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Abstract 

When there are no observations of any social 

and economic effects of academic research on 

the welfare of society, this shows us just 

production of the articles regardless the 

problem-oriented and its applicability can be 

a strong evidence for existence of the 

problem in the academic context of Iran. 

Thus, this problem has created a phenomenon 

entitled "scientific formalism". Formalism is 

a phenomenon that has manifested itself in 

social behaviors and other areas of people's 

lives. Therefore, the academic system and 

subsequently the scientific fields have been 

affected by this issue, and if this issue is not 

resolved, it will have irreparable 

consequences on the body of the Iran 

academic system and, consequently, on 

society. Therefore, the main purpose of this 

study was to identify the factors affecting 

emergence of the phenomenon of scientific 

formalism in the Iran academic system and 

solutions to solve it. So, the researchers a 

qualitative approach and phenomenology 

method was used. The research sample 

included 13 of the academic experts of Iran, 

                                                 
*
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who were interviewed through criterion 

sampling and based on inductive thematic 

saturation in the interviews. For analyzing the 

data, thematic analysis was used. To ensure 

validity of research were used member 

checking, peer checking, and triangulation. 

The findings of analysis of data research 

showed that the reasons for the emergence of 

the phenomenon of scientific formalism in 

Iran can include, economic, social, cultural, 

political and institutional reasons and 

solutions of this phenomenon can be in three 

solutions, economic, cultural and 

institutional. 
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 مقاله پژوهشی

 گرایی علمی در نظام دانشگاهی ایران: عوامل و راهکارها  تبیین پدیده فرم

 *3محسن نظرزاده زارع، 2الميرا جنوي، 1خوراسگانیمریم سادات قریشی 

 ، تهرانریزی آموزشي، دانشگاه الزهرا  استادیار گروه مدیریت و برنامه -1

 ، تهرانها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور استادیار گروه ارزیابي سیاست -2

 ، مالیرمالیراستادیار گروه علوم تربیتي، دانشگاه  -3

 

 دهيچك

، اسات  موردمطالعاه حاکي از تولید صرف مقاله بدون توجه به اصاالت مئاهله    که شده در رفاه حال جامعه های انجام  مشاهده اثر اجتماعي و اقتصادی پژوهش عدم

است کاه   یا دهیپد یيگرا  فرممنتج شده است. « گرایي علمي  فرم» تحت عنوانای   که به ایجاد و تشدید پدیده گواه متقني بر گرفتاری فضای دانشگاهي کشور است

اناد   قرارگرفته هلهمئ نیتحت تأثیر ا يعلم های  عرصه ي و متعاقب آنلذا نظام دانشگاه ،است داکردهیافراد نمود پ يزندگ های  عرصه ریو سا ياجتماعی در رفتارها

پاژوهش حارار    يهادف اصال   نیبناابرا تبع آن جامعه وارد خواهاد کارد     و به رانیا نظام دانشگاهيبر بدنه  یریناپذ له حل نشود تبعات جبرانهمئ نای چنانچه و

این اساس پژوهشاگران از رویرارد کی اي از ناو       بر .بودرفت از آن  برون کارهای  و راه رانیا يدر نظام دانشگاه علمي گرایي  فرمپدیده  عوامل مرتبط با یيشناسا

باا اسات اده از   عناوان خبرگاان     دانشگاهي باه گذاران   نظران و سیاست صاحبن ر از  13تعداد پدیدارشناسي برای بررسي این پدیده است اده کردند. به همین منظور 

 مضامون و بارای   تحلیال  نیاز از روش  ها  وتحلیل مصاحبه . برای تجزیهرار گرفتندق مصاحبه مورد مضموني استقرایيبا توجه به اشبا  مالکي و گیری   نمونه روش

هاای حاصال     تنیدگي است اده شد. یافته  هم هو ب ها، بازبیني توسط همراران  مصاحبه کنندگان در های پژوهش از سه روش بازبیني توسط مشارکت  بررسي اعتبار یافته

توان شامل: عوامل اقتصادی، اجتماعي، فرهنگاي، سیاساي و     عوامل مرتبط با ظهور پدیده فرم گرایي علمي در ایران را ميهای پژوهش نشان داد که   از تحلیل داده

 توان در سه راهرار اقتصادی، فرهنگي و نهادی برشمرد. رفت از این پدیده را مي  نهادی و راهرارهای برون

 .کارها، پدیدارشناسي  ایران، عوامل، راهگرایي علمي، نظام دانشگاهي   فرم: ها    كليدواژه

 شود:    برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویئندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي

Ghoraishi Khorasgani, M. S., Janavi, E. & Nazarzadeh Zare, M. (2021). Explaining the Phenomenon of Scientific 

Formalism in Iran’s Academic System: Factors and Solutions. Journal of Science & Technology Policy, 14(2), 51-

66. {In Persian}.  

DOI: 10.22034/jstp.2021.14.2.1306 

 

 1مقدمه -1
تغییرات بنیادین ها و مؤسئات آموزش عالي بر اساس  دانشگاه

دانش، نقش  کارگیری در الگوهای سنتي تولید، انتشار و به

اساسي در جوامع مبتني بر دانش و اقتصاد دانش بازی 

عنوان  ها به چنین جوامعي نقش سنتي دانشگاه کنند. لذا در مي

تولیدکنندگان اصلي دانش که بیشتر بر خلق دانش داخلي 
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شود. اگرچه  شیده ميطورجدی به چالش ک متمرکز بوده، به

عنوان نهادهای پیشرو در خلق دانش و نوآوری  ها به دانشگاه

ها  شوند، ولي هیچ تضمیني وجود ندارد که آن محئوب مي

 جایگاه خود را ح ظ کنند بتوانند در چنین جامعه و اقتصادی

شود این  بنابراین سؤالي که در اینجا به ذهن متبادر مي  [1]

ها توانایي تولید پژوهش یا گرایش به  است که آیا دانشگاه

است اده از نو  خاصي از پژوهش را دارند که امروزه جامعه 



 گرايی علمی در نظام دانشگاهی ايران: عوامل و راهكارها  تبیین پديده فرم

52 

مبتني بر اقتصاد دانش برای تقویت و توسعه اقتصادی و 

 اجتماعي به آن نیازمند است؟

ان پژوهش و ظرفیت علمي هر کشوری در پاسخ باید گ ت تو

مالک مناسبي جهت ارزیابي میزان پیشرفت و بالندگي و به 

دیگر،  عبارت به .[2]رود  دنبال آن توسعه کشورها به شمار مي

وری و ارتقاء  اهمیت علم و دانش تولیدشده در ایجاد بهره

رو،  شده است. ازاین رشد و توسعه اقتصادی مشهود و شناخته

قرار گرفتن دانش و اطالعات در حجم بیشتر و در دسترس 

سرعت باالتر، تمرکز از کمیت به کی یت دانش تولیدشده، 

ناشي از اهمیت این مئهله در توسعه همه سطوح اجتماعي، 

بر اساس آنچه گ ته   [3]اقتصادی، سیاسي، فرهنگي است 

عنوان  خلق دانش و توسعه علمي به که توان دریافت شد،  مي

که رشد و توسعه پایدار در کشورها قلمداد شده و موتور محر

گذاران رشد علم و فناوری را همواره محور اصلي  سیاست

های هدفمند و  گذاری و با سیاست   های خود قرار داده  فعالیت

اهمیت های کالن درصدد رسیدن به آن هئتند.   صرف بودجه

توجه به خلق دانش و رشد کمي و کی ي آن در اسناد 

تي نظام جمهوری اسالمي نیز مطرح بوده است. باالدس

ایران باید  شده که انداز ایران اشاره که در سند چشم طوری به

کشوری توانا در تولید، توسعه علم و فناوری و نوآوری و »

همچنین در نقشه  .[4] باشد «کارگیری دستاوردهای آن به

دهي چرخه علم و فناوری و  جهت»جامع علمي کشور 

دهي  جهت»، «در اقتصاد مؤثرترنوآوری به ای ای نقشي 

آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به سمت حل مشرالت 

و رفع نیازهای واقعي و اقتضائات کشور با توجه به آمایش 

سرزمین و نوآوری در مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت 

علم و فناوری در کشور جزو راهبردهای کالن توسعه  «علمي

قانون برنامه ششم توسعه نیز  66در ماده  .[5] شده است مطرح

منظور حضور مؤثر نظام  شده که دولت موظف است به اشاره

آموزش عالي کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و 

برقراری توازن و ارتقاء کی یت آموزش عالي و پژوهش و 

قویت پژوهش و فناوری، ایجاد فناوری اقدام به حمایت و ت

های پشتیبان   ها و نظام نظام ملي نوآوری و تقویت زیرساخت

بر این اساس، جمهوری اسالمي  .[6] پژوهش و فناوری کند

جانبه و نیز   برای رسیدن به توسعه پایدار و همهایران نیز 

دست یافتن به قدرت اول منطقه مطابق با اسناد باالدستي 

رشد علمي و رسیدن به مرجعیت علمي  ناگزیر از کشور،

های راهبردی کارآمد و   ریزی  است که این مهم مئتلزم، برنامه

بالقوه کشور است. از سوی ی ها بینانه منطبق باقابلیت  واقع

گذاران و  دیگر، اهمیت رشد علم و فناوری برای سیاست

گیرندگان حوزه علم و فناوری کشور پوشیده نیئت و  تصمیم

حال  یي نیز در این راستا صورت گرفته است. بااینها  تالش

رغم افزایش تعداد مقاالت و نرخ رشد بروندادهای علمي   علي

های اخیر چه در سطح ملي و چه در سطح   کشور در سال

 ازنظر بیانگر آن است، هنوز ها  پژوهش از یاریبئالمللي،  بین

 .[10-7] میندار مطلوبي یتورع کی یت و اثرگذاری علمي

های   های متعددی که به بررسي شاخص کما اینره پژوهش

اند اذعان داشتند که به نئبت   نوآوری و جایگاه ایران پرداخته

تعداد بروندادهای علمي، کشور ما در مقایئه با کشورهای 

های اخیر، هنوز به جایگاه   رغم ارتقاء رتبه در سال  منطقه علي

یزدهمین گزارش س. [13-11] مطلوب خود دست نیافته است

نیز حاکي از میالدی  2020، در سال 1شاخص جهاني نوآوری

 .[14]ای جایگاه ایران است   تنزل شش پله

   اگرچه آمارهای پایگاه استنادی جهان اسالم حاکي از آن 

( ایران رتبه اول 1397-1399است، در سه سال متوالي )

کشورهای اسالمي را به لحاظ کمي در بروندادهای علمي 

داشته و در یک سال اخیر رتبه کمي و کی ي مقاالت ایران در 

ساینس برابر شده  آو و وب دو پایگاه استنادی اسروپوس

سو، جایگاه کشورها به لحاظ شاخص    اما از یک2است

حاکي از آن است کشور ایران در بین  3د دانایياقتصا

 جنوب کشور منطقه 25و در بین  93کشورهای دنیا جایگاه 

را دارا است و از سوی دیگر، عدم  13، رتبه 4آسیا غرب

شده در  های انجام  مشاهده اثر اجتماعي و اقتصادی پژوهش

کشور در رفاه حال جامعه حاکي از تولید صرف مقاله بدون 

مئهله محور و کاربردی بودن آن، گئئت ارتباط  توجه به

دانشگاه و صنعت، نبود ارتباط ارگانیک بین جامعه و دانشگاه 

                                                 
1 Global Innovation Index (GII): 

https://www.globalinnovationindex.org/Home 
نشست خبری غالمحسین رحیمی شعرباف، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،  2

، منتشر شده در «رتبه کمی و کیفی تولیدات علمی ايران يكسان شد»با عنوان 

 14/07/1399تاريخ انتشار| خبرگزاری مهر، 
3 Knowledge economy index 

عربستان، امارات، لبنان، فلسطین، عراق، کويت، يمن، عمان، اردن، سوريه، بحرين،  4

قطر، پاکستان، افغانستان، مصر، ترکیه، آذربايجان، ازبكستان، ارمنستان، ترکمنستان، 

 قزاقستان، تاجیكستان، گرجستان، قرقیزستان و رژيم صهیونیستی
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و عدم احئاس مئهولیت اجتماعي، گواه متقني بر گرفتاری 

گرایي   فرم»ای تحت عنوان   پدیده درفضای دانشگاهي ایران 

ی گرایي علمي، اصطالح وسیعي است که برا  فرم .است« علمي

گرایي   شود. فرم ای از رویرردهای ارائه علم است اده مي خانواده

تر سطح به شیوه نمادین در ارائه اطالعات گ ته  علمي در پایین

شود و در باالترین سطح شامل در نظر گرفتن بدیهیات  مي

گذاری قالبگرایي علمي را   فرم [16] انیعبداله .[15] است

پژوهشي و آموزشي و مردود  های فعالیتاستاندارد برای 

کند. وی معتقد است   تعریف مي غیرفرمالیئتيهای   کردن یافته

اهمیت خلق دانش ، رعایت شرل گرا  در نظام آکادمیک فرم

 ها داده آوری جمعکند و نه محتوای آن یا صداقت در   پیدا مي

 پیروی ازیعني . علمي های گزارشصداقت در نگارش  و

نویئي بدون  انجام پژوهش و گزارشهای شرلي  وبچارچ

 مئهلهدارای  نامه پایانتوجه به این نرته که آیا این پژوهش یا 

، به نگارش مئهلهآیا محتوای آن برای حل  و مشخصي است

مندی از ارائه آن به دستگاه آکادمیک  و یا برای بهره درآمده

 است؟ شده  تنظیم

ه در رفتارهای ای است ک گرایي پدیده  با توجه به اینره فرم

لذا ، های زندگي افراد نمود پیداکرده  اجتماعي و سایر عرصه

نظام دانشگاهي در معنای عام و عرصه علمي به معنای خاص 

اند و چنانچه این مئهله حل  قرارگرفته تحت تأثیر این مئهله

ناپذیری بر بدنه آموزش عالي کشور و   نشود تبعات جبران

از  روز روزبهتنها  که نه کرد تبع آن جامعه وارد خواهد به

کی یت تولیدات علمي کاسته شده و رشد و توسعه علم و 

تواند جایگاه ایران در   فناوری دور خواهیم شد، بلره مي

تبع آن رشد اقتصادی و توسعه پایدار جامعه  اقتصاد دانش و به

 مقالهبنابراین هدف اصلي  را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد 

 گرایي علمي  عوامل مرتبط با ظهور پدیده فرمحارر شناسایي 

 .رفت از آن است های برون  در نظام دانشگاهي ایران و راه

 

 مبانی نظري و تجربی پژوهش -2

 هاي ایران گرایی علمی در دانشگاه فرم 2-1

محور  ها نقش زیادی در اقتصاد دانش با توجه به اینره دانشگاه

عنوان یري از  پایدار بهکنند و مأموریت توسعه  ای اء مي

 بنابراین شود  ها محئوب مي های دانشگاه ترین مأموریت مهم

عنوان متولي اصلي خلق دانش و  ها به رود، دانشگاه انتظار مي

ها، نئبت به  تربیت نیروی انئاني موردنیاز سایر بخش

های اجتماعي  های آموزشي، پژوهشي و مئهولیت فعالیت

اما مطالعه ص ایي  داشته باشند خود، تعهد و توجه بیشتری 

 تحلیل و ایران در دانشگاه نهاد مؤید آن است که [17]موحد 

جامعه،  مورد انتظار ورعیت با آن موجود عملررد تطبیقي

 باید آنچه» و« هئت آنچه» بین عظیم بیانگر وجود شراف

 بئط موجب دانشگاه رود مي انتظار که درحالي ،است «باشد

 علمي، حقایق به احترام و انصاف پژوهش، و ت رر روحیه

 واگرا، و مت رر مغزهای تربیت مئهله، حل و پژوهش به عالقه

 انت اعي، های هدف نه و علم خود خاطر به علم به احترام

 و مداوم یادگیری ررورت درک خالق، های انئان پرورش

اگر به نیز معتقد است،  1. گلشنيشود يعلم هویت تقویت

 به بایدنخبگان و دانشگاهیان، دنبال توسعه کشور هئتیم 

نیاز اصلي پیشرفت عنوان  بهدر علم  و خالقیت نوآوری دنبال

 جایگاه کشور اساسي مئائل حل در باشند. چراکه، دانشگاه

زاده و . این در حالي است که پژوهش محمددارد ویژه

ایي علمي نشان داد که بین ورعیت نشاط و پوی [18]صالحي 

مراکز علمي و دانشگاهي کشور با ورعیت مطلوب، فاصله 

 ي وجود دارد.توجه قابل

علیرغم تأکید زیاد روی بروندادهای علمي مئهله محور و 

مند برای جامعه، اما همچنان رنگ و بوی   کاربردی و فایده

را در نظام دانشگاهي کشور شاهد هئتیم.  گرایي علمي  فرم

یند آفر در گرایي  فرم هچنبر در علم نشد رمحصودرواقع، 

 به ،علمي های گزارش رشنگا هشیو در صبخصو و پژوهش

 دانشگاهي های  پژوهش ازجمله علمي حاصل از پژوهشنتایج 

 و ریتجا مؤسئات دنفتاا راه با همچنین. شود مي طمربو

 را دانشگاهیان که علمي بروندادهای نشد ریتجامتعاقب آن 

 نکنوا علمي قتاصد کنند، مي ترغیب علمي تقلب و جعل به

. [16] ستا هشد نیز دیقتصاا های داللي و ها سوداگری رچاد

 تمؤسئا زاربا نقرو الیلاز د بخشي توان يم رسد مي نظر به

 نگرکمي یهادیرررو الیاست  عاملاز دو  ناشيرا  يئینو مقاله

 ینشانگرهاها و  مالک پائین کی یتو  نشگاهيدا یفضا در

 تبع  بهو  ساتیدا یسرتد یباال حجمو  ننشگاهیاو دا هنشگادا

ها و  گزارش کی یت بر کافي رتنظا معدو  نماز دکمبو

                                                 
ی غیرکاربردی در ها مقاله»ان انقالب فرهنگی با عنو گفتگوی عضو شورای عالی 1

 11/07/1398تاريخ انتشار ،خبرگزاری مهر«زا هستند ها آسیب دانشگاه
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 را گرایي علمي  فرم یگرد رثا[. آ18] نئتدا ،دشدهیتول تمقاال

 اتتغییر برابر در دانشگاهي انکنشگر متومقاتوان   نیز مي

 رش،ظهو ایبتدا از علم هستگاد که درحالي دانئت. رادایميپا

 انفقدکند،  مي و دهکر توصیه را آن و اردهگذ تغییر بر را مبنا

 شخصي برخورد و علمي نقد نپذیرفتن و پاسخگویي حیهرو

 قیمت هر به کن پچا ت رر شگئتر منتقد، و دنتقاا با دنکر

 به شتندا یسرسر نگاهي و ها  پژوهش عمق نشد کمه، شد که

 علمي رثاآ یبجا بلقاا و ها  نام بر تأکید ض،عو ، درمئائل

 علم به توجه جلب ایبر پئندعامه های گرایش شگئتراد، فرا

، علم دنها تتحوال در ها نئل جایگزیني ادنند ، رخعالم و

، علمي تمقاال و نامه پایان تولید و هشوپژ نشد ریتجا

، خليدا رثاآ مطالعه کاهش و جيرخا رثاآ و منابع تقدیس

 اریثرگذا و سلطه و علم نشد ای نامه آیین و کتیاکرروبو

 تضعیفها،  آن رثاآ و علمي انکنشگر بر اداری ملاعو

ها  آن های گیری تصمیم نشد اثر بي و علمي های جماعت

شد، ورعیت  . بر اساس آنچه گ ته[19و  16]برشمرد 

های کشور مؤید آن است، بروندادهای علمي  دانشگاه

دانش ثمر بوده است و منجر به خلق  غیرکاربردی و بي

 است. های مختلف کشور نشده وردنیاز بخشم

 ها  در مرور پژوهش گرایی علمی  پدیده فرم 2-2

و فهم گرایي علمي   فرمبا توجه به اشاره مبئوط به مئهله 

 محور دانشنقش بروندادهای علمي دانشگاه در توسعه اقتصاد 

ی مرتبط با ها پژوهشکشور، در این بخش به برخي از 

و نقش آموزش عالي در توسعه اقتصاد ي گرایي علم  فرم

 :پردازیم يم محور دانش

 ه کهنشان داد [20]پژوهش کیاني طالقاني و همراران 

 دانشگاه، نبودن گرا مأموریت موجود، ساختاری مشرالت

 رعف گرایي، مقاله جامعه، و صنعت دانشگاه، ارتباط رعف

 نادرست نظام علمي، جامعه معیارهای افت ارزیابي، نظام

 قانوني، ساختار رعف و علمي هیهت و جذب دانشجو پذیرش

و  ها دانشگاه در پژوهش های کارکردی کژ اصلي علل ازجمله

 .است ایران عالي آموزش مؤسئات

در پژوهش خود دریافتند، پنج دسته  [19]قاسمي و صالحي 

ي مؤثر بر گرایش به است اده از سازمان دروناز عوامل 

نامه شامل عوامل مدیریتي،  پایانمؤسئات تولید مقاله و 

های   فرهنگي، نظارتي، آموزشي و فردی بوده است. یافته

نویئي  ها نشان داد، رونق یافتن مؤسئات مقاله  پژوهش آن

تواند نشاط و پویایي مراکز علمي و دانشگاهي را از درون   مي

در  رسالتشانها را در تحقق   یي جدی همراه و آنها چالشبا 

ی رفاه و توسعه پایدار و متوازن ساز نهیزمي و نیآفر ارزش

 .مواجه کند دوچندانجامعه با مشرالت 

 هنشان داد [21] طاهری وحدتي و نتایج پژوهش قراملري

 امر در ویژه به است، فراگیر پدیده کشور در وری بهره مشرل

. شود مي ایجاد شغل و درآمد کئب های باانگیزه که پژوهش

 امری را موظ ي های پژوهش مقوله ها،  همچنین آن

 اثربخش هدف باید پژوهش دانند و معتقدند مي مشمهزکننده

 باشد. داشته

در پژوهش خود موانع مرجعیت  [22]باقری و همراران 

افزاری بیان کردند.  افزاری و نرم علمي را در دو بخش سخت

عنوان بخش   ها به  شده دانشگاه ها بئتر فراهم  ازنظر آن

سنجي، نگاه جامع به ذین عان،  مباحث امران افزاری و سخت

مالحظات زماني، مدیریتي، فرهنگي، سیاسي، اجتماعي و 

 .افزاری مطرح است عنوان بخش نرم  اقتصادی به

بندی   در پژوهش خود به طبقه [18]محمدزاده و صالحي 

های نشاط و پویایي علمي پرداختند و با مقایئه   شاخص

پویایي علمي با ورعیت مطلوب ورعیت موجود نشاط و 

توجه نشاط و پویایي حاکم بر  شده، بازنمایي فاصله قابل ترسیم

مراکز علمي و دانشگاهي فعلي کشور با نشاط و پویایي علمي 

 ممرن و مطلوب را نشان دادند.

 ساالریدیوان کهدر پژوهش خود بیان داشت  [16]عبدالهیان 

 حاکم آن بر و دهکر خوسر هنشگادا دنها به هنشگادا ونبیر از

 یهاونیر توسط عمدتاً مفرمالیز و گرایيعوامولي  ،ستا هشد

 گانه سه نکنوا ،عنصر سه ینلذا ا .ستا یافته توسعه نشگاهيدا

 نشدا تولید مانع و تشریل انیرا های دانشگاه در را علم رد

این  هماهنگ و نهمئا دعملرر باشند و مي دیبررکا بنا

 و جعل فرهنگ خرده توسعه صليا علت ،علم رد گانه سه

 شود. مي ادقلمد ها آن در علمي فتا و ها دانشگاه در تقلب

نشان داد، آموزش عالي  [23]و همراران  1مطالعات مویئف

گیری اقتصاد دانش دارند. همچنین،  نقش زیادی در شرل

التحصیالن و بروندادهای علمي، موجب  کی یت پایین فارغ

بنیان نیازمند  هایي که به اقتصاد دانش شده نیازهای بخش

                                                 
1 Moiseev  
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هئتند برآورده نشود و این امر باعث شده روسیه از رسیدن 

 .ز بماندخط مقدم اقتصاد در دنیا بابه 

در  پژوهش خود دریافت، دانش به عامل  [24] 1دونالجیک

رو  شده است. ازاین مهمي در توسعه و رشد اقتصادی تبدیل

نیروی انئاني با تحصیالت و  توسعه اقتصادی مئتلزم وجود

ي ویژه آموزش عال بنابراین، آموزش به های باال است  مهارت

 .برای توسعه اقتصاد دانش مهم است

نیز نشان داد، دالیلي ازجمله  [25] 2پژوهش مارجینئوننتایج 

بندی  ها، معیارهای انتشار و استناد، رتبه  بندی پژوهش رتبه

مجالت و نتایج یادگیری دانشجویان در ارزش دانش خوب و 

 .ر اقتصاد دانش تأثیرگذار بوده استکاربرد آن د

با مرور پیشینه تجربي پژوهش، نقش آموزش عالي در توسعه 

 توان ازنظر دور داشت  نمي قتصادی و اجتماعي کشورها راا

های  های متعددی به کژ کارکردی رغم اینره پژوهش اما علي

ها در  پژوهش در جامعه دانشگاهي، تأثیر و نقش دانشگاه

در  گرایي علمي  فرم»ای بنام  اند و به مئهله توسعه پرداخته

اذعان « محور جامعه دانشگاهي و عدم توسعه اقتصاد دانش

دغدغه  رود له، انتظار ميبر اهمیت مئه اما بنا اند  داشته

های ایران و اهمیت و ررورت  در دانشگاه گرایي علمي  فرم

پژوهش در این خصوص در بین پژوهشگران حوزه آموزش 

رو، فقدان پژوهش در  تر دنبال شود. ازاین عالي پررنگ

در  ميگرایي عل  خصوص عوامل مرتبط با ظهور پدیده فرم

های کشور، احئاس شد و پژوهشگران را بر آن  دانشگاه

گرایي   داشت که به واکاوی عوامل مرتبط با ظهور پدیده فرم

های کشور  رفت از آن در دانشگاه  علمي و راهرارهای برون

پاسخي برای  به دنبالبپردازند. براین اساس، پژوهش حارر 

 های ذیل بود:  سؤال

گرایي علمي در نظام     پدیده فرمعوامل مرتبط با ظهور  .1

 ؟ند ا  ماکددانشگاهي کشور 

گرایي علمي در نظام     رفت از پدیده فرم  راهرارهای برون .2

 ؟ند ا  ماکددانشگاهي کشور 

 

 روش پژوهش -3

گرایش از عوامل  روشن تبییني به دنبال آن بود تاحارر  مقاله

گرایي علمي در نظام دانشگاهي ایران و   به پدیده فرم

                                                 
1 Donlagic 
2 Marginson 

که  پروارح است. نمایدارائه رفت از آن  راهرارهای برون

ادراک افراد از آن  دقیق ارائه چنین تبییني، نیازمند مطالعه

پژوهشگران از  برای نیل به این مقصود،است. پدیده یا تجربه 

چراکه است اده نمودند   3پدیدارشناسيرویررد کی ي 

درک و توصیف اسي یک رویررد پژوهشي برای پدیدارشن

. با توجه به اینره، کنندگان است  یک واقعه از دیدگاه مشارکت

گرایي علمي از دیدگاه   به دنبال تبیین پدیده فرمپژوهشگران 

، لذا گذاران دانشگاهي در ایران بودند  نظران و سیاست صاحب

در روش  است اده کردند. مالکيگیری   از روش نمونه

کند و   ، پژوهشگر معیاری مشخص مي4گیری مالکي نمونه

 نماید  آن معیار انتخاب مي براساسهای خود را   سپس نمونه

دانشگاهي گذاران   نظران و سیاست صاحب. براین اساس، [26]

براساس معیار اشراف نئبت به مورو  پژوهش و تجاربي که 

. قرار گرفتند مصاحبه مورد اند،  در این خصوص داشته

 گیری تا آنجا ادامه یافت که عوامل نه ته در ظهور پدیدۀ نمونه

نظام دانشگاهي کشور و راهرارهای ر گرایي علمي د  فرم

و  رفت از آن مورد شناسایي و توصیف قرار گرفت  برون

 طور بهها  در مصاحبه آمده دست بههای   داده نوعي به

د منتج کدها یا مضامین جدی آمدن دیپد ای به مالحظه قابل

که انتخاب افراد جدید برای انجام مصاحبه،  نحوی نشد  به

های بیشتری به پژوهش ارافه نررد. با توجه به اینره در  داده

پژوهش حارر اشبا  براساس شناسایي کدها یا مضامین 

همین دلیل    های نظری موجود، به  جدید متمرکز بوده، نه مقوله

پژوهشگران بعد از انجام مصاحبه سیزدهم به این نتیجه رسید 

های جدید مضامین جدیدی را به پژوهش  که انجام مصاحبه

 در 5دیگر به اشبا  مضموني استقرایي عبارت کند، به  ارافه نمي

 ها به اتمام رسید.  اند  لذا مصاحبه  پژوهش رسیده

بزار مصاحبه نیمه های پژوهش از ا  برای گردآوری داده

نیز از  ها  وتحلیل مصاحبه ساختاریافته است اده شد. برای تجزیه

یري از  6تحلیل مضمون مضمون است اده شد. تحلیل روش

طور گئترده در طیف وسیعي از  های تحلیل است که به روش

گیرد. این روش در شش   های کی ي مورداست اده قرار مي روش

ها از طریق   آشنا شدن با داده) اولگام  گام انجام شد که شامل:

تولید ) (، گام دومها آنها و بازخواني   خواندن فعال داده

                                                 
3 Phenomenological Research 
4 Criterion Sampling 
5 Inductive Thematic Saturation 
6 Thematic Analysis 
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کدهای اولیه(، گام سوم )جئتجوی مضامین(، گام چهارم 

گذاری مضامین(،  تعریف و نام) )مرور مضامین(، گام پنجم

در راستای اعتباربخشي  .[27]تولید گزارش( است ) گام ششم

های پژوهش، از سه راهبرد بررسي توسط  یافته

و  2، بررسي توسط همرارانشدر پژوه 1کننده مشارکت

بررسي توسط روش است اده شد.  3يدگیتن  بهم

ها برار  آوری داده کنندگان که در طول فرایند جمع مشارکت

ه گیرند صورت پیاده شد که مصاحبه ، بدین[28]شود   گرفته مي

در طي فرایند  شوندگان مصاحبهیک از ر در پایان سخنان ه

شونده بیان  مصاحبه، برداشت کلي خود را از سخنان مصاحبه

، از شونده مصاحبهکرد تا از طریق تأیید یا اصالح توسط  مي

دهنده  که این خود نشان شده اطمینان یابد درستي مطالب بیان

در پژوهش حارر بود.  آمده دست بههای  قبول یافته اعتبار قابل

در روش بررسي توسط همراران، پژوهشگران پس از 

نتایج آن را در  ها،  های حاصل از مصاحبه  داده وتحلیل تجزیه

 وتحلیل تجزیهاختیار دو ن ر از همراران باتجربه در زمینه 

های کی ي قرار دادند تا نظر تخصصي و کارشناسي خود   داده

های   نیز یافته ها آنکه  ارائه دهندها  را در زمینه تحلیل داده

تنیدگي نیز در   حاصل را تأیید نمودند. راهبرد سوم یعني بهم

پژوهش مورداست اده  در ذاتي یها یریسوگ بر راستای غلبه

صورت که برای انجام مصاحبه از منابعي از  بدین قرار گرفت.

طریق بررسي ز تا ا نظران دانشگاهي است اده شد قبیل، صاحب

تری پیرامون عوامل ظهور  های عمیق ها، داده ه نظرات آننقط

 به دسترفت از آن   و راهرارهای برون گرایي علمي  پدیده فرم

های تخصصي   از مقاالت و گزارش آید. همچنین پژوهشگران

منبع دیگر است اده نمودند  عنوان به گرایي علمي  در حوزه فرم

های پژوهش به  تهتا از این طریق اطمینان حاصل شود که یاف

کننده واقعیات موجود در خصوص  میزان زیادی منعرس

 در نظام دانشگاهي کشور بوده است. گرایي علمي  عوامل فرم

 

 هاي پژوهش یافته -4
کد  284مجمو  آمده از  دست های به  اساس یافته بر

کد به عوامل اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي،  232 ،شده استخراج

در نظام  گرایي علمي  سیاسي و نهادی مرتبط با پدیده فرم

                                                 
1 Member Checking 
2 Peer Checking 
3 Triangulation 

دانشگاهي کشور اختصاص داشت. همچنین، در بخش 

گرایي علمي در نظام   رفت فرم  به برون راهرارهای مربوط

کد به راهرارهای اقتصادی، فرهنگي و  52دانشگاهي کشور، 

است، مضامین اصلي و  ذکر انیشاداشت. نهادی اختصاص 

مربوط به هریک از عوامل و راهرارهای فرم  نیمضام ریز

 (.1شده است )شرل  ارائه گرایي علمي بدین شرح

 عوامل  4-1

گرایي علمي از پنج مضمون اصلي   عوامل مرتبط با پدیده فرم

شامل: عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعي، عوامل فرهنگي، 

شده است که در ادامه  و عوامل نهادی تشریلعوامل سیاسي 

 ایم.  ها پرداخته به توصیف هر یک از آن

 عوامل اقتصادي الف(

شود   های اقتصادی غلطي گ ته مي  عوامل اقتصادی به سیاست

که منجر به عدم پیشرفت و عدم توسعه پایدار اقتصادی در 

و متعاقب آن ایجاد مشرالت معیشتي و اقتصادی و  کشور

رات سوء بر بروندادهای علمي در جامعه دانشگاهي شده تأثی

 :شده است است. این عوامل از سه زیر مضمون تشریل

 های اقتصادی گذاری ابهام در سیاست 
کنندگان در پژوهش بر این   آن است که شرکت دیمؤها   یافته

ي، فقدان عقالنیت پایدار ررقابتیغباورند اقتصاد دولتي و 

استقالل اقتصادی طبقات اجتماعي، عدم ارتباط اقتصادی، عدم 

با صنعت و غیرکاربردی بودن علم در صنعت و جامعه، از 

در نظام  گرایي علمي  اقتصادی مهم در ظهور پدیده فرم عوامل

 .شود يمدانشگاهي کشور محئوب 

 نظام وقتي»اذعان داشت:  5شماره  کننده شرکتمثال،  عنوان به

 و آفات. است گذاری سیاست و یدارپا عقالنیت فاقد اقتصادی
ازجمله  سطوح همه متوجه اقتصادی این عملررد بد نتایج

کننده  در همین ارتباط شرکت «.شود مي دانشگاه ورعیت

 وصل صنعت به ایران اقتصاد»نیز اذعان داشت:  11شماره 

 جوابگوی چرا که شود مي گ ته دانشگاهیان به نیئت. مدام
 کار انجام برای صنعت دیگر طرف از و نیئتند صنعت نیاز

 سطح در دانشگاهي نظام لذا هم شود، نمي حمایت جدی
 «.نگرفته جواب صنعت هم و مانده باقي کاربرد

 اقتصاد»نیز اظهار داشت:  12کننده شماره   شرکتهمچنین، 
  تولیدی سیئتم سمت به را کشور حالت بهترین در رانتي
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 گرایی علمی و راهكارهاي آن( عوامل مرتبط با ظهور پدیده فرم1شكل 

 های سیئتم که است دلیل همین به و برد ميگرا مونتاژ

 ترنولوژی و نوآوری به کشور در بنگاهي و ای کارخانه
 که شود مي باعث يرانت اقتصادیِ سیئتم ندارد. توجهي

 عمده عوامل از یري باشد، لذا نداشته نیاز دانشگاه به صنعت
 قرار صنعت خدمت در علم که است این گرایي علمي  فرم

 «.ندارد علم به نیازی صنعت که دلیل این به گیرد نمي

  مالی و اقتصادینقصان حمايتگری 
کنندگان در پژوهش بر این باورند که تضاد بین نظام  شرکت

های ناکافي و کم مالي از  حمایت دستمزد، عرره و تقارا، 

ها و مشرالت معیشتي و اقتصادی جامعه دانشگاهي،  پژوهش

 دارند. نقش بئزایي در ظهور پدیده فرم گرایي علمي

پژوهشگران »داشت: اظهار  1 کننده شماره شرکت که طوری به

لذا ندارند،  یگریچراکه درآمد د، دارند ازیهم به پول ن

نو  انجام دهند. پس هم عرره  نیاز ا یيها مجبورند پژوهش
 .«دیآ يبه وجود مها   برای این پژوهش و هم تقارا

 عضو از توان نمي: »بیان داشت 7شماره  کننده شرکت
 المللي بین مقاله تومان میلیون 2 با که داشت انتظار علمي هیهت

 که زد پیوند مورد این به توان مي را اقتصادی جنبه. بنویئد
 .«ندارند درستي مالي پشتیباني پژوهش، از ها دانشگاه و دولت

 یک وقتي: »اظهار داشت 9کننده شماره  همچنین، شرکت 
 اما کند مي دریافت را مبلغي قرارداد، یک انجام برای پژوهشگر

 بیشتر قراردادهای بئتن دنبال به دهد، نمي را اش زندگي ک اف

 پژوهشگر شود مي سبب قراردادها تعداد زیادشدن. رود مي

 ترراری و ها آن انجام در ها، پروژه دادن تحویل موقع به برای
 «.باشد داشته کمتری دقت نبودنش، یا بودن

  یقيتشو یها نامه نيیکمی زدگی آمزايای اقتصادی 
اقتصادی و جوایز مالي یري دیگر از های مالي و  محرک

در  گرایي علمي  عوامل اقتصادی تأثیرگذار در ظهور پدیده فرم

 شود. نظام دانشگاهي کشور محئوب مي

 هایي جایزه»اظهار داشت:  3کننده شماره  شرکت که طوری به

 یک تواند مي شود، مي داده باال مقاالت تعداد با افرادی به که
 .«بیاید حئاب به گرایي علمي  ایجاد فرماقتصادی در  عامل

 بیشتری مقاله کس هر»نیز اذعان داشت:  9کننده شماره  شرکت
 کار انجام برای باید جایزه که درحالي گیرد مي جایزه نوشت،

 بیان زین 11کننده شماره  شرکت«.شود گرفته در نظر علمي

 یها قیتشو، ئتندین ریتأث يب زین یاقتصاد یها  محرک» :داشت
 «.مالي باعث میشه تعداد مقاله افزایش یابد

 ب( عوامل اجتماعی

های اجتماعي جامعه دانشگاهي به   اجتماعي، به انگیزه عوامل

ی شخصي، کئب معروفیت و شهرت سازویژندسمت 

از دو زیر مضمون  اجتماعي اشاره دارد. این عوامل

 :شده است تشریل
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 کسب شهرت اجتماعی 
روی آوردن به  گرایي و پژوهش، مدرککنندگان  زعم شرکت به

اجتماعي،  حیثیتدانشگاه برای کئب مدرک، شغل مناسب، 

 گردد. گرایي علمي  تواند منجر به ظهور پدیده فرم مي

 ارزشمندی»اظهار داشت:  13کننده شماره  شرکت که طوری به

 و دانند مي چه نرهیا نه شود، مي خالصه مدارکشان در افراد
 عملي جهیچقدر نت و استکارآمد  چقدر دانند مي که چیزی

 1کننده شماره  همچنین، شرکت.«دارد جامعه و خودش برای

 بگیرند مدرک تا آیند مي دانشگاه به دانشجویان»اذعان داشت: 
کننده  شرکت«. است مقاله به نیاز هم گرفتن مدرک برای و

 ارتقاء برای استادان که است درست»: نیز بیان داشت 2شماره 
 بود گونه این اگر. نیئت این دلیل تنها اما دارند، نیاز مقاله به

 کار مقاله نباید دیگر رسید مي تمام استاد رتبه به که فردی
 مقاله چاپ دنبال به بیشتر ها  استاد تمام که درحالي کرد، مي

 «.است استاد اجتماعي چاپ مقاله اعتبار لحاظ به چون هئتند

 ها ای شدن دانشگاه توده 
ها از  کنندگان پژوهش، خالي شدن دانشگاه دیدگاه شرکتاز 

نخبگان علمي و فقدان جایگاه و قدرت پیشگامي دانشگاه در 

 است. گرایي علمي  اجتماعي فرم جامعه، از دیگر عوامل

اذعان داشت:  5کننده شماره  طور نمونه، شرکت به

 نخبگان حضور فاقد و شده ای توده ایران های دانشگاه»

 همه و است باز دانشگاه درهای چراکه است  یک درجه
نیز اشاره  4کننده شماره  شرکت«. شوند مي آن وارد راحتي به

گیرنده بودن را از  دانشگاه جایگاه نخبگي و تصمیم»داشت: 

نیز اظهار داشت:  6کننده شماره  همچنین، شرکت«. دست داده

از دانشگاه سلب شده  رانیدر ا ياجتماع يده رییقدرت تغ»

خود را از دست داده  ياجتماع يشگامیست. دانشگاه نقش پا
 «. حوادث شده روی  لهاست و دنبا

 ج( عوامل فرهنگی

ی غلط رایج در ها فرهنگ خردهفرهنگي، به مجموعه  عوامل

که مانعي برای دستیابي به  بین جامعه دانشگاهي اشاره دارد

مضمون از یک زیر  ها است. این عوامل  رسالت اصلي دانشگاه

 :شده است تشریل

 اخالق پژوهش عدم پايبندی به 
کنندگان پژوهش، کپي کاری، موازی کاری،  از دیدگاه شرکت

چاپ مقاالت، عدم تعهد و تدین،  در گری تقلب، البي

کارانه به  طلبي، ظاهرگرایي در پژوهش و نگاه کاسب راحت

در نظام  گرایي علمي  فرهنگي ظهور پدیده فرم پژوهش، عوامل

 شوند. دانشگاهي ایران محئوب مي

 راه وقتي»اظهار داشت:  3کننده شماره   شرکت که طوری به

 انجام را کار سخت راه از باید چرا است دسترس در آسان
 تیک را ها پرسشنامه همه خانه در تواند مي دانشجو وقتي. داد

 4کننده شماره  شرکت «.کند تالش سال دو یري باید چرا بزند

است و برای علم ارزش  ظاهربین ما جامعه»: نیز بیان داشت
 «.دهد قائل نیئت. فقط به کار و شغل اولویت مي

 من نظر به»اذعان داشت:  8کننده شماره  شرکت همچنین، 
 اخالق و فرهنگ درسي واحد پژوهشي و علمي مراکز در باید

 به راجع دانشجویان برای استاد و شود تدریس پژوهش
 صحبت پژوهش فرهنگ و پژوهشي نیازهای پژوهش، اخالق

 پژوهش دالیل که شود روشن دانشجویان برای باید .کند
 مشرالت چه ما کشور در اینره و چیئت بد و خوب

 «.دارد وجود پژوهشي

 د( عوامل سياسی

کاری و سیاسي بازی   سیاسي، به آفات مربوط به سیاسي عوامل

 ها اشاره دارد. این عوامل  جریانات سیاسي در دانشگاهافراد و 

 :شده است از دو زیر مضمون تشریل

 حاکمیت نگاه سیاسی نسبت به مسائل پژوهشی 
برخوردهای سیاسي با مئائل پژوهش، تعیین اولویت پژوهش 

های سیاسي خاص برای دانشگاه، پاسخگویي   از سوی جناح

خالت سیاسي در آزادی مدابان وذ سیاسي،  دانشگاه به افراد

ها و جلوگیری از استقالل عمل و علم  عمل دانشگاه

شرط دارا منظور رسیدن به مقاصد سیاسي و  ها به دانشگاه

بودن مدارک تحصیلي باال برای ورود به عرصه سیاست 

که  هئتند گرایي علمي  سیاسي ظهور پدیده فرم ازجمله عوامل

 اشتند.ها اشاره د  کنندگان پژوهش به آن شرکت

 هرقدر»اذعان داشت:  12کننده شماره  مثال، شرکت عنوان به 
 تری رعیف اقتصادی و سیاسي قدرت افراد متن ذ سیاسي،

 حاشیه به و شده حذف گرفته، نادیده راحتي به باشند، داشته
 اینره امران دارد وجود بئتری چنین وقتي اما  شوند مي رانده

  این همه به بتواند دانشگاهي رهبری و مدیریتي های برنامه
 فقط دانشگاه است، کم خیلي باشد، داشته توجه ها خواسته

 «.دارند ن وذ و قدرت که است افرادی های خواسته کنندهدنبال
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 به وابئتگي دانشگاه: »نیز اظهار داشت 13کننده شماره  شرکت
کننده شماره  شرکت همچنین، .«دارد دولتي و سیاسي جریانات

 کشور سیاسي سپهر در گرایي علمي  فرم به اگر»: داشتبیان  9
سوءاست اده  برای خوبي گرایي حربه  فرم گ ت باید شود، نگاه

 به ناالیق افراد پای شدن باز و مدرک خرید چون است،
 «.است ممرن طریق همین از سیاست

 شده در اسناد باالدستی انداز ترسیم دستیابی به چشم 
ی جهت نشان آمار سازکنندگان پژوهش،  از دیدگاه شرکت

، 1400انداز ایران  دادن جایگاه علمي کشور، رسیدن به چشم

و عدم نظارت روی  ها دولتی کردن تولیدات کمي ا رسانه

سیاسي ظهور پدیده  فرادستي از عوامل های گذاری سیاست

ده کنن طور نمونه، شرکت شود. به قلمداد مي گرایي علمي  فرم

 علم بنیاد و ها ریشه دنبال به برخي»اذعان داشت:  7شماره 
 را ها آن که باشند داشته آماری خواهند مي تنها و نیئتند

 شرایط فالن در ما که بدهند فریب را خودشان. کنند ای رسانه
 و تبلیغات جنبه و نیئت علمي چارچوب این اما داریم قرار

: اظهار داشت 11شماره کننده  همچنین، شرکت«. دارد ای رسانه
 سیاسي نمود یک باشیم جهان در اول رتبه خواهیم مي اینره»

 «.گرایي است  فرم بازتولید از

 هـ( عوامل نهادي 

ی مرئي و نامرئي و ها يمش خطنهادی، به مجموعه  عوامل

ناصواب تأثیرگذار که از سوی مراجع باالدستي همچون 

ها تحمیل  دانشگاههای   وزارت علوم بر ساختار و فعالیت

شده  تشریلاز سه زیر مضمون  شود، اشاره دارد. این عوامل  مي

 است:

 مشكالت ساختاری 
کنندگان در پژوهش بر این باورند که قوانین و مقررات  شرکت

های  نامه آموزشي و پژوهشي، الزام اجرای آئین رانهیگ سخت

ط باالدستي، فقدان تعهد مدیران نئبت به مدیریت امور، اختال

متولیان اداره دانشگاه و عدم نظارت مدیران بر امور، فقدان 

تواند  های پژوهشي مي نظارت و قاطعیت برخورد با بداخالقي

 گردد. گرایي علمي  منجر به ظهور پدیده فرم

 ارتقاء»اذعان داشت:  6کننده شماره  مثال، شرکت عنوان به
 اساس تعداد برصرفاً  که رفته سمتي به دانشگاهي

 شده کاررفته به های پژوهش نه و شده است انجام های پژوهش
: بیان داشت 3کننده شماره  همچنین، شرکت .«صنعت در

 تا باید که دارد وجود پژوهشگران و استادان روی که فشاری»
 «.کنید چاپ مقاله مشخصي تعداد مشخص، تاریخ فالن

 نهادها دقیق نقش»نیز اشاره داشت:  11کننده شماره  شرکت 
 متولي را خودشان نهادها این همه. نیئت مشخص

 من گوید مي عتف عالي شورای مثالً دانند، مي گذاری سیاست
 با اما چیئت کشور پژوهشي های اولویت که کنم مي مشخص

 «.کند مي تغییر هایش سیاست اعضاء، تغییر

 هويتی دانشگاه بی 
ای شدن  کنندگان در پژوهش بر این باورند که توده شرکت

ها، حاکمیت هدف کئب درآمد و رقابت کاذب،  دانشگاه

اولویت افزایش کمي مقاالت جهت ارتقاء، روی آوردن جامعه 

یي در تولیدات علمي و مدرک فروشي گرا  يکمدانشگاهي به 

 دارند. گرایي علمي  نقش بئزایي در ظهور پدیده فرم

 های دانشگاه»بیان داشت:  4کننده شماره  شرکت که ریطو به

 که است این نرته ترین اند. کلیدی شده هویت بياساساً  ایران
 .«شود تعریف دانشگاه برای خاص هویت یک باید

 فقط ما های دانشگاه»نیز اظهار داشت:  5کننده شماره  شرکت
 تا اقئاطي نام ثبت از تئهیالت انوا  و هئتند دانشجو دنبال به

 «.هاست آن ویژگي مدرک فروشي
 ما یاآ: »اذعان داشت 13کننده شماره  همچنین، شرکت 

 بدون و مرتب منظم، دانشجوی یک که سمت این به رویم مي
 یا باشد؟ خالقیت و انگیزه بدون اینره ولو کنیم تربیت آزار

 دانشجوی پرورش سمت به دانشگاه محیط در آموزش روش
 و خالق دانشجوی تربیت دنبال به اگر است؟ خالق و باانگیزه

 چنین توان نمي استادمحور ان عالي روش با هئتیم باانگیزه

نیاز به بازتعریف اهداف و  نیبنابرا کرد؟ تربیت دانشجویي
 «.مأموریت دانشگاه است

 فقدان نظام جامع پژوهش در کشور 
کنندگان در پژوهش، عواملي ازجمله  نبود  از دیدگاه شرکت

جامع پژوهش و فقدان اجتماعات علمي جهت ارزیابي  نظام

یردیگر و عدم پاسخگویي دانشگاه در برابر نیازهای جامعه، 

عنوان عوامل نهادی تأثیرگذار دیگر در ظهور پدیده  به

 شوند. در نظام دانشگاهي کشور قلمداد مي گرایي علمي  فرم

 اهمیت»اظهار داشت:  8کننده شماره  شرکت که طوری به

 مشرل مورو  این آیا که شود مشخص باید پژوهش مورو 
 دارد جامعه در کاربردی پژوهش این آیا است؟ جامعه امروز
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 آن بودن کاربردی و مورو  است؟لذا اهمیت نظری یا صرفاً
 در غیر اینصورت .شود مشخص پژوهش جامع نظام در باید

 کار کنند، مي کار گونه این همه اینره اساس بر پژوهشگر
 «.کرد خواهد

 رعیف یا نبودن»نیز اذعان داشت:  10کننده شماره  شرکت
 ارزیابي سازوکار که شود مي سبب علمي اجتماعات بودن

 سیئتم یک در. باشد نداشته وجود علمي اجتما  در دروني

 وقتي و کنند مي ارزیابي را یردیگر همراران معموالً اصولي،
 پیش گرایي علمي  فرم باشد، نداشته وجود چیزی چنین

 «.آید مي

 یيها رشتهدر » :داشت بیان 10کننده شماره  شرکت ن،یهمچن

 يعلم نظامکم است، هنوز  يلیخ ISIکه تعداد مقاالت 
در  يندارد. حت يمشخص یریگ شرل نگرفته و جهت يدرست به

 ISIکه تعداد مقاالت  يمیها مانند رشته ش از رشته گرید يبرخ

 «.ئتیمشخص ن ها یریگ است هم جهت ادیز

 راهكارها 4-2

از سه  گرایي علمي  راهرارهای کاهش و رفع پدیده فرم

مضمون اصلي شامل: راهرارهای اقتصادی، فرهنگي و نهادی، 

ها  شده است که در ادامه به توصیف هر یک از آن تشریل

 .ایم  پرداخته

 راهكارهاي اقتصاديالف( 

گرایي   فرمرفت از پدیده   برای برون اقتصادی راهرارهای

 :است شده تشریل زیر مضمون دو از علمي

 ايجاد اقتصاد رقابتی در کشور 
کنندگان پژوهش، توسعه اقتصادی کشور،  از دیدگاه شرکت

اقتصاد رقابتي، ایجاد بئترهای رشد و کئب درآمد و توسعه 

رفت   عنوان راهرارهای اقتصادی برای برون علم و فناوری به

 شده است. مطرح علميگرایي   از پدیده فرم

راهرار »اذعان داشت:  1کننده شماره  مثال، شرکت عنوان به

 و است رقابتي اقتصاد گرایي علمي، همان  رفت پدیده فرم  برون
  «.دارد نیاز کالن سطح در ریزی برنامه به

 در کشور جوانان اگر»نیز اظهار داشت:  9کننده شماره  شرکت
 لزوماً باشند داشته درآمد کئب و رشد امران دیگر فضاهای

 .«شود نمي غالب دانشگاه به میل

 تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت 

همراری با دانشگاه و برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت 

 کنندگان اشاره داشتند. راهرارهای دیگری است که شرکت

 باید حتماً»اظهار داشت:  2کننده شماره  طور نمونه، شرکت به
 شوند، متصل صنعت مئتقیم به صورت به ها دانشگاه

 ها دانشگاه از را خود نیروهای مختلف های شرکت که طوری به
 باید»نیز اذعان داشت:  11کننده شماره  شرکت «.کنند تأمین

صنعت تشویق  با همراری به توانمند و مند عالقه اساتید

 «.شوند

 ب( راهكارهاي فرهنگی

 از گرایي علمي  فرم رفت از پدیده  برای برون فرهنگي راهرار

 :است شده تشریل زیر مضمون یک

 تحول فرهنگی در دانشگاه 
کنندگان در پژوهش بر این باورند که تحول فرهنگي،  شرکت

دو بودن اساتید آموزشي و تغییر  تغییر نگاه شهروند درجه

نگرش نئبت به معیارهای سنجش موفقیت افراد و تقویت 

تواند منجر به  فرهنگي ميعنوان راهرارهای  فرهنگ نقد، به

گرایي علمي در جامعه دانشگاهي   کاهش و رفع پدیده فرم

 گردد.

 کئي برای»: بیان داشت 13کننده شماره  شرکت که طوری به
 این اگر باشد، داشته کارآمد دانش که باشیم قائل علمي ارزش

 مدرک و دانشگاه به ورود برای افراد تالش دیگر شد ارزش
 است علمي یادگیری سمت به رفتن برای بلره نیئت گرفتن

 .«باشد م ید و کارآمد که

 به جامعه در هرچه»نیز اذعان داشت:  5کننده شماره  شرکت
. شود مي گرایي تشدید  فرم شود، داده اهمیت داشتن مدرک

 تا کند تغییر جامعه در انئاني نیروی سنجش معیارهای باید
 .«برود بین از گرایي دانشگاهي  فرم

 راهكارهاي نهاديج( 

 گرایي علمي  رفت از پدیده فرم  راهرارهای نهادی برای برون

 :است شده تشریل زیر مضمون چهار از

 بازتعريف هويت دانشگاه 
کنندگان پژوهش، هویت بخشي به دانشگاه،  از دیدگاه شرکت

های دانشگاه و افراد، احیای  بازتعریف اهداف و مأموریت

دستیابي به کی یت و برخورد با ، تالش برای گریمربی

عنوان راهرارهای نهادی  های غیراخالقي چاپ مقاله، به روش

 شده است. مطرح گرایي علمي  رفت از پدیده فرم  برای برون
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 و هدف»اذعان داشت:  9کننده شماره  که شرکت طوری به
 استاد، مأموریت باید شود، تعریف باید دانشگاهیان مأموریت

 ارائه موفقیت معیار سپس و شود تعریف محقق و دانشگاه
 ؟شده انجام خوبي آموزش آیا است هدف آموزش اگر. دهیم

 اگر و شوند سنجیده ها پژوهش است، مهم پژوهش اگر
 .«شود بررسي اجتماعي آثار است، مهم اجتماعي اثرگذاری

 خواهیم مي اگر»: اشاره داشت 7کننده شماره  همچنین، شرکت 

 پیدا هویت ها دانشگاه باید حتماً بی تد ات اق اساسي تحول
 .«کنند

 گذاری علمی کشور بازنگری در سیاست 
سازی  ها و بومي نامه ها، بازنگری آیین گذاری اصالح سیاست

برای کنندگان  آن، راهرارهای دیگری است که شرکت

 اشاره داشتند. گرایي علمي  رفت از پدیده فرم  برون

 ها دانشگاه»: بیان داشت 10شماره کننده  شرکت، طور نمونه به

 نامه شیوه و نامه آیین خودشان برای توانند مي ها پژوهشگاه و
 خواهند عمل خودشان بومي مقتضیات مبنای بر و بنویئند

 «.کرد
 رفت برون برای: »اشاره داشت 7کننده شماره  شرکت همچنین،

 ها رشته اساس بر ارتقاء نامه آیین قوانین و فرم گرایي باید از
 نامه آیین یک ها رشته همه برای نباید. شود سازی متناسب

 باهم ها رشته شناسي روش و اهداف چون. شود است اده ارتقاء
 استخدامي ارتقاء، های نامه آیین باید لذا. هئتند مت اوت

 را گرنت نامه آیین و جذب نامه شیوه علمي، هیهت اعضای
 «.کنیم اصالح

 پژوهش در کشور بازنگری نظام جامع پايش 
کنندگان، ارزیابي تولیدات علمي، تشریل  از دیدگاه شرکت

عنوان  های تخصصي و وجود نظام جامع پژوهش، به کارگروه

 گرایي علمي  رفت از پدیده فرم راهرارهایي برای برون

 شده است. مطرح

 ما اگر»: بیان داشت 11کننده شماره  مثال، شرکت عنوان به

 برای نظری و کاربردی های ژوهشپ رصد باقابلیت نظامي
 دیگر باشیم، داشته ها پژوهش سایر به پژوهشگران دسترسي

 .«افتد نمي ات اق موازی کاری

 فرری اتاق باید»اظهار داشت:  8کننده شماره  همچنین، شرکت

 و حوزه در را کشور کل پژوهش ورعیت و شود تشریل
 موردپژوهش که موروعاتي. سپس کند رصد دانشگاه

 تاریخ متخصص گروهي مثالً. شوند مشخص قرارگرفته
 در ها گروه این... و شناسي جامعه متخصص گروهي باشند،

 50 در مثالً که کنند تحقیق خودشان مرتبط موروعات مورد
 ات اق هایي پیشرفت چه و شده انجام کارهایي چه اخیر سال

 «.است؟ افتاده

 ها اعطای آزادی و استقالل عمل به دانشگاه 

کنندگان پژوهش، استقالل نهاد دانشگاهي،  از دیدگاه شرکت

آزادی عمل در انجام امور دانشگاهي و تمرکززدایي در 

عنوان سایر راهرارهای نهادی،  به توان را مي های علمي ارزیابي

 برار گرفت. گرایي علمي  جهت کاهش و رفع پدیده فرم

 که وقتي»اذعان داشت:  10کننده شماره  طور نمونه، شرکت به
 طریق از توانند مي دانشمندان شد فراهم دانشگاه استقالل

 فرایندهای از و کنند بازبیني را خودشان علمي، اجتماعات
 .«شود مي تمرکززدایي ارزیابي

 حل راه من نظر به»: نیز اظهار داشت 12کننده شماره  شرکت
 نهاد استقالل گرایي علمي  رفت از پدیده فرم  نخئت برای برون

 کلید دو این. است علمي افراد آکادمیک آزادی دوم و دانشگاه
 «.هئتند مئهله حل

 

 بحث -5
گرایي   حارر تالش شد عوامل مرتبط با پدیده فرم مقالهدر 

در نظام دانشگاهي کشور از ابعاد مختلف و نیز  علمي

رفت از این پدیده با نظر خبرگان و   راهرارهای برون

فناوری و نوآوری شناسایي شود. بر نظران حوزه علم،  صاحب

گیری پدیده فرم گرایي در   های پژوهش در شرل  اساس یافته

نظام دانشگاهي و پژوهشي کشور عوامل مختل ي اعم از 

اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و نهادی تأثیرگذارند که 

 پردازیم.  ها مي در ادامه به بررسي آن

ابهام در  های پژوهش حارر سه مؤل ه  یافته

گری مالي و   های اقتصادی، نقصان حمایت  گذاری  سیاست

زدگي   اقتصادی از پژوهش و مزایای اقتصادی کمي

های تشویقي را ازجمله عوامل اقتصادی مرتبط با   نامه  آیین

داند. همئو با این پژوهش   مي گرایي علمي  پدیده فرم

ناشي عوامل اقتصادی و مشرالت  [29]پورعزت و همراران 

از آن ازجمله احئاس ناامني شغلي و ثبات کاری و احئاس 

ترین دالیل سوء  عدم هویت اجتماعي اساتید را یري از مهم
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رفتارهای دانشگاهي و کاهش کی ي بروندادهای علمي 

تردید در   ها باید گ ت که بي  دانند. در تبیین این یافته  مي

های   یتوسعه کی ي تولیدات علمي ایران، توسعه همرار

کند که عوامل اقتصادی و   المللي نقش مهمي را ای ا مي بین

های مالي از پژوهش یري از موانع بزرگ این  حمایت عدم

هاست که پژوهش مهرآور گیلگو و   دست از همراری

مؤید این مطلب است که عوامل اقتصادی یري  [30]همراران 

ها ازجمله  المللي در دانشگاه از موانع کلیدی ارتباطات بین

های مطالعاتي، تبادل استاد و دانشجو، شرکت در   فرصت

 [31] زاده هاشم زعم حئیني . بهالمللي است های بین  همایش

عدم اختصاص بودجه الزم و کافي به آموزش و پژوهش در 

ها بدون توجه به میزان سودمندی   با بئیاری سازمان مقایئه

ها و تجاری شدن  ها و فشار ناشي از کمبود بودجه دانشگاه آن

آموزش، موجب تن دادن به پژوهش فروشي، ارائه نتایج طبق 

خوشایند کارفرماها، مدرک فروشي در سطوح و اشرال 

ساز   شک همه این عوامل زمینه  مختلف شده است. بي

است. در مورد عوامل اقتصادی فرتاش و  رایي علميگ  فرم

دارند که کمبود منابع مالي و   اذعان مي [32]خیاطیان یزدی 

ها  های دانشگاه  عالي یري از چالش   سازی آموزش  خصوصي

در توسعه علم و فناوری است و توسعه آموزش عالي در 

خصوص  توسعه برخالف سایر کشورها به کشورهای درحال

الت ترمیلي سرعت بئیار باالیي داشته و در تحصی

سازی آموزش عالي بدون کنترل کی یت همراه است   خصوصي

شود.   که تحت عنوان بازار مدرک دانشگاهي شناخته مي

ها نشان داده است فارغ از سایر عوامل،   همچنین پژوهش

کمبود منابع مالي و مشرالت اقتصادی از دالیل مهم جا ماندن 

گانه   ه جایگاه مناسب برای تعامالت سهکشور در نیل ب

دانشگاه، دولت و صنعت هئت که این امر در عدم ارتباط 

 .[33] خورد  دانشگاه و صنعت بیشتر به چشم مي

ها از دیگر عوامل  ای شدن دانشگاه  کئب شهرت و توده

در نظام دانشگاهي  گرایي علمي  شده در بحث فرم شناسایي

های کمي ارزیابي علم   شاخصکشور است. توجه صرف به 

در نظام دانشگاهي ایران منجر به ایجاد روحیه پوپولیئتي در 

که اغلب به دنبال  نحوی بین افراد دانشگاهي شده است، به

سازی شخصي و و برای برند ارتقاء هئتند تا کئب علم

کئب شهرت درصدد افزایش تعداد بروندادهای علمي خود با 

شان   های ارزیابي  باال بردن شاخصتمرکز بر تعدد مقاالت و 

ها، افزایش ظرفیت پذیرش  آیند. از طرفي تعدد دانشگاه  برمي

افزایش کمي تعداد دانشجویان که نمودی از  ها و در دانشگاه

ای شدن نظام دانشگاهي ایران است، زمینه الزم را برای   توده

افرادی که به دنبال کئب موقعیت شغلي مناسب درصدد 

ج علمي باالتر و یا کئب مدارک علمي در کئب مدار

بنابراین در نظام  کند   های مختلف هئتند، فراهم مي  رشته

ي فرم گرایي علمي افراد تحت تأثیر رفتار سازماني به دانشگاه

  های بقا هئتند تا شوق آموختن و خودشروفایي  دنبال ارزش

لذا این امر در کی یت آموزش و پژوهش اثرات مخرب  و

 ست.ا راستا هم [34]های همتي   داشت که با یافته خواهد

ازلحاظ عوامل فرهنگي، عدم پایبندی به اخالق پژوهشي در 

ترین عواملي که موجبات  عنوان یري از مهم پژوهش حارر به

در نظام دانشگاهي ایران را  گرایي علمي  ظهور پدیده فرم

ا یا منتشر کن ی»کند، شناخته شد. مصداق شعار   فراهم مي

، تالش افراد برای انتشار مقاله به هر نحو ممرن و «1بمیر

نامه و رساله،   اجبار دانشجو به انتشار مقاله مئتخرج از پایان

منظور بقا و ارتقا شغلي است که در راستای  مشترک با استاد به

علمي و درنتیجه فشار نظام  های ارزیابي اعضا هیهت  نظام

های ارزیابي   اه در نظامدانشگاهي برای کئب شهرت و جایگ

گیرد. این امر موجبات   مي   ها صورت المللي دانشگاه بین

کی یت و یا بروز سوء رفتارهای  های سطحي و بي  پژوهش

ناآگاهانه و  بعضاًپژوهشي دانشگاهیان را فراهم کرده است که 

های الزم و فقر فرهنگي نظام آموزش و   درنتیجه عدم آموزش

ها و  هداف دانشگاها کهپژوهش است. این در حالي است 

سازی دانش و   مراکز آموزش عالي افزایش دانش، تجاری

پژوهش، ارتباط آن با صنعت در بحث توسعه اقتصاد و 

بنیان هئت که برای رسیدن   های دانش  درنهایت ایجاد شرکت

 اخالقپژوهش و داشتن  باالیی یت به این اهداف نیاز به ک

طوری که در بنابراین همان  [35]است پژوهشگری 

  بالدیني [36]جمشیدی و همراراننظیر  های پیشین  پژوهش

پایبندی به اخالق پژوهش  ،شده نیز اشاره [37] 2و همراران

موجب پیشرفت صحیح پژوهشگران و تضمین کی یت 

 .شود  پژوهش و درنتیجه ارتقای آموزش عالي مي

                                                 
1 Publish or Perish 
2 Baldini  
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عوامل سیاسي با دو مؤل ه حاکمیت نگاه سیاسي به مئائل 

شده در اسناد  انداز ترسیم پژوهشي و دستیابي به چشم

پژوهش زعم خبرگان این  باالدستي ازجمله عواملي است که به

قلمداد  گرایي علمي  گیری فرم  ازجمله عوامل مرتبط با شرل

محوری مدرک تحصیلي برای    تردید فارغ از مالک  شود. بي  مي

ورود به عرصه سیاست و مداخله افراطي سیاست در 

روابط  محدود شدنها، مئائل سیاسي اخیر و  دانشگاه

یپلماسي گیری و توسعه د  المللي در ایران بر عدم شرل  بین

علم و فناوری تأثیر عمیقي داشته است. در پژوهش تئلیمي و 

نیز بر توسعه دیپلماسي علمي و عوامل و  [38]همراران 

ها در توسعه  راهرارهای آن و نیز استقالل مدیریتي دانشگاه

از طرفي اسناد باالدستي آرماني در  علم تأکید شده است.

دانش، مشرالت راستای عقب نماندن از دنیا در خلق 

های نامتناسب با همه   گذاری علم و فناوری، شاخص سیاست

های علمي، فقدان نظام جامع ارزیابي علم و فناوری و   حوزه

نیز عدم روزآمدسازی اسناد باالدستي و درنتیجه فشارهای 

ها دررسیدن به  های ارزیابي بر بدنه دانشگاه  ناشي از این نظام

رات مخرب بر توسعه و رشد کمي و شده، اث انداز تعیین  چشم

نیز  [39]کی ي علم در ایران دارد که نتایج بررسي جنوی 

های ارزیابي   ها و شاخص  حرایت از مئائل و مشرالت نظام

ها و   در اسناد باالدستي و عدم تناسب و یردستي در شاخص

 ها دارد. شده در آن هدف مطلوب تعیین

در  گرایي علمي  ده فرمعوامل نهادی بعد دیگری از ظهور پدی

نظام دانشگاهي کشور است. عدم پایبندی به اخالق پژوهش 

ها دارد.  ریشه در مشرالت ساختاری و بحران هویتي دانشگاه

سو و رعف و فقدان  ها از یک ای شدن دانشگاه  جایي که توده

ساالری در سطوح مختلف اعم از پذیرش دانشجویان  شایئته

علمي و نیز تصدی  ای هیهتتحصیالت ترمیلي، جذب اعض

های مدیریتي از سوی دیگر منجر به افت کی یت   پئت

که تعداد مقاالت داخلي  نحوی شود به  بروندادهای پژوهشي مي

های پژوهشي با ارقام باالی مدیران در  و خارجي و طرح

های اجرایي   رغم مئهولیت  دوران تصدی مدیریتي علي

کمي گرایي،  گرایي و مدرک . درنتیجه[31]شود   ازپیش مي بیش

های ارتقا در قالب و   نامه  قوانین سخت و دست و پاگیر و آیین

فرم مشخص منجر به تولید صرف مقاله بدون توجه به اصول 

شود و   اخالقي پژوهش و کاربردی و مئهله محور بودن آن مي

کند، نظام  ها سلب مي آزادی عمل علمي محققان را از آن

ید جدی تقلب و تولید آثار فاقد ارزش علمي کشور با تهد

ها  شود که در سایه فقدان استقالل مدیریتي، دانشگاه  مواجه مي

های     گیری مئتقل و مقتدرانه با بداخالقي  ناتوان از تصمیم

های این پژوهش،   دست هئتند. لذا بر اساس یافته علمي ازاین

ساختاری ها نیازمند بازاندیشي و اصالحات نهادی و  دانشگاه

های چوپاني و همراران   هئتند که این مورد با نتایج پژوهش

 سو است.  هم [40]

 

 گيري   نتيجه -6
های مختل ي در رنج است، که   نظام دانشگاهي کشور از جنبه

برانگیز آن نظام پژوهشي است که در    های مناقشه  یري از جنبه

د های اخیر از منظرهای مختلف موردبحث و انتقا  سال

قرارگرفته است. لذا آنچه در این پژوهش بدان پرداختیم 

و تبیین عوامل اثرگذار بر آن از دیدگان  گرایي علمي  فرم

نظران بوده است که عدم رفع آن تبعات  خبرگان و صاحب

تبع آن   ناپذیری را برای نظام دانشگاهي کشور و به  جبران

که  طور  جامعه باقي خواهد گذاشت. در سطح فردی همان

گرایي علمي منجر به رشد روحیه   پیشتر اشاره شد فرم

پوپولیئتي و برندسازی شخصي به جای رشد و بالندگي 

علمي و شوق آموختن و آموزش دادن خواهد شد. رقابت 

ناسالم بین جامعه دانشگاهي اعم از استاد و دانشجو برای 

افزایش تعداد مقاالت هر چند سطحي و فاقد هرگونه نوآوری 

هایي در سطح داوری و تالش برای افزایش   گری  ا البيو ب

تعداد استنادات از طریق خوداستنادی یا از طریق دوستان و 

همراران باعث افول اخالق پژوهش و تعهد علمي در جامعه 

گرایي با اسم رشد   دانشگاهي خواهد شد. این شرل از فرم

یات شود، بلره تالش نشر  علمي صرفاً به افراد محدود نمي

المللي و در ادامه کئب   های بین  علمي برای کئب نمایه

گرایي است،   رریب تأثیر باالتر نیز صورت دیگری از این فرم

که باعث شده تا بئیاری از نشریات پذیرش مقاالت را منوط 

به استناد مقاالت آن مجله کرده که نمودی نیز از سوء 

های   یگاهرفتارهای علمي است که در نهایت با بررسي پا

استنادی منجر به کاهش درجه علمي مجله خواهد شد. در 

گرایي علمي در امان   سطح دانشگاهي نیز از تبعات فرم

ها به کئب جایگاه   نخواهیم بود. نمونه بارز آن اصرار دانشگاه
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المللي است. اگر صادق باشیم رشد همه   های بین  بندی  در رتبه

های   بندی  های رتبه  از شاخصجانبه و ارتقاء رتبه در هر یک 

ها به خودی خود بد نیئت، ولي متأس انه کشورهای   دانشگاه

در حال توسعه همچون ایران کئب جایگاه و رتبه در 

اند و در واقع   ترین زمان ممرن را مبنا و هدف قرار داده  کوتاه

تواند   اند که مي  ها را به کار بئته  تعری ي نادرست از شاخص

ها وارد است، عدم   بندی  شد. نقدی که بر این رتبهمخرب با

به این دلیل که کی یت آموزش  توجه به بحث آموزش است،

ها نیئت و موجب   قابل سنجش و ارزیابي برای این پایگاه

تمرکز بر بروندادهای پژوهشي و البته ارتباط با صنعت و 

های ما صرفا   جامعه شده است و اگر قرار باشد دانشگاه

ایش تولیدات علمي را دنبال کنند دچار رشد تک ساحتي و افز

های خود   تضعیف روز به روز امر آموزش شده و از آرمان

دورتر خواهند شد. در سطح جامعه نیز ما با مئائل و 

ها اغلب   های متعددی روبرو هئتیم که فائق آمدن بر آن  بحران

ور همه ط  طلبد تا به  ای متخصصان را مي  همراری بین رشته

جانبه مورد بحث و بررسي واقع شود. ولي متأس انه به دلیل 

های ارزیابي اعضای هیهت علمي برای مشارکت در   اینره نظام

موروعاتي خارج از حیطه کاری و تخصصي افراد امتیازی 

قائل نیئتند و یا این امتیاز بئیار اندک است، افراد به تأسي از 

برای همراری علمي در مباحث های ارتقاء تمایلي   نامه  آیین

ای را ندارند و متأس انه تبعات حاصل از آن متوجه   رشته  میان

های اجتماعي خواهد   عموم جامعه و عدم رفع کامل بحران

گرایي علمي در سطوح مختلف افراد،   شد  چرا که تأثیر فرم

دانشگاه و جامعه به هم گره خورده و اثر متقابل بر هم دارند 

د شومي اشينل آکادمیک که از ابعاد مختل ي و این معض

رفت از آن   کارگیری راهبردهای مختل ي برای برون مئتلزم به

است اعم از راهبردهای مدیریتي، فرهنگي، اقتصادی و 

اخالقي. در پژوهش حارر ما به دنبال شناسایي راهرارها 

عنوان  ایم که در ادامه به  نظر خبرگان نیز بوده ازنقطه

 شود:  ی سیاستي برگرفته از این پژوهش ارائه ميها شنهادیپ

: درنتیجه وابئتگي نظام آموزش عالي و راهكارهاي نهادي

ها به بودجه دولتي، حضور دولت در  متعاقب آن دانشگاه

تر شده و آزادی و استقالل   های مدیریتي دانشگاه پررنگ    بخش

ء دانشگاه در مدیریت امور ازجمله مبارزه با انوا  سو

شود و درنتیجه   تر مي  رعیف روز روزبههای آکادمیک   رفتاری

ها،  پذیری دانشگاه  با کاهش وظی ه پاسخگویي و مئهولیت

مئائل و مشرالت مدیریتي بیشتر از قبل خواهد شد. براین 

ها با تأکید بر اعطای  شود هویت دانشگاه  اساس، پیشنهاد مي

شود. همچنین آزادی و استقالل عمل دانشگاه بازتعریف 

و  های علم و فناوری  با بازنگری در سیاست شود  پیشنهاد مي

نظام جامع پایش و ارزیابي کشور، نظام ارزشیابي علمي چه 

های بروندادهای علمي   در سطح فردی، سازماني و نیز محمل

ازجمله نشریات اصالح شود. در این راستا بایئتي ت اوت 

حوزه علوم انئاني با های مختلف بخصوص   ماهوی حوزه

ها همچون علوم پایه مدنظر قرار گیرد. چراکه   سایر حوزه

سنجي و ارزشیابي علم، در علوم انئاني   زعم متخصصان علم به

گیرند و در   ها به خودی خود استناد نمي  بئیاری از حوزه

1عمر ها نیمه  مقابل بئیاری از رشته
کوتاهي دارند یعني  

کشد نیمي از آن رشته علمي از بین   زماني که طول مي مدت

شود. لذا مقاله نوشتن و   برود و نیاز به روزآمدسازی مي

شود که نتیجه آن باال   ها موردنیاز مي  خوانده شدن در آن رشته

های مربوط به نویئندگان   تبع آن شاخص رفتن نرخ استناد و به

است. لذا مبنا قرار دادن کمي تعداد  2همچون شاخص هرش

یرئان و در  صورت بهالمللي   تعداد مقاالت بین هم آنالت مقا

تواند مالک ارزیابي   ها نمي  چارچوبي بئته برای همه رشته

صحیحي قلمداد شود. مضاف بر اینره در سطح جهاني 

های ارزیابي، مدام در حال اصالح و روزآمد شدن و   شاخص

های قبلي همچون شاخص هرش است،   رفع معایب شاخص

های ارتقاء اساتید مدنظر   نامه  یئتي در به روزرساني آیینکه با

گذاران باشد. این مورد در بحث تعداد نشریت علمي   سیاست

توان انتظار داشت   با رریب تأثیر باال نیز اثرگذار است و نمي

ها تعداد مشخصي نشریات علمي با   که در تمامي حوزه

جامع علمي کشور در نقشه  نرهیکما ارریب تأثیر باال داشت، 

بدون  3نقطه هدف، داشتن نشریاتي با رریب تأثیر باالی 

شود   بنابراین پیشنهاد مي  ستا ها  توجه به ماهیت حوزه

گذاران عرصه علم و فناوری رمن   گیرندگان و سیاست  تصمیم

اسناد های مرتبط با علم و فناوری در     روزآمدسازی شاخص

علمي  نامه ارتقاء اعضای هیهت  و اصالح آیین ي کشورباالدست

های علمي فشار ناشي از انتشار متعدد مقاالت   متناسب با رشته

                                                 
1 Half-life 
2 H-Index 
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غیرکاربردی و معضالت اخالقي منتج از آن را از دوش جامعه 

علمي بردارند. پیشنهاد دیگر در بعد نهادی این است که با 

ایجاد نظام ملي ارزیابي اثربخشي علم، فناوری و نوآوری از 

گذار در پایش و ارزیابي   ها و نهادهای سیاست  زمانتعدد سا

های این امر   علم و فناوری و موازی کاری و تنو  شاخص

 کاسته شود.

شود برای   : پیشنهاد مياجتماعی –راهكارهاي فرهنگی 

ها تمهیدات بنیادین اندیشیده شود.  تحول فرهنگي در دانشگاه

نگرش نئبت به معیارهای موفقیت افراد  رییبا تغدر این راستا، 

طلبي و برند سازی شخصي با افزایش   در جامعه، حس شهرت

شود. از   گرایي کنترل مي  کمي بروندادهای علمي و مدرک

سوی دیگر، ناآگاهي از اصول اخالق پژوهش و نبود قوانین 

های علمي است   رفتاری  ساز تقلب و کج  کافي و ش اف زمینه

های مئتمر و کارآمد اخالق   شود با آموزش  مي که پیشنهاد

ها و  ای بخصوص توسط اساتید در دانشگاه  علمي و حرفه

سازی در مورد پیامدهای ناشي از عدم رعایت آن و   آگاه

های فرهنگ آکادمیک   برخورد قاطع با خاطیان امر زمینه

 تقویت شود.

صنعت نظر به ارتباط بین دانشگاه و  :راهكارهاي اقتصادي

عنوان عامل رشد و شروفایي فناوری و نوآوری، پیشنهاد  به

شود با ایجاد اقتصاد رقابتي و تقویت ارتباط و همراری   مي

های رشد و توسعه علم، فناوری و   دانشگاه با صنعت زمینه

های بئیاری در این راه   نوآوری فراهم شود. هرچند تالش

رسیدن به نتیجه رسد برای  صورت گرفته است ولي به نظر مي

گذاری کالن ملي هئتیم تا رمن ارائه  مطلوب نیازمند سیاست

راهبردها و رمانت اجرایي برای اجرای قوانین، متولیان اصلي 

ارتباط دانشگاه و صنعت نیز مشخص شود. در این مئیر نقش 

های راهبردی و کالن برای فائق آمدن بر   دولت و سیاست

 بئیار حائز اهمیت است.کمبود منابع و مئائل اقتصادی 
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