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جستارگشایی
برای دالتیابی به اهداف واالی انقیب االیمی الزم االو توا تموام نیروهوای بوالقره د، ،االوتای
ا،تقای هر چه بیشتر نظام جمهر،ی االیمی ایران مدنظر قرا ،گرفته و از آنها برای دالتیابی بوه
اهداف بهره برد .یکی از مهمترین ،اهها برای این هدف ترجه به مقرله علم و نرآو،ی اال ؛ علوم
و پژوهش کلید پیشرف کشر ،اال  .امروزه تحرالت بسیا ،مهمی د ،عرصوه علوم و فنواو،ی د،
حال وقرع اال  .واضح اال که جمهر،ی االیمی ایران برای پیشرف د ،زمینه علوم و فنواو،ی
د ،ابعاد بسیا ،گسترده نیازمند برنامه،ی یهای ،اهبردی اال تا بترانود بسوتر الزم بورای تموام
حرزههای پیشرف کشر، ،ا فراهم آو،ده و ظرفی های الزم ،ا ایزاد کند (فیاض .)127 :1390
مشاهده میدانی نگا،ندگان پژوهشهای انزامشده د ،زمینه وضعی نظام علمی د ،ایوران و
همچنین آالیبشناالیهای گسترده د ،این زمینه (داو،یا،دکوانی 1389؛ دانواییفورد 1388؛
مروتی و مروتی 1388؛ جرادی 1395؛ قاضینر،ی و قاضینر،ی  )1387نشانگر این اال که
نرعی آشفتگی و الرد،گمی د ،عرصه اقدامات علمی و پژوهشی کشر ،وجرد دا،د .از طرف دیگر
با بیان برخی مرضرعات بهصر،ت کلی برای مثال د ،با،ه مسائل نظوری و معرفتوی ترلیود علوم
علم دینی تحرل د ،علرم انسانی مرجعی علمی و ریره مسائل و مشکیت عرصوه علوم بورای
نیل به مرجعی علمی جهانی حل نخراهود شود (ایون مورا،د شورز الزم هسوتند ولوی کوافی
نیستند)؛ و این عرصه نیازمند آن اال که پاالخهوای کوا،بردی و ،اهبوردی بوه ایون مسوائل و
مشکیت داده شده و بر االواس آنهوا مسویر مرجعیو علموی پیمورده شورد .مشوخن نبوردن
،اهبردهای نیل به مرجعی علموی و همچنوین مهومتور از آن عودم تفهویم اولریو هوای ایون
،اهبردها د ،جامعه خطمشیگذا،ی علمی کشر ،محرکهای اصلی نگوا،ش ایون مقالوه بردنود؛
اگرچه ممکن اال که برخی پژوهشها د ،این زمینه انزام گرفته باشد ولوی وجوه تموای ایون
مقاله د ،مأخذ االتخراج ،اهبردها الوححبنودی و دالوتهبنودی آنهوا و ،وششناالوی آن االو .
هم ،االتایی تصاویر ذهنی اعضای جامعه علمی کشر ،باعث مرفقی کلیه نهادهای علمی کشور،
د ،دالتیابی به مقرله مرجعی علمی اال  .د،صر،تیکه همپرشانی و هم،االتایی د ،این زمینوه
دچا ،تشت باشد باعث بروز اقدامات مختلف با جه گیریهای متضاد و جدا از هم خراهد بورد
که د ،بین آنها فعالی هایی به وقرع خراهد پیرال که مخرب یا مرازی دیگر فعالی هوا خراهود
برد؛ لذا د ،این نرشته العی بر آن شده اال تا با د ،دال داشتن ،اهبردهای نیل به مرجعیو
علمی که د ،بیانات مقام معظوم ،هبوری بورده االو

بتوران ،اهکا،هوای عملوی و کوا،بردی ،ا

بهمنظر ،د،ک فضای مرجرد و اولری های الزم برای تحقق این هدف معلرم شرد.
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د ،تبیین ضرو،ت و اهمی ترجه به اولری های ،اهبردی نیل به مرجعی علمی باید گفو
که ضرو،ت الزم برای ا،تقای اهداف علمی تمامی ،اهبردهای مرجرد بهطر ،همزمان نمیتراننود
به وقرع بپیرندند و الجرم نیاز اال تا اولری های ،اهبردی تعیین شرد .ایون تعیوین بور االواس
مبانی علمی و ،وشها ی منسزم علمی د ،این مقاله انزام گرفته اال  .بدیهی االو کوه نقوش
نخبگان د ،تعیین این اولری ها دو ،از ذهن نیس و تشخین این اولری ها بر عهوده صواحبان
اندیشه و تزربه د ،این عرصه اال .
برای نائلشدن کشر ،به مرجعی علمی مران و محدودی های زیادی وجورد دا،د .بسویا،ی
از مران و مشکیت دالتیابی به این هدف مربرز به ابعاد ملی و داخلی مرجعیو علموی االو
(پا،الانیا  .)1389بدون داشتن تصریر و د،ک د،ال از ،اهبردهای مهم و اولری دا ،د، ،االتای
،الیدن به مرجعی علمی ن د صواحبان اندیشوه و مسوئرالن مربورز بوه حورزه علموی کشور،
دالتیابی به این هدف تقریباً ریرممکن خراهد برد، .الال مقاله حاضر نی بر همین اصل االترا،
اال که بتراند با ،وشنالاختن اولری های ،اهبردی تصریرشده ترالط مقام معظم ،هبوری و بوا
االتفاده از نظرات کا،شناالانه خبرگان این عرصه گام مهمی ،ا د ،شناخ این اولری ها بردا،د
که بتراند الگریی برای مسئرالن عرصه علم د، ،االتای نیل به مرجعی علمی باشد؛ بهطر،یکوه
نهادهای گرناگرن علمی کشر ،با مراجعه به این نرشته بتراننود ،ویکردهوای خورد ،ا بوه مقرلوه
مرجعی علمی مر،د بازنگری قرا ،داده و د ،مرا،د ل وم به اصیح آنها بپردازند.
پرسش های پژوهش .هر پژوهشوی د ،ابتودا بوا یو

یوا چنود پرالوش هموراه االو کوه

پژوهشگران د ،پی پاالخ به آنها فعالی های خرد ،ا انزام میدهند .پرالشهای تحقیوق حاضور
عبا،تند از:
 -1بر االاس بیانات ،هبری برای نیل به مرجعی علمی چه ،اهبردهایی باید مودنظر قورا،
گیرد؟
 -2از نظر خبرگان حرزه علمی کشر ،کدام ی

از ،اهبردهای نیل بوه مرجعیو علموی از

اهمی باالتری برخر،دا ،اال ؟
 -3از نظر خبرگان حرزه علمی کشر ،کدامیو

از ،اهبردهوای نیول بوه مرجعیو علموی

بیشترین فاصله ،ا با عملیاتیشدن آن ،اهبرد دا،د؟
 -4د ،ترکیب دو مؤلفه اهمی و می ان عملکورد ،اهبردهوا کودامیو

از آنهوا بور االواس

نیازهای امروز کشر ،د ،اولری باالتری برای مسئرالن این عرصه قرا ،دا،ند؟
آنچه این مقاله ،ا از مقالوههوای مشوابه متموای مویالوازد د ،مأخوذ االوتخراج ،اهبردهوا
الححبندی دالتهبندی و ،وششناالی آمیخته آن اال

بهطر،یکه گام ابتدایی خرد ،ا مبتنوی
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بر االتخراج ،اهبردهای نیل به مرجعی علمی از منظر مقوام معظوم ،هبوری نهواده االو و د،
ادامه مسیر پژوهش ،ا با ،وشی الواختا،مند بوه تحلیول و دالوتهبنودی ،اهبردهوا و همچنوین
اولری بندی اجرایی آنها د ،کشر ،پویش بورده االو  .چورن هودف مقالوه االوتخراج و تعیوین
اولری های ،اهبردی نیل به مرجعی علمی ترالط مقام معظم ،هبری اال
با ی

االتخراج ،اهبردها

،ویکرد کیفی انزام شده اال و د ،ادامه ،وند پژوهشی ،اهبردهوای مرجورد د ،معورض

نظر خبرگان عرصه علم و عمل قرا ،گرفتوه و بوا تحلیولهوا و نگاشو هوای علموی بوه تعیوین
دالتهبندیها و تحلیل اولری های عملی این حرزه اهتمام صر،ت گرفته اال .
ادبیات نظری و پیشینه موضوع .با ترجه به ،الال این پژوهش که بر،الی اولریو هوای
،اهبردی برای عملکرد د، ،االتای نیل به مرجعی علمی اال

بر،الی پیشوینه پوژوهش حورل

مرجعی علمی از اهمی ویژهای برخور،دا ،االو  .د ،اداموه بوه بر،الوی برخوی پوژوهشهوای
انزامگرفته و نی د ،اثنای آن به بر،الی مفاهیم االاالی پرداخته شده اال .

 .1مرجعیت علمی
برای شناخ مفهرم مرجعی علمی عیوهبر بحوث لووری مفهورم مرجعیو علموی د ،دو بعود
داخلی و خا،جی به مفهرم اقتدا ،علمی نی خراهیم پرداخ  .مرجعیو د ،تعوا،یف مرجورد د،
فرهنگ واژگان به معنی محل مراجعه دیگران مرج بردن و مور،د ،جورعبوردن االو  .بوه ایون
معنی که دیگران با مراجعه به او به دنبال حل مسائل مشکیت و مران ،وی کوا ،اهوداف خورد
باشند (قبادی  .)18 :1385مرجعی علمی اشا،ه به منشوأ اثوربوردن د ،یو

جامعوه د ،ابعواد

مختلف علمی و عملی بازگش دا،د .مرجعی علمی د ،حقیق به معنوای حوذف وابسوتگی از
تمدن رربی اال  .الزمه مرجعی علمی ایزاد جنبش نرماف ا،ی و فراهمکردن بستر ترلید علوم
با پیشتازی د ،مسیر علمی د، ،االتای ،هایی کشر ،از بند وابستگی اال
حرک و جهش علمی اال ؛ بهگرنهای که تصر ،وقرع و نیل به ی

و تحقق آن وابسته به

کمال ،ا داشته باشیم؛ پو

مرجعی علمی ،ا میشرد به معنای االتقیل علمی از الایر تمدنها و تبدیل ی

کشر ،بهعنران

یکی از قحبهای ترلید علم جهان و تبدیلشدن زبان فا،الی به یکی از زبانهای علمی دنیوا د،
الالهای بعد دانس (فیاض .)129 :1390
واژه علم د ،عبا،ت مرجعی علمی بر االاس نظور مقوام معظوم ،هبوری علموی االو کوه
مبتنی بر تفکر دینی اال ؛ بهطر،یکه د ،مقام ثبرت با دیگر علرم تفاوتی ندا،د .د ،مقام اثبوات
د ،فلسفه االیمی ،یشه دا،د و نظریهپردازیها د ،ایون علوم د ،منظرموه ا،زشوی االویم انزوام
میگیرد .این علم از عالِم جدا نیس و تح تأثیر گرایشها و شخصی او قورا ،دا،د .از ایون،و
علم امروزه با نام علم دینی یاد میشرد .علم دینی به این معنی نیس کوه مقدموه فهوم متورن
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دینی یا خرد فهم مترن دینی باشند؛ بلکه به معنی علم جدیدی مبتنی بر تفکر دینی االو کوه
جایگ ین علرمی اال که تح عبا،ت «الاین » 1محرح هستند (،ودی .)90-94 :1389
مرجعی علمی عبا،تی نر و جدید اال که به ،هبری و برتری د ،تکاپر برای ترلیود علوم و
جنبش نرماف ا،ی اشا،ه دا،د (گرد،زی و ،ودی  .)76 :1390بر همین االاس مرجعیو علموی
بهرهمندی بهینه از مناب مرجرد د ،کشر ،برای داشوتن حرکتوی پیرالوته و مونظم از وضوعی
کنرنی به جایگاه علمی مر،د انتظا ،د ،چا،چرب نقشه جام علمی کشر -،ترانایی تشریح مقوام
علمی الگری االیمی ایرانی پیشرف  -اال

(فیاض و افشا،کهن  .)140 :1390د ،یو

تعریوف

دیگر مرجعی علمی به معنای محر ،علمیشدن و کسب جایگاه واال د ،حرزه علم و دانش اال
(پر،،ضا .)1390
د ،بعد داخلی برخی مرجعی علمی ،ا ا،تقای جایگاه دانشگاه د ،شواخنهوای ا،ائوهشوده
بهوالیله الازمانهای بینالمللی میپندا،ند د ،حالی که اینگرنه نیس ؛ زیرا مبتنی بر الوخنان
،هبری مرجعی علمی کلمه ای نر اال که ایشان معنوی خاصوی از آن د ،نظور دا،نود .برخوی
معانی نظیر «تأالی

ی

بنای مستقل علمی با االتفاده از مراد آن د ،میراث علمی فرهنگوی و

دینی» «االتفاده دنیا از نظرات ما» «با جستزری محلبی علمی آن ،ا د ،دانشگاه ما بیابند؛ نه
اینکه د ،مقایسه با ی

دانشگاه دیگر ،تبه بیشتری بوه دالو بیواو،یم» (بیانوات ،هبور معظوم

انقیب د ،دیدا ،االاتید و دانشوزریان دانشوگاه اموام صوادق

(ع)

 .)1384/10/29همچنوین ایون

عبا،ت مفهرمی اال که د، ،االتای مفهرم جنبش نرماف ا،ی تمدنالوازی و ترلیود علوم بیوان
شده اال (گرد،زی و ،ودی .)77 :1390
د ،بعد خا،جی نی تمامی کشر،ها بهویژه آنهایی کوه بوه اقتضوای فرهنوگ خوریش ماننود
جامعه ایران آ،مانگرا و متکی بر مناب رنی و قابل اعتمادی همچرن وحوی هسوتند د ،دنیوای
معاصر بهشدت تهدید میشرند؛ زیرا هرچه از قرن بیستم به اینطرف حرک مویکنویم پدیوده
جهانی الازی و آثا ،و تبعات آن فراگیر و پر،نگتر میشرد .د ،چند الده اخیر فرهنگ و تمودن
ررب تیش ،وزاف ون و پیگ یری برای یافتن الازوکا،های پریندگی خریش داشوته االو و ایون
تیش د ،ترلید علم و فناو،ی و محصرالت جدید تزلی یافته و باعث شده اال که کشور،های
این حرزه بترانند بهعنران ی

جامعوه ظواهراً پیشورو د ،توأمین ،فواه خودمات و امنیو بشور

عرضاندام کنند .این به ،خ کشیدن کا،امدی فرهنگ و تمودن رورب نسوب بوه الوایر جرامو
(به ویژه جرام االیمی) به هر می انی که بر دیگران نافذ باشد باعث نرعی عقبنشوینی د ،ایون

1. Science
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جرام خراهد شد و آنان بهتد،یج هری االیمی و مستقل خریش ،ا گم مویکننود و د،نهایو
خرد ،ا بهعنران عضری از اعضا و اقما ،جامعه جهانی قلمداد میکنند (،هبر .)12 :1395

 .2اقتدار علمی
اقتدا ،با مفاهیم قد،ت و نفرذ پیرندی تنگاتنگ دا،د .اقتدا ،قد،ت مشروع و مقبرلی االو کوه
می باید د ،شرایط مقتضی مر،د اطاع و فرمان بردا،ی قرا ،گیورد .اقتودا، ،ا قود،ت مبتنوی بور
،ضای تلقی کردهاند (،هبر  .)5 :1394اقتدا ،علمی یکی از گرنههای مختلف اقتدا ،اال  .ایون
نرع اقتدا ،از جانب ی

،هبر الیاالی گروه یا نظام الیاالی بر پایه دانش تخصون عقینیو و

فناو،ی د ،الحرح مختلف داخلی و بینالمللی اعمال میشرد (ایمانی الحرت  .)121 :1387بور
االاس این تعریف منظر ،از اقتدا ،علمی آن دالته از ویژگیهایی اال که بوه علوم مواهیتی از
جن

قد،ت و اعتبا ،میدهد (الاجدی .)6 :1393
3

2

مرجعی و اقتدا ،علمی الزم و مل وم همدیگر هستند .هربرت الایمرن د ،تعریف اقتودا،
اشا،ه میکند که :ی
ترالط تصمیم ی

4

فرمانبردا ،وقتیکه پذیرای اقتدا ،اال که اجازه مویدهود ،فتوا ،خوردش
فرد دیگر صرفنظر از قضاوت او د ،مر،د شایستگی آن تصمیم هدای شرد

(الایمرن  . )54 :1946بر این االاس اقتدا ،علمی نی یعنی اینکه دانشمندان برای نفرذ د، ،فتا،
دیگران قد،ت داشته باشند و این قود،ت بوه صور،تی االو کوه دیگوران از دالیول آن پرالوش
نمیکنند ).(Vrijer, 2012: 7
د ،نگاه ماک وبر اقتدا ،یعنی قود،ت مشوروع و ایون قود،ت مشوروع بوه الواختا ،قراعودی
برمیگردد که د ،آن فرمانهای قاعدهگذا،ان به این عل پذیرفته میشرند که مشروع هسوتند.
این تعریف با تعریف الایمرن از اقتدا ،الازگا ،اال ؛ با این تفاوت که د ،تعریف وبر اشوا،ه شوده
اال تصمیمی که مشروع باشد تبعی میشرد .پ

بهطر،کلی مویتوران گفو اقتودا ،علموی

نرعی از قد،ت اال که به خاطر مشروعیتش پذیرفته میشرد .بنابراین هر شخن گوروه نظوام
یا کشر،ی که دا،ای قد،ت مشروع و قابلپذیرش باشد به مقام مرجعی علمی نائل میشرد و از
طرف دیگر هم اگر شخن گروه نظام یا کشر،ی مرجعی علمی داشته باشد د ،اِعمال اقتودا،
علمی مؤثرتر عمل خراهد کرد.
اقتدا،زایی بهعنران مسئرلی بخش تحقیقات و ترالعه د ،هر الاختا ،الازمانی تعریف شوده
که عمدتاً بر ترالعه فناو،ی تأکید دا،د .نکته حائ اهمی

فرایند الازمان اال که اقتودا،زایی ،ا

مر،د تأکید قرا ،می دهد مرضرع اصلی انتخاب اهداف صحیح برای ،الویدن بوه برتوری دانوش
2. Scientific Authority
3. Herbert Simon
4. Authority
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اال  .شناخ این امر که برتری دانش فرایندهای بسیا ،زیادی دا،د نیو از نکوات قابول ترجوه
میباشد .الازمانها و مؤالسات خیق باید برای حل مسائلی که میترانند دالتاو،دهای اف ودهای
برای الازمان به ا،موان بیاو،ند قابلی ایزاد کنند .برای تحقق چنین امری عناصر متعددی کوه
عبا،تند از محیط آمرزشی اب ا،های مربورز بوه فکور خویق فنورن و مهوا،تهوای مهندالوی
شیرههای علمی فرهنگ پاالخگر الاختا،های خاص الازمانی و چا،چربهای حمایتی مدیریتی
د،گیرند (خدادادی .)9 :1387

 .3راهبرد کشورهای پیشرو در مرجعیت علمی
کشر،های پیشرو د ،عرصه علم ،اهبردهای گرناگرنی ،ا برای مرجعی علمی انتخاب میکننود.
ارلب این کشر،ها با ،ویکرد نرآو،ی به الم این الیاال حرک کردهاند .د ،ادامه بوه بر،الوی
برخی ،ویکردها اشا،ه میشرد.
یکی از ،ویکردهای نرآو،ی ،ویکرد فرایندی خحی االو  .ایون ،ویکورد د ،الون نورآو،ی
شرک های ب ،گ و بوینالمللوی ،یشوه دا،د ) .(Cooke & other, 2011: 13د ،ایون ،ویکورد علوم
بنیادی (واحد تحقیق و ترالعه) از فناو،ی توذیه کرده و (واحد مهندالی) فناو،ی جدیود ،ا بوه
بازا ،عرضه میکند که د،نتیزه ترالعه اقتصادی حاصل میشرد ).(Jensen & other, 2007: 688
،ویکرد دیگر ،ویکرد نظاممند به نرآو،ی اال  .د ،این ،ویکرد ا،تباطات پیچیوده و دوگانوه
بین انراع تعامیت بین عناصر فرایند نرآو،ی مانند بنگاهها و الازمانهای مؤثر بر ،شد اقتصادی و
کا،بردی الازی نرآو،ی منظر،

میشرد (Lopez-Martinez, 2006: 253; Oyelaran & Rasiah, 2009:

).179
،ویکرد دیگر الب

 STIاال  .د ،نرآو،ی به الب

5

 STIبه دو نرع از دانش یعنی چرایوی و

چیستی 6پرداخته میشرد .مهمترین ،یشه دانش چرایی آزمایشوگاههوای  R&Dد ،شورک هوای
ب ،گ اال  .دانش چیستی بیشتر د ،دانشگاهها و مؤالسههای پژوهشمحور ،بوه وجورد مویآیود
(.)Harold, 1997: 248; Nelson & Rosenberg, 1993: 58
،ویکرد بعدی ،ویکرد  DUIاال که از دانش ضومنی بهوره مویگیورد و د،نتیزوه یوادگیری
تعاملی بین مؤلفههای الیستم اال که عمدتاً بر تزربه ابتنا دا،د .این ،ویکرد باعث ایزاد دانوش
«چگرنگی» میشرد و بهشدت به شرایط بستگی دا،د .این نرع دانش ارلب د ،کوا،آمرزی از یو
االتاد آمرخته میشرد .از طرف دیگر این ،ویکرد باعث ایزاد دانش «چه کسی» نی میشرد که
معمرالً د ،نهادهایی مانند آمرزشهای تخصصوی کنفوران هوا و الوایر مؤالسوات آمورزش داده
5. Know-Why
6. Know-What
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میشرد ) .(Machikita & Ueki, 2010: 15صنای هایت

عمدتاً از ،وش  STIبهره میگیرنود ولوی

یادگیری و نرآو،ی د ،صنای  LMTارلب به ،وش  DUIانزام میگیرد ).(Edquist, 2005: 179

 .4مفهوم مرجعیت علمی در جمهوری اسالمی
عبا،ت «مرجعی علمی» د ،ذهن هر شخصی مفهرم معنایی (مفاهیم و ،وابط آنهوا) خاصوی ،ا
فعال میکند .این تصریر ذهنی د ،برخی مرا،د از مناب تا،یخی و از عالم حروف و گواهی هوم از
دنیای واقعی و گاهی از حرک ذهنی و تصریرالازی جلره میکند .این الاختا ،معنایی از هر جوا
بروز کرده باشد بیش
االاالی د ،جه

نحره تعامل با ایون پدیوده ،ا شوکل خراهود داد .ایون مرضورع چوالش

پیمردن مسیر و نیل به مرجعی علمی خراهد برد؛ پ

میتران گف ،الیدن

به معنا و مفهرم واحد از عبا،ت مرجعی علمی نخستین گام د، ،اه ،الیدن به اینچنین جایگاه
بلندی اال (فیاض .)128 :1390
مرجعی علمی برای نخستینبا ،ترالط مقام معظم ،هبری د ،دیودا ،دانشوزریان و االواتید
دانشگاه امام صادق (ع) د ،عید ردیر  29دیماه  1384محرح شد که نظرات و تعابیر مختلفوی
،ا د ،پی داش  .بعضی از افراد مرجعی علمی ،ا عبا،تی قلمداد مویکننود کوه مصوادیق آن د،
زمانهای گرناگرن تا،یخ اتفاق افتاده اال  .با،زترین تا،یخ مرجعی علمی د ،این زموان ظهور،
تمدن االیمی اال که د ،زمانهای بعد بنا به شرایط اوضاع کشر ،فراز و نشویبهوایی داشوته
اال  .بعضی دیگر مرجعی علمی ،ا الرآمدی ،تبه دانشگاههای ایران بر االاس معیا،های تعداد
فا،غالتحصیین جای ههای نربل هیئ علمی می ان ا،جاعات و مزیت و ریره نسوب بوه الوایر
دانشگاههای دنیا معنا کردهاند؛ ولی مرجعی علموی نوه الورآمدی بوین الوایر دانشوگاههوا نوه
االتفاده از فا،غالتحصیین د ،مراک کشر ،و نه جبران فاصله علمی میان ایوران و جهوان االو
بلکه مرجعی علمی آن اال که «دنیا از نظرات ما االتفاده کنود»( )1و «د ،جسوتزری محلبوی
علمی آن ،ا د ،اینزا بیابد»( )2مر،د نظر اال  .مرجعی علمی د،واق فوراهمکوردن یو

بنوای

مستقل علمی با بهرهمندی از فرهنگ و معا،ف االیمی اال (،ودی .)86 :1389
مرجعی علمی جنبش نرم اف ا،ی و ترلید علم د ،پی نزات کشر ،از وابستگی اال ؛ یعنوی
قح وابستگی علمی بهنظام و تمدن رربی و مقدمه ظهر ،حضرت ولیعصر (عج) االو  .مفهورم
مرجعی علمی ،جرع به معا،ف االیمی به الم

تمدن االیمی اال  .مرجعیتی که میخراهود

ما ،ا از وابستگی بگسلد؛ بهگرنهای که آرازگر حرک ی

علمی باشویم و دیگوران نیو پیورو موا

باشند (،ودی .)96 :1389
جهان بر طبق آیات قرآن کریم به الم

جهان فاضله پیش می،ود؛ اگر به مرقعیو علموی

برالیم .مل ها برای کسب علم و دانش به الم موا گورایش پیودا خراهنود کورد و ایون الوبب
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میشرد که جامعه جهانی خرد به الم جهانیشدن پیش برود )3(.االیم به دلیل اتکوا بوه مبود
هستی میتراند مر،د اتکای دیگر ملل باشد؛ زیرا علرم پایه و خام بر پایه علرم وحی اال و تنهوا
کشر،های االیمی اصیل صاحب همچنوین علورمی هسوتند؛ بنوابراین مرجعیو علموی کشور،
االیمی تکیهگاه علمی فرهنگی و حتی الیاالی دیگور کشور،ها خراهود بورد )4(.نتیزوه چنوین
حرکتی شکستهشدن حصا ،االتعما ،علمی الیاالی و اقتصادی مستکبران ترالط کشر،ی االو
که پرچم حرک بهالری ایزاد مرجعی علمی ،ا به دال گرفته و د ،این صور،ت زنوگ پایوان
همیشگی طم و،زی االتعما ،رربی و وابستگی به آنها به صدا د،خراهد آمد )5(.البته شرز احراز
مرجعی علمی نگاه علمی به مسائل خردمان و تیش د ،حل آنهاالو  .یکوی از گرفتوا،یهوای
کشر،های دا،ای الابقه دیرینه علمی و تمدن رنی این اال کوه کمتور از وجوره ضوعف قورت
ناترانی ترانایی جهل و علم خرد خبر دا،ند؛ این ا،زیابیهای د،ونی میتراند ،وشونگر ،اه آینوده
باشد (قرامآبادی و همکا،ان .)1394

 .5راهبردهای نیل به مرجعیت علمی
ترجوه به ،اهبوردهای نیول به مرجعی علموی باعث تسری د، ،الیدن به این جایگوواه االو .
بر االاس بر،الیهای انزامشده تاکنرن د ،زمینه تدوین ،اهبردهوای نیول بوه مرجعیو علموی
محالعه و پژوهشی انزام نگرفته اال  .بدون داشتن ،اهبرد د، ،االتای نیل به مرجعیو علموی
نمی تران ادعا کرد که تحقق این امر مهم ممکن خراهد برد .این پژوهش بر این الوعی االو توا
بتراند تمامی منریات مقام معظم ،هبری ،ا د ،این زمینه احصوا کنود؛ چورا کوه بیانوات ایشوان
بهترین ،اهبرد د ،تحقق مرجعی علمی برده و میتراند د ،تحقق این امر مهم مر،د ترجه قورا،
گیرد، .وش پژوهش حاضر ترکیبی (کمی و کیفی) اال ؛ بهگرنهای که د ،گام نخسو از ،وش
نظریه دادهبنیاد برای االتخراج ،اهبردهای نیل به مرجعی علمی از منظر مقام معظوم ،هبوری
االتفاده شده اال  .االتخراج مضامین از میان بیانات ایشان د ،فاصله الالهای  1368توا 1393
برده اال  .د ،گام دوم بر االاس ،وش کمی  IPAاقدام به اولری بندی این ،اهبردهوا بور االواس
نظرات خبرگان عرصه علم کشر ،شده اال  .هر دو ،وش باال نیاز به معرفی اجمالی دا،د کوه د،
ادامه اشا،ه میشرد.
 .1-5نظریه دادهبنیاد
7

8

نظریه دادهبنیاد ابتدا د ،الال  1967ترالط گیالر و االتراوس ابداع شده و د ،کتواب مشوهر،
آنها با عنران کشف نظریوه دادهبنیواد 9منتشور شورد .آنهوا ایون ،وش ،ا یکوی از بنیوادیتورین
7. Glaser
8. Strauss
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کشفهای ،وششناختی د ،علرم اجتماعی قلمداد کردهاند که میتراند به ترلید معرف موتقن و
باو،پذیر منتهی شرد (گیالر و االتراوس  .)1967:32د ،جم بندی میتران بیان کرد که نظریه
داده ب نیاد عبا،ت اال از کشف و االتخراج نظریه از دادههایی که بهطر ،منظم د ،فرایند تحقیق
اجتماعی بهدال آمدهاند (االتراوس  .)79 :1994د، ،وش نظریه بنیادی بهمنظر ،دالتیابی به
نظریه و االتخراج آن از دادههای تحقیق باید مراحل مختلفی طی شرد .بور االواس ایون نظریوه
مسیر تکامل نظریه د ،این ،وش بر االاس شکل ( )1نشان داده شده اال .
شکل ( -)1مسیر تکامل تئوری در استراتژی مفهومسازی تئوری بنیادی

کدها

مفاهیم

مقرلهها

تئر،ی

(داناییفرد )60 :1384
محابق با شکل شما،ه ( )2برای ترالیم نهایی پا،ادایم از مقرلههای زیر االتفاده میکنیم:
 -1مقرلهمحر،ی( 10صر،ت ذهنی حاصل از پدیدهای که االاس فرایند اال )  -2شرایط علّوی
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(مقرلههای مربرز به شرایحی اال که بر مقرلهمحر،ی اثرگذا ،االو )  -3شورایط زمینوهای
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(مقتضیات یا عرامل زمینهای که بر تحقوق ،اهبردهوا اثرگوذا ،االو )  -4شورایط واالوحهای
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(مران یا شرایط زمینهای که بور تحقوق ،اهبردهوا ممانعو ایزواد مویکننود) ، -4اهبردهوا
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(کنشها یا بر همکنشهایی که از پدیده اصلی منتج میشرند) و  -5پیامودها( 15خروجویهوای
حاصل از االتخدام ،اهبردها)

).(Creswell, 2002: 401

 .2-5روش تحلیل عملکرد -کیفیت)(IPA

هموورا،ه گووام االاالووی د ،توودوین برنامووههووای بهبوورد کیفیو

شناالووایی اد،اکووات و انتظووا،ات

د،یاف کنندگان خدم یا کاال از کیفی خودمات یوا کاالهوایی االو کوه د،یافو مویکننود.
مشتریان و مصرفکنندگان همرا،ه د ،جستزری عرضهکنندگانی هستند که کواال یوا خودماتی
بهمراتب بهتر به آنها ا،ائه نمایند .شراهد و مدا،ک زیادی وجرد دا،د که نشان میدهد د ،دنیای
9. Grounding Grounded Theory
10. Core Category or Phenomenon
11. Causal Conditions
12. Context Conditions
13. Intervening Conditions
14. Strategies
15. Consequences
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،قابتی امروز کشف نیازها و خراالتههای مشوتریان و بورآو،دهالواختن آنهوا قبول از ،قبوا شورز
االاالی مرفقی برای شرک هاال ، .ویکرد النتی به تحلیل عملکرد -اهمی بهوالیله مواتری
دوبعدی الاختا،دهی میشرد .این ماتری
عملکرد و محرY ،های آن اهمی

از دو محر ،تشکیل شده اال کوه محورX ،هوای آن

،ا نشان میدهند .این ماتری

(هموانطور ،کوه د ،شوکل 2

آمده اال ) به چها، ،ب تقسیم میشرد.
شکل (-)2تحلیل عملکرد -اهمیت ماتریس دوبعدی

ربع اول (اینجا تمرکز کنید) .مشخصههای اد،اکشده برای پاالوخدهنودگان بسویا ،مهوم
هستند اما الحح عملکرد به نسب

پایین اال  .این ،ب ضعف االاالی الازمان ،ا نشان میدهد

بنابراین نیازمند ترجه فر،ی برای بهبرد اال  .نکته االاالی این اال که ناترانی برای شناالوایی
مشخصهها د ،این ،ب مرجب ،ضای پایین مشتری میشرد .د ،حقیق تیش برای بهبرد باید
د ،باالترین اولری قرا ،گیرد؛ زیرا ضعف االاالی د ،این ناحیه اال .
ربععع دوم (کععار بععو را ادامععه دهیععد) .مشخصووههووای اد،اکشووده د ،اینزووا بوورای
پاالخدهندگان بسیا ،مهم هستند؛ د،عینحال عملکرد شرک نی د ،این فعالی ها د ،بواالترین
الحح خرد قرا ،دا،د؛ بنابراین د ،این وضعی باید کا ،خرب ،ا حفظ کرد و ادامه داد .ایون ،بو
بهعنران قرت اصلی الازمان د ،نظر گرفته میشرد که باید ادامه یابد.
ربع سوم (اولویت پایین) .مشخصههای اد،اکشده د ،این ،ب ازنظور اهمیو و عملکورد
پایین ا،زیابی میشرند .اگرچه الحح عملکرد د ،اینزا پوایین االو

اموا مودیران نبایود د ،ایون
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بخش تمرک زیادی داشته باشند؛ زیرا مشخصههای اد،اکشده د ،این ،ب خیلی مهم نیسوتند.
د ،این ،ب مناب محدود باید خرج شرند.
ربع چهارم (اتالف منابع) .این ،ب شامل مشخصههایی االو کوه دا،ای اهمیو پوایینی
هستند اما عملکرد آنها به نسب باالال  .پاالخدهندگان از عملکرد الازمان ،ضای دا،نود اموا
مدیران باید ترجه داشته باشند که تیش فعلی بر ویژگیهای این ،ب ریرضرو،ی و زائود االو .
بهعبا،تدیگر مناب اختصاصیافته به این ویژگیها بیش از مقدا ،مر،د نیاز االو و بایود جوای
دیگری مصرف شرند .این مدل به مدل ،بعی معروف اال .
 .3-5روششناسی IPA

گام نخست :ابتدا مشخصههای کیفی که د ،کیفی خدمات نقش دا،ند ،ا شناالایی و االتخراج
کنید .این کا ،می تراند با محالعه ادبیات مرضورع و نظرخوراهی از خبرگوان و مشوتریان صور،ت
گیرد.
گام دوم :د،جه اهمی مشخصههای کیفی

خدمات و د،جه عملکرد آن مشخصه کیفی ،ا

مشخن کنید bjp .و  p=1,2,…,n( cjpو  )j=1,2,…,mبه ترتیب نشاندهنده ا،زش اهمیو و ا،زش
عملکرد میباشند که برای ویژگی  jام و ترالط تصمیمگیرنده یا مشتری

p

ام تهیوهشوده االو .

این ا،زشها می ترانند با االتفاده از طیف لیکرت مشخن شرند .د ،این صر،ت ،وشن اال کوه
7

≥ bjp≤1 cjpیا cjp≥ 5

 bjp≤1میباشند.

گام سوم :از میانگین هندالی االوتفاده و نظورات هموه تصومیمگیرنودگان یوا مشوتریان ،ا
یکپا،چه کنید .الاعتی پیشنهاد میکند که االتفاده از میانگین هندالی برای بیان نظور جمعوی
چندین تصمیمگیرنده ،اهحل مؤثرتری االو  .بودین ترتیوب  bjا،زش نهوایی اهمیو و  cjا،زش
نهایی عملکرد مشخصه  jام کیفی خدمات نامیده میشرد که حاصل نظر جمعی  pمشوتری یوا
کا،شناس اال .

)cj=(∏𝑛𝑖=1 cjp

 .4-5روایی پژوهش
منظر ،از ،وایی این اال که یافتهها چه مقدا ،از واقعی ،ا بیان میکننود .د ،پوژوهش کموی
تحقیق به چه می ان آنچه ،ا که قصود ا،زیوابی آن ،ا

،وایی ،ا می تران این گرنه تعریف کرد :ی

داشته بهطر ،دقیق النزیده اال  .این تعریف د ،پژوهشهای کیفی جایگاهی ندا،د؛ چرا که د،
این نرع تحقیقات هدف ا،زیابی نیس
پیرامرن از منظر پژوهشگران اال

)(Stenbacka, 2001: 551

بلکه د ،آنها هدف د،ک جهوان

که به والیله ترصیف تفصیلی و دقیق از اقودامات شوناختی و

نمادین انزام میگیرد ).(Miles, 2002: 37
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د ،نظریه دادهبنیاد بخش مهم از فراینود تحقیوق اعتبا،الونزی 16االو

(Creswell, 2002:

)412؛ بهطر،یکه د ،مرحله کدگذا،ی باز دادههای متنرع بهطور ،متنواظر د ،قبوال مفواهیم د،
حال ظهر ،آزمرن می شرند؛ همچنین د ،مرحله کدگذا،ی محر،ی نی مفاهیم برآمده از دادههوا
د ،قبال مقرلهها قرا،گرفته و د ،این تناظر کثرتآمی تناالب برقرا ،میشرد و الپ

قرائنوی از

دادهها د ،مقام تأیید این تناالب جسوتزر مویشورد .همچنوین بورای بر،الوی دقیوقتور ،وایوی
مرو،گران خا،جی 17مانند خرد مشا،ک کنندگان د ،پژوهش د ،اعتبا،النزی االوتفاده شود .د،
ادامه نی محققان با بازنگری بر کدگذا،یها تیش کردند که اعتبا ،یافتهها ،ا اف ون کنند.
 .5-5پایایی پژوهش
پایایی بیانگر تشابه نتایج اندازه گیری پایدا،ی د ،دو،ههای مختلف زمانی اال  .ممی ی تحقیوق
،ا میتران بهمن له ،وش خربی برای بهبرد پایایی تحقیوق پیشونهاد

کورد (Mays & pope, 2002:

) .50به دلیل محالعه مستمر بیانات ،هبری ترالط پژوهشگران و بهورهمنودی از نظور خبرگوان و
متخصصان د ،کلیه مراحل و فرایندهای این تحقیق پایوایی مور،د انتظوا ،بورای یو

پوژوهش

بهخربی تضمین و برآو،ده شده اال .
گروه هدف برای تأیید پایایی شامل  21نفر از شخصوی هوای دانشوگاهی و اجرایوی کشور،
بردند؛ بهگرنهای که  20نفر از آنها مرد و  1نفر هم زن بردند .همچنوین از ایون  21نفور  1نفور
دا،ای مرتبه االتاد تمام  1نفر دانشیا 8 ،نفر االتادیا ،دانشگاه و  11نفر از ریر این مرا،د بردند.
نگا،ه زیر گروه هدف برای تعیین پایایی ،ا نشان میدهد.
نگاره شماره ( -)1گروه هدف پایایی تحقیق
مرتبه علمی
االتاد تمام
دانشیا،
االتادیا،
الایر

تعداد
1
1
8
11

جنسیت
مرد
مرد
مرد
 10مرد و  1زن

محدوده سنی
باالی  60الال
 40تا  45الال
 35تا  42الال
 25تا  40الال

16. Validation
17. Outside Reviewers
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 .6تحلیل یافتهها
 .1-6کدگذاری باز
االتخراج ،اهبردها با االتفاده از کدگذا،ی باز اقدام به تز یهوتحلیل دادهها شود.

د ،گام نخس

کدگذا،ی باز بدینصر،ت انزام میگیرد که بیانات ،هبری مرتبط با علم و فناو،ی مر،د بر،الوی
قرا ،میگیرد .نمرنهای از جدول کدگذا،ی باز د ،نگا،ه ( )2مشاهده میشرد.
نگاره شماره ( -)2گزیدهای از کدگذاری اولیه و مقولهبندی بیانات مقام معظم رهبری
پیرامون علم و فناوری
کد

مقوله سطح 1

مفاهیم برآمده

P800808a1

 .1االتفاده از تران علمی و انسانی برای
پیشبرد کشر،
 .2تربی افراد متخصن د ،زمینههای
مختلف د ،دانشگاهها

P800812a2

 .1ترلید علم د ،داخل کشر،

P801012a1

 .1تیش مسئرالن و آحاد مردم برای
االتفاده از علم و تزربه و امکانات فنی و
طبیعی مرجرد برای پیشبرد کشر،

بهرهگیری همگانی از ظرفی های
مرجرد علمی کشر،

P801019a1

 .1تیش دشمن برای مرعربکردن
نخبگان

تیش دشمن برای مرعربکردن
نخبگان

P880101b1

 .1عرامل و عناصر اصلی آمادگی باال:
حضر ،نسل جران تحصیلکرده د،
عرصههای مختلف زیرالاخ های کشر،

االتفاده از ظرفی های نسل جران
تحصیلکرده

 .1االتفاده از تران علمی و انسانی
 .2تربی متخصن علمی
ترلید علم داخلی

همانطر ،که د ،نگا،ه ( )2مشاهده میشرد برای هر مفهرم االتخراجشده از بیانات ،هبری
دو تحلیل الزم اال
،هبری اال

انزام بگیرد .تحلیل نخس

د ،مر،د تزمی مفاهیم برآمده از متن بیانات

که چند مفهرم مرتبط به هم د ،ی

مقرله کینتر قرا ،میگیرد .با این کا،

محر،های اصلی و کین مفاهیم االتخراج میشرد .تحلیل دوم این اال

که مقرلههای نهایی

االتخراجشده که ،اهبردها ،ا تشکیل خراهند داد بر االاس ،وش تز یهوتحلیل اهمی -
عملکرد مر،د تحلیل قرا ،گرفته و اولری های عملکردی ،ا برای االاس می ان عملیاتیشدن هر
،اهبرد و نی می ان اهمی هر ی

از ،اهبردها مشخن شرد.

 .2-6استخراج راهبردهای نیل به مرجعیت علمی
بعد از انزام کدگذا،یهوا ،اهبردهوای نیول بوه مرجعیو علموی االوتخراج شودند .نگوا،ه ()3
نشاندهنده ،اهبردهای االتخراجشده اال که از میان بیانات ،هبری االتخراج شدند .مفواهیمی
که هر ،اهبرد از آنها االتنتاج شده اال

د ،این نگا،ه نمایش داده شده اال .
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بر االاس کدگذا،ی باز که بر ،وی بیانات ،هبری انزام شد ، 14اهبرد نهایی تعیین شد که
این ، 14اهبرد د ،نگا،ه ( )3قابل مشاهده اال .
نگاره شماره ( -)3راهبردهای استخراجشده بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

مدیری نظاممند
عرصه علمی

،اهبرد

وحدت حرزه و
دانشگاه

تحرل د ،حرزه
علمیه

تأالی دانشگاه
االیمی

تقری امر پژوهش و باالبردن تران علمی و فناو،ی کشر ،شکرفایی االتعداد
فکری و علمی دانشگاهیان و جه گیری انقیبی و االیمی دانشگاهها
الرمایهگذا،ی د ،بخش علمی تخصنگرایی علمی پرهی از محافظهکا،ی
علمی حمای از دانشزریان نخبه و المپیادی تأمین امکانات برجستگان
علمی حمای دول از نخبگان اولری بندی کا،های علمی بر االاس نیازها
،ف مشکی ت ،فاهی و امکانات تحصیلی اتصال دالتگاه علم کشر ،به بدنه
صنعت کشر ،تهیه نقشه جام علمی کشر ،اجراییالازی نقشه جام علمی
کشر ،حمای از دانشگاهیان بهعنران ی الیاال دائمی پیگیری نقشه جام
علمی کشر ،االتفاده از ظرفی نیروی انسانی علمی داخلی هماهنگالازی
دالتگاه های علمی اهتمام دول برای کندنشدن حرک علمی کشر ،ایزاد
،قاب الازنده و قری د ،نرآو،ی علمی ایزاد ،قاب بین االاتید نخبگان و
دانشگاههای کشر ،وجرد دالتگاههای ناظر بر مراک علمی برنامه،ی ی
هدفمند و جه دا ،برای پیشرف اقتصادی ایفای نقش شر،ای عالی فرهنگی
د ،حل مسائل دانشزریان احتیاج حرک علمی کشر ،به مدیری نظا،ت
اشراف و هدفگذا،ی ل وم مدیری حرک علمی شتاببخشیدن به حرک
علمی بهکا،گیری افراد معتقد به انقیب د ،مراک حساس دانشگاه ل وم اصیح
و ا،زیابی آییننامههای تحصیلی و آمرزشی.
ل وم ا،تباز ،وحانیرن با دانشگاه مکملبردن حرزه و دانشگاه نفرذ علمی و
دینی ،وحانیرن د ،دانشگاه ضرو،ت حضر، ،وحانی فهمیده د ،دانشگاه.
تربی علمی افراد حرزوی بر االاس نیازهای ،وز دنیا پاالیش و بازتعریف
دو،ههای تحصیلی حرزه تربی متخصصان حرزوی د ،الحرح مختلف ترالعه
امکانات تحصیلی و تحقیقی دانشزریان اکتفانکردن به چاپ فعلی کتاب احیا
و چاپ کتب قدیمی االتفاده از ،وشهای جدید پژوهشی و آمرزشی د ،حرزه
علمیه به،وز،الانی حرزه با ترجه به نیازهای ،وز تحرل د ،حرزه علمیه
تدوین برنامههای ،اهبردی برای حرزه االتفاده حرزه علمیه از ،وشهای علمی
مرجرد د ،دانشگاه ل وم طرح افکا ،نر د ،علرم االیمی د ،حرزه تبلیغ صحیح
دین االیم د ،مقابل شبهات دشمنان انتشا ،مزیت علمی و تخصصی تقری
فقاه د ،حرزههای علمیه پرداختن به ت کیه اخیقی د ،حرزه ل وم آگاهی
الیاالی برای طیب ضرو،ت االتحکام فکری و اخیق و علمی طیب نیاز
حرزه بهنظام تعلیم و تعلم.
کیفی بخشیدن به محیط دانشزریی د ،جه دین ان دانشزریان و
تشکلها با خدا و معنری تأالی دانشگاه االیمی ل وم حضر ،دین د ،کنا،
علم د ،دانشگاهها طباب معنری و ،وحی جرانان ترالط ،وحانیرن د ،دانشگاه
تحقق بخشیدن به ا،زشها ی معنری و دینی د ،محیط دانشگاه ل وم توییر
شاکله دانشگاه به شاکله االیمی بیگانه نبردن دانشگاه با ا،زشهای دینی
دینی کردن محیط دانشگاه تأالی مراک علمی االیمی د ،کنا ،االتفاده از
دالتاو،دهای علمی دیگران.
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االیمیالازی
علرم

گفتمانالازی
علمی

نهض نرماف ا،ی
و ترلید علم

آزاداندیشی

یادگیری از ررب
و شاگرد نماندن

تحرل د،
آمرزشوپرو،ش

تحرل د ،نظام
تعلیم و تربی

جذب و حمای
نخبگان
(نخبهپرو،ی)

تهیه کتاب د،الی و مرج دانشگاهی د ،تمامی علرم ،وز با تکیهبر مسائل
دینی ایزاد تعادل و ترازن د، ،شتهها ی گرناگرن علمی بر االاس مبانی دینی
طرح معا،ف االیمی د ،دانشگاه بهصر،ت قری و مستدل جه االیمی و
ا،زشی دادن به علم پرداختن به نماز د ،محالعات و تحقیقات علمی و کتب
د،الی پرداختن به نماز د ،محالعات و تحقیقات علمی و کتب د،الی.
شناالایی علما و دانشمندان هر منحقه تزلیل از چهرههای علمی برجسته
الگر قرا ،دادن عالمان ب ،گ دینی د ،زمینههای مختلف علمی برنامه،ی ی
،الانه برای ایفای نقش د ،نهض ترلید علم بازگر کردن پیشرف های علمی
د ،الحح جامعه گفتمان شدن نهض نرماف ا،ی و ترلید علم د ،دانشگاهها
االتمرا ،نهض ترلید علم تکریم اندیشمندان انقیب االیمی.
ترلید محترای کتابهای مر،د نیاز جامعه ایزاد مراک تحقیقی و خیقی
علمی احتیاج کشر ،به ،اه های میانبر جه پیشرف علمی کشف ،اههای
میانبر د ،ترلید علم تدوین مرضرعات پژوهشی ترالط دانشگاهها برای پرکردن
خألها ی کشر ،ل وم ،الیدن به مرزهای جدید د ،علم تقری ،وحیه جهادی
برای کسب علم و تحقیق.
نراندیشی علمی د ،دانشگاهها تشکیل کرالیهای آزاداندیشی باالبردن قد،ت
تحمل شنیدن نظرات مخالف و نقد علمی و تخصصی آنها ،عای ن اک و
ادب د ،طرح و نقد نظریات علمی مختلف و گرناگرن ل وم حمای از خیقی
و نرآو،ی.
االتفاده از علرم و فناو،یهای دیگر کشر،ها بهرهگیری از نظریات علمی
دانشمندان بهرهگیری از نکات مثب نظریات علمی االتفاده صحیح از
دالتاو،دهای فناو،انه ررب ترجمه خرب و فاخر کتابها االتفاده از تزربههای
علمی دنیا با تحلیل گ ینش د ،االتفاده از محصرل فکر و عقل و تزربه
بیگانگان االتفاده از ،وشهای خا،جی د ،کنا، ،وشهای النتی االتفاده از
فرآو،دههای خرب تمدن ررب.
نیاز به کا ،عمیق و بنیادین علمی د ،آمرزشوپرو،ش ا،تقای محترای کتب
د،الی اهمی دادن به نقش و من ل معلم یاددادن تفکر االیمی به
دانشآمرزان ترلید کتاب مناالب د ،عرصههای فکری تأمین امنی اخیقی و
فکری محیط تحصیلی حمای مادی و معنری از معلمان الرع مضاعف د،
زمینه تعلیم و تربی تقری بنیه دینی و الیاالی دانشآمرزان ضرو،ت مبا،زه
مد،اله و دالتگاههای فرهنگی با کفر و ظلم و االتکبا،
ضرو،ت پرو،ش نیروی انسانی آمرزش و بازآمرزی نیروی انسانی د ،الحرح
گرناگرن پرو،ش و شکرفایی االتعدادها تشریق خیقی و نرآو،ی علمی
تربی متخصن علمی تعلیم و تعلم با نی عبادت تربی دینی و تقری
،وحیه انقیبی دانشزریان نیاز حرزه بهنظام تعلیم و تعلم تقری ،وحیه
انقیبی د ،دانشگاه تربی نیروی ح باللهی د ،دانشگاه تربی دانشزریان
متدین تربی نیروی علمی معتمد د ،دانشگاه.
االتفاده از نخبگان علمی د ،قره قضائیه تربی نیروی انسانی نخبه و عالم
شناالایی نخبگان علمی هر منحقه شناالایی و معرفی نخبگان ا،تباز با
نخبگان دانشگاهها برنامه،ی ی برای تربی نخبگان شناالایی جذب و هدای
صحیح االتعدادها ل وم حل مسائل نخبگان ترالط دالتگاههای مسئرل ل وم
شناالایی و پرو،ش و هدای االتعدادها حمای از نخبگان.
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تأالی
شرک های
دانشبنیان و
تزا،یالازی علم
و فناو،ی

ترجه به شرک های دانشبنیان پیرند علم و صنع دانشگاه و صنع
ضرو،ت اف ایش تعداد پروژههای تحقیقاتی دانشگاهها و مراک علمی
دانشبنیان کردن اقتصاد االتفاده از دانشمندان متخصصان و شرک های
دانشبنیان بهعنران زیرالاخ های اقتصادی کشر ،تیش برای برمیالازی
فناو،ی د ،شرک ها ا،تباز دانشگاه با صنع .

تبادل علمی و
دیپلماالی علمی

تبادل علمی با دیگر کشر،ها برنامه،ی ی علمی بر االاس واقعی ها و نیازها
جلرگیری از فرا ،مو ها.

نگا،ه باال نشان میدهد که هر یو

از مقرلوههوای نهوایی مربورز بوه ،اهبردهوا دا،ای چوه

زیرمقرلههایی برده اال ؛ بهعبا،تدیگر برای فهم د،ال ،اهبردهای االتخراج شده الزم اال به
نگا،ه باال مراجعه کرد .بهطر ،مثال ،اهبرد تبادل علمی و دیپلماالوی علموی شوامل الوه مقرلوه
اال که د،واق ترصیفکننده این ،اهبرد اال ؛ این اله مقرله عبا،تند از« :تبادل علمی با الوایر
کشر،ها» «برنامه،ی ی علمی بر االاس واقعی ها و نیازها» و «جلرگیری از فرا ،مو ها».
 .3-6تحلیل اهمیت -عملکرد راهبردها
گام دوم پژوهش حاضر تحلیل اهمی – عملکرد د ،مر،د ،اهبردهای االتخراج شده اال  .هدف
از اجرای این مرحله شناالایی اولری اجرای هر ی

از ،اهبردها و عویوهبور ایون ا،ائوه میو ان

ترجه به هر ،اهبرد بر االاس دو معیا« ،عملکرد گذشته» و «اهمی » ،اهبرد اال ، .الویدن بوه
این نتایج باید بر االاس نخبگان نظری و تزربی حرزه علم کشر ،انزام گیرد .برای این کا ،تمام
،اهبردها د ،قالب پرالشنامه االتاندا،د اهمی  -عملکرد تدوینشده و بر االاس نظرات خبرگوان
تکمیل شد .بر االاس پرالشنامههای تکمیلشده ترالط صاحبنظران نگا،ه مربرز بوه اهمیو و
عملکرد میانگین هر ی

از ،اهبردها د ،دو بعد اهمی و عملکرد د ،نگا،ه زیر ذکر شده اال :

نگاره شماره ( -)4میانگین عملکرد و اهمیت هر یک از راهبردهای نیل به مرجعیت علمی
ردیف

حوزههای مربوط به راهبردهای نیل
به مرجعیت علمی

میزان
عملکرد

میزان
اهمیت

فاصله

(اهمیت-
عملکرد)*
اهمیت

1

مدیری

نظاممند عرصه علمی

3.5

8.55

5.05

43.1775

2

وحدت حرزه و دانشگاه

3.15

8.45

5.3

44.785

3

تحرل د ،حرزه علمیه

3.45

7.9

4.45

35.155

4

تأالی

3.7

7.7

4

30.8

5

االیمیالازی علرم

3.25

8.1

4.85

39.285

دانشگاه االیمی

6

گفتمانالازی علمی

3.75

8.25

4.5

37.125

7

نهض نرماف ا،ی و ترلید علم

3.35

8.75

5.4

47.25

3.4

8.25

4.85

40.0125

3.95

8.35

4.4

36.74

8

آزاداندیشی (نهض

9

یادگیری از ررب ولی شاگرد نماندن

آزادی فکر)
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10

تحرل د ،آمرزشوپرو،ش

2.9

9.55

6.65

63.5075

11

تحرل د ،نظام تعلیم و تربی

2.85

9.8

6.95

68.11

12

جذب و حمای نخبگان (نخبه پرو،ی)

3.55

8.5

4.95

42.075

13

تأالووی شوورک هووای دانووشبنیووان و
تزا،یالازی علم و فناو،ی

3.55

8.05

4.5

36.225

14

تبادل علمی و دیپلماالی علمی

2.85

7.9

5.05

39.895

د ،نگا،ه باال عیوهبر میانگین اهمی و عملکرد ،اهبردها فاصله اهمی هر ی

از ،اهبردها

با می ان عملکرد آن نی مشخن شده اال  .همانطر ،که قابلمشاهده االو بیشوترین فاصوله
عملکرد از اهمی شامل ،اهبرد «تحرل د ،نظام تعلیم و تربی » اال  .با ایونحوال نمویتوران
نتیزه گرف که این ،اهبرد باید د ،اولری عملکردی مسوئرالن قورا ،دا،د زیورا ممکون االو
برخی ،اهبردهای دیگر به لحاظ نمره اهمی د ،د،جه باالتری قرا ،گرفته باشند .بورای تحلیول
دقیقتر این فاصلهها الزم اال ی
ی

محاالبه دیگر انزام گیرد و آن عبا،ت از ضرب اهمیو هور

از ،اهبردها د ،فاصله اهمی  -عملکرد آنها اال  .الترن الم

چپ نگا،ه بواال نشواندهنوده

این مقدا ،اال .
به هر می ان که عدد مربرز به محاالبات الترن چپ بیشتر باشد اولری آن ،اهبرد بیشوتر
اال  .بهعبا،تدیگر برای اینکه بتران نتیزه گرف کدامی
قرا ،گیرد به عدد هر ی

از ،اهبردها باید امروز مور،د ترجوه

از ،اهبردها بایود مراجعوه کورد؛ هور ،اهبوردی د ،ایون معیوا ،دا،ای

بیشترین مقدا ،برد د ،اولری اهمی و اجرایی کشر ،قرا ،میگیرد.
د ،میان ،اهبردهای مرجرد عدد مربرز به الترن الم چوپ د ،مور،د ،اهبورد «تحورل د،
نظام تعلیم و تربی » از مقدا ،باالتری (بیش از  )68برخر،دا ،اال که ایون ،قوم بواالتر از ،قوم
مربرز به الایر ،اهبردها اال ؛ لذا میتران بهطر ،دقیق اظها ،داش که اولری عملکردی کشر،
د ،حرزه تحرل نظام تعلیم و تربی اال  .باید ترجه داش کوه ایون تحلیول نشواندهنوده ایون
نیس که ،اهبرد «تحرل د ،نظام تعلیم و تربی » ل وماً مهمتورین ،اهبورد کشور ،االو

بلکوه

نشاندهنده این اال که از دیدگاه دو بعد «عملکورد گذشوته» و «ضوریب اهمیو » د ،د،جوه
باالتری از دیگر ،اهبردها قرا ،گرفته اال .
 .4-6اولویتبندی راهبردهای نیل به مرجعیت علمی
با ترجه به اینکه الزم اال جایگاه ،اهبردها د ،دو بعد اهمی و عملکرد معلرم شرد الزم االو
تا ،اهبردها ،ا د ،ی

ماتری

 4ناحیهای دالتهبندی کرد .برای این کا ،مبنا دو بعود اهمیو و

عملکرد اال ؛ بهطر،یکه با ،الم نمردا ،دوبعدی میتران صوفحهای ،ا الواخ  .د ،ایون صوفحه
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میتران با تقسیم هر بعد با مقادیر کموزیاد صفحه ،ا به چها ،ناحیه مز ا تقسیم کرد .د ،نگوا،ه
زیر ،اهبردهای اختصاصیافته به هر ناحیه مشخن شده اال .
نگاره شماره ( -)5اولویتبندی راهبردهای نیل به مرجعیت علمی
(اهمیت-
عملکرد) *
اهمیت

ناحیه
نمودار

اولویتبندی

1

مدیری نظاممند عرصه علمی

43.1775

2

5

2

وحدت حرزه و دانشگاه

44.785

1

4

3

تحرل د ،حرزه علمیه

35.155

4

13

30.8

4

14

ردیف

حوزههای مربوط به راهبردهای نیل به
مرجعیت علمی

4

تأالی

دانشگاه االیمی

5

االیمیالازی علرم

39.285

3

9

6

گفتمانالازی علمی

37.125

4

10

7

نهض نرماف ا،ی و ترلید علم

47.25

1

3

8

آزاداندیشی (نهض آزادی فکر)

40.0125

4

7

9

یادگیری از ررب ولی شاگرد نماندن

36.74

4

11

10

تحرل د ،آمرزشوپرو،ش

63.5075

1

2

11

تحرل د ،نظام تعلیم و تربی

68.11

1

1

12

جذب و حمای نخبگان (نخبه پرو،ی)

42.075

2

6

36.225

4

12

39.895

3

8

دانشبنیان

13

شرک های
تأالی
تزا،یالازی علم و فناو،ی

14

تبادل علمی و دیپلماالی علمی

و

نتیزه نگا،ه باال دو شاخن مهوم ،ا نشوان مویدهود؛ شواخن نخسو مربورز بوه اولریو
اجرایوویکووردن هوور ی و

از ،اهبردهووا ،ا نشووان موویدهوود؛ بووهطوور ،مثووال ،اهبوورد «تحوورل د،

آمرزشوپرو،ش» دا،ای ،تبه  2و ،اهبرد «وحدت حرزه و دانشگاه» دا،ای ،تبه  3اال .
 .5-6ارزش آستانه (میانگین حسابی هرکدام از دادههای بعد اهمیت و بعد عملکرد)
کا،برد ا،زش آالتانه د ،پژوهش حاضر ناحیهبندی نراحی چها،گانه بر االاس تحلیل  IPAاالو
که مبتنی بر دو بعد اهمی و عملکرد اال  .د،واق مرز بوین نوراحی چها،گانوه د ،نموردا،

IPA

عبا،ت از ا،زش آالتانهای اال  .برای ترالیم نمردا ،مربرز به تحلیل اهمی  -عملکرد الزم اال
میانگین اهمی هر ی

از ،اهبردها و همچنوین میوانگین عملکورد آنهوا بور االواس ا،زشهوای

آالتانهای معلرم شرد.
برای ترالیم نمردا ،اهمی – عملکرد الزم اال توا ا،زش آالوتانهای هور دو بعود اهمیو و
عملکرد (میانگین آنها) معلرم شرد .بور االواس محاالوبات انزوامگرفتوه ا،زش آالوتانه عملکورد
،اهبردها  3.37و ا،زش آالتانه اهمی ،اهبردها  8.43اال .
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نگاره شماره ( -)6ارزش آستانه اهمیت و عملکرد پژوهش
ارزش آستانه عملکرد (میانگین عملکرد

ارزش آستانه اهمیت (میانگین اهمیت

راهبردها)

راهبردها)

3.371428571

8.435714286

 .6-6تحلیل ابعاد اهمیت -عملکردی راهبردها
بعد از دال یافتن به ا،زش آالتانهای میتران به،احتوی نموردا ،اهمیو  -عملکورد ،اهبردهوا ،ا
ترالیم نمرده و نراحی چها،گانه ،ا بر االاس ا،زشهای آالتانهای ترالیم کرده و نراحی چها،گانه
،ا د ،ماتری

اهمی  -عملکرد تعیین نمرد .بر االواس دادههوای نگوا،ه ( )3جایگواه هور یو

از

،اهبردها د ،هر ناحیه د ،شکل زیر مشخن میشرد.
شکل ( -)3تحلیل نواحی چهارگانه برای راهبردهای نیل به مرجعیت علمی

بر االاس تحلیل تمردا ،اهمی  -عملکرد ،اهبردهای محرحشده به لحاظ اولریو جمهور،ی
االیمی د ،چها ،دالته بهصر،ت زیر جای میگیرند .اولری نخس مربرز به ،اهبردهایی االو
که اهمی آنها د ،بین خبرگان بیش از دیگر ،اهبردها بورده ولوی وضوعی عملکوردی د ،حود
پایین اال که شامل ،اهبردهای «وحدت حرزه و دانشگاه» «نهض نرماف ا،ی و ترلیود علوم»
«تحرل د ،آمرزشوپرو،ش» و «تحرل د ،نظوام تعلویم و تربیو » االو  .ایون ،اهبردهوا نشوان
میدهد که ،ویکرد مدیران د ،مر،د نیل به مرجعی علمی باید د ،ابتدا مترجوه ایون ،اهبردهوا
باشد.
اولری

دوم شامل ،اهبردهایی اال که دا،ای اهمیو و عملکورد بواالیی نسوب بوه الوایر

،اهبردها هستند .این ،اهبردها شامل ،اهبردهای «مدیری نظاممند عرصه علموی» و «جوذب و
حمای نخبگان» اال ، .ویکرد مدیران به این ،اهبردها ادامه ،ونود فعلوی خراهود بورد؛ چراکوه
فعالی های انزام شده مربرز به این ،اهبردها امروز دا،ای عملکرد خربی اال .
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اولری الرم شامل ،اهبردهایی اال که دا،ای اهمی و عملکورد پوایینی نسوب بوه دیگور
،اهبردها هستند .این ،اهبردها شامل ،اهبردهوای «االویمیالوازی علورم» و «تبوادل علموی و
دیپلماالی علمی» اال .
اولری

چها،م شامل ،اهبردهایی اال که دا،ای اهمی پایین و عملکرد محلرب اال  .این

،اهبردهووا شووامل ،اهبردهووای «تحوورل د ،حوورزه علمیووه» «تأالووی

دانشووگاه االوویمی»

«گفتمانالازی علمی» «آزاداندیشی» «یادگیری از رورب ولوی شواگرد نمانودن» و «تأالوی
شرک های دانشبنیان و تزا،یالازی علم و فناو،ی» اال  .مدیران باید ترجه داشته باشند کوه
د ،عملکرد خرب د ،این ،اهبردها بهمن له وضعی محلرب نیس

چراکه اگر پرداختن بوه ایون

،اهبردها باعث شده اال تا اجراییشدن ،اهبردهای با اهمی باال بوه توأخیر بیفتود یوا موان از
اجرایی شدن آنها شرد الزم اال تا از پرداختن به این ،اهبردها تا این حود خورددا،ی کننود و
ترجه و بردجههای الزم ،ا صرف ،اهبردهای با اولری باال کنند.
ناحیه  :1این ناحیه شامل ،اهبردهای «وحدت حرزه و دانشگاه» «نهض نرماف ا،ی و ترلید
علم» «تحرل د ،آمرزشوپرو،ش» و «تحرل د ،نظام تعلیم و تربی » اال .
ناحیه  :2این ناحیه شامل ،اهبردهای «مدیری نظاممند عرصه علمی» و «جذب و حمایو
نخبگان» اال .
ناحیه  :3این ناحیه شامل ،اهبردهای «االیمیالازی علرم» و «تبوادل علموی و دیپلماالوی
علمی» اال .
ناحیه  :4این ناحیه شامل ،اهبردهای «تحرل د ،حرزه علمیه» «تأالی

دانشگاه االیمی»

«گفتمانالازی علمی» «آزاداندیشی» «یادگیری از ررب ولی شاگرد نماندن» و «تأالوی
شرک های دانشبنیان و تزا،یالازی علم و فناو،ی» اال .

فرجام
د ،این بخش به پاالخ پرالشهای محرحشده د ،ابتدای مقاله پرداخته میشرد که بهصر،ت زیور
اال :
پاالخ پرالش ( -)1د ،پاالخ به این پرالش که «آیا د ،کشر ،ایران ،اهبردهایی برای نیل بوه
مرجعی علمی د ،نظر گرفته شده اال » باید گف د ،برخوی زمینوههوای مربورز بوه علوم و
فناو،ی ،اهبردهای مختلفی ا،ائه شده اال که میتران د ،آثا ،متعدد علمی مشواهده کورد؛ اموا
همین مسئله د ،مر،د مرجعی علمی دا،ای ی

خأل ب ،گی اال که باید پر شرد؛ زیورا بودون

داشتن ،اهبرد انتظا ،تحقق مرجعی علمی برای کشر ،دو ،از عقینی اال .
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پاالخ پرالش ( -)2د ،پاالخ به این پرالش که «چه پژوهشهایی د، ،االوتای ا،ائوه ،اهبورد
برای نیل به مرجعی علمی فعالی کردهانود» بایود گفو تواکنرن د ،مور،د مرجعیو علموی
پژوهشهایی انزامگرفته اال که نمرنه آنها د ،قسم ادبیوات نظوری پوژوهش ذکور شود؛ اموا
مسئ له که مر،د ترجه اال

فقدان ا،ائه ی

،اهبرد و ،وش عمل برای تحقق مرجعی علمی د،

آینده پژوهشی انزام نگرفته اال .
پاالخ پرالش ( -)3د ،پاالخ به این پرالش که « بور االواس بیانوات ،هبوری بورای نیول بوه
مرجعی علمی چه دالتر،العمل و ،اهبردهایی باید مدنظر قرا ،گیرد» که د،واقو حودود نصوف
پژوهش حاضر به این پرالش پرداخته اال

بر،الیها و محالعات عمیقی انزوام گرفو کوه بور

االاس آن با االتفاده از تحلیل بیانوات ،هبوری ،اهبردهوای چهوا،دهگانوه تودوین شودند .ایون
،اهبردها عبا،تند از -1 :مدیری
د ،حرزه علمیه  -4تأالی

نظاممند عرصه علمی  -2وحدت حرزه و دانشوگاه  -3تحورل

دانشگاه االیمی  -5االیمیالازی علرم  -6گفتمان الازی علموی

 -7نهض نرماف ا،ی و ترلید علم  -8آزاداندیشی (نهض آزادی فکر)  -9یادگیری از ررب ولی
شاگرد نماندن  -10تحرل د ،آمرزشوپرو،ش  -11تحرل د ،نظام تعلیم و تربی
و حمای نخبگان (نخبهپرو،ی)  -13تأالی

 -12جوذب

شرک های دانوشبنیوان و تزوا،یالوازی علوم و

فناو،ی  -14تبادل علمی و دیپلماالی علمی.
پاالخ پرالش ( -)4د ،پاالخ به این پرالش که «ازنظر خبرگان حرزه علمی کشر ،کدامیو
از ،اهبردهای نیل به مرجعی علمی از اهمی باالتری برخر،دا ،اال » که د،واق قسوم دوم
پژوهش به ایون بحوث پرداختوه االو  .اهمیو ،اهبردهوا بور االواس شوما،ههوای پاالوخ الوه
بهاینترتیب شناالایی شودند .4 14 3 13 5 8 6 9 2 12 1 7 10 11 :ایون ترتیوب از
دید صاحب نظران و نخبگان عرصه علمی و مدیران علمی کشر ،االتنتاج شده اال کوه د ،بوین
آنها اولری نخس مربرز به ،اهبرد «مدیری نظاممند عرصه علمی» اال .
پاالخ پرالش ( -)5د ،پاالخ به این پرالش که «ازنظر خبرگان حرزه علمی کشر ،کدامیو
از ،اهبردهای نیل به مرجعی علمی بیشترین فاصله ،ا با عملیاتیشدن آن ،اهبورد دا،د» بایود
گف بر االاس بر،الیهای انزامگرفته تحلیل اهمی  -عملکرد ،اهبردهایی که بیشترین فاصوله
،ا با عملکرد داشتهاند به ترتیب عبا،تنود از.9 6 4 12 13 1 3 8 7 5 2 10 11 14 :
د،واق این بدان معنی اال که برای مثال ،اهبرد شما،ه ( 14تبادل علمی و دیپلماالی علموی)
نسب به دیگر ،اهبردها د ،عرصه عمل پیاده نشده و موفرل مانده اال  .با اینحوال نمویتوران
گف ،اهبرد «تبادل علمی و دیپلماالی علمی» د ،اولری اجرایی کشور ،االو ؛ زیورا بوا اینکوه
دو،ترین فاصله ،ا با عملیاتی شدن دا،د اما ممکن اال این ،اهبرد به لحواظ اهمیو د ،الوحح
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پایینتر از دیگر ،اهبردها قرا ،گرفته باشد؛ لذا برای پیبردن به اولری اجرایی کشور ،د ،عرصوه
مرجعی علمی پاالخ به پرالش بعدی ضرو،ی اال .
پاالخ پرالش ( -)6این پرالش که عبا،ت اال از« :د ،ترکیوب دو مؤلفوه اهمیو و میو ان
عملکرد ،اهبردها کدامی

از آنها بور االواس نیازهوای اموروز کشور ،د ،اولریو بواالتری بورای

مسئرالن این عرصه قرا ،دا،ند» اصلیترین پرالش پژوهش بورده و هودف ایون پوژوهش تلقوی
میشرد؛ یعنی د ،پژوهش حاضر پژوهشگران به دنبال این بردند که بعد از االتخراج ،اهبردهوای
از ،اهبردها و می ان عملیاتیشودن هور

مرجعی علمی از بیانات ،هبری تعیین اهمی هر ی

،اهبرد دالتر ،کا،ی ،ا برای مسئرالن عرصه علم کشور ،فوراهم آو،دنود .بور هموین االواس بوا
تحلیلهوای صور،تگرفتوه ،اهبردهوای  3 13 9 6 5 14 8 12 1 2 7 10 11و  4بوه
ترتیب اولری امروز کشر ،برای نیل به مرجعی علمی از دیدگاه خبرگان محسرب میشرند.
پینوشتها:
(ع)

1384/10/29

(ع)

1384/10/29

( )1بیانات ،هبری د ،دیدا ،االاتید و دانشزریان دانشگاه امام صادق
( )2بیانات ،هبری د ،دیدا ،االاتید و دانشزریان دانشگاه امام صادق

( )3باید علم پیدا کنید .علم که پیدا کردید پنزه قری پیدا خراهید کرد .اگر علم نداشته باشید کسوانی کوه دا،ای
پنزه قری هستند دال شما ،ا میپیچانند .جران هایتان ،ا به علم تشریق کنید؛ این کا ،ممکن االو ؛ موا د،
ایران این کا، ،ا کردیم .ماقبل از انقیب د، ،دیفهای آخر علمی دنیا قرا ،داشتیم که هیچ نگاهی بوهطورف موا
جلب نمیشد .امروز به برک انقیب به برک االیم به برک شریع

کسانی که د ،دنیوا ا،زیوابی مویکننود

گفتند و د ،دنیا منتشر شد که ایران امروز ازلحاظ علمی د، ،تبه شان دهم دنیاالو »( .مقوام معظوم ،هبوری
.)1391/09/21
( )4العلم اللحان من وجده صال و من لم یزده صیل علیه» (شرح نهجالبیره ابن ابی الحدید ج .)319 :20
( )5آصف بن برخیا می ترانس ؛ بدون علم تخ بلقی

،ا ن د حضرت اللیمان علیهالسیم حاضر کند« .قالَ الَّوذی

بِهِ قَبْلَ َنْ یرْتَدَّ إِلَی

طَرْفُ ؛ کسی که دانشی از کتواب للورح محفورظز نو د او

عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکتابِ َنَا آتی
برد گف  :من آن ،ا (تخ بلقی

،ا) پیش از آنکه پل

دیدهات به هوم بخور،د نو د تور مویآو،م .لو آن ،ا د،

همان لحظه آو،دز» (نمل  )40عامل رلبه همه انبیا بر مستکبران علم و دانش الهی آنان برد.

منابع فارسی
پا،الانیا حمید (« )1389عقینی االیمی مقدمه الگری برمی پیشرف

اال » مصاحبه بوا روزنامعه

جامجم ،دوشنبه  6دیماه.
پر،،ضا ،الرل (،« )1390الال آمرزش د ،کسب مرجعی علمی از منظر نقشه جام علمی کشور»،
مجموعه مقاالت اولین همایش ملی آموزش در ایران  1404تهران :پژوهشکده الیاال گوذا،ی
علم فناو،ی و صنع .

جرادی مزتبی ( )1395شناسایی و آسیبشناسی چارچو حکمرانی پژوهش در علوم انسانی
در ایران پایاننامه دو،ه کا،شناالی ا،شد؛ دانشگاه امام صادق(ع).
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خدادادی علیمردان (دی و بهمن  )1387اقتدا ،علمی چیس ؟ نگرش راهبردی الال نهوم شوما،ه
 97و .265-274 :98
داناییفرد حسن (« )1388تحلیلی بر مران ترلید دانش د ،حرزه علرم انسانی، :هنمردهایی برای ا،تقای
کیفی ظرفی الیاال ملی علم ایران» سیاست علم و فناوری الال دوم شما،ه  1 :1تا .16
داو،یا،دکانی ،ضا ( )1389علم و پژوهش و سیاستهای پژوهشی چواپ دوم تهوران :پژوهشوگاه
علرم انسانی و محالعات فرهنگی.
،ضاییان علی ( )1384تعامل انسان و سیستم اطالعاتی تهران :الم .
،ودی کمیل ( )1389دانشگاه و مرجعیت علمی مبتنی بر تجربه دانشگاه امام صادق(ع) تهران:
انتشا،ات دانشگاه امام صادق(ع).
،والتا احمد داو ،ونرس و عبدالحمید ابراهیمی ( )1383مدیریت بازاریابی تهران :الم .
،هبر فرهاد و حسن حسینزاده (بها« )1394 ،تبیین ا،تباز اقتدا ،و مرجعی علمی و فناو،ی ج.ا.ایران

د ،جهان با اقتدا ،و امنی ملی بر االاس مبانی انقیب االیمی» پژوهشهای انقعال اسعالمی
شما،ه .137-162 :12
،هبر فرهاد و حسن حسینزاده (بها « )1395 ،نقش اقتدا ،و مرجعی علمی د ،امنی و مناف ملی بوا
نگاه به اصرل و آ،مانهای انقیب االیمی» مطالعات انقال اسالمی شما،ه .167-188 :44
الاجدی اکبر جراد نعمتی و الیدمحسن عرفانی،اد (تابستان « )1393اقتدا ،علمی د ،اندیشه الیاالوی
االیم» مطالعات انقال اسالمی الال یازدهم شما،ه .119-140 :37

فیاض ایراندخ (« )1390نقش و جایگاه نظام آمرزشی د ،فرایند مرجعی علمی کشر »،مجموععه
مقاالت اولین همایش ملی آموزش در ایران  1404تهوران :پژوهشوکده الیاالو گوذا،ی علوم
فناو،ی و صنع .
فیاض ایراندخ

و زهرا افشا،کهن (« )1390گذ،ی بر بسوترهای فرهنگوی تحقوق مرجعیو علموی»

مجموعه مقاالت همایش ملی آموزش در ایران  1404تهران :پژوهشکده الیاال گوذا،ی علوم
فناو،ی و صنع .
قاضی نر،ی الیدالپهر و الیدالروش قاضی نر،ی (« )1387االتخراج ،اهکا ،های نظام ملی نرآو،ی د ،ایران با
تأکید بر محالعات تحبیقی کشر،های مختلف» سیاست علم و فناوری الال اول شما،ه .1

گرد،زی ریمرضا و کمیل ،ودی (« )1390تبیین مرجعی علمی برای نهادهای علمی کشر ،با ،ویکرد
مفهرمالازی دادهبنیاد» سیاست علم و فناوری الال الرم شما،ه .14-75 :90
مروتی مرضیه و محمدجراد مروتی (« )1389بر،الی وضعی علورم انسوانی د ،دانشوگاههوای ایوران از
منظر مقام معظم ،هبری :چالشها و ،اهکا،ها» معرفت شما،ه .13-22 :153
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