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Abstract

Scientific authority had been put forward by
Ayatollah Khamenei in visiting Imam Sadiq
(A.S.) University in 2006. Despite of the
common understanding of this idea, the
inferences are different, which leads to
differences in the performances. This study
brings to the forefront the heterogeneity of
interpretations of the scientific authority , which
may pave way for a better understanding the
subject. Surveying the concept of authority,
reviewing its main features, and upon referring to
the elites, this study analyzed the collected data
by applying Grounded Theory Strategy. Based
on this strategy the conceptual model of
scientific authority in seven areas and twenty five
points is presented.
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سازي بنیاديعلمی براي نهادهاي علمی کشور با رویکرد تئوري مفهومتبیین مرجعیت
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، تهران)ع(دانشیار دانشکده معارف اسالمی و مدیریت، دانشگاه امام صادق -1
کارشناس ارشد معارف اسالمی و مدیریت- 2

چکیده
گرچه در نگاه . عنوان گردید1384در عید غدیر سال) ع(اول بار توسط مقام معظم رهبري در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه امام صادق ،علمیمرجعیت 

ت اراده به ست که همه از آن مفهوم واحدي در ذهن دارند، اما در حقیقت هر کسی جنبه یا بخشی از آن را درك کرده، در صوراايرسد واژهنخست به نظر می
سازي موضوع به منظور برداشتن حاضر رسالت خود را شفافها، مقالهي ناهمگونی برداشتدر واقع، بر اساس همین مساله. نمایداقدام، مبتنی بر همان عمل می

کلی پژوهش و حوزه اقدام مورد بررسی قرار هاي آن، علم و رویکردهاي آن به منظور تبیین خطوط مفهوم مرجع و ویژگی. داندهائی استوار به سمت آن میگام
سازي بنیادي، تجزیه و تحلیل هاي نیمه رهنمودي با بکارگیري استراتژي تئوري مفهومهاي بدست آمده از مصاحبهپس از آن با مراجعه به نخبگان، داده. گیردمی

.گرددله و بیست و پنج مفهوم، تبیین میعلمی در قالب هفت مقوبا استفاده از این استراتژي، مدل مفهومی مرجعیتشده و

سازي بنیاديعلمی، دانشگاه، نهاد علمی، علم، مفهوممرجعیت:هاکلیدواژه

'مقدمه- 1

عنوان ترسیمی از انداز جمهوري اسالمی ایران بهسند چشم
مورد وري را اوب جامعه ایرانی، موضوع علم و فنآینده مطل

توجه جدي قرار داده و در دو بند دوم و ششم به ترتیب 
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم «ایران را 

دست یافته به جایگاه اول اقتصادي، علمی و «و » ورياوفن
وري در سطح منطقه آسیاي جنوب غربی با تاکید بر جنبش افن

بخش . کندمیمعرفی 1404در افق » نرم افزاري و تولید علم
عنوان عامل موثر در تمام شئون اقتصادي، علم و فناوري به

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نقش کلیدي و محوري در تحقق 
هر نهاد علمی به عنوان سازمان تولید .]1[چشم انداز دارد 

سازي ایران کننده دانش و دانشمند، باراصلی وظیفه توانمند

komailrudy@gmail.com: دار مکاتباتنویسنده عهده*

بر این مبنا و با الهام از . ارداسالمی را در این حوزه به دوش د
که افق 1384سال سخنان مقام معظم رهبري در دیدار غدیر

تواند علمی میعلمی را ترسیم نمودند، مرجعیتمرجعیت
.]2[یافتنی براي هر نهاد علمی باشداي دستقله

اي را علمی در ذهن هر فردي شبکه معنائی ویژهمرجعیت
تواند رسیدن به آن را در سازد و این موضوع میفعال می

دهند، علمی را شکل میمفاهیمی که مرجعیت. چالش اندازد
موفقیت یک . زندتردید شیوه تعامل با این پدیده را رقم میبی

علمی برآمده از میزان نهاد علمی در دستیابی به مرجعیت
هرچه این . آن استيپوشانی تصاویر ذهنی اعضاهم
نظرات در خصوص این پدیده پوشانی کمتر و آراء و هم

نیز مختلف، گاه موازي و گاه هاباشد، اقدامترگوناگون
مخرب یکدیگر و در نتیجه با برآیندي کمتر از مجموع 

.ها یا صفر خواهد بودتالش

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري 1390زمستان، 2، شماره چهارمسال 
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مساله اساسی در حرکت به سمت آرمان تولید علم و احراز 
علمی مقام ممتاز جهانی، وجود تصویري یکسان از مرجعیت

رسالت مقاله حاضر، طی چنین مسیري است؛ به دیگر . است
علمی و نیز هاي مرجعیتسخن، با تبیین مفاهیم و مولفه

سعی داریم هم پوشانیِ شبکه معنائی ،روابط آنها در یک مدل
هیمعلمی در ذهن اعضاء یک نهاد علمی را توسعه دمرجعیت

اسی، تا روند کسب مقام ممتاز جهانیِ آن نهاد از طریق بازشن
. بازتعریف و بازمهندسی خود، تسریع گردد

پیشینه پژوهش-2
دانند که مصداق آن در اي میعلمی را واژهبرخی مرجعیت

براي مثال، سه دوره تاریخی . داده استخ دورانهاي مختلفی ر
دوره علم کهن یا فالسفه : دشومیبراي مرجعیت علمی معرفی

. ]3[علوم جدید غربییونان، دوران تمدن اسالمی، دوره 
توان مبتنی بر فراز و فرود مرجعیت علمی در ایران را نیز می

یابی بررسی نمود؛ قله تاریخ مرجعیت علمی این مصداق
ایران، دوران شکوفائی علمی ایران و ظهور تمدن اسالمی 
است و سپس به تناسب اوضاع ایران فراز و فرودي در 

.]4[پذیردوضعیت علمی ایران صورت می
اي نو و بدیع است که به برتري و مرجعیت علمی، واژه

رهبري در تالش براي جنبش نرم افزاري و تولید علم، 
آنچه اکنون در نهادهاي علمی به نوعی به این . بازگشت دارد

هاي معنا بازگشت دارد، کسب مقام باالتر در فهرست دانشگاه
نشگاه، علمی یک دابه دیگر سخن، مرجعیت . برتر دنیاست

ها بر اساس به معناي برتري یک دانشگاه از دیگر دانشگاه
وضعیت دانشگاه در معیارهاي ياگر ارتقا. برخی معیارهاست

هاي ایران معرفی شده در راستاي رسالت و اهداف دانشگاه
توان ابتدا وضعیت دانشگاه را بر اساس آن اسالمی باشد، می

هاي برتر تعیین نشگاهها ارزیابی و فاصله خود را از داشاخص
نمود؛ سپس با بررسی پیشینه موضوعِ دانشگاه مطلوب، یا 
الگوگیري از برترها، راهکارهائی به منظور کسب رتبه برتر در 

:اما اینگونه نیست؛ چراکه. گرفتجهان پیش
اول، بر اساس بافت سخنان رهبر انقالب، مرجعیت علمی، 

اي از آن در نظر اي بدیع است که ایشان معناي ویژهواژه

ایجاد بناي مستقل علمی با استفاده از «اي مانند معانی. دارند
استفاده دنیا از «، »مواد آن در میراث علمی، فرهنگی و دینی

هاي با جستجوي مطلبی علمی، آن را در دانشگاه«، »نظرات ما
ما بیابند؛ نه اینکه در مقایسه با فالن دانشگاه رتبه بیشتري 

این واژه، مفهومی است که در راستاي » .]1[بدست آوریم
. سازي مطرح استجنبش نرم افزاري، تولید علم و تمدن

هاي برتر برابر دوم، اگر بپذیریم که برتري در فهرست دانشگاه
علمی است، باز هم این موضوع کمکی در حرکت با مرجعیت

کند، چه اینکه آنها شاخص علمی نمیما به سوي مرجعیت
.رتر بودن است نه چیستی و نه چگونگی برتريارزیابی ب

هاي سوم، آنچه در میان جامعه علمی ما به فهرست دانشگاه
پژوهش دانشگاه برتر دنیا معروف است، در واقع نتیجه

براي یافتن فاصله میان ) هاي چینشانگ(جیوتانگ 
هاي برتر دنیا بر اساس عملکرد هاي چین با دانشگاهدانشگاه

هائی را ها و دادهاین موسسه اذعان دارد شاخص. علمی است
المللی قابل مقایسه بوده اند، سنجیده اند، نه که به صورت بین

آنها خود نیز مسائل و . هاي آموزش عالی راکیفیت موسسه
شناسی و فنی بندي را در دو دسته روشمشکالت این رتبه

را نیز هائیگونه رتبه بندي جنجالاین. طبقه بندي نموده اند
.]5[برانگیخت

هاي هاي برتر، اثري از دانشگاهالبته، با مرور فهرست دانشگاه
این . بینیمهاي جهان اسالم نیز نمیایران و حتی دانشگاه

تواند ما را به فاصله خود با دنیا آگاه نماید اما موضوع می
همچنانکه آمد نه در راستاي رسالت ماست و نه کمکی به 

پیشرفت بر اساس : چراکه. ی می نمایدعلمتحقق مرجعیت
و نیز،پذیردمعیارها و در نتیجه به هدایت آنها صورت می

امکان نوآوري و تالش علمی مبتنی بر فرهنگ دینی و در 
معیارهاي خارجی سازگار راستاي تحقق تمدن اسالمی با 

. ]6[نیست
پردازي از مرجعیت به هر روي، تاکنون در عرصه مفهوم

یابی در گذشته بسنده اقدامی نشده است؛ یا به مصداقعلمی، 
از این رو، ابتدا با . اندشده یا آن را با دانشگاه برتر یکی دانسته

به تببین آن، ) مرجع و علم(بررسی واژگان مرجعیت علمی 
.پردازیمبا هدف تبیین حوزه اقدام و خطوط کلی پژوهش می
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مفاهیم اساسی-3
مرجع 1- 3

عاد "به معناي) ع-ج- ر(عربی است که از ماده ايمرجع واژه
آمده است، که "مفعل"و به وزن ]7[بوده"او  انصرف

داللت بر زمان یا مکان وقوع فعل دارد؛ بدین سان، در 
معنی » محل رجوع و جاي بازگشت«فرهنگ فارسی معین، 

. ]8[شده است
هاي خاصی به ها را بر اساس ویژگیاز آنجا که ما پدیده

کنیم، براي دستیابی به معنا و مفهومی از رجعیت وصف میم
مرجعیت، با بررسی و دقت در این امور سعی در دستیابی به 

هایی که از بررسی بندي ویژگیبا جمع. ها داریمآن ویژگی
هاي ذهنی مرجع، کتاب مرجع، انسان هاي چارچوبپدیده

ت بدس) رهبران بازار(مرجع، گروه مرجع و سازمان مرجع 
:ایم، مرجع، چنین استآورده

در . دهدمرجع، نگرش افراد به جهان پیرامون را شکل می
اي که فرد تمایل دارد گونهگذارد بهارزشها و رفتار اثر می

قدرت مرجع، در میزان تمایل فرد به شباهت به . او شودشبیه 
.]9-11[مرجع و نشان دادن نوعی ارتباط با او است

دانند شناسند و میبه برترین متخصص میمخاطبان، مرجع را
. توانند آنجا بیابندکه پاسخ هر سوالی را در حوزه مشخص می

کنند و بدین سان، این افراد هستند که مرجع را انتخاب می
مرجع داراي . شودبرترین متخصص شایسته عنوان مرجع می

ها به سواالت و مسائل مورد نیاز جامعه در حوزه تمامی پاسخ
ها، فشرده، جامع، تأیید شده و قابل پاسخ. یش استخو

را ارائه می دهد؛ ) محصول(مرجع تنها پاسخ . اعتماد است
. روندبه سراغ مرجع می) نیاز(بنابراین همیشه با پرسش 

ها را تر و سریعتر به پاسخمرجع امکان دسترسی هرچه ساده
.]13و12[نمایدکنندگان فراهم میبراي مراجعه

اي مشخص بیش از مقایسه با دیگران در حوزهمرجع در
مرجع، . پنجاه در صد مراجعه را به خود اختصاص می دهد

او حوزه . دهدپارادایم حاکم بر ارضاء نیاز را تغییر می
تخصص خود را مشخص نموده، بنابراین مراجعان را 

محصول (آنءارضاراه داند نیاز آنان و بهترین میشناسد و می
.]14و11[چیست) ئه آنو نحوه ارا

علم2- 3
واژه علم در جامعه معانی بسیار متنوع و طیف گوناگونی از 

با مراجعه به تعاریف نیز این . مفاهیم را در خود دارد
توان رود؛ اما با نگاهی تحلیلی میگونی از میان نمیگونه

. شوددریافت علم یکبار در معناي وسیع دانایی بکار برده می
حاصل بکارگیري تمامی قواي انسانی در پاسخ به این علم 

چنان در اعتبار روش دستیابی به علم آن. هاي اوستپرسش
نماید بلکه توجیه صدق آن منجر به بخشی به آن پررنگ نمی

پذیرش گزاره یا پذیرش اعتبار آن مبتنی بر قدرت اعتبار 
در مقابل علم به. کندرا تبیین می"علم نامیده شدن"کننده، 

خوانیم، نادانی و این معنا که گاه آن را معرفت یا دانش نیز می
در زبان انگلیسی مترادف با 1»نالج«جهل قرار دارد؛ لفظ 

همین علم است که شامل انواع آگاهی حضوري، حصولی، 
مند یا نامنظم تصور، تصدیق، ناظر به واقع، اعتباري، نظام

هرچه غیر علمی، در اینجا علم متناظر با دانایی و . شودمی
.]16و15[نادانی است

در جایی دیگر، دانایی حاصل از روشی خاص، نام علم به 
مشاهده و . گیرد؛ این روش، روش تجربی استخود می

واقعیت طبیعی، قوانینی اثبات شده و جهان تجربه نظام یافته
2»ساینس«واژه. آورد که به آن علم گویندشمول پدید می

.]18و17[کندعنا میحکایت از همین م
در یک مغالطه تاریخی، علم در این معناي تنگ به جاي 

آنچه غیر ؛شودبکار گرفته می) علم در معناي گسترده(دانایی 
طور ضمنی، نادانی به علمی به معناي آزمون ناپذیري است به

ناپذیر است، جهل شمار می رود و حال آنکه نه هرچه آزمون
دانائی که با روش تجربی قابل در واقع، بخشی از. است

در .]19[گردددستیابی نیست، محکوم به نادانی و جهل می
شود این بیان، علم به این معنا از چنان قدرتی برخوردار می

قابل آنکنند تمام معماهاي جهان به مدد که انسان ها فکر می
ماند مگر آنکه با قوانین بازگشایی است و هیچ مجهولی نمی

به نظر اینان واقعیت اجتماعی . بل درك و تبیین استعلمی قا
هاي نیز در حکم واقعیت طبیعی است و در صورتی بر گزاره

1- knowledge
2- science
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توان نام علم نهاد که به شیوه مشاهده و حاکم بر آنها می
. ]20[حاصل شده باشند) روش کمی(مند تجربه نظام

از دالیل تعهد عالمان اجتماعی به شیوه تجربی نیز همین 
هاي اجتماعی، این بود بکارگیري نام علم در خصوص گزاره

خواستند بگویند نتایج مطالعات واقعیات اجتماعی که آنها می
به اندازه علمی چون فیزیک قابل اعتماد و ثمر بخش است؛ 

آوري داده به وسیله مشاهده و آزمایش چراکه از روش جمع
واقعیات، بهره ها از آنو سپس استنتاج منطقی قوانین و نظریه

. ]21[ایمگرفته
هاي خاص در هایی در جهت تدوین شیوهدر مقابل تالش

هاي کیفی رسیدن به علم اجتماعی آغاز شد که به شیوه
هاي دیگري در خصوص فرضمعروفند، و مبتنی بر پیش

سان بدین. هستی، انسان، معرفت و شیوه دستیابی به آن است
که به شیوه علمی که اعم از اي اطالق گردیدعلم به آگاهی

علمی نوعی بررسی شیوه. دشوروش تجربی است، حاصل می
هایی است که به منظور مند از موضوع، مبتنی بر دادهنظام

. ]20[شودآوري میبینی جمعتوصیف و تشریح و پیش
گیري دانشمندان درباره بدین سان، علم پس از دورانی از تنگ

هائی ، دوباره وسعت یافت و به گزارهتوان علم نامیدآنچه می
گرچه، . آید نیز اطالق گردیدهاي کیفی برمیکه از روش

هائی که از دو اي از حکم غیر علمی بودن بر روي گزارههاله
روش کمی و کیفی قابل دستیابی نیست، در جامعه علمی 

.وجود دارد
گونه که آن،حقیقت علم(به هر روي، علم در مقام ثبوت 

بودن می شناسیم و در مقام اثبات » کشف واقع«را به )هست
خود به شناخت آن نائل گونه که ما با ادلهآن،حقیقت علم(

سان، ممکن بدین. »کوشد که کشف واقع باشدمی«) شویممی
تردید در کاشف واقع بودن علم . است خطا در آن راه یابد

. گرددنیز، به همین علمِ در مقام اثبات برمی
شود؛ همچنانکه بندي نمیدر هر دو مقام با روش طبقهعلم 

ها در مرزبندي میان علم و غیر آمد، تاکید افراطی بر روش
قدماي ما علم را . علم از خطاهاي مهم تاریخی است

علم در هر . دندکردرستی به موضوع یا غایت آن تعریف میبه
ست که اايهاي فلسفیدو مقام، متاثر از پیش فرض

. زندهاي خاصی در علم رقم میاي خاص و گزینشهنگرش
هر عمل انسان، نه فقط از عقل بلکه از تمامی وجود از جمله 

تالش علمی هم از این مستثنی . گیردهاي او نشات میگرایش
.]22[نیست

علمی که در عبارت مرجعیت علمی مورد نظر است، به بیان 
ه در مقام رهبر انقالب، علمی مبتنی بر تفکر دینی است ک
ریشه در ،ثبوت با دیگر علوم تفاوتی ندارد و در مقام اثبات

هاي این علم در اسالمی داشته و تئوري پردازيفلسفه
چه اینکه این علم . پذیردچارچوب ارزشی اسالم انجام می

ها و شخصیت او جداي از عالم نیست و تحت تاثیر گرایش
علم . شودم دینی یاد میاز این علم امروزه با نام عل. قرار دارد

دینی نه به معناي علمی که مقدمه فهم متون دینی یا خود فهم 
اند، بلکه به معناي علمی جدید مبتنی بر تفکر متون دینی

.1اندمطرح» ساینس«عنوان دینی، جایگزین علومی که به

روش پژوهش-4
هدف از این پژوهش طراحی مدلی است که با بیان مفاهیم و 

سازي علمی را مفهوممیان آنها به خوبی مرجعیتروابط 
در علوم اجتماعی مدل با بیان عناصر، اجزاء و روابط . نماید

منطقی میان مفاهیم موجود در یک پدیده به نظم بخشی و 
اثربخشی یک مدل . پردازدساده سازي واقعیت اجتماعی می

وابسته به قدرت نظم دهندگی، گویایی در تبیین جنبه هاي 
ی و هماهنگی با واقعیت مبتنی بر دیدگاه انتخابی، اصل

بینی کاربردي بودن، قدرت تبیین و تشریح و پیش
. ]24و23[هاستپدیده

اي دارد، چه اینکه، چگونگی دستیابی به این مدل اهمیت ویژه
اعتبار شناخت بدست آمده، برآمده از اعتبار روشی است که 

مند و این بررسی نظام.شودبراي دستیابی به شناخت اتخاذ می
بینی یافته یک موضوع جهت توصیف، تشریح و پیشسازمان

. ]25[است که باعث شناخت علمی شده و پژوهش نام دارد
تبیین فرآیند پژوهش براي دستیابی به مدل مفهومی 

را ) دهنده آن و روابط میان آنهامفاهیم تشکیل(علمی مرجعیت
گیري، فلسفه، جهت(فرآیند تحقیق الیهدر قالب هفت 

.مراجعه نمایید]5[توانید به براي مطالعه بیشتر می-1
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رویکرد، استراتژي، هدف، افق زمانی و شیوه گردآوري 
:کنیمارائه می) هاداده

هدف عمده پژوهش ایجاد دانش و درك بهتر از پدیده مورد 
گیري سان، جهت؛ بدین)پژوهش اکتشافی(بررسی است 

از آنجا که از روش کیفی و . گرددپژوهش بنیادي معرفی می
سازي بنیادي براي پیشبرد پژوهش هوماستراتژي تئوري مف

فلسفه (گرایی بریم، پژوهش ریشه در پارادایم ساختبهره می
.]26[ددار) پژوهش

استقرائی است؛ چرا که ،رویکرد مورد استفاده با اندکی تسامح
سازي بنیادي است که استراتژي پژوهش، تئوري مفهوم

عمده این هدف . رویکردي میانه استقرا و قیاس را داراست
تئوري تبیین یک پدیده از طریق مشخص کردن عناصر کلیدي 

بندي روابط این عناصر درون بستر و آن پدیده وسپس طبقه
.فرآیند آن پدیده است

سازي پنج مرحله تا حصول نتیجه در استراتژي تئوري مفهوم
ها، تنظیم آوري دادهطرح پژوهش، جمع: بنیادي وجود دارد

فرآیند تحلیل در این . ها، مقایسه با متوندهها، تحلیل داداده
و 2، کدگذاري محوري1استراتژي، شامل سه نوع کدگذاري باز

.است4و نیز یادداشت نظري3کدگذاري انتخابی
ارکان اصلی این 7هاو قضیه6ها، مقوله5سه عنصر مفاهیم

ها، آوري و تحلیلِ همزمانِ دادهدر پی جمع. استراتژي هستند
و از کنار هم قرار گرفتن چند مفهوم، مقوله و در مفاهیم، 

نهایت با بیان روابط تعمیم یافته بین یک مقوله و مفاهیم آن و 
هاي معین و سپس طبقه بندي روابط این عناصر در بین مقوله

بستر و فرآیند آن پدیده، مدل مفهومی تبیین کننده پدیده 
. ]26و20[شودآشکار می

لیل انواع مختلف داده در استراتژي آوري و تحهمزمانی جمع
کهدهدسازي بنیادي، به پژوهشگر فرصت میتئوري مفهوم

هائی را و از کجا چه داده،بیندیشد به منظور تدوین تئوري
برداري قضاوتی نمونه). برداري قضاوتینمونه(آوري کند جمع

1- open coding
2- axial coding
3- selective coding
4- theoretical memorandum
5- concepts
6- categories
7- propositions

اي انتخاب یا نظري حاکی از آن است که موردها به گونه
ها را افزایش داده کیفیت مفاهیم و مقولهییاز سوشوند کهمی

دیگر نمونه بعدي و مسیر حرکت را مشخص يو از سو
ها با توجه به آنچه در خصوص شیوه گردآوري داده. کندمی

خواهد آمد، در پژوهش حاضر هر نمونه، به معنی مصاحبه 
نیمه رهنمودي با فردي خبره است که بر اساس معیارهاي 

. گردداهداف پژوهش به شیوه قضاوتی انتخاب میبرآمده از 
نمونه برداري در جهت تدوین تئوري ادامه یافته و با کفایت 

شود که کفایت نظري زمانی حاصل می. یابدنظري پایان می
آوري هرگونه داده، کمکی به افزایش مفاهیم در یک جمع

.اي جدید نکندمقوله یا تولید مقوله
در یک برهه زمانی گردآوري و تحلیل هادر این پژوهش، داده

ابزار گردآوري . سان، پژوهشی تک مقطعی استبدین. شودمی
اي ، مطالعات کتابخانهاطالعات شامل بررسی اسناد و مدارك

مصاحبه با نخبگان منتخب بر اساس معیارهاي برآمده از و
شماي کلی روش تحقیق را 1جدول .اهداف تحقیق است

.بیان می دارد

شماي کلی از روش تحقیق پژوهش حاضر) 1ولجد
مشخصات پژوهش حاضر هاي پژوهشالیه
بنیاديگیري پژوهشجهت

روش کیفیروش پژوهش 
گراییساختفلسفه پژوهش
استقرائیرویکرد پژوهش
سازي بنیاديتئوري مفهوماستراتژي پژوهش

اکتشافیهدف پژوهش
تک مقطعیافق زمانی
مصاحبه-بررسی اسناد و مدارك هادادهشیوه گردآوري

سازي بنیادین براي تحلیل هفت با بکارگیري تئوري مفهوم
نکته 508)با توجه به کفایت نظري بدست آمده(مصاحبه 

هاي با یاري یادداشتاین نکات. کلیدي کدگذاري شدند
در قالب بیست و پنج مفهوم نظري، در فرآیند مقایسه مستمر 

دهی میان تبیین و ارتباط. اندسازي شدهمفهومتر،انتزاعی
علمی مفاهیم، آنان را به شکل هفت مقوله در باب مرجعیت

در ادامه، به بیان هریک از مقوله ها، مفاهیم و تبیین .درآورد
.پردازیمروابط میان آنها می
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)علمیشبکه مفهومی مرجعیت(ها یافته-5
)1شکل(علمیراهبرد مرجعیت: مقوله اول1- 5

علمی به نوعی پیشگامی، برتري و اول بودن در مرجعیت
این مهم جز به داشتن راهبرد میسر . گرددعرصه علم بر می

علمی و حیطه اقدام تمرکز بر حوزه مرجع علمی با نیست؛ 
ها دارد تا بتواند با استفاده از سعی در استفاده از فرصت

به مزیت رقابتی هاي خود، مزیت نسبی خود را تبدیل قابلیت
بایستی مزیتی ) دانش و دانشمند(در محصوالت دانشگاه .کند

رقابتی وجود داشته باشد که باعث گردد در رقابت با دیگران، 
: این مقوله، داراي مفاهیمی است. آنها انتخاب شوند

تمرکز5-1-1
ماهیت راهبرد، برآمده از محدودیت منابع و محیط رقابتی 

عدم تمرکز و . کندا بر آن حاکم میاست که اصل تمرکز ر
هاي علم به معنی واگذاري هر عرصه پرداختن به همه عرصه

از علم به نهادي است که خود را در آن عرصه متمرکز 
هاي هر نهاد علمی محدود نماید؛ چرا که منابع و توانائیمی

.دهدها به او نمیبوده و امکان تمایز را در همه عرصه

زه علمیانتخاب حو5-1-2
خواهیم در چه علمی؟ چه یک انتخاب آن است که می

گرایشی؟ و حتی چه موضوعی برتر باشیم؛ گستردگی انتخاب 
ست که هر نهاد او اثر روانی حذف برخی از آنها مساله اي

علمی با چالش مواجه علمی را در دستیابی به مرجعیت
افتد یبرتري دانشگاه، گاه در یک رشته علمی اتفاق م. سازدمی

و حتی ارائه موضوعی در یک گرایش در به مرجعیت رسیدن 
.سزائی داردهدانشگاه تاثیر ب

شود هر انتخاب یک حوزه علمی توسط نهاد علمی باعث می
طالب علمی که در جستجوي آن موضوع خاص باشد، به آن 

در واقع، نهاد علمی مشهور به . نهاد علمی مراجعه نماید
آنچه بیش از همه بر انتخاب . بودهایش خواهد انتخاب

یک نهاد ) هامنابع و توانائی(هاي اثرگذار است، قابلیت
ها، انتخاب دیگري نیز پیش از بیان قابلیت. ستعلمی
.روست و آن تعیین حیطه اقدام استپیش

تعیین حیطه اقدام 5-1-3
به . گرددحیطه اقدام، از یک منظر به سطوح مرجعیت برمی

گذاري یا خواهیم  مرجع بنیادي، سیاستآیا میاین معنی که
کاربردي باشیم؟ بایستی یک نهاد علمی سطح فعالیت خود را 

از . مشخص نماید و از مقایسه خود با سطوح دیگر بپرهیزد
علمی مبنی منظري دیگر، بر اساس یکی از مفاهیم مرجعیت

گوئی به نیاز علمی، یک نهاد علمی بایستی گستره بر پاسخ
کشور ایران، منطقه، مسلمانان جهان : امِ خود را تعیین نمایداقد

یا تمامی دنیا؟ 

هااستفاده از فرصت5-1-4
اي باشد که از گونهها و تعیین حیطه اقدام بایستی بهانتخاب
ها به خوبی استفاده گردد؛ در غیر این صورت، نهاد فرصت
براي . متحمل هزینه فرصت از دست رفته خواهد شد،علمی

مثال، انتخاب سطح مرجعیت کاربردي منجر به از دست دادن 
شود؛ چرا که گذاري و بنیادي میمرجعیت در حوزه سیاست

تواند در همه سطوح نمی) هامبتنی بر قابلیت(یک نهاد علمی 
.یابدعلمی دستبه مرجعیت

هاتعیین قابلیت5-1-5
ئی و منابع یک نهاد علمی بر انتخاب حوزه علمی و توانا

به دیگر سخن، این . تعیین حیطه اقدام انتخاب اثرگذار است
اي کند یک نهاد علمی در چه حوزههاست که تعیین میقابلیت

براي مثال، . یابددست می» مرجع علمی«از علم به جایگاه 
هائی است وجود استاد در یک حوزه علمی از مهمترین قابلیت

در حقیقت، یک نهاد علمی باید . دهدکه به انتخاب جهت می
هائی را شناسائی کند که داراي مزیت نسبی است و آن حوزه

.را به مزیت رقابتی تبدیل نماید

مزیت نسبی و مزیت رقابتی5-1-6
اي است که که آمد خود پدیدهچنانعلمی آنگرچه مرجعیت

علمی نیز اما خود مرجعیتآید؛ از داشتن راهبرد بر می
توضیح بیشتر اینکه، انتخاب . تواند یک راهبرد باشدمی

مرجعیت کاربردي، یک راهبرد نیست؛ چراکه فلسفه وجودي 
دستیابی به . گرددهر دانشگاهی در این سطح تعریف می
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گذاري نیز در صورتی یک راهبرد محسوب مرجعیت سیاست
ی از مرجعیت دست یافته گردد که در سطح بنیادي به مراتبمی

هاي یک در واقع، یک نهاد علمی مرجع بایستی مزیت. باشد
طور گذاري را بهنهاد علمی در سطوح کاربردي و سیاست

نسبی داشته باشد، اما براي رسیدن به مزیت رقابتی بایستی 
.راهبرد خویش را دستیابی به مرجعیت بنیادي تعریف نماید

)مقوله محوري(علمی سطوح مرجعیت: دوممقوله2- 5
علمی داراي سطوح مختلفی است؛ بر اساس آنچه در مرجعیت

آمد، » تعیین حیطه اقدام«ذیل مفهوم » راهبرد مرجعیت«مقوله 
توان هر یک از سطوح مرجعیت را انتخاب نمود؛ این می

، »راهبرد مرجعیت«انتخاب از اقتضاي حوزه علمی در مقوله 
وجی و به تبع آن، ورودي و فرآیند در مقوله مخاطب و خر

.پذیرداثر می» نظام مرجعیت«
بندي میان این سطوح نادرست است؛ نکته در مقایسه و رتبه

اینجاست که پس از تعیین سطح دانشگاه در راهبرد مرجعیت 
بندي و مقایسه در سطح انتخابی به منظور نسبت به رتبه

.ان اقدام نمودتوالگوبرداري یا تعیین فاصله می

)ايریشه(مرجعیت بنیادي 5-2-1
هاي هاي بنیادي و حرفدر این سطح از مرجعیت، گزاره

ها، تولیدکنندگی آن اساسی تولید می شود؛ ویژگی این گزاره
هاي مسائل را در این سطح نمی توان یافت؛ اما پاسخ. است
حل ناچار از هائی است که براي تولید پاسخ و ارائه راهگزاره

در . شناسیعلم و روشمراجعه به آن هستیم، مانند فلسفه
هاي بنیادي در آن واقع، سطحی است که مطالعات و پژوهش

مرجعیت در اینجا در . گیرد که دور از عمل استصورت می
. افتدعمق حوزه علمی اتفاق می

شوند، دانشمندانی هائی که در این سطح شکوفا میانسان
اند؛ مخاطب این سطح مراکز علمی و محققین.متفکرند

دهی و اند که با اجراي فرآیند و قالبمحققین کسانی
هاي بنیادي، آنها را در جهت حل مسائل دهی به گزارهساخت

. گیرندها به کار میو تولید پاسخ و در راستاي مطلوب

)ايشاخه(گذاري مرجعیت سیاست5-2-2
ها متناسب با ها و پاسخحلدر این سطح از مرجعیت، راه

گیري آنها ها، جهتویژگی این گزاره. شودها تولید میمطلوب
حل هدایت شده تولید پاسخ و ارائه راه. به سمت اهداف است

. مانند نظام بانکداري اسالمی. افتددار اتفاق میو جهت
شوند، دانشمندانی که در این سطح شکوفا میفراديا

مرجعیت بنیادي و کاربردي بیناین سطح . ندهستگذارسیاست
برخی دانشمندان حوزه کاربردي را برگزیده، مسائل . است

کنند و برخی دیگر به سمت تحقیقات بنیادي روز را حل می
گذاري شوند؛ خالء سیاستنمیییرفته و وارد کارهاي اجرا

پردازي و اجرا با این سطح پر گري میان نظریهیعنی واسطه
.گذاري استمراکز سیاستآن،مخاطب ودشومی

هاو ارتباط آن با دیگر مقوله» راهبرد مرجعیت«تبیین مقوله ) 1شکل 

راهبرد 
مرجعیت

انتخاب حوزه 
علمی

تمرکز

استفاده از 
فرصت ها

مزیت رقابتیقابلیت ها

تعیین حیطه 
اقدام

سطوح 
مرجعیت

هویت 
مرجعیت

ویژگی 
مرجعیت

هاي دیگرمقوله
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)ايمیوه(مرجعیت کاربردي 5-2-3
ها و ها براي سوالحلها و راهدر این سطح از مرجعیت، پاسخ

وها نیستهاي روز وجود دارد؛ تفاوتی میان دانشگاهمساله
. کنندها براي پاسخ به نیازها و مسائل مردم تالش میآنهمه 

.در اینجا دانشگاه مرجع با دانشگاه مطلوب یکی است
هاي مرجعیت کاربردي، سطحی است که مطالعات و پژوهش

. که نزدیک به عمل استگیرد کاربردي در آن صورت می
. مانند رشته مدیریت که هدف آن، پرورش مدیري توانا است

از . افتدمرجعیت در اینجا در سطحِ حوزه علمی اتفاق می
اینرو، بالفعل است و موجب سرازیري حمایت و امکانات به 

شود و اثرگذاري آن در جامعه ملموس خواهد دانشگاه می
ی یهاانسان. اندطح تعریف شدهها در این سعمده دانشگاه. بود

. اندشوند، دانشمندانی کارشناسکه در این سطح شکوفا می
اند که مسائل را حل کرده و به سواالت کارشناسان کسانی

. انددهند؛ مخاطب این سطح مراکز اجرائیپاسخ می

)2شکل(علمیمحور مرجعیت: مقوله سوم3- 5
را باید برگزید علمی به تناسب هر سطح محوري در مرجعیت

یک دانشگاه، . ریزي گرددها حول آن برنامهکه همه فعالیت
ها، به ها، گروه محور و گروهبایستی دانشکده محور، دانشکده

.تناسب سطوح مرجعیت، استاد، مساله یا دانشجو محور باشند

استاد محوري5-3-1
در جائی که انتخاب راهبردي ما سطح مرجعیت بنیادي است، 

ها در دانشگاه، استاد است؛ به اوست که مامی برنامهمحور ت
از اینرو، کلیه امکانات و تسهیالت به . یابددانشگاه شهرت می

دانشجو نیز به منظور تحریک و . گرددسمت او سرازیر می
یابد؛ به بخشی و یاري به استاد در دانشگاه حضور میانگیزه

دانش دیگر سخن، رشد استاد محصول نهائی دانشگاه و 
استاد چه توانمند در . آموخته یک محصول جانبی است

گري دانشجو چه توانمند در تدریس، در مرزشکنی هدایت
.کندآفرینی میدانش، نقش

مساله محوري5-3-2
گذاري زمانی که انتخاب راهبردي ما سطح مرجعیت سیاست

گیرد؛ استاد و دانشجو هر دو در است، مساله، محور قرار می
ها طرح اند که با توجه به مطلوبها و مسائلیسوالخدمت 

ها را بر استاد و دانشجو رویکردها و فرآیند. اندیافته
علمی تر مرجعیتکنند که در سطح عمیقهائی اجرا میگزاره

. ها بازگرددبدست آمده است، تا مسیري به سمت مطلوب
دار و درمساله محوري، یعنی تولید دانش و دانشمند، جهت

راستاي حل مساله است؛ بنابراین، مسائل، شناسائی و 
ها ها متناسب با ماموریتبندي شده و پژوهشاولویت
. دگرددهی میسامان

گذاري، گروه علمی، مزیت یک در سطح مرجعیت سیاست
گروه علمی . دانشگاه نسبت به دیگر رقباي علمی خود است

زش در آن متشکل از استاد و دانشجو بوده و پژوهش و آمو
استاد توان خود را بر پژوهش متمرکز . غیر قابل انفکاك است

جذب و . شتابدکرده و در این مسیر دانشجو به یاري او می
تامین همه جانبه استاد و دانشجو به منظور حل مساله و ارائه 

پذیرد؛ هاي دانشگاه صورت میپاسخ با توجه به ماموریت
خواهی و اعتقاد به انمهمترین ویژگی استاد ودانشجو آرم

.هاي دانشگاه استماموریت

دانشجو محوري5-3-3
ها، ها و فعالیتبا انتخاب مرجعیت کاربردي، محور برنامه

از اینرو، کلیه امکانات و تسهیالت براي . دانشجو خواهد بود
. شودامکان فراغ علمی براي او فراهم می. گردداو مهیا می

به دانشجو و راهنمائی وي در استاد به منظور ارائه دانش 
در واقع، دانشجو بنیان وجود دانشگاه . یابددانشگاه حضور می

هاي به دیگر سخن، دانش آموخته حاصل تمامی تالش. است
دانشگاه است و مزیت رقابتی دانشگاه در مقایسه با دیگر 

.آیدها به حساب میدانشگاه

»مرجعیتمحور«با مقوله » مرجعیتسطوح«محوري مقولهتبیین) 2شکل 

سطح مرجعیتمحور مرجعیت
مرجعیت کاربردي---------------------- محوريدانشجو 

گذاريمرجعیت سیاست-----------------------مساله محوري
مرجعیت بنیادي-----------------------استاد محوري 
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)3شکل(علمی ویژگی مرجعیت: مقوله چهارم4- 5
علمی بدون شک عنوانی است که به برخی مرجعیت
آید، میویژگیهائی که در ذیل. ها قابلیت اطالق دارددانشگاه

:داردتمایز برمیپرده از وجه این 

سازي علمیجریان5-4-1
. حل مسائل استمرجع علمی داراي پاسخ به سواالت و راه

این سواالت و مسائل می تواند سواالت و مسائل امروز یا 
نگري سواالت و مسائل فردا باشد که مرجع علمی با آینده

کیفیت و قدرت پاسخ علمی، سهولت . بدان دست یافته است
ها از نگامی آن و نیز کثرت پاسخهو بهو سرعت ارائه

هاي مرجعیت است؛ تمامی موارد پیش گفته، حیات ویژگی
این بعد اثرگذاري مرجع در . یک محیط علمی را می سازد

. جامعه و پاسخ به نیازهاي آن است
پردازي از سوي دیگر مرجع علمی به تولید سوال با نظریه

ها ه با ارائه مطلوبلامبتنی بر مبانی فکري و تولید مس
در واقع، با پیگیري مسائل اصلی علم به مرجع . پردازدمی

حل و تولید پاسخ و راه(این هر دو . شویمعلمی رهنمون می
دهی به علم و موجب جهت) همسالتولید سوال و 

. گرددسازي علمی میجریان

اعلمیت5-4-2
. انتخابی استي علمیِ ترین نهاد در حوزهمرجع علمی، عالم

این موضوع مشتریان علم را به سوي مرجع علمی فرا 
یک نهضت جمع آوري علم در مرجع علمی . خواندمی

برپاست که تمام علم مربوط را از هر کجا و هر کسی 
مرجع علمی باید بداند در حوزه انتخابی . کندآوري میجمع

؟علم، مرز دانش کجاست؟ سواالت اساسی چیست
آوري علم، جمع شدن اساتید مبرز آن حوزه وجه دیگر جمع

دهندگان اصلی آن پرسشگران و در عین حال پاسخ(علمی 
) آوري علم و عالمجمع(این مهم . در مرجع علمی است) علم

می تواند با حضور موثر در میان شبکه مرجعیت دنیا و ارتباط 
.قوي با آنها اتفاق بیفتد

خط شکنی5-4-3
مرجع علمی با . دهدرا حرکت میمرجع علمی مرز دانش 

ها را شکسته و نوآوري برآمده از قدرت و جرات علمی، قالب
این توسعه مرزهاي دانش . دهدمرزهاي دانش را توسعه می

است که موجب جلب توجه دیگران به مرجع علمی شده، 
.گرددموجب شهرت او در یک حوزه علمی می

مفهوم مرجعیت5-4-4
یعنی دیگران باید به . رجوع است،مرجعیترکن اول مفهوم 

ها همسالها یا سواالت و حلها و راهاو مراجعه داشته، از پاسخ
یابد؛ شاخص ارجاع در اینجاست که کاربرد می. استفاده نمایند

بنابراین مرجع علمی بایستی امکان دسترسی ساده و سریعتر 
جب دیگران را به تولیدات خود فراهم آورد؛ این خود مو

البته در . گرددشناخته شدن مرجع علمی و شهرت این نهاد می
، نگهداري از تولیدات )مرجعیت بنیادي(سطحی از مرجعیت 

و عدم ارائه به دیگران براي مرجع ) هاي بنیاديگزاره(علمی 
.باقی ماندن یک مولفه مهم است

علمی، به منشا اثر بودن در جامعه در مفهومی دیگر، مرجعیت
در واقع، مرجع علمی . د علمی و اجرایی بازگشت دارددر ابعا

کند؛ مرجع علمی در اینجا بر اساس نیاز جامعه حرکت می
حل مسائل و راه) بعد نظري(بایستی پاسخ سواالت جامعه 

. را فراهم آورد) بعد عملی(جامعه 
علمی به معنی قطع وابستگی علمی در نگاهی دیگر، مرجعیت

هاي ما یش از انقالب اسالمی، دانشگاهپ. به تمدن غربی است
. کردندروي نمینه تنها پیشتاز نبودند بلکه به درستی نیز دنباله

. روها، وابسته بودند نه دنبالهدر حقیقت، دانشگاه
افزاري و تولید علم، با علمی در راستاي جنبش نرممرجعیت

. پیشتازي در حرکت علمی در پی رهائی ما از وابستگی است
)مفهوم به سوي تمدن اسالمی(

)4شکل(علمیمدیریت مرجعیت: مقوله پنجم5- 5
هاي آن علمی از نیازمنديبدون تردید اداره قدرتمند مرجعیت

است؛ این معنا در موردها با بیان برخی تاکیدات به نحو 
ها این تاکیدات و ویژگی. مورد توجه قرار گرفته استشایسته

.انددهدر مفاهیم زیر کدگذاري ش
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هاو ارتباط آن با دیگر مقوله» هاي مرجعیتویژگی«تبیین مقوله ) 3ل کش

کارائی و اثربخشی اداره5-5-1
فارغ از برنامه ریزي، بسیج منابع و امکانات، هدایت و رهبري 

علمی بایستی مرجعیتو هر آنچه در مدیریت دستیابی به 
اي کارا و اثربخش انجام پذیرد، چند نکته مورد توجه گونهبه

ها و علمی باید به نحوي باشد که پاسخاداره مرجعیت: است
ها سریع و بهنگام در اختیار مشتریان، مخاطبان و حلراه

مدیریت منابع انسانی، به روز رسانی، . کنندگان گیردمراجعه
ویژه در مورد اعضاء هیات علمی از بخشی بهارزیابی و انگیزه 

.هاي بسیار مهم این مفهوم استمولفه
مدیریت منابع مالی کارا و اثربخش و توجه به سبد تامین مالی 

گذاري بخش دانشگاه در طیفی از ارائه خدمات علمی، سرمایه
گذاري دولت تا خصوصی، اخذ هزینه از دانشجو، سرمایه

مالی دانشگاه متناسب با سطوح گذاري از منابعسرمایه
.مرجعیت نیز در ذیل این مفهوم قابل تعریف است

اختصاص مثال(تدوین نظام انگیزشی مبتنی بر تولید علم، 
ی است یهایکی از راه)بودجه متناسب با تولیدات هر دانشکده

هاي ایجاد رویه. آیدعلمی بکار میکه در مدیریت مرجعیت
هاست؛ ترین مولفهوهش از مهمسهل در حوزه آموزش و پژ

تواند مجري ویژه در محیط علمی نمینیروي انسانی بهزیرا
. یکسري قواعد و قوانین غیرقابل انعطاف باشد

ساختار سازمانی نهاد علمی مبتنی بر تفویض اختیار شکل 
رویم، هرچه به سمت قاعده هرم سازمانی می.استگرفته

رویم نظارت سمت قله میو هرچه به است اختیارات بیشتر 
.پذیردتر صورت میقوي

ايیادگیري دومرحله5-5-2
بر ارزیابی میزان دستیابی به اهداف و نیز آگاهی مبتنیاتتغییر

از انتخاب هدفی اشتباه، پذیرش و تغییر اهداف متناسب با 
علمی، از ناکارآمدي مسیر طی شده به سوي جایگاه مرجعیت

.علمی استمدیریت مرجعیتمفاهیم اثرگذار در 

چابکی و انعطاف پذیري5-5-3
ه با هکه نهاد مرجع علمی در مواجستچابکی بدین معنا

پذیري انعطاف.تغییرات محیطی به سرعت خود را تطبیق دهد
مهمترین تجلی . گرددبه فرآیندهاي درونی نهاد برمینیز 

هايِ انجام برنامهها و پذیري در ساختار، قوانین، فرآیندانعطاف
این موضوع به معناي احترام به نیروي انسانی . هاستفعالیت

.بخشی به او نیز هستو انگیزه
پذیري در استقالل همه جانبه عرصه دیگر بروز این انعطاف

براي مثال استقالل مالی . هاي علمی استدانشکده و گروه
دهد که فرآیند اخذ دانشکده این توان را به مدیریت می

را که اغلب داراي بار مالی است به سرعت طی نماید؛ تصمیم

ویژگی 
مرجعیت

سازي جریان
علمی

مفهوم مرجعیتاعلمیت

خط شکنی

هویت 
مرجعیت

هاي دیگرمقوله
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گیري در مصداقی دیگر از این مفهوم، استقالل در تصمیم
وقتی تمامی تصمیمات در مورد . خصوص دانشجو است

شود، نزدیکی به دانشجو و دانشجو در گروه علمی اتخاذ می
تصویر همه جانبه از او، در اذهان تصمیم گیرندگان، اثربخشی 

.سازدیم را دو صدچندان میتصم

)5شکل(علمینظام مرجعیت: مقوله ششم6- 5
را از دیدگاه توان آنست که میاعلمی پدیده ايمرجعیت

از این دیدگاه هر . سیستمی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد
اي داراي ورودي، فرآیند، خروجی و بازخور است؛ از پدیده

در قالب » علمیمرجعیتمدیریت «آنجا که باز خور را در 
اي لحاظ نمودیم، از منظر ارزیابی و یادگیري دو مرحله

علمی را به سیستمی، ورودي، خروجی و فرآیند مرجعیت
.دهیممورد بررسی قرار می

علمیخروجی نظام مرجعیت5-6-1
کنندگان به مرجع علمی اینکه مشتریان و مخاطبان و مراجعه

مهمی است؛ چرا که در چه کسانی هستند، مساله بسیار 
علمی، کارکرد خروجی مورد توجه است و آن اینکه مرجعیت
خواستار آن باشند، به آن عکس العمل ) مخاطبان(دیگران 

و » راهبرد مرجعیت«تعیین مخاطب راهی از مقوله . نشان دهند
به این » سطوح مرجعیت«و مقوله » تعیین حیطه اقدام«مفهوم 

.کندمفهوم باز می

نهاد علمی چه کسانی هستند؟ مراکز اجرائی، مراکز مخاطب 
اگر ). حیث عمودي(سیاستگذاري، یا مراکز علمی و تحقیقاتی

خروجی در نسبت با مشتري تعریف نگردد، گاه آنقدر 
در عمق خواهد بود که به کار ) دانش و دانشمند(خروجی 

ست که مورد توجه محافل علمی اآنقدر کاربرديآید یا نمی
استايگونهاین به معنی تولید علم و عالم به. گیردیقرار نم
انتخاب . (اي منتظر محصوالت یک نهاد علمی باشندکه عده

آنی یا (چراکه، هدف از علم، رفع نیاز جامعه ) سطح مرجعیت
.گیرداست و همین نیاز است که مبناي مراجعه قرار می) آتی

کشد، ان میاین موضوع پاي تعیین حیطه اقدام را نیز به می
اي باشد؟ کشور یعنی نهاد علمی در پی نیازهاي چه گستره
با ). حیث افقی(ایران، منطقه، مسلمانان جهان یا تمامی دنیا

آنچه از (انتخاب حیطه اقدام، ضمن پیمایش محیطی، نیازها 
) یابدنبودش جامعه در رنج است یا از بودش جامعه ارتقا می

ها، بر بندي براساس قابلیتتشوند، پس از اولویشناسائی می
.ها تمرکز نمائیماولویت

نکته مهم دیگر در خروجی یک نهاد علمی، تعیین هویت آن 
اینکه در نهایت . مبتنی بر رسالت و ماموریت نهاد علمی است

کاربردي، (خروجی دانشگاه در یکی از سه سطح عمودي 
و در گستره افقی انتخابی مورد ) گذاري، بنیاديسیاست

ستفاده قرار بگیرد،  نیز زمانی اهمیت دارد که خروجی با ا
.فرد آن نهاد علمی لحاظ گرددههویت منحصرب

علمیبرخی مفاهیم مدیریت مرجعیت

علمیعمق مرجعیت
سبد تامین مالیانعطاف پذیريچابکی

مرجعیت کاربرديکم      

گذاريمرجعیت سیاست

مرجعیت بنیاديزیاد        

زیاد

کم

کم

زیاد

درآمد از بیرون

)دولتی یا داخلی(گذاريسرمایه

»سطوح مرجعیت«در ارتباط با مقوله محوري» علمیمدیریت مرجعیت«تبیین برخی مفاهیم مقوله ) 4شکل 
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در واقع، زمانی در یکی از سه سطح عمودي و گستره افقی 
انتخابی، مرجع خواهیم بود که خروجی با هویت نهاد علمی 

در واقع، نام تجاري نهاد علمی بایستی بر . بکار گرفته شود
باشد تا ارجاع به محصول به ) دانش یا دانشمند(محصوالتش 
.)مقوله هویت مرجعیت(ه نهاد تلقی شودمثابه ارجاع ب

علمیورودي نظام مرجعیت5-6-2
هاي آن قابل بر اساس انتخاب خروجی، ورودي و ویژگی

توان ورودي را به دیدگاه ما نسبت به می. تعریف است
دانشگاه بر اساس انتخاب راهبرديِ سطوح مرجعیت نسبت 

دانشگاه بر اساس به دیگر سخن، نگاه خود را به ورودي . داد
،به این شکل که در دانشگاه. سطوح مرجعیت تغییر دهیم

دانشجو، راورودي) که دانشجو محور است(کاربرديطبقه
را ورودي ) که مساله محور است(گذاري در طبقه سیاست

ورودي را ) که استاد محور است(مساله و در طبقه بنیادي 
ا این ورودي طراحی کنیم و فرآیندها متناسب باستاد فرض می

دانش و دانشمند در سه سطح (کرده تا به خروجی مورد نظر 
.یابیمدست) گذاري و بنیاديکاربردي، سیاست

علمی مفهومی کلیدي است، گزینش در ورودي نظام مرجعیت
طالب، داراي (نیروي انسانی این سیستم بایستی عالقمند 

سی که نهاد ک. و مستعد باشد) ناپذیرانگیزه درونی، خستگی
علمی را آگاهانه انتخاب کند و نهاد علمی نیز او را آگاهانه 
انتخاب نماید؛ فرآیند این انتخاب آگاهانه دو طرفه به این 
شکل که هر دو طی یک دوره زمانی همدیگر را رصد کرده 

.باشند یا ورودي تربیت شده همین سیستم باشد

علمیفرآیند نظام مرجعیت5-6-3
این خود . کننده فرآیند استو خروجی تعیینخاب وروديتنا

نیز به تناسب سطوح مرجعیت متفاوت به تفاوت ورودي و 
:خروجی است

سه سطح یکی از،اول، دانشگاه متناسب با ورودي و خروجی
، )فرآیند تولید دانش کاربردي و دانشمند کارشناس(کاربردي
انشمند گذارانه و دفرآیند تولید دانش سیاست(گذاريسیاست

فرآیند تولید دانش بنیادي و دانشمند (، بنیادي)گذارسیاست
.، را انتخاب نماید)متفکر

هاي متوالی تواند در دورهاین انتخاب، همیشگی نیست و می
هاي هاي بنیادي ریشه گزارهاز آنجا که گزاره. انجام پذیرد

اند، ايهاي میوهاي براي گزارهگذارانه، و آنها شاخهسیاست
هاي بنیادي و رسیدن به گام اول و اساسی تولید گزاره

اي از چند گزاره البته هر گزاره میوه. مرجعیت بنیادي است
هاي گیرد و در حقیقت منشاء تولید گزارهبنیادین شکل می

.هاستبنیادي همان شیرینی میوه
گذارانه و مرجعیت بدین سان، از آنجا که مرجعیت سیاست

مرجعیت بنیادي بازگشت دارند، انتخاب کاربردي هر دو به 
چه اینکه در معناي . حقیقی و درست مرجعیت بنیادي است

اما در حقیقت، مرجعیت، . لفظی هر سه سطح مرجعیت است
. اي بودن انصراف داردبه ریشه

دوم، دانشگاه به سه طبقه تقسیم گردد؛ زمانی که خروجی در 
ري که دانش گردد به طوسطح مرجعیت کاربردي تعریف می

کاربردي و دانشمند، کارشناس است فرآیند کاربردي و 
تواند هاي این فرآیند میرویش. شودمیپرور انتخابکارشناس

گذارانه و گذاري، دانش سیاستدر سطح مرجعیت سیاست
هاي فرآیند دوم گذار را شکل دهند و رویشدانشمند سیاست

ور، دانش بنیادي در سطح مرجعیت بنیادي با فرآیندي متفکرپر
اي این سه فرآیند طی هم برنامه. گردندو دانشمندي متفکر

گذار و رویش آنها ها سیاستپرورش کارشناس، رویش(قوي 
عکس این فرآیند .دهدرا براي دانشگاه شکل می) متفکر

آنها گذار و ریزشها سیاستپرورش متفکر، ریزش(
.شودبراي یک دانشگاه توصیه نمی) کارشناس

علمیهویت مرجعیت: هفتممقوله7- 5
اجتماعی دانشگاه -علمی در بستر فرهنگیهویت مرجعیت

تمدن اسالمی بر مدار ایمان و، بازگشت به معارف اسالمی
از جایگاه ردیگر نهادهاي علمی نیز براي اح. است

همین زیراعلمی ناچار از تعیین هویت هستند؛ مرجعیت
.سازدهادهاي علمی متمایز میکه آنان را از دیگرنهویت است
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هابا دیگر مقوله» علمینظام مرجعیت«تبیین مقوله ) 5شکل 

مداريایمان5-7-1
در طی فرآیند بایستی تدابیري اندیشیده شود که تزکیه و 

مقدم بر آموزش و پژوهش یا به قدرت آن در ، تهذیب
به اسالمیدانشگاه اجرا گردد، چه اینکه هویت دانشگاه 

.شودمداري و همراهی تزکیه و تعلیم تعیین میدین
ايعلمی معرفتی شبکهتوضیح بیشتر اینکه، علم در مرجعیت

ست که هویت جمعی داشته، از کیفیات نفسانیه و متعلق ا
است و زمانی که با او خداوندخاستگاه علم . روح است

ارتباط برقرار شود، معرفت به حقیقت پدیده، ماندگار و نافع 
خواهند به معرفت دامن بنابراین، کسانی که می. افتداتفاق می

بزنند، حرکتی رو به جلو داشته باشند، بایستی با او ارتباط 
.کنیمداشته باشند؛ ما از این ارتباط با نام ایمان یاد می

ازگشت به معارف اسالمیب5-7-2
علم منبع پرگوهري در عرصه،معارف اسالمی به ویژه قرآن

. خواهد بودرقابتی ی، مزیتاست که اگر به خوبی درك شود
تصویر جامعی ماعلمی این است که دانشگاههویت مرجعیت

هاي انتخابی علم در مقام نظر ارائه از تعالیم اسالم در عرصه
مبتنی بر بازگشت علوم به معارف ،پارادایم علمِ دینی.دهد

. گرددالهی تعریف می

به سوي تمدن اسالمی5-7-3
علمی در راستاي جنبش نرم افزاري و تولید علم و مرجعیت

ما پیش از انقالب به دیگران وابسته . سازي استمقدمه تمدن

. بودیم و شریان اصلی وابستگی ما، وابستگی علمی بود
ها، علم است، بنیان همه که پایه همه قدرتنانهمچ

انقالب اسالمی این ادعا را دارد که . ها هم نیزوابستگی
تواند روي پاي خود ایستاده و یک تمدن اسالمی را بر پا می

سازد؛ نهضت علمی به دنبال این خودباوري شکل گرفته 
خواهد ما را از وابستگی برهاند به علمی میمرجعیت. است
ي که ما آغازگر حرکت علمی باشیم و دیگران پیرو ما طور

علمی این است که دانشگاه تصویر هویت مرجعیت. باشند
.جامعی از تمدن اسالمی در مقام عمل ارائه دهد

بحث و نتیجه گیري-6
هدف پژوهش حاضر، کسب شناخت از ابعاد و جنبه هاي 

سوي عنوان پیش نیاز حرکت به علمی بهگوناگون مرجعیت
شک این مهم با ایجاد درکی مشترك منجر به بی. آن است

تعهد جمعی به همراه بصیرت و انگیزه در تحقق 
به این منظور، ضمن واکاوي .علمی خواهد شدمرجعیت

ها در این هاي حاصل از مصاحبهعلمی، دادهعبارت مرجعیت
. سازي بنیادي تحلیل گردیدعرصه به شیوه تئوري مفهوم

ن روش، منجر به شناسایی پدیده در یک مدل بکارگیري ای
است که متناظر با ) مفاهیم و روابط میان آنها(مفهومی 

. خواست ما از پژوهش درباره مرجعیت علمی است
اي از هاي این پژوهش، مرجعیت علمی شبکهبر اساس یافته

مفاهیم است که در قالب هفت مقوله و بیست و پنج مفهوم 
سازي و به گفتمانپردازيمفهومین ا. قابل بازشناسی است

رساند؛ چه اینکه مفاهیم، اندیشه در این حوزه یاري می
برخی از این مفاهیم . اندواحدهاي اولیه تفکر در یک موضوع

آمده است؛ چارچوب 6شکل و ربط آن با مقوله محوري در 
ارائه 7شکل علمی در نگاهی جامع در مفهومی مرجعیت

شود هر نهاد علمی با تشکیل کمیته پیشنهاد می. گرددمی
راهبري، ضمن تعیین سطح مرجعیت، نسبت به بازتعریف 

هاي گوناگون، اقدام و فرآیندهاي موجود در آن خود از جنبه
.نهاد علمی را بازمهندسی نماید

راهبرد 
مرجعیت

وروديفرآیند خروجی

هویت 
مرجعیت

نظام مرجعیت علمی

سطوح 
مرجعیت
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تبیین برخی مفاهیم و ربط آنها با مقوله محوري) 6شکل 

علمیمدل مفهومی مرجعیت) 7شکل 

هویت سطوح

راهبرد

مرجعیت علمی

محورنظام

مدیریت

ویژگی

کاربردي-
گذاريسیاست-
بنیادي-

بازگشت به معارف اسالمی-
مداريایمان-
به سوي تمدن اسالمی-

دانشجو-
مساله-
استاد-

ورودي-
فرآیند-
خروجی-

چابکی و -
پذیريانعطاف

ايیادگیري دو مرحله-
کارائی و اثربخشی-

سازي علمیجریان-
اعلمیت-
مفهوم مرجعیت-
خط شکنی-

تمرکز-
انتخاب حوزه علمی-
تعیین حیطه اقدام-
قابلیت هاتعیین -
مزیت نسبی و مزیت -

رقابتی
هااستفاده از فرصت-

بنیادي....................................گذاريسیاست................کاربردي......:سطوح مرجعیت علمی
استاد.................................................مساله.................دانشجو.......:محور مرجعیت علمی

نظري...............................تلفیق نظر و عمل....................عملی..........................:نوع دانش
متفکر......................................گذارسیاست..............کارشناس.....................: نوع دانشمند

مراکز علمی.............................گذارمراکز سیاست........مراکز اجرائی.............................:مخاطب
پذیرانعطاف............................................................................چابک..................:ویژگی ساختار

گذاري درونیسرمایه...............................................................درآمد از بیرون.........................:تامین مالی
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