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دانشگاه  یت علمیمرجع بر مؤثر عوامل گذاریاولویت و بندیطبقه، شناسایی منظوربهحاضر  پژوهش

و قدرت  یعال آموزش تیفیک یارتقا یالسالم( در راستاعلیه رضا امامالمللی )موردمطالعه: دانشگاه بین
 عوامل ییمنظور شناسانه پژوهش بهیشیپ یای اقدام به بررسبا روش کتابخانه نرم کشور انجام شد. ابتدا

 ی)نظرسنج یفیک یدلف ه و روشین اولیل مضامیسپس با تحل، دیاه گرددانشگ یت علمیبر مرجع مؤثر
، نفر 22 تعداد به گذاری عوامل احصا شده پرداخته شد. خبرگانبندی و اولویتطبقه، خبرگان( به توسعه

ند یاز روش فرا استفاده با و دیگرد انتخاب یدن به اشباع نظریتا رس یبرف گلوله گیرینمونه روش با
 یت علمیبه دست آمد. عوامل مؤثر بر مرجع در هر عامل مرتبط آن عوامل زیر وزن، یله مراتبل سلسیتحل

گری و غربالپس از ت یو درنهاقرار گرفت  ییه مورد شناسایاول مضمون 917دانشگاه ابتدا در قالب 
ت و یترب بندی شدند.رتبه، ت مدنظر خبرگانیاهم بیترت به و ییرعامل شناسایز 42در قالب ، یبندهطبق

 یلافزای مهم یوجود شبکه علم، تین در رتبه اول اهمیارآفرکخودباور و  یه انسانیسرما یتوانمندساز
ه در رتب یتخصص یفیک یروهاین علمی با جذبهیئت مناسب اعضاء ت دوم و هرمیدر اولو یو فرامل

 دانشگاه قرار گرفت. یت علمیبر مرجع مؤثر ه عواملدرمجموعت یسومِ اهم

یت علمیمرجع، یل سلسله مراتبیند تحلیفرا، یروش دلف، دانشگاه کلیدی: یهاواژه
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 مقدمه
د یدر تول شرفته و توانایبرخوردار از دانش پ، افتهیتوسعه یران به کشوریگاه ایجا یارتقا

ساله بر  71انداز که بر اساس سند چشم یجنوب غرب یایدر منطقه آس یعلم و فناور
 یازمند ارتقاین، نهاده شده است یویژه نهادها و مراکز علمام بههای مختلف نظعهده بخش

 به ابییدست تا علم دیتول کشور است. نهضت یو فناور یپژوهش، یوری نظام علمبهره
 نظام بستر در آن اعظم بخش که است یندیفرا یدارا کشور یت علمیمرجع گاهیجا

 یاسیس، یاجتماع، یفرهنگ سعهتو بود و ازآنجاکه اساس خواهد انیجر در کشور آموزشی
طور خاص و به یآموزش عال، دهدمی لکیآن تش هایدانشگاه را شورک هر یاقتصاد و

 و دهایتهد، هافرصت ییشناسا ضمن، محور ندهیآ یردیکرو اتّخاذ با، هادانشگاه
 ند تحققیدر فرا ید و توسعه علم و فناوریتول یبرا یاساس یابزار، یآت هایچالش
و بلندمدت است که  یجمع یتالش یت علمیشوند. مرجعمحسوب می یلمت عیمرجع

، انن و تابیدجوادیس) یردپذد علم صورت مییتول یفرد و جامعه برا یازهایمطابق با ن
 مقام توسط مرتبه نیاول، است موردنظر یت علمیکه در عبارت مرجع« یعلم(. »2998
، ریغد دیروز ع در )ع( صادق امام گاهدانش دیاسات و انیدانشجو با دارید در یرهبر معظم

 عیبد ایواژه یعلم تیمرجع، یرهبر سخنان د. بر اساسیگرد مطرح 2964 ماهید 79
 مستقل یجاد بنایا»مانند  ایمعانی. دارند نظر در آن از ایویژه یمعنا شانیا که است
، نژاد یمرتضو، آبادیقوام) «ینید و یفرهنگ، یعلم راثیم در آن مواد با استفاده از یعلم

 جنبش یراستا در که است یمفهوم واژه نی( ا2994، زاده نیعبدالحس و یجواد، ینوروز
 تی( مرجع2991، یرود و یاست )گودرز مطرح، یساز و تمدن علم دیتول، افزارینرم
 کسب و شدن یعلم محور و قطب است و به شرفتیپ محور و رکن ترینمهم، یعلم
کشور قدرت نرم  یپردازد که از عوامل اصلمی دانش و علم حوزه ممتاز در گاهیجا
 شود.ز محسوب میی( ن2998، انیرضاپور و فتاح)

کشور توسط مقام  یو آموزش عال هادانشگاهدر  یت علمیپس از طرح موضوع مرجع 
ل انجام شده است: در سال یذ قراربههایی پژوهش، 2964)مدظله( در سال  یمعظم رهبر

 یعلم ینهادها یبرا یت علمین مرجعییتب»با عنوان  یپژوهش یدو رو یگودرز 2991
، طوحس، یژگیاد انجام دادند که در آن هفت مقوله: ویه داده بنینظر یفیبا روش ک، «کشور
 ج پژوهشینتا به دست آمد. یت علمیمرجع یمحور و راهبرد برا، تیریمد، تیهو، نظام

 از یعلم تیمرجع به یابیدست املعو یبررس»با عنوان  2991و همکاران در سال  یقم
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ترین نشان داد که مهم یشیمایبه روش پ« زیتبر کیپزش علوم دانشگاه استادان دگاهید
اند عبارت تیب اولویازنظر خبرگان موردمطالعه به ترت یعلم تیمرجع به یابیعوامل دست

 یابیری؛ دستیه انتقادپذیت روحیا؛ تقویبرتر دن یعلم محافل با دانشگاه ارتباط از: گسترش
 یهای پژوهششتر به پروژهی؛ توجه بیات علمیشرفته؛ رونق دادن به نشریبه علم و دانش پ

 ؛ توسعه فرهنگیهای پژوهشبه طرح یبه علم؛ اختصاص اعتبارات کاف هاآنل یو تبد
 یاای؛ ارتقو توسعه ی؛ گسترش پژوهش در عرصه کاربردیجاد نشاط علمی؛ ایخودباور
 علمی.هیئت یجانبه اعضاههای همتوانمندی

 یت علمیتحقق مرجع یفرهنگ یبر بسترها یگذر»اض و افشارکهن با عنوان یمقاله ف 
 یبسترها نییتب بهای و کتابخانه یو منابع علم یروش اکتشافبه  2991در سال « در جهان

ت یمرجع به یابیدست یموانع فرهنگپرداخته و و عوامل آن  یت علمیق مرجعتحق یفرهنگ
 ،گرید یپژوهش ند. درکردان یرا ب یت علمیتحقق مرجع یفرهنگ یراهکارها و یعلم

 یالگو، «یعلم تیمرجع ندیفرآ در آموزشی نظام گاهیجا و نقش»عنوان  ( با2991اض )یف
 تقاللاس، د علمیتول یندهایفرآ شامل الگو نیا. داد ارائه را یعلم تیمرجع ندیفرآ یمفهوم

مطالعه حکمت افشار و همکاران  .است یعلم تیمرجع تیدرنها و یعلم اقتدار، یعلم
 یلیالت تکمیان تحصیدگاه دانشجوی: دیت علمیکرد مرجعیرو یایاح»( با عنوان 2997)

ن یه مضامکانگر آن بود یب، ل مضمونیتحل یفیبا روش ک« گلستان یدانشگاه علوم پزشک
 ،را زدن یاست: حرف آخر علم بیترتنیابهان یاز منظر دانشجو یت علمیمرجع یایاح

سازی علم و قابل حصول بودن بومی، داشتن در علم یکرس، ارجاع دادن، استناد دادن
 یعلم تیمرجع یالگو»( با عنوان 2994و همکاران ) آبادیقوامهای پژوهش علم. یافته

 سمت به نشان داد حرکت« یرهبر معظم مقام اناتیب اساس بر رانیا یاسالم یجمهور در
ج آن یو نتا پیامدهاکشور ازجمله  جانبههمه شرفتیپ که است یندیفرآ، یعلم تیمرجع

 یت علمیهای مرجعمؤلفه ییشناسا»( با عنوان 2992و همکاران ) تاباناست. در پژوهش 
 یده محوریعنوان پدبه یت عملیمرجع« ادیرد داده بنیکران با رویا یدر آموزش عال

 قرار گرفت. موردتوجه
 یآفرینی محور اصلو توجه به اینکه دانش و دانش هاپژوهشبا عنایت به نتایج  

ر کشور ب یکشور یو برتر ها و جوامعسازمان یت رقابتیا و مزیشرفت در دنیتوسعه و پ

http://www.civilica.com/Paper-INCE01-INCE01_374=%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.html
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طور خاص و به یالآموزش ع، (7121، 2فونگ و هانگ، آید )گاردنرمی حساببهگر ید
و  شوند )پرکمانماندگی محسوب میجبران عقب یبرا یاساس یابزار، هادانشگاه

 تیحاکم و اقتدار هایمؤلفه ترینمهم از یکی یفناور و علم تی(. تقو7122، 7همکاران
، )پوررضادارد  هاآن یاعتبار جهان زین و کشورها شرفتیپ بر یشگرف ریتأث که است یمل

 یمطلوب هایفرصت، ک موتور محرک قدرتمندیعنوان شدن بههای جهانیچالش (.2991
ع و یاستاد و صنا، قشر دانشجوقرار داده است.  یاندرکاران آموزش عالار دستیرا در اخت

ر را گیدیکن راستا دست یمضاعف در ا یوقفه و با همتبی بایستیمعلوم مختلف 
و به  های به وجود آمدهها و فناوریدیشهبه ان یابیدست یچگونگ یریادگیو با بفشارند 

 (.2994، یقنبر و واجارگاه یفتح، یخراسانگام بردارند )، هاآناجرا درآوردن 
 گسترش، علم جیترو و مرجع جهت توسعه یبه دانشگاه شورک یعال آموزش نظام

 بعمنا یتوانمندساز و افزاییدانش، نیسرزم شیآما و جامعه یازهاین با آموزش متناسب
دارد از نی منطقه آموزشی هایفرصت از گیریبهره و یفرامل یعال توسعه آموزش و یانسان

 یکشورها آموزشی هاینظامو  هابرنامه، هاسیاست یبررس(. 2991، نژاد یمحمد)
و  گاه علمیت و جاین کشورها به اهمیت است که این واقعیا یایگوز ینیافته توسعه
و  یبه توسعه علم یابیدست یو برا (7122، کارانو هم 9)نومان واقف بوده یفناور
 اند.گذاری کالن کردهک و سرمایهیریزی استراتژاقدام به برنامه یت علمیمرجع
ه مأموریت و برنامه یانیب ی( که دارا2دانشگاه برتر مرجع جهان )جدول  22 یبا بررس 

 یراهبرد اداسن در دریافت آنچه توانیم(. 2962، جامع بودند )پورعزت یراهبرد
 هایپژوهش وها آموزشاست؛  گرفته د قرارکیتأ مورد جهان برتر و بزرگ یهادانشگاه

، یجهان یایدن در جامعه و دانشگاه متقابل یوابستگ و تعامل، صنعت با مرتبط و یاربردک
 آموزشی هایگروه لکیتش و (7129، 4اسید یالمللی )رومبین تعامالت و مراودات توسعه

، امو سرانج اطالعات آوریفن و شرفتهیپ هایآوریفن از استفاده، یانکرامف یپژوهش و
 شیآموز یهابرنامه ارائه و دانشگاه اداره در یفرهنگ هایتفاوت و تنوع به توجه ضرورت

 (.7129، 2نویاست )تئودور یپژوهش و
به دو سؤال مهم در  شده است تالش حاضر پژوهش با توجه به مطالب بیان شده در

 وص مرجعیت علمی دانشگاه پاسخ داده شود؛خص

                                                                                                                                        
1. Gardner, P. L., Fong, A. Y., & Huang, 
R. L. 
1. Perkmann, M., et al. 

3. Noaman, A. Y., 
4. Romani-Dias, M., 
5. Teodoreanu 
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دانشگاه )موردمطالعه: دانشگاه  یت علمی( مؤثر بر مرجعیو فرع یعوامل )اصل -
 ست؟یالمللی امام رضا ع( چبین
المللی دانشگاه )موردمطالعه: دانشگاه بین یت علمیبندی عوامل مؤثر بر مرجعاولویت -

 امام رضا ع( چگونه است؟

 مرجع جهان برتر هایدانشگاه یبردهاراه و اهداف. 4جدول 

 یرتبه جهان دییتأ مورد راهبرد و هدف نام دانشگاه فیرد

 ی. تیام. آ 2

ــطح یتعال ــه با مرتبط هایآموزش ارائه و دانش س  هایعرص
 اعهاش و دانش دیتول دانش؛ هایعرصه گرید و فناورانه، یاربردک

 بهتر ماتخد ارائه و ؛یدانشگاه نیب هایتوسـعه همکاری  و آن
 .جهان و ملت به

7 

7 
 یلکبر

 ایفرنیالک
 نهاد رابطه بهبود ؛یعموم خـدمات  ارائـه  و پژوهش، آموزش
 .مردم یزندگ تیفکی سطح ارتقا یبرا و جامعه آموزش

9 

 ایلوانیپنس 9

 و یدانشــگاه یازهاین به بهتر ییپاســخگو یبرا تحول و رشــد
 ارتقاء یبرا آن یاربردهاک و دانش گســـترش نده؛یآ یاجتماع
 انیدانشجو تکمشار شیافزا ؛یاقتصاد و یتوسـعه انسان  سـطح 

 .یدرس یهامستمر برنامه یبازنگر ؛یو پژوهش آموزشی امور در

2 

 گانیشیم 4
ــد به کمک ــهروندان رش  تنوع رشیپذ نده؛یآ رهبران ویژهبه، ش

 .آن نهادن و ارج یانسان
8 

 رنلک 2
 دانش؛ یرزهام گســترش و بســط فردا؛ رهبران آموزش و میتعل

 .شهروندان و جامعه به ارائه خدمت
2 

8 
 نیانسکسیو

 سونیمد

ــطح در یعموم خدمات ارائه و پژوهش، آموزش  ؛یجهان یس
 دبهبو ؛یقوم و ینژاد تنوع به معطوف آموزشی هایتوسعه دوره

 .آن هب وابسته مؤسسات و نهادها و دانشگاه ستمیس ییپاسخگو
6 

 تگزاس 2
 و هاپژوهش انجام و آموزشی تداخلم هایعرصـه  در شـرفت یپ

 یاقتصاد تیوضـع  ارتقا و حفظ به کمک ؛یعموم ارائه خدمات
 .دولت

9 

 21 .آن اشاعه و دانش سطح یتعال واشنگتن 6

 سوتانهیم 9
 میتســه و یریادگی و آموزش دانش؛ دیتول و تشــافکا، پژوهش

 نیب دانش تبادل توسـعه  ؛یعموم خدمات ارائه و دانش؛ توسـعه 
 .و جامعه گاهدانش

27 
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 یرتبه جهان دییتأ مورد راهبرد و هدف نام دانشگاه فیرد

21 
 یارنگک

 ملون

ــی ارائـه   ،پژوهش بیترغ ممتاز؛ یتیفکی با و زیمتما آموزشـ
 خدمات ارائه یبرا نینو دانش از گیریبهره ار؛کو ابت تیخالق
 .جامعه به بهتر

29 

 اگویکش 22
مطالعات  انجام و امروز یرقابت طیمح در تنوع مقوله به توجه
 .هدفمند ایرشتهمیان

24 

 روش
 ایکتابخانه هاینوع پژوهش از تیماه ازنظر و یکاربرد هدف لحاظ به حاضر ژوهشپ
و  ایکتابخانه روش با شد: ابتدا انجام دو مرحله در پژوهش نیا .است یدلف یفیک و

 ،ات و مقاالتینشر، کتب، یدانشگاه هایکتابخانه و یاطالعات هایپایگاه به مراجعه
، رانیا یاسالم ینظام جمهور یو اسناد باالدست یم رهبرانات مقام معظیب، هانامهپایان

 هیمضمون اول 917در قالب  و عوامل مؤثر ل مضمون قرار گرفتیموردمطالعه و تحل
 عوامل اصالح و توسعه، دییتأ یبرا دوم مرحله در، بندی شدند. سپسو طبقه ییشناسا

 اده شد.استف یفیک 2یاز روش دلف، یامطالعه کتابخانه از مستخرج مؤثر
 ریز و مؤثر عوامل شد و مرحله انجام دو در خبرگان اندیشیهم یاعضا از ینظرسنج 
 یه انسانیسرما، یپژوهش، آموزشیعامل  سه، اول مرحله شدند. در یینها هاآن هایعامل

 بر دوم مرحله در و ارسال شد خبرگان به نه پژوهشیشیپ از مستخرج رعاملیز 72و 

 گر اضافهیرعامل دیز 26ای و و زمینه یتیریمد-یعامل ساختاردو  خبرگان نظرات اساس

 شدند. یینها و افتندی رییتغ رعاملیز 42 و عامل به پنج عوامل نیشد و ا
 ف پنجیط بر یمبتن، بسته پاسخ ایپرسشنامه، عوامل استخراج از پس، ن راستایا در 

 خبرگان انیم، عامل هر تیزان اهمیم نییتع یبرا، مذکور عوامل شامل، کرتیل ایگزینه

و  استادان نظرات از استفاده با و ینظر اتیادب مطالعه قیاز طر پژوهش ییشد. روا عیتوز
 .اس .یپ .اس افزارنرم از با استفاده پژوهش ابزار ییایپا شد. حاصل نهیزم نیا در متخصصان

دهد. شان میقبول را نشد که مقدار قابل محاسبه (66/1کرونباخ ) یآلفا ضرب قیطر از اس
تا  یبرف گلوله از نوع هدفمند گیرینمونه از روش خبرگان اندیشیهم یاعضا انتخاب یبرا

د. در مطالعات ینفر رس 22به  ین پژوهش حد اشباع نظریاستفاده شد که در ا حد اشباع
شنهاد ینفر پ 71تا  21از خبرگان به تعداد  یت نظریز حد اشباع و کفاین یو خارج یداخل

                                                                                                                                        
1. delphi technique 
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پس از شرکت ، حاضر پژوهش خبرگان یشیاندهم یاعضا انتخاب منظور. بهشودمی
به روش گلوله ، یدر آستان قدس رضو یت علمیهای مرجعپژوهشگر در سلسله همایش

 یت علمینظران و خبرگان موضوع مرجعصاحب از نفر 22 ییتدریج به شناسابه یبرف
پست  یو دارا علمیهیئت یضااع از یدانشگاه گوناگون هایرشته در پرداخته شد که

 یبا آستان قدس رضو یهمکار یا دارایوابسته و  یو مراکز علم هادانشگاهدر  یتیریمد
اتی و تألیف یسخنران، همچون مقاالت آموزشی و یپژوهش هایفعالیتبودند و برخوردار از 

ز یکشور بودند. سرانجام ن یمراکز آموزش عال در یو دانشگاه یت علمیدر حوزه مرجع
از  استفاده دانشگاه با یت علمیمؤثر بر مرجع عوامل زیرت عوامل و یزان اهمین مییتع یبرا
 شد. پرداخته عوامل احصا شده بندیرتبه به یل سلسله مراتبیند تحلیفرا

 هایافته
و  ینظر نهیشین پیل مضامیتحل دانشگاه از یت علمیمرجع بر مؤثر با استخراج عوامل

بر:  یپاسخ پرسش اول پژوهش مبن، یفیک یرگان به روش دلفب آن با نظرات خبیترک
دانشگاه )موردمطالعه: دانشگاه  یت علمی( مؤثر بر مرجعهاعاملریزو  یعوامل )اصل

 است. شده ارائه نشان 7 جدول السالم( درالمللی امام رضا علیهبین

 نظر خبرگاندانشگاه درمجموع  یت علمیهای مؤثر بر مرجعرعاملیو ز هاعامل. 3جدول 
 یانهیعامل: زم

زیر 
 هاعامل

 ،شجاعت، یو نقاد یپرسـشـگر  ، تیخالق، ییگراو کاربرد  مهارت) یمروج دانش و پژوهش محور فرهنگِ
 (زهیانگ د ویام، یهمراه با نشاط علم، جوییحقیقت، ناپذیریخستگی

 (یبرون دانشگاه درون و ید نسبت به رقبایان و اساتین دانشجوی)ب یعلمسازنده رقابت  یفضا
 د و کارکنانیاسات، انیدانشجو ی( برایو سازمان یمعنو، یماد، یمتناسب رشد )علم هایفرصتوجود 

 برتر انپژوهشگر و دیاسات، انیدانشجو، یعلم نخبگان جذب یت دانشگاه برایجذاب یهااریگیری از معبهره 
ــیاندهم رکف و اتاق تفکر یهاوجود کانون ـتادان  یش ــائل )برنامه در حلو نخبگان اسـ  بر یعلم ریزیمس

 برداری از نخبگان(مغزها و بهره فرار از یریجلوگ، ازهاین و هاتیواقع اساس
و  وزشــیآمعرصــه  در یرقابت یالمللی )فضــاو بین یداخل ســطح گاه ممتاز متناســب دانشــگاه دریجا و رتبه

 ران(پژوهشگ و دیاسات یو پژوهش آموزشی یهامهارت ق و توسعۀیتعم، یعلم ینوآور بر دکیتأ، یپژوهش
 با یخارج و یهای معتبر داخلو دانشــگاه یپژوهشــ ینهادهابا  یفرامل و یمل یافزاهم یعلمشــبکه وجود 

 تبادل استاد و دانشجو و ...(، مشترک یفرامرز آموزشی یهادوره یبرگزار) یاسالم یشورهاک تیاولو
های پژوهشگران در همایش و متخصـصـان   مشـارکت  قیو تشـو  یربرگزا، یتیحما یسـازوکارها  وجود

ــ یاعطـا ، المللیو بین یمل ــ یهاهیبورسـ  شیافزا یبرا پژوهانه و یمطالعات هایفرصـــت، یلیتحصـ
 المللیبین هایهمکاری
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، آموزشــی ز کمرابا  یفناورانه و صــنعت، یمهارت، یپژوهشــ ، آموزشــی های همکاریو نامه تفاهمانعقاد 
 و معتبر زرگب و مراکز هادانشگاه)المللی بینای و منطقه، یملمعتبر  شرو ویپ یو صـنعت  یناورف، یپژوهشـ 

 (جهان اسالم ژهیوبه یجهان
 یساختار-یتیریعامل: مد

زیر 
 هاعامل

 در دانشگاه یکپارچه و راهبردیمند ت نظامیریمد
 دانشگاه یتیریساالری در هرم مدنظام شایسته

 التیازات و تسهیامت، نه اعتباراتیص هدفمند و بهیو تخص داریپا یمنابع مالتأمین 
ت یریبر مد دانشگاه یت علمیری)تقدم مد یاسیس یهایریسوگ از دانشگاه یو تخصص یتیریمد اسـتقالل 

 ای(و سلیقه یاسیس
 وسعهند تیفرآ در یمات منطقیدانشگاه و اتخاذ تصم هایفعالیتدر همه ابعاد و  یکرد جامع و راهبردیوجود رو

 توسعه دانشگاه یزیربرنامه یسته برایمشخص و شا یساختار و متول
 تارهاندها و ساخیت فرایریارات در مدیض اختیها و تفوشاخص، ضوابط، نیت قوانیو شفاف یافزایهم

 لکردهاها و عمرنامهب، ندهایفرا، ت ساختاریریدر مد ییت گرایت( بر کمیفین کی)تضـم  ییت گرایفیتقدم ک
 دانشگاه ییاجرا و یتیریمد، یمال، یادار ساختار ییایپذیری و پوانعطاف، کیچاب

 آموزشیعامل: 

زیر 
 هاعامل

 یجامعه و اســناد باالدســت یازهایبر ن ینظام آموزش دانشــگاه )مبتن یســرآمد انداز و برنامهچشــم وجود 
 کشور( آموزشینظام 
 شورک یتخصص یازهاین و یرانیا -یاسالم یارزش یمنطبق با مبان، آموزشی یهاو دورها هبرنامه، محتوا

 شور و منطقهکدر  یبه قطب علم شدنلیتبد یدر راستا یمنتخب علم یهاوجود رشته
، لومع یتخصص یهاحوزه در یفارسـ  کارگیری زبانا )بهیدن یعلم مجامع در یفارسـ  زبان و ادب جیترو

 لمع دیپردازی و تولنظریه، یبه زبان فارســـ یمختلف علم یهان کتـب و متون مرجع در رشـــته یتـدو 
 (یبه زبان فارس یکاربرد

ــ ا یدانشمندان اسالم یج و ترجمه دستاوردهایترو ع و ترجمه مناب ید( در متون درسیم و جدی)قد یرانیـ
، زکدانشمندان کشور به مرا یدات و نظرات علمیمرجع تول یو ارسـال کتب فارسـ   یاسـالم -یرانیا یعلم

 معتبر جهان یهاها و کتابخانهرسانه
 مختلف )برون به درون( یهاموجود در رشته یعلم یات و ابزارهایسازی و نقد نظربومی

تناسب سرانه ، یالبدک ی)فضاها آموزشیو کمک آموزشیهای روساخت و هات مناسـب زیرسـاخت  یفکی
، هاشـگاه یآزما، افزاریو نرم افزاریســخت زاتیانات و تجهکام، آموزشـی  یاسـتاد و فضــاها  به دانشـجو 

راحت و  یای و دسـترس روزی با امکانات گسـترده رایانه مجهز شـبانه  تابخانهکمرجع و  یعلم یهاکارگاه
 (یهای اطالعاتپایگاهی و اکتابخانه منابع جامع و روزآمد ع بهیسر

 یهااثربخش منطبق با شــاخص یاهو فناورانه در آموزش یپژوهشــ، آموزشــی یهاینوآور گیری ازبهره
جذاب و ، همراه با عمل، یکاربرد، نوآورانه یدرســ یها و محتواآموزش) یجهان یو کمّ یفکیاســتاندارد 

 ت(یفیبا ک
عملکرد آموزش  یابیگیری از نظام ارزو بهره آموزشـــیپردازان  دهیو ا یریزی علمتـه برنـامه  یوجود کم

 ت آموزش(یفین کیو تضم یابیارز، رتاصالح و بهبود نظا، یبازنگر، )اجرا
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 یعامل: پژوهش

زیر 
 هاعامل

 رشوکت یاولو یدارا یازهایو ناظر بر ن یمحور و هدفمند همسو با تحوالت علم مسئله یهاانجام پژوهش
ــ یو اجرا یوجود نظام جامع پژوهش و فناور ــتیس ــ یهاتیها و اولواس ــناد   یپژوهش ــاس اس بر اس

 دانشگاه( یو رقابت یی نسبهاتیمزو  یاسالم یهاآموزه، کشور یلم)نقشه جامع ع یباالدست
ــاختیوجود ز ــگاه )پار  یعلم یهارس ــته به دانش ــد و کمرا، یفناور و علم یهاکوابس ، ینیارآفرکز رش

و  هاقطب، گرا ی مأموریتارشــتهنیب یهاپژوهشــکده، انیبندانش یپژوهشــ و یعلم یهاتکشــر
 (یپژوهش یاهو کانون یعلم یهاانجمن

 اهدانشگ یفناور و یپژوهش یدستاوردها یسازیاربرد و تجارکبه سمت  هاپژوهش افتهینظامت یهدا
از یو موردن یکاربرد، نـانـه  یی کـارآفر هـا آموزشپژوهش ) یمحور مســـئلـه آموزش و  یپژوهش محور

سئله م، د علم نافعیت تولها در جهها و رسالهنامهپایان، هات از پژوهشیحما، لگر اشتغالیصـنعت و تسـه  
 کشور( ازیموردنو محصول محورِ 
 و یمل یپژوهشدانشگاه با صنعت و مراکز  پژوهشـی  یهاو طرح یپژوهشـ ، مشـاوره  یتوسـعه قراردادها 

 صنعت و دانشگاه( یدفتر ارتباطات علم هایفعالیت ییای)توسعه و پو یجهان
فناورانه دانشگاه )رشد مقاالت و کتب دانشگاه و  یانتشار محصوالت پژوهش یو کم یفیرشـد مسـتمر ک  

شـــده در ســـطح  هیترجمه و نما، فیتأل، تعداد مقاالت پر اســـتناد، در مجالت و انتشـــارات برتر جهان
 و...( یالمللنیب

ت از محصوال یمعنو و یماد هدفمند یهاتیحما) یعلمدات یبر تول یجامع مبتن یزشـ ینظام انگ یطراح
 آثار( یت فکریثبت اختراع و حفظ مالک فناورانه و، یپژوهش

 نج آیو بازخورد نتا یپژوهش یهات و شاخصیفین کیو تضم یبندرتبه جامع هاینظاماستقرار 
 یه انسانیعامل: سرما

زیر 
 هاعامل

 نیارآفرکو  کارآمد، ماهر، یچندبعد، خودباور یه انسانیسرما یت و توانمندسازیترب
 یهاارزش متناسب با یفناور علم و دیتول در توانا و مدارارزش، پرورش متخصـصـان و دانشمندان متعهد  

 کشور ازین و یاسالم
 یهانج یاستانداردها با طبق رسالت دانشگاه و مطابق دانشجو رشینش و پذیگز گیری از نظامبهره
گیری و بهره هاشهیاند وها و توجه به مغز یتخصص یفیک یروهاین علمی با جذبهیئت مناسـب اعضـاء   هرم

 دانش یمرزها گسترش و علوم دیدر تول متفکر یجهان و برجسته یسته و توانمند داخلیشا دیاسات از
گاه و یمنزلت و جا یارتقا، شــتیمع بهبود ت ویحما) یعلمهیئت یاعضــا یت و تعهد شــغلیرضــا
 د(یای اساتت حرفهیصالح
 ایفهحر یر ارتقایعلمی در مسهیئت یاعضا جانبههمه یتوانمندساز و یبهساز، افزاییدانش یاهبرنامه
منابع  ایهویژگیبا  یط احراز پست سازمانیو شرا یسـازمان  سـته )انطباق سـاختار  یشـا  یارشـناسـ  ک بدنه
 دانشگاه( یبانیپشتو کادر  یانسان

 اب متناســب، خدمت ضــمن و شیپ یهانان )آموزشکارک یو بهســاز یبالندگ، یتوانمندســاز یهابرنامه
 هر فرد( یازهاین

 ساالری وشـایسـته  ، خدمات منصـفانه  جبران، یزشـ یانگ کارکنان )وجود عوامل یت و تعهد شـغل یرضـا 
ــالم اخالق بر یمبتن یمحور عدالت ــاب، جذب در یاس ــص افراد یارتقا و انتص  تیفکی ارتقاء، متخص

 (یشغل التکمش رفع و شتیمع
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انشگاه د یت علمیمؤثر بر مرجع یو فرع یعوامل اصل یدرخت یتار سلسله مراتبساخ
 ده شده است.یر کشیبه تصو 2در شکل 

 

 دانشگاه یت علمیی مؤثر بر مرجعهاعامل ریزعامل و  یدرخت ی. ساختار سلسله مراتب4شکل 

 یلمت عیت عوامل مؤثر بر مرجعیبر اولو یپاسخ پرسش دوم پژوهش مبتن، نیهمچن
 ارائه شده است. 9السالم( در جدول المللی امام رضا علیهانشگاه )موردمطالعه: دانشگاه بیند

 درمجموع نظر خبرگان یت علمیرعامل مرجعیز 15ت ی. اولو2جدول 
 رتبه وزن هاعامل ریز عامل

 ایزمینه

 2 7999292/1 یفرامل و یمل یافزاهم یعلمشبکه وجود 

 7 2969212/1 نخبگان جذب یت دانشگاه برایابجذ یهااریگیری از معبهره

 9 2719192/1 المللیو بین یداخل سطح گاه ممتاز متناسب دانشگاه دریجا و رتبه

 4 2222924/1 یعلمسازنده رقابت  یفضاوجود 

 2 2192279/1 متناسب رشد هایفرصتوجود 

 8 2119229/1 یمروج دانش و پژوهش محور فرهنگِوجود 

 2 1911892/1 مسائل در حلاستادان و نخبگان  یشیاندهم رکف و اتاق هانونوجود کا
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 رتبه وزن هاعامل ریز عامل
 یاعطا، المللیو بین یهای ملهمایش یبرگزار، یتیحما یســازوکارها وجود
 پژوهانه و یمطالعات هایفرصت، یلیتحص یهاهیبورس

18421279/1 6 

 9 1922268/1 یصنعت فناورانه و، یپژوهش، آموزشیهای همکاریو نامه تفاهمانعقاد 

-یتیریمد
 یساختار

 2 7221112/1 دانشگاه هایفعالیتدر همه ابعاد و  یکرد جامع و راهبردیوجود رو

 7 2918192/1 یکپارچه و راهبردیمند ت نظامیریوجود مد

 9 2222992/1 توسعه یزیربرنامه یسته برایمشخص و شا یو متول وجود ساختار

 4 2282226/1 نه اعتباراتیص هدفمند و بهیو تخص اردیپا یمنابع مالتأمین 

 2 2187922/1 یتیریساالری در هرم مدوجود نظام شایسته
 8 1911271/1 ت ساختار و عملکردهایریدر مد ییگراتیبر کم ییت گرایفیتقدم ک

 2 1917892/1 یاسیس یهایریسوگ از دانشگاه یو تخصص یتیریمد استقالل

 6 1722112/1 اراتیض اختیها و تفوشاخص، نیت قوانیفو شفا یافزایهم

 9 1712222/1 دانشگاه ییاجرا و یتیریمد، یمال، یادار ساختار ییایو پو کیچاب

 آموزشی

 2 7741112/1 نظام آموزش دانشگاه یسرآمد انداز و برنامهچشم وجود

 7 2829679/1 آموزشیو کمک آموزشیهای روساخت و هات مناسب زیرساختیفکی

 9 2972229/1 و فناورانه یپژوهش، آموزشی یهاینوآور از یریگبهره

 4 2911799/1 عملکرد آموزش یابیو نظام ارز یعلم یپردازدهیو ا یزیرته برنامهیکم

 2 2212722/1 یرانیـ ا یدانشمندان اسالم یج و ترجمه دستاوردهایترو
 8 2111821/1 ورکش یازهایو ن یاسالم یارزش یمنطبق با مبان آموزشی یهابرنامه یمحتوا

 2 1812976/1 ایدن یعلم مجامع در یفارس زبان و ادب جیترو

 6 1479142/1 مختلف یهاموجود در رشته یات علمیسازی و نقد نظربومی

 9 1912129/1 طقهشور و منک یبه قطب علم شدنلیتبد یراستا منتخب در یهاوجود رشته

 یپژوهش

 2 7292282/1 یبر اساس اسناد باالدست ید نظام جامع پژوهش و فناوروجو

 7 7112224/1 وابسته به دانشگاه یعلم یهارساختیوجود ز

 9 2242227/1 یدات علمیبر تول یجامع مبتن یزشینظام انگ یطراح

 4 2222912/1 مسئله محور و هدفمند یهاانجام پژوهش

 2 2192728/1 دانشگاه یفناور و یپژوهش یدستاوردها یسازیتجار

 8 1828922/1 دانشگاه با صنعت یپژوهش یهامشاوره و طرح یقراردادها
ــرار    ــقـــ ــتـــ ــام اســـــ ــظـــ ــاینـــ ــع  هـــ ــامـــ    جـــ

 یپژوهش یهات و شاخصیفین کیو تضم ی بندرتبه
1422226/1 2 

 6 1422662/1 و فناورانه دانشگاه یانتشار محصوالت پژوهش یو کم یفیرشد مستمر ک

 9 1711682/1 پژوهش یآموزش و مسئله محور یپژوهش محور

ه یسرما
 یانسان

 2 7927212/1 نیارآفرکماهر و ، یچندبعد، خودباور یانسانه یی سرماو توانمندسازت یترب
 7 7762482/1 یتخصص یفیک یروهاین علمی با جذبهیئت مناسب اعضاء هرم

 9 2922222/1 یاسالم یهاارزش متناسب با خصص و دانشمند متعهدپرورش مت
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 رتبه وزن هاعامل ریز عامل
 4 2112212/1 ستهیشا یارشناسک وجود بدنه

 2 1927292/1 یجهان یاستانداردها با مطابق دانشجو رشینش و پذیگز نظام
 8 1222712/1 علمیهیئت یاعضا یت و تعهد شغلیرضا

 2 1279162/1 علمیهیئت یاعضا جانبههمه یتوانمندساز افزایی ودانش یهابرنامه
 6 1941888/1 کارکنان یت و تعهد شغلیرضا

 9 1792248/1 کارکنان یو بهساز یبالندگ، یتوانمندساز یهابرنامه

رعامل یز 42ت ی( اولو9نظرات خبرگان )جدول  لیاز تحل آمدهدستبه ریمقاد طبق
 ن قرار است:یآمده در عامل مرتبط به ادستبه

 یانسانه یسرما یتوانمندسازت و یرعامل تربیز، یه انسانیعامل سرما ریز 9 انیم زا 
رعامل و یترین زمهم 7927212/1 ین با وزن نسبیارآفرکماهر و ، یچندبعد، خودباور

 یکارکنان دانشگاه با وزن نسب یو بهساز یبالندگ، یتوانمندساز یهارعامل برنامهیز
رعامل پژوهش؛ وجود نظام یز 9ان یار گرفت. از مت قرین اهمیدر کمتر 1792248/1

در رتبه اول  7292282/1 یبا وزن نسب یبر اساس اسناد باالدست یجامع پژوهش و فناور
 یپژوهش با وزن نسب یآموزش و مسئله محور یر عاملِ پژوهش محوریت و زیاهم

انداز شمچ رعاملِ آموزش؛ وجودیز 9ان ین رتبه قرار گرفت. در میدر آخر 1711682/1
ت یرتبه نخست اهم 7741112/1 ینظام آموزش دانشگاه با وزن نسب یسرآمد و برنامه

ه شدن بتبدیل یراستا منتخب در یهارعاملِ وجود رشتهیرا به خود اختصاص داد و ز
ن رتبه قرار گرفت. وجود یدر آخر 1912129/1 یشور و منطقه با وزن نسبک یقطبِ علم

های رعاملیاز ز یکیدانشگاه  هایفعالیتر همه ابعاد و د یکرد جامع و راهبردیرو
رعامل یت و زیدر رتبه اول اهم 7221112/1 یبود که با وزن نسب یساختار-یتیریمد
 یدانشگاه با وزن نسب ییاجرا و یتیریمد، یمال، یادار ساختار ییایو پو کیچاب

رعاملِ وجود یز، ایهرعامل زمینیز 9ن عامل قرار گرفت. در یدر رتبه آخر ا 1712222/1
ت را به خود یرتبه اول اهم 7999292/1 یبا وزن نسب یفرامل و یمل یافزاهم یعلم شبکهِ

فناورانه و ، یپژوهش، آموزشیهای همکاریو نامه تفاهمرعاملِ انعقاد یاختصاص داد و ز
 رتبه نهم را درمجموع به خود اختصاص داد. 1922268/1 یبا وزن نسب یصنعت

ت و یترب خبرگان درمجموع؛ یشیاندحاصل از هم نظرات اساس بر، سرانجام
 یلموجود شبکه ع، تین در رتبه اول اهمیارآفرکخودباور و  یه انسانیسرما یتوانمندساز

 علمی با جذبهیئت مناسب اعضاء ت دوم و هرمیدر اولو یو فرامل یافزای ملهم
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 یت علمیبر مرجع مؤثر املعو مجموعه درت یدر رتبه سومِ اهم یتخصص یفیک یروهاین
 7دانشگاه شکل  یت علمیمجموعه عوامل مؤثر مرجع یدانشگاه قرار گرفت. مدل مفهوم

 ارائه شده است.

 

 دانشگاه یت علمیعوامل مؤثر مرجع یمدل مفهوم .3شکل 
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 گیرینتیجه و بحث
ت یجعمر بر مؤثر گذاری عواملبندی و اولویتطبقه، ییشناسا، ن مطالعهیهدف از انجام ا

 یارتقا یالسالم( در راستاالمللی امام رضا علیهدانشگاه )موردمطالعه: دانشگاه بین یعلم
 است. و قدرت نرم کشور بوده یعال آموزش تیفیک

بق ط یات پژوهش و درمجموع نظرات خبرگان و متخصصان دانشگاهیبا مطالعه ادب 
، یآموزش، یساختار-یتیریمد، ایپنج عامل زمینه، از پژوهش شدهاستخراج یمدل مفهوم

هند. در دل مییدانشگاه را تشک یت علمیعوامل مؤثر بر مرجع یه انسانیو سرما یپژوهش
ت یتحقق مرجع یای قرار دارد که بستر مناسب براعامل زمینه، رتبه اول از مجموعه عوامل

اول ت یدر آن در اولو موردتوجه. الزامات و اقتضائات کنددانشگاه را فراهم می یعلم
 ارتباط یبرقرار جهت کمشتر یاطالعات هایپایگاه و یو فرامل یمل یعلم شبکه وجود

همکاران  و یجه پژوهش قمید کننده نتیکه تائ گیردیمقرا  های معتبردانشگاه با مؤثر و فعال
 عوامل را در رتبه اول ایبرتر دن یعلم محافل با دانشگاه ارتباط ( است که گسترش2991)

 یبرا داند.ز مییتبر کیپزش علوم دانشگاه استادان دگاهید از یعلم تیمرجع به یابیدست
اه دانشگ، جهان سراسر برتر از پژوهشگران و دیاسات، انیدانشجو، یعلم نخبگان جذب

 یمؤسسات آموزش عال یبرا یفیک یبه الگوخود  یسرآمد هایحیطه تید با تقویبا
های حوزه ژهیو هایتوانمندی ییشناسا با ل شود و با انجام اقدامات الزمیتبد کشور

به  للیالمو بین یمل سطح در آفرینینقش جهت الزم هایظرفیتگیری از بهره مختلف و
، گاهط دانشیدر مح یمناسب علم یسازی فضافراهم د.یفزایبدانشگاه  تیجذاب شیافزا

 یداو نق رقابت سازنده، یگر کاوش هیروح گسترش که با خالق آموزشیط یمح یعنی
 استعدادها و پرورش و شکوفایی جهت برابر هایفرصت جادیعالمانه همراه است باعث ا

 ییگرا فرهنگ مهارتشود و می یتراز با دانشمندان جهانهم یان سرآمد علمپژوهشگر
 و هاواقعیت اساس بر یعلم ریزیبرنامه، ن راستایکند. در انه مییرا نهاد محوریدانشو 
اندیشی استادان و همجهت  رکف جاد اتاقیمغزها و ا فرار از یریوگمنظور جلازها بهین

 یدار در راستااولویت یمل ت است. از اقداماتیمسائل حائز اهم در حل نخبگان دانشگاه
 یتیوجود سازوکارهای حما، ازیموردن یعلم معرفت دیتول یبرا یشگامیپ نقش یفایا

 شیافزا یها براص پژوهانهیتخص و یمطالعات هایفرصت جادیا، دانشگاه از نخبگان
در نامه تفاهم و انعقاد (7122، و همکاران یویالمللی پژوهشگران )دبین هایهمکاری

 مجموعه درهای برتر جهان مشترک با دانشگاه یعلم هایپروژه و هاطرحانجام  یراستا
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 جهتوموردد یدانشگاه است که با یت علمیبر تحقق مرجع رگذاریتأثای عوامل زمینه
 رد.یکشور قرار گ آموزشین نظام یمسئول
ه خود ب یتیریمد-یدانشگاه را عامل ساختار یت علمیرتبه دوم عوامل مؤثر بر مرجع 

در همه ابعاد و  یجامع و راهبرد یکردین راستا الزم است رویاختصاص داده است. در ا
 یستمیپارچه و سکی یتیریگیری از مدازمند بهرهیجاد شود که نیدانشگاه ا هایفعالیت

 یبهساز و حاصال، یبازنگر، روازاین است. یانسان یهاتیبه قابل یل منابع انسانیتبد یبرا
 یریگمیتصم و تیریمد نظام تیفکی یارتقا، دانشگاه یلیالن و تفصک یندهایو فرا ساختار

نگر و جامع به همه ابعاد و نگرش کلو  یستمیاز تفکر س یمندبهرهبا  در دانشگاه
 یبرا دهشفیتعر یا نهادیوجود ساختار رد. با ید مدنظر قرار گیبا یدانشگاه هایالیتفع

 و ینیگز ستهیشا ت فرهنگیو حاکم داریپا یکسب اعتبارات و منابع مالو  یزیربرنامه
 یبرا ییسازوکارها یرود شاهد طراحانتظار می، تیریساالری در هرم مدشایسته
 یتیریمد استقالل، یپرورش و آموزشی یهاتیریمد در ییگوپاسخ و یریپذ تیمسؤول

ت یفیتقدم ک با آموزشی و یانسان منابع تیریمد و بهبود یاسیس یهایریسوگ از دانشگاه
ز اختصاص اعتبارات ی( ن2991همکاران ) و یجه پژوهش قمی. نتبود بروندادهات یبر کم

است.  یعلم تیمرجع به یابیدست یاز راهکارها یکیعنوان به یهای پژوهشبه طرح یکاف
 اییهپااساسی و  یهاارزشدانشگاه که از  یعلم استقالل تیتقو و ن راستا توسعهیدر ا

مورد ، ن و مقرراتیت در قوانیشفاف( با 2992، خلیلی و همکاراناست )آموزش عالی 
 دانشگاه و یهاتیریمد اراتیاخت یواگذار گسترش، (2991اض )ید در پژوهش فیتائ

شفاف و روشن  یهایریگجهت و هایریگمیعلمی در تصمهیئت یاعضاجلب مشارکت 
 و کیچاب شیکه افزا دانشگاه یاتیو عمل یبرنامه راهبردمطابق با  سازمانیتوسعهدر 

د یشود بادانشگاه را موجب می ییاجرا و یتیریمد، یمال، یادار ساختار پذیریانعطاف
 رد.یقرار گ یش عالان نظام آموزریزبرنامهمسئوالن و  موردتوجه

ام نظه یاست. ته آموزشیعامل ، دانشگاه یت علمیرتبه سوم عوامل مؤثر بر مرجع 
 دانشگاه طیمح یسازیغنو  یسرآمد یراستا در برنامه و راه نقشه جادیو ا آموزشی جامع

 یفکی و یمکجهت رشد  المللیبین و یمل یو پژوهش آموزشی هایفعالیت انجام یبرا
 ساختن توسعه و فراهم یبرا یتالش مستمر، روازاینت است. یاهم دانشگاه حائز

و  افزاریسخت زاتیتجهانات و کام، یالبدک یروساخت شامل: فضاها و رساختیز
د انجام یبا آموزشیی هاینوآورو  روزآمد المللیبین یاستانداردها با مطابق افزارینرم
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ن یر اد عملکرد آموزش یابیو نظام ارز یعلم یپردازدهیو ا یزیرته برنامهیجاد کمیا شود.
 یعلم یت از استانداردهایتبعو  آموزشی یهاینوآور انتخاب و ییتواند با شناساراستا می

 یازهاین آموزش منطبق بر یمحتوا و یدرس یهابرنامه، آموزشی هایو انطباق دوره
وهش . در پژکند یان توجهیکمک شا یعلم یسازیشور و بومک یو واقع یتخصص

مورد  یت علمیکرد مرجعیرو یایاح یسازی علم براز بومیی( ن2997حکمت افشار )
 قرار گرفته است. تأکید
در رتبه چهارم از عوامل مؤثر بر  ی؛ عامل پژوهشآمدهدستبهج یبا توجه به نتا 
 یو فناور نظام جامع پژوهش نیو تدو یرو طراحدانشگاه قرار دارد. ازاین یت علمیمرجع

 بر یمبتن یی پژوهشهاتیاولون ییپژوهش و تع با آموزش ساختن توأم یتادر راس
 یرعوامل پژوهشیز مجموعه درت را یرتبه اول اهم، دانشگاه یرقابت و ینسب یهاتیمز

ت یو تقو جادیا، یجهان هایفرصت از گیرین راستا بهرهیبه خود اختصاص داد. در ا
همچون ، دانشگاه بدنه با آن رابطه قیتعم وابسته به دانشگاه و یعلم یهازیرساخت

 یپژوهش و یی علمهاشرکت، ینیارآفرکو  رشدز کمرا، یفناور و علم یهاپارک
و  یی علمهاانجمنو  هاقطب، گرا مأموریت یارشتهنیب یهاپژوهشکده، انیبندانش
ت دایولبر ت یمبتن یزشین نظام انگیرد. تدویقرار گ موردتوجهد یبا یپژوهش یهاکانون

 هایآموزش ارائه و دانش سطح یان با هدف تعالیدانشجو و دیاسات یپژوهش-یعلم

 ناظر و محور مسئله کردیرو با یعلم مقاالت به یدهجهت، یاربردک هایعرصه با مرتبط
به سمت  یدانشگاه هایپژوهش افتهیت نظامیهدا، کشور تیاولو یدارا یازهاین بر
ت در یاهم یدارا یرعوامل پژوهشیاز ز، یژوهشپ یدستاوردها یسازیاربرد و تجارک

ش یفزاا دانشگاه که با ایحرفه نشر دانشگاه است. توسعه صنعت یت علمیمرجع یراستا
متخصصان و  علم دیتول در ییتوانا دهندهنشانهمراه است و  تعداد مقاالت پر استناد

( 2991کاران )و هم ی. در پژوهش قمردیگیمقرار  تأکیداست مورد  ینخبگان دانشگاه
 .قرار دارد یعلم تیمرجع به یابیدست ازجمله عوامل یات علمیز رونق دادن به نشرین

زامات رود. از البه شمار می یمنابع انسان ید علم و بالندگیتول یبرا یزکدانشگاه مر 
است  یه انسانیرد عامل سرمایژه قرار گیو موردتوجهد ین راستا بایکه در ا یو اقتضائات
 و تی. تربردیگیمدانشگاه قرار  یت علمیتبه پنجم عوامل مؤثر بر مرجعکه در ر

عنوان محصول علم به دیتول در توانا و خالق و خودباور، یمتق یه انسانیسرما یتوانمندساز
ژوهش جه پیدارد. نت یت علمیند تحقق مرجعیدر فرا یتینقش حائز اهم یعال آموزشنظام 
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 یابیدست را از عوامل یمنابع انسان یفرهنگ خودباورز توسعه ی( ن2991همکاران ) و یقم
 ییایپو، شدر در یاساس نقش، یافته و بالندهتوسعه یانسان داند. منابعمی یت علمیمرجع به
 یو توانمندساز تین تقویدارند. بنابرا سازمان ینابود و شکست ای یبالندگ و

 یاعتال به مندعالقه ارآمد وک یانسان یروین عنوانبه نیکارآفر یچندبعد آموختگاندانش
 علمی با جذبهیئت اعضاء هرم بهبود و یفکی سطح ارتقاء، ارک بازار به ورود یشور براک

 ت است.یار حائز اهمیبس یجهان برجسته دیاسات
 یجانبه اعضاهای همهتوانمندی یز ارتقای( ن2991و همکاران ) یدر پژوهش قم 

ور منظاست. به تأکیدمورد  یت علمیمرجع هب یابیعوامل دست مجموعه درعلمی هیئت
 یاسالم اخالق بر یمبتن یمحور عدالت ساالری وشایسته، نانکارک یت شغلیش رضایافزا
نخبگان  ویژهبه یانسان منابع به دادن بها متخصص و یروهاین یارتقا و انتصاب، جذب در

 موردتوجه دیمتخصص با یروهایخدمت ن جبران و پرداخت نظام در عدالت تیو رعا
 ناسبمتکارکنان  یو بهساز یبالندگ، یتوانمندساز یهابرنامه یو اجرا یطراحرد. یقرار گ

 یالمللی در راستابین و ایگوناگون منطقه هایدانشگاه یهمکار با و زمان یازهاین با
 هایبخش در یو دانش متخصص یروهاینگهداشت ن و یاحرفه یهایش توانمندیافزا

ه توسعه توجه ب ؛ کهردیقرار گ موردتوجهد یرد و بایه قرار گید در حاشینبا دانشگاه ییاجرا
واقع  تأکید( نیز مورد 2992)، محمدخانی و محمدداودی، مقدسی پژوهشکارکنان در 
 شده است.

و توانمندساز  سازنهیزمعوامل ، ان داشت مجموعه موارد مذکوریتوان بمی، سرانجام
ن الزم است با یدانشگاه هستند. بنابرا یعلم تیجعمر یراهبرد گاهیجا به لین جهت

، دانشگاه و کشور یت علمیمرجع تحققِ راهِ نقشهِ و ینگارندهیآ سند ین و اجرایتدو
 وشر، هابرنامه، هااستیسن یب ین وضع موجود و مطلوب )شکاف نسبیموجود ب فاصلۀ

وزش و نظام آم هادانشگاه مورد انتظار( یامدهایج و پینتا، یساز یاتیعمل، بستر اجرا، کار
را  یو قدرت نرم مل بودسرآمد ، ت عالمید علم و تربیتول در، رساند را به حداقل یعال

 .دیارتقا بخش

 سپاسگزاری
ه تحریر رشترا به  مقالهشکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این 

 ارزشمند به ارتقای هایپیشنهاد نظرات وارائه  سپاسگزار کسانی هستم که با. درآورم
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 دکتر جباریاز استاد فاضل و اندیشمند جناب آقای  خصوصبه .کیفی مقاله کمک کردند
کمال  اندکه همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داده مشاورعنوان به نوغابی

 .دارم تشکر را

 منابع
 کشور. یعلم نقشه جامع منظر از یعلم تیمرجع کسب در آموزش رسالت (.2991ر. )، پوررضا

 پژوهشکده :تهران .2414 رانیا در آموزش یمل شیهما نیاول مقاالت مجموعه

 .صنعت و یفناور، علم گذاریسیاست

 ی(. الگو2962ع. )، انینرگس و .م م.، یفراح، غ.، عطار یطاهر، ح.، خواستار، ع. الف.، پورعزت
مطالعات شدن. جهانی عصر در رانیا یعال زشآمو مؤسسات و هادانشگاه یطرّاح مطلوب

 .77-9(.4)27 ،یاسالم دانشگاهمعرفتی در 

 هایمؤلفه یی(. شناسا2992) .م، سهیو و .ع، ینیاسی، .ی، اله پور اشرف، ر.، نیدجوادیس، م.، تابان
در  یفصلنامه مطالعات معرفتاد. یبن داده ردیکرو با رانیا یعال آموزش در یعلم تیمرجع

 .267-289، (7)71، یدانشگاه اسالم

ت یکرد مرجعیرو یای(. اح2997ل. )، یباریجو و .الف، ثناگو، س.، یکالنتر، م.، حکمت افشار
قات یحقتلستان. گ یدانشگاه علوم پزشک یلیالت تکمیان تحصیدگاه دانشجوی: دیعلم

 .299-272، (7)7، در علوم سالمت یفیک

 یپژوهش کارکرد تیاهم بر ی(. تأمل2994ر. )، یقنبر و .ک، واجارگاه یفتح، الف.، یخراسان
 توسعه یراهکارها یمل شیهما نیاول. یعلم تیمرجع و یعلم توسعه روند در دانشگاه

 انجمن توسعه و :تهران .رانیا در آموزش و مشاوره، شناسیروان، یتیترب لومع جیترو و
 .نیادیج علوم و فنون بنیترو

(. چگونگی 2992ح. م. )، آراسته و .س، ع. غیاثی ندوشن، خورسندی طاسکوه، الف.، خلیلی
کاربست قدرت در استقالل دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران؛ یک تحلیل گفتمان 

 .74-2، (49)27، آموزشی هاینظامفصلنامه پژوهش در ی. انتقاد

مطالعات ، یعال آموزش نرم قدرت و یاسالم انقالب ندهیآ(. 2998م. ح. )، انیفتاح و .ح، رضاپور
 .24-22، (49) 24، یانقالب اسالم

. یت علمیکرد مرجعیبا رو یت توسعه منابع انسانیریمد(. 2998م. )، تابان و .ر، نیدجوادیس
 ن: نگاه دانش.تهرا

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1235&Number=67&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1235&Number=67&Appendix=0&lanf=Fa
https://www.civilica.com/Person-4700=%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87.html
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%B6%D8%A7&queryWr=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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در  یعلم تیتحقق مرجع یفرهنگ یبسترها بر ی(. گذر2991ز. )، کهن افشار و .الف، اضیف
 پژوهشکده :تهران .2414 رانیا در آموزش یمل شیهما مقاالت مجموعه جهان.

 صنعت. و یفناور، علم گذاریسیاست

 عوامل ی(. بررس2991) م.ع.، یهمت و .ت م.، یاریخدا، و. زاده یعل، ع.، زادگان، ح.، یقم
ق توسعه افز. یتبر کیپزش علوم دانشگاه استادان دگاهید از یعلم تیمرجع به یابیدست

 .29-22، (9) 4، کیآموزش پزش

م. ، زاده نیعبدالحس و .س، ینان، م.، یجواد، س.، ینوروز، م.، نژاد یمرتضو، .غ.م، آبادیقوام
 معظم مقام اناتیب اساس بر نرایا یاسالم یجمهور در یعلم تیمرجع ی(. الگو2994)

 .91-2، (86)26 ،جیبس یفصلنامه مطالعات راهبرد .یرهبر

 دکریرو با کشور یعلم ینهادها یبرا یعلم تیمرجع نییتب (.2991ک. )، یرود ؛ وغ، یگودرز
 .69-22، (7)4، یفناور و علم استیس هینشر .یادیی بنسازمفهوم یتئور

. تهران: دفتر آموزشی یزیربرنامه حوزه در تحول یبرای امجموعه(. 2991ب. )، نژاد یمحمد
 .یعالآموزش ت یو حما یبانیپشت

توسعه  هایروش(. شناسایی 2992الف. ح. )، محمدداودی و .ک، محمدخانی، ج.، مقدسی
فصلنامه پژوهش در . 6کارکنان در نظام آموزش عالی؛ مورد دانشگاه آزاد اسالمی منطقه 

 .99-72، (49)27، آموزشی هاینظام
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