین متغیرها از تمام دانشـمندان زمـان خـود توانـاتر باشـد و
فراوانی استناد به نظريهها ،رويکردها ،مدلها و روشهـای او در نوشـتههـای علمـی (مقالـه،
کتاب) و سخنرانیهای علمی باشد (فراوانی مقلدين) .ديگـر ويژگـیهـای مرجـع علمـی را
میتوان با کمک گرفتن از مفهوم مجتهد (مرجع دينی) بـه شـرح زيـر برشـمرد )0 :عـدالت
علمی؛ و  )8بلوغ فکری؛ و  )0تعهد دينی (سید جوادين و همکاران.)0050،
برای تبیین مفهوم مرجعیت علمی با نگاه معادله عرضه و تقاضا بايد گفت از نگاه تقاضـا
(پیروان) مرجعیت علمی زمانی تحقق پیدا میکند که ديدگاههای مطرحشده به انتظـارات و
نیازهای پیروان بهتر از ديگران پاسخ دهد .از نگاه عرضه ،اعلم بودن ،نوآوری ،جامعنگری،
تنوع نگری ،پیشوای علمی بودن و مانند ايـنهـا پايـهگـذار مفهـوم مرجعیـت علمـی اسـت.
درنهايت بايد گفت مرجعیت علمـی آخـرين پلـه در نردبـان ترقـی علمـی بـرای يـک فـرد
محسوب میشود .پايداری اين مرجعیت میتواند به زمان حیات فرد مربوط شـود و يـا چنـد
دهه و حتی چند قرن ادامه داشته باشد .در زبان انگلیسی امروزه برای تبیین مفهـوم مرجعیـت
علمــی بیشــتر از واژه  Guruاســتفاده مــی شــود ،امــا در زبــان فارســی واژه مرجعیــت مفهــوم
عمیقتری دارد .بنابراين ،پیشنهاد میشود اين واژه با استفاده از اسـتعاره بـر مبنـای مرجعیـت
دينی در مذهب تشیع تعريف شود و در معادل انگلیسی آن نیز واژه مرجعیت 1استفاده شود.
اين امر سابقه نیز دارد مانند واژه حالل که عیناً در انگلیسی استفاده میشود .بنابراين ،مرجـع
علمی 2يعنی دانشمند عالیرتبه که مکتب علمی خاصـی را رهبـری کـرده و پیـروان زيـادی
دارد که در مباحـث و نوشـتههـای علمـی بـه ديـدگاههـا و نظريـههـای او اسـتناد مـیکننـد.

بر اين اساد مرجعیت علمـی ايـنگونـه تعريـف مـیگـردد« :تـالش فـردی ،گروهـی و
بلندمدت که مطابق با نیازهای فرد و جامعه برای تولید علم صورت مـیپـذيرد .فـرد مرجـع
عالوه بر پیشتاز بودن در عرصه علمی ،دارای ويژگیهای ممتاز معنوی و اخالقـی بـوده کـه
نتايج تولید علمی مرجع موجب حل برخی مشکالت و مسائل جامعه میگردد .همچنین فرد
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شايستگیهـای محـوری مرجـع علمـی عبـارتانـد از )0 :اعلـم بـودن؛  )8جـامعنگـری؛ )0
نظريهپردازی؛  )9عدالت علمی؛ و  )9نگرش نظاممند؛ )6نگرش راهبردی.

1. Marjaiyat
2. Scientific Marja
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مرجع از جهت ويژگیهای شخصیتی ،مديريت و شايستگیهای محوری کمالگرا و بالنـده
است».
با اين ديدگاه طرح مرجعیت علمی در نظام آموزش عـالی کشـور نظـر بـه چشـمانـداز،
رسالت ،اهداف و راهبردهای آموزش عالی خصوصاً چشمانداز بیستساله ( )0919میتواند
بهعنوان يک نگرش يا الگو مطرح باشد و اگر بهعنـوان آخـرين مرتبـه از پیشـرفت و ارتقـاء
علمی در نظام آموزش عالی استقرار يابد ،مسیر جهانیشدن آموزش عالی و دانشمندان ايـن
حوزه را محقق میسازد و موجب حرکت از توسعه علمی به توسعه ملی میشود و میتوانـد
بهعنوان الگو و راهبردی مناسب برای مرزهانی دانش در نظـر گرفتـه شـود و مزيـت رقـابتی
پايدار يعنی خلق ارزش ،ماندگاری ارزش و استقالل علمی را فراهم آورد (سید جـوادين و
همکاران.)0050،

روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر يک پژوهش آمیخته از نوع کیفی ـ کمی می باشـد کـه ابتـدا روش تحقیـق
کیفی و سپس روش تحقیق کمی انجامشده است ،راهبرد مورداسـتفاده در ايـن پـژوهش در
مرحلهی اول دستیابی به مدل اولیه فرايند مرجعیت علمی با اسـتفاده از تحلیـل کیفی(تحلیـل
مضـمون) بـوده؛ و در مرحلــه دوم بـا اســتفاده از پرسشـنامه محقــق سـاخته مبتنــی بـر فراينــد
احصاءشده آزمونهای کمی انجامشده است .همچنین بـا توجـه بـه ماهیـت تحقیـق ،از نظـر
هدف ،کاربردی و از نظر جمع آوری اطالعات از نوع پیمايشی محسوب میشود؛ زيـرا در
اين تحقیق با استفاده از رويکرد کیفی و با توجه به دادههای کیفـی گـردآوریشـده ،مـدلی
بومیسازی شده در رابطه با فرايند مرجعیت علمی در آموزش عـالی ايـران طراحـی و ارائـه
میگردد .سپس با اتکا به دادههای کمی گـردآوریشـده در تحقیـق ،ايـن مـدل ارائـهشـده
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بهخوبی آزمون میشود و برازش میيابـد .بـرای مـدل فراينـدی از چنـد رويکـرد هـمزمـان
استفادهشده است اين رويکردها شامل:
 -0بررسی ادبیات نظری مرتبط با فرايند در حد امکان و مقايسه آنها
 -8نظر به اينکه موضوع مرجعیت علمی موضوعی اسـت کـامالً مـرتبط بـا توجـه بـه نقشـه،
جامع علمی و چشمانداز  0919کشور در اين زمینه مهمترين راهبردها و مفاهیم اين دو سـند
مهم و اساسی بررسی شد.
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 -0بنا بر نظر صاحب نظران و خبرگان ،زندگی نامه حدود  09نفـر از انديشـمندان کشـور در
قرون و ادوار گذشته مورد مطالعه قرار گرفت .در اين مطالعـه مفـاهیم اساسـی زنـدگی نامـه
آن ها از دوران کـودکی ،شـرايط و وضـعیت خـانواده تـا زمـان بلـوغ و دسـتیابی بـه مرحلـه
شکوفايی علمی ،استخراج گرديد.
پژوهشگران پس از انجام اين مطالعات با مبنـا قـرار دادن زنـدگی نامـه صـاحب نظـران و
انديشمندان مرجع علمی کشـور درگذشـته و بـا الگـو گیـری از سـاير فراينـدهای مـرتبط و
نزديک به اهـداف فراينـدی مرجعیـت علمـی بـه صـورت تلفیقـی از فراينـدهايی کـه دارای
همخوانی ،هم پوشانی و تـا حـدودی دارای يکپـارچگی نظـام منـد بـوده ،الگـوی چهارگانـه
فرايندی احصاء گرديد .در مرحلـه دوم نیـز بـرای پايـايی پرسشـنامه هـای کمـی از ضـريب
آلفای کرونباخ استفاده شد و عدد  1/05کـه نشـان از پايـايی بـاالی پرسشـنامه هـای بخـش
کمی است به دست آمد.
مهمترین سؤالهای پژوهش:

 .0مدل فرايندی مرجعیت علمی در آموزش عالی ايران چگونه است؟
 .8ويژگی ها و ابعاد فرايند مرجعیت علمی چیست؟
مطالعه و بررسی زندگینامـهی حـدوداً  01نفـر از انديشـمندان و صـاحبنظـران علمـی
کشور که در تراز مرجعیت علمی در ادوار گذشته و تاريخ معاصر کشور قرار داشتهاند .
جدول  .1زندگی نامه اندیشمندان کشور جهت تبیین فرایند مرجعیت علمی
مرحله تکامل

مرحله ظهور

مرحله تعامل

پرورش در بستر خانواده مذهبی و

علمی

شروع تحصیالت مذهبی

پرورش در نزد اساتید برجسته

مهاجرت برای يادگیری و تکامل

تحصیالت جانبی

سفرهای علمی خارج از کشور

عضو انجمن های علمی












1
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فکر سیاسی

ارتباط همکاران علمی

مالصدرا

تولیدات علمی

طباطبائی

رسیدن به بلوغ فکری













عالمه محمد حسین

صاحب ايده و تفکر خاص













درجه علمی

شهید مرتضی مطهری
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سید جعفر شهیدی













انديشمند

مرحله نبوغ فکری
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عالمه حسن زاده آملی
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شکل  .1مدل فرایند مرجعیت علمی بخش کیفی
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نظر به اينکه شناسايی و نهادينهسـازی مراحـل نیـل بـه مرجعیـت علمـی يـک ضـرورت
راهبردی در نظام آموزش عالی کشور محسوب مـیشـود .پژوهشـگران عنـوان فرآينـدهای
چهارگانه مرجعیـت علمـی را از طريـق نظريـه برخاسـته از دادههـا و روش تحلیـل گروهـی
(گروه کانونی) و همچنین تحلیل زندگینامه انديشمندان مرجع  ،...فرآيندهای توسعه منـابع
انسانی و ساير فرآيندهای مرتبط ،در چهار مرحله شامل  -0مرحله پیدايش  -8مرحلـه رشـد
و پرورش  -0مرحله تعامل  -9مرحله تکامل را احصاء نموده است کـه در هـر مرحلـه بايـد
جهتگیریها و شرايط الزم برای تربیت و پرورش مرجعیت علمی مدنظر قرار گیرد.

طراحی و تبیین الگوی مرجعیت علمی در آموزش عالی...

نتایج حاصل از آمار استنباطی
جدول  .2نتایج حاصل از آمار استنباطی
ابعاد

مرحله اول :پیدايش
مرحله دو :رشد و پرورش
مرحله سوم :تعامل

معناداری

رتبهای

عاملی

معناداری

فضای آموزش و پژوهش مناسب

1/110

0/00

1/90

6/00

هدفگذاری -طراحی و تدوين مقررات

1/110

8/50

1/69

5/09

جهتگیری راهبردی

1/110

8/50

1/08

08/60

فضا و بستر خانوادگی مناسب و کامالً حمايتی

1/110

8 /5

1/00

08/08

حاکمیت ارزشها و معنويت

1/110

8/00

1/08

08/69

تجربه محیطهای علمی جديد و يادگیری مناسب

1/110

0/08

1/69

5/16

وجود فضای مناسب ارتباطات علمی

1/110

0/00

1/01

08/00

دستیابی به شايستگیهای محوری

1/110

0/95

1/71

01/10

گسترش فضای رقابتی

1/110

0 /9

1/75

00/01

توسعه فعالیتهای علمی از سط فردی به سط گروهی

1/110

0/87

1/65

5/00

امکان دستیابی به آموزشهای جانبی موردنیاز

1/110

0/10

1/60

5/60

تعامل و ارتباط با جامعه مخاطب و انديشمندان علمی

1/110

8/50

1 /9

0/09

گسترش تعامالت بین فرهنگی و علمی در سط ملی و فراملی

1/110

8/95

1/50

00/97

شکلگیری انجمنهای علمی و فعالیت در آنها

1/110

8/80

1/66

0/99

1/110

8/05

1/61

7/79

وجود فضای آزادانديشی استقالل فکری و اظهارنظر

1/110

0/08

1/58

08/01

باال رفتن مطالبه و انتظارات علمی جامعه از فرد

1/110

0/00

1/97

6/05

موردتوجه قرار گرفتن توسط انديشمندان جهان

1/110

0/10

1 /9

0/09

پذيرش اجتماعی ايدههای علمی

1/110

0/79

1/77

01/98

محل رجوع قرار گرفتن توسط پیروان

1/110

8/60

1/90

9/99

شاخصها

وجود فضا و محیط سیاسی برانگیزاننده و تقويتکننده
فعالیتهای علمی

سط

مرحله چهارم :تکامل

با توجه به جدول( )8سط معنیداری همه شاخصها ( )1/110کوچکتر از میزان خطا
 1/19است ،بنابراين همه شاخصهای مورد نظر برای ابعاد مراحل پیدايش ،رشد و پرورش،
تعامل و تکامل تائید میشوند و میتوان نتیجه گرفت که در سط اطمینان  59درصد تمامی
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میانگین

بار

عدد

شاخصهای نکرشده در مدل باقی میمانند .همچنین با توجـه بـه عـدد معنـاداری (ضـرايب
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معناداری) تمام شاخصها که همگی بزر،تر از  0/56شدهاند ،پـس ارتبـاط شـاخصهـای
موردنظر با مراحل مربوطه تائید میشوند .در بین  9شاخص مرحله پیدايش ،شاخص «فضای
آموزش و پژوهش مناسب» با میانگین رتبهای  0/00رتبه اول را به لحاظ درجـه اهمیـت دارا
است .در مرحله رشد و پرورش ،شاخص تجربه محیطهای علمی جديد و يادگیری مناسـب
با میانگین رتبهای  0/08بیشترين اهمیت را در بین شاخصهای بعد رشد و پـرورش دارد .در
بین شاخصهای مرحله تعامل ،شاخص ،تعامـل و ارتبـاط بـا جامعـه مخاطـب و انديشـمندان
علمی با میانگین رتبهای  8/50دارای بیشترين اهمیت است .در مرحله تکامـل نیـز شـاخص،
وجود فضای آزادانديشی استقالل فکری و اظهـارنظر بـا میـانگین رتبـهای  0/08از بیشـترين
اهمیت برخوردار است.

بحث و نتیجه گیری
راهبــرد مرجعیــت علمــی آنهــم در افــق ملــی و در ســط آمــوزش عــالی کشــور حاصــل
مجموعه ای از تصمیمات راهبردی و بلندمدت کشور است ،که درنتیجه تلفیق سیاسـت هـا و
خط مشیهای کالن کشور و تحقق سـند چشـمانـداز  81سـاله کشـور و نهايتـاً فـراهم شـدن
مرجعیت علمی بهعنوان يک مجموعه پیوسته مورد انتظـار اسـت .موضـوع مرجعیـت علمـی
دارای ماهیت راهبردی ،شايسته محور و فرايندی است .با توجه به اينکـه موضـوع مرجعیـت
علمی با بحث توسعه منابع انسانی از يک رابطـه قـوی برخـوردار اسـت ،بنـابراين تـالش در
جهت تحقق اين هدف کامالً آگاهانه و نیاز به مـديريت و برنامـه ريـزی راهبـردی و تحقـق
فرايند مرجعیت علمی دارد.
مرحله پیدایش (ظهور :)1در اين مرحله پس از تجزيهوتحلیلهـای مقـدماتی ،دانـشپژوهـان
شايسته (يـا نخبـه) نظـام علمـی کشـور بـا طراحـی ،برنامـهريـزی و هـدفگـذاری مناسـب،
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جهتگیری راهبردی و فراهم آوردن بستر مناسب آموزشی و پژوهشی ،يک شبکهی کامالً
علمی را برای شروع يک جهش علمی فراهم مـیآورنـد .الزم بـه توضـی اسـت منظـور از
بستر مناسب علمی عبارت از فرهنگسازی مناسب از بستر خانواده تا نظام علمی و آموزشی
و همچنین کل جامعه و فراهم نمودن کلیّهی شرايط الزم برای فعالیت دانشپژوهان شايسـته
در مسیر حرکت علمی کشور است.
1. Emerging
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مرحله توسعه (رشد و پرورش :)1در اين مرحله ،پس از ارزيابی اولیه و کسب اطالعـات الزم
و تقويت فضای رقـابتی ،دانـش و مهـارت افـراد در يـک بسـتر مناسـب علمـی و اطالعـاتی
افزايش میيابد و پوياتر میشود .شبکههای علمی اولیه در سط داخـل نظـام علمـی کشـور
شکل میگیرند و در آن توسعه فضای آموزش و پژوهش پیشرفته ،توسـعه دانـش و مهـارت
بهمنظور کسب شايستگیهای محوری و توسعه فعالیتهای علمی و تولیدات علمی از سط
فردی به سط گروهی و شـکل گیـری تعـامالت علمـی در فضـای علمـی کشـور بـه وقـوع
میپیوندد.
مرحله تعامل و توسعه تعامالت  :2در اين مرحله نظام علمی کشور بـا چنـد رويکـرد همزمـان
شامل رويکرد نظاممند ،راهبردی و شايستهمحور حداکثر تعامل و ارتباطات علمی بـا محـیط
درون و بیرون بهمنظور ايجاد فرصتهای جديد در حوزهی علم و دانش و تولیـدات علمـی
به کار میبندد .در اين مرحله ارتباطات دوسويهی رسمی و غیررسمی میـان انديشـمندان بـه
حداکثر میرسد ،بهطوریکه:
 .0سط فعالیت انجمنهای علمی ارتقاء يافته و افراد عضو انجمنهای علمی میشوند؛
ساختار قدرت و يا نظام حاکم ،بسترهای مناسب و کامالً حمايتی را به وجود میآورند.
 .8فضای حاکم بر نظام علمی و فعالیتهای علمی کامالً انگیزاننده و تسهیلگر است.
 .0تعامالت مناسب علمی و فرهنگی با حوزههای مرتبط و يا تعامل و ارتباط با جامعه
مخاطب گسترش يابد.
مرحله تکامل (بلوغ فکری) :با شکلگیری فضای مناسب و تقويت آن در ايـن مرحلـه ،فـرد
ضــمن در عمیــق زوال يــک الگــو قــادر بــه کشــف يــک الگــوی جديــد بــوده و ضــمن
تجزيهوتحلیل و شناخت شرايط ،احتماالت آينده را پیشبینی میکند و میتوان گفـت فـرد

بهگونهای است که :فضای آزادانديشی و استقالل فکری ،رشد و توسعهيافتـه اسـت؛ فضـای
مطالبات علمی از انديشمندان علمی کامالً شکلگرفته است؛ ايـدههـای انديشـمندان علمـی
توسط جامعه موردپذيرش قـرار مـیگیـرد؛ تولیـدات علمـی انديشـمندان موردتوجـه افـراد
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به مرحله خرد دست پیداکرده است و از توان ايجاد ايـدههـای جديـد ،بنیـادی و کـاربردی
برخوردار است و قابلیت مرزشکنی دانش را دارد .در اين مرحله فضای نظـام علمـی کشـور

1. Development
2. Interactive
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واقعشده و جامعه پیروان شکل میگیـرد؛ بـا شـکلگیـری پیـروان ،فـرد محـل رجـوع قـرار
میگیرد.

پیشنهاد میگردد:
 .0نظر به نقش مرجعیت علمی در افزايش توان رقابتی کشور و همچنین جايگاه آن در
اسناد باالدستی ضرورت دارد ،با انجام برنامههای عملیاتی مناسب برای توجیه و آگاهسازی
مديران علمی کشور و بهتبع آنهمه دانشپژوهان شايسته از طريق برگزاری سمینارها و
انتشار مجالت و انجمنهای علمی و صداوسیما اقدامات شايسته به عمل آيد.
 .8تسهیل و کمک به تعامالت علمی در حوزههای ملی و فراملی در جهت تحقق مرجعیت
علمی.
 .0ايجاد سازوکارهای انگیزش برای افرادی که در مسیر مرجعیت علمی قدم برمیدارند.
 .9بازنگری در نظام جذب و نگهداشت دانشپژوهان شايسته مبتنی بر شايستهساالری.
در خاتمه يادآوری می شود که اين پژوهش به دلیل محـدوديت مربـوط بـه گـردآوری
دادهها و پیگیری فرايند مطالعات ،حدود  9ماه به طول انجامید.
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