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 کیدهچ
در است.  بودهمرجعیت علمی در آموزش عالی ايران  فرايندیطراحی و تبیین مدل  حاضر پژوهش هدف از

است.  استفاده شده به روش پیمايشی ،کاربردی از نوع اکشتافی )کیفی ـ کمی(روش آمیخته  از پژوهشاين 

راد دارای شرايط مرجعیت نفر از اف 01 ،تحلیل مضمونبا استفاده از روش  کیفی جامعه آماری در مرحله

در مرحله دوم  و است شدهانجامهدفمند گیری روش نمونه از استفاده باکه  علمی ايران بوده است درگذشته

علمی فعال در وزارت علوم، تحقیقات و  هایکمیتهآموزش عالی شامل کلیه اعضای  نظرانصاحباساتید و 

. در مرحله اول اندقرارگرفته موردمطالعهای ادفی طبقهگیری تصنمونه صورتبهنفر که  076فناوری، شامل 

 باخ کرونتحقیق موضوع اتکاپذيری پژوهش توسط محقق رعايت شده و در مرحله دوم ضريب آلفای 

رشد و  پیدايش با پنج بعد، مراحلهای کیفی شامل يافته .به دست آمده است 05/1که عدد  شدهمحاسبه

 افزارنرم ازدر پايان با استفاده  و ؛گرديد پنج بعد شناسايیبعد و تکامل با  تعامل با چهار پرورش با شش بعد،

 هایمحیطتجربه  تأثیر بیشترين گرديد؛ مشخص .مراحل فرايندی و ابعاد مورد آزمون قرار گرفت 9لیزرل

وجود فضا و محیط مربوط به  تأثیرو کمترين  08/0ای جديد و يادگیری مناسب با میانگین رتبه علمی

 نتايج پژوهش نشان داد .است 05/8ای های علمی با میانگین رتبهکننده فعالیتو تقويت سیاسی برانگیزاننده
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 ،باالدستی اسناد در آن جايگاه همچنین و کشور رقابتی توان افزايش در علمی مرجعیت نقش به نظر

 تبعبه و کشور علمی ديرانم سازیآگاه و توجیه برای مناسب عملیاتی هایبرنامه انجام با دارد ضرورت

 صداوسیما و علمی هایانجمن و مجالت و سمینارها برگزاری طريق از شايسته پژوهاندانش همهآن

 .آيد عمل به کافی اقدامات

 مرجعیت علمی )اسالمی(، مرجعیت علمی، سنجی علمآموزش عالی، : کلیدی گانواژ

  مقدمه
اگر هـر رويکـرد و    که باشندمیويا و پیچیده نهادهای پ ازجمله هادانشگاهمراکز آموزشی و 

خود قرار دهد از پويايی و پیچیدگی بیشتر برخوردار  مطالعهاين نهادها را موضوع  ایمطالعه
نـوع مـديريت و الگوهـای    از نظـر  به دانشگاه،  نگرشاست. عالوه بر اهمیت و پیچیده بودن 

یری نیـز متفـاوت خواهـد بـود.     بـرای دانشـگاه ارتقـای دانـش سـازمانی و يـادگ       ريزیبرنامه
گفت که آنان بـر اسـاد دو    توانمی دجدي هایسازمانبا نگاهی عمیق و علمی به  ترديدبی

تغییــر کـرده و بــه دلیــل شـرايط زمــانی کــه در آن    شــدتبـه مفهـوم پیچیــدگی و آشــفتگی  
 اسـاد  بـر که ماهیت فعلی جهان  ایگونهبهبسیاری با گذشته دارند،  هایتفاوت اندشدهواقع

بـرای بقـا و    هـا سـازمان جديـد   هـای محـیط بنـابراين در ايـن    ؛تغییرات گسسته و بنیانی است
آن نیاز دارند تا بتوانـد بـا تشـخیص سـريع      هایانعکادطبیعی و  هایسامانهموفقیت خود به 

را به سمت دانش معطوف  هاسازمانتغییرات، خود را با آن انطباق دهند، اين موضوع توجه 
بـديع و پويـای خـود امکـان      هایويژگیزيرا دانش با  ؛(99: 0556)مارکوارت،  ه استکرد

اهمیـت دانـش و کـاربرد     از .سـازد میجديد را فراهم  هایمحیط هایويژگیپاسخگويی به 
رمـز بقـا و موفقیـت و کسـب مزيـت رقـابتی        عنوانبهگوناگون در سازمان  هایحیطهآن در 

خداوند در  (.0: 0009ی راهبردی بحث شده است )عدلی، داراي عنوانبهپايدار و در اقتصاد 
ان ربکم اهلل الذی خلق السـموات و االر  فـی سـتي ايـام     "اعراف می فرمايد: سوره  99آيه 

هـا و زمـین را در شـش روز    پروردگار شما خدايی است که آسمان "ثم استوی علی العرش
 .برآمدآفريد سپس بر عرش )و مقام تدبیر امر اشیاء( 

نتیجـه فراينـد يـادگیری     عنـوان بهکر معتقد است که در اقتصاد دنیای امروزی، دانش درا
برای  ترمهممنبعی همانند ساير منابع تولید، مثل کار، سرمايه و زمین نیست بلکه منبعی بسیار 

واقع دراکر با  (. در9: 0005، ، سیادت، هويدا، مقدمبختنیک) رودمیعصر حاضر به شمار 
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 هـا سازمانو سازمان دانشی، نوع جديدی از  ، دانشگرکاردانشیهمچون  اژگانیواستفاده از 
قدرت بـازو، قـدرت نهـن حاکمیـت دارد خبـر داد. بـه گفتـه روت در         جایبه هاآنکه در 

عصر حاضر تنها راه توسعه پايدار و ايجاد ثـروت، تربیـت نیـروی دانشـی اسـت )نصـیری و       
ــی ــ  (.8: 0051، کريم ــر، در دنی ــوی ديگ ــه    از س ــا دارد ک ــانس بق ــازمانی ش ــونی، س ای کن

سازوکارهای الزم برای آگاهی سريع از تغییرات و عوامـل را داشـته و توانـايی پاسـخگويی     
 (.0000 شريفی، رايج، )سیدجوادين، را نیز دارا باشد هاآنسريع به 
ينـدگرايی  آفر مسـئله  هـا سـازمان در  وریبهـره افـزايش   منظـور بـه تـاکنون   0551از دهه 
، هـالبور،،  )اندرسون يندگرايی به اجرا درآمده استآو الگوهای مختلفی از فر شدهمطرح
تحـت  خدمتی  ياهر محصول  فراگیر، مديريت کیفیت اساد اصول بر. (90: 0811، 1تیمپکا
 .(89: 8110، 2شـیبار ) شـود میيندی است که منجر به تولید آن محصول يا خدمت آفر تاثیر

در جمـع   0009معظـم رهبـری بـرای اولـین بـار در سـال       بحث مرجعیت علمی توسط مقـام  
ايشان در مجامع علمی ديگر  آن از پسو  گرديدع( مطرح صادق )دانشجويان دانشگاه امام 
 یهـا بحـث و از آن زمـان بـه بعـد، پیرامـون ايـن مقولـه        قراردادند یدتأکنیز اين امر را مورد 

 انـداز چشـم ه توضیحات فـوق و تشـري    با توجه ب .(0050، انتاب)فراوانی ارائه گرديده است
توسعه، نقشـه راه علمـی کشـور و تـدوين برنامـه پـنجم توسـعه        و پنجم ، برنامي چهارم 0919

توسعه و تربیت نیروی انسانی متخصص و مـاهر بـرای    هاآناصلی  یمحورهاکشور يکی از 
يعنـی  حـوزه علمـی کشـور     ينتـر مهمتوسط  همآنتحقیق اهداف و رقابت با رقبای موجود 

مشکالتی مراکز وابسته به آن با و مطالعي آموزش عالی کشور  یاز طرف. استآموزش عالی 
 :از اين قبیل روبرو هستند

در حـد   یامنطقـه و  المللـی ینبـ وزارت علوم و مراکز وابسته بـه آن در سـط     یبندرتبه ـ  0
 نبوده. قبولقابل
کشـور   077در بین  المللیینب هاییيابارز بر اساد میانگین شاخص توسعه انسانی ايران -8

)سـايت توسـعه منـابع     استدارا  08( رتبي 8115،8101( و )8117،8110) یهاسالجهان در 
 .(0050؛ نقل از تاب، 8100 ،3انسانی سازمان ملل

                                                      
1  .  Aderson, Hallborg, Timpka 
2. Shibar 
3. (Www.Hdr.Undp.Org/En/Statistics)   

http://www.hdr.undp.org/
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کـه بـا   ند درصدد درقرار داده و  مدنظرمسائل مهم  عنوانبهرا  هاضعفاين  پژوهشگران
 ،فی، ضــمن تــالش بــرای اکتشــاف زوايــای مختلــف موضــوع بررســی اســناد و مطالعــه کــا

 فراينـد بدين منظور موضـوع پـژوهش طراحـی و تبیـین مـدل      د. نرا پیشنهاد نماي يیهاحلراه
بنـابراين انجـام ايـن پـژوهش از      .پذيرفته استانجام  ايران مرجعیت علمی در آموزش عالی

ی بـه مرجعیـت علمـی    مراحـل فراينـدی دسـتیاب    اسـت: و ضـروری  جهات زير حائز اهمیـت  
در حـوزه آمـوزش    گیـری یمتصمو  سازیمبنايی برای تصمیم تواندیمو  گرددیمشناسايی 
و ادبیـات   مبـانی نظـری   یـری گشـکل انجـام ايـن پـژوهش موجـب     و در نهايـت،   عالی باشد

مهمترين سوال پژوهش عبـارت اسـت    .شودیممرجعیت علمی  با در رابطه پژوهشی مناسب
 مرجعیت علمی در آموزش عالی ايران چگونه است؟مدل فرايندی  از:

 مبانی نظری پژوهش
کـه ورودی را بـه    یرگـذار تأثمـرتبط يـا    هـای یـت فعالاز  یامجموعـه فرايند عبارت اسـت از  
)نتـايج حاصـل    هاییخروجو  هایورود. (06: 8119، 5111 1وايز) دکنخروجی تبديل می
 برای آن در نظر گرفته شود يیهاشاخصود و از قبل تعريف ش تواندیماز اجرای( فرايندها 

بـه  از وظـايف اسـت کـه     یامجموعـه ، فرايند، ترمرتبط. در يک تعريف (01: 8110)شیبار، 
نکته دربـاره فراينـدها،    ينترمهم. اندشدهايجاد ارزش برای مشتری به يکديگر متصل  منظور

دريابیم مشـتريان   هاآناز طريق به مشتريان نیاز است که  جهتازآننتايج است. در فرايندها 
 هاآنکه در  کنندیمرا ايجاد  يیهاسازمانچه چیزی را و در چه زمانی نیاز دارند. فرايندها، 

کـه   آينـد یمپديد  اییجهنتفرايندها برای کسب آن  درواقع. شودیمبه مشتری توجه  دقتبه
 . (96: 8110، 8باراندوستاست )مشتری خواهان 

از ارکان فلسفی مديريت جـامع کیفیـت بـوده کـه در آن فراينـدها       یکفرايند محوری ي
محور تمام تحوالت و اصـالحات در يـک سیسـتم تلقـی شـده و اسـاد ارتقـای کیفیـت را         

ايـن نکتـه مـوردنظر قـرار      . در نگـرش فراينـدها  دهـد یمـ ارتقای عملکرد فراينـدها تشـکیل   
. پذيرنـد یم یرتأثو از عملکرد يکديگر که تمام فرايندها در ارتباط با همديگر بوده  گیردیم

در برونـدادهای   هـا آن یرتـأث همچنین اهمیـت رونـدها در عملکـرد مطلـوب فراينـدها و نیـز       
، اهمیـت ارتبـاط اجـرا    گروهیبیشتر روی کارهای  یدتأکو  گیردیمقرار  موردبحثحاصله 

                                                      
1. ISO 
2. Barandoost 
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امـل بـین   . ايـن فراينـد محـوری و نحـوه تع    شـود یمـ را در ايجاد محصوالت مناسب متـذکر  
. بـا ايـن اوصـاف، در    دهـد یمـ تفکر سیسـتمیک را در يـک سیسـتم نشـان      درواقعيندها آفر

، دانـد یمـ سازمان وظیفه گرا هر واحد خود را مسئول فقط جـزء مربـوط بـه خـود از فراينـد      
همه واحدها موظف به داشتن ديدی کـل گـرا بـه تمـام      گراآيندفردر سازمان  کهیدرصورت

. عالوه بر آن فردی به نام صـاحب  دانندیما در خدمت به هدف فرايند فرايند بوده و خود ر
  .(9: 8101، 0)هانس استفرايند مسئول کل فرايند 

فراينـدها همـواره بـه معنـای شـناخت فراينـدهای درون يـک سیسـتم، نـوع           یبردارنقشه
نقـاط  ، رسـم فراينـدها،   يـت درنهافرايندها، نحوه ارتباط فرايندها بـا يکـديگر بـوده اسـت و     

نحـوه تعامـل فراينـدها     در مـورد  تـوان یمـ  ؛ وکندیمسیستم را مشخص  یزانگابهامضعف و 
چگونگی انجـام فراينـدها، حـذف يـا اضـافه       در موردجديد  هایيدها تصمیم جدی گرفت.

نمودن فرايندها، شناخت فرايندهای موازی، ايجـاد فراينـدهای مـوازی، بـه تصـوير کشـیدن       
نین فرايندها، حذف يا اضافه نمودن فرايندها، شـناخت فراينـدهای   تعامل بین واحدها و همچ

موازی، ايجاد فرايندهای موازی، به تصوير کشیدن تعامل بین واحدها و همچنـین فراينـدها،   
 (.0: 8110، 8ن و جوهان)جو هاستیستمساز ديگر مزايای رسم نقشه فرايند 

در  هـا یـت فعالی فراينـد  جهـت بهبـود عملکـرد سـازمان، بررسـ      موردتوجهامروزه روش 
و در جهـت تقويـت فراينـدها کـه      شـده يیشناسـا آن نقاط ضعف  یجهدرنتسازمان است که 

بـا در   ترتیـب ينابه. گیردیماقدامات الزم صورت  شودیممنتهی به افزايش کارايی سازمان 
برای بهبود وضعیت آن از طريق  توانیماست  يیهاضعفنظر گرفتن يک سیستم که دچار 

نگرش فرايندی، آرمان مشترکی را برای سازمان  درواقعيريت فرايندهای آن اقدام نمود. مد
: 8117، 0يـف رآ) گرددیمکه موجب يکپارچگی و بهبود فرايندهای سازمان  کندیمفراهم 
08.) 

 یهـا پـژوهش و  هـا بحـث ، رودیمآينده علم به کجا  کهينادر مورد  .یندهآ یهاعلم و افق
بـا عنـوان    4توسط جـان هورگـان    یراًاخکه  يیهاکتابته است. يکی از متنوعی صورت گرف

که نسبت بـه مسـیر و رونـد حرکـت علـم وجـود        یسؤاالتاست، به  شدهنوشته "آينده علم"
تـاريخ علـم    نظـران صاحب. آقای جان هورگان يکی از کندیمرا مطرح  هايیيدگاهددارد، 

                                                      
1. Hans 
2. John & Johan 
3. Arif 
4. John Horgan 
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را مطـرح   سـؤال ابتـدا در کتـاب خـود ايـن      . اوپـردازد یمـ است که به تدريس در اين رشته 
 سـؤال  ايـن ما مانند پیشینیان مثل ارسطو اشتباه است؟ در پاسـخ بـه    هایيهنظرکه آيا  کندیم
. کنـد یمـ که جواب صحیحی وجود ندارد و او زمان را برای قضاوت پیشنهاد  گويدیموی 
م رسـیده و ديگـر   آيـا علـم محـه بـه اتمـا     او در زمینه اين پرسش است کـه  کتاب  واقع در

. او با مشخص کردن و پـرداختن بـه علـوم مختلـف اعتقـاد دارد کـه موضـع        يابدینمتکامل 
 اين ايده را به رياسـت جمهـوری وقـت آمريکـا     هرچندمشخصی نسبت به پايان علم ندارد، 
 هـا آنعلم محه و علـم کـاربردی و نحـوه پايـان      هاییتماهداد. در پايان اين کتاب او به 

روبرو اسـت و بـا اشـاره بـه مثـال انـرژی        هايیيتمحدودست که علم کاربردی با پرداخته ا
زمان طوالنی بـرای آن   بینییشپشدن بودجه آن به دلیل  ترکماز بمب هیدروژنی و  حاصل

 (.8109بحث را پايان برده است)جان هورگان، 

 به بررسـی چگـونگی توسـعه و ريسـک     پژوهشگرانديگری نیز  یهاپژوهشاز  يکیدر
کـه افـراد در جوامـع     انـد یدهرسـ مختلف بـه ايـن نتیجـه     کشور 97. با بررسی اندپرداختهآن 

انعـان دارنـد کـه     هـا آندارنـد.   یرتـر فقثروتمند برای علم حمايت کمتری نسبت به جوامـع  
اعتماد افراد در کشورهايی که دسترسی به فناوری باال دارند، اعتماد به پیشـرفت علمـی نیـز    

 شدهآمادهفلسفه علم برای تحول  0561(. در اوايل دهه 8106و پترسون؛  پرايسکمتر است)
زيـادی رخ نـداده    هـای یشـرفت پ وجـود  يـن ا بـا ، امـا  ی نیز صورت گـرف هايیشرفتپبود و 
فرآينـد بررسـی    صورتبه( نیز در کتاب خود علم را 8101ديويد هال )(. 8110تز ، )کاست

علـم وجـود دارد، پرداختـه اسـت. او بـا مطـرح        دررونـد کـه   يیهادغدغهکرده و به بررسی 
را برای افـراد در نظـر گرفتـه اسـت. طبـق       دودسته، شوندیمرد يا قبول  هايدها کهيناکردن 
و بـر اسـاد ايـن ديـدگاه      "با ايده کنترل کرد توانینمافراد را "( 0577ین و بارنز )نظر شاپ
بنـابراين، ماهیـت پیشـرفت    ؛ شـود یمـ ، در جامعه نیز پذيرفتـه  شودیمتوسط علم ثابت  آنچه

 با اجماع بیشتری اثبات شود. تواندیمعلمی بیشتر بر اساد محسود بودن آن 

 را علمـی  یدسـتاوردها  جديـدترين  8109پايانی سـال   یروزهادر  1ساينس مجله علمی
 شـده اشـاره جديـد نیـز    یهـا افـق است. در اين مقاله به بررسی روند تحقیقات و  کرده منتشر

جوی و محیطی اسـت کـه آينـده کـار را بـرای       شرايطمهم آينده  یهاچالشی از است. يک
پزشکی نیز به مسائلی مانند درمـان   یهاحوزهکرده است. عالوه بر اين در  ترجذابمحققان 

                                                      
1. science 
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. طبیعی است که مسائل کاربردی اولويت بیشتری را پردازندیمخاص مثل ابوال  هاییماریب
 .اندهیداکردپنسبت به مسائل نظری 

، شـود یمـ قـرار داده   موردبحـث توسـعه آن  و  ز مفاهیم ديگری که در مـورد علـم  يکی ا
اسـت )کیتـز و ديگـران،     شـده مطـرح يک دهه پیش از  حدوداًاست که  1رشته پايداری علم

 نظـام . در ايـن  کنـد یمـ  یسازمفهومپیچیدگی علم را  نظام يافته صورتبه(. اين رشته 8110
میـان انسـان و محـیط صـورت بگیـرد کـه نیازهـای هـر دو سـو           هدف اين است که تعـاملی 

ماهیت علم بـه   واقع در(. 0059 ،تابان، سیدجوادين، پوراشرف، ياسینی، ويسه) برطرف شود
و انسـان نیـز کمـک     زيسـت یطمحپیدا کند که بیشتر به حفظ  یریگجهت خواهدیمسمتی 

 اسـت  شـده  یشـنهاد پ پايـداری علـم  ه زير ساختار مطالع عنوانبهکند. به همین دلیل اين رشته 
 (.8101)ديويد هال، 

اختصـاص دارد.   2يـادگیری مبتنـی بـر ماشـین    ايـن دهـه بـه     هاییتفعالعمده  يتنها در
شروع يک دنیـای علمـی بـا پیشـرفت سـريع را نشـان        3دانش عصر اطالعات بزر، درواقع
 هـای یشـرفت پدی سـاختن  کاربر اما برای؛ کاربردی تا نظری ازنظر، البته شايد بیشتر دهدیم

 یطـورکل بـه نیز بررسی گردد.  هاآن پذيرییهتوج، بايد مديريت و اثربخش صورتبهعلمی 
نتايج بهتری داشـته   توانندیمو با الگوهای منسجم  مندنظام صورتبهعلمی جديد  هایینهزم

-مـی  يـک دهـه   هـا علـم واحدهای میان رشته است. ترکیـب   سازینهزمباشند. علوم کامپیوتر 

از  یادامنـه رهبـری علمـی    (.8109، 4نینیلوتو( و با سرعت بیشتری نیز در جريان است گذرد
 اسـت کـه نتـايج آن اثـرات جهـانی دارد      بلندمـدت فراينـدی   ؛ وهوش و مهـارت نیـاز دارد  

 خصوصـاً برای رهبری علمی در سط  جهان بايستی ساختار اساسـی  . (00: 9،8101)پیترسون
 راهبـردی  یهـا طـرح عـالوه بـر    ه وکـرد  بینـی یشپـ ی و اجتمـاعی  در تحقیقات علوم رفتـار 

امريکـا   چـالش علمـی   ينتـر مهـم . (69: 6،8110الیازکرد )شناسايی نیز بالقوه را  یهاشکاف
 هـا رشـته و تحقیق و توسعه در سط  وسـیع در تمـامی    نوآوری ،یفناور رهبری علمی است.

                                                      
1. sustainability science 
2. Machine Learning 
3. Big Data 
4. Niiniluoto 
5. Peterson 
6. Elias 
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علمی امريکا از طريق تغییـرات  درصد رشد رهبری  09 و ؛برای رهبری علمی ضروری است
 (05: 0،8100)لی و همکاران گرددمیحاصل  فنّاورانه

انسان ـ اعم از مـادى و معنـوى،     هاینیازمندیاسالم براى . مرجعیت علمی از دیدگاه اسالم
 هـای مجموعـه وضع کرده که در  مقرراتیفردى و اجتماعى، سیاسى و اقتصادى ـ قـوانین و  

 تألیف شده است. گوناگون فقهى تدوين و
 الف( مرجعیت از نگاه قرآن:

فَاسْـأَلوواْ أَهْـلَ الـذرکْرِ إِن کونـتومْ الَ      وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ إِالَّ رِجَـاالً نوـوح ی إِلَـیْهِمْ    :سوره انبیا 7آيه 
 هـا آن و ما پیش از تو کسی را به رسالت نفرستاديم جز مردانـی )پـا ( را کـه بـه     "تَعْلَمُونَ
دانشمندان  دانید برويد و از اهل نکر )وفرستاديم؛ شما اگر خود نمیمانند تو( وحی می )هم

 .امت( سؤال کنید
و تحکـیم جملـه و مـا ارسـلنا      تائیـد اين جمله  -فسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون  تفسیر:

ه اهـل نکـر   دانیـد بـ  و اگر نمی دانید، که هیچقبلک االرجاال است، يعنی اگر اين معنا را می
هـای  مقصـود از نکـر کتـاب    و و بپرسید، آيا انبیای گذشته غیـر بشـر بودنـد؟.    مراجعه کنید
 (096: 09: ج المیزان ترجمه. )اندکتابو مراد از اهل نکر، علمای اهل  آسمانی است
و اگـر شـما    اندآگاهواقعیت تاريخى است که همگان از آن  يکاين؟ اندکیاناهل نکر 

شـک اهـل نکـر     بدون فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون(.)آگاهان بپرسید دانید از نمى
و آيـه فـوق بیـانگر يـک قـانون       گیردبرمیمفهوم لغوى، تمام آگاهان و مطلعان را در  ازنظر

مورد و مصـداق آيـه، دانشـمندان     هرچندکلى عقالئى در مورد رجوع جاهل به عالم است، 
اسـالم   فقهـای یت قانون نیست. به همین دلیل دانشمندان و اهل کتاب بودند ولى اين مانع کل

: ج نمونـه  تفسـیر ) انـد جواز تقلید از مجتهدان اسالمى اسـتدالل کـرده   مسئلهبه اين آيه براى 
00 :060). 
رَبِّـه  قوـلْ    الْآخ رَةَ وَيَرْجُو رَحْمَـيَ  َمَّنْ هُوَ قَان تٌ آنَاء اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقَائ مًا يَحْذَرُ  :سوره زمر 5آيه 

که شـب و   کسآنآيا  .الْأَلْبَابِ وَالَّذ ينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَکَّرو أووْلووا هَلْ يَسْتَوِی الَّذ ينَ يَعْلَمُونَ
که ساعات شب را بـه طاعـت خـدا     کسآنکفر و عصیان مشغول است بهتر است( يا  روزبه

الهی امیدوار است؟ بگو: آيـا   ان و به رحمتبه سجود و قیام پردازد و از عذاب آخرت ترس

                                                      
1. Lee 
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خردمندان متـذکر ايـن    منحصراً ؟انديکسانند با مردم جاهل نادان مآنان که اهل علم و دانش
 .مطلبند
شوند که صـاحبان  يعنی از اين تذکر تنها کسانی متذکر میـ   لوا االلبابانما يتذکر او تفسیر:
داننـد  فرمايـد: بگـو آيـا کسـانى کـه مـى      سـاخته مـى   مخاطب. در دنباله آيه پیامبر را اندعقل

 نـه  .قل هل يستوى الـذين يعلمـون و الـذين ال يعلمـون(    )؟! انديکساندانند که نمى باکسانی
. گـر چـه   (انما يتـذکر اولـو االلبـاب   )شوند يکسان نیستند تنها صاحبان فکر و مغز متذکر مى

 آشکار میان آگاهـان و ناآگاهـان  اى است و مقايسه سؤال فوق سؤالى است وسیع و گسترده
 .(070: 07المیزان ج:  ترجمه) و عالمان و جاهالن

هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْک تابَ م نْهُ آياتٌ مُحْکَمـاتٌ هُـنَّ أوما الْک تـابِ وَ     :عمرانآلسوره  7آيه 
ونَ ما تَشابَهَ م نْهُ ابْت غاءَ الْف تْنَيِ وَ ابْت غاءَ تَأْويل ـه  وَ مـا   قولووبِهِمْ زَيْغٌ فَیَتَّبِعُ أوخَرو مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذينَ فی

کَّرو إِالَّ أوولوـوا  يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاس خوونَ ف ی الْع لْمِ يَقوولوونَ آمَنَّا بِه  کولٌّ م نْ ع نْد  رَبِّنا وَ ما يَذَّ
را بر تو فرستاد که برخی از آن کتاب آيـات محکـم اسـت    اوست خدايی که قرآن  الْأَلْبابِ.

و آنـان کـه در    که اصل و مرجع ساير آيات کتـاب خداسـت و برخـی ديگـر متشـابه اسـت      
دلشان میل به باطـل اسـت از پـی متشـابه رفتـه تـا بـه تأويـل کـردن آن در ديـن راه شـبهه و            

اهـل دانـش ندانـد     تأويـل آن را کسـی جـز خداونـد و     کـه درصـورتی پديد آرند،  گریفتنه
و به اين )دانش( تنهـا   گويند: ما به همه کتاب گرويديم که همه از جانب پروردگار ما آمده

 .اندآگاهخردمندان 
 پروردگارمـان  ناحیـه  از قـرآن  همـه  گويندمی که کرده معرفی چنین را علم راسخین تفسیر:
 چنـان آن علـم  در نراسـخی  کـه  فهمانـد مـی  و آنـان  تعريف تمامیت بر کندمی داللت است،
 بـه  کـه  علمی درنتیجه نیست شبهه و شک اینره با آمیخته که دارند آياتش و خدا به علمی

 هـم  عمـل  و دارندايمان محکمات آن به و شودنمی تزلزل دستخوش هرگز دارند محکمات
 در تزلزلـی  و اضـطراب  نیـز  تشابه آن ،خورندبرمی متشابه آيات از ایآيه به چون و کنندمی
و در عمل کـردن بـه آن توقـف و     دارندايمانکه به آن نیز بل آورد،نمی پديد راسخشان لمع

 .(98:ص 0المیزان ج:  ترجمه) کننداحتیاط می
 راسخون در علم چه کسانى هستند؟

سـوره   در ديگریاست يکى در اينجا و  کاررفتهبهدر قرآن مجید در دو مورد، اين تعبیر 
رمايد: لکن الراسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما انزل فآنجا که مى 068نساء آيه 
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الیک و ما انزل من قبلـک، دانشـمندان و راسـخان در علـم از اهـل کتـاب، بـه آنچـه بـر تـو           
که از معنى لغوى  طورهمان آورند.و آنچه پیش از تو نازل گرديده است ايمان مى شدهنازل

و  قـدم ثابـت ، کسـانى هسـتند کـه در علـم و دانـش،      شود منظور از آناين کلمه استفاده مى
مفهوم اين کلمه يک مفهوم وسیع است که همـه دانشـمندان و متفکـران     البته نظرند.صاحب
افراد ممتازى هستند کـه درخشـندگى خاصـى دارنـد و      هاآن، ولى در میان گیردبرمیرا در 
ايـن تعبیـر نکـر     کـه هنگـامی و  اندقرارگرفتهدر درجه اول، در میان مصاديق اين کلمه  طبعاً
 .(905:ص 8)تفسیر نمونه ج:  شودشود قبل از همه نظرها متوجه آنان مىمى
منبـع تولیـد    تـرين مهـم  عنـوان بهنظام آموزشی کشور خصوصاً آموزش عالی  طورکلیبه

دانش، تولید فکر و ايده و پرورش و تربیت نیروی انسانی مطرح اسـت. بـا نگـاه بـه ديـدگاه      
که  شودمیصاحبان علم و انديشه را مطرح کرده، اين را يادآور  هایويژگیم که کلی اسال

نويـت و  صاحبان علم و دانشمندان که در دو بعد تزکیه و تعلیم يعنی در حـوزه اخـالق و مع  
جايگـاه ويـژه و    هـا آنعلم بايستی صـاحب برتـری و ممتـاز باشـند. بـرای       همچنین دانش و

در خلـق مزيـت    تواننـد مـی ادعا نمود که اين قشر از جامعـه   توانمیخاصی قائل شده، پس 
 (.0050)سیدجوادين،  باشد مؤثرماندگار  هایارزشرقابتی پايدار يعنی خلق 

اشاره به عـالم دينـی دارد کـه احکـام دينـی را بـرای        0در مذهب تشیع، واژه مرجع تقلید
 هـای ويژگیدارای تمام  شود وگفته می 8کند که اصطالحاً مجتهدپیروان خود استخراج می

الزم برای تقلید است. بنابراين، مرجع تقلید، کارشناد حقـوق دينـی اسـت کـه مقلـدين بـر       
کنند بدون آنکه خود نیاز به پژوهش در منابع دينـی داشـته باشـند. در    مبنای نظر او عمل می

دن از اعلـم بـو   انـد عبـارت میان شرايطی که بايد در يک مجتهد برای تبعیـت جسـتجو کـرد    
ای، بايـد  نابراين، بـه روش اسـتعاره  ب )توانايی باال در استخراج احکام دينی از منابع مختلف(.

پـردازی در  مرجعیت علمی را تشـبیه کنـیم بـه مرجعیـت دينـی و بـا اقتبـاد از آن بـه نظريـه         
 بنـدی طبقـه  هـای مختلـف  مـروزه، دانـش را بـه روش   خصوص مرجعیـت علمـی بپـردازيم. ا   

يونسکو دارای جامعیت بیشتری است که دانش را به سـه   بندیطبقهرسد د. به نظر مینکنمی
(  8، ادبیـات، فلسـفه و...(؛   شناسـی ديـن های فرهنگی )( دانش0کرده است:  بندیطبقهگروه 
 و...(. های فنی )مهندسی، معماری( دانش0های علمی )فیزيک، شیمی، اقتصاد و ...(؛ دانش

از سه حـوزه فـوق تعريـف کنـیم، بـا       دريکیرا فرد صاحب دانش  علمیهیئتبنابراين، اگر 
                                                      
1. Emulation Scholar 
2. Jurist 
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اقتباد از مفهوم مرجعیت دينی بايد گفت چنین فردی زمانی به مرتبه مرجـع علمـی خواهـد    
اعلـم بـودن در رشـته خـاص      هـا آن تـرين مهمهای خاصی باشد که رسید که دارای ويژگی

و  انشـمندان زمـان خـود توانـاتر باشـد     خود است. يعنی در تبیین روابط بین متغیرها از تمام د
هـای علمـی )مقالـه،    هـای او در نوشـته  و روش هامدلها، رويکردها، فراوانی استناد به نظريه
هـای مرجـع علمـی را    های علمی باشد )فراوانی مقلدين(. ديگـر ويژگـی  کتاب( و سخنرانی

( عـدالت  0: ردبرشـم با کمک گرفتن از مفهوم مجتهد )مرجع دينی( بـه شـرح زيـر    توان می
 (.0050سید جوادين و همکاران،) دينی( تعهد 0( بلوغ فکری؛ و 8علمی؛ و 

برای تبیین مفهوم مرجعیت علمی با نگاه معادله عرضه و تقاضا بايد گفت از نگاه تقاضـا  
ت و ابه انتظـار  شدهمطرح هایديدگاهکند که )پیروان( مرجعیت علمی زمانی تحقق پیدا می

، نگریجامعهتر از ديگران پاسخ دهد. از نگاه عرضه، اعلم بودن، نوآوری، نیازهای پیروان ب
مفهـوم مرجعیـت علمـی اسـت.      گـذار پايـه  هـا ايـن و مانند  تنوع نگری، پیشوای علمی بودن

بايد گفت مرجعیت علمـی آخـرين پلـه در نردبـان ترقـی علمـی بـرای يـک فـرد           درنهايت
به زمان حیات فرد مربوط شـود و يـا چنـد     تواندشود. پايداری اين مرجعیت میمحسوب می

دهه و حتی چند قرن ادامه داشته باشد. در زبان انگلیسی امروزه برای تبیین مفهـوم مرجعیـت   
شــود، امــا در زبــان فارســی واژه مرجعیــت مفهــوم مــی اســتفاده  Guruعلمــی بیشــتر از واژه 

از اسـتعاره بـر مبنـای مرجعیـت     اين واژه با استفاده  شودمیدارد. بنابراين، پیشنهاد  تریعمیق
استفاده شود.  1دينی در مذهب تشیع تعريف شود و در معادل انگلیسی آن نیز واژه مرجعیت
شود. بنابراين، مرجـع  اين امر سابقه نیز دارد مانند واژه حالل که عیناً در انگلیسی استفاده می

ه و پیـروان زيـادی   که مکتب علمی خاصـی را رهبـری کـرد    رتبهعالیيعنی دانشمند  2علمی
کننـد.  هـای او اسـتناد مـی   و نظريـه  هـا ديـدگاه هـای علمـی بـه    دارد که در مباحـث و نوشـته  

( 0؛ نگـری جـامع ( 8( اعلـم بـودن؛   0از:  انـد عبـارت هـای محـوری مرجـع علمـی     شايستگی
 (نگرش راهبردی.6؛ مندنظام( نگرش 9( عدالت علمی؛ و 9؛ پردازینظريه

تـالش فـردی، گروهـی و    : »گـردد مـی تعريـف   گونـه ايـن  بر اين اساد مرجعیت علمـی 
پـذيرد. فـرد مرجـع    بلندمدت که مطابق با نیازهای فرد و جامعه برای تولید علم صورت مـی 

های ممتاز معنوی و اخالقـی بـوده کـه    عالوه بر پیشتاز بودن در عرصه علمی، دارای ويژگی
چنین فرد گردد. هممعه مینتايج تولید علمی مرجع موجب حل برخی مشکالت و مسائل جا

                                                      
1. Marjaiyat 
2. Scientific Marja 
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 بالنـده گرا و محوری کمال هایشايستگیهای شخصیتی، مديريت و مرجع از جهت ويژگی
 «.است

، انـداز چشـم با اين ديدگاه طرح مرجعیت علمی در نظام آموزش عـالی کشـور نظـر بـه     
 تواندمی( 0919) سالهبیست اندازچشمآموزش عالی خصوصاً  راهبردهایرسالت، اهداف و 

آخـرين مرتبـه از پیشـرفت و ارتقـاء      عنـوان بهمطرح باشد و اگر  الگويا  نگرشيک  عنوانبه
آموزش عالی و دانشمندان ايـن   شدنجهانیعلمی در نظام آموزش عالی استقرار يابد، مسیر 

 توانـد میو  شودمیو موجب حرکت از توسعه علمی به توسعه ملی  سازدمیحوزه را محقق 
دانش در نظـر گرفتـه شـود و مزيـت رقـابتی       انیمرزهراهبردی مناسب برای الگو و  عنوانبه

سید جـوادين و  ) پايدار يعنی خلق ارزش، ماندگاری ارزش و استقالل علمی را فراهم آورد 
 (.0050همکاران،

 تحقیق شناسی روش
 تحقیـق  روش ابتـدا  کمی می باشـد کـه   اضر يک پژوهش آمیخته از نوع کیفی ـ پژوهش ح
 در پـژوهش  ايـن  در مورداسـتفاده  راهبرد است، شدهانجام کمی تحقیق روش سسپ و کیفی
تحلیـل کیفی)تحلیـل    از اسـتفاده  با علمی مرجعیت اولیه فرايند مدل به دستیابی اول یمرحله

در مرحلــه دوم بـا اســتفاده از پرسشـنامه محقــق سـاخته مبتنــی بـر فراينــد      و ؛بـوده  مضـمون( 
 نظـر از  تحقیـق، بـا توجـه بـه ماهیـت     همچنین  است. شدهانجامکمی  هایآزموناحصاءشده 
زيـرا در  ؛ شودیممحسوب  و از نظر جمع آوری اطالعات از نوع پیمايشی  کاربردیهدف، 

، مـدلی  شـده یگـردآور های کیفـی  اين تحقیق با استفاده از رويکرد کیفی و با توجه به داده
زش عـالی ايـران طراحـی و ارائـه     مرجعیت علمی در آموفرايند شده در رابطه با  سازییبوم
 شـده ارائـه در تحقیـق، ايـن مـدل     شـده یگـردآور های کمی به داده اتکاگردد. سپس با می
 زمـان هـم  رويکـرد  چنـد  از فراينـدی  مـدل  بـرای  يابـد. میشود و برازش میآزمون  یخوببه

 :شامل رويکردها اين است شدهاستفاده
 هاآن مقايسه و امکان حد در فرايند با مرتبط نظری ادبیات بررسی -0
 نقشـه،  توجـه بـه   بـا  مـرتبط  کـامالً  اسـت  موضوعی علمی مرجعیت موضوع اينکه به نظر -8

 سـند  دو اين مفاهیم و راهبردها ترينمهم زمینه اين در کشور 0919 اندازچشم و علمی جامع
 شد. بررسی اساسی و مهم
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 در کشـور  انديشـمندان  از نفـر  09 حدود نامهزندگی خبرگان، و نظرانصاحب نظر بر بنا -0
 نامـه زنـدگی  مفـاهیم اساسـی   مطالعـه  اين در. گرفت قرار مطالعه مورد گذشته ادوار و قرون
 مرحلـه  بـه  دسـتیابی  و بلـوغ  زمـان  تـا  خـانواده  وضـعیت  و شـرايط  کـودکی،  دوران از هاآن

 .گرديد استخراج علمی، شکوفايی
 و نظـران صـاحب  نامـه زنـدگی  دادن قـرار  مبنـا  با مطالعات اين انجام از پس پژوهشگران
 و مـرتبط  فراينـدهای  سـاير  از گیـری  الگـو  بـا  و درگذشـته  کشـور  علمی مرجع انديشمندان
 دارای کـه  فراينـدهايی  از تلفیقـی  صـورت بـه  علمـی  مرجعیـت  فراينـدی  اهـداف  به نزديک
 چهارگانـه  الگـوی  بـوده،  منـد نظـام  کپـارچگی ي دارای حـدودی  تـا  و پوشانیهم همخوانی،
در مرحلـه دوم نیـز بـرای پايـايی پرسشـنامه هـای کمـی از ضـريب          .گرديد احصاء فرايندی

نامه هـای بخـش   کـه نشـان از پايـايی بـاالی پرسشـ      05/1آلفای کرونباخ استفاده شد و عدد 
 .کمی است به دست آمد

 پژوهش: هایسؤال ترینمهم

 است؟ چگونهمرجعیت علمی در آموزش عالی ايران  فرايندیمدل . 0

 ويژگی ها و ابعاد فرايند مرجعیت علمی چیست؟. 8

نظـران علمـی   نفـر از انديشـمندان و صـاحب    01ی حـدوداً  نامـه مطالعه و بررسی زندگی
 . اندکشور که در تراز مرجعیت علمی در ادوار گذشته و تاريخ معاصر کشور قرار داشته

 علمی زندگی نامه اندیشمندان کشور جهت تبیین فرایند مرجعیت .1 جدول

 انديشمند

 مرحله نبوغ فکری مرحله تعامل مرحله تکامل مرحله ظهور
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              سید جعفر شهیدی

              شهید مرتضی مطهری

عالمه محمد حسین 

 طباطبائی
      1       

       1       مالصدرا
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       1       آملیعالمه حسن زاده 

              محمود حسابی

              پرفسور مجید سمیعی

              سید حسن نصر

              پرويز کردوانی

              علی اکبر دهخدا

 

 لمی بخش کیفیمدل فرایند مرجعیت ع. 1 شکل

 

مراحـل نیـل بـه مرجعیـت علمـی يـک ضـرورت         سـازی نهادينهنظر به اينکه شناسايی و 
عنـوان فرآينـدهای    پژوهشـگران . شـود مـی در نظام آموزش عالی کشور محسوب  راهبردی

تحلیـل گروهـی    روش و هـا داده از برخاسـته چهارگانه مرجعیـت علمـی را از طريـق نظريـه     
، فرآيندهای توسعه منـابع  ... انديشمندان مرجع نامهزندگیلیل )گروه کانونی( و همچنین تح

مرحلـه رشـد    -8پیدايش مرحله  -0شامل  مرحله چهارانسانی و ساير فرآيندهای مرتبط، در 
کـه در هـر مرحلـه بايـد      را احصاء نموده است مرحله تکامل -9مرحله تعامل  -0و پرورش 
 .گیرد ش مرجعیت علمی مدنظر قرارتربیت و پرور برایو شرايط الزم  هاگیریجهت
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 نتایج حاصل از آمار استنباطی

 نتایج حاصل از آمار استنباطی. 2 جدول

 

از میزان خطا  ترکوچک (110/1) هاشاخصهمه  داریمعنیسط   (8)با توجه به جدول
 مراحل پیدايش، رشد و پرورش، برای ابعاد نظر مورد هایشاخصهمه  اينبنابر ،است 19/1

درصد تمامی  59نتیجه گرفت که در سط  اطمینان  توانمیو  شوندمیتعامل و تکامل تائید 
همچنین با توجـه بـه عـدد معنـاداری )ضـرايب       .مانندمیدر مدل باقی  نکرشده هایشاخص

 هاشاخص ابعاد
سط  

 معناداری

میانگین 

 یارتبه

بار 

 عاملی

عدد 

 معناداری

حله
مر

 
ل:
او
یپ 

يدا
 ش

 00/6 90/1 00/0 110/1 فضای آموزش و پژوهش مناسب

 09/5 69/1 50/8 110/1 رراتطراحی و تدوين مق -گذاریهدف

 60/08 08/1 50/8 110/1 گیری راهبردیجهت

 08/08 00/1 5/8 110/1 فضا و بستر خانوادگی مناسب و کامالً حمايتی

 69/08 08/1 00/8 110/1 ها و معنويتحاکمیت ارزش

حله
مر

 
 دو:

شد
ر

 و 
ش
ور
پر

 

 16/5 69/1 08/0 110/1 های علمی جديد و يادگیری مناسبتجربه محیط

 00/08 01/1 00/0 110/1 وجود فضای مناسب ارتباطات علمی

 10/01 71/1 95/0 110/1 های محوریدستیابی به شايستگی

 01/00 75/1 9/0 110/1 گسترش فضای رقابتی

 00/5 65/1 87/0 110/1 های علمی از سط  فردی به سط  گروهیتوسعه فعالیت

 60/5 60/1 10/0 110/1 جانبی موردنیازهای امکان دستیابی به آموزش

وم:
 س
حله
مر

 
مل
تعا

 

 09/0 9/1 50/8 110/1 و انديشمندان علمی جامعه مخاطب تعامل و ارتباط با

 97/00 50/1 95/8 110/1 گسترش تعامالت بین فرهنگی و علمی در سط  ملی و فراملی

 99/0 66/1 80/8 110/1 هاهای علمی و فعالیت در آنگیری انجمنشکل

کننده و تقويت وجود فضا و محیط سیاسی برانگیزاننده

 های علمیفعالیت
110/1 05/8 61/1 79/7 

رم:
چها
له 
رح
م

 
مل
کا
ت

 

 01/08 58/1 08/0 110/1 وجود فضای آزادانديشی استقالل فکری و اظهارنظر

 05/6 97/1 00/0 110/1 باال رفتن مطالبه و انتظارات علمی جامعه از فرد

 09/0 9/1 10/0 110/1 توسط انديشمندان جهان دتوجه قرار گرفتنمور

 98/01 77/1 79/0 110/1 های علمیپذيرش اجتماعی ايده

 99/9 90/1 60/8 110/1 محل رجوع قرار گرفتن توسط پیروان
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 هـای شـاخص  پـس ارتبـاط   ،اندشده 56/0از  تربزر،که همگی  هاشاخص تماممعناداری( 
فضای »شاخص مرحله پیدايش، شاخص  9. در بین شوندمیبا مراحل مربوطه تائید  موردنظر

به لحاظ درجـه اهمیـت دارا   را رتبه اول  00/0 ایرتبهبا میانگین  «آموزش و پژوهش مناسب
و يادگیری مناسـب  علمی جديد  هایمحیطدر مرحله رشد و پرورش، شاخص تجربه  .است

بعد رشد و پـرورش دارد. در   هایشاخص بین دربیشترين اهمیت را  08/0 ایرتبهبا میانگین 
و انديشـمندان   جامعـه مخاطـب   بـا شاخص، تعامـل و ارتبـاط    ،مرحله تعامل هایشاخصبین 

 . در مرحله تکامـل نیـز شـاخص،   استدارای بیشترين اهمیت  50/8 ایرتبهعلمی با میانگین 
بیشـترين   از 08/0 ایرتبـه بـا میـانگین    اظهـارنظر استقالل فکری و  آزادانديشیفضای  وجود
 .برخوردار استاهمیت 

 نتیجه گیریبحث و 
 حاصــل کشــور عــالی آمــوزش ســط  در و ملــی افــق در هــمآن راهبــرد مرجعیــت علمــی

 و هـا سیاسـت  تلفیق درنتیجه که است، کشور بلندمدت و راهبردی تصمیمات از ایمجموعه
 شـدن  فـراهم  نهايتـاً  و کشـور  سـاله  81 انـداز چشـم  سـند  تحقق و کشور کالن هایمشیخط

 علمـی  مرجعیـت  موضـوع . اسـت  انتظـار  مورد پیوسته مجموعه يک عنوانبه علمی مرجعیت
 مرجعیـت  موضـوع  اينکـه  به توجه با. است فرايندی و محور شايسته ،راهبردی ماهیت دارای
 در تـالش  ، بنـابراين اسـت  برخـوردار  قـوی  رابطـه  يک از انسانی منابع توسعه بحث با علمی
و تحقـق   راهبـردی  ريـزی برنامـه  و مـديريت  به نیاز و آگاهانه کامالً هدف اين تحقق جهت

 .فرايند مرجعیت علمی دارد
پژوهـان  مقـدماتی، دانـش   هـای وتحلیلتجزيهدر اين مرحله پس از  (:1مرحله پیدایش )ظهور

گـذاری مناسـب،   ريـزی و هـدف  کشـور بـا طراحـی، برنامـه     شايسته )يـا نخبـه( نظـام علمـی    
ی کامالً يک شبکه ،و فراهم آوردن بستر مناسب آموزشی و پژوهشی راهبردیگیری جهت

د. الزم بـه توضـی  اسـت منظـور از     نـ آورعلمی را برای شروع يک جهش علمی فراهم مـی 
نظام علمی و آموزشی  سازی مناسب از بستر خانواده تابستر مناسب علمی عبارت از فرهنگ

پژوهان شايسـته  الزم برای فعالیت دانش شرايط یکلیّهچنین کل جامعه و فراهم نمودن و هم
 .استدر مسیر حرکت علمی کشور 

                                                      
1. Emerging 
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پس از ارزيابی اولیه و کسب اطالعـات الزم   ،در اين مرحله (:1مرحله توسعه )رشد و پرورش
ک بسـتر مناسـب علمـی و اطالعـاتی     و تقويت فضای رقـابتی، دانـش و مهـارت افـراد در يـ     

های علمی اولیه در سط  داخـل نظـام علمـی کشـور     شود. شبکهيابد و پوياتر میافزايش می
گیرند و در آن توسعه فضای آموزش و پژوهش پیشرفته، توسـعه دانـش و مهـارت    شکل می

ط  علمی از س های علمی و تولیداتهای محوری و توسعه فعالیتکسب شايستگی منظوربه
گیـری تعـامالت علمـی در فضـای علمـی کشـور بـه وقـوع         شـکل فردی به سط  گروهی و 

 پیوندد.می

در اين مرحله نظام علمی کشور بـا چنـد رويکـرد همزمـان      :2مرحله تعامل و توسعه تعامالت 
حداکثر تعامل و ارتباطات علمی بـا محـیط    محورشايستهو  راهبردی، مندنظامشامل رويکرد 
ی علم و دانش و تولیـدات علمـی   های جديد در حوزهفرصت ايجاد منظوربهدرون و بیرون 
ی رسمی و غیررسمی میـان انديشـمندان بـه    بندد. در اين مرحله ارتباطات دوسويهبه کار می
 :کهطوریبهرسد، حداکثر می

؛ شوندمیهای علمی فراد عضو انجمنو ا ارتقاء يافتههای علمی فعالیت انجمنسط   .0
 آورند.بسترهای مناسب و کامالً حمايتی را به وجود می ،درت و يا نظام حاکمساختار ق

 .است گرتسهیلهای علمی کامالً انگیزاننده و فضای حاکم بر نظام علمی و فعالیت .8
جامعه های مرتبط و يا تعامل و ارتباط با تعامالت مناسب علمی و فرهنگی با حوزه .0

 .مخاطب گسترش يابد
گیری فضای مناسب و تقويت آن در ايـن مرحلـه، فـرد    با شکل فکری(: مرحله تکامل )بلوغ

جديــد بــوده و ضــمن  الگــویقــادر بــه کشــف يــک  الگــوضــمن در  عمیــق زوال يــک 
توان گفـت فـرد   کند و میبینی میو شناخت شرايط، احتماالت آينده را پیش وتحلیلتجزيه

ای جديـد، بنیـادی و کـاربردی    هـ ايـده  ايجاداست و از توان  پیداکردهبه مرحله خ رد دست 
برخوردار است و قابلیت مرزشکنی دانش را دارد. در اين مرحله فضای نظـام علمـی کشـور    

فضـای  اسـت؛   يافتـه توسعهرشد و  ،استقالل فکری فضای آزادانديشی و است که: ایگونهبه
علمـی  هـای انديشـمندان   ايـده است؛  گرفتهشکلمطالبات علمی از انديشمندان علمی کامالً 

افـراد   موردتوجـه تولیـدات علمـی انديشـمندان    گیـرد؛  قـرار مـی   موردپذيرشتوسط جامعه 

                                                      
1. Development 
2. Interactive 
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فـرد محـل رجـوع قـرار      ،گیـری پیـروان  بـا شـکل  گیـرد؛  و جامعه پیروان شکل می شدهواقع
 گیرد.می

 :گرددمیپیشنهاد 
 در آن جايگاه همچنین و کشور رقابتی توان افزايش در علمی مرجعیت نقش به نظر .0
 سازیآگاه و توجیه برای مناسب عملیاتی هایبرنامه انجام با دارد، ضرورت باالدستی داسنا
 و سمینارها برگزاری طريق از شايسته پژوهاندانش همهآن تبعبه و کشور علمی مديران
 .آيد عمل به شايسته اقدامات صداوسیما و علمی هایانجمن و مجالتانتشار 
 مرجعیت تحقق جهت در فراملی و ملی یهاحوزه رد علمی تعامالت به کمک و تسهیل .8

 علمی.

 .دارندبرمی قدم علمی مرجعیت مسیر در که افرادی برای انگیزش سازوکارهای ايجاد .0
  .ساالریشايسته بر مبتنی شايسته پژوهاندانش نگهداشت و جذب نظام در بازنگری .9

 گـردآوری  بـه  مربـوط  محـدوديت در خاتمه يادآوری می شود که اين پژوهش به دلیل 
 . انجامید طول به ماه 9 حدود ،مطالعات فرايند پیگیری و هاداده

 منابع

  قرآن کريم.

طراحی الگوی مرجعیت علمـی در آمـوزش عـالی ايـران بـا رويکـرد       (. 0050، محمد )انتاب
 مديريت دانشگاه تهران.   دکتری. پايان نامه آمیخته اکتشافی

صـیدمهدی   ويسـه، علـی؛  ياسـینی،  ياسـان؛  اشرف، پور سیدرضا؛ سیدجوادين، محمد؛ تابان،
داده  رويکـرد  با ايران عالی آموزش در علمی مرجعیت های مؤلفه شناسايی. (0059)

 .008-060(: 8) 81. فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمیبنیاد. 
توسعه منـابع انسـانی    نقش(. 0000) حمزه رايج،؛ مهدیسید شريفی،؛ رضاسید سیدجوادين،

فصلنامه مديريت و منـابع انسـانی    .تهران صنعت نفت، 0919 اندازچشمدر دستیابی به 
 .011-77 (،0)0 ،در صنعت نفت

 .97 ،رهیافت ماهنامه .آفرينیدانش توانمندسازی به دانش مديريت از (.0006فريبا )عدلی، 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/73529/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/134976/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/134977/%d8%ad%d9%85%d8%b2%d9%87_%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%ac
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 (0009)محمدرضــا زالــی هترجمــ .ايجــاد ســازمان يادگیرنــده .(0556مــارکوارت، مايکــل )
 .99  .: مرکز کارآفرينی دانشگاه تهرانتهران

 .8ج  .، )قم: منشورات جامعه ى مدرسین(تفسیر المیزانمحمد حسین طباطبايى، 

 دارالکتب اسالمیه. انتشارات :قم ،نمونه ریتفس (.0066و همکاران )ناصر  مکارم شیرازی،
مديريت فرايندها،  (. مديريت دانش سازمانی و0051) کريمی، ايمان فخرالسادات، نصیری،

دانشکده مـديريت دانشـگاه   : ، تهراندومین همايش ملی مديريت فرايندهای سازمانی
 تهران.

 بـین  یرابطـه  (.0005سـیادت، سـیدعلی؛ هويـدا، رضـا؛ مقـدم، اعظـم )       رم؛اکـ  بخت،نیک

اعضـای   ديـدگاه  از آموزشـی  هایگروه مديران رهبری هایسبک با دانش مديريت
 ،سـالمت  اطالعـات  مـديريت  فصـلنامه  .اصـفهان  پزشکی علوم دانشگاه علمیهیئت
7(8.) 
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