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نقشاهجاامععلمايساالمتباارويكارد(.4)جوامعراشكلخواهندداد

32تحليلپارتوتنظيمشدهاست؛دراينرويكرد،اعتقادبرايناستكاه

بايادبناابراينهاهساتند؛درصدازتالش22درصدازدستاوردها،حاصل

هايراهبرديشناساييشدهوتقويتورصدشوندتاازحركاتدررشته

(.1)رمرجعيتعلمياطمينانحاصلشودمسي

هاايابالبايمقااعمعظامرهباريدربخاشهمچنيندرسياسات

،برتحولراهبرديپژوهشعلوعپزشاكيباارويكارد14سالمتدربند

ريزيبرايدستيابيباهمرجعياتعلمايدرعلاوع،نظاعنوآوريوبرنامه

بپزشكيمنطقهفنونواراههخدماتپزشكيوتبديلشدنايرانبهقط

هايتحاولدربسته.استشدهتأكيدآسيايجنوببربيوجهاناسالع،

آموزشعلوعپزشكيكشورنيزدربستهاول،برطراحينظاعرصدحركت

درمساايرمرجعيااتعلماايدرآمااوزشعلااوعپزشااكيوتاادوينسااند

نگاريونقشهراهتحققمرجعيتدرآموزشعلوعپزشاكيدرافاقآينده

.(6)استشدهتأكيداندازچشم

هايخاوبيدرزميناهمرجعياتهاياخيربحثخوشبختانهدرسال

اساتهايقابلقبوليمنتشارشادهعلميدركشورصورتگرفتهوتحليل

وليهنوزدرموردبعضيازاصولمانندتعريفدقيق،مبانينظريونقااط

تيضروريهايواقعيكشوروزيرساختتشكيالتيومديريقوتومزيت

.برايدستيابيبهمرجعيتعلمي،اجماعوجودندارد

نوشتارحاضربهتحليلسطوحمرجعيتعلميوبرخيمبااني:روش كار

روبرايكسبجايگاهمرجعياتعلمايفلسفيآنودرنهايتمسيرپيش

.استدركشور،پرداخته



 ها يافته
 تعريف مرجعيت علمی

علميكيازساهپاياهاصالياقتاداردرازديدگاهرهبرمعظمانقالب،

براساسسخنانايشان،مرجعيتعلميبهمعنايايجاد.جهانامروزاست

با(.7)بنايمستقلعلمياست،بهنحويكهدنياازنظراتمااستفادهكند

وجودتواتراستفادهازاصطالحمرجعيتعلمي،هنوزدرموردتعريفدقيق

قطاب"مرجعيتعلميباهمعنااي.دداردنظروجوازمرجعيت،اختالف

هايشدنوكسبجايگاهممتازجهانيدرحوزه"محورعلمي"و"علمي

"يا"منشاءاثربودن"ديگرمرجعيتعلميبهعبارتبه.استعلمودانش

 پيشاتازي نوعي به علمي مرجعيت .(7)كشوراشارهدارد"اثرگذاريعلمي

 به جويندگانعلم شودمي باعث كه دارد اشاره علمي برتري و علم هدرعرص

مرجعيات.(3)كنناد مراجعه داراست، را علمي مرجعيت رتبۀ كه جايگاهي

علمييعنيمراجعهجهانيبهمنابععلميتوليدشدهتوسطدانشمندانو

.متخصصانوشناساييآنهابهعنوانصاحبنظريهوسبکعلمي

ميبهعناوانپايگااهونگاه،مرجعيتعلطرفطيفوازيکدريک

منظرگاهعلميشدندرسط جهاناستودرسويديگرطيف،داشتن

شدهدرسط مليو،مطرحوشناختهيعلميافراديدرسط بسيارباال

هااي،والبتهحالتباشنديمقاالتيپراستناداددارنتوانالملليكهميبين

درتوانندگرچهاينسطوحميا.توانتعريفكردبينيزياديرانيزميبينا

برتأكيد،هاريزيهانيستوليدربرنامهراستاباشندوتضاديبينآنيک

طلبادكاهدراياننوشاتاربادانهايخاصخودراميهرسط ،ضرورت

دراداماههاركاداعازساطوحمرجعياتباهصاورت.خواهدشدپرداخته

.استشدهترتوضي دادهمبسوط

 

 ت علمیسياد: سطح اول

اينسط مصداقزمانياستكهنهدريکموضاوعكوچاک،بلكاهدر

االتؤسط بسياروسيعوگستردهازسراسرجهانبراييافتنپاسخباهسا

گاذارباودنتأثيررانبودنودراينسط ،پيش.كنندخودبهجاييمراجعه

وشاوددرمسيرتوسعهعلميجامعهبشريبهصورتگساتردهمطارحماي

نورددوزبانراي علمايلندگيعلميقيدزمانومكانوموضوعرادرميبا

علميبودنمحادودباهياکنفارويبرتر.دهدقرارميتأثيرجهانراتحت

هاايفلسافيهايمختلفازبحثحوزهشودونمييکمركزويکموضوع

هيختاهايازافارادفرگيردوشابكهگرفتهتاموضوعاتكاربرديرادربرمي

هاادهندكهباراينسالبايكديگرتمدنونهضتعلميبزرگيراشكلمي

قطاعباهياکبرناماهبلندمادتطوربهچنينمرجعيتعلمي.ماندباقيمي

بايستهمراهباافاراهمآوردناينيازداردتابهباروريبرسدوميچنددهه

تاساسايهايالزع،درابعاادمختلافوهدفمناد،اقاداماتماميزيرساخت

:صورتگيردكهاهماينمواردبهشرحزيراست

اصالحفرهنگيوتقويتبعضايازاصاولماننادحا خودبااوريو .1

.تاوانيماگاربخاواهيمخودشكوفاييوداشتناينديدگاهكهمااماي

هااهمچنينتقويتفرهنگكارگروهيبرايباالبردنسط همگرايي

؛هاافزاييوهم

اناداززيباا،جاامع،مترقايومتماايزازشامتدوينوترسايمياکچ .2

شعارهايحاكمدرسط جهان،بهشكليكاهبتوانادزيربناايياک

كند؛نهضتعميقعلميرافراهم

هاايمتعااليداشتنراهبردهاييمطلوبكهزمينهدستيابيباهآرماان .3

گيريفراهمهايالزعرابراياوجترسيمشدهرافراهمكندوزيرساخت

واض استكهدستيابيبهجايگاهخاصعلميدردنياياماروزپر.آورد

گيراساتهايعلميوتكنولوژيکچشمهاسنگينوپيشرفتكهرقابت

حركتيسختوجهاديمقدساستكهباصرفشعاروچندحركات

نوشتنراهبردهاييكاهاصاولكلايبنابراينشود؛نمايشيمحققنمي

رايرسايدنباهمقصاودمتعااليكندوراهراباحركترامشخصمي

؛كند،ازضرورياتبيرقابلاجتناباستهموارمي

هاايزيربنااييبارايتماايزايانپرداختنبهمبانيتئوريکوبحاث .4

دهايها،جهاتهايعلميموجودوتبيينارزشنهضتازسايرنحله
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هاوكوششبرايرسيدنبهزيربناهايفكريالزعكاهباهبهفعاليت

درايانمساير.قواعسايرحركتعمليمنجرخواهدشاداستحكاعو

برتاروگراييعلوع،جاذبهباالبهجذبافرادباتوانمناديتوجهبههم

فرد؛پارداختنباهمفااهيمعلاوعپاياه،علاوعهايمنحصربهتخصص

،احساسااتورفتارهاايماؤثرهايجانبيماننادهنارانسانيوبحث

؛انسانيبهخوبيمتبلوراست

نفعاانوباازيگرانراوينيکنقشهراهكالنكهوظيفاههماهذيتد .1

مشخص،حدوداختياراتراتعيين،شيوهتعامالترامعاينوزميناه

شاودجامعاهكندوباعثميهاراقدعبهقدعروشنميرصدفعاليت

تدري بااثماراتوعلميكشورومردعنيزدرزندگيروزمرهخودبه

.شوندمرجعيتعلميآشنااتحركتبهسمتتأثير

توانازجملهمصاديقسنجشپيشرفتدراينسط ازمرجعيتمي

:بهمواردزيراشارهكرد

؛حركتعميقازمبانيتئوريکتاكاربردهاواثراتملموسدرجامعه .1

هايعلميجهانبخشيكهوجهتمايزقابلمالحظهباسايرنحلهالهاع .2

كند؛رامعرفي

هايعلميوهاوشاخهايكهتماميرشتهوشبكهحركتيگسترده .3

گرايايدرايانساط هام.مراكزومتفكرينبشريترادربرگيارد

سنگعلوعكاربرديوتوجهبهمفاهيمعلوع،توجهبهعلوعپايههم

ارعلاوععميقعلوعانساني،مباحثفلسفي،هنرواحساساتدركن

.استنظرتجربيمد

هايمقاعمعظمرسدكهصحبت،بهنظرميبراساستوضيحاتفوق

دستيدركشاورايانساط ازمرجعياتعلمايرارهبريواسنادباال

اندواگرسايرسطوحنيزمورداشاارهقارارگرفتاهدهكرتبيينوتعيين

راهومسيربرايرسيدنباهايانساط ازسازيبرايهموارتنهااست

.استرشدوتوسعهعلمي



 عيت موضوعیمرج: سطح دوم

دراينسط ازمرجعيت،رشدوبالنادگيدرياکحاوزهخااصمطارح

درسط جهاانمرجعشودكهدرآنموضوعوحيطهنقطهاستوتالشمي

درمرجعيتموضوعي،حركتساريعوشاتاباندرياکموضاوع.مطرحشود

اراهاهخاصبهشكليكهسبکجديدوحرفايمتفااوتدرآنشااخهعلماي

يافتهجهاننيازبارايرشادوبسياريازكشورهايتوسعه.افتداقمي،اتفشود

كننادوباابررساينقااطقاوتوبالندگيعلميخودبدينشايوهعمالماي

الملال،موضاوعاتيراتعياينوباررويسنجيدرعرصهبينهمچنينفرصت

وازكنندتابتوانندباسرعتوشان باالتريبهنقطهاوجبرساندهاكارميآن

ماروريبار.مواهبودستاوردهايآنبرايباالبردنرفاهجامعهاستفادهكنند

گيريرشددركشورهاييماننادكارهجناوبي،ماالزي،هلناد،فنالنادوجهت

كاهكنادهاييراروشنميبسياريازكشورهايديگربهخوبيپيرويازمدل

بهايننكتهتوجهكاردكاهدرالبتهبايد.اندبااينهدفآبازوبهنتيجهرسيده

وشاودمايهايفلسفيومبانينظريبهسرعتعبورهاازبحثاينمدلاكثر

بهسمتفناوريوتوليدثروتحاصلازعمل،توجهبيشتريمبذولشادهتاا

درعمادهايانبناابراين.منادشاودترازمواهبايانرشادبهارهجامعهسريع

ربوطهرابااقتباسازتعااريفرايا علامدرها،مبانينظريوتعاريفمحركت

ازبناابراينانادوجهانبرببهعاريتگرفتهودراينموضوعاتمتوقفنشده

تارتجرباهيکطرفنمودهايبيرونيرشدوتوسعهعلاموفنااوريراساريع

اندوازطرفديگرطبيعياستكهبهصورتعميقصاحبسبکنشادهكرده

انادفرضپذيرفتاهودنيايعلميفعليرابهصورتپيشهايعلمومحدوديت

رفاهاساتولاياينكاهآيااباهياندكهنتيجهعمليكارشانارتقاوقبولكرده

برايرسيدنباه.سعادتمندينوعبشركمکكندياخير،پاسخواضحيندارند

.شروعسرآمديبرايچندنسلوحداقلدودههكارزيربناييالزعاست

توانباهمصاديقسنجشپيشرفتدرمرجعيتموضوعيميازجمله

:مواردزيراشارهكرد

پردازيدريکموضوععلميتئوري .1

داشتنشبكهقويدرآنموضوعكهمراكزمختلافكشاورودانشامندان .2

.المللدرآنقالبكارپوياانجاعدهندكشوروحتيبين

الملليبهعنوانبينطوريكهدرسط هتنظيموتوليدمنابععلمي،ب .3

.ندشودرآنموضوعمطرحمرجع



 اي مؤسسهمرجعيت : سطح سوم

هااوحتايدرايننوعمرجعيت،مراكزتحقيقاتي،مطالعاتي،دانشگاه

راستايودرنندكريزيتوانندبهطورهدفمندبرنامههايعلميهميحوزه

اين.عكنندسرآمديويافتنجايگاهبرترعلميدريکموضوعخاصاقدا

حركتروبهرشداگرچهبسايارمغتانماساتوارزشوااليايداردولاي

محدودبهيکفضاوجغرافيااستوتوانگسترشكشوريوحتيجهاني

بهعنوانمثاالچناديندانشاگاهبازروكشاورتاالش.آنمحدوداست

ايمؤسساهدانشگاهبرترجهانقراربگيرندوياا122كنندكهدربينمي

هايبنيانياقداماتمانندرويانوابستهبهجهاددانشگاهيدرزمينهسلول

خادماتخااصدرساط اراههبسيارارزشمنديانجاعدادهوحتيبراي

روياندرسط دوعمرجعيتقرارمؤسسهاما.استبودهمؤثركشوربسيار

ايگستردهودركلسااختارهايعلمايگيردچراكهبهصورتشبكهنمي

ايانباه.اساتباقيماندهمؤسسهرگسترشنيافتهومحدودبهيکكشو

بررويمؤسسههايايناتبيرمستقيمفعاليتتأثيرمعنايناديدهگرفتن

هاايبنياادينونابااروريوساايرسايرمراكزكشاوريدرزميناهسالول

هاانيازباهقطعسايرمراكازودانشاگاهطوربههايمرتبطنيستورشته

اند؛اماجن آنازجن حركتتردراينخصوصوادارشدهتحرکبيش

مشاخصدرايانطاورباه.بهسمتمرجعيتدرسط دوعمتفاوتاست

شودوبهعنوانمراكزبنديجهانيديدهميسط پيشتازيمراكزدررتبه
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 فهوم مرجعيت علمينگاهي عملياتي به م

61 

هاكهدرسط دوعمراكزودانشگاهشونددرحاليمعتبرعلميمعرفيمي

هعمادطاورباهريزيدارندوبهجايرقاباتيرابابرنامهافزايحداكثرهم

همكاريروحبالبكااراساتكاهدربساتريمادونكارهااراپيگياري

هايسازي،آمايشسرزميني،همكاريكنندوبهمباحثيمانندفرصتمي

بههارشاكلباهنظار.شودگراييعلوعتوجهخاصميبينبخشيوهم

ترينوجهاقداماتموفقكشوردراينساط رسددرمقاععملدربهمي

هاييازتبياينموضاوعاتخااصدرنقشاهمحدودبودهواگرچهصحبت

بستركاربرايتشكيليکسازيعلميكشورشدهامادراجراامكانفراهم

.استافزادرموضوعاتبرترفراهمنبودهشبكههم

انباهتاوايميمؤسسهازجملهمصاديقسنجشپيشرفتمرجعيت

:مواردزيراشارهكرد

هاياامركازتحقيقااتيوپژوهشاگاهيتبييننقشهراهيكهدانشگاه .1

موفقدرعرصهآموزش،پژوهشوياتكنولاوژيبتواننادرشادوباه

بالندگيبرسند؛مرجعيبرايحضورافرادطالبعلمدرسط جهاان

اشندكهبالملليداشتهشوندواعضايهيئتعلميودانشجويانيبين

.بهدليلجاذبهعلميواردشوندهعمدطوربه

ايدرجهاان،درجايگااهيمؤسساههايرايا بنديدررتبهمؤسسه .2

 .مطلوبقرارگيرد



 مرجعيت پيشكسوتان: سطح چهارم

تاافرادبيشتريكنندبدينمفهوعكهساختارهاوتشكيالتكمک

لليبرسندوبهعنوانالمهايكشوربهسطوحعاليعلميبينازبرترين

درحقيقتاينسط ازمرجعيتنيازمناد.افراديسرآمدمعرفيشوند

.المللاساتپرورشوبالندگيدانشمندانيبرتروسرآمددرعرصهبين

تواندآموزشي،پژوهشي،مديريتيويادرمانيباشادواينسرآمديمي

دفتارعلمايمانندنقاطبسياردرخشانبرايچندساالوياادهاهدر

شودوهيچتضمينيباربقاايآننااعونشاانميجهاننامشانديده

استفرديهعمدطوربهوجودنداردوبهعبارتياينمعرفيتواشتهار

واگرايشانازيکدانشگاهبهدانشگاهديگريمنتقلشوندناعونشاان

مكانپارورينيازمبرندوهمچنيندرزمينهجانشينرانيزباخودمي

زمانيكهاينساط ازمرجعياتهادف.استخيليموفقعملنشود

هاايرايا ريزيقرارگيرد،تعادادبسايارمحادوديبااشااخصبرنامه

گاويسابقتراديگرانسنجشجايگاهعلميمانندميزانارجاعاتاز

ايبينايشانوسايربدنهعلميكشورديدهربايندوشكافگستردهمي

ادخبره،خودكاربودهوباتكيهبرتوانعلميخودرشداينافر.شودمي

دهايگزيندونقشايشاندرجهتكنندورشتهكاريخودرابرميمي

هايباالدستياتباالبهپايينوبرنامهتأثيرتوسعهعلميبسياربارزتراز

هايهمتوااليافرادتوانمندطيچنددههكارفرديوباحمايت.است

.شگاهيالزمهاينسط مرجعيتاستمراكزدان

البتهبايدتوجهداشتكهافرادمرجعوپيشكساوتمحادودباهافارادباا

زمينهتحقيقاتگستردهنيستندوچهبسااافاراديبتواننادمقااالتمتعاددو

.باشاندهايباالدركارنامهخودبيافرينندامانقاشمرجاعرانداشاتهسايتش

همچناين.باسايتشيکهمبستگيقوينيستهمبستگيمرجعيتبنابراين

ممكناستفرديدرزمينهدرمانيصاحبسبکباشدودرسط كشوروياا

-باشندوليميزانتحقيقاتومقاالتقابلمالحظاهشدهجهانبسيارشناخته

اياننقاشمرجعيات.باشندوبااينشرايطبهواقعمرجاعباشانداينداشته

.آموزشويامديريتنيزمتبلورشودتوانددرحوزههمچنينمي

اينناوعيتفرددرناستكهبهدليلمحوراينكتهمهمديگر

دوامكانوايبارزترشهايبينرشتهمرجعيت،ممكناستگسست

هايكاربرديودرومبانيفلسفيبهبحث،هايتئوريبحثقرابت

باالباردننتيجهاستفادهازمواهبتوسعهعلميبرايخلقثروتو

.شودرفاه،محدود

رسدكهبرداشتعمدهمديراناجرايايوبااينتوضيحاتبهنظرمي

دانشمندانوخبرگانعلميكشورازمرجعيتعلميدرمقاععمل،دراين

هايسنجشموفقيتنيزباهدفوحتيشاخصاستسط محدودشده

گرچهشاروعهارا.شوندتهيي بدنهعلميكشوردراينسط ،تعيينمي

اقداععمليبايدباعبورازسط چهارعوافزايشكميوكيفينخبگاانو

هاادرايانساط وبياانبرناماهيتافرادسرآمدهمراهباشدوليمحدود

هااموفقيتكشوردرمسيرمرجعيتعلميباتوجهصرفبهاينشااخص

دستيابيخصوصاينكهبرايسرعتيافتننيزخوديکترمزخواهدبود؛به

دكاهشاوبهمرجعيتدراينسط ،الجرعممكناستتصميماتياخاذ

برايرسيدنبهسطوحباالترنهتنهامفيدنخواهندبودبلكهكاررادشوارتر

بهعنوانمثالبابلبهكميتبركيفيت،امكانوياحتيتشويق.كنندمي

ماودخواهادبيرمستقيمبرايعبورازمرزهاياخالقدركارهايعلماين

يافتوفردگراييوكاهشانگيزهكارگروهيمانعحركتجديدرساط 

.اي،خواهدشدرشتهوسيعوبين

توانازجملهمصاديقسنجشپيشرفتدراينسط ازمرجعيتمي

:بهمواردزيراشارهكرد

جايگااهخااصH-Indexهايراي علمايماننادافراديكهباشاخص .1

بسيارباالمرجعميزانارجاعالبتهبايددقتشودكههرفردبا.دارند

پاايينولايبااميزانارجااعنيستودرمقابلممكناستفرديبا

.توانمنديبسيارخاصمرجعباشد

هايخاصماننادساردبيريويااهيئاتتحريرياهحضوردرجايگاه .2

الملليهايبينمدعودركنگرهمجالتعلميمعتبر،سخنرانانويژهو

البتهممكناستفرديدريکرشتهتخصصيمرجعباشادواز.برتر

.كنندسط كشوروجهانبرايدرمانبهايشانمراجعه

درموضااوعخاااصتخصصاايدرعرصااهيرياامااوردمشااورتقرارگ .3

 الملليومليبين
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 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

02 

 رابطه بين مبانی فلسفه و مرجعيت علمی
يتعلمايباهخصاوصدرساط اولودوعدكهمرجعكربايددقت

باهموضاوعاتعمياقتوجهباورهايعميقفلسفيوبرخورداريازبدون

كاهعلامشاوددقياقمشاخصطاوربهالزعاست.بنيادي،ممكننيست

چيست،وفاصلهآنبادانشچگونهاست؟مارزداناشواقعايواصايلو

آيابااالباردنكجااست؟هدفازتوسعهعلميچيست؟يدانشبيرواقع

رفاهوخلقثروتبايتاصليونهاييمرجعيتعلمياستيابهجزايان

موارددستاوردديگرينيزمدنظراست؟

درآمدوارتقاءكهسعادتمندينوعبشردركنيدبهعنوانمثالفرض

ثروتتعريفورشدعلميرامعطوفبهاينتعريفبدانيم،دراينحالات

ناهباا)نويحتيباتعريففعليماوردقباولجهاانبهسالمتمعتوجه

اگارضارورتهام(تعريفبرخواستهازمنابعوحيومعارفادياانالهاي

يابدودرپلكانارزشايمقااعباشدبهتبعاصالتجسمجايگاهميداشته

طولعمرخودوكااهشافزايشدرايننگاه،انسانبراي.نخستراندارد

بيشترازمنديبهتربرايبهرهانيويافتنآرامشهايجسميوروناتواني

حياتماديخود،نيازبهيکآرامشدرونيداردكهازطريقباوربهياک

امااگربههر.ورزدبداناهتماعميبنابراينشودوماوراطبيعتحاصلمي

،وزنشاوددليلتضاديبيناينبعدساالمتوساالمتجسامحاصال

هدبودوباهدليالساالمتمعناوي،حاضارباهسالمتجسمبيشترخوا

شبباراينيمهبيداريدرايننگاه.ازسالمتجسمنيستمصرفكردن

داري،بهسادگيتوجياهمصرفبذابهاسمروزهسازيعبادتويامحدود

مثال.مثبتداردتأثيرنداردمگراينكهثابتشودبرسالمتجسموروان

تالشبرايسعادتمندينوعبشراساتدهدكهبايتعلم،فوقنشانمي

تعريفماازسعادتمنديوترجماناينتعريفبهسطوحعمليبنابراينو

.بسيارمهماست،وكاربردي

حاضاردرايانموضاوعدركالجهاانوآسيبجديكاهدرحاال

شاودگسساتقابالمالحظاهبايندرسط كشورمشاهدهميويژهبه

اگرچاهدرهاردو.سط جامعهاستهايعميقدينيوعلميدربحث

حوزه،خبرگانزياديفعاليتودلسوزانهبرايايجادايانپيونادتاالش

كنندوليهنوزاينفاصلهنهتنهاپرنشدهبلكهمسيرمدونونقشاهمي

حاضارهامدردرحال.استشكافتبييننشدهتكميلراهجامعيبراي

وردارندكاهبااعلاوعروزايحضهايعلميه،دانشمندانبرجستهحوزه

مدارومتادينيحضاورهاافرادبسياردينوهمدردانشگاههستندآشنا

مندهستندوهمماديراندلساوزودارندكهازمعارفعاليدينيبهره

آشناييحضوردارندكهبرايايجاديکپيوندعميقواصايلبايندرد

سافانهايانپيونادكننادولايمتادوحوزهمعارفوعملياتتالشماي

شناسايايانگسساتآسايب.استعميقوگستردههنوزشكلنگرفته

واساتموضوعيبسيارمهماستولايازحوصالهاياننوشاتارخاارج

.جداگانهبايدبدانپرداختوراهكارهاييراجست

كهتنهامسيريكهامكانمرجعياتكردباوجودايننقص،بايداذعان

آوردهمايناتصاالاساتدررابرايمافراهمميعلميدرسط اولودوع

بيراينصورتبرايمرجعياتدرساط اولودوعباياديكتااييخااصو

هاينسبيخاودفرصتممتازيراداشتتابتوانبرآناساسكمبودمزيت

يافتاهدرنورديادوپيشايگرفات؛رادرمقابلكشورهايمترقايوتوساعه

حرفنوبسيارسختوياحتيبيرممكناساتاراههصورتامكاندربيراين

اياساتكاهديگارانوحداكثربردكاري،حركتساريعدرهماانجااده

ازپايشاندودرنتيجهميوهوثمرهآننيزهمانياستكهساايرينپيموده

ارزشثمرهعلمودانشدرعصرجديادكاهشاينبهمعناي.اندماچشيده

استودهكرزندگيبشركمکبهبوددهابهنيستوبدونشکايندستاور

ترومحدودتريراتجرباهقطعزندگيسختطوربهمانيزبدوناينمواهب

اماصحبتايناستكهشاايدبتاوان.كنيمكهمطلوبهيچك نيستمي

ايجدياددرتوساعهوبالنادگيعلمايبراساسباورهاياصيلدينيجااده

ياهديگاريباهواارتقادرجهدادواززاوسط سعادتمنديبشرركردطرح

ايان.موضوعاتنگريستورفاهازجن ديگريرابهبشريتعرضهداشات

.تواندباشدمسيرممتازياستكهمنشامرجعيتعلميپيشنهاديمي

البتهمختصاتچنينمرجعيتينيزبايدمتمايزازمرجعيتفعليعلمي

هااواسات؛بااالرفاتنتفااوتباشدكهعوارضخاصآنبهخوبيمشهود

-ها،بردگينوعبشربهشكلمادرندرخادمتاقتصااديكاهبايتبعيض

هايناوعبشارماننادجويدوبديندليلارزشسودخودراميتنهارحمانه

حقوقاوليهاحتراعبهالمللوخانهوخانواده،احتراعبهاخالقدرعرصهبين

انتخاابشاود،همگايازثماراتميمانندصل وآرامشبهسادگيفروخته

دوساتانهنيازباههاينوعاگرچهحركت.استمسيراشتباهدرتوسعهعلمي

دهونقطاهاميادياساتولايهرگازتاوانكرشدتدرسط جهانرشد

افزارهاوهمچنينافزايشهاوجنگاثراتبسيارخطرناکبمبسازيخنثي

ندارد؛وايننگاهخاصتوساعهاختالفاتطبقاتيدردرونوبينكشورهارا

تارينكشاورهايجهااننيازميازاناستحتيدرمرفاهعلميباعثشده

بياانماااياناساتكاه.خودكشيوافسردگيواضاطرابكااهشنياباد

توانادرشادومرجعيتخاصايكاهبرخواساتهازتعااليموحاياساتماي

رفكاهضامنحفاسدساتاوردهايشاگكندسعادتمنديرابهبشرارزاني

.كهاينعوارضرابكاهدكردهاستاراههموجود،مواهبيمتمايزرانيز

هايبربرويصرفازتئوريبااينتعريفمرجعيتعلمياگردنباله

آوردشكلبوميشدههمانرشدوباشد،درنهايتآنچهراكهبهوجودمي

كاهد،وليساعادتمنديعمياقمتاسافانهتوسعهاستكهوابستگيرامي

درمفاهيمآينادهپژوهايازايانموضاوعباهعناوان.حاصلنخواهدشد

1آينادهاساتفادهشاده"استفادهيکكشوراز
ساايركشاورهانااعبارده"

 درکتوسعه،بدونبهعبارتيديگر،بسياريازكشورهايدرحال.شودمي
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Used Future 
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ايهساتندكاهدنباالآينادههواقعيازشرايط،نيازهاوتصويرمطلوبخود،ب

وحتايممكاناساتدراساتدهكربرببراساسمبانيارزشيخوددنبال

باشاندكاهزمانحال،بسياريازاينكشورهايبربيبهاياننتيجاهرسايده

(.1)رستنيزنبودهاست،چنداندهاازآيندهايازتصويرآنبخشقابلتوجه

ظااهرها،ترينآنهايينيزداردوشايدمهمالبتهاينديدگاهمحدوديت

كارداراههتوانداليلكاربرديبهعبارتيبهسادگينمي.شعارگونهآناست

مفاهيمعمياققرابتكهخبرگانوسرآمدانجامعهراقانعكندكهازطريق

رسادكاهساعادتجاامعبشارراببهساطحيازمرجعياتدتواندينيمي

تريناشكالآناينباشدكههنوزمدليهارچنادوشايدمهمكندتضمين

كاارراساختوبنابرايننشدهوملموسنيستواراههكوچکومينياتوري

هاياخير،چنادينگاروهومجموعاهاگرچهدرسال.كندحركتراكندمي

ومساتنداتينيازتوليادانادشدهمتوليتوليدنقشهراهيبراياينموضوع

هاايمتعاددشاكلهااوكتاابهاا،شاعارها،هماايشاستونهضتشده

اند؛اماهنوزهيچيکازايناقداماتمنجربهنتاي ملموساجتمااعيگرفته

هماين.استدهيبهنهضتمرجعيتعلميباقراهتيمتفاوتنشدهوجهت

يكارهاايبعاديباشادولايعزعوجديتمبارکاستوبايدمبناييبارا

دليلعمدهاينحركتكندوبطئاي،دشاواريموضاوعواخاتالفنظارات

هايقاويفكاريشاكلجديدرمبانيكاراستكهباعثشدهزيرساخت

البتهدركناردشواريمذكور،عواملديگرينيازدركااهشسارعت.نگيرد

ي،گرفتااريزياادتوانبهضعفدركاارگروهاندوازآنجملهميبودهمؤثر

ها،چندپارگيوتعاددبسايارزياادمديرانباامورروزمره،ناپايداريمديريت

گيريوعدعارتباطساختارمندبينآنها،واگرايينسابيباينمراكزتصميم

نقشاهراهفقادانهاوهايعلميهودانشگاههايفعالدرحوزهبعضيازگروه

.ها،ناعبردآلهاونهايدهعيتشدهبراساسواقاييمرحلهمنسجمو



 گيري و نتيجهبحث 
 اما چه بايد كرد؟

رسدكهدرچنادجبهاهوباهباتوجهبهاينتوضيحات،بهنظرمي

ايشكلگياردكاهباهصورتموازيوليهماهنگبايداقداماتيريشه

شودودرنوشتارهايبعديسعيميصورتمختصردرادامهشرحداده

البتهالزعاست.دشونترواكاويهريکازموارد،مبسوطشدكهخواهد

نوااالتيشودكهمتفكرؤاينموضوعاتبهصورتگستردهتبديلبهس

.هاتربيبوتهيي شوندنكشوربرايپاسخدقيقبهآنامتخصص

:سازي فكري در بين فرهيختگان جامعهسازي و جريانگفتمان .1

هااينظاربااديادگاهوصااحبالزعاستتاافرادخبرهومتخصاص

مختلفوازمنظرهايمتفاوتدرخصوصمرجعيتعلمايحسااس

دهوپيشانهاداتخاودرادرخصاوصاقاداماتيكاهكارشده،بحاث

بايستصورتگيردووظايفاعضايهيئتعلماي،پژوهشاگران،مي

ايان.كننادگاران،ماديرانوحتايماردعبياانكارآفرينان،صانعت

عمياقواكااويطاورباههاييداردكهبايدظرافتسازيخودگفتمان

.دشوشوندتابهترينمسيرمشخص

:هااي ایيار  شناسی دقيق اقدامات انجام شده در سال آسيب .2

كارهايمتعدديدرخصوصمرجعيتعلميدركشورصورتگرفتاه

.اندهايمحدوديداشتههاوخروجيبودهويافتهمؤثركهتاحدودي

كهكندتواندروشنقديمنصفانهبرايناقداماتمينگاهيبيرونيون

چهبايدهاونبايدهاييبرايادامهكارمدنظرقرارگيردوبرايكاهش

هاچهبايدكرد؟آسيب

هاوكاريمتاسفانهموازي:نگاشت نهادي مرجعيت علمی در كشور .3

اساتكاهزنجيارهعدعانسجاعدرساختارمديريتموضوعباعثشده

گيري،اجراونظارتوپايشباهخاوبيعمليااتيازي،تصميمستصميم

هاياصطكاکويافتنراهبردهااييبارايكااهششناختزمينه.نشود

نگاشات.شودتوانددرنظرگرفتههايباالميهانيزازاولويتاينآسيب

هااونهادهاايمسائولكهوظايفتماميسازمانكندنهاديكمکمي

روشانشاودوباااياننقشاهراه،همااهنگيدرحوزهمرجعيتعلمي

 .هابهحداقلبرسدنفعانفراهموموازيكاريحداكثريبينذي

روزرساانی مفااهيم مرجعيات و اساتفاده از      نگاه به آينده، به .4

نيازهستتامفاهيممرتبطبامرجعيتعلمي:تجربه ساير كشورها

رجعيتعلماي،درباتوجهبهاينكهم.روزرسانيشوندمرتببهطوربه

مقايسهباسايركشورهايدنياوجوامععلميتعريفشدهاست،نيااز

روزرساانيمفااهيمسااختاريوكااركرديمارتبطبااداريمتادربه

الملليوروندهايمرجعيتعلمي،تجاربسايركشورها،تحوالتبين

يژهوبه.برآيندهآنرانيزدرترسيمنقشهحركتدرنظربگيريممؤثر

المللايهايجغرافياييدرتوسعهعلميبيننقشكشورهاومرزبندي

 .درحالتغييراست

ها و راهبردهاي مناسب و منطبق بار قاوانين   شناسايی ارزش .5

اينمهمكهدرواقعتداوعراهكارهايموجودوليباقوت:باالدستی

بهبودازاقداماتبسياراساسياستكهخودنيازونظمبيشترخواهد

ازهراقدامي،مسيريپيشاجراييکپروژهنظامندداردوالزعاست

 .شودمناسببرايآندرنظرگرفته

نگاشتيكههدفبااييدرتنظيمره:تنظيم نقشه راه مرجعيت علمی .6

هايرسايدنباههايآتيكشورتعيينوگاعمرجعيتعلميرابرايدهه

.،ضرورتياستهايالزعرامشخصكندآنهدفوزيرساخت

هاياخيار،درسال:گرايی و رصد وضعيت حركت تقويت ماموريت .7

هاينظاعآموزشعلوعپزشكيبهسمتتوسعهماموريتمحورسياست

دراينرويكرد،سعيبرآناساتكاهبااشناساايي.استحركتكرده

هاايعلاوعهايموجوددرهريکازمناطقآمايشيودانشگاهظرفيت

هاييبارايتوساعهداناشودرنهاياتدساتيابيباهوريتپزشكي،مام

بدينمنظوردسترسيباه(.12)دشوهاتعريفمرجعيتعلمي،برايآن
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هايموجوددرهردانشاگاهعلاوعروزودقيقدرموردپتانسيلشواهدبه

هاايمختلافعلاوعهايمرجعدررشتهپزشكيونيزنحوهتوزيعگروه

ساازيوتوساعههابارايشابكهبهآنازيساولويتپزشكيدركشورو

تواندبستراطالعاتيمناسابيبارايدانشدرحوزهدارايمرجعيت،مي

تحليال(.11)هاا،فاراهمساازدگيريتخصيصبهتارمامورياتتصميم

هاوتعريافمناسابهايآموزشيپيشرودردانشگاهمزيترقابتيگروه

هاايملايازليماموريتهايمتوهايعلميودانشگاههادرقطبنقش

.اساتهايحركتمناسبدرراستايتقويتمرجعيتعلمايضرورت

البتهدراينمسيرمتاسفانهمشكالتيدرزمينهتوزيعبودجهومنابعبر

؛كنادايكهبتواندعدالتعلميرانيازدركشاورتضامينمبناينقشه

خصوصوبههاگيريبهدليلساختارومدلمعيوبتصميم.وجوددارد

ها،ارتباطبيندريافتمنابعبااحركاتمنساجمودرتخصيصبودجه

هاينهادهاومراكازكاريمنطبقبرنقشهترسيميقوينيستوموازي

 .كندگير،ايننقطهضعفراتشديدميمختلفتصميم


A Practical Look At the Concept of Scientific Authority 

 
AliAkbar Haghdoost1, Somayeh Noori Hekmat2, Reza Dehnavieh*3, Atousa Poursheikhali4 

 

Abstract 
Background: Scientific authority a concept that has changed over the years and in different periods is nowadays a 

common discourse in Iranian universities and academic societies. Given the recent focus of the scientific community, it is 

necessary to reach a consensus on a precise definition, theoretical foundations and real strengths and capabilities, 

organizational and management infrastructure. 

Methods: The present article describes the levels of scientific authority and some of its philosophical foundations and 

finally the path forward for achieving the status of scientific authority in Iran. 

Results: Scientific hegemony, subject authority, institutional authority, and pioneers authority are the four levels proposed for 

the concept of scientific authority. Scientific hegemony is widely achieved by being a leader and influential in the path of 

scientific development of human society. Subject authority refers to a particular ability and capability in a special subject and 

domain. An institution's authority involves the excellence of some universities and research centers on a particular subject. 

Finally, the authority of the pioneers comes with the growth and development of top scientists at the international level.  

Conclusion: To facilitate the achievement of scientific authority, priorities such as discourse among the educated, the 

detailed pathology of the past actions, the institutional mapping of the scientific authority in the country, future-oriented 

approaches, the updating of the concepts of authority using the experience of other countries, identifying appropriate 

values and strategies in line with upstream documents, setting up a scientific authority roadmap, reinforcing mission 

orientation, and monitoring of activities are essential. 
 
Keywords: Institutional Authority, Scientific Hegemony, Subject Authority, Pioneers Authority 
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