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شناسایی عوامل و چالشهای تولید علم در میدان دانشگاهی
فاطمه نصراللهینیا ،1محمد یمنی دوزی سرخابی* ،2مقصود فراستخواه ،3مرتضی رضاییزاده
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دریافت1400/03/05 :؛ پذیرش1400/09/03 :

چکیده

امروزه میدا های دانشیاهی به ابزاری قدرتمند برای شکلداد به جامعه تبدیلشده و نقااش مهماای در
تولید عل و ایجاد اجتماعا علمی ایفا میکننااد .از طرفاای ماهیاات علا و تولیااد آ در محاای هااای
دانشیاهی دچار تغییرا و تحوال شده و با چالشهایی مواجه است .در این مطالعه سعی شده است
با تکیه بر نظریه جامعهشناختی پیر بوردیو عوامل و چالشهایی که محی های دانشاایاهی بارای تولیااد
عل خود با آ روبرو هستند ،مورد بررسی قرار گیرد و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که عواماال و
چالشهای تولید عل در میدا دانشیاهی کدامند؟ بدینمنظور ،با بهکارگیری روش فراترکیا  ،تعااداد
 62مقاله موردبررسی قرار گرفت که مقولهها و کدهای مرتب آ ها با استفاده از تحلیل محتوا استخراج
و شناسایی شدند .بر اساس یافتهها مشخص شد که عوامل مؤثر باار تولیااد علا در میاادا دانشاایاهی
شامل مقوال «ساارمایه اجتماااعی « ،عواماال ساااختاری-ماادیریتی « ،زیرساااختهااا ،امکانااا و
تجهیزا الزم در تولید عل « ،سرمایه نمادین و «سرمایه علمی و همچنین چالشهای تولیااد علا
در میدا دانشیاهی در چهار مقوله «مسائل اجتماعی و ارتباطی « ،مسااائل ساااختاری و ماادیریتی ،
«مسائل مربوط به زیرساااختهااا ،امکانااا و تجهیازا الزم در تولیااد علا و «مسااائل فرهنیاای ،
تقسی بندی شدند.
کلیدواژهها :میدا دانشیاهی ،تولید عل  ،عوامل مؤثر و تسهیلکننده ،چالشها

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1دانشجوی دکتری برنامهریزی توسعه آموزش عالی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشیاه شهید بهشتی ،تهرا  ،ایرا
 .2استاد گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشیاه شهید بهشتی ،تهرا  ،ایرا (نویسنده مسئول)



 .3استاد گروه برنامهریزی آموزش عالی ،مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،تهرا  ،ایرا
.4استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشیاه شهید بهشتی ،تهرا  ،ایرا

 .1مقدمه

در میا نهادهای انسانی امروزی ،دانشیاهها و جامعه دانشیاهی چیزی باایش از مجموعااهای
از عادا فکری یا شیوههای زندگی مورد انتخاب شهروندا در جامعااه اساات .پیاار بوردیااو،1
جامعهشناس معروف فرانسوی ( ،)1975چنین فضااای اجتماااعی همچااو دانشاایاه را ،کااه
دارای موجودیتی غیریکپارچااه و تعااداد زیااادی از کنشاایرا بااا ماانشهااای متفاااو اساات،
«میدا  2معرفی میکند .از دیدگاه بوردیااو دانشاایاه یکاای از میاادا های فرهنیی ااجتماعی
است کاه در آ عامال انسانی برای کس تشااخص و جاییاااه در سلساالهمرات دانشاایاهی
بسیار تالش میکنند .در حقیقت ،میدا دانشیاهی 3کانو یک مبارزه رقابتی است کااه در آ
صالحیت علمی به معنای توانایی عمل قانونی و مشروع در مسائل علماای و شناختهشااد در
اجتماع علمی است و عل با توزیع قدر و امتیازا  ،مبارزا و استراتژیها ،عالئق و منافع
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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کنشیرا همراه است (بوردیو .)1975 ،مفهوم میدا ازنظاار بوردیااو ایجادکننااده یااک شاابکه
سازما یافته سلسلهمراتبی است (آلبر و کلیمن.)2011 ،4
«دانشمندا با سطح باالی سرمایه علمی ،قدر تنظی قوانین در محی دانشاایاهی را
دارند و این قواعد را به نفع خود به کار میگیرند .در مقابل ،دانشاامندا بااا ساارمایه علماای
کمتر ،باید بازی علمی را طبق مجموعهای از قوانینی انجام دهنااد کااه انتخاااب نکردهانااد
(دیاارو و گلاادربلوم .)344 ،2017 ،5در ایاان میااا  ،مقااام و ش ا «عل ا و نیاارشهااا،
ارزشها ،تمایال و مسائل مرتب با آ  ،ازجمله موضوعا مها در ساااختارهای میاادا
دانشیاهی جها است که به ابزاری قدرتمند برای شکل داد به جامعه تبدیلشااده اساات.
«لفظ عل 6با معنایی که امروزه از آ برداشت میشود ،یادگار عصر انقالب علمی اساات و
پیش از آ بانام فلسفه طبیعی از آ یاد میشد (فولر.)59 ،1394 ،
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

&

«برخالف تصور عمومی که عل را بهعنوا اقدام تهورآمیز مرموزی که در خلااو انجااام
میشود میشناسد؛ عل  ،نیروی تعیینکنندهای است که دییر ابتکاری تنها و منزوی یا دانااش
محرمانه و اسرارآمیز برای خوشایند افراد محدودی نیست ،بلکه بنیا اجتماعی هر جامعااهای
است که تهور ورود به فرایند نوسازی ،برید از ارزشها و باورهای کهنه بهاندازه کااافی در آ
وجود دارد (فورتی و مایورو .)55 ،1377 ،این در حالی است که مطالعا جامعهشناسی و
فلسفی مرتب با معرفت علمی ،نشا دهنده این هستند که علا در فراینااد پیشاارفت خااود بااا
مسائل و چالشهایی بهخصوص در نهادهای دانشیاهی روبرو شده اساات و تفساایر و تلقاای
اندیشمندا از ماهیت عل  ،دچار تغییر و تحااوالتی شااده اساات؛ تحااوالتی کااه از انتظااارا
پارادای ساختهحاک بر عل به هنجار و روندهای عقالنی و تکنیکی در عل عبور کرده و در آ
پارادای های نوین کارگزارا علمی جانشین تمام یااا بخشاای از پااارادای هااای کهاان ماایشااود
(کوهن .)1383،به تغییر ماهیت فرهنیی عل و ایجاد صنعت-بازار دانش که در آ عامال و
ذینفعا مختلفی ازجمله پژوهشیرا  ،فناورا  ،اساتید دانشاایاهی و دانشااجویا  ،مشاااورا
حرفهای و بنیاههای اقتصادی در تولیدا علمی عمل میکنند ،منجر شااده اساات؛ بنااابراین،
دییر نمیتوا عل راا تنها بهعنوا یک حقیقت معرفتی صرف در نظر گرفت ،بلکه بایااد آ را
با یک رویکرد فرهنیی و اجتماعی موردبررسی قارارداد« .علا و قااوانین علماای ،هنجارهااا و
مقررا علمی ناقص هستند و وابسته به شرای و مسیری هسااتند کااه در آ قارار ماایگیرنااد

(لئونارد.)160 ،2002،1

تغییرا صور گرفته در مناسبا بااین علا و کنشاایرا علماای در نظااام دانشاایاهی
زمینهساز شکلگیری پااارادای هااای نااوین در علا شااده اساات .ایاان پااارادای هااای نااوین
منظومهای از رویکردها و ماادلهااا را دربرمیگیاارد .ازجملااه :رویکردهااای «تولیااد جدیااد
دانااش( 2گیبااونز و همکااارا  ،)1994 ،3ساارمایهداری دانشاایاهی( 4اسااتالر و لساالی،5
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.
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شناسایی عوامل و
چالشهای تولید علم ...

)،1997؛ عل فرادانشاایاهی(1زیماان ،)1996،2مرزگااراری دانااش (توماااس گاای یاارین،3
 ،)1999و اقتضای اجتماعی عل ُ(ولیار.)2000،4
از سوی دییر ،در میدا دانشیاهی میدا های جدیدی به وجااود آماادهانااد کااه در میااا
کنشیرا از قدر  ،نفااوذ و ت ثیرگااراری بساایاری برخوردارنااد؛ میاادا هااای شاابهعلمی تااازه
شکلگرفتهای که در آ ها بهجای انییزه و خالقیت افراد نمره ،مدرو تحصیلی و آییننامههای
اداری و اجرایی اهمیت مییابند .در این میدا های شبهعلمی ،دانشیاه با اهاادای کاغاارهایی
به نام مدرو تحصیلی ،لوح سپاس و گواهی ،افراد را طبقهبندی و از ه متمااایز ماایکنااد .در
چنین میدا هایی کنشیرا بارای دسااتیابی بااه پسااتها و عنوا هااا باااه رقاباات میکننااد و
میکوشند تا دانشیاه ،آنا را به رسمیت بشناسد (ایوبی)1397،؛ این در حالی است که تولید
علمی(شااامل کتااابهااا ،مقاااال علماای ،اختراعااا ثبتشااده ،آثااار پژوهشاای و درواقااع،
بروندادهای فعالیتهای علمی کنشیرا در اجتماعا علمی) و کیفیت آ بااهعنوا یکاای از
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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شاخصهای توسعه علمی در هر جامعه بهخصوص جامعه دانشیاهی ،محسوب میشود.
در این میا  ،آ چه مه جلوه میکند پارادای و یااا مجموعااه پااارادای هااایی اساات کااه
کنشیرا علمی را درخصوص تولیدا علمی ،هدایت میکند و منجر بااه حفااظ اصااالت،
مشروعیت و پیشرفت عل و یا منجر به بروز مشکال و مسائلی در میا اجتماعا علمی
خواهد شد .با استناد به این جمله آلبر انیشتین که «بدو تغییاار در الیوهااای اندیشااهای
امروز خود ،مسئلههایی را که با همین الیوهای فکری ایجاااد کااردهایا را نمیتااوانی حاال
کنی (به نقل از ایکاف ،)15،1395 ،ما نمیتوانی با هما اندیشهای کااه مشااکال را بااه
وجود آوردهای  ،آ ها را حل کنی و باید از زاویه دییر به مشااکال نیاااه کناای  .امااا کاادام
زاویه؟ آیا پارادایمی که در آ خودسازما دهی امور ،محدود کاارد مشااکال و مسااائل از
طریق برنامهریزی و سیاستگراری با روشهای از پیش تعیینشده و تصااوی ابالغیااههااا،
آییننامهها و مقررا اداری را ساایطره ماایکنااد ،مناسا اساات؟ یااا واقعیااتهااای جاااری
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.
.

درخصوص تولید عل دانشیاهی و مناسبا آ در جامعااه نیازمنااد پااارادای هااای دییااری

است؟ پارادایمی که به تعبیر ادگار مور  ،1باید پیوسته خود را تولیااد کنااد ،شاایفته تصااویر
پرمدعای عقالنیت نشود و منعطف ،مبتکر و خالق باشد تا اسیر عل بسته و حقیقتهااای
محدود و مثلهشده نشود .بنابراین ،با توجه به نکا مطرحشااده درخصااوص تولیااد علا و
مناسبا آ در محی های دانشیاهی از یکسو و مسائل و چالشهااای مطاارح آ از سااوی
دییر ،نیارندگا در این مقاله دیدگاه جامعهشناختی پیر بوردیو را مورد توجه قارارداده و در

پی پاسخیویی به این سؤاال است )1 :عوامل مؤثر بر تولید عل در میدا های دانشیاهی
کدامند؟ و  )2میدا های دانشیاهی در فرایند تولید عل خود با چه چالشهایی مواجهاند؟
 .2مدلهای چهارگانه تولید علم

رویکردهای عمده در جامعهشناسی عل برای تحلیاال مسااائل نظااری و نحااوه تولیااد آ در
چهار رویکرد زیر خالصه میشود:
.1-2مدل کارکردی علم

در رویکرد کارکردگرایانه رابر مرتو  ،تولیااد علا از «اخالقیااا علا یااا «هنجارهااای
علمی ت ثیر میپریرد .وی تصریح میکند که نهاد عل پاداشهای علمی را به دانشاامندانی
اختصاص می دهد که بیشتر به هنجارهااای علا وفادارنااد (قاضاای طباطبااایی و ودادهیاار،
 .) 1386به نظر مرتو  ،دانشمندا در رفتارهای علم ی خود چهار دسته کلی از هنجارهااا را
رعایت میکنند:
الف) اشتراک گرایی .2بر اساس این هنجار ،عل و نتایج تحقیقا علمی عمااومی و در
اختیار همیا است و مالکیت انحصاری یافتههای علمی جایز نیساات؛ طبااق ایاان اصاال،
دستاوردهای علمی دانشمندا به فرد خاص یا گروه و ملیت ویژهای تعلق ناادارد .بنااابراین،
نتایج فعالیااتهااای علماای بایااد باادو کتمااا و رازداری در اختیااار همیااا قارار گیرنااد
(قانعیراد ،توکل و سوختانلو)1391 ،
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1ادگار مور ( .)1370سرمشق گمشده :طبیعت بشر ،ترجمه علی اسدی ،انتشارا سروش.
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ب) عامگرایی .1براساس هنجار عامگرایی یافتههای علمی بایااد باادو توجااه بااه ناژاد،
جنسیت ،ملیت و مره محقق و براساس معیارهای عینی و عمومی به وساایله دانشاامندا
دییر ارزیابی شود(قانعی راد ،توکل و سوختانلو)1391،؛
ج) بیطرفی علمی .2بر اساس این هنجار ،جستوجوی دانش و معرفت بدو دخالت
منافع شخصی ،انییزهها و سلیقههای فردی دانشمندا در پریرش یا رد ایدههااای علماای و
ً
صرفا جهت دستیابی به حقیقت علمی است.
د) شک سازمانیافته .3بر اساس این هنجااار ،نتااایج تحقیقااا علا همااواره بایااد در
چارچوب معیارهای غیرشخصی عقلی نقد و ارزیابی شوند .به عبارتی ،این هنجار بر عاادم
قطعیت ،اصول و قواعد علمی ت کید میکنااد و در واقااع در رویکاارد کارکردگرایانااه راباار
مرتو  ،فضای عل بهعنوا یک فضای قائ بالرا در نظر گرفته میشود که اتفاقا علمی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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درو آ بستیی به عوامل داخلی فضا دارد (قائ پور1393،؛ ماهر)1389 ،؛
 .2-2مدل مبادله و بازار درونی علم

استفاده از مفاهی و مدل های اقتصادی در درو پدیده عل به اواخر قر نوزده برمیگردد
و طبق این رهیافت ،دانشیرا به هنیام فعالیتهای پژوهشی یااا تولیااد علا  ،انییاازههااا و
تمایل های شخصی خود را مانند اعتبار اجتماعی ،اعتبار علمی ،سود اقتصادی و عضویت
در اجتماع علمی در نظر میگیرند .مدل مبادله و بازار دروناای علا  ،باار مبنااای یااک روش
تحلیل هزینه – منفعت یا مبتنی بر مدلهای دادوستدی عل است(منصوری.)1397،
«برخالف جریااا غالا در اندیشااه مرتااو کااه باار هنجارهااای انتزاعاای بارای تبیااین
سازوکارهای عل ت کید میکند ،هاگسااتروم علا را بااه مثابااه کاانش متقاباال جمعاای درو
میکند .به نظر او ،دو عامل «جامعهپااریری عمیااق و «نظااام کنتاارل اجتماااعی مبتناای باار
پاداشدهی عامل پایبندی به هنجارهای عل است (شارعپور و فاضلی.)24 ،1386 ،
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

هاگستروم ،برای توضیح نظریه خود از مفهوم هدیه داد  1استفاده میکند و برداشاات او
از اجتماااع علماای بااا «نظریااه مبادلااه قااراردادی ارتباااط دارد .او انییاازه دانشاامندا را

2

جستوجوی پریرش حرفهای به رساامیت شناختهشااد  ،شااهر  ،تصاادیق و بازشناساای

میداند؛ بهطوری که کنشیرا در بازار درونی عل به مبادلااه تولیاادا خااود ،یعناای نتااایج
تحقیقت علمی ،ایدهها و آثار پژوهشی با یکدییر مبادر میورزند و محصولی که از ایاان
راه بااه دساات ماایآیااد ،بااه رساامیت شناختهشااد پژوهشاایر در اجتماااع علماای اساات
(قانعیراد1381،؛ قانعیراد ،توکل و سوختانلو .)1391 ،در مدل مبادله و بازار درونی عل ،
کنشیرا علمی بهجای کس سرمایه پولی ،بهدنبال کس اعتبار و یا پاداشهااایی هسااتند
که منجر به جابهجایی پاییاه و میزا قدر آ ها در سلسلهمرات دانشیاهی خواهد شد.
 .2-3مدل برساختگرایی اجتماعی

این رویکرد عل را نوعی برساخت اجتماعی در نظر میگیرد و بر نسابیباوری و نفاوذ اجتمااع و
فرهنگ بر عل ت کید دارد .در این پارادای  ،فرض بر ایان اسات کاه علا را نمایتاوا خاارج از
جامعه متصور شد (قاضیطباطبایی و ودادهیر)1386 ،؛ طبق چنین رویکردی ،بین تولید علا و
بافااتهااای گوناااگونی کااه در آ قارار ماایگیاارد (ساااختارهای اقتصااادی ،اجتماااعی ،سیاساای،
فرهنیی) ،نهتنها مرز مشخصی وجود ندارد ،بلکه یک ارتباط دیالکتیک میا آ ها حاک است.
 .2-4مدل میدانی علم

از نظر بوردیو( ،)1975هر میدا ازجمله «میدا علمی یک عرصه رقابتی اساات کااه در آ ،
صالحیت علمی بهمعنای توانایی عمل قانونی و مشروع در مسااائل علماای و شناختهشااد در
اجتماعا علمی است .درواقع ،مانند هر حوزه اجتماااعی دییاار (میاادا اقتصااادی ،میاادا
سیاسی ،حوزه هنر و غیره) ،برای بوردیو میدا علمی جایی است که فعاال برای قدر تالش
میکنند .در میدا علمی قدر برابر با قدر علمی است و دانشاامندا نیااز ماننااد سااایرین
تولیدکنندگا فرهنیی ،درگیر مبارزا برای تعیین رتبهبندی مشااروع هسااتند .در ایاان میاادا ،
افرادی دارای مرجعیت علمی هستند که در ثبت نظارا خااود در مااورد علا و تحقیقاتشااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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موفق میشوند (آلبر و کلیمن)2011 ،؛ درواقع با توجه به دیدگاه و نظرا پیر بوردیو ،میدا
دانشیاهی به القاب و عناوین طبقهکنندهای متوسل شده است که در آ کنشاایرا بااا تقلیااد و
پیروی از رویهها ،زبا ها و گویشهای رایج و مسل حوزه معرفت ،چهرهآرایی علمی میکنند
و مطابق با آداب و تشریفا در مطالبا علمی به خودنمایی میپردازند (بوردیو.)1396،
 .3روش پژوهش

ازآنجاکه این پژوهش از طریااق موردتوجااه قارار داد دیاادگاه جامعااهشااناختی پیاار بوردیااو و
یافتههای تحقیقا صور گرفته و مرتب با موضوع پژوهش ،در پی پاسخیویی به این سؤال
است کااه عواماال مااؤثر و چااالشهااای تولیااد علا در میاادا دانشاایاهی کدامنااد؛ از روش
فراترکی 1برای یکپارچهسازی و تحلیل کیفی مطالعا اولیااه و پااژوهشهااای انجااام شااده و
بهمنظور ایجاد یافتههای جامع و تفسیری استفادهشده است .روش فراترکی  ،با فاراه کاارد
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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یک نیرش نظاممند برای پژوهشیرا  ،موج ترکی یافتههای پژوهشهای مختلف و کشف
مفاهی و مقولههای جدید و اساسی از آ ها شده است.
با توجه به مبانی نظری پژوهش ،به جسااتوجو ،بررساای و تلفیااق یافتااههای پااژوهشهااای
مرتب پرداختهشده است .جامعه آماری این پژوهش ،منااابع علماای هسااتند کااه در پاییاااههااای
اطالعا علمی ایرانی  ،SIDمگ ایرا  2و نااورمیز 3در بااازه زمااانی 1381تااا 1398و همچنااین
پاییاه خارجی  JSTORدر بازه زمااانی 1970تااا 2020منتشاار شاادهانااد .4بارای جسااتوجوی
مقاااال ماارتب در منااابع فارساای از ترکیا کلیاادوا ههااای «عواماال مااؤثر باار تولیااد علا ،
«چالشهای عل « ،معیارهای تولید علا و «رشااد و توسااعه علا استفادهشااده و در منااابع
انیلیسی ،کلیدوا

ههااای «Factors affecting the production of science« ، scientific production

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .4به منظور مشخص شد محدودهی جستوجو در گردآوری اطالعا از یکسو و وجود موتورهای جساتوجوگر مختلاف و
ً
حج زیاد مقاال و منابع اطالعاتی در آ ها از سوی دییر ،در این پاژوهش بارای جساتوجوی مقااال انیلیسای ،صارفا از
که امکا استفاده شخصی از ورنالهای قدیمی و جدید را برای پژوهشیرا فراه نموده ،استفاده شده
پاییاه اطالعاتی
است و برای جستوجوی مقاال فارسی ه از پاییاههای اطالعاتی استفاده شده که یا امکا دسترسی آزاد به مقااال علمای
را دارند( ) و یا به عرضه مجال تخصصی در علوم انسانی(نورمیز و مگ ایرا ) ،پرداخته اند.

و«Science challenges at the university

برای جستوجوی مقاال مرتب  ،بهکار رفته اساات.

این پژوهش منطبق با رویکرد هفت مرحلهای باروسو و ساندلوسکی )2006( 1انجامشده است
که خالصه این مراحل در شکل شماره ( )1مشخصشده است.

ارائه یافتهها

کنترل کیفیت

تجزیه و تحلیل
ترکیب یافتههای
تحلیل

استخراج
اطالعات متون

جستوجو و
انتخاب متون

مرور نظام مند
ادبیات

تنظیم سؤال
پژوهش

شکل  .1مراحل پیادهسازی روش فراترکیب

بر اساس نمودار شماره ( ،)1فرایند اجرای پژوهش به شرح زیر است:
در گام نخست سؤالهای پژوهش بدین شرح طراحی شد )1 :عوامل مؤثر بر تولید عل
در میدا های دانشیاهی کدامند؟  )2میدا های دانشیاهی در فرایند تولید عل خود با چه
چالشهایی مواجهاند؟
در گام دوم ،محققا بهمنظور پاسخیویی به سؤالهای مطرحشده در مرحله اول ،با اسااتفاده
از کلیدوا ههای «عوامل مؤثر بر تولید عل « ،چالشهای تولید عل « ،ارزیابی عل و «رشااد
و توسااعه علا

و «Factors affecting the production of science « ، scientific production

و«Science challenges at the university

در پاییاههااای ایراناای  ،SIDمااگ ای ارا  2و

نورمیز 3در بازه زمانی  1381تا 1398و همچنین پاییاااه خااارجی  JSTORدر بااازه زمااانی
 1970تا  ،2020مقاال مرتب را بررسی کردهاند.
در گام سوم ،در هر بازبینی محققا تعدادی از مقاال را رد میکنند که این مقالهها در
فرایند ترکی موردبررسی قرار نمیگیرنااد .در پااژوهش حاضاار ،فراینااد بااازبینی بهصااور
خالصه در شکل شماره ( )2آورده شده است.

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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تعداد مقالههای رد شده به دلیل عنوان1282 :

تعداد منابع یافت شده1562 :

تعداد مقالههای رد شده از نظر چکیده150 :

تعداد مقاالت بررسیشده ازنظر چکیده280 :

تعداد مقالههای رد شده ازنظر محتوا68 :

تعداد کل مقالههای اولیه130 :

تعداد کل مقالههای بررسیشده62:

شکل  .2فرایند جستوجو و انتخاب متون

در ایاان فراینااد ،پژوهشاایرا از میااا  1562مقالااه ،درنهایاات 62 ،مقالااه باارای
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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تجزیهوتحلیل اطالعا  ،انتخاب کردند .پس از گزینش منابع منتخ و نهاییشده ،در گام
چهارم ،کدهای مرتب از متو مقالهها استخراج شد و در استخراج کدها همواره سااؤاال
تحقیق موردنظر بودهاند.
در این مقاله ،درمجموع  364کد با در نظر گرفتن فراواناای آ هااا شناسااایی شاادند .در
میا کدهای شناساییشده «تعامال اجتماعی ،ارتباطا و تبااادل آراو و افکااار علماای در
میا دانشیاهیا ( 24ارجاع)؛ «جو و فرهنگسازمانی دانشیاه ( 23ارجاع)؛ «توزیااع،
تخصیص و دسترسی به اعتبارا  ،بودجه و منابع مالی دانشیاه ( 23ارجاااع)؛ «روحیااه و
اندیشااه انتقااادی و نقدپااریری در کنکاااشهااای علماای ( 17ارجاااع)؛ «ارتباطااا و
همکاریهای علمی ملی و بین المللی دانشیاه با نهادها و مراکز معتباار علماای ،صاانعتی و
تجاری ( 16ارجاااع)؛ «ماادیریت اطالعااا و تبااادل آ هااا و بهاارهگیااری از فناااوریهااای
اطالعااااتی در دانشااایاه ( 16ارجااااع)؛ «آزادی و اساااتقالل علمااای ( 13ارجااااع)؛
«زیرساختها ،امکانا و تجهیزا تولید عل ( 11ارجاع)؛ «نیازسنجی علماای در میااا
دانشیاهیا و جامعه ( 11ارجاع) و «غلبه نیاه کمیتگرایاای و اهمیاات تعااداد اسااتنادها و
مقالههای علمی ( 10ارجاع) ،در زمره مه ترین کدهای شناساییشده بود.

در گام پنج  ،هر یک از عوامل و چالشهای تولید عل در محی های دانشیاهی که از
مقاال منتخ استخراج شدند ،بهعنوا کدهای باز شناسایی شاادند .سااپس ،هرکاادام از
کدهای شناساییشده برحس میزا تشابه با کدهای دییر ،در یک مفهوم دستهبندیشده و
سپس ،مفاهی برساخته نیز در قال مقولههای محااوری پااژوهش شااکل گرفتنااد .در ایاان
راستا ،جریا تقلیل دادههای مقوله (عوامل ساختاری-مدیریتی) بااهعنوا یکاای از عواماال
مؤثر بر تولید عل در جدول شماره ( )1و جریا تقلیل دادههای مقوله (مسائل اجتماااعی و
ارتباطی) بهعنوا یکی از چالش های تولید عل در میدا دانشیاهی در جدول شااماره ()2
نشا داده شده است.
جدول  .1نمونه کدگذاری «عوامل ساختاری -مدیریتی» مؤثر بر تولید علم در میدان دانشگاهی
کدها

مفاهیم

منابع

نظاممند کرد وضعیت حقوقی انجمنهای علمی /تعادیل تشاریفا و
قواعد خشک وزار علاوم درخصاوص انتشاارا علمای دانشایاهها/

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

پرهیز از سیاستزدگی و عادم ثباا مادیرا  /تادوین و اساتقرار نظاام
سازما دهی
کیفیت «مدیریت
علمی در
دانشیاهها

یکپارچااه ماادیریت اسااتعداد در نظااام آمااوزش عااالی /بااازنیری در
شاخصهای امتیاازدهی باه پژوهشهاا و تادوین شااخصهای جدیاد
توس خاود دساتاندرکارا  /بازساازی و ساازما دهی مادیریت نظاام
علمی /تدوین و استقرار نظام فرا ارزشیابی پایا ناماههای دانشاجویی و
تشااویق پایا نامااه و موضااوعا ارزشاامند و معرفاای آ در دانشاایاه/
برنامهریزی هدفمند راجع به ارتقای فرهناگ علا  /توجاه باه کیفیات و

انصاری ()1386؛ باقری و
همکارا ()1394؛ مهدی و
همکارا ()1388؛ محمد زاده و
صالحی()1394؛ فعلی ،پزشکیراد
و چیرری()1385

توانایی علمی افراد هنیام جرب و انتخاب آ ها /توانمندساازی مادیرا
در بهکارگیری ظرفیتهای علمی
اقتدارپااریری علماای دانشااجویا  /آزادی اندیشااه و بیااا پژوهشاایرا /
آزادی و استقالل

استقالل فکری افراد /رواج آزاداندیشی در دانشایاه /اساتقالل در نحاوه

علمی کنشیرا

مطالعه دانشجو /قدر و توانایی انتخاب واحدهای درسای و اساتاد در

دانشیاهی

دانشیاه توس دانشجویا  /حفاظ و ارتقاای اساتقالل ،آزادی علمای و
ثبا شغلی محققا و دانشیاهیا

تناس تولید عل
با نیازهای واقعی
جامعه

ستوده انواری و بقائی
سرابی()1390؛ انصاری ()1386؛
توسلی و ریاضی()1391؛ باقری و
همکارا ()1394؛ ذاکرصالحی و
نظریا ()1393؛ فضلالهی و ملکی
توانا()1390

توجه به نیازهای اجتماع در حوزه مسائل علمی پژوهشایر /نیازسانجی

باقری و همکارا ()1394؛ نصوری،

علمی در تادوین برناماه درسای دانشایاهی /ایجااد سیسات ایادهیابی

یزدخواستی و همتی()1395؛

مقالهها و ابداع شیوههای جدید معرفی ایدهها و نیازهای علمی جامعاه

صادقی ،جمشیدی و

به پژوهشیرا

کالنتری()1391
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مفاهیم

منابع

کدها
حمایت از مالکیتهای فکاری پژوهشایرا  /انتشاار و اشااعه باهموقع
مقاال و نتایج پژوهشها /حمایت از ت سیس مراکز و پاروهای علمی
و فناوری /انتشار مجال و کتابها و گزارشهای تحقیقاتی و مقاال /

پشتیبانی پژوهشی

فعالشد کمیته تحقیقا دانشجویی دانشاکدهها /حمایات معناوی و

و فناوری

قدردانی از نوآوریها و طرحهای کنشیرا  /ایجااد و تقویات نهادهاای
تخصصی در فرایند تولید عل (بنیاههای دانشبنیا  ،انجمنهای علمی

انصاری()1386؛حیدری()1390؛
امینپور ،کبیری و ناجی()1387؛
پاتنیک()2003؛ عیوضی()1385؛
فضلالهی و ملکی توانا ()1390؛
مهدی و همکارا ()1388

تخصصی ،مراکز رشد عل وفناوری ،پااروهاا و شاهروهاای علمای و
پژوهشی ،مراکز ت مین مالی پژوهش و فناوری)
جاییزینی فرهنگ تولید بهجای فرهنگ مصارف در دانشایاه از طریاق
تولید عل بهجای ترجمه آ  /میزا پایبندی به هنجارهای علمای /جاو
گااروه آموزشاای /ایجاااد فضااای اماان بارای اباراز اندیشااههااای علماای/
فراه سازی شادی و نشاط علمی اعضاای هیئاتعلمی و دانشاجویا /
جو و

شرای محی کاری و امنیت شغلی /برقراری عدالت ساازمانی /درونای

فرهنگسازمانی

شد نیاز به عل و تبدیل و تولید نظریه و فکر به یک ارزش عماومی در

دانشیاه

دانشاایاههااا /اولویاات داد ب اه تعاماال فکااری دانشاایاهیا و تقویاات
کرسیهای آزاداندیشی و اتااق فکار /تادوین ساند و نقشاه راه نشااط و
پویایی علمی در دانشیاههای کشور /اجرای برنامههای فرهنیی-هناری

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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باقری و همکارا ()1394؛ ستوده
انوری و بقائیسرابی()1390؛
رضادوست و همکارا ()1396؛
باقری و همکارا ()1394؛
طاهریا  ،فیض و حیدرخانی
()1393؛ فضلالهی و ملکی
توانا()1390؛ قانعیراد ،طلوع و
خسروخاور()1387؛ محمدزاده و
صالحی()1394؛ هاموند و شومیکر
()2014؛ منصوری ،یزدخواستی و
همتی ()1395؛ ربانی خوارسیانی
و همکارا ()1390

جدول  . 2نمونه کدگذاری «مسائل اجتماعی و ارتباطی» تولید علم در میدان دانشگاهی
مفاهی

کدها

ضاااعف در ارتباطاااا و
تعاااامال دانشااایاهیا
درمحی های دانشیاهی

تعامل نامطلوب کارکنا دانشیاه با دانشجویا  /برقراری ارتبااط از
قبل پیشبینیشاده باین دانشاجویا و اسااتید(کار اساتاد ،انتقاال
دادهها و کار دانشجو ،ذخیره اطالعاا اسات) /ضاعف در نقاش
حمایتی و هدایتی اساتید در ارتباط با دانشجویا  /برخورد یکساا
با دانشجویا بدو توجه باه ویژگایهاای شخصایتی و وضاعیت
علمی آ هاا در تادریس /عادم صارف وقات کاافی در مشااوره و
راهنمایی پایا نامه /ضعف توجه به دستاوردهای علمای همکاارا
توس اعضای هیئتعلمی /فقدا تعامل تولیدکننده بین دانشجو و
استاد در مورد مسئلهشناسی و روششناسی علمای /غربات رابطاه
علمی سازنده بین دانشجو و استاد

قحطااای گفتماااا هاااای
علمااای و شاااکلگیاااری
گوشهگیری آ کادمیک

فقدا فضای آزاداندیشی و فرصت ابراز عقاید /عدم ارائه فرصت
کافی به دانشاجو در کاالس بارای طارح چاالشهاا و مباحا
علماای /فقاادا اجتماعااا و کانو هااای علماای پویااا جهاات
گفتوگو ،نقد و داوری تولیدا علمی /قحطی گفتما و تباادل
آراو در میا دانشیاهیا و ایجاد انزوای علمی در آ

منابع

محمااااادزاده و صاااااالحی()1394؛
یمنی()1397؛ منصوری ،یزدخواستی
و همتااااای ()1395؛ قاراخاااااانی و
میرزایی()1393؛ ربانی خوارسیانی و
همکاااااااارا ()1390؛ داناااااااایی
فرد()1388

باقری و همکارا ()1394؛ قاراخانی و
میرزایی()1393؛ ربانی خوارسایانی
و همکارا ()1390

در گام شش  ،برای سنجش دقت و اعتبار یافتههای پژوهشی ،مقولههای استخراجشااده
باراهنمایی و هدایت اساتید راهنما و یکی از متخصصا حوزه آموزش عالی مااورد بااازبینی
قرار گرفت و سعی شد که مفاهی و مؤلفههای تکراری حرف شوند.
در نهایت ،بر اساس مطالعه پژوهشهای پیشین و کدهای استخراجشااده ،عواماال مااؤثر باار
تولید علا در میاادا دانشاایاهی در مقولااههااای «ساارمایه اجتماااعی « ،عواماال ساااختاری-
مدیریتی « ،زیرساختهااا ،امکانااا و تجهیازا الزم در تولیااد علا « ،ساارمایه نمااادین و
«سرمایه علمی و همچنین چالشهای تولید عل در میدا دانشیاهی در چهار مقوله «مسااائل
اجتماعی و ارتباطی « ،مسااائل ساااختاری و ماادیریتی « ،مسااائل مربااوط بااه زیرساااختهااا،
امکانا و تجهیزا الزم در تولید عل و «مسائل فرهنیی  ،تقسی بندی شدند.
 .4یافتههای پژوهش
 .1-4عوامل مؤثر بر تولید علم در میدانهای دانشگاهی

هما طور که در شکل شماره ( )3مشاهده میشود ،عوامل تسهیلکننااده و مااؤثر باار تولیااد
عل در میدا دانشیاهی به شرح زیر هستند:
سرمایه اجتماعی .سرمایه اجتماعی به رواب بااین فاارد و کنشاایرا و نهادهااایی کااه در
پیشرفت علمی و اجتماعی فرد ت ثیر میگرارند ،اشاره میکند .این نوع از سرمایه در نزد پیر
بوردیو( )1986مجموعهای از منابع واقعی یااا بااالقوه اساات کااه شاابکه پایااداری از روابا
ک وبیش نهادینهشده برای آشنایی و شناخت متقابل اعضای یک گروه را فاراه ماایکنااد و
بهعنوا پشتوانه و اعتباااری بارای عضااویت در یااک گااروه اجتماااعی محسااوب ماایشااود.
همچنین حج سرمایه اجتماعی یک کنشگر به حج شبکههای ارتباطی او وابسته است؛
به عبار دییر ،سرمایه اجتماعی کنشاایرا دانشاایاهی را در پاار تااو مناساابا اجتماااعی
کنش های روزمره و همبستیی و انسجام گروهی موردبررساای قارار میدهااد و ایاان نااوع از
سرمایه میتواند برای افراد منزلت و احترام اجتماعی به همراه داشته باشد.
عوامل ساختاری-مدیر یتی .طبق یافتههای این مطالعه ،عوامل ساااختاری-ماادیریتی
مؤثر بر تولید عل شامل چیونیی «سازما دهی کیفیت مدیریت علماای در دانشاایاههااا ،

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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«آزادی و اسااتقالل علماای کنشاایرا دانشاایاهی « ،جااو و فرهنگسااازمانی دانشاایاه ،
«پشتیبانیهای پژوهشی و فناوری و «تناس تولید عل با نیازهای واقعی جامعه است.
در حقیقت ،امروزه الزم است رشتههای تخصصی در محاای هااای دانشاایاهی دییاار در
جزیرههای خودساخته محصور نباشد و درعینحال به علمی پایبند باشند که با واقعیتهااا و
نیازهای جامعه مرتب باشند .درواقع ،تولید عل اصیل و سازنده در دانشیاهی اتفاااق میافتااد
کااه خااود را بااه عل ا اداری مشااغول نکاارده باشااد و سیاسااتگراریهای علماای در آ بااا
شبیهسازیها و یکسا سااازیهایی کااه در ساایطره فرمالیسا قارار گرفتهانااد صااور نییاارد.
بنابراین ،از دانشیاهی میتوا انتظار تولید معرفت و عل افزایی داشاات کااه بااهجای کنتاارل و
ارتقای رتبه علمی اعضای خود ،به حمایت و ارتقای سطح خودباوری و مهار هااای علماای
آنا کمک کند .سیاست عل را نمیتوا با دستورالعملهای از قبل تعیینشده و مشخص و یا
بهعبارتی تحت نظر آییننامهها و مقررا اداری تدوین کرد؛ یعنی سیاستگراری علمی نظام
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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آموزش عالی در کشور ما نباید پایبند قیدوبندهایی باشد که با روح عل و نیاااز بااه پیشاارفت
مخالفت میکند ،قیدوبندهایی که دانشمندا و سیاستگرارا علمی را از طرح مسااائلی کااه
موج برقراری ارتباط سیاستمدار با گردش جریا علمی است دور نیه میدارد.
سرمایه نمادین .ازنظر پیر بوردیو( ،)1986سرمایه نمادین بهعنوا یک ظرفیت شناختی
اجتماعی و یک صالحیت قانونی محسوب میشود .درواقع این نوع سرمایه در یک محاای
دانشیاهی همچو استراتژی است که بهموج آ کنشیرا تالش میکنند تا بااه رساامیت
شناختن ارزشهای خود را بر دییرا تحمیل کنند.
طبق کدهای استخراجشده از پژوهشهای صور گرفته (معمااار1384،؛ ابراهیماای و
حیاتی1387،؛ ستوده انواری و بقائی سرابی1390،؛ باقری و همکارا 1394،؛ ریاحینیا و
امامی)139 ،؛ فضلالهی و ملکی توانا1390 ،؛ قااانعیراد ،طلااوع و خسااروخاور1387 ،؛
کریمیا  ،صااباغیا و صاادقپور1390 ،؛ محماادزاده و صااالحی1394،و ربااانی ،ربااانی و
ماهر ،) 1390 ،استفاده از اساتید مشهور در حیطه تخصصی علمی در تدریس در دانشیاه؛
تشویق و توجه به عل ورزی معرفی چهرههای ماندگار ،استاد نمونه؛جرب اساااتید بااا رتبااه
علمی باالتر و تجربه کاری بیشتر و شناسایی اساتید برگزیااده و نمااادین رشااتههای علماای،

تعداد مدارو استناد شده به دانشیاه و تعداد استنادها بااه مقالااههااای علماای پژوهشاایرا ،
ازجمله عواملی هستند که بهعنوا سرمایههای نمادین در تولید علا موجا بااه رساامیت
شناختهشد و کس منزلت علمی در دانشیاه میشوند.
زیرساختها ،امکانات و تجهیززات الزم در تولیزد علزم .یکاای دییاار از عواماال حااائز
اهمیت در تولید عل  ،توجه به زیرساختهااا ،امکانااا و تجهیازا الزم اساات .عااواملی
همچو شفافسازی اعتبارا پژوهشی و تخصیص آ بااه بخااشهااای مختلااف دانشاایاه
(ابراهیمی و حیاتی)1387،؛ دسترسی به بودجه و ت مین منابع مالی برای تولید عل (فعلی،
پزشکیراد و چیاارری1385 ،؛ قااانعیراد و همکااارا )1387،؛ حمایاات بااهموقع مااادی و
قدردانی از نوآوریها و طرحهای کنشیرا (فضلالهی و ملکی توانا)1390 ،؛ جلوگیری از
انزوای اطالعرسانی و دسترساای محققااا بااه منااابع موجااود ( فضاالالهی و ملکاای توانااا،
) 1390؛ مدیریت منابع اطالعاتی (کتابخانه ،پاییاه داده ،اینترنت و  )...و تقویت پاییاهها
و بانکهای اطالعاتی در مورد شناسایی هر چه دقیقتاار رشااتههای علااوم انسااانی و نتااایج
عملی پژوهشها در این زمینه(پاتنیک2003 ،1؛ و ربانی خوارسیانی و همکارا )1390 ،؛
ازجمله عوامل مه شناساییشده در تولید عل در میدا دانشیاهی هستند.
سرمایه علمی .بوردیو( ،)1975سرمایه علمی را بهعنوا یک قدر اجتماعی تعریااف
میکند .بهعبار دییر ،سرمایه علمی ترکیبی از تخصص علمی ،مهار های اجتماااعی ،و
منابع نمادین و مادی الزم برای دانشمندا اساات تااا بهرسمیتشااناختن دانشاامندا دییاار
دست یابند (پانوفسکی)2011 ،؛ در واقع ،سرمایه علمی بهعنوا سرمایه نمادینی محسوب
میشود که بر پایه ابعاد سواد علمی (دانش در مورد عل و چیونیی کار عل )؛ نیرشهااا،
ارزشها و تمایال مرتب به عل ؛ صالحیت و مهار های علمی درخصوص انتقال عل ؛
مهار  ،دانش و صالحیت علمی خانواده و شناختن افراد در نقشهای مرتب با عل استوار
اساات(.گادس و همکااارا  )2017 ،اسااتوار اساات؛ همچنااین ،طبااق نتااایج تحقیقااا
صور گرفته ،عواملی همچو اخالق حرفهای و علماای اساااتید (سااتوده انااواری و بقااائی
سرابی) 1390 ،؛ نوآوری علمی و پرهیز از تفکر قالبی (توسلی و ریاضاای)1391 ،؛ داشااتن
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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روحیه پویایی علمی و عالقه به کس آگاهی نو (توسلی و ریاضاای)1391 ،؛ایجاااد تفکاار
خ الق و مبتکر برای حل مسائل در میا دانشجویا (شااهنی یاایالق و همکااارا )1388 ،؛
مهار در بهاارهگیااری از اسااتراتژیهااای خااودتنظیمی امااور (بااالکیس و دورو)2016 ،1؛

(فومر )2014 ،2و درونیشد نیاز به عل و تبدیل و
باورهای معرفتشناختی نسبت به عل
ِ
تولید نظریه به ارزش عمومی در دانشیاهها (فضل الهی و ملکاای توانااا ،)1390،از جملااه
عوامل مؤثر در شکوفایی و توسعه سرمایه علمی است.
سازما دهی کیفیت «مدیریت علمی
در دانشیاهها

برقراری ارتباط و همکاری علمی بینالمللی
با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی کشور

آزادی و استقالل علمی
کنشیرا دانشیاهی

رواب علمی درو دانشیاهی
میا کنشیرا علمی

عوامل
ساختاری-مدیریتی

سرمایه اجتماعی

ارتباط دانشیاه با صنعت

جو و فرهنگسازمانی دانشیاه

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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پشتیبانی پژوهشی و فناوری

ترو یج عل از طریق ارتباط بین بخشهای
مختلف آموزشی و پژوهشی دانشیاه

عوامل مؤثر بر تولید علم دانشگاهی

تناس تولید عل با نیازهای واقعی
جامعه
زیرساختها ،امکانا و
تجهیزا الزم در تولید عل

سرمایه نمادین

سرمایه علمی

توزیع،تخصیص و دسترسی به
بودجه و منابع مالی دانشیاه

آزادی و استقالل علمی دانشیاه

روحیه و اندیشه پرسشیری ،نقادانه
و نقدپریری در کنکاشهای علمی

به رسمیت شناخته شد و کس
منزلت علمی در دانشیاه

نیرش ها ،ارزشها و تمایال
مرتب با عل

مدیریت اطالعا و بهره گیری از
فناوریهای اطالعاتی
قابلیت دسترسی به تسهیال ،
امکانا و منابع علمی

تعداد استنادها و مقالههای
علمی

و یژگیهای فردی و شخصیتی
مناس برای تولید عل

شکل .3عوامل مؤثر بر تولید علم در میدان دانشگاهی
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .2-4چالشهای تولید علم در میدان دانشگاهی

عوامل بازدارنده و چالشهای تولید عل در میدا دانشیاهی ،به شرح زیر هستند:
مسائل اجتماعی و ارتباطی .طبااق مطالعااا پااژوهشهااای موردبررساای ،یکاای از مسااائل
اساسی و موانع تولید عل در محی های دانشاایاهی ،مسااائل اجتماااعی و ارتباااطی اساات .بااه
عبارتی ،وجود خرده اجتماعا علمی فاقد فضای هنجاری ویژه برای استمرار ،تااداوم و تشاادید
فعالیتهای علمی (قانعیراد ،طلوع و خسروخاور)1387 ،؛ ضااعف در پیوناادها و همبسااتیی
اجتماعی الزم برای شااکلگیااری اجتماعااا علماای (محساانی تبریاازی و همکااارا )1389 ،؛
برقراری ارتباط از قبل پیشبینیشده بین دانشجویا و اساااتید کااه طبااق آ  ،کااار اسااتاد ،انتقااال
دادهها و کار دانشجو ،ذخیره اطالعا است (یمنی)1397 ،؛ برخااورد یکسااا بااا دانشااجویا
بدو توجه به ویژگیهای شخصاایتی و وضااعیت علماای آ هااا در تاادریس و ضااعف توجااه بااه
دستاوردهای علمی همکارا توس اعضای هیئتعلمی (قاراخانی و میرزایاای)1393 ،؛ فقاادا
تعامل تولیدکننده بین دانشااجو و اساتاد در مااورد مسئلهشناساای و روششناساای علماای (ربااانی
خوارسیانی و همکارا )1390 ،؛ عدم تعامل مناس دانشیاهها و مراکز پژوهشی با بخشهااای
صنعتی و اجرایی کشااور(نوروزی ،ابوالقاساامی و قهرمااانی)1391 ،؛ ک تااوجهی بااه منزلاات و
قدر عل و دانشمند (توکل و عرفا منش)1394 ،؛ فقدا اجتماعا و کانو های علمی پویااا
جهت گفتوگو ،نقد و داوری تولیدا علمی (ربانی خوارسیانی و همکارا  )1390 ،و قحطی
گفتما و تبااادل آراو در میااا دانشاایاهیا و ایجاااد اناازوای علماای در آ (داناااییفرد)1388 ،؛
ازجمله چالشهای شناساییشده تولید عل در میدا های دانشیاهی است
مسائل مربوط به زیرساختها،امکانات و تجهیزات الزم در تولید علزم .یکاای دییاار از
چالشهای تولید عل در میدا های دانشیاهی ،مسائل مربوط به زیرساختها،امکانااا و
تجهیزا الزم در تولید عل است .این مسائل شامل محرمانه بود اطالعا و آمار و عدم
دسترسااای محقاااق باااه اطالعاااا آمااااری در دانشااایاه (ساااتوده اصااال ،قرباااانی و
رشیدیپور)1393،؛ عاادم دسترساای مناسا بااه کتابخانااههااای تخصصاای ،پاییاااههااای
اطالعرسانی و آزمایشیاهها (نوروزی ،ابوالقاسمی و قهرمانی)1394،؛ ضعف در توسعه و
کاربست فناوری اطالعا و ارتباطا و شبکههااای الکترونیکی(نااوروزی ،ابوالقاساامی و
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قهرمانی)1394،؛ ضعف در ایجاد کتابخانههای دیجیتال با سطح دسترسی باال(محمدزاده
و صالحی) 1394،؛ دغدغه مالی و مشکال اقتصادی و معیشتی افراد(حیاادری)1390،؛
مشکال موجود در ت مین مالی عل (میرسکایا )1995 ،1و تحری اقتصادی و فناوریهای

نوین از سوی غرب (مهدی و همکارا  )1388 ،است.
مسائل ساختاری و مدیریتی .مسائل ساختاریامدیریتی یکاای از چااالشهااای اساساای
شناساییشده بر سر راه تولید عل در محی های دانشیاهی اساات .طبااق ایاان چااالش ،در
مدیریت فعالیتهای پژوهشی دانشاایاهیا  ،نااوعی ناااهمیونی و ناهنجاااری وجااود دارد؛
بهطوریکه پژوهشیرا دانشیاهی با روشهای علمی و تحقیقاتی در روششناسی تحقیااق
آشنایی کااافی ندارنااد و بااه دلیاال عاادم ارتباااط کااافی بااا یکاادییر مااوازی کاااری و تکارار
پژوهشهای مشابه در دانشیاهها و مراکز انجام میشود؛ بااه عبااارتی ،انجااام پژوهشهااای
تزئینی و طنازی پژوهشی بدو عل افزا بود آ ها ازجمله مسائل ماادیریت پااژوهشهااا در
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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دانشیاهها است؛ از طرفی ،وابسااته کاارد بساایاری از رویااههااای علمی(همچااو ارتقااای
اساتید ،تصوی پایا نامه ،ورود بدو کنکور به تحصیال تکمیلی و )...به تولید مقاال
علمیاپژوهشی ،عدم توجه به اولویتهااای تحقیقاااتی کشااور از سااوی سیاسااتگرارا و
نهادهای علمی و ناتوانی ساختار اجرایی و اداری دانشاایاه در کاربساات نتااایج یافتااههااای
پژوهشی از دییر مسائل شناساییشده در مدیریت فعالیتهای پژوهشی است.
از سوی دییر ،اداره دانشیاهها بهصور دیوا ساالری سیاسی و وجااود سلساالهمرات
غیرقاباال انعطاااف علماای ،موجا ایجاااد باایکفااایتی علمی ادانشیاهی در پاای سیساات
بوروکراسی و اطاعت محض از قوانین و مقررا بهجای بهرهگیااری از نااوآوری و خالقیاات
شده است .همچنین ،عدم استقالل دانشیاه در مدیریت فعالیتهااا و سیاسااتگراریهای
علمی خود و مواجهشد جنبه حرفهای عل با دخالتهای فرا علمی از سوی سایر نهادها و
اتکای بیشازحد به منابع دولتی ،موج تعدد مراجع تصمی گیری در هدایت فعالیتهااای
پژوهشی و چندگانیی مدیریت علمی و همچنین عدم برخورداری دانشیاه از استقالل الزم
در ارتباطا ملی و بینالمللی و خودگردانی ماادیریتی شااده اساات (ربااانی خوارساایانی و
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

همکاااارا 1390،؛ دانااااییفرد1388 ،؛ ناااوروزی ،ابوالقاسااامی و قهرماااانی1391،؛
قانعیراد1386،؛ مهدی و همکارا 1388 ،؛ (نااوروزی ،ابوالقاساامی و قهرمااانی1394،؛
ربانی ،ربانی و ماهر1390 ،؛ داناییفرد1388 ،؛ صادقی ،جمشاایدی و کالنتااری1391 ،؛
نوروزی ،ابوالقاسمی و قهرمانی.)1391 ،
مسائل فرهنگی .ترویج روحیااه ترجمااهگرایی و تقلیااد متااو غرباای (باااقری و همکااارا ،
)1394؛ فقدا الیوی مناس بومی برای مدیریت مراکز علمی(مهدی و همکارا )1388 ،؛
گسست مقاال از سنت و جامعه علمی(اسالمی اردکانی)1392،؛ بستهبود فضای دانشیاه
و نبود فرهنگ نقد و انتقادپریری(باقری و همکارا )1394،؛ تنزل جسار و ترس از انتقاد در
تولید نظریههای علمی(داناییفرد)1388 ،؛ حافظه محااوری ،تنبلاای و آمااادهخوری علماای و
تقلیدگرایی(منصوری ،یزدخواستی و همتی)1395 ،؛ فقدا پروش روحیه جستوجوگری در
نظام آموزش عالی کشور (مهدی و همکارا )1388 ،؛ ک رنگ بود نشاط و پویایی علمی در
مراکز علمی و دانشاایاههااای کشااور(محمدزاده و صااالحی)1394 ،؛ نبااود فرهنگسااازمانی
پرورشیافته و پاسااخیو در براباار انتظااارا افاراد بهاارهور در تولیااد عل (قااانعی راد ،طلااوع و
خسروخاور )1387،و انتشار نتایج تحقیقا و آثار علماای باهاادف کسا شااهر در میااا
تولیدکنندگا عل قانعیراد ،ملکی و محمدی()1392؛ ازجمله مسائل فرهنیی شناساییشده
برای تولید علا در محاای هااای دانشاایاهی اساات .طبااق ایاان مسااائل ،در میااا ذینفعااا
دانشیاهی ،نوعی تفکر منفعتگرایانه شکلگرفته است .تفکر و فرهنیی که تمایاال بااه انجااام
عملکردهای کوتاهمد و انتظااار کسا سااود از فعالیااتهااای علماای را داشااته و منجاار بااه
تجاریسازی فعالیتهای دانشیاهی و تغییر انتظارا از تولید عل و دانش شده است.
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ناهمیونی و نابه هنجاری در مدیریت
فعالیتهای پژوهشی دانشیاهیا و فقدا
چارچوب علمی مناس در این خصوص

ضعف در شکلگیری اجتماع علمی و
تعامال شبکههای اجتماعی پایدار
درو حوزه عل

ضعف در مالوها و معیارهای جرب و
انتصاب نیروی انسانی علمی-دانشیاهی

حاکمیت سیست بوروک راسی و دیوانساالرانه
در اداره امور دانشیاهی

ضعف در ارتباطا و تعامال
دانشیاهیا در محی های دانشیاهی
مسائل
ساختاری-مدیریتی

گسست میا تولید عل و نیازهای واقعی
جامعه

مسائل اجتماعی و
ارتباطی

فقدا ارتباط منسج و سازما یافته
میا دانشیاه و صنعت

ضعف در مرجعیت علمی افراد و پایین
بود منزلت و قدر عل در جامعه

چالشهای تولید علم
در میدان دانشگاهی

مشارک ت فراقشری و دخالتهای فرا علمی
از سوی سایر نهادها در تولید عل و
سیاستگراریهای علمی مربوط به امور
دانشیاه

قحطیهای گفتما های علمی و
شکلگیری گوشهگیری آ کادمیک
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مسائل مربوط به زیرساختها ،امکانا
و تجهیزا الزم در تولید عل

تقلیل یافتن سیاست مدیریت،
پژوهش و توسعه علمی به عینیگرایی
و کمیتگرایی

همسو یی ارزشهای خاص و ناب عل
باارزشهای مادی و تجاری

توجه ناکافی به تولید دانش بومی و
پیوند آ با دانش غیربومی

نبود فرهنگ نقد و انتقادپریری در محافل
آموزشی و پژوهشی دانشیاه

ناشناخته بود اسطوره ها ،عادا و
ارزشهای عل و درو پایین دانشیاهیا
از ماهیت عل

نداشتن روحیه علمی پرسشیر ،خالق و
پو یا در فعالیتها و کنکاشهای علمی

کمبود وسایل ،تجهیزا و امکانا
آموزشی و پژوهشی
ضعف در مدیریت تبادل و انتقال
اطالعا و بهره گیری از فناوریهای
اطالعاتی

کمبود بودجه و اعتبارا و منابع مالی

ساختارفردگرایانه و مبتنی بر انییزه ها و
سلیقههای شخصی در تولید و مناسبا
عل ماهیت عل

شکل  .4چالشهای تولید علم در میدان دانشگاهی

.5بحث و نتیجهگیری

بررسی مطالعا صور گرفته از تحلیل یافتااههااای پااژوهشهااای انجامشااده در خصااوص
عوامل و چالشهای تولید عل در محی دانشیاهی نشا میدهد کااه مفهااوم تولیااد علا در
میدا های دانشیاهی بیش از آ که به معنای پدید آورد و خلق فکری و علمی باشد ،معنااای
تولید کارخانهای به خود گرفته است؛ به عبارتی ،چالشهای شناختهشااده تولیااد علا توسا
پژوهشیرا مختلف همچو (غلبه مدروگرایی به عل جویی اصل ،غلبه نیاه کمیتگرایی و
عدم توجه کافی به کیفیت فعالیااتهااای علماای ،پژوهشاای(مهدی و همکااارا )1388 ،؛ بااه
حاشیه رانده شد جنبههای بازتولید فعالیتهای علمی و آموزشی و تمرکز یکجانبه بر تولیااد

تحقیقا علمی در نظامهای دانشیاهی(مولر)2014 ،1؛ سریدوزی یا مونتا مقاال و تهی
باااود از روح پرسشااایری و جستوجوگری(اساااالمی اردکاااانی)1392 ،؛ پاساااداری از
روششناسی بهجای ارتقای محتوای فکری پژوهشها (داناییفرد)1388 ،؛ تولید صوری عل
و طرح مباح غیرعلمی در لباس عل  ،بسنده کرد مقاال به نقل نظریا دییرا یا تکارار
تحقیقااا مشااابه ،باادو عل افازا بااود آ هااا (صااادقی و همکااارا )1391 ،؛ فاارو کاسااتن
فعالیتهای «علمی به بده و بستا های کماای تعاادادی از دادههااا (یمناای )1397،و انتشااار
نتایج تحقیقا و آثار علمی باهدف کس شهر در میااا تولیدکنناادگا علا و همسااویی
ارزشهای خاص و ناب عل باارزشهای مادی (قانعیراد ،ملکی و محمدی ،)1392،بیانیر
آ است که انر ی دانشیاهیا صرف فعالیتهایی به اس (تولیاادا علماای) ،امااا خااالی از
خلق ،نوآوری و اکتشاف علمی میشود؛ بهطوریکه کس درآمد و نه تولید عل  ،مبنا و بنیاااد
بسیاری از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی را تشکیل میدهد و عل و دانش وجه بنیاهی بااه
خود گرفته است .درواقع ،جریا تولیااد علا در قالا مقاااال  ،پایااا نامااههااا ،طاارحهااای
پژوهشی ،ت لیف کت یا مالکیت اختراعا  ،وابستیی زیادی به عواملی دارنااد کااه از جاانس
عل نیستند و به عبارتی ،این روزها منطق تجار  ،سود و کس منااافع شخصاای باار تولیااد و
کس عل دانشیاهی اثر داشته است؛ از سوی دییر ،تولید عل در نظام دانشیاهی ،متناس
با زیستبوم و اقلی علمی در کشور صور نمیگیرد و به اقتصاااد و فرهنااگ جامعااه در ایاان
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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خصوص توجه نمیشود؛ به عبارتی ،چالشهای شناساییشده توس پژوهشاایرا  ،همچااو
(عدم شناخت درست از ظرفیتها ،داراییها و استعدادهای علمی بااالقوه و بالفعاال کشااور و
عاادم نیازساانجی صااحیح از نیازهااا و اولویااتهااای واقعاای علماای و تکنولااو یکی کشااور
(نوروزی،ابوالقاسمی و قهرمانی)1391 ،؛ وجود خرده اجتماعا علمی ناپایاادار باار اساااس
انییزههای شخصی ،نه بر مبنای فضای هنجاااری تولیااد علا در کشااور(ربانی و همکااارا ،
)1390؛ گسست مقاال از سنت و جامعه علمی(اسالمی اردکااانی)1392 ،؛ تقاضااامحور
نبود پژوهشها و فرایندهای تولید عل  ،ک توجهی به تولیدا علمی بارای حاال مشااکال
جامعه و فقدا آشنایی کافی فعاال بخش پژوهش با واقعیتهااای صاانعت و بازار(مهاادی و
همکارا )1388 ،؛ نبود فرهنگسااازمانی پرورشیافتااه و پاسااخیو در براباار انتظااارا افاراد
بهرهور در تولید عل (قانعیراد ،طلوع و خسروخاور)1387 ،؛ سااردرگمی بااین تولیااد دانااش
بومی یا استناددهی به دانش غربی ،عدم تناس بین تولیدا علمی و نیازهای جامعه و ترویج
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روحیه ترجمهگرایی و تقلید متو غربی بدو توجه به نیازهای جامعه در حوزه مسااائل علماای
(باقری و همکارا )1394 ،؛ نیز حاکی از جامعهمحور نبود تولیدا علمی در نظام آموزش
عالی کشور است .این در حالی است که در جامعه کنونی ،تولیدا علمی در دانشاایاههااای
کشور در پشت دیوارهایی با فاصله از جامعه شکل گرفتند و تولید و کس علا بااا توجااه بااه
نیازها و انتظارا جامعه دانشیاهی شکل نمیگیرد .همچنین ،ه راستایی مطلوبی میا تولید
عل و حل مسائل اساسی در جامعه وجود ندارد؛ گویا هدف از کسا علا در دانشاایاههااا
ً
صرفا مطالعه سنیین و حفظ دروسی است که راه را برای درگیر کاارد دانشااجویا در عالیااق
خودشا و تولید عل متناس با شرای و مقتضیا جامعه مسدود میکند.
از طرف دییر ،تولید عل در محی های دانشیاهی در جزیرههای فردی و بدو تعامل
مناس با سایر کنشیرا علمی صور میگیرد؛ بهطوریکااه وضااع فعلاای دانشاایاههااای
کشور حاااکی از فردگرایاای افراطاای و نبااود فرهنااگ مشااارکت در تولیاادا علماای اساات؛
همچنااین ،چااالشهااای شناساییشااده توس ا پژوهشاایرا  ،همچااو (عاادم کنشاایری
دانشجویا در عرصه تولید و مصرف عل  ،ضعف شکلگیری اجتماع علمی و هنجارهااای
ً
آ و وجود دغدغههای عمدتا فااردی و تماشاااگرانه و منفعاال دانشااجویا (ذاکرصااالحی و

نظریااا )1393،؛ گسساات میااا الیوهااای فااردی و جمعاای تولیااد عل ا و وجااود خاارده
اجتماعا علمی فاقد فضای هنجاری ویژه بارای اسااتمرار ،تااداوم و تشاادید فعالیتهااای
علمی (قانعیراد ،طلوع و خسروخاور)1387 ،؛ ضعف در همکاااری گروهاای و تعااامال
علمی بین اساتید (محسنی تبریزی و همکااارا )1388 ،؛ فقاادا محافاال علمی اپژوهشی
میا اندیشمندا و پژوهشیرا رشتههای علوم انسانی ،غرباات رابطااه علماای سااازنده بااین
دانشجو واستاد و قحطی گفتما و تبادل آراو در میا دانشیاهیا و ایجاد انزوای علماای در
آ (داناییفرد )1388 ،و فقدا اجتماعا و کانو های علمی پویا جهت گفتوگو ،نقااد و
داوری تولیدا علمی(ربانی و همکارا  ،)1390 ،ازجمله چالشهای مطرح در تولید عل
دانشیاهی است.
درواقع ،چنین چالش هایی بیانیر آ است که تولید انبوه دانااش و اطالعااا  ،افازایش
متقاضیا عل اندوزی و شکلگیری نهادهای مختلف تولید عل  ،موج دگرگونی مفاهی و
مبانی عل شده است و چالشهایی را در نحوه مدیریت علمی کشااور فاراه کاارده اساات.
آنچه در این رهیرر حائز اهمیت است ،نقش نظامهااای آموزشاای همچااو نظااام آمااوزش
عالی در مدیریت علمی کشور است .بدو شک ،نظام آموزش عالی کشور ،نقش مهمی را
در فرایند تولید و سازما دهی مناس دانش ایفا میکند .توجه به مدیریت علماای در نظااام
آموزش عالی ،بستر مناسبی برای تربیت محققا  ،تولید عل و دانااش و درنتیجااه پیشاارفت
علمی کشور خواهد بود .در این میا  ،نکته حائز اهمیت آ است که دستیابی به مدیریت و
برنامه ریزی علمی کشور نیازمند توجه به تغییرا و تحوال جامعه علماای اساات .چراکااه
شرای متحول پیرامونی کشور اجازه مدیریت مطلوب علمی را در بسیاری از موارد محاادود
میکنااد؛ بنااابراین ،ایجاااد مکانیزمهااای انعطافپااریری جهاات ماادیریت علماای کشااور و
جلوگیری از موانع تولید عل و دانش اصیل در کشور ضرور مییابد.
بررسی مطالعا صور گرفته درخصوص «عوامل و چالشهای تولید عل در میاادا
دانشیاهی  ،بیانیر آ است که:
 )1باید به عل همچو هنری نیاه کرد که تمامی کنشیرا بهنوعی معمارهای ساختما
عل هستند و با فعالیتها و کنشهای خود ،گوشهای از این ساااختما را ماایسااازند .ایاان
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کنشیرا  ،با کنشیریهای خود به پویایی ،پیچیاادگی و تنظاای فرایناادها در سااازما علا
جریا میبخشند؛
 )2آنچ ه در نهادهای علمی و دانشیاهی اهمیت دارد این است که نیاه سازما دهی به
تولید و رشد عل  ،چیونه است؟ ابزارهای کنترل چیست؟ کنشیرا و کنشدهناادههااا چااه
کسانی هستند؟
 )3در موقعیتهای دانشیاهی ،تغییرا و تحوالتی برای تولیدا علمی ،وجود دارند و
این تغییرا  ،از جنس های مختلفی هستند .اما آنچه اهمیت دارد ایاان اساات کااه آیااا ابازار
مفهومی کنشیرا علمی ،توانایی ارتباط با این تغییرا و تحوال را دارد؟
 )4دستیابی عملی به رویدادهای علمی از طریق توسل به فنو  ،امکا پریر نخواهد بود
و هما طور که هاربیسو ( )1370مطرح میکند ،متوسل شد به فنونی کااه از ماادلهااای
ریاضی نظری استفاده میکنند ،منجر میشود کااه اهااداف اساساای در میااا ظرافااتهااای
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

24

دوره  ،14شماره 4
زمستان 1400
پیاپی56

روششناختی ،ناپیدا و ناپدید شوند.
 )5نیاه به ماهیت عل و ابعاد آ در محی دانشیاهی ،عالوه باار نیاااه تاااریخی ،بایااد
اصیل ،نو و شهودی باشد تا بتواند با واقعیتها و پیچیدگیها ارتباط برقرار کند .کنشیرهای
علمی باید با اندیشه ورزی آگاهانه سعی در درو و فه جریانا متعدد علمی داشته باشند.
 )6نیاز اساسی پیشرفت عل  ،شکلگیری اجتماعا علمی است که در آ هااا گفتمااا
سازی دانش ،ارتباطا میا رشتهای ،خالقیت و ابتکارهای علمی صور بییرد؛
« )7مسئولیت دانشیاه ،آزادسااازی دانااش و عمومیسااازی آ اساات؛ ایاانکااه دانااش از
انحصار گروههای خاص خارج شود ،اینکه دموکراتیزم دانااش بااهعنوا مرکززدایاای از دانااش
اتفاق بیفتد ،اینکه همه ذینفعا اجتماعی به دانش دسترسی داشته باشند و بتواننااد دانااش را
برای تقلیل مرار ها و بهبود مزیت اجتماعی خود بهکارگیرند( .فراستخواه.)185 ،1396 ،
 )8وظیفه دانشیاهها حمایت و ارائه زمینهای برای گفتوگو ،بح و سهی سازی دانش
است و این گفتما سازی دانش در خأل اتفاق نمیافتد؛ بلکه در قال تعااامال شاابکهای،
جامعهپریری دانش و تبدیل دانستههای ذهنی به دانش عینی میسر میگردد؛
بنابراین ،سیاستگراری عل و تشویق مؤسسا آموزش عالی و دانشاایاههااا بااه تولیااد

عل  ،زمانی الزم و مطلوب است که محدود به تاادوین آیاایننامااههااای تقلیاادی نباشااد .از
طرفی ،معماری فیزیکی ،جوسازمانی و الیوها ،اسطورههااا و نمادهااایی کااه محاارو بارای
انجام داد یا نداد فعالیتهای علمی در دانشیاههااا هسااتند ،بااهعنوا نااوعی کنشاایر در
تولیدا علمی محسوب میشوند؛ در این میا  ،باادو شااناخت دانااش و معرفاات بااومی،
تولیدا علمی نمیتواند بهعنوا پیکر مستقلی برای متفکرا و فعاال حوزه آموزش عااالی
ظاهر شود .ازایاانرو ،تولیاادا علماای در آمااوزش عااالی بایااد بااه مجموعااه فعالیتهااای
هماهنگ علمی و تحقیقاتی تبدیل شااود کااه بااا رویکاارد میااا رشااتهای بااه درو مسااائل و
مشکال علمی دانشیاهها و گسترش نظریهپردازیهای مبتنی بر نیازهای ملی منجر شود.
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حیدری ،آزاده ( .)1390راهکارهای ارتقاو وضعیت ترویج عل در ایارا ؛ بااا بررساای دیاادگاه صاااح نظرا و
متولیا  .فصامه دانششمهسی.23-41 ،)15(4 ،
دانایی فرد ،حسن( .) 1388تحلیلی بر موانع تولید دانش در حااوزه علااوم انسااانی :رهنمودهااایی بارای ارتقااای
کیفیت ظرفیت سیاست ملی عل ایرا  .فصامه سیهس عام و فمهوری.1-16 ،)1(2 ،
ذاکرصالحی ،غالمرضا؛ و نظریا  ،زهرا( .)1393جاییاه فرهنگ دانشیاهی و الزاما نهادی علا در زناادگی
دانشجویی.فصامه جه ت شمهسی نههدههی اجتمهعی.33-69 ،)3(1 ،
ربانی خوارسیانی ،علی؛ قاسمی ،وحید؛ ربانی ،رسول؛ ادیبی سااده ،مهاادی و افقاای ،نااادر( .)1390تحلیاال
جامعهشناختی شیوههای تولید عل ؛ ت ملی در رویکردهای نوین .تح ی هو فرهمگی ایلران-158 ،)4(4 ،
.117
ربانی ،رسول؛ ربانی ،علی؛ و ماهر ،زهرا ( .)1390ارائه یک مدل جامعهشناختی بهمنظور افزایش تولید علماای
در اجتماعا علمی(مطالعه موردی دانشیاه اصفها ) .جا آ وزش عهلی ایران.65-98 ،)2(4 ،
رضا دوست ،کری ؛ نواح ،عبدالرضا؛ و ادی زاده ،الهام ( .)1396بررسی عوامل هنجاری و سازمانی مااؤثر باار
میزا تولید علمی اعضای هیئتعلمی :موردمطالعه اعضای هیئااتعلمی دانشاایاه شااهید چمارا اهااواز.
فصللامه

لهلتللهو کتهبللداری و عاللم اطاعللهو دانشللگهس شللهید مران اهللواز.23-42 ،)20(9 ،

ریاحینیا ،نصر ؛ و امامی ،مری (.)1391ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشیاه خوارزمی با توجه به
مقاال منتشر شده در پاییاااه

از سااال  2000تااا  2010باار اساااس معیارهااای علا

سنجی .جا فنآوری اطاعهو و ارتبهطهو در عاوم تربیتی.27-46 ،)2(3 ،
ستوده اصل ،نعمت؛ قربانی ،راه ؛ و رشیدیپور ،علی( .)1393بررسی مشااکال پژوهشاای و موانااع تولیااد
عل از دیدگاه اعضای هیئتعلمی دانشیاه علوم پزشکی سمنا  .کو ش.1-7 ،)1(16،
ستوده انواری ،هدایتاله؛ و بقایی سرابی ،علی ( .)1390نقش عوامل ساختاری ،کنشی و رابطهای در درونیشااد
«اخالق عل در میا دانشجویا تحصیال تکمیلی .فصامه پژوهش اجتمهعی.143-166 ،)12(4 ،
شارعپور ،محمود؛ و فاضاالی ،محمااد( .)1386جه ت شمهسللی عاللم و انجمنهللهی عامللی در ایلران ،تهارا :
انتشارا پژوهشکده مطالعا فرهنیی و اجتماعی.
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شهنی ییالق ،منیجه؛ حاجی یخچالی ،علیرضا؛ حقیقاای ،جمااال؛ و بهااروزی ،ناصاار( .)1388تا ثیر آمااوزش
بر تفکر علمی ،خالقیت و نوآوری در دانشحویا دانشیاه شااهید چمارا
فرایند حل مسئله خالق
اهواز .جا دس آوردههی روانشمهختی.37-70 ،)2(16 ،
صادقی ،فؤاد؛ جمشیدی ،مری ؛ و کالنتری ،سیدعمار( .)1391چالش نظریهپردازی و عل افزایاای در تولیاادا
علمی ایرا  .فاسف عام.51-73 ،)2(2 ،
طاهریا  ،حسین؛ فیض ،داود؛ و حیدرخانی ،زهرا ( .)1393عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر شادی و نشاط در
دانشیاهها و ت ثیر آ ها بر تولید عل  .فصامه پژوهش و برنه ریزی در آ وزش عهلی.99-116 ،)2(20 ،
عیوضی ،محمد رحی ( .)1385تحلیلی بر ایده ضرور تولید عل و دانش در ایرا اسالمی .جال دانشللکدس
و و عاوم سیهسی.163-186 ،)0(71 ،
فراستخواه ،مقصود ( .)1396گهس و بی گههی دانشگهس در ایران :به ثی نو و انت للهدی در بللهن دانشللگهسپژوهللی.
لهلتهو عام و آ وزش عهلی .تهرا  :انتشارا آگاه.
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فضلالهی ،سیفالله؛ و ملکیتوانا ،منصوره( .)1390راهکارهای برو رفت از موانااع فرهنیاای تولیااد علا در
دانشیاهها .جا ترف .111-124 ،)171(20 ،
فعلی ،سعید؛ پزشکیراد ،غالمرضا؛ و چیرری ،محمد( .)1385بررسی عوامل مؤثر بر مشااارکت دانشااجویا در
فعالیتهای پژوهشی و تولید عل  .فصامه پژوهش و برنه ریزی در آ وزش عهلی.93-124 ،)4(12 ،
فولر ،استیو ( .)1394عام (مترج  :محمدابراهی محجوب).تهرا  :نشر گما .
قاراخانی ،معصومه؛ و میرزایی ،سیدآیتالله ( .)1393اخالق عل در فضای آموزش علوم اجتماعی ایارا  .لهلتللهو
جه ت شمهختی.89-119 ،)1(21 ،
قاضیطباطبایی ،محمود؛ و ودادهیر ،ابوعلی ( .)1386جامعهشناسی عل فناوری :تا ملی باار تحااوال اخیاار
جامعهشناسی عل  .نه عاوم اجتمهعی.125-142 ،)1(31 ،
قانعیراد ،محمدامین ( .)1381رقابت در اجتماع علمی و تمایزپریری رشااتهای در دانااش .کتللهن للهس معاللوم
اجتمهعی).53-54 ،)58-59(6 ،
قااانعیراد ،محماادامین؛ توکاال ،محمااد؛ و سااوختانلو ،حسااین ( .)1391انییاازشهااا و کاانشهااای راهبااردی
دانشجویا تحصیال تکمیلی در نیارش مقاال علمی بینالمللی .جال لهلتللهو اجتمللهعی ایلران،
.184-155،)2(7
قانعیراد ،محمدامین؛ طلوع ،ابوالقاس ؛ و خسروخاور ،فرهاد( .)1387عوامل ،انییزشها و چالشهای تولید
دانش در بین نخبیا علمی .فصلنامه سیهس عام و فمهوری.71-86 ،)2(1 ،

قائ پور ،محمدعلی( .) 1393تعااامال و ارتباطااا اجتماااعی و علماای در دانشاایاه صاانعتی شااریف ازنظاار
دانشجویا فصامه پژوهش و برنه ریزی در آ وزش عهلی.95-121 ،)4(20 ،
کوهن ،توماس.اس( .)1383سهختهر ان انههی عامی(مترج  :عباس طاهری) .تهرا  :نشر قصه
کریمیا  ،زهرا؛ صباغیا  ،زهرا؛ و صالح صدق پور ،بهرام( .)1390بررسی موانع و چالشهای پژوهش و تولید
عل در دانشیاههای علوم پزشکی جا آ وزش عهلی ایران.63-35 ،)4(3 ،
ماهر ،زهرا( .)1389بررسی عوامل جامعهشناختی مؤثر بر تولید علمی در اجتماعااا علمی؛مطالعااه مااوردی
دانشیاه اصفها (پایا نامه کارشناسی ارشد جامعهشناسی) .دانشیاه اصفها  ،اصفها  ،ایرا .
مایورو ،فدریکو؛ و فورتی ،آگسااتو( .)1377عاللم و قللدرو (متاارج  :پریاادخت وحیاادی) .تهارا  :انتشااارا
سازما برنامهوبودجه.
محسنی تبریزی ،علیرضا؛ قاضی طباطبایی ،محمود؛ و مرجائی ،هادی( .)1389ت ثیر مسائل و چالشهای محی
علمی بر جامعهپریری دانشیاهی .فصامه پژوهش و برنه ریزی در آ وزش عهلی.45-67 ،)1(16 ،
محماادزاده ،زین ا ؛ و صااالحی،کیوا ( .)1394آساای شناساای نشاااط و پویااایی علماای در مراکااز علماای و
دانشیاهی :مطالعهای با رویکرد پدیدارشناسی .فصلنامه سیهس ههی راهبردی و کان.1-25 ،)11(3،
منصوری ،رضا( .)1397تمهری عام در ایران .تهرا  :انتشارا پژوهشکده مطالعا فرهنیی و اجتماعی
مور  ،ادگار( .)1370سر شق گمشدس :طبیت بشر (مترج  :علی اسدی) .تهرا  :انتشارا سروش.
وسوی آرشم .)1387عامپژوهی و تحایل فهوم اصهل عامی فصامه

وزس و دانشگهس.141-163 ،)54(14،

مهدی ،رضا؛ یمنی دوزی سرخابی ،محمد؛ صباغیا  ،زهرا؛ و فاطمی ،حسن( .)1388طراحی اسااتراتژیهای
اصلی پژوهش و تولید عل در گروه فنی مهندسی کشور .جا آ وزش عهلی ایران .59-94 ،)2(2
نظرمنصوری ،علی ؛یزدخواستی ،بهجت؛ و همتی ،رضا( .)1395مسائل و چالشهای جامعااهپااریری علماای
دانشجویا در محی دانشیاه .جا آ وزش عهلی ایران.1-28 ،)4(8 ،
نوروزی ،عباسعلی؛ ابوالقاسمی ،محمود؛ و قهرمانی ،محمد( .)1391راهباارد تولیااد علا باار اساااس تحلیاال
ساختارهای سازمانی و مدیریتی دانشیاهها .فصامه لهلتهو دیری راهبردی.123-143 ،)12(3 ،
نوروزی ،عباسعلی؛ ابوالقاسمی ،محمود؛ و قهرمانی ،محمااد( .)1394بررساای موانااع تولیااد علا از دیاادگاه
اعضای هیئتعلمی دانشیاه شهید بهشتی .فصامه رهیهفتی نو در دیری آ وزشی.77-108 ،)22(6،
یمنی دوزی سرخابی ،محمد( .)1397ت ملی در مفهوم دانشاایاه سازگارشااونده .جال آ للوزش عللهلی ایلران،
.29-1 ،)4(10
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