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 درسيريزي ـ برنامهدانش و پژوهش در علوم تربيتي
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 روش .باشدميوريگراندد تئاين پژوهش يك تحقيق كيفي از نوع .استعلم 
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 واحد علوم و تحقيقات تهرانوقتاستاد تمامـ 3

)واحد خوراسگان(شناسي علوم تربيتي و روانةرئيس دانشكداستاد رشتة فلسفه و ـ 4
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در  فضاي آزادانديشي و استقالل فكري ، وجودپردازيظريهالزامات نمترين مهداد، 
... سازنده و ارگاههاي مختلف از قبيل تفكر خالق، نقدكاز طريق برپايي دانشگاه 

پژوهي دانش،مديريتيرهبري،مهارتهايي همچون؛ بر اين اساس صاحب كرسي با . است

ام و ارتباط با بيرون از نظام و شناسايي  اتصال در درون نظةعنوان مهمترين حلقو به
.نمايد ميثري ايفاؤدر اين جايگاه نقش مي اصلعنوان عنصر هاي موجود بهظرفيت

 آموزش عالي،  علمي،ةمناظرنقد وپردازي،پردازي، نظريه كرسي نظريه:هاكليد واژه

.مديريت آموزش عالي

مقدمه
الي يا محيط پيراموني آن در سطح ملي، و تحوالت گوناگوني در درون آموزش عتغيير
 مديريت و رهبري فراخوانده ةاي و جهاني، آموزش عالي را به بازنگري در نحومنطقه
 در واكنش به اين تغييرات متخصصان آموزش عالي بايد تالش كنند به جاي .است

ها به برخورد منفعل، برخورد فعال داشته باشند و به جاي واكنش در برابر بحران
 بنابراين بايد در صدد استقرار جايگاهي باشند كه .بيني معضالت و فرصتها بپردازندپيش
ريزي، پردازي، فعاليتهاي پژوهشي، سازماندهي و برنامه نظريه، توليد دانش،نظراز 

مندان به پژوهش در راستاي اهداف ن و عالقهاثر و شناسايي متخصصؤارتباطات م
ن تحقيق درصدد بررسي موقعيت و جايگاه كرسي اي. آموزش عالي گام بردارند
پردازان و تالش براي توليد علم و برآورده كردن نيازهاي دانشگاهي در مقام نظريه

.استاز طريق اين جايگاه جانبه همهة دسترسي به توسعنهايتدر علمي كشور و

لهأبيان مس
 جدي و فوري است و هاي مختلف دانش، امر توليد علم نيازمند سياستگذاريدر عرصه

، رد و ابطال نظريات، ثيرگذار در توليدات علميأدانشگاهها به عنوان مهمترين نهاد ت
نمايند اي را ايفا مينقش ويژهها و تضارب افكار و آرا در مقابل يافتهيافتهشك سازمان

گردد و توليد علم محسوب ميةپردازي مقدمبا توجه به اينكه نظريه). 1382محسني، (
توليد علم به عنوان يكي از كاركردهاي اصلي آموزش عالي در نظر گرفته شده است كه 

 اين ،تواند منجر به برطرف شدن نيازها و تحقق توسعه و پيشرفت كشور شودمي
 نظرات ةتواند، فضاي مناسبي را براي ارائشود كه اين نهاد چگونه مياالت مطرح ميؤس
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��47...منظورپردازي، نقد و مناظره بهريههاي نظكرسي

 در موضوعات پژوهشي به انتخاب صحيح م سازد،مند فراهگوي قاعدهوجديد و گفت
 منابع مالي كافي را به امر توليد علم اختصاص دهد، به شناخت افراد توانمند و بپردازد،

با انگيزه در موضوعات پژوهشي اقدام نمايد، ارتباط عميق بين نهاد توليدكننده و
تواند از حالت نه ميم دانشگاهي چگونظا علم ايجاد كند و به عبارت ديگر ةكنندمصرف
 در ؟ علم در يك فضاي آزادانديشي تبديل شودةم توليدكنندنظاي علمي به يگرامصرف

اين رابطه از يك طرف شاهد اهميت توليد علم و دانش در توسعه و پيشرفت كشورها 
دانيم و از طرف ديگر با توجه را مهمترين گزينه براي خروج از انفعال ميهستيم و آن
ثير آن در توسعه و پيشرفت جامعه، نقش و جايگاه أاي آموزش عالي و تبه ويژگيه

پردازي شود و درك اين مطلب كه چگونه كرسي نظريهكرسي در اين نهاد مطرح مي
توليد علم، گسترش مرزهاي دانش و ،1پردازينظريهامرتواند نقش مهمي را در مي
يفا نمايد؟ افراد با داشتن چه  خدمات به جامعه و رفع معضالت كشور اةنهايت ارائدر

گيري؟ چه فرايندي در شكلها شركت كنندتوانند در اين كرسي ميصالحيتهايي
ساختار مناسب براي ايجاد چنين جايگاهي چگونه ؟پردازي نقش داردهاي نظريهكرسي

؟ها نيازمنديمراي ايجاد اين كرسيبه چه امكانات و منابعي ببايد باشد؟
 تا از اين طريق چارچوب استاالت فوق ؤصدد پاسخگويي به ساين تحقيق در 

.ادراكي مناسب براي نظام آموزش عالي كشور ارائه دهد
 نظريه، توليد علم، ةبا توجه به اينكه بخش مهمي از وظايف دانشگاهها ارائ

توانند از طريق مي، )1383محسني، ( دانش و پژوهش در جامعه استاشاعه و آموزش
 از قبيل تعيين موضوعات تحقيقاتي مورد نياز جامعه، تعيين اولويتهاي فعاليتهايي

تحقيقاتي، پذيرش تحقيقات مورد نياز ساير سازمانها، تربيت دانشجوياني با مهارتهاي 
يبندي و كاربردتحقيق، ساماندهي، نظارت بر فعاليتهاي تحقيقاتي در حال انجام، طبقه

ثري ايفا نمايند ؤت و مسائل و نظاير آن نقش مساختن نتايج تحقيقات براي رفع معضال
در دست آورند،هجهان و در سطح منطقه جايگاه مناسبي بو بتوانند از نظر توليد علم در

:است بعد قابل بررسي ين حاضر از چندةاين راستا ضرورت مطالع
 كشور ايفاةتواند در پيشرفت و توسع اهميت علم و دانش و نقشي كه مينظراز ) الف
.نمايد
.اي كه آموزش عالي در فرايند توليد علم داردبه دليل وظيفه) ب

−1 Theorization
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اي در مقام كرده و حرفهنقشي كه دانشگاهها در تربيت متخصصان و افراد تحصيل) ج
.دنپردازان دارنظريه

پردازي علمي از فرايند نظريهةآگاهي جامع) د
ايجاد فرصت مناسب براي طرح ايده و تبادل آراء) ـ ه
 چهارم توسعهة مبتني بر دانايي در برنامةتوجه به توسع) و
انداز مطرح شدن كشور ايران در جايگاه اول علمي در سطح منطقه در سند چشم) ز

سالهبيست
 طرح جامع علمي عنوان يكي از مشخصاترشد علمي كشور بهنگرش فرايندي به) ح

.كشور
 اهداف ياد شدهجايگاه و نقش كرسي و هدايت دانشگاه در جهت) ط
اوري در سال نوآوري و پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فنمعاونت  ويژه توجه)ي

هاي علوم انساني در كشور ريزي براي تقويت و حمايت از پژوهشبرنامه به شكوفايي
هاي مربوط و گسترش با رويكرد جذب نخبگان در اين حوزه، كاربردي نمودن پژوهش

سازي و ينهنهادريزي در جهتعالي انقالب فرهنگي؛ برنامه شورايپردازي با همكارينظريه
.پردازي در اين حوزهايده

 تحقيقةپيشين
پردازي، نقد و هاي نظريهكرسي «:توان گفتبا توجه به ضرورت و اهميت پژوهش مي

منظور ارزيابي و سنجش تخصصي و شود كه به به مجامعي آكادميك اطالق مي»مناظره
 علمي ة رشتةنظران برجستك نوآوري، نظريه و يا نقد علمي، با حضور صاحبروشمند ي

 فرهنگي  انقالبعالياكنون متولي آن در كشور ايران شوراي و همشودمربوط تشكيل مي
.است

حمايت از گسترش كمي و كيفي ت در ايران،أاندازي اين هيهدف اصلي از راه
ثر به بسط ؤ معارف ديني و مساعدت م علوم انساني وةها در حوزبرگزاري كرسي

آشنايي با هيأت حمايت از  (پردازي استگيري جنبش ملي نقد و نظريهآزادانديشي و شكل
هاي ت حمايت از كرسيأاهداف و سياستهاي هيبرخي .)1386، ...پردازي نظريههايكرسي
ي كردنعلمي كردن مجادالت و تخصص:ند ازاپردازي، نقد و مناظره عبارتنظريه
ها و نقد و  ايدهةگوهاي فرهنگي و ايجاد فرصت رسمي و علمي و قانوني براي عرضوگفت
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سازي انديشه و بيان و امكان تبادل آراي علمي با رعايت اخالق و كالبدشكافي آنها، نهادينه
 نظريات ةگو و قانون اساسي، تشويق نخبگان و مراكز علمي كشور به ارائومنطق گفت
منظور خروج از  به مباني اسالمي بهيتوليد نظريه در علوم انساني با اتكاپژوهشي و 

.گرياي و وارداتي و نيز تحجر و قشريهاي ترجمهجزم
 كه استپردازي، نقد و مناظره بدين صورت هاي نظريهفرايند اجراي كرسي

محققان، پردازي، نقد و مناظره پس از اعالم آمادگي يا دعوت يكي از هاي نظريهكرسي
 نوآوري، نظريه و ةبراي برگزاري يك كرسي، ابتدا محقق بايد خالص. شوندطراحي مي

نامه در اين طرح. اي كه از قبل طراحي شده، ارائه دهدنامهيا نقد خود را در قالب طرح
يا نقد شناسي، فرضيه، ساختار و داليل نظريه، نوآوري و روشةاالتي دربارؤمحقق به س
 بررسي برايليف كرده باشد، أ مربوط تةو اگر كتاب يا مقاالتي نيز در زميندهد پاسخ مي

.نمايدبيشتر پيوست مي
 داوران مستقل برخوردار است كه برحسب موضوع و ةهر كرسي از يك كميت

 نوآوري، ةنام داوران، طرحةپس از تشكيل كميت. شودنامه، تشكيل ميمطابق شرايط آيين
گيرد و سپس ضمن تعيين  داوران مورد بررسي قرار ميةتنظريه و يا نقد در كمي

معيارهاي كلي سنجش و ارزيابي نظريه، نوآوري و يا نقد، از دو ناقد و ارزياب 
.آيدمتخصص و مجرب براي مطالعه و نقد تفصيلي دعوت به عمل مي

نامه،طبق آيين. ها، كرسي قابل برگزاري استپس از آماده شدن نقدها و ارزيابي
هاي مشخصي به تبيين ديدگاه علمي خود  نوآوري و يا نقد، ابتدا در سرفصلةاحب نظريص
.كنند ميپردازد و در ادامه هر يك از ارزيابان به صورت مستقل نقدهاي خود را مطرحمي

متخصصان و  داوران و ارزيابان، تعدادي از ةالزم به ذكر است عالوه بر اعضاي كميت
به طرح شوند و بخشي از وقت جلسه ها دعوت مي كرسيصاحبنظران مربوط نيز به

 بعد مجدداً صاحب نظريه، نوآوري و يا نقد، ةدر مرحل. يابداالت آنان اختصاص ميؤس
.)همان منبع (پردازداالت و ابهامات، به دفاع از ديدگاه خود ميؤضمن پاسخگويي به س

1سي پژوهششناسازي و روشدر كشور كانادا مركزي تحت عنوان نظريه

اين مركز از . )2004كارلو،  (دنمايپردازي ايفا ميهاي نظريهسيعملكردي مشابه كر
هاي تخصصي، انتشار گردهماييپردازي، برگزاري طريق برگزاري كارگاههاي نظريه

−1 Theory Construction and Research Methodology (TCRM)
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ها با مراكز علمي، مراكز ها و نوآوريها و مجالت علمي و فراخوان براي نظريهماهنامه
شناسي پژوهش پردازي و روشمركز نظريه. ها در ارتباط استپژوهشي و دانشگاه

)TCRM(پردازد  خدمات علمي به مراكز علمي ميةسو به ارائ در كانادا از يك) از طريق
و از سوي ديگر در جريان انجام امور تخصصي خود از )  آثار علمي متخصصانةتوسع

بدين ترتيب . نمايده ميخدمات تخصصي مراكز علمي براي پيشبرد اهداف خود استفاد
.,TCRM)2007(كنداين مركز با ديگر مراكز علمي نوعي ارتباط دو سويه برقرار مي

ةپردازي در كشورهاي مختلف دنيا با اهداف خاص و با پيشينمراكز نظريه
 در آمريكاRAND1كنند، مانندهاي متفاوت فعاليت ميطوالني در زمينه
(RAND.org…)،CEDA 2در استراليا (ceDA. Com…)،IDS 3كه ... در مالزي و

ديدگاههاي ، تجزيه و تحليل طرح انجام :موارد استاين  فعاليت آنها شامل ةعرص
 و انتشارات يا تركيبي گردهماييگو، سمينار، و، برگزاري جلسات بحث و گفتتوسعه

هاي  نظريه در خصوص برنامهة ارائپردازي وهاي كاري آنها اغلب ايدهاز آنها كه زمينه
يا حل مشكالت خاص در سازمانهاي ، نظامي و، سياسي، اجتماعي اقتصاديةتوسع

صورت رسمي، هسسات بؤمن در اين اپژوهشگرالمللي است و محلي، ملي و بين
.شوندكارگرفته ميه غيرحضوري بةوقت و يا از طريق شبكپاره

پردازي مانند هر نهضت  نهضت نظريه كهستاز اهميت ياين نكته بسيار حا
، در ايجاد و هدايت سسات آموزش عاليؤ مديگري نيازمند رهبري و مديريت است و

ثري ؤ كه به عنوان صاحب كرسي در جهتگيري اهداف نقش مدارندنياز به افرادي آن
ي فردي باشد كه بتواند رهبر بنابراين صاحب كرسي بايد سمت منحصر به،ايفا نمايند

كند، فهم وسيعي از كار ديگران داشته باشد و با تجارب و دانش تخصصي خود، در 
هاي اساسي حل و فرهنگي بر آيد و راهفناورانهي بحرانهاي اقتصادي، يصدد شناسا

پردازي اقدام نمايد و در رفع پيشنهاد نمايد، بتواند در جهت دادن افراد به امر نظريه
پردازي  چرا كه نظريه؛كشور نقش مهمي داشته باشدمعضالت و در توسعه و پيشرفت 

−1 (RAND) the name of which was derived from a contraction of the term research 
and development
−2  Committee for Economic Development of Australia

−3  Institute for Development Studies
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��51...منظورپردازي، نقد و مناظره بهريههاي نظكرسي

ي و هدايت اين يراهنماكند كه نياز به اشخاص فرهيخته براي از فرايند خاصي تبعيت مي
كانادا و امريكا ي مانند يها در كشورهابررسي نقش و جايگاه كرسي. فعاليت علمي دارد

و بهسازي مديريتي، توسعههاي رهبري، ها نقش مهمي در زمينهدهد كه كرسينشان مي
 توجه توانند بانمايند و ميسسات آموزش عالي ايفا ميؤپژوهي مت علمي و دانشأهي

ريزي صحيح، شود از طريق برنامهبه تغييراتي كه در محيط خارج و در داخل ايجاد مي
تصميمات مهمي اتخاذ نمايند و آموزش عالي را در راستاي اهداف خويش رهنمون 

:دكر اشاره زيرةتوان به تحقيقات انجام شد اين زمينه مي، درسازند
، كرسي را 1942ل سال يدارد، اوادر گزارش خود اعالم مي)1981 (1جنه ريچ

اي اين سردبيري در سرمقاله عالوه بر،دانستند ميةسسؤدر يك دانشگاه و يا ماصلي جايگاه 
سسات آموزش ؤ فردي براي مكس در تعيين بيان داشت كه هيچ2 آموزش عاليةدر مجل

.)2005كاريج،  (كندعالي نقشي بزرگتر از نقش صاحب كرسي دانشگاه ايفا نمي
 مطالعه ها موردكرسي را در دانشگاهها و كالج800، )2004(3جي مليچ و ميسكين

ها  كرسي نقش جامع و اصلي4را مشخص كردند، هاي آنوليتؤقرار دادند و نقش و مس
ةپژوهي، توسعنقش رهبري، دانش: دست آمده از اين قرار استهلعات بكه از اين مطا
).1999دير و ميلر،( نقش مديريتي وت علميأبهسازي هي

كرسي را درصاحبان ة، چهار نقش عمد)2004 (4اوايتاستيون گراهام و پم بن
و ،)اعياجتم(فردي رهبري، مياننقش اداري،: ند ازاي كردند كه عبارتي شناسادانشكده
. انسانينيرويةتوسع

:شوندها، شامل چند زيرمجموعه ميكه البته هر كدام از اين نقش
دهنده، سرپرست  برنامه، گزارشةكنندسرپرستي مالي، هماهنگ: نقش اداري درـ1

.گردد مطرح ميكاركنان
 دروني، ارتباط بيروني، رهبر ة دورانديشي، حامي دروني، واسط شاملنقش رهبريـ2

. استالگوي نقشو  درسي ةبرنام
.شود را شامل مي تعديل جو ومشاور، مربي، واسطه: فردينقش ميانـ 3

−1  jennerich

−2  journal of Higher Education

−3 Gmelch & Miskin

−4  Steven Graham & pam Benoit
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 درسيريزي ـ برنامهعلوم تربيتيدانش و پژوهش در �52

ت علمي، دوست و امين أاستخدام هي مواردي از قبيل،  انسانينيرويةنقش توسعدر ـ4
.گردده مطرح مي منبع مبارز وت علميأت علمي، ارزياب هيأهي

فرد صاحب  ماهيت منحصر بهدادند،ت انجام اياودر تحقيقي كه گراهام و بن
دهد و آن با گروههاي علمي مرتبط است كه  مي»1ديد«كرسي، يك معناي جديد به 

داند مي»3جزئيات « و تمركز چشم ديگر را بر»2تصوير بزرگ «تمركز يك چشم را بر
.)2004اوايت،گراهام و بن(

كند ها در دانشگاه اشاره مي، در پژوهش خود به اهميت كرسي)2006 (4زدادوار
 صاحبهايوي نقش. داند تعامالت در سطوح مختلف ميةكنندعنوان تسهيلرا بهو آن

 نقش رسمي شامل ؛ رسمي و غيررسمي تقسيم نموده استةكرسي را به دو دست
ت علمي و أ اطالعات، ارزيابي هيةكنندريز، توزيع مشكالت، برنامهةكنندبرطرف

اي  حرفهةدهندنقش غيررسمي شامل سرپرست، معلم، توسعه.ابع منةدهنداختصاص
.)2006ادواردز، (كننده الگوي نقش، مشاور و حمايتعنوان مربي و به

طور كه پيشتر به آن اشاره گرديد اين نهاد نياز به متولي با ويژگيهاي  همانبنابراين
در توليد علم دارد وثري كه آموزش عالي ؤ نقش مو با توجه بهفرد داردمنحصر به

باشد،دهي علمي داشته تواند در جهتصاحب كرسي ميمتولي به عنوان جايگاهي كه 
 چارچوب ةها در ايران و جهان و ارائهدف از اين مطالعه بررسي وضعيت كرسي

.استپردازي و توليد علم ادراكي مناسب براي نظام آموزش عالي در جهت نظريه

مواد و روشها
هاي  پژوهشاز اين تئوري در. استگراندد تئوري كيفي از نوع ةضر يك مطالع حاةمطالع

ن و ا متخصصراوهشژ پة و جامع)1386انصاري و همكاران، (شود كيفي استفاده مي
.اندت علمي دانشگاهها تشكيل دادهأ هيياعضا

آوري اطالعات و روش جمع برفي ة گلولشيوة با صورت هدفمندگيري بهنمونه
ن پژوهشي، مديران گروهها اسا، معاونؤ ر با آزادةستفاده از اسناد و مدارك و مصاحببا ا

هاي مديريتت علمي دانشگاهها كه در گذشته برخي از آنان در سمتأ هييو اعضا

−1 Vision −2  Big Picture

−3  Details −4  John Edwards

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


��53...منظورپردازي، نقد و مناظره بهريههاي نظكرسي

پس از انجام .  انجام پذيرفتهستندي دانشيارةمرتبداراي حداقل اند و پژوهشي بوده
اي استروبرت  مرحله10 روش تحليل  بهنوار پياده واز ها را مصاحبهمصاحبه پژوهشگر

د، بدين صورت كه پس از خوانده كردست آمده ههاي باقدام به تجزيه و تحليل داده
 متن هر مصاحبه و استخراج كدهايي كه به لحاظ مفهومي با يكديگر  چندين بارشدن

ليه با يكديگر هاي او سپس دسته،هايي در آمدند، كدها به صورت دستهندمشابه بود
شدند حول هايي كه به يكديگر مربوط ميمقايسه و ضمن ادغام موارد مشابه دسته

 اعتباربخشي برايشوندگان  مجدد نزد مصاحبهةمحقق با مراجع. مشتركي قرار گرفتندمحور
 نفر از30منظور بررسي ميزان توافق نظرات به شايان ذكر است .اقدام نموداطالعات به 

پردازي، نقد هاي نظريهن در خصوص چارچوب ارائه شده در رابطه با كرسيامتخصص
. استفاده شد1و مناظره براي نظام آموزش عالي كشور نيز از ضريب كندال

هايافته
هاي  عنوان كرسيبااز حركتي كه مدتي است در مملكت «،ال اولؤدر ارتباط با س

 مفهوم كنندگان ازتلقي مشاركت» داريد؟يمفهومتلقي آغاز شده است چه » پردازينظريه
:پردازي بدين صورت مطرح گرديدهاي نظريهكرسي

ها، تشكيل سازمان رسمي براي طرحهاي نو، ايجاد فضايي باز براي بيان ايده
.لهأگشايي و حل مس به توليد علم، توجه به فرايند مشكلمندنظامنگرش 

گاهها و ساير نهادهاي كشور  دوم چه نسبتي بين دانشالؤدر رابطه با س
هاي مرتبط، مجلس، نهاد رياست جمهوري و شورايعالي انقالب فرهنگي، وزارتخانه(

نقش  كه نشان داد نتايج ؟كنيد و بلوغ و بالندگي اين حركت تصور مي)هافرهنگستان
)...ها و ، فرهنگستان قضائيه، نهاد رياست جمهوريةمجلس، قو( مختلفنهادهاي

عنوان كانون اصلي  دانشگاه بهمطرح شده است وپردازيحمايت از نظريهمنظوربه
.نمايدمهمترين نقش را ايفا مي نظام ةدهندپردازي و جهتنظريه

گيري در  آيا از ساختارهاي در حال شكلال سوم پژوهشؤنتايج حاصل از س
كافي تلقي حمايت از اين حركت مطلع هستيد؟ تا چه ميزان اين ساختارها را موفق و 

−1 Kendall s Coefficient of Concordance

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


 درسيريزي ـ برنامهعلوم تربيتيدانش و پژوهش در �54

ديگري در ايجاد ساختار براي حمايت از اين حركت داريد؟هاي  آيا پيشنهادكنيد؟مي
، ساالري و مديريت قوي شايستهاستقالل دانشگاه،؛موارد بوداين اهميت ةدهندنشان

بافضايي براي آزادانديشي، تجديدنظر در ساختار، انتشار اطالعات، ايجاد واحد جديد 
ها و هاي دانشجويي براي ابراز ايدهعلمي دانشجويي و ايجاد كرسيهاي عنوان هسته

.مندنظرات مطرح شده از طرف دانشجويان عالقه
آيا اطالعاتي از ساير كشورهاي توسعه يافته و ،ال چهارم پژوهشؤدر مورد س

سازي در حال توسعه در اين زمينه داريد؟ چه تجربياتي از ساير كشورها را قابل پياده
 كشورهاي سرآمد...  كشورهايي مانند آمريكا، انگلستان، مالزي ودانيد؟ايران ميدر 
.پرداز عنوان شدندنظريه

 تا چه ميزان شرايط اجتماعي و فرهنگي و فضاي ال پنجم،ؤدر پاسخ به س
سازي اين حركت هاي دانشگاهي و روحيات فرهيختگان جامعه را براي نهادينهمحيط

 دانشگاهي مواردي از ةسازي اين حركت در جامعبراي نهادينهكنيد؟مساعد تصور مي
نويسي و حمايت جدي هاي پروپوزالتجديدنظر در چارچوبهاي تحقيقاتي و فرمقبيل،

.دندكر مطرح ري ضروريو را امپردازان از نظر مادي و معنوياز نظريه
 و فرد صاحب كرسي براي هدايتال ششم،ؤكنندگان در ارتباط با سمشاركت

پردازي، نقد و مناظره بايد داراي چه ويژگيهايي باشد؟ به هاي نظريهدهي كرسيجهت
پايبندي به اخالق در علم، برخورداري صداقت علمي، : دندكرنكاتي از اين قبيل اشاره 

توجهي به منافع  بي،پذيري ذهني عملي، انعطافةاز خالقيت فكري، داشتن تجرب
.انديشي و پرهيز از جزمشخصي

 چارچوب ادراكي در اين زمينه، نظر متخصصان و ةمحقق پس از ارائ
نظران را راجع به چارچوب ادراكي ارائه شده جويا شد كه مواردي را از قبيل صاحب

وظايف فرهنگي، باال بردن سطح آگاهي و هوشياري دانشجويان، ارتباط جدي دانشگاه 
. مادي و معنوي متذكر شدندةبا جامعه و توسع

 معنادار بوده و 01/0 برآورد گرديد كه در سطح 72/0ب كندال نيز برابر با ضري
 چارچوب ارائه شده 1نمودار (است ميزان توافق نسبتاً باال بين ديدگاه آنان ةدهندنشان
پردازي، نقد و مناظره براي نظام آموزش عالي كشور به هاي نظريه برپايي كرسيبراي

).گذاردنمايش مي
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فلسفه و اهداف چهارچوبفلسفه و اهداف چهارچوبفلسفه و اهداف چهارچوبفلسفه و اهداف چهارچوب

باز انديشي و نوانديشي در باز انديشي و نوانديشي در باز انديشي و نوانديشي در باز انديشي و نوانديشي در 

رهبري آموزشيرهبري آموزشيرهبري آموزشيرهبري آموزشي

تشكيل كميتهتشكيل كميتهتشكيل كميتهتشكيل كميته

ارسال پرسشنامه ارزشيابي چهارچوب به ساير ارسال پرسشنامه ارزشيابي چهارچوب به ساير ارسال پرسشنامه ارزشيابي چهارچوب به ساير ارسال پرسشنامه ارزشيابي چهارچوب به ساير 

دانشگاههاي در حال فعاليتدانشگاههاي در حال فعاليتدانشگاههاي در حال فعاليتدانشگاههاي در حال فعاليت

هاي هاي هاي هاي معرفي و نهادينه كردن مولفهمعرفي و نهادينه كردن مولفهمعرفي و نهادينه كردن مولفهمعرفي و نهادينه كردن مولفه

ها در ها در ها در ها در رهبري مبتني بر ارزشرهبري مبتني بر ارزشرهبري مبتني بر ارزشرهبري مبتني بر ارزش

عاليعاليعاليعاليآموزشآموزشآموزشآموزش

تسهيل و تسريع گذر از تسهيل و تسريع گذر از تسهيل و تسريع گذر از تسهيل و تسريع گذر از 

رهبري كالسيك و مبتني به رهبري كالسيك و مبتني به رهبري كالسيك و مبتني به رهبري كالسيك و مبتني به 

رهبري ارزشيرهبري ارزشيرهبري ارزشيرهبري ارزشي

ي و ي و ي و ي و ململململهاي عهاي عهاي عهاي عتوجه به جنبهتوجه به جنبهتوجه به جنبهتوجه به جنبه

ها ها ها ها اجرايي رهبري مبتني بر ارزشاجرايي رهبري مبتني بر ارزشاجرايي رهبري مبتني بر ارزشاجرايي رهبري مبتني بر ارزش

در آموزش عاليدر آموزش عاليدر آموزش عاليدر آموزش عالي

دسترسي به يك مدل دسترسي به يك مدل دسترسي به يك مدل دسترسي به يك مدل 

رهبري منسجم در آموزش رهبري منسجم در آموزش رهبري منسجم در آموزش رهبري منسجم در آموزش 

عاليعاليعاليعالي

مباني نظري چهارچوبمباني نظري چهارچوبمباني نظري چهارچوبمباني نظري چهارچوب

در در در در مدل رقابت مدل رقابت مدل رقابت مدل رقابت 

هاهاهاهاارزشارزشارزشارزش

كويينكويينكويينكويين

))))1993199319931993((((

مدل مدل مدل مدل 

كاپالن و كاپالن و كاپالن و كاپالن و 

نورتوننورتوننورتوننورتون

))))1996199619961996((((

مدل مدل مدل مدل 

دومند دومند دومند دومند 

))))2000200020002000((((

مدل مدل مدل مدل 

پالك بي پالك بي پالك بي پالك بي 

))))2001200120012001((((

مدل مدل مدل مدل 

))))2001200120012001((((بايري بايري بايري بايري 

مبتني مبتني مبتني مبتني مدل رهبري مدل رهبري مدل رهبري مدل رهبري 

ماسيجماسيجماسيجماسيجهاهاهاهابر ارزشبر ارزشبر ارزشبر ارزش

))))2003200320032003((((

مدل دالنگ مدل دالنگ مدل دالنگ مدل دالنگ 

))))2003200320032003((((

مدل سكريت مدل سكريت مدل سكريت مدل سكريت 

))))2005200520052005((((

مدل برومباي مدل برومباي مدل برومباي مدل برومباي 

))))2006200620062006((((

مدل مدل مدل مدل 

))))2007200720072007((((كلوز كلوز كلوز كلوز 

مدل مدل مدل مدل 

))))2007200720072007((((مجر مجر مجر مجر 

راكيراكيراكيراكيچهارچوب ادچهارچوب ادچهارچوب ادچهارچوب اد

 در بعد  در بعد  در بعد  در بعد ننننهاي رهبراهاي رهبراهاي رهبراهاي رهبراارزشارزشارزشارزش

ها و ها و ها و ها و تبيين كننده ارزشتبيين كننده ارزشتبيين كننده ارزشتبيين كننده ارزش

هاهاهاهارسالترسالترسالترسالت

در بعد در بعد در بعد در بعد ننننهاي رهبراهاي رهبراهاي رهبراهاي رهبراارزشارزشارزشارزش

هاي رهبريهاي رهبريهاي رهبريهاي رهبريصالحيتصالحيتصالحيتصالحيت

 در بعد  در بعد  در بعد  در بعد ن ن ن ن هاي رهبراهاي رهبراهاي رهبراهاي رهبراارزشارزشارزشارزش

تعهدتعهدتعهدتعهد

 در بعد  در بعد  در بعد  در بعد ن ن ن ن هاي رهبراهاي رهبراهاي رهبراهاي رهبراارزشارزشارزشارزش
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كنندگان مناسب نبودن نظام آموزشي و توجـه بـه توليـد مقالـه     همچنين مشاركت 

و توجـه بـه   .براي ارتقا به جاي توليد علم را از معضالت اساسي در اين زمينه نام بردند   
، آمـوزش تفكـر     »تـوانيم مـا مـي   «شناختي مانند خودباوري و ترويج فرهنگ       نل روا ئمسا

مندان بـه   ن و عالقه  پژوهشگرا، توجه به نيازهاي زيستي      ... استنباط و  ةانتقادي، تقويت قو  

نيـاز و از جملـه عوامـل اساسـي در           عنوان پـيش  زدگي را به  پژوهش و پرهيز از سياست    

ة مفـاهيم ارائـه شـد      بنـدي طبقه پس از    پژوهشگر.رح كردند توليد علم در دانشگاهها مط    

آنها را بر اسـاس ابعـاد مختلـف تحـت پوشـش مـديريت همگرايـي                 كنندگان،  مشاركت

شـود و   در اين نوع مديريت به ارزشهاي يكسان توجه مي        بايد گفت كه  . دكربندي  دسته
اه نظام آموزش عـالي بـا       ، آنگ بپرهيزندرسند كه از تفرقه   افراد به آن مرحله از آگاهي مي      

غير از فعاليتهاي آموزشـي و پژوهشـي و طـي           تمركز بر افرادي كه شايستگي دارند و به       

نمودن مراحل ارتقا، داراي تجارب عملي و سبك جديد علمي و به عنوان نوآور و نقـاد                

 اين صاحب كرسي با پيوند      .نمايدميپردازي اعطا    كرسي نظريه  ،ندهستداراي امتياز ويژه    

نمايـد   شناختي كه هم با درون نظام آموزش عالي و هم با بيرون از اين نظام برقرار مي          و

.نمايدمي علمي اقدام ةدر جهت هدايت اين سفين
ها و نظريات جديد، شناسايي افـراد توانمنـد   در اين جايگاه عالوه بر بررسي ايده  

ا و دادن امكانات الزم     هپردازي و توسعه و بسط نظريه     و جهت دادن آنها به سمت نظريه      

ها، ايـن  به غير از بررسي طرحها و ايده   به عبارت ديگر     .رسد، ضروري به نظر مي    به آنها 

ها وظايف آموزشي و پژوهشي و فرهنگي را نيـز بـر عهـده دارنـد كـه از طريـق                     كرسي

 ولـي   ،پـذيرد  انديشيدن صورت مي   ةبرگزاري كارگاههاي تفكر خالق و كارگاههاي نحو      

آنگاه . مند در آن شركت كنند    رساني كافي صورت گيرد و افراد عالقه      ي كه اطالع  اگونهبه
گيـرد و نظريـات جديـد    ميهاي علمي و تخصصي بررسي مجددي صورت      سيوني كم با

نهايت منجر بـه توليـد علـم و توسـعه         در  شود كه   ميهاي جديد مطرح    انگارهصورت  هب

ابعاد زندگي مادي و معنـوي را تحـت         ةجانبه است و هم   اي كه همه  خواهد شد، توسعه  

عنـوان  كننـدگان بـه   برخي از مواردي كه مشـاركت     2نمودار(.دهدپوشش خود قرار مي   

 بـراي رسـيدن بـه توسـعه را     نهايت توليد علـم در و پردازي  شرط نظريه نياز و پيش  پيش

).دهدمطرح نمودند نشان مي
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پردازيهاي نظريهشرط ايجاد كرسيشنياز و پي پيشـ2نمودار 

اه پيشنهادة و ارائگيريبحث و نتيجه
ايجـاد   جايگاه بـراي   مهمترينترين و   دانشگاه اصلي ،نتايج حاصل از مصاحبه نشان داد     

 با توجه بـه اينكـه دانشـگاه يـك سـازمان             .است، نقد و مناظره     پردازي نظريه هايكرسي
يي و كيفيت كاركنان ا است و اثربخشي آن به كار پژوهشي، علمي و اجتماعي ـ آموزشي
ـ      وت علمي وابسته است   أويژه اعضاي هي  آن و به   ت أ موضوعات تخصصي به اعضاي هي

ت علمـي نيـز بايـد داراي بـاالترين صـالحيت در             أاعضاي هيـ  و  شود  علمي واگذار مي  
 تخصـيص منـابع بـراي انجـام امـور علمـي              و  طرحهاي تحقيقاتي  ةتصويب، اجرا و ارائ   

پردازي در نظام آموزش عالي، براي تحقق اهـداف  هاي نظريه ، بر اين اساس كرسي    باشند
، بـه   اسـت توليـد علـم     نهايـت   در   نظريه و    ة ارائ و دستيابي به رسالت اين نظام كه همانا       

 نقـش  دهي فعاليتهـا  در جهت  تا بتواند   مديريت و توان پژوهشي بااليي نياز دارد       ،رهبري
دهـي فعاليتهـاي    ت علمي بهترين انتخاب براي جهـت      أ هي ي اعضاِ  و اي ايفا نمايد  ارزنده

صاحب كرسي با توجه    عنوان  ت علمي به  أدر واقع عضو هي   . گردنداين نهاد محسوب مي   
ت علمـي   أپژوهي و بهسازي هي    رهبري، مديريتي، دانش   مهارتهاي همچون   ييبه ويژگيها 

مديريت همگرايي

بعد فرهنگي

توجه به ارزش 

 گسترش ،علم

فرهنگ نقد و 

 صدرةعس

بعد اجتماعي

،زدگيپرهيز از سياست

طرفي كامل دربي

هاي سياسيح مورد جنا

بعد اقتصادي

،حمايت مالي

 دادن امكانات

بعد فني

رساني اطالع

همكاري و

هارسانه

بعد اجتماعي

،توجه به نيازها

تبادل افكار
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كنشـي و   نقـش پـيش   و مد نظر قـرار دادن ارزشـهاي معنـوي، نقدپـذيري، خالقيـت و                
ت أ هيـ  ي اتصـال در بـين اعضـا       ةعنوان مهمترين حلق   اساسي، همچنين به   ةگيرندتصميم

هـاي موجـود در صـورت    ظرفيتعلمي و دانشجويان و محيط پيرامون خود و شناسايي  
بـه سـمت    چنين جايگاهي    دهيجهتاي در   تواند نقش ارزنده  داشتن اختيارات الزم مي   

 شود و موجـب رفـع       منجردر واقع از نظرياتي كه به توليد علم       .پردازي ايفا نمايد  نظريه
معضالت و مسائل كشور شود، انتظارات جامعه را برآورده سازد و توسـعه را بـه دنبـال             

ـ      اصلي .داشته باشد، حمايت نمايد    ردن چنـين جايگـاهي،     آووجـود هترين شرط بـراي ب
 و انتخاب صـاحب     سي، تشكيل اجتماعي علمي و تحقق فضاي نقد و برر         آرامش محيط 

.اسـت ت علمي   أ هي ي و طي نمودن مراتب ارتقا     ساالريبا در نظر گرفتن شايسته    كرسي
هـا و نظريـات در      پردازي به طـرح ايـده      در ساير كشورها مراكز نظريه     استالزم به ذكر    

بـا اكنون  پردازند، كه هم  مي...  اقتصادي، اجتماعي، سياسي و    ةهاي توسع خصوص برنامه 
پـردازي بسـيار هدفمنـد      هـاي نظريـه   كه كرسي  در حالي  .شودق فكر مطرح مي   عنوان اتا 
هـاي موجـود و براسـاس ضـرورت و نيـاز            ظرفيتنمايد و از ابتدا با شناسايي       عمل مي 

منـد  ن و افـراد عالقـه     ا تحقيق و پژوهش را تا رسيدن به نتيجه با متخصصـ           جامعه فرايند 
.نمايدپيگيري مي

 ضــرورت رفــع ابهــام و تبيــين دقيــق مفهــوم ســتا در ايــن رارســدبــه نظــر مــي
نظـران ايضـاح و روشـني الزم را         له بـراي صـاحب    أاي كه اصل مس   گونهپردازي به نظريه

 از ها به منظور ايجاد حركـت فكـري  رساني از طريق رسانهو ضرورت اطالع  داشته باشد 
مختلـف  هـاي   پردازي در رشته  نظريههاي  كرسيتشكيل  . اهميت خاصي برخوردار باشد   

ـ  آن شـرط شـركت در   رسـد و   ضروري بـه نظـر مـي      دانشگاهها  اسـتادي،  ةداشـتن مرتب
هاي مختلف آموزشي، پژوهشـي     به دليل مطالعات و تجربيات بيشتر در زمينه       (دانشياري

و استادياران به شرط انجام كار علمي ابتكاري و خالق حـق شـركت داشـته                است  ...) و
تواننـد در   تنـوع آموزشـي، فرهنگـي و پژوهشـي مـي          با فعاليتهاي م  ها   كرسي اين. باشند

در ايـن رابطـه برقـراري       . پردازان آينده اقـدام نماينـد     تربيت نسل جديد به منظور نظريه     
 نظريات و طرحهـاي نـو، شـركت صـاحبان           ةهاي فصلي يا ساالنه به منظور ارائ      همايش

ه كـ  چنان .توانـد مفيـد باشـد     انديشه در جهت نقد و بررسي موضوع مطرح شده نيز مـي           
توان براي آن دسته از افرادي كـه مـورد           مي ، گرديد روروبهالتي  اها و نظرات با اشك    ايده
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 ايـده و طرحهـاي نـو و         ة آشنايي با ارائ   منظوربه افراد براي ساير نيز  اند و   نقد قرار گرفته  
پـردازي، كارگاههـاي تفكـر خـالق و        نقد مناظره، كارگاههاي روش تحقيق براي نظريـه       

.ردك انديشيدن برگزار ةاي نحوكارگاهه
بـراي بررسـي طرحهـا،      هـا   هاي تخصصي و مديريتي در كرسي     سيونيتشكيل كم 

خصوص معيار سودمندي الزم    بهها براساس معيارهاي خاص هر رشته       ها و نوآوري  ايده
شود و امـروزه كشـوري كـه از نظـر           پردازي منجر به توليد علم مي     در واقع نظريه  .است

گردد و بـه همـين منظـور      قدرتمند تلقي مي   ، جايگاه ويژه قرار داشته باشد     توليد علم در  
امكانات ايجاد انگيزه و دادن     . استيافتگي از نظر مادي و معنوي توليد علم         شرط توسعه 

 ايجـاد فضـاي فرهنگـي و        ،و حمايتهاي مـالي و معنـوي      پژوهشي به محققان و نخبگان    
 و نـي، اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي        اجتماعي مناسب بـراي نقـد نظريـات علمـي، دي          

 رعايت مالكيـت معنـوي و حمايـت         ،دانشتوجه به ارزش علم و    ،  گسترش فرهنگ نقد  
توجـه بـه اسـتقالل و آزادي علمـي و           قانوني جدي از صاحبان ايده و طرحهاي جديد،       

 اينهـا اقتضـاي برخـورداري دانشـگاه از حـداكثر آزادي، امنيـت فكـري، شـغلي و                    ةهم
تقويت ارتباط آموزش عـالي بـا   رسد كه به نظر مي.داردالل سازماني رااجتماعي و استق  

 علمـي و افكـار      ةكنندگان منابع مالي، جامعـ    مينأبازار كار، صنعت، خانوارها، دولت و ت      
ها و برآورده كردن تقاضاها و مطالبات هـر قشـر بايـد    نزديك شدن به ايده  براي  عمومي  

 صنعتگر و كارگري كه صـاحب       ،ا از ديد منطقي    زير ،بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد      
 بايد در بستري مناسب، امكانات پرورش و بالندگي و ظهـور  ،فكر نو و ابتكار هم هست   

توانـد در    با توجه به ويژگيهاي صاحب كرسي و نقشـي كـه مـي             .استعداد را داشته باشد   
يـن عرصـه     مديريت غيرمتمركز شرط اساسـي در ا       ،پيشبرد اهداف مورد نظر داشته باشد     

ورزي  خالقيـت ،ت علمـي دانشـگاهها  أ اعضاي هييهاي ارتقانامهآيين. تلقي خواهد شد 
ت علمـي   أ هي يكه در فرمهاي ارزشيابي اعضا    طوريه ب ،علمي را تسهيل و تشويق نمايد     

،كيد شـود  أو ت رزهاي دانش تجديدنظر  در ارتباط با نوآوري، نظرات جديد و گسترش م        
وةبا تحولي كه در متون درسي و شـي        ،و نوآور تضمين شود   امنيت شغلي استادان خالق     
، تقويـت    موجبات بروز و رشد تفكر انتقادي و خالق        ،گيردتدريس مدرسان صورت مي   

 و نظام آموزش عالي بتواند در تربيت انسانهاي توانمنـد           فراهم شود   استنباط وآگاهي  ةقو
. اقدام نمايد، علمي باشندةدار اين سفينكه در آينده سكانطوريه ب،پردازو نظريه
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