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Abstract 

The scientific authority has been noted by, 

Iran's, national policy documents and appeared 

in science policymakers' orations however 

there is no consensus on definition and 

indicators to evaluate it. Previous studies tried 

to dedicate a comprehensive definition but 

there is no common image of the concept of 

scientific authority. This research aimed to 

discuss different aspects of the concept of 

scientific authority based on a qualitative 

research method using experts' judgments (a 

selection of Iranian scientists affiliated with 

the Ministry of Science, Research and 

Technology who are listed in ESI 1% and the 

annual ISC list). Semi-structured interviews 

and content analysis were implemented to 

present a definition of scientific authority and 

characteristics to identify a person or system 

with authority in science. Moreover, major 

challenges as initiators of the science and 

technology policymaking process were 

identified and prioritized. Findings showed it 

could be claimed that for evolving concepts, 

such as scientific authority, which are context 

dependent lack of a consensus definition is not 
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a defect, but the best explanations are expected 

to present by research communities. 

Moreover, it has been revealed that scientific 

authority emerged at both individual and 

institutional levels that can facilitate national 

scientific development if they interact 

systematically. Also, findings showed 

reinforcing communication networks and 

respond to the society stabilize the scientific 

authority. 
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 پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري

 

 1401 پایيز، 3، شماره پانزدهم سال

 

 مقاله پژوهشی

 منظر سرآمدان  از رانیا یعلم تیمرجع یهاچالش و هایژگیو

 3لوامينميترا  ،2فرشته ميرزارسولی، *1رضا حافظی

  .گروه مطالعات آینده علم و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور، تهران، ایراناستادیار،  -1

   .، ایرانتهران ،يدانشگاه عالمه طباطبائ ،یفناور تیریکارشناس ارشد مد -2

  ، ایران.تهران ،يدانشگاه عالمه طباطبائ ،یفناور تیریمد  دانشجوی دکتری -3

 دهيچك

نشده است.  نییصورت شفاف تبآن به يابیارز یهااست که شاخص یعلم و فناور گذاراناستیس یهايو سخنران يواژگان اسناد باالدست دیاز کل يعلم تیمرجع

 کیتالش شده با انجام  مقاله نیوجود ندارد. در ا رانیا يعلم تیاز مرجع ياجماع مورد يذهن ریکماکان تصو کنی، لشدهانجام نهیزم نیدر ا یيهاپژوهش اگرچه

صاحبه يو مبتن يفیپژوهش ک شمندان  م ضو)با منتخب دان سل یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق يعلمئتیه ع شور از علوم، ن شتهسرآمد ک ختلف م یهاها و ر

 تحقیق،وش . رردیقرار گ يمفهوم موردبررس نیعلوم جهان اسالم( ابعاد ا یاستناد گاهیساالنه پا ستیو ل یآ-اِس-یدرصد برتر ا کی ستیشده بر اساس لانتخاب

صاحبه ست. در اآن یمحتوا لیو تحل افتهیساختار مهین یهام س فیتعار با سهیمقا دراز منظر جامعه خبرگان  يعلم تیمرجع مفهومپژوهش  نیها بوده ا  وممر

ان موانع عنوبه یدیکل یهاعالوه، چالشهقرار گرفتند. ب يموردبررسیی يعلم تیو شییناخت مرجع يابیارز یهاشییاخص و گرفت قرار موضییو  پیشییینه از برگرفته

 همچون يمیمفاه فیابهام در تعر وجود دهدينشیان م نتایجبرشیمرده شیدند.  یعلم و فناور یگذاراسیتیسی نیعنوان نقطه آغازبه يعلم تیبه مرجع يابیدسیت

شرا يتابع ونبوده  صهینق کیدارند  يتکامل يژگیو که يعلم تیمرجع سعه علم طیاز  ستر تو ست.  یهادر حوزه يو ب شد مف عالوههبمختلف ا شان داده  هوم ن

 تی. بعالوه مرجعانجامندیبدر علم  تیمرجع لیبه تسییه تواننديم مندنظام يارتباط دردو  نیبوده و ا يبررسییقابل یو نهاد یدر هر دو سییطف فرد يعلم تیمرجع

 . شد خواهد تیتثب جامعه یازهایو در پاسخ به ن یدر شبکه همکار يعلم

 .رانیا ،يآموزش عال قات،یعلوم و تحق یگذاراستیس ،یتوسعه علم و فناور ،يعلم تیمرجع: هاكليدواژه

 شود:برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي
Hafezi, R., MirzaRasouli, F. & Aminlou, M. (2022). An Essay on Scientific Authority: from the Perspective of a 

Selected Pre-eminent Iranian Scientist. Journal of Science & Technology Policy, 15(3), 29-40. {In Persian}.  

DOI: 10.22034/jstp.2022.13956

 دمهمق -1
تناوب به «1يعلم تیمرجع» عبارت ریاخ سال چند يط

آن بر  هیبوده و سا یعلم و فناور گذاراناستیموردتوجه س

در  تیمرجع واژهمشاهده است. قابل زیکشور ن ياسناد باالدست

 تیشده و غالباً در اذهان، بر مرجع دهیتن رانیا خیتاروپود تار

( 1مترادف با ) ت،یداللت دارد. در لغتنامه دهخدا مرجع ينید

( مرجع 3بودن و ) گرانی( محل مراجعه د2مورد رجو  بودن، )

                                                 
DOI: 10.22034/jstp.2022.13956 

 hafezi@nrisp.ac.ir :دار مكاتباتنویسنده عهده *

 نکهیا تیشده است. نکته حائز اهمبودن در نظر گرفته دیتقل

در  «ينید تیمرجع»از  یاندهیرا نما تیمرجعواژه مورد سوم 

 «يعلم تیمرجع» بیترک ریدهه اخ ي. اما ط2نظر گرفته است

 ریاخ یهادر سال ومورداشاره بوده  يعلم یهادر اجتما  ژهیوبه

ها و مؤسسات دانشگاه ياصل هایتیمأمور یکي از عنوانبه

  برشمرده شده است. يپژوهش

1 Scientific Authority 
 این نكته در فرهنگ عمید نیز مورداشاره قرارگرفته است. 2
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 حثمورد ب یامسئله بلکه ران،یتنها در انه يو نفوذ علم اعتبار

اعتبار و نفوذ . [1-3]است  يالمللنیب يعلم یهااجتما  در

در جامعه علمي و « يعلم تیمرجع» علمي که تحت عنوان

موردتوجه  زین ترشیپ شود،ی شناخته ميگذاراستیس

آن به  تیبا محور زین يقرارگرفته و مقاالت يرانیپژوهشگران ا

عنوان نمونه کوشازاده و همکاران در است. به دهیچاپ رس

 تیمرجع یهايژگیو برشمردن و یيپژوهش خود به شناسا

 يپژوهش که با روش دلف آن. در [4]دانشگاه پرداختند  يعلم

 شیشده پاالاستخراج نیخبره انجام شد مضام 15و مشارکت 

و  تیترب بیکه به ترت شداعالم  یریگجهیعنوان نتو به هشد

و  ،يو فرامل يوجود شبکه مل ،يانسان هیسرما یتوانمندساز

و توازن در هرم اعضاء بر  يعلمئتیدر جذب اعضاء ه تیفیک

 .دارند را ریتأث نیشتریب دانشگاه يعلم تیمرجع

مشابه پژوهش حاضر، تابان و همکاران تالش  یامطالعه در

ر ب رانیا يدر آموزش عال يعلم تیمرجع یبرا یيدند الگوکر

 لینفر( و تحل 10) شمندانیاند نامهياساس مطالعه زندگ

 انیپژوهش نشان داد که در م نیا [5]مضمون ارائه دهند 

در رشد فرد  يساسا یامؤلفه کیمختلف که هر نیمضام

 دیجد يعلم یهاطیبوده است، تجربه مح يعنوان مرجع علمبه

و  ياسیس زشیو در مقابل برانگ ریتأث نیشتریب ،یریادگیو 

ه جامع يابیاثر را در دست زانیم نیکمتر يتیحما-یدستور

 نیا نقد در البتهاند. داشته يعلم تیموردمطالعه به مرجع

 بخش و يعموم مطالبه زمان گذر با کرد ادعا توانيم پژوهش

و مفهوم  [6] شده گذشته از متفاوت علم نهاد از صنعت

يبوده است لذا، نه م ریین دستخوش تغدرگذر زما تیمرجع

کرد و  هیکشور توص يکنون تیوضع ینسخه گذشته را برا توان

 یفرد يعلم تیامروز مرجع یارهایبا مع توانيعکس نمرب زین

 طیتابع شرا يعلم تیمرجع رسديم. به نظر دیدرگذشته را سنج

 فیحص یگذاراستیسنهاد علم و  بستر ژهیوخود و به يرامونیپ

مفهوم است. در  نیبودن ا يدهنده تکاملاست که نشان

 يیو همکاران نشان دادند که شناسا يزدانیمشابه،  یریگجهینت

 تر،قیقد يفیدر کشور به تعر يعلم تیمرجع يبستر گفتمان

ه ب لین ریدر مس یهدفمندتر یزیرو برنامه يعلم یریگاندازه

 . [7] دیخواهد انجام يعلم تیمرجع

 موردتوجه بوده ژهیو طوربه زین يپزشکدر علوم يعلم تیمرجع

شده که از آن انجام نهیزم نیدر ا یو مرور يو مطالعات اکتشاف

و همکاران در باب  یمحمود یبه مطالعه مرور توانيدسته م

 يدر دانشگاه علوم پزشک يعلم تیمحور و مرجعدانش یرهبر

 یمقدم و همکاران باهدف ارائه الگو ينیو پژوهش حس [8]

 ياشاره کرد. برخ [9] يعلم تیمرجع ریدر مس ینگارندهیآ

در  يعلم تیبالقوه مرجع یهاحوزه يبه بررس زیمطالعات ن

 .[10]پرداختند  يعلوم پزشک یهادانشگاه

و همکاران به  یمتأخر، سعدآباد یهااز پژوهش يکی در

 اناتیآن ب يپرداختند که ط يعلم تیمرجع یهامؤلفه يبازشناس

شدند و  يمورد( بررس 7) يدانشگاه یهاو پژوهش یرهبر

 يدلف یندیمحتوا در فرآ لیو تحل یکدگذار جهیدرنت یهاافتهی

 هاافتهی. [11]گذاشته شد  يو دانشگاه یيخبره اجرا 62به آراء 

د. مقاله منعکس ش نیحاصل از آن در ا جیو نتا لیبعد تحل 5در 

مشابه کمتر  یهاپژوهش و پژوهش نیکه در ا یااما نکته

-ياجتماع تردر بس تیواژه مرجع نکهیموردتوجه بوده، ا

ر د يعلم تیبه خود گرفته و لزومًا مرجع یيما معنا يفرهنگ

 يصورت تکاملبه توانديو م نشدهفیچارچوب تعر نیا

. آنچه ردیبه خود بگ يطیبر اقتضائات مح يو مبتن ایپو يمفهوم

سؤال پژوهش و  کنديم زیمتما انینیشیپژوهش را از پ نیا

صورت خاص بر سرآمدان است که به يجامعه متفاوت خبرگان

به مفهوم  ستایو نه ا ایپو يمتمرکزشده است و نگاه يعلم

 .دارد يعلم تیمرجع

که با هدف  شوديارائه م يبر مطالعات یمرور بند بعدی در

 .اندو منتشر شده يطراح يعلم تیشناخت ابعاد مرجع

 

 پژوهش نهيشيپ -2 

 1جدول  نیشیپ یهااز پژوهش یریارائه تصو منظوربه

را  يعلم تیاز مقاالت مرتبط با موضو  مرجع یاخالصه

در مطالعات پیشین تصویری از  و ارائه نموده است. یبندجمع

که بر پیشتازی در عرصه علم و  شدهارائهمرجعیت علمي 

 ،16 ،8]در راستای یک برنامه ملي  [15 ،14 ،10 ،7]فناوری 

 برداری از منابع کشوربهره»مرجعیت علمي به  :دارند دیتأک [20

رفع نیازهای جامعه و در  باهدفبرای تولید و پیشتازی در علم 

تعبیر شده است. پژوهش حاضر « راستای اسناد راهبردی کشور

 های آن از منظر منتخبيبه مطالعه ابعاد مرجعیت علمي و ویژگي

ن پیشینه به آزمو ادغام ایناز سرآمدان کشور پرداخته و نتیجه 

 شود.گذاشته مي
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 1400 تا 1390 زمان بازه در منتشرشده نيشيپ مطالعات منتخب خالصه (1جدول

 مرجع يعلم تیمرجع به لین یراستا در/راهبردها هاافتهی پژوهش روش سؤاالت پژوهش/ اهداف انتشار سال

و  يعلم تیمرجع یهاو مؤلفه میمفاه نییتب 1390

شده  يمدل، سع کیها در روابط آن زین

 يعلم تیمرجع یيمعنا شبکه يهمپوشان

 استخراج شود.

 و یاکتابخانه مطالعات

 نخبگان با مصاحبه

 منتخب

ست ا میاز مفاه یاشبکه يعلم تیپژوهش، مرجع نیا یهاافتهی اساس بر

نظام و  ت،یریمد ،يژگیمقوله )راهبرد، سطوح، محور، و 7که در قالب 

 است يبازشناسمفهوم قابل 25( و يعلم تیمرجع تیهو

[12] 

منظور به يعلم تیمرجع یپردازمفهوم 1391

 معادل يبررس و جامع فیتعر کی به يابیدست

 نیالت فرهنگ در آن

 گروه و قیعم مصاحبه

 يکانون

- [13] 

 یدر جمهور يعلم تیمرجع یالگو یيشناسا 1394

مقام معظم  اناتیبر اساس ب رانیا ياسالم

 یرهبر

و  ادیداده بن هینظر

مند نظام افتیره

 نیاستراوس و کورب

به جانهمه شرفتیپ که است یندیفرآ ،يعلم تیمرجع سمت به حرکت

 لیکو تش يمل عزت ،يمل اقتدار ،یاقتصاد رشد و ينیآفر ثروت کشور،

 به همراه خواهد داشت را يتمدن اسالم

[14] 

 آموزش در يعلم تیمرجع یفرایند مدل 1395

 است؟ چگونه ایران يعال

 يعلم تیمرجع فرایند ابعاد و هايژگیو

 ست؟یچ

 هیاول مدل به يابیدست

 اب يعلم تیمرجع فرایند

 يفیک لیتحل از استفاده

 زا استفاده و بوده مقوالت

-آزمون یبرا پرسشنامه

 يکم یها

 يعلم مدیران یسازآگاه و هیتوج یبرا مناسب ياتیعمل یهابرنامه انجام

 نارهایسم یبرگزار طریق از شایسته پژوهاندانشتبع آن همه به و کشور

 يعلم یهاانجمن و مجالت و

[5] 

 ؟اندکدم يعلم تیمرجع یهامؤلفه نیترمهم 1395

 ؟اندکدم يعلم تیمرجع یهاسازه

 و راهبردی ،یاواسطه ،یانهیزم ،يعلّ عوامل

 تیمرجع تحقق در انتظار مورد یامدهایپ

 ؟اندکدم يعلم

سالمت  ،یيگرامحوری شامل اخالق دهیعنوان پدبه يعمل تیمرجع ادیبن داده هینظر

 فردی است تیو خالق يدرون زشیمهارت، نگرش، انگ ،يو روان يروح

[15] 

 به لین یبرا ،یرهبر اناتیب اساس بر 1397

مدنظر  دیبا یيراهبردها چه يعلم تیمرجع

 رد؟یگ قرار

 از کیکدام کشور، يعلم خبرگانازنظر 

 تیاهم از يعلم تیمرجع به لین یراهبردها

 ؟ است برخوردار یباالتر

 از کیکدام کشور، يعلمحوزه  خبرگانازنظر 

 نیشتریب يعلم تیمرجع به لین یراهبردها

 دارد؟ راهبرد آن شدن ياتیعمل با را فاصله

 عملکرد زانیم و تیاهم مؤلفه دو بیترک در

 یازهاین اساس برها آن از کیکدام راهبردها

 دارد؟ قرار یباالتر تیاولو در کشور، امروز

 ،"علم دیو تول یافزارنرمنهضت "، "دانشگاه و حوزهوحدت " یراهبردها ادیبن داده هینظر

 نیرتمهم "تیو ترب میتحول در نظام تعل"و  "وپرورشتحول در آموزش"

 شدند، یيراهبردها شناسا

جذب و "و  "يعرصه علم مندنظام تیریمد" یراهبردها هاآن از پس

سوم  یو راهبردها ابندیادامه  يتوجه کنون زانیبا م دیبا "نخبگان تیحما

و  "يعلم يپلماسیو د يتبادل علم"و  "علوم یساز ياسالم "شامل 

، "يدانشگاه اسالم سیتأس"، "هیتحول در حوزه علم" یراهبردها تیدرنها

شاگرد  ياز غرب ول یریادگی"، "يشیآزاداند"، "يعلم یساز گفتمان"

 "یعلم و فناور یسازیو تجار انیبندانش یهاشرکت سیتأس"و  "نماندن

 .شونديچهارم را شامل م تیاولو یدارا یراهبردها

[16] 

 تیمرجع بر مؤثر( يفرع و ي)اصل عوامل 1398

 دانشگاه)موردمطالعه:  دانشگاه يعلم

 ست؟یچ(   رضا امام يالمللنیب

 و یاکتابخانه مطالعه

 نیمضام لیتحل

 یساختار-يتیریمد -2 یانهیزم -1شامل:  تیاولو بیبه ترت يعامل اصل 5

 .شدند یيشناسا يانسان هیسرما -5 يپژوهش -4 يآموزش -3

[4] 

 يدر دانشگاه علوم پزشک توانيچگونه م 1398

 کرد؟ دایدست پ يعلم تیبه مرجع النیگ

 ،يقیتطب و یاسناد مطالعه

 امهپرسشن و خبرگان پانل

 برخط

 يلمع تیمرجع و یسرآمد به يابیدست یهاتیاولو نییتعداده شد  نشان

 يمعج اراده و خواست یریگشکل و نانیآفرنقش يتمام مشارکت مستلزم

 دانشگاه از خارج و داخل در يگفتمان به آن کردن لیتبد و دانشگاه در

 است

[9] 

نظور مبه رانیا يعلم تیمرجع گفتمان لیتحل 1399

 یواحدها نیب ارتباط ها،شهیر یيشناسا

 آن ياسیس و ياجتماع بستر لیتحل و یيمعنا

 یگفتمان انتقاد لیتحل

 نورمن فرکالف

 شد، يبررس نییتب و ریتفس متن، سطف سه در معاصر گفتمان

 به منجر که بود مرکب و ساده کد 1232 بر مشتمل مطالعه نیا یهاافتهی

 گشت يگفتمان یبندکرهیپ و يگفتمان تم 40 انتزا 

[7] 

و  ینفع )علم، فناور یچهارچوب معمار 1399

 يبه مرجعیت علم يابیمنظور دست( بهینوآور

 کدام است؟

 ،یاکتابخانه مطالعه

 يدلف و مصاحبه

 اتمقرر ر،یتداب ن،یقوان ،يکل یهااستیس" و "نفع یهانقش" یهاگویه

 گویه و همیتا میزان بیشترین یدارا "نفع با مرتبط يباالدست اسناد ریسا و

[17] 
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 یمعمار چهارچوب در اهمیت کمترین  "يقیو مطالعات تطب يافق مکان"

 ستدارا را نفع

 دهندهلیتشک یهامؤلفه يبازشناس و نییتب 1399

 يعلم تیمرجع مفهوم

 و یامطالعه کتابخانه

 مصاحبه

د ش یيشناسا "يعلم تیمرجع"بعد ناظر  بر مفهوم  5 قالب در مؤلفه 40

 ،يعلم یهامؤلفه ،يفرهنگ یهااند از: مؤلفهعبارت يدسته اصل 5که 

 ياجتماع یهامؤلفه ،يتیریمد  یهامؤلفه ،يالمللنیب یهامؤلفه

[11] 

به  بيایملي نوآوری در دست نظامتشریف نقش  1400

 علمي است. تیمرجع

ارکان  نیترمهم کشور یک عالي و پایه آموزش نظام و نوآور یهاشرکت یاکتابخانه مطالعه

 هستند. يعلم تیبه مرجع لین  یبرا ینوآور ينظام مل

[18] 

 و تاثیرگذاریبررسي  1400

مرجعیت  و محوردانش رهبری تاثیرپذیری

  علوم پزشکي در دانشگاه های علمي

 لین یابر دانشگاه در اثربخش و محوردانش رهبران یریکارگبر به دیتأک یمرور مطالعه

 يعلم تیمرجع به

[8] 

 يابیدست یراهبردها یبندتیاستخراج و اولو 1400

اسناد  یبر مبنا رانیدر ا يعلم تیبه مرجع

 يباالدست

 پرسشنامه، ،یسند کاو

 یساختار یسازدلم

 یریتفس

 یهاها و روش( اصالح برنامه1: )يعلم تیتحقق مرجع سازنهیزم عوامل

( توسعه 2) ،يپژوهش یهاتیمراکز و فعال يفیو ک يو ارتقاء کم يآموزش

( ارتقاء سطف مطلوب 3) ،يو فرامل يارتباطات مل یهاشبکه تیو تقو

  يمنابع انسان یوربهره ی( ارتقا4علم و ) دیتول

[19] 

 

ن و تواتر آ يبا گستردگ سهی)در مقا یمحدود مطالعات اگرچه

 انددهیبه چاپ رس يعلم تیمرجع نهی( در زميدر اسناد باالدست

و مبهم است و  قیردقیمفهوم کماکان غ نیا رسدياما به نظر م

و  یطور که سعدآباداست. همان یمتعدد یهاتابع مؤلفه

در نهاد علم  يعلم تیمرجع ،اشاره کردند زین [11]همکاران 

پژوهش  نیاست که ا نفعانیذ يذهن ریتصاو يهمپوشان جهینت

از وضع موجود در  ينییراستا قصد دارد تب نیدر هم زین

آن، از  یرو شیپ یهاها و چالشو شاخص يعلم تیمرجع

 کهطور ارائه دهد. همان ران،یا ياز سرآمدان علم يمنظر منتخب

بعضاً در  نیشیپ یهاپژوهش ،نشان داده شد 1در جدول 

 يبه جامعه علم میتعمانجام شدند که قابل يمحدوده مشخص

 يرسشپاسخ به پ ینمونه برا اتیتعداد و مقتض ایکشور نبوده 

است. از  کردهينم تیکفا يعلم تیمرجع يستیهمچون چ

و  افتهیدرگذر زمان تکامل يعلم تیمفهوم مرجع گر،ید یسو

 یيماقادر به بازن يباالدست اسناد یمحتوا لیتحل رسديبه نظر م

 بر اساس نیشیآنکه اغلب مطالعات پتمام وجوه نباشد، حال

 نیا رد اسناد بوده است.  لیو تحل يقیتطب ،یامطالعات کتابخانه

و  مفهوم اولدستای مبتني بر داده در مطالعهمقاله تالش شده 

مرجعیت علمي در ایران از منظر سرآمدان با آنچه  هایشاخصه

 ه دنبالبمقایسه گردد. به زبان دیگر  شدهارائهدر مطالعات پیشین 

( مفهوم 1) این مقصود هستیم که به سه پرسش بپردازیم:

 ایاز منظر دانشمندان سرآمد )که خود در رشته  يعلم تیمرجع

را  یابعادو چه  ستیهستند( چ يعلم تیمرجع یدارا یاحوزه

 ینهاد و یمنظر فردمرجعیت علمي از  ای( آ2) شود؟،يشامل م

                                                 
1 Harold G. White 

 تیحرکت به سمت مرجع ری( در مس3هستند؟ و ) زیتماقابل

 ؟اندموانع کدم نیترمهم يعلم

 

 شناسی پژوهشروش -3
با قرون گذشته سبب شده  سهیشدن نهاد علم در مقا يتخصص

متر در ک یکالن از توسعه علم و فناور ریو تصو يستمینگاه س

نظام  شدن تردهیچیاز پ يمقوله تابع نیفرد بگنجد. ا کیذهن 

ممکن جهت توسعه  یرهایاز مس يکی جهی. درنتباشديم زیعلم ن

 ندهیدر آ یاز توسعه علم و فناور يروشن ریو تصو ينقشه ذهن

 ينیو ع  يکنار هم قرار دادن و همگرا نمودن دانش ضمن

مختلف است  یهاعنوان متخصصان حوزهدانشمندان سرآمد به

ود  خ يدر زمان در حوزه تخصص افتهیو بسط  قیعم یدیکه د

 افت،یحاضر جهت در پژوهش رو،نیآن دارند. ازا رامونیپ

از  يرانیدانشمندان سرآمد ا يو نگاشت نقشه ذهن لیتحل

 .دیگرد نیتدو «يعلم تیمرجع»

چه در خصوص تجارب  شمندانیدنظران و اناز صاحب پرسش

 یهامرسوم و متداول است. نمونه ندهیآ یگذشته و چه روندها

. يبا هارولد ج ستینتیوساین تیمصاحبه سا ریمشابه آن نظ

 2006ناسا در سال  ياستثنائ یدستاوردها زهیبرنده جا 1تیوا

-کیفینتیمجله سا لیتحل ای یاستاره نیب یدر خصوص سفرها

ش پرس ستیاز نظرات دانشمندان سرآمد در خصوص ب کنیامر

 یا. در نمونهدیسبه چاپ ر 2016که در سال  ندهیاز آ ياساس

دانشگاه  يرشته علوم عصب لیالتحصفارغ 2مشابه، روزنبام

2 Rozenbaum 

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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 2شمجموعه اسکله دان ریمد 1نهیکُویآکسفورد به سراغ لوران ش

در دانشگاه فدرال تولوز رفت و در خصوص نقش علم در 

 .دیپرس ندهیاخت آس

 خیعنوان تاربا نگر در مطالعات گذشته لیسبک از تحل نیا

از آن توسط سازمان  تعدادیدارد که  یمتعدد یهانمونه يشفاه

است. اما پژوهش  دهیبه چاپ رس رانیا ياسناد و کتابخانه مل

و  تیمفهوم مرجع ندهیاز آ یریو تصو يحاضر به وضع کنون

مهین یهامنظور مصاحبه نی. به اپردازدميبه آن  لین یهاچالش

طور که در ادامه اشاره انجام شد. بعالوه همان [21] افتهیساختار

. ردیخبرگان مدنظر قرار گ تیتالش شد تنو  و جامع شوديم

حدود  نیب انجام و هریک ماه 2حدود  يها در بازه زمانمصاحبه

بودند و پس از انجام مصاحبه  ریمتغ قهیدق 180از  شیتا ب  90

 دییبه خبرگان بازگردانده شد تا تأ شدهلیو تحل صینسخه تلخ

 یگوال یاجرا و نیتدو درشود. افتیدر شانیا يلیو نظرات تکم

: رفتگ قرار مدنظر نکته چند لی/تحلیمصاحبه و کدگذارانجام 

 نیب یهاشکاف اثر وشده انجام یریگ( مصاحبه بدون جهت1)

 ،افزارنرم بر يمبتن یکدگذار ی( بجا2) برسد، حداقل به ينسل

و  تافیپژوهش در میخبرگان توسط ت يو دانش ضمن نیمضام

 ادینب داده هینظر در لیتحل گام اصول مشابهد )وش یبندطبقه

نجي تحلیل مضامین توسط سجهت صحت (3(، و )[22-24]

رگان خب دییو به تأ یسازخالصه لیتحل جهینت تیم پژوهش،

با  سهیدر مقا يشناسروش نیا ی. اگرچه زمان اجرادیرس

 ابدیيم شیافزا يتوجهصورت قابلمرسوم به یکردهایرو

 کنیل ،(باال نمونه تعداد با مطالعات در تیمحدود کیعنوان )به

 . دهديخبرگان ارائه م قضاوتو متعهد به  ترقیعم يکنکاش

پژوهش مشخص شد تا  قلمروگام اول،  درمنظور،  نیهم به

مطالعه تنها به محدوده  نیشود. ا یيشناسا مطالعه هدف جامعه

)عتف( محدود شد. لذا  یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق

 عتفوزارت  يعلمئتیعضو ه سرآمدان انیجامعه نخبگان از م

درصد  کیدانشمندان حاضر در مجموعه دانشمندان  از فهرست

 نی. ادشدن نشیبرتر جهان )فهرست پژوهشگران پر استناد( گز

 گردديمنتشر م 3علم ياساس یهاشاخص گاهیفهرست توسط پا

 يرانیا پژوهشگر 500از  شیب ياسام میالدی 2022سال  تا که

از  داخل کشور )اعم يها و مراکز پژوهشبه دانشگاه يبا وابستگ

                                                 
1 Laurent Chicoineau 
2 Quai des Savoirs 

( يوزارت عتف و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

شده است. پس از  پژوهشگران یک درصد برتر ستیوارد ل

 مختلف در یهاکه در سال يرانیاپژوهشگران  ياستخراج اسام

 نهیشیو پ يسازمان يبودند، وابستگ داکردهیورود پ ستیل نیا

 يمانبازه ز ت،یفعال یهاهاز حوز هیاول يو فهرست يبررس ایشان

درصد برتر قرارگرفته و دانشگاه  کیکه پژوهشگر در مجموعه 

 پژوهشگراننمودن  نامزدبه  ستیل نیا شد. هیمحل خدمت ته

 يرس)جهت بر يسازمان يو وابستگ يعلم تیفعال نهیشیبا پ

ه تعلق ب زیو ن متنو ،( يعلم تیمرجع بر نهاد ریاحتمال تأث

ها تفاوت در نسل رسديبه نظر م رای)ز مختلف یهانسل

ر مدنظ نیشیمطالعات پ درعنوان شاخص انتخاب خبرگان به

 فرص به کینزد خبرگان قضاوت بر آن ریتأثنبوده و احتماالً 

 يط که يپژوهشگران انیانتخاب از م و( است شده فرض

  .کرد کمک شدند، يمعرف يعلم سرآمدعنوان به ریاخ یهاسال

سال گذشته  10 يافراد شاغل در وزارت عتف که ط تیدرنها 

 تجاوز نفر 50 از ،انددرصد برتر بودهکیدر جمع دانشمندان 

ش، پژوه یریمنظور عدم سوگانتخاب، به یينها یارهای. معنکرد

 ياز جامعه هدف دانشگاه يحفظ تنو  و غافل نشدن از بخش

 :دیگرد نییتع ریبه شرح ز

پژوهش با  یهاها  حوزهرشتهحداکثر تنو  در  وجود  (1)

 یهاعلوم متناظر با مسائل روز کشور و حوزه تیاولو

 شرو،یپ يعلم

 یهادانشگاه در شاغل يعلمئتیبه اعضاء ه توجه  (2)

 مرکز، از دور و هاشهرستان

 جادیبانوان کشور و ا ينگرفتن توان جامعه علم دهیناد  (3)

 ،جامعه موردمطالعه يتیجنس اریتناسب در مع

که  یاگونهبه يمختلف سن یهادادن نسل مشارکت  (4)

 .رندیموردتوجه قرار گ زین ينسل انیم یهادغدغه

حاکم بر  تیدوم و سوم تابع دو محدود یارهایمع برآوردن

ها که در شهرستان يدانشمندان نکهیپژوهش بود. نخست ا

به  مندبانوان دانشمند کشورمان عالقه ای کننديم تیفعال

هران ت یهادانشگاه دیسهم اسات نکهیمشارکت باشند. و دوم هم ا

 زیتر ندو هدف را مشکل نیبوده که تحقق ا شتریب انیآقا زیو ن

 ساخت.

3 Essential Science Indicators (ESI) 
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 یهاو حوزه يلیتحص یهارشته يبررس گر،ید یسو از

 ایدرصد برتر دن کیحاضر در جمع  يرانیدانشمندان ا يپژوهش

علوم  يشمندان ما در برخدهه گذشته حضور دان ينشان داد ط

کمرنگ بوده و لذا ضمانت تنو  در  يالمللنیدر عرصه ب

د درص کی ستیبا استناد به ل يپژوهش یهاو حوزه یهارشته

 نیفائق آمدن بر ا ینبوده است. برا ریپذدانشمندان برتر امکان

 ستیتر کردن دامنه تخصص افراد لمنظور گستردهچالش و به

منظور علوم جهان اسالم را به یاستناد گاهیمنتشرشده توسط پا

علوم  یهادر حوزه ژهیوفهرست دانشمندان به یسازيغن

 عمل قرار گرفت.  یو هنر مبنا ياجتماع ،يانسان

مند مختلف و بهره یهاکنار هم قرار دادن نسل یبرا بعالوه،

 وتانشکسیپ از یاموفق و ناموفق گذشته، عده اتیشدن تجرب

 دی. البته باشدند گنجانده یينها جمع در زین مختلف علوم

تند ها وجود داشفهرست نیب ياشتراکات یکه در موارد میکناشاره

 ستیشد، در ل یيشناسا شکسوتیعنوان پکه به یفرد يعنی)

 درصد دانشمندان کی ستیل ایجهان اسالم و  یاستناد گاهیپا

وت درک تفا راهبرد، عالوه بر نیحاضر بودند(. ا زیبرتر جهان ن

به ما کمک کرد  ،یفکر یتحوالت الگوها ریو س هادگاهیدر د

پژوهشگران مختلف  یازهایو درک ن یسازاجما  یبرا يتا زبان

صحه گذاشتند و  هیفرض نیپژوهش بر ا یهاافتهی. میباش

عه و در توس یدر تفکر، الگو يسیاز دگرد یيهاشهیر میتوانست

 .میکن رصد مختلف یهاها را در نسلموارد ارزش يبرخ

که  تایشده تا آراء مختلف و تجرب نهیشیشد تنو  ب تالش

، مغفول واقع اند... و تیوابسته به رشته، محل خدمت، جنس

 کی ستیاز دانشمندان منتخب ل %65منظور  نینگردند. به هم

 جهان اسالم و یاستناد گاهیپا ستیمنتخب ل %12درصد برتر، 

 وتشکسی( از دانشمندان پيپوشانهم)با در نظر گرفتن  23%

)اعم  يعلم یهابه مجموعه يسازمان يوابستگ %52اند که بوده

 يوابستگ %48( شهر تهران و يها و مراکز پژوهشاز دانشگاه

 ها داشتند.مستقر در شهرستان یهابه مجموعه يسازمان

جامعه دانشمندان با  يتخصص یهاتنو  در حوزه بعالوه،

عت صن يبوم یازهاین ای يدر عرصه جهان شرویعلوم پ تیاولو

ز ا یاکوتاه شده ستی. در ادامه به لگرفت قرار مدنظرو جامعه 

 ،يآموزش یزیربرنامه ،يشناس: زبانمیکنيها اشاره متخصص

برق  يسمهند ،یزداریآبخ ست،یزطیفلسفه و اقتصاد توسعه، مح

و  يمخابرات یهاشبکه ع،یهوشمند توز یهاقدرت، شبکه

 ،یکشاورز يمهندس ر،یپذ دیتجد یهایها انرژآنتن

 ،يآل يمیش ،یيغذا عیصنا ،یوتکنولوژیب ،يپزشکاهیگ

 ده،یچیپ یهاشبکه ن،یادیذرات بن ،ینظر کیزیف ،يمیپتروش

 ک،یربات ،يرخطیغ یسازو مدل یزیرآشوب، برنامه هینظر

 یریادگی ،یکاوداده ر،یهوافضا، پردازش تصو ،يپژوهندهیآ

 تیمرجع کهیيکالن داده و ... . ازآنجا ق،یعم یریادگی ن،یماش

ورود به پژوهش بوده است،  ياصل یهاخبرگان از شاخص

ه در ک میابوده يخبرگان نیتنو  ب جادیاز انتخاب و ا ریناگز

عنوان دانشمندان پر استناد و سرآمد به يرسم یهافهرست

 .اندشدهيمعرف يعلم

ر پژوهشگران برت ستیکه ل یداده ورود شیپاال انیجر 1ل شک 

 و ارائه پژوهش یهاافتهی ادامه، در .کشديم ریبوده را به تصو

 .شونديم گذاشته بحث به

 

 
 عنوان جامعه خبرگانداده انتخاب پژوهشگران سرآمد به انی( جر1شكل 

 

 هایافته -4

 چیستي مفهوم شوديم گذاشته بحث به که یاافتهی نینخست

 .است بوده خبرگان دانش و تجربه چهیدر از يعلم تیمرجع
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 يمعل تیمرجع فیعنوان تعربه يپژوهش مفروض نیدر ا رایز

اوش مفهوم مورد ک نیدر نظر گرفته نشد، بلکه تالش شد ابعاد ا

 %43 حدود يعنی خبره 10 تنهاخبره،  23. از مجمو  ردیقرار گ

ر، دیگ عبارتبه ) در علم ارائه دادند تیاز مرجع يقیدق فیتعر

پاسخی  «دیکنیمرجعیت علمی را چگونه تعریف م»در پاسخ به پرسش 

 که دهديم نشان خود آمار نیا. (مدون و صریح ارائه کردند.

 در يعلم تیمرجع یبرا رشیموردپذ و ریفراگ فیتعر

 هصینق کیموضو  لزوماً  نیکشورمان وجود ندارد. که البته ا

ل قاب جهینت کیبه  توانياطالعات نم نیو تنها بر اساس ا ستین

 .دیدفا  رس

 در نگاه تیمرجع ، آن است کهيبررس نیدر ا گریمهم د نکته

 وجه( 2و ) ی( وجه فرد1خبرگان دو وجه داشته است: )

 تیمرجعاز  يفیکه تعر ياز خبرگان يمی. نيستمی/سینهاد

 %20و  يستمیبه بعد س %40اشاره کردند،  یداشتند به بعد فرد

 که از یاگونهدو وجه برقرار نمودند به نیا نیب يارتباطهم 

ناتمام رهاشده و با  دیاما نبا شودياز فرد آغاز م تیمرجع

 يفرهنگ عنوانو به ستمینشر در س ریدر مس دیبا فیصح تیریمد

صورت خاص به به زیاز خبرگان ن %30شود.  نهینهاد ستمیدر س

نداشتند. اگرچه آمار و ارقام  يمیاز وجوه اشاره مستق کیچیه

را نشان دهند  یفرد تیبه سمت مرجع ينیممکن است سنگ

ر وجوه که ب يبا آن دسته از دانشمندان ژهیوها بهدر مصاحبه کنیل

را  یفرد تیمرجع کیچیکه ه میافتیداشتند در دیتأک يستمیس

 یریگمیدوگان تصم کیدر  یگذاراستیس یانکار نکرده و برا

ء اعال جهیرا نت ستمیس ای ینهاد تیبلکه مرجع دهنديقرار نم

 . داننديم یفرد تیمرجع

 لیمرسوم که غالباً بر تحل یهااشاره کرد که در روش دیبا

 دهد،يرا نشان م میمفاه نیب ياستوارند آمار، همبستگ نیمضام

 (نهفته)اطالعات  فیضع یهاگنالیس یيآنکه در شناساحال

 يضمن یهاافتیمصاحبه و در لیارائه آمار بدون تحل

و  [25]از معناست  ي( خالینگارگر )مشابه روش قومپژوهش

حاضر تالش نموده عالوه بر ارائه اطالعات جنبه پژوهش  نیاز ا

را در گفتمان خبرگان استخراج  يو روابط علّ هاگنالیس ،يکمّ

که )پس از  یيهاگزاره نیترادامه مهم در .[27 ،26] دینما

و  [24] دایداده بن هینظر یمشابه با الگو هیاول یکدگذار شیپاال

 يعلم تیمرجع يستیچ از یپردازمفهومخبرگان( در  دییتأ

 2در جدول  ،يمشخص بیمورداشاره قرار گرفتند، بدون ترت

 .استشده ارائه

 نگاه از یعلم تيمرجع فیتعر با متناظر يهاگزاره اهم (2 جدول

 منتخب دانشمندان

 گزاره فیرد

گزاره  تواتر

در 

 هامصاحبه

 4 درخور احترام در نهاد علم 1

 و درست یریمس در داریپا و جامع تالش جهینت 2

 متمرکز

1 

 یرهبر به شبکه قیطر از ستمیس در تیمرجع 3

يم محقق يعلم اعتبار و تیمرجع یدارا نیمحقق

 شود

3 

 2 مسائل)مستقل(  حل در یيتوانا 4

 1 شوديم آغاز فرد کی از ستمیس تیمرجع 5

و مستلزم ممارست و  داریناپا یامر يعلم تیمرجع 6

 تالش مداوم است

1 

 1 شوديو متبلور م داکردهیمعنا پ یدر همکار تیمرجع 7

و  یگذاراستیس دیبا يعلم تیبه مرجع لین یبرا 8

 شود یزیربرنامه

1 

)مشک  است فیخودتعر يمفهوم يعلم تیمرجع 9

 (دیببو خود که است آن

1 

 

 يستیچ به میمستقصورت به 2 جدول درشده ارائه یهاگزاره

 از را يعلم مرجع کی یهايژگیو اما کندينم اشاره تیمرجع

حل مسئله  قیاز طر يعلم تی. مرجعدهديم ارائه خبرگان منظر

وابسته به حوزه پژوهش  توانديکه م شودي/مهم حاصل میدیکل

 ارزش علم تا ثروت رهیدر زنج يرشته تخصص گاهیجا ایفرد 

و  يبشر به آگاه ازیلبه دانش )ن یهااز جنس پرسش یيهاشهیر

 یزیرهیپا یبرا نیادی( و انجام مطالعات بنرامونیکشف جهان پ

و  يصنعت یدر نهادها یيهاپرسش ،يسطوح باالتر علم

در نهاد  یيهاپرسش ایو خدمات( و  دی)اعم از تول وکارکسب

 فیتعر توانيداشته باشد. لذا نم يو جامعه مدن يعموم

 توانديم يفیارائه داد و هر تعر «تیمرجع»از  يشمولجهان

 یو طرف تقاضا )پرسشگر( برا یانهیزم طیوابسته به شرا

 فیموقع و معتبر( صحپاسخ به افتی)مترادف با در تیمرجع

مختص کشور ما  يعلم یو سرآمد تیمرجع اتیشد. اما ادببا

 نیآن برشمرد. ا یبرا یمتعدد یهاشاخص توانيو م ستین

که  کشور بوده يموضو ، محور گفتگو با منتخب سرآمدان علم

 یهاتیشاخص اما با تواتر و درجه اهم 14آن استخراج  جهینت



  منظر سرآمدان از رانیا یعلم تیمرجع یهاچالش و هایژگیو
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 نیامتفاوت بوده است )پاسخ به پرسش اول پژوهش(. 

 از یاعنوان نشانه)به تواتر اساس بر و 3 جدول در هاشاخص

 اند.شدهشاخص( ارائه تیو اهم دیتأک

 هاشاخصهاي مرجعيت علمی بر حسب تواتر در مصاحبه (3 جدول

 درصد تواتر هاشاخص فیرد

 ينسب

 و يالمللنیب و داخل يعلم جامعه با ارتباط 1

 یهاحوزه و يعلم یهاشبکه در حضور

 یارشتهانیم

17 85% 

)مورد ارجا  قرارگرفته(  شدهرفتهیو پذ سرآمد 2

 تیمحدود)بدون  يالمللنیب يعلم جامعه در

 (یيایجغراف

14 70% 

 %55 11 يعلم انتشارات و مقاالت تعداد 3

 صنعت و جامعه مسائل حل در پژوهش نفوذ

 ...( و یفناور)توسعه 

11 55% 

 %35 7 پژوهش تیفیک( بر)نظارت  4

 و یپرسشگر هیروح و دانش لبه در حرکت 5

 پژوهش در ینوآور

5 25% 

 %20 4 پژوهش اخالق تیرعا 6

 از زیپره و مشخص حوزه بر تمرکز

 یکارپراکنده

4 20% 

عنوان داور مجالت معتبر به گاهیجا کسب 7

 آنها هیریتحر ئتیدر ه تیو عضو يالمللنیب

3 15% 

از پژوهش  تیحما یدر راستا یگذاراستیس 8

 عادالنه آن عیو توز

2 10% 

 %5 1 يداخل يعلم معتبر اتینشر رونق 9

 %5 1 یخودباور و دیام ،يعلم نشاط جادیا

 %5 1 یدر آموزش و شاگرد پرور یتوانمند

 %5 1 یریانتقادپذ هیروح وجود

 

ها به از شاخص يبرخ داستیپ زین 3طور که از جدول همان

 يعنیاما در زمان پژوهش  گشتهيبازم ستمیبه س يفرد و برخ

 یبرا يرانی( منتخب دانشمندان ایالدیم 2022) 1401سال 

شدن در جامعه  رفتهیبر پذ يعلم تیحفظ مرجع ایکسب و 

دون ب يعلم تیمرجعمطلب که  نیا انگریب) يالمللنیب يعلم

و  تیفیاست(، انتشارات باک ياسیس ماتیمرز و فراتر از تقس

خود را از اهم  رامونیحل مسائل پ یهشگر براپژو یمنددغدغه

 .برشمردندموارد 

و  يابیارز یهاو شاخص يعلم تیبه مرجع دنیرس اگرچه

پژوهش بوده است،  نیسؤاالت ا نیترسنجش آن از مهم

 يلمع تیکه مانع حصول به مرجع ياساس یهاچالش يبازشناس

 یدیکل زیبه آن را با اختالل مواجه کرده ن لین ریمس ایشده است 

اثربخش  یگذاراستیها به ساست. شناخت موانع و ضعف

 یبه الگوها زیموضو  ن اتیدر ادب يحت وکمک خواهد کرد 

. در [29 ،28]شده است محور اشارهپرسش یگذاراستیس

چالش  26و درمجمو   لیتحل هامصاحبه یراستا، محتوا نیهم

ها چالش نیشدند. ا يدانشمندان منتخب کشور معرف یاز سو

 نیاند. اشدهخبرگان مرتب دیارائه  و بر اساس تأک 4در جدول 

کم تواتر داللت ندارد بلکه  یهابودن چالش تیاهمجدول بر کم

مختلف و شاغل در  یهادانشمندان از نسل دهدينشان م

 يیهامتفاوت بر چه چالش یيایجغراف یهاتیها و موقعرشته

 یهابه چالش يدگیرس رسدي. به نظر مددارندیالقول تأکمتفق

دن هموار نمو یبرا گذاراستیس تیدر اولو دیسطوح باالتر با

رار ق ينهاد علم ارتقاء( و تیعنوان غا)به يعلم تیبه مرجع لین

 .ردیگ

ا ها بمصاحبه یمحتوا لیاز تحل جهینت یهاافتهیتاکنون 

و ابعاد  مفهوم شناختباهدف  يرانیدانشمندان منتخب ا

شده به بحث گذاشته هاافتهیادامه  درارائه شدند. يعلم تیمرجع

 تیبه مرجع لین یدر راستا ياستیس یهاداللت شوديو تالش م

 ارائه گردند. يعلم

 

از منظر  یعلم تيبه مرجع یابيدست ريها در مسچالش (4جدول

 موضوع پرداختند( نیكه به ا ياخبره 21سرآمدان منتخب كشور )از 

یرد
 ف

 تواتر هاچالش
 درصد

 ينسب

 %100 20 صنعت و جامعه مسائل حل و پژوهش نفوذ به توجه عدم 1

 85/%7 18 یانسان هیسرما حفظ در ضعف و النیالتحصفارغ مهاجرت 2

3 
 عدم و نامتوازن عیتوز منابع، به یدسترس در تیمحدود

 اهداف و ازهاین با پژوهش بودجه تناسب
14 6%/66 

 42/%85 9 یالمللنیب یهااز تعامل و حضور در عرصه غفلت 4

5 

 33/%3 7 یپژوهش یبداخالق

 33/%3 7 یارشتهانیم یهاپژوهش به توجه عدم

ف )ضع صنعت و جامعه یازهاین با تناسب در آموزش ضعف

 محتوای تدریس( یروزرسانبهدر 
7 

3%/33 

6 
ور کش یانداز موردتوافق در خصوص توسعه علمچشم نبود

 کشور( یعلم یگذاراستی)ضعف در س
6 

5%/28 

7 

سب )در تنا یعلمئتیناکارآمد جذب و ارتقاء اعضاء ه ندیفرآ

 (یعلم تیپژوهش و مرجع تیفیباهدف ک
5 

8%/23 

 ارزش رهیدر قالب زنج یعدم توجه به ارتباط علم و فناور

 واسط( یهاعلم تا ثروت )ضعف در حلقه
5 

8%/23 
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 ژهیوه)ب ییگرا تیپژوهش و کم تیفیک یابیدر ارز ضعف

 (یدر انتشارات علم
5 

8%/23 

8 

 14/%3 3 ینوآور و یپرسشگر هیروح نبود

 14/%3 3 کشور یعلم یدستاوردها از انتیص عدم

 14/%3 3 عالم یاجتماع گاهیجا فیو تضع ییگرامدرک هیروح

9 

 9/%5 2 هادانشگاه در دیام و نشاط نبود

 9/%5 2 دانشگاه نداشتن استقالل

از پژوهشگران  تیو حما یپرور ستهیشا سمیمکان نبود

 استاندارد( یابیسرآمد )ضعف در نظام ارز
2 

5%/9 

 دو هر در هااستیس در قهیسل بر یمبتن و یادوره راتییتغ

 )مؤسسات( خرد و( ی)مل کالن سطح
2 

5%/9 

 9/%5 2 ینسل انیم یهاتفاوت به توجه عدم

 ژهیو)به یها و مؤسسات پژوهشدر دانشگاه یزدگ استیس

 ها(در شهرستان
2 

5%/9 

 9/%5 2 1یگروه کار در ضعف و یپژوهش یهاهسته نبود

10 

 4/%7 1 یعلم یهاعرصه در بانوان حضور در توازن عدم

 4/%7 1 داریو توسعه پا ستیزطیتوجه به مح فقدان

 4/%7 1 هابرنامه یاجرا در ضعف

 ها،تیمأمور با متناسب دانشجو جذب سازوکار در ضعف

 نیسرزم شیآما و یعال آموزش تحوالت
1 

7%/4 

 جهیدر دانشگاه )درنت ییبه درآمدزا ازحدشیب توجه

 (یمنابع آموزش عال تیمحدود
1 

7%/4 

 و تجربه ناموفق باشد. يپژوهش یهايبداخالق جهینت توانديکه م 1

 بحث -5

بر  يمبتن يفیمطالعه ک کیپژوهش  نیطور که اشاره شد، اهمان

ر بوده است. د افتهیکمتر ساختار یآراء خبرگان و گفتگوها

وضو  به م زین نیشیپ یهااشاره شد که پژوهش زیبخش مقدمه ن

با توجه به سؤال پژوهش  کیاند و هرپرداخته يعلم تیمرجع

 خود را ابراز یهاافتهیدر پاسخ به آن  يشناسو انتخاب روش

در  تیاز مسائل تفاوت در مرجع يکی نمونه،عنوان داشتند. به

و  گردديبرم نیکشورمان که به حوزه د يمفهوم فرهنگ

و  لیبخش پژوهشگران تحل نیا دربوده است.  يعلم تیمرجع

انجام مطالعه حاضر اعالم و موردبحث  بر يخود را مبتن اتینظر

از  میصورت مستقموارد به نیاز ا ي. بخشدهنديقرار م

 دند. استنباط ش ندیفرآ يپژوهش نشأت نگرفته و ط یهاپرسش

 تكامل حال در مفهوم کی: یعلم تيمرجع 5-1

 نیموضو ، ا پیشینهطور که اشاره شد عالوه بر مرور بر همان

و اجرا شد.  يطراح يفیک يشناسروش کیپژوهش بر اساس 

اگرچه وجوه  نکهیا شوديم افتیآنچه در وهله نخست در

                                                 
1 Concept 

دانشمندان کشور ابعاد   نیب یادیتا حد ز يعلم تیمرجع

 تیاز مرجع يهمسان و موردتوافق فیدارد کماکان تعر يمشابه

 یامشاهده نیچن ایکه آ نجاستیوجود ندارد. اما پرسش ا يعلم

 ؟است يعیطب یامر ایضعف است و نقطه يتکاس کیداللت بر 

 ينید تیرا، برخالف آنچه از مرجع يعلم تیاگر عبارت مرجع

که در طول زمان  میریبگ ردر نظ 1مفهوم کی شود،يم افتیدر

د و دار نیکه نقطه آغاز ينید تیبرخالف مرجع ابدیيتکامل م

در صورت ممارست و  يعلم تیخواهد بود، مرجع داریپا

 یساز یدر تراز اول پژوهش و کاربرد يحضور فرد/نهاد علم

 آن وجود ندارد. یيبر پابرجا يحفظ خواهد شد و ضمانت

 یبازشناس یچگونگ: یعلم تيمرجع وجوه 5-2

 يعلم تیدر خصوص مرجع يگفتمان موردتوافق کهیيازآنجا

 برهیتکخصوصاً با  يمفهوم نیچن يابیوجود ندارد و ارز

ه ب گرید یدشوار است. اگر از منظر اریبس يکمّ یهاشاخص

در  يعلم تیمرجع میادعا کن میتوانيم م،یبنگر دهیپد نیا

آن در  گاهیمختلف علوم با توجه به کارکرد و جا یهاحوزه

و  یادیبودن به علوم بن کینزد ازلحاظعلم تا ثروت،  رهیزنج

خود خواهد  به يمتفاوت ریتعاب ،قرابت به بازار و کاربرد ای ینظر

 تینهادگرا به مرجع کردیفردگرا و رو کردیگرفت. بعالوه، رو

را فردگ کردیخود را دارند. مقصود از رو يالزامات اختصاص زین

محل رجو  است و  عنوانبه يعلمئتیهعضو  تیمرجع

دارد.  داللت ينهاد علم هب يژگیو نیا ذیتنفنهادگرا بر  کردیرو

 رسدياز هم مستقل نبوده و به نظر م کردیدو رو نیا

ه کرد تیفردگرا را تقو کردیرو توانديم فیصح یگذاراستیس

 تیمرجع يکیژنت ریتکث قینهادگرا از طر کردیرو ریو در مس

 تیری( و  مدمیاموضو  پرداخته نی)در بخش بعد به ا يعلم

 دانش قرار دهد.

آغاز  يسؤال اساس کیاز  يعلم تیمرجع یارهایمع یيشناسا

را مطالبه کرده است؟  يعلم تیمرجع یخواهد شد. چه نهاد

 قاتیمطالبه گر از جانب وزارت علوم، تحق نیمثال اگر اعنوانبه

 يلمع تیمرجع از متفاوت ،یتا حد ،يباشد مختصات یو فناور

 اگرچه داشت خواهد تجارت و معدن صنعت، وزارت منظر از

 پژوهش، نیا در. دارد وجود زین اشتراک وجه از یتعداد در

 یو فناور قاتیرا از منظر وزارت علوم، تحق يعلم تیمرجع

طور که در جدول شماره . همانمیقرارداد يو بررس لیمورد تحل
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شدن در  رفتهی( پذ1) :کننديم انیب هاافتهی( نشان داده شد، 3)

 حوزه در ممارست و تمرکز( 2) ،يالمللنیب يجامعه علم

 در یهمکار و یارشتهانیم یهاحوزه به توجه( 3) ،يتخصص

اخالق  تیو رعا تیفی( انتشارات باک4) ،يعلم یهاشبکه

 جامعه،حل مسائل  یپژوهشگر برا یمند( دغدغه5پژوهش، و )

 علم در تیمرجع یهايژگیو نیترصنعت و دولت از مهم

 .هستند

 يها به انتشارات علمتوجه، در مصاحبه درخور یاعنوان نکتهبه

 یيارهایمععنوان به يسازمان يوابستگ نفوذفرد و 

 ینهاد و یفرد سطوح در يعلم تیمرجع یبرا یریگاندازهقابل

سرآمد  دیمدنظر پژوهشگران/اسات زینکته ن نیا کنیاشاره شد. ل

 يبه کژ اخالق توانديم يکمّ یهاشاخص برهیکشور بوده که تک

عادل ت حفظو  انجامدیب يفیدر پژوهش و دور شدن از پژوهش ک

 ينشدا یهاتوجه به تفاوت حوزه زیو ن تیفیو ک تیکم نیب

 یهایریبه سوگ ترقیهدف اشاره دق بادارد.  یاژهیو تیاهم

 ادامه در دهیپد نیا يکمّ یهااز پردازش شاخص ياحتمال

 .استقرارگرفته  يموردبررس

 

 یعلم تيمرجع یابیدر ارز یكمّ يهانقص شاخص 5-3

 يابیمعطوف به ارز شتریب يعلم تیحال حاضر مرجع در

در  یيهاپژوهش يپژوهشگران است. حت يکمّ یعملکردها

 یيهااخصش نیبرندگان نوبل با استفاده از چن ينیبشیپ نهیزم

که غالبًا  يکمّ یهاشاخص ایآ. اما، [31 ،30]است  رفتهیانجام پذ

 لیشکرا ت هاشرفتیعملکرد و پ يابیسنجش و ارز ياصل یمبنا

 زیپژوهش ن نیگونه که در اهمان کنند؟يم تیکفا دهند،يم

ست و ا يپرسش منف نیگزارش شد، پاسخ ا افتهی کی عنوانبه

و  يبخشتنو از  ریناگزعملکرد،  يابیارز یبرامسئول  یهانظام

 نیه اب ترقیصورت دقبه نکهیا یهستند. برا ینگر یچندبعد

ا عملکرد ر يابیدر ارز يکمّ یارهاینقصان مع میموضو  بپرداز

. سه نقص کرد میخواه يبررس [32]بر اساس مطالعات مولر 

 اند از:عبارت يکمّ یهاعمده شاخص

 يابیارز یمعنا که برا نیبد ند؛یگويرا نم قتیحق تمام هاشاخص (1)

 یهابه شاخص دیها نباآن فیو درک صح هادهیاز پد یاریبس

 يابیارز یهاشاخص ياست برخ ازیمحدود ماند، بلکه ن يکمّ

تعداد  مثل ينمونه، شاخص عنوانبه. رندیمدنظر قرار گ زین يفیک

 انگریب توانندينم یيتنهامجالت به ریتأث بیضر ایمقاالت و 

ورت صباشند. به يعلمئتیهعضو  ایپژوهشگر  کی یاثرگذار

و  يیکارا صیدر تشخ یيخطا نیمرسوم چن یهانامهنییمشابه آ

 دارند. ياثربخش

 عنوانبه تواننديم یعني ند؛یگويرا نم تقیلزوماً حق هاشاخص (2)

تفاده اس هااستیس ای هامیاز تصم رانهیءگسو يدفاع یبرا یابزار

موضو  در نهاد علم همواره موردنقد و محل بحث  نیشوند. ا

پژوهش در  یکژ کارکردها ياز برخ یشواهد که یيجابوده تا 

و  يسالتِلهمچون مطالعه  يشاخص و ارائه آن در مطالعات دیتول

يدست مطالعات متذکر م نی. اشوديم دهید زین [33] چزیفونتوو

 گذاراناستیها در خدمت سموارد شاخص يکه در برخ شوند

و لزوماً  شونديها بکار گرفته ماز منافع آن يبانیپشت یو برا

 .سازندينم انیرا نما قتیحق

 د؛ستنیراهبردها ن یاجرا لیتسه یبرا يمشوق شهیهم هاشاخص (3)

 یزورهایکاتال عنوانبه يکمّ یهاموارد از شاخص خیليدر 

اما  شود،يو راهبردها استفاده م هااستیس زیآمتیموفق یاجرا

 یيزمان با عدم کاراآمار مطلوب هم دیبه تول توانديم امر نیا

 عنوانهبنظام پاداش است.  بیفر یتالش برا جهیکه نت انجامدیب

 مقاالت دیتول یهامشوق خصوص در امر نیا سته،ینمونه ز کی

 بر نظارت و قیدق يابیارز نظام حضور عدم در ،يسیانگل

 .زد رقم را انقالب دانیم دهیپد ،يپژوهش یهايبداخالق

 

 گيرينتيجه -6

 ظورمنبه و يعلم تیمرجع مفهوم يبازشناس هدف با مطالعه نیا

از چیستي مرجعیت علمي در  پردازیبه چالش کشیدن مفهوم

پژوهش  نی. جامعه هدف امطالعات پیشین طراحي و اجرا شد

 ينرایاز پژوهشگران ا یارمجموعهینه تمام پژوهشگران بلکه ز

عنوان سرآمد و به يالمللنیب ای يمل یهايبودند که طبق بررس

 یهاهدف مصاحبه نیشدند. با ا يمعرف يفرد شاخص علم

 وق،فبه شرح  جیداده شد و نتا بیره ترتخب 23با جمع  يقیعم

 . دیگرد لیذکر و تحل

 یدیکل یهاگزاره قالب در که حاضر پژوهش یهاافتهی

 يستیچ از يچارچوبارائه شد،  خبرگان جمع توسط مورداشاره

 هادشنیپ و ادغام ریصورت زبه دست داد که به يعلم تیمرجع

 :گردديم

 حل یراستا در فیصح یگذاراستیس بستر در يعلم تیمرجع»

و  تیدر نهاد علم ، جامعه/حاکم یيهاشهی)با ر يعلم مسائل

 یهاتالش متمرکز پژوهشگران در شبکه جهیصنعت( درنت

شدن آن در نهاد  نهیآن نهاد تیو غا جادشدهیا داریپا یهمکار

 «است يعلم یهانسل نیعلم و انتقال ب
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 يعلم تیمرجع از يجامع فیتعر ارائه داد نشان حاضر پژوهش

کشور درگذر زمان،  يو بستر پژوهش طیبدون توجه به شرا

 مفهوم دنیدر حکم به بند کش يعلم یهاحوزه یهاتفاوت

 جهیکشور است. درنت يعلم شرفتیپ یبرا یدیو تهد تیمرجع

 مرجع یهايژگیو به يعلم تیمرجع يستیدر پاسخ به چ

 .میپرداخت

ور مح-ادمحور بودن یا نه-در خصوص سطف تحلیل یعني فرد

 هب فرد از تیمرجع که شود اشاره دیبابودن مرجعیت علمي 

 تیاگر مرجع لذا ابدیيم یتسر یبعد یهانسل سپس و نهاد

خواهد  نیاز ب پژوهشگرعلم منتشر نشود، با افول  نهاددر  يعلم

 داریپا ينید تیبرخالف مرجع علم در تیمرجع رایرفت. ز

 از یو بودن مرجعاثربخش پژوهشگر  تالشنبوده و بدون 

  .شوديم دهیکش چالش به يعلم اجتما  یسو

 حمطر يآن شواهد علم یبرا توانينم يراحتکه به یااما نکته

دانشمندان برتر کشور  منتخب مدار اخالق هیروح و منش نمود

ز تکبر ا یو نبود اثر ير تجربه پژوهشگران، فروتندبوده است. 

وجه مشترک دانشمندان برتر بوده است. آنچه از  ينیو خودب

تعداد انتشارات، تعداد ارجاعات و  داست،یو در ظواهر پ رونیب

افزار سخت یابزار کنترل و راهبر کنیشده است. لکسب زیجوا

است که ازنظرها پنهان است و هم آن  یافزارنرم ،پژوهشگر

فتار، منش، رافزار به نرم نیاست. ا ياست که مسئول رشد و تعال

. گردديدانشمندان بازم ينیبو جهان يعلم اجتما  یهنجارها

 زین افراد و يعلم تیو مرجع ياخالق اصول نیب ارتباط يبررس

 .ردیقرار گ يآت یهاموضو  پژوهش توانديم يعلم ینهادها

ز حائ اریبس ندهیکه از منظر دانش مطالعات آ یگرید افتهی

به زمان حال و  ينخبگان علم ادیز يبوده، چسبندگ تیاهم

است. اگرچه هر دانشمند در حوزه  رانیامروز ا یهاچالش

 رای)ز کنديم ستیز ندهیخود نه در حال، بلکه در آ يتخصص

و  يتوسعه علم ندهیآ ،دانشمندان سرآمد لیاص یهاپژوهش

و آنچه  ينظام آموزش عال لی(، در تحلدهديم شکلرا  یاورفن

و بلند توجه داشتند. د یهادر انتظار کشور ماست کمتر به افق

 رسديبرشمرد. نخست به نظر م توانيم دهیپد نیبر ا لیدل

 نیا مردمانرا در  ینگرندهیکمتر آ رانیاو فرهنگ  خیتار

 یهاچیدرگذر از پ ریناگز یيمتبلور ساخته و گو نیسرزم

امر  نیا رسدي. اما به نظر نم[34] اندبودهحال  میتسل يخیتار

امروز به  یهااشاره به چالش يکند. گاه فیهمه وجوه را تشر

ها چنان چالش نیکه ا یاگونههاست. بهآن تیاهم لیدل

را  ينظام آموزش عال یبقا ای ندهیرصد آ ریاند که مسشدهبزرگ

 اند.مسدود ساخته
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