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  پيشگفتار
                 انـداز ايـران                               شـده در سـند چـشم                            ي آرماني طراحـي     ها         سياست       مطابق  

               ينـده جامعـه                 اقتـصاد و آ  ،                                    و راهبردهاي رهبر معظم انقالب اسالمي     1404
                    بـر ايـن اسـاس        .      شـود                                                          ايران بايد بر محور دانايي و دانش تنظيم و مبتني           

                         ي گـسترده، حركـت در        ها         پژوهش                                      گسترش رويه تحقيق و پژوهش، انجام       
                                                                           مرزهاي دانش و توليد انبوه علم استراتژي بنيادين حركت كشور به سمت            

          ارشـد                              در حقيقت از نگاه مديريت      .    آيد                    اي به شمار مي                         تحقق اهداف توسعه  
      هـاي                                                               محوري و دانايي مالك ستاره راهنمـاي حركـت دسـتگاه                       كشور علم 

                                                                  آيد و البته اتخاذ اين رويكـرد بـا توجـه بـه مجموعـه                                       اجرايي به شمار مي   
                    چراكه برخورداري    ؛   رسد                                  منطقي و صحيح به نظر مي          ً كامالً              تحوالت جهاني   

                         حـل مـشكالت و حركـت               كليـد    ،           هاي جديد                  ها و انديشه              ، نظريه   ها       روش    از  
     كـه                   باشد و ازآنجـا        ها مي                                           ريع به سمت رفع تهديدات و استفاده از فرصت  س

          اند ضرورت       كرده                                                             رقبا و حريفان و ساير ممالك نيز به اين مهم عطف توجه           
              محـوري بـه                                       هاي تحقق اسـتراتژي دانـايي                                            توجه به توليد علم و اين زمينه      

   .   شود              شدت احساس مي
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     و      هـا         ژوهش   پـ                                                             ناگفته پيداسـت كـه فراينـد توليـدمحوري و گـسترش             
                                        هاي مختلف علوم تنها با عنايت بـه                                                  تحقيقات بنيادين و كاربردي در حوزه     

                                             ها، بـسترها و عـواملي مـؤثر بـر آن                          گيري زمينه                             شرايط موجده آن و شكل    
                  تـوان توقـع و                    هـا نمـي                                                          پذير خواهد بود و بـدون تحقـق ايـن زمينـه                    امكان

  ز        يكـي ا   .                                                                      انتظاري بـراي گـسترش علـم و انجـام مطالعـات علمـي داشـت              
                                      هـاي مـؤثر بـراي تحقـق اسـتراتژي                                        بسترها و نمادهـا و جايگـاه        ترين       مهم

                  چراكـه توليـد    ؛    باشد               پژوهشي مي  -                 و مراكز علمي     ها           دانشگاه       محوري            دانايي
                                                                               علم در بطن نهاد دانشگاه و آموزش عالي و توسط اسـاتيد و پژوهـشگران               

                       در حقيقت بار اصلي در     .    شود                      تخصصي محقق مي   –                       حاضر در مراكز علمي     
                                                                       راي استراتژي توليد علم به عهده و بر دوش نظـام علمـي و دانـشگاهي          اج

                                                                                 كشور به ويژه دانشگاهيان و اساتيد است و تنها در پرتو فعاليت گسترده و              
                                                      جويانه اسـتادان و دانـشجويان تحـصيالت تكميلـي                              جانبه و مشاركت         همه

       آوري و                                                                  تـوان در انتظـار بـه بـار نشـستن درخـت علـم و فـن                             است كه مي  
                هـاي حاكميـت                                            بدين منظور و براي بررسي زمينـه        .             ر كشور بود          پژوهش د 

                                          ها و شرايط و متغيرهـاي مـؤثر بـر                                                         رويكرد توليد علم و نيز تأمل در زمينه       
                                                        تحقيقات استراتژيك از ابتداي سال جاري به انجام                 پژوهشكده   ،          توليد علم 
                                                                   و تحقيقات مختلفي همت گماشت و از پژوهـشگران و اسـاتيد               ها         پژوهش

                     د كـه خوشـبختانه         كـر                                       ن زمينه درخواست همكاري و مشاركت                   فعال در اي  
                                                                     ها به نتيجه رسيد كه بخشي از آن در قالب پژوهـشنامه حاضـر                          اين تالش 

    .              ارائه شده است
                      ً                                                     در اين پژوهشنامه عمدتاً به مسائل، شرايط و ملزومات توليد علم كـه             

  .                   شود توجه شده اسـت                                                      به نظام دانشگاهي و آموزش عالي كشور مربوط مي        
                                    شناختي و مديريتي مـورد بررسـي                                               اين مسئله از زواياي مختلف جامعه         در  
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                     شـده بتواننـد در                                                      اميد آنكه اين اقدامات و مقـاالت ارائـه          .                 قرار گرفته است  
  .                                                                              زمينه شناسايي مشكالت و ارائه راهبردهاي مؤثر بر حل آنها مؤثر باشـند            

  ت                     زاده كـه مـسئولي                                          م از زحمات آقاي حميـد شـفيع        ي   دان                      در پايان الزم مي   
                                                        سازي مجموعه مقاالت اين پژوهـشنامه را بـه عهـده                                 گردآوري و هماهنگ  

                                                           و از كليـه محققـان ارجمنـدي كـه بـا ارائـه                          ي نمـاييم                  داشتند سپاسگزار 
ـ                                                            هايشان بر محتوا و غناي مطالب ايـن مجموعـه مـساعدت نمو                ديدگاه   د     دن

   .    كنيم         تشكر مي
 ي فرهنگي و اجتماعيها پژوهشگروه 

  
  





   نهادهاي علمي با نهاد سياست و اقتصادي فيمابينها چالشبررسي 
  *دكتر ثريا معمار

       چكيده
                                   هـاي اجرايـي چـون مـشاور و                                                   حضور روز افزون دانشمندان در سـمت      

                          تحقيقـات علمـي بـسوي            گيري                      ي مختلف و جهت     ها          سازمان             پژوهشگر در   
                                                                        اهداف سياسي، نظامي، اقتصادي موجب تغيير نقـش سـنتي دانـشمندان            

                                   ي علمـي و وابـستگي بـيش از             هـا           فعاليت   ر   د       گرايي                روند حرفه   .         شده است 
                                                                         پيش علوم براي رشد و شكوفايي به حكومت، موجب وابـستگي نهادهـاي             

         اي سياسي                                    اين وابستگي علم را تبديل به پديده  .                      علمي به دولت شده است 
   از   .                                                                            كرده است و آثار نامطلوبي را بر نهادهاي علمي بر جاي گذاشته اسـت             

                   از آنجـايي كـه       .                            نهادهـاي علمـي اسـت                                 اين آثار تهديد استقالل        ترين       مهم
        كننــد،                                                                  نهادهــاي علمــي از هنجارهــاي درون گروهــي خــود پيــروي مــي 

                                                              تحقيقات علمي بسوي اهـداف سياسـي، نظـامي و اقتـصادي                  گيري         جهت
          ي دولـت       هـا          سياست  .     گيرد                                                      اغلب اوقات با اين هنجارها در تعارض قرار مي        

                                                                                                        
   .                    شناسي دانشگاه اصفهان                          عضو هيأت علمي گروه جامعه  *
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                    ه پـايين تبعيـت                                                               محور گسترش علم كه از استراتژي گسترش علم از باال ب          
  و        انـد                         كـه زود بـازده           انـد                                                       كنند تنها به رشد علوم و فنوني كمك كـرده               مي

                          تعيـين خطـوط كلـي            ً معموالً  .                                            كاربرد فوري براي اهداف خاص آنان دارند      
                            ، تعيين مقررات مربوط بـه      ها           دانشگاه                            ي نهادهاي علمي از جمله        ها         سياست

  .   ست  ها        دولت    ده                                                             پرداخت هزينه ها، شهريه ها، مواد و موضوعات درسي بعه         
  .                                                                             اين امر در درازمدت استقالل نهادهاي علمي را به مخاطره انداخته اسـت            

         شناسـان             جامعـه   .     گيرد                                                    در چنين شرايطي علم در خدمت سياست قرار مي        
                                                                                    علم با طرح ايده سياست در خـدمت علـم و تفكيـك آن از ايـده علـم در                    

  ل                                                                          خدمت سياست، نظريه دولت علمي را به عنوان پاسـخي بـراي اسـتقال              
                                      در اين ديدگاه منظور از استقالل نهادهاي   .                            نهادهاي علمي مطرح كرده اند 

  .                           بـراي دانـشمندان اسـت             گيـري                                            علمي حفظ توان سياستگذاري و تصميم     
                                                                         دانشمندان از حكومت انتظار دارند، درصدي از بودجه تحقيقاتي متناسب          

               عــالوه بــر آن   .                       كننــد، تخــصيص يابــد                                        بــا شــرايطي كــه آنــان تعيــين مــي
                                                                    ان از حكومت انتظـار دارنـد آزادي سياسـي شـان بـراي بحـث و                  دانشمند

    .                            گفتگوي آزادانه علمي حفظ شود

              واژگان كليدي
    .                                               ي علمي، نهاد سياست، نهاد اقتصاد و وابستگي علمي  ها      چالش
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       مقدمه
                                                                        رابطه ميان نهادهاي علمي با نهادهاي سياسي و اقتصادي باعث تغيير           

                           در گذشته اين بـاور در        .    است                                           و دگرگوني در نقش سنتي دانشمندان شده        
          و تنهـا          انـد                                                                       ميان نهادهاي علمي رايج بود كه دانشمندان افراد غير سياسي         

                                            از سياسـت زدگـي و اقتـصاد زدگـي            د                                           در مقابل علـم تعهـد دارنـد و بايـ          
                                      هنجارهاي درون نهادهاي علمي بـشدت        .                      ي علمي اجتناب كنند     ها          فعاليت

            سـازمان    ل              رفـي و شـك     ط                                                        بر چهار محور اصلي اشتراكيت، عام گرايـي، بـي         
                                                                               يافته تأكيد داشتند اما در حال حاضر با وقوع تغييرات گوناگون در عرصه             

                                               ي جديدي براي نهادهاي علمي بوجـود آمـده           ها        چالش                   اقتصاد و سياست،    
                                                                         اكنون نهادهاي علمي در ارتباط تنگاتنگي با اقتصاد و سياست قـرار              .    است
  ي     هـا           فعاليـت             زير دامنـه                                                 و اين ارتباطات اجتناب ناپـذير، بـه نـاگ             اند           گرفته

                                                  تر و از سوي ديگـر دچـار محـدوديت سـاخته                                           علمي را از يك سو گسترده     
                                                                      مقوله علم در خدمت سياست و سياسـت در خـدمت علـم در ايـن                  .    است

                                                  حضور روز افزون دانـشمندان در صـنعت باعـث            .                        شرايط بوجود آمده است   
                هـاي فنـي و                                                                 شده است نهادهاي علمي سعي كنند كارآمدي و توانمنـدي         

                                                                                        علمي خـود را بـه نهادهـاي ديگـر جامعـه ارائـه دهنـد و از سـوي ديگـر                     
                                     كوشـند دانـشمندان را در خـدمت                                                   نهادهايي چون اقتصاد و سياسـت مـي       

                                                                           اهداف خاص خود قرار داده و نحوه انجام تحقيقات، موضوعات تحقيقـاتي            
                               در حال حاضر چالش اصـلي و         .                                             و روش تحقيقاتي را تحت تأثير قرار دهند       

                                                         اي نهادهاي علمي چگونگي تنظيم رابطه ميان نهادهـاي                        مساله حساس بر  
                      اي كه اسـتقالل علمـي                                                 علمي با نهادهاي سياسي و اقتصادي است به گونه 

    .                     نهادهاي علمي حفظ شود
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                               شناسـان علـم بـه بررسـي                          هـاي جامعـه                                           اين مقاله با تأكيد بـر نظريـه       
    .       پردازد                                        و ديدگاههاي گوناگون در اين ارتباط مي  ها      چالش

    له       طرح مسأ  - 1
                                                                         امروزه نهادهاي علمي بيش از پيش به نهادهاي سياسـي و اقتـصادي              

                                    در تـدوين اهـداف و گـسترش           ها         حكومت               در حال حاضر      .                 وابسته شده اند  
                                                                          تحقيقات علمي و تأمين تجهيزات و امكانات جهت انجام تحقيقات علمـي            

                                                   ايـن امـر باعـث شـده اسـت حكومـت هـا،                .       كننـد                            نقش موثري ايفاء مـي    
                        ي علمـي و تكنولـوژيكي       هـا           فعاليـت                 راي رشد و توسعه      اي ب                  مسئوليت ويژه 

          اي بوسيله                             اي دانشمندان بطور فزاينده                                            پيدا كنند و پايگاه اقتصادي و حرفه      
               شـكل داده        هـا            حكومـت                                               تصميمات مبتني بر مالحظات سياسي از سـوي         

     بـه    .               ابزاري است       ً اساساً                             حمايت از تحقيقات علمي        ها         حكومت         در نزد     .    شود
                                                     علمي، منبعـي اساسـي و پايـه بـراي دسـتيابي بـه                              اين معنا كه تحقيقات    

                            كنترل زيـادي را بـر         ها         حكومت  .    شود                                       تكنولوژي صنعتي و نظامي تلقي مي     
         اين امر    .     كنند                                                             نهادهاي علمي جهت برآورده شدن نيازهاي خود اعمال مي        

                                 توجـه مـنظم بـه آمـوزش و           .                                              باعث شده است مديريت علمي تغييـر يابـد        
                                    ش سنتي نسبت به نقش دانـشمندان                                         تربيت دانشمندان موجب تغيير نگر    

                                                                                و تغيير در نحوه ارتباط نهادهاي علمي بـا نهادهـاي سياسـي و اقتـصادي              
        كردنـد                                                         در گذشته نهادهاي علمي به پرورش نخبگاني اقدام مي        .         شده است 

                                از ديـدگاه آنـان دانـشمند         .                 ي علمي بودنـد     ها          فعاليت                     كه عالقمند و عاشق     
                               علم بـراي علـم متعهـد                                   به كسب دانش و جستجوي                    ً    كسي بود كه شخصاً   

                                                                         دانشمندان بايد بيشتر به تحقيقات علمي رغبت نـشان دهنـد و بـا                .    است
                                                                            هدف دنبال كردن حقيقت از طريق بررسـي تحقيقـات تجربـي و كـاربرد               
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                                                                        منطق از مالحظات ايدئولوژيك حزبـي، مـذهبي، امتيـازات خـاص مـادي           
      د از                                                              از سوي ديگر نهادهاي علمي نيز با حفـظ اسـتقالل خـو              .            پرهيز كنند 

                                                                                   نهادهاي سياسي و اقتصادي، اجازه دخالت بـه سـاير نهادهـا را در انجـام                
     از     هـا            حكومـت                                      اما با گسترش اسـتفاده ابـزاري          .      دادند                      تحقيقات علمي نمي  

  ي     هـا         چـالش                        هـاي تحقيقـات علمـي                                            علوم و فنون مختلف و تأمين هزينـه      
                              از يك سو، نهادهاي علمي بـراي    .                                   جديدي براي نهادهاي علمي بوجود آمد 

   از   و           هـستند      هـا          حكومـت                                             د و شكوفايي خود نيازمند ارتباط با صنايع و     رش
                                                                           سوي ديگر در جريان اين ارتباط نقش دانشمندان و نهادهاي علمي تغيير            

                  و يـا كـاربرد            انـد                                                      اين امر باعث شده است علومي كه دير بازده          .          كرده است 
                ايـدئولوژيك   -                               شـان بـا اهـداف سياسـي                                              فوري ندارند و يا نتايج تحقيقات     

      شـان                                        مهري واقع شده و نتايج تحقيقـات                                   همراه نيست، مورد بي      ها        كومت ح
    .                   آزادانه منتشر نشود

                                                               نهادهاي علمي را با مسأله استقالل و يا ارتباط نهادهـاي           ها        چالش     اين  
                                 هـدف از ايـن مقالـه ضـمن           .                                             علمي با سياست و اقتصاد مواجه كرده است       

                     يه دولت علمي بـه                                                            بررسي ديدگاههاي گوناگون در اين ارتباط، معرفي نظر       
                                                                           عنوان پاسخي به چالش ارتباط يا استقالل نهادهاي علمي از نهاد سياست            

    .             و اقتصاد است

        ي علمي  ها        فعاليت       اي شدن              فرايند حرفه  - 2
  .  د   شـ          آغاز     18                                ي علمي از انقالب صنعتي قرن         ها          فعاليت         اي شدن           حرفه

                                                          هاي علمـي در گروههـاي شـغلي از يكـديگر تفكيـك                                     در اين دوران رشته   
                          هـاي سـازماني مـشغول                                                  در حال حاضر بيشتر دانشمندان در پست        .  د   شدن

                                                             حرفه علمي نتيجه پيچيدگي نظـام تقـسيم كـار و رشـد               .              فعاليت هستند 



16 1(هاي توليد علم   چالش( 

  

                                                           ي علمي بوروكراتيك است كـه بـراي نقـش خـالق دانـشمندان         ها          سازمان
                                           همچنانكه در ساير حرف نوعي نظارت شغلي         .                         اهميت خاصي قائل هستند   

                                                          ر علـم نيـز مـستلزم نـوعي اعمـال نظـارت بـر                د         گرايـي                        وجود دارد، حرفه  
                                                                              همكاران دانشگاهي است كه در آن توليد كننـده علـم، نيازهـاي مـصرف               

   در          گرايـي           حرفه  .    كند                                            هاي برآورده شدن نيازها را تعريف مي                        كننده و شيوه  
                                                                  آيد كه روابط توليد كننده و مصرف كننده بـا اسـتفاده از                                جايي بوجود مي  

  .      شـود                                       تدار شغلي، بطور مـداوم كنتـرل مـي                                 چارچوب نهادهاي مبتني بر اق    
                                            ها چون پزشكي، حقـوق و مهندسـي داراي                                            بنابراين علم مثل بيشتر حرفه    

   . )Jagetenberg: 1983, 45 (                    ي اساسي اجتماعي است   ها       ويژگي
   ؛                                                                        اما بعضي از تحليل گران شك دارند كه علم يك حرفه واقعـي اسـت              

          بطور مثال   .          وجود دارد                اي در كار علمي                  ي غير حرفه    ها         ويژگي                زيرا برخي از    
                                                                           يك حرفه هدفش كاربرد دانش در كوتاه مدت است در حـالي كـه هـدف                
                                                                           علـم افـزايش دانـش در دراز مـدت اســت بـه عـالوه حرفـه علمـي فاقــد         

    .          ي زير است  ها       ويژگي
       بـين مـشتري و     )                    چهـره بـه چهـره     (                        ارتباط شخص با شـخص                

   .   اي      حرفه

   ادن به               اي، اجازه د                     به مراجع حرفه        گيري                        تفويض قدرت تصميم        
              هـاي آن در                                              اي براي تعريف مـشكالت و راه حـل                       مراجع حرفه 

   .        هاي خاص                                    پاسخ به توصيف مراجع از گاليه و شكوه

          هـا                                                                دانش مهارتي و دوره كاري، ويژگي آخري براي همه حرفه     
                                                             با افزايش پيچيدگي زندگي اجتماعي، نظام سنتي، اجتمـاعي         

    . )Cannavo: 1990, 52 (                   در معرض نابودي است 
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ــاريخي در توســعه          صــورت       در هــر                                                       چنــد عامــل در فراگــرد خــاص ت
     :                          در علم نقش جدي داشته است      گرايي       حرفه

  .                    در توليد دانشمندان  ها         دانشگاه           افزايش نقش   . 1

                                                     هاي علمي به عنـوان نيـروي توليـدي در بخـش                           ادغام رشته   . 2
   .                           صنعتي و نظامي كشورهاي غربي

      هـا           انشگاه د         اگر چه     .   ست  ها           دانشگاه                                    بطور سنتي جايگاه حرفه علمي در       
                                                                               انحصار آموزش علمي را به تنهايي در دست ندارند اما در استاندارد كردن             

                كنند همچنـان                                                             و تمركز بخشيدن به آموزش علمي نقش اساسي بازي مي         
           توليـد                                                  استاندارد كردن و متمركز كـردن توليـد         :   كند                       كه الرسون بيان مي   

       دهي و                                                                        كنندگان يك گام ضروري براي هر گروه شغلي است تا بـه سـازمان             
    .                                  كنترل بازار رقابتي توليد دست يابد

                                                                            دانشگاه به عنوان يك نيروي توليدي دو نقش مهم و حيـاتي را بـراي               
    :                      اي علم فراهم كرده است                  توسعه ماهيت حرفه

   .                        انحصار شناخت در دانشگاه  . 1

   .                                       دستيابي به بازار جهت عرضه توليدات علمي  . 2

   ها                      ده علم در رشته                                              براي تعيين الگوهاي شناختي نهادينه ش        ها           دانشگاه
   . )Jagetenberg, op.cit: 45 (                         هاي گوناگون علمي مسؤولند         و تخصص

    :     كنند                                         سه نقش اصلي را در نظام نوآوري بازي مي  ها         دانشگاه
               ست و نتـايج      ها           دانشگاه                                         فراگردهاي كلي تحقيقات علمي به عهده         :    اول

    .      گذارد                                                تحقيقات آنها در دراز مدت بر صنعت فناوري اثر مي
                                        كننـد كـه مـستقيما بـراي توسـعه                                    دانشي را توليد مي      ها         نشگاه  دا  :    دوم

    .                       صنعتي قابل استفاده است
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      هـاي                              كنند كه براي نـوآوري                           هايي را توليد مي               خروجي   ها           دانشگاه  :    سوم
                                                از سوي ديگر وظيفه توليد سرمايه انساني هم          .   ند   هست                   صنعتي بسيار مهم    

  و      اند            ل شده                                                            از طريق آموزش دانشجويان كه به محققان بخش صنعت تبدي         
                                   بطـرف موسـسات صـنعتي بـر             هـا            دانشگاه                                هم از طريق تحرك پرسنلي از       

   . )Schartinger: 2002, 303 (                 عهده دانشگاه است 
         ها منفك                                                  اي شدن علم، نقش دانشمندان از ساير نقش                          در جريان حرفه  

                                        باكس و كات گـروف در كتـاب خـود            .    شود                                 شده و بطور مستقل مطرح مي     
                                       سه نوع نقـش علمـي را از هـم جـدا      »   معه                علم، صنعت و جا   «            تحت عنوان   

                                                                    نقش آكادميـك، نقـش دانـشمند صـنعتي در مراكـز تحقيـق و                 .          كرده اند 
    .              و نقش سازماني  ) R&D (      توسعه 

ــاي نقــش آموزشــي و پژوهــشي در    ــك، ايف                                                                    منظــور از نقــش آكادمي
                                                              ست، هدف و وظيفه اين گروه از دانشمندان توسعه دانش نظري           ها           دانشگاه

                                                  تي، ايفاي نقش در واحدهاي تحقيـق و توسـعه                             منظور از نقش صنع     .    است
                                                   محل اصلي اشتغال اين گروه مراكـز و موسـسات            .                   موسسات صنعتي است  

         بـراي      هـا          مهـارت                                             وظيفه اصلي آنها كـاربرد دانـش علمـي و         .           صنعتي است 
                                                                         توسعه محصوالت قابل فروش و عرضه به لحاظ كيفيـت، حجـم و قيمـت               

                                نقـش سـازماني، فعاليـت در                  منظور از     .                                      است كه قابل رقابت در بازار باشد      
                                       ي متنـوع دولتـي و غيـر دولتـي              هـا           سازمان      ريزي                              كارهاي ستادي و برنامه   

    ).  23  ـ    131  :     1374  :        الريجاني (    است 
      هـاي           نقـش       بندي                                                           باكس و گات گروف در اين كتاب عالوه بر طرح نوع          

                               به نظر آنها بر اساس رعايت        .       پردازد                 دانشمندان مي       بندي                          علمي به ارائه نوع   
          دانـشمند    :                                              ماع علمي سه نوع دانشمند قابل تشخيص است                    هنجارهاي اجت 

      گــرا                  دانــشمند عــام  .                      و دانــشمند ســازماني      گــرا                    دانــشمند خــاص      گــرا،       عــام
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         طرفي، شك                      ، نظير اشتراكيت، بي   ُ  مرتُني                            دانشمندي است كه به هنجارهاي 
                                            متعهد بوده و عالقه و پايبندي زيادي نسبت بـه        گرايي                          سازمان يافته و عام   
                   از ميان هنجارهاي        گرا                  دانشمند خاص   .    دهد               د نشان مي                      اين هنجارها از خو   

                                            طرفي، شك سازمان يافته متعهد است امـا                                     نسبت به هنجارهاي بي       ُ  مرتُني
                              احـساس تعهـد و پايبنـدي                گرايـي                                             نسبت به هنجارهاي اشتراكيت و عـام      

                          كـدام از ايـن هنجارهـا                       نـسبت بـه هـيچ         گـرا                          كند و دانشمند سـازمان        نمي
               ي علمـي او را      هـا           فعاليـت                 سـازماني جهـت                                  احساس تعهد نكرده و اهـداف      

     . )   132   :    همان (    كند           تعيين مي
            هاي جديـد                                         ي علمي باعث بوجود آمدن مديريت       ها          فعاليت       گرايي          حرفه

                                                     مـديريت علمـي جديـد بـا توجـه مـنظم بـه                .                          علمي در جامعه شده است    
                                                                           آموزش و تربيت دانشمندان به عنوان محقق باعث تغييـر نگـرش سـنتي              

    .       ده است                     نسبت به نقش دانشمند ش
     شوند                 اي تلقي مي                                                         در جهان كنوني دانشمندان به عنوان محققان حرفه       

                                در ديـدگاه سـنتي دانـشمند         .                                             تا يك فرد عالقمند و عاشق فعاليت علمـي        
                                                                      به كسب دانش و جستجوي دانش بـراي دانـش متعهـد اسـت در                    ً شخصاً

                                                                  حالي كه مديريت علمي جديد نيازمند كادرهايي براي فعاليت علمي است    
         در مـدل    .    شود                                              دانشمندان و مهندسان با كيفيت باالي علمي مي         كه شامل 

                                         اي از هنجارهايي كه مرتن پيشنهاد داده بود              با مجموعه د               آكادميك فرد باي
                                                                  محقق در صورت همنوايي با اين دسته از هنجارهـا پـاداش             1 .           همنوا باشد 
                                                                اما در مدل جديد تحقيـق و توسـعه، علـم يـك فعاليـت                 .    كند              دريافت مي 

                                                                                                        
              طرفـي و شـك                               گرايـي، اشـتراكيت، بـي                     كلمات عام                    ناميد كه از اول            مي Cudos              مخفف آن را    . 1

   .                        سازمان يافته اخذ شده است
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                                 اي از قواعـد شـامل تجـاري                                             ان يافته است كه داراي مجموعه               جمعي سازم 
                                                                           بودن، محلي بودن، اقتدارگرايي، تعهد و تكليف، مهارت و تخـصص اسـت             

                                 ايـن مـدل درعمـل جـايگزين          .        نامنـد         مـي   ) Place (                        كه بطور مخفف آن را      
Cudosشده است           ) Ziman, 1990: 347( .  

             ، اشـتراكي                                                                   در مدل اول عرضه نتايج و آثار دانشمندان در علـم سـنتي            
       ً   معمـوالً   .                                                        شود يعني اينكه علم متعلق به كل اجتماع علمي است                    فرض مي 

                                         شـود امـا در مـدل دومـي نتـايج                                                             اين آثار بصورت مقاله يا تز منتـشر مـي         
    .    شود                                           تحقيقات بصورت گزارش و ثبت اختراع منتشر مي

                                       شود كه معرفـت علمـي عـام اسـت                                                  در مدل اول براين نكته تأكيد مي      
                   در مـدل كالسـيك       .                     هـا معتبـر اسـت                         دم و همه زمـان                       يعني براي همه مر   

                               يك نظام فكري را توليد كند كه  د           دانشمند باي  )                      دانشمند به معناي سنتي (
             كالج نامرئي    .         شده است       گيري         جهت  )             اجتماع علمي  (                       به سمت كالج نامرئي     
   از   .    شود                                                هاي عيني و مباحث علمي در آن انجام مي                               جايي است كه واقعيت   

    .                يدگاه جهاني است                     سوي ديگر علم در اين د
                                                                                اما در مدل دوم دانشمندان بـا مـسائل محلـي و مـشاغل خـاص و يـا                   

                                      بنابراين علم توليـد شـده محلـي          .                                       گروههاي خاصي از مردم سروكار دارند     
                                                                        خواهد بود بطور مثال آنها با مشكالت گروههـايي مثـل توليـد كننـدگان،       

   در   .     ستند                                                                 مصرف كنندگان، بيماران و يا پرداخت كنندگان ماليات روبرو ه         
                             در مدل اولي دانـشمند در        .                                             اين ميان معيار موفقيت بشدت كاربردي است      

                                    طرفـي بـه ايـن معناسـت كـه                  بـي   .             طـرف اسـت                              نقش اجتماعي خـود بـي     
                                                        حقايق را بدون تقيد به منافع سياسي و مالي بيان كنند و   د              دانشمندان باي 

                          ها و كشفيات علمي وجود                                                     نوعي تعهد افراطي دانشمندان نسبت به تئوري      
    .     دارد
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                                                                                در مدل دومي دانشمند نقـش كـارگر تحقيقـاتي و يـا مـدير را بـازي                  
                                                                                در اين مدل علم بـه مثابـه يـك نهـاد اقتـدارگرا در نظـر گرفتـه                     .    كند      مي
                                                                          شود به اين معنا كه در حوزه سازماني، دانشمندان موظفند به تقاضاي                  مي

           ي علمـي    ها          فعاليت         يعني    ؛                   ي علمي توجه كنند     ها          فعاليت                   مديريت در انجام    
                      از سـوي ديگـر در        .       گيـرد                                              صرف كنجكاوي و رضايت شخصي صورت نمـي       

  .                                                                               نظام سازماني سلسله مراتب مبتني بر توانايي افراد در حل مـسائل اسـت             
                                                                        اعمــال قــدرت از ســوي برخــي كنــشگران بــر زنــدگي علمــي ديگــران و 

   . )Ibid: 349 (     گيرد                                             مشروعيت اعمال قدرت از سوي زيردستان صورت مي
                                                 م براي دانشمندان طـرح مـسائل و موضـوعات                                  در مدل اولي مسأله مه    

                                                                               جديد است و معيار اصلي بـراي سـنجش تحقيقـات آن اسـت كـه نتـايج                  
                                    با طرح يك مسأله خـاص و مهـم           .                               بديع، نو و ابتكاري باشد      د            تحقيقات باي 
                                                                   تواند مسائل تحقيقاتي را انتخاب كند كـه دانـشمندان ديگـر                           دانشمند مي 

                                      مدل دومي فعاليت علمي به عنوان                       در حالي كه در        اند                          هنوز به آن نرسيده   
                                         در اين مدل بجاي تأكيـد بـر اصـل            .                                   فرايند حل مسأله توصيف شده است     

                      كـه بـا مـسائل و        هـا       شركت                                             بديع بودن موضوع، موضوعات بوسيله مديران       
     يـك    .      شـود                                ها سروكار دارند مطرح مي       ه                               مشكالت خارج از محيط آزمايشگا    

                         اي درون نظام تحقيقاتي                                                    كارگر تحقيقاتي ممكن است آزادي قابل مالحظه      
                               هاي تحقيقـاتي نفـوذ كمـي          ه       ي پروژ   ها            استراتژي                             داشته باشد اما بر تعيين      

  . )Ibid: 350 (  .     دارد

              ارتباط بـين          شناسي                                         شك سازمان يافته در حوزه روش         ُ   مرتُني،         در مدل   
  .      دهـد                                        شناسي فعاليت علمي سنتي را نشان مـي                           هاي فلسفي و جامعه           جنبه

                                         قيقاتي صرف انتقاد كـردن و آزمـايش               هاي تح                            در اين مدل بيشتر كوشش    
                                        شود امـا در مـدل دوم انتقـاد آزاد در                                      كردن ادعاهاي تحقيقي محققان مي   
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                      مهارت، مجهـز شـدن       .                                                  درون فرهنگ سازماني اقتدارگرا مورد قبول نيست      
                                      ي فني با نوع خاصي از مـشكالت و           ها         مهارت                            به تجارب شخصي، معرفت و      

                 طـرف يـا حتـي        بي      شناسي       عرفت                                             موقعيتها سروكار دارد، اين مدل از نظر م       
               اي از دانـش                                                        در حقيقت مهارت يا تخصص تنها بـر مجموعـه           .           منفعل است 

      ايـن    .                                                                       معتبر متكي نيست بلكه بر تجربه علمي و كاربرد دانش استوار است           
                       منـابع نيـز بـراي        .         اسـت      هـا                           مترادف بـا تكنيـك           ً تقريباً       شناسي              مدل روش 

             از ديـدگاه     .      شـود      ي                                                             ساختن ابزارهايي بـا كاربردهـاي متفـاوت اسـتفاده مـ           
          بطور مثال   .    كند                          اي از اشتغال را فراهم مي                         اي اين مدل دامنه گسترده      حرفه
 (Ibid: 351).                         هاي وسيع علمي و فني دارد            اي كاربرد            هاي رايانه        برنامه

   .                                 ي اين دو مدل در جدول زير آمده است  ها       ويژگي     خالصه 
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  ي مدل سنتي و جديد فعاليت علميها ويژگي
 Placeدل دوم م Cudosمدل اول   

  فرم ارائه
  ) يا عرضه فعاليت علمي(

  اشتراكي 
  مقاله 
  تز

  تجاري بودن 
  گزارش 

  ثبت اختراع

  زمينه فعاليت علمي
  عام 

  فكري 
  جهاني

  محلي 
  علمي

  شركتي و موسسه اي

  نقش دانشمندي
  بي طرف
  فاضل

  فيلسوف طبيعي

  اقتدار گرا
  كارگر تحقيقاتي

  مدير

بندي  نحوه صورت
  مشكالت

  ع، ابتكاريبدي
  مساله 
  موضوع

  تعهد و وظيفه 
  پروژه 

  گروه تحقيقاتي

  روش شناسي

  شك گرايي
  تجربه 

  ابزار و وسايل 
دوره كارآموزي ـ 

  شاگردي

  مهارت 
  تكنيك 
  ابزار 

  آموزش 

)   Ziman, 1990: 347 (   

                  به ايـن نكتـه       »                       علم باز و علم بسته     «                اي تحت عنوان                         چابين در مطالعه  
                                                     از تحقيقـات علـوم زيـستي، علـوم پزشـكي،              ها     ت    حكوم         كند كه                اشاره مي 

    .     كنند                                                        بيوتكنولوژي، ميكروالكترونيك و هوش مصنوعي بشدت حمايت مي
                                                     هـاي علمـي بـراي رشـد شـكوفايي خـود بـه                                           اكنون بسياري از رشـته    

                                               كه اشتغال بخشي از يك سـو بـراي نهـاد                  بطوري     اند                        حكومت وابسته شده  
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            اي سياسـي                            علم را به پديده                                                   علم منافع زيادي داشته است و از سوي ديگر        
    .               تبديل كرده است

                                                   تواند به دليل حمايت از منافع خاص يا تقابـل بـا                                بنابراين نهاد علم مي   
                         سياست اكثريت ـ اقليت،  1 .                                         منافع عامه گرايش به بسته بودن، داشته باشد

      ها و                                               كند كه به مسائلي چون دفاع از هزينه                                         اغلب دانشمندان را ترغيب مي    
          در ايـن     .                                                    ردن يا گسترش تحقيقات و كـاربرد آن بپـردازد                         منافع، محدود ك  

             اي براي كسب                                                            شرايط جستجوي دانشمندان براي كسب حقيقت به مبارزه       
               هـاي محلـي،                                                                        منافع مادي تبديل شده است و هنجارهاي نهاد علم با نيـاز           

                                                                         سازماني و همچنين با تأمين منافع مالي سيستم تحقيقاتي متناسب شده           
    . )Chubin, 1985: 74 (    است 

                                                                 تمايز قائل شدن بـين علـم بـاز و علـم بـسته بـه                  :                 چابين معتقد است  
                                                                    تر شدن بيشتر هنجارهايي كه عالمان در اجتماعات علمي رفتارشان                  واضح

                                  از سوي ديگر هنجارهـاي حـاكم         .    كند                 دهند كمك مي                             را با آنها تطبيق مي    
     و      هـا             سـازمان                                   هـاي اعمـال شـده از سـوي                                            بر اجتماع علمي بـا محـدويت      

                             بنـابراين بطـور اجتنـاب        .                                             حاكم بر جامعـه علمـي روبـرو اسـت                   ايدئولوژي
                                                آيـد كـه هنجارهـاي علمـي نرمـال مجـددا                                             ناپذيري اين انتظار بوجود مي    

  . )Ibid (  2          تعريف شوند

                                                                                                        
                                                                                                         منظور از علم بسته، تحقيقاتي است كه توليد، ارتباطات و استفاده از آن را بطور بالقوه بـراي                  . 1

   .    داند                                    مصرف كنندگان آن غير قابل دسترسي مي
                                    علم به يـك رشـته فراينـدهايي                     دراين معنا     .                                                   منظور از باز بودن علم، همگاني بودن علم است        . 2

               هاي عمومي را                                                     هاي تحقيقاتي تا كاربرد علم در سياستگذاري                                    شود كه حمايت از برنامه                اطالق مي 
   .    گيرد          در بر مي
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                                                    ي نهادهاي علمي در ارتباط با نهادهاي سياست و اقتصاد  ها      چالش  - 3
                                                     در علم، نهاد اجتماعي علم خصلتي سياسـي پيـدا                 گرايي                   با رشد حرفه  

                                                     هاي علمي با نظام سياسي مدرن ارتبـاط متقابـل                        اكنون نقش   .        ده است   كر
    .      دارند

                  هايي چون مشاور،                                                          با قرار گرفتن طيف وسيعي از دانشمندان در سمت        
                                  ي مختلـف بـراي هـدايت فعاليـت       ها        سازمان                          سمت اجرايي و پژوهشگر در   

                                 به عبارت ديگـر علـم مـدرن          .                                           علمي، علم كاركرد سياسي پيدا كرده است      
ــ ــراي دان                  از آنجــايي كــه   .                                             شمندان كــاركرد سياســي پيــدا كــرده اســت             ب

                  طرفـي خـود را                    ي علمي بـي     ها          فعاليت                 كنند در انجام                          دانشمندان سعي مي  
                                                                              حفظ كرده، از دخالت در امور سياسي پرهيز كنند و اگر چـه هنجارهـاي               

                             كنند اما اين نقش جديـد،                                                          حاكم بر اجتماعات علمي براين نكته تأكيد مي       
                                                     اي دانشمندان و نهادهاي علمي نيز بوجـود آورده                               مخاطرات جديدي را بر   

    .    است
                                     اي نهـاد علـم و هـم اسـتقالل                                                      در شرايط كنوني هـم اسـتقالل حرفـه        

  ي     هـا           شـركت                          ي متمركـز از قبيـل         ها          سازمان                        اي دانشمندان از سوي             حرفه
                                                                           صنعتي، آزمايشگاههاي دولتي و يا كوشش براي جهـت دادن بـه اهـداف              

                   در معرض خطـر       ها           دانشگاه        ها بر         يت                                     حرفه علمي و اعمال برخي از محدود      
                                                               به عبارت ديگـر از ديـدگاه بـسياري از دانـشمندان اسـتقالل          .         جدي است 

                                                                           حرفه علمي با ادغام در صنعت، اقتصاد و سياست در معرض تهديد اسـت              
) Cannavo, op.cit( .  

                                                  علمي در كشورهاي توسـعه يافتـه و در حـال                  گرايي                      گرچه روند حرفه  
                                               ي كرده است اما اين مشكل در هر دو دسته                                       توسعه فرايندي متفاوت را ط    
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                 اي شـدن علـم                                              در كشورهاي توسـعه يافتـه حرفـه         .                       از كشورها وجود دارد   
                               هـاي اجتمـاعي نهادينـه و                                     هـا و هـم در حمايـت                                  همزمان هم در مكانيسم   

                                         اي شـدن علـم در كـشورهاي توسـعه                          فرايند حرفه   .              مند شده است        ساخت
                      هاي علمي غير دولتي                  يله انجمن                                                 يافته از پايين به باال رخ داده است و بوس         

                                                                شود در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه، نهادينه شـدن                         هدايت مي 
                    در واقـع منـافع       .                                                                  علم از باال به پايين و با هدايت دولت اتفاق افتاده اسـت            

                                       علـم در ايـن هـر دو دسـته از                    گرايـي                                       دولت شرط مثبت براي رشد حرفه     
                                 يل رشد علـومي چـون انـرژي                                 بطور مثال در كشور برز      .                  كشورها بوده است  

                                                                            اي و هوا و فضا يك فرايند واقعا سياسي بوده است كه دولـت در آن                        هسته
  . )Botelh, 1990: 474 (                       نقش مهمي بازي كرده است 

          باعـث       هـا            حكومـت                                                         در كشورهاي توسـعه يافتـه نيازهـاي اقتـصادي و            
                                                                              گرايش برخي از دانشمندان به كشف اصول و قـوانين حـاكم بـر طبيعـت                

    .       ده است ش
                                                                              بعد از جنگ جهاني دوم بويژه در اياالت متحـده آمريكـا و انگلـستان                

                                       ي علمي در مقيـاس وسـيع پديـدار           ها          فعاليت                            تقاضاي شديدي براي انجام     
                                                                          شــد و همــين امــر زمينــه تــأمين بودجــه تحقيقــات علمــي را از ســوي  

                               مسئوليت جديـد مـالي را         ها         حكومت                در اين دوران      .              فراهم كرد    ها         حكومت
                                                      عهده گرفتند و براي اولين بار دانـشمندان، خودشـان را                     براي رشد علم به   

                                                       در چنين شرايطي بحـث ميـزان وابـستگي نهادهـاي             .                  هدايت شده ديدند  
                                        علي رغم وابستگي نهاد علم به حكومت         .  د ش                             علمي به نهاد سياست مطرح      

                   هـاي تحقيقـاتي،                                                                   براي تجهيز وسايل و امكانات تحقيقات علمـي و بودجـه          
                 هـاي گونـاگون                                       ائل و موضوعات را در حـوزه              كنند مس                       دانشمندان سعي مي  

                                                        از سوي ديگر دانشمندان براي دستيابي بـه اسـتقالل            .                  علمي تعيين كنند  
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             هاي تحقيقاتي                                                 ها، تخصيص منابع مالي و نظارت بر بودجه             گيري             در تصميم 
                             ي علمـي بـه حكومـت در            هـا           سازمان                      اينكه به چه ميزان       .     كنند              مبارزه مي 

                                         نهادهاي علمي وابـسته باشـند، در ميـان         براي      گيري                          اعمال نفوذ و تصميم   
                         بسياري از آنان از استقالل   .                     هاي متفاوتي مطرح است              شناسان نظريه       جامعه

      هــاي                                 و نظــارت بــر تــشخيص بودجــه       گيــري                              نهادهــاي علمــي در تــصميم
                                                              كنند و برخي ديگر به اثر تعيـين كننـده حكومـت بـر                                    تحقيقاتي دفاع مي  

                                  ارتبـاط، مـشاركت و حـدود                       در حقيقت نحوه    .                           نهادهاي علمي توجه دارند   
                          هـاي علمـي از جملـه                                                           كنترل نهادهاي علمي از سوي حكومت براي رشته       

                                                                                مواردي است كه چالش بـين نهادهـاي علمـي و نهـاد سياسـت را دامـن                  
    .    زند    مي

                                                                              برخي ديگر از ديدگاهها به تاثير متقابل نظام علمـي و نظـام سياسـي               
  ،     هـا              دانـشگاه      بتي                                       سيستم كثرت گراي حكومت، ماهيت رقا       .                توجه كرده اند  

          از سـوي     .                                   ي علمـي بـدون تـاثير نيـست          ها          فعاليت                      فضاهاي جنگ در رشد     
                                                                             ديگر معرفت علمي بر سياست بويژه فراينـدهاي اجرايـي حكومـت تـاثير              

              ي علمـي تـا       هـا         پيشرفت                     توان انكار كرد كه                               اما اين نكته را نمي      .          گذار است 
                                                   حكومت بـسوي تحقيقـات پايـه وابـسته اسـت                گيري                        حد زيادي به جهت   

) Blume, 1974: 25( .    

  .                         ديدگاه ابزاري اسـت     ،                                                   ديدگاه ديگر در رابطه با علم، سياست و اقتصاد        
       ً   اساسـاً                                                                     در ديدگاه حمايت از تحقيقات دانشگاهي براي حكومت و اقتـصاد            

                                                                  تحقيقات دانشگاهي به عنوان منبعـي اساسـي و پايـه بـراي               .            ابزاري است 
      هـا         دولت        شود و            مي                                                       دستيابي به تكنولوژي نظامي و صنعتي در نظر گرفته        

                                                                                 كنترل زيادي را برتحقيقات علمـي بـراي بـرآورده كـردن نيازهـاي خـود                
  . )Mulkey, 1976: 457 (     كنند           اعمال مي
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      علـم    .        داننـد                                                                    در ديدگاه ابزاري علم را ابزاري براي رشد اقتصاد ملي مي          
  -                                                                         در اين ديدگاه يك بسته فرهنگي است و به يك جزء بديهي براي دولت             

                                            برخي از انواع تحقيقات بطـور مثـال در          .             يل شده است              ي مدرن تبد    ها       ملت
                                                                         علومي چون شيمي و مهندسي با اهداف اقتصادي رابطه مستقيمي دارنـد            

             اي را دراز                                                                          اما برخي ديگر از تحقيقات گرچه آثار اجتماعي مفيـد گـسترده           
          زيـرا    ؛                                                                            مدت دارند اما در كوتاه مدت آثار منفي بـر رشـد اقتـصادي دارنـد               

                                                       آنها عالوه بر هزينه بر بودن نيازمند فـضاي اجتمـاعي،                        هزينه برند و انجام   
                                                     بسياري از منافع علـم غيـر اقتـصادي و غيـر              .                        فرهنگي مناسب نيز هست   

     . )Schofer, 2000: 882 (          سياسي است 
                                           اي درباره آلمـان دوره هيتلـر نـشان                                  هايريش در مطالعه    ،             به طور مثال  

  .      كـرد             فـراهم                                                                داد، رايش سوم شرايط را براي رشد علوم محض و كاربردي          
                                                                                 حتي رشد آلمان از نظر علمي در اين زمان خيلي بيشتر از زماني بود كـه                

                              همچنين در كشوري مثل شوروي       .        تر بود                                 ساختار سياسي اش دموكراتيك   
ــرژي هــسته                ســابق رشــته ــضايي،                                     هــاي علمــي چــون ان                        اي، تحقيقــات ف

                                         ي علمي قابل توجهي پيدا كردند امـا          ها          پيشرفت            و رياضيات          شناسي           ستاره
                                                              هاي علمي چون فيزيك و علم ژنتيك از دخالـت دولـت در                             خي ار رشته    بر

  . )Hirsch, 1975: 364 (                            امور علمي آسيب فراوان ديدند 

                                                                        در ايـن ديـدگاه تحقيقـات علمـي كــه زمينـه سـاز نـوآوري دانــش و        
                                                                                كاربردهاي فني است و بهبود و كارآيي نظام اجتمـاعي و اقتـصادي را در               

                                                    ن از يك سو و ديـر بـازده بـودن از سـوي                                      به دليل هزينه بر بود      .          پي دارند 
            ي علمي كه     ها          فعاليت       گسترش    .      گيرند                     اعتنايي قرار مي                          ديگر اغلب مورد بي   

                                                     كند و يا به مسائلي چون تخريب اليه ازن، گـرم                                        برحقوق انساني تأكيد مي   
                                  پردازد كشفيات علمي كه به رفع                                                   شدن زمين، آلودگي هوا، زمين و آب مي       
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                                   كنند، علـوم اجتمـاعي كـه ثابـت               ه كمك مي                            نيازهاي طبي و روان شناسان   
                                                             هاي اجتماعي آثار نامطلوبي چون استثمار نيروي كـار را                            كنند نابرابري       مي

                                                                          به همراه دارد اغلب چون نتايج فوري براي نهاد سياست و اقتـصاد ندارنـد       
    .     شوند                                براي رشد خود دچار مشكالت جدي مي

           جـر بـه                                                                  گرچه معرفت نسبت به جهان اجتمـاعي و جهـان طبيعـي من            
                                                                          پيــشرفت جامعــه عقالنــي شــده و رفــاه جامعــه را در دراز مــدت بهبــود  

                سـازد، حقـوق                                                           و پيشرفت بطرف توسعه پايدار را امكان پذير مي              بخشد      مي
                                                     دهد، اما نرخ رشد اقتصادي را در كوتاه مـدت كـاهش                            بشر را گسترش مي   

                                        هاي اجتماعي به هزينه رشـد كوتـاه                                      عبارت ديگر رفع نابرابري      ه   ب  .    دهد      مي
                                           تحقيقـات گـسترده در امـور اجتمـاعي           .                                دت اقتصادي امكان پذير اسـت      م

                                                              شود فعاليت علمي به تغييرات اجتماعي مشروعيت بخـشيده و                      موجب مي 
                                          هـايي چـون بهداشـت عمـومي، حقـوق                                                موجب فعاليت بيـشتر در قلمـرو      

                       اين اثـر در كـشورهاي     .     گردد                                                  معلولين و رفع اشكال نابرابري و استثمار مي       
-Schefer, op.cit: 882 (  .                         ال توسـعه يكـسان اسـت                     صنعتي شده و در حـ 

883( .   

                      نقش سياسي دانشمندان   - 4
                                                            ي نهادهاي علمي بـا نهادهـاي سياسـت و اقتـصاد در               ها        چالش        بازتاب  

                                                                            مراجع و بويژه اجتماعات علمي موجب شده است دانـشمندان بيـشتر بـر              
                                                                            هنجارهاي دروني جامعه علمـي تأكيـد كننـد و در مـورد نقـش سياسـي              

                          مـاكس وبـر در كتـاب         .                                          با حساسيت بيـشتري برخـورد كننـد                 دانشمندان
                                                      به تفاوت نقـش سياسـتمدار و نقـش دانـشمند             »                     دانشمند و سياستمدار   «

                                                                از نظر او كار سياسي موجـد احـساس توانمنـدي و قـدرت                .    كند             اشاره مي 
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                                                     توان نفوذي بر ديگـران اعمـال نمـود، احـساس                                   آگاهي به اينكه مي     .    است
                                              هي به اين امر كه او جزء معدود كـساني                                         مشاركت در قدرت سياسي و آگا     

                                    سازد از جمله عواملي هستند كـه                                       اي از تاريخ معاصر را مي                      است كه گوشه  
                                                             اي را در فراسوي زندگي روزمره و مسائل پيش پا افتاده                              سياستمدار حرفه 

    .    دهد         قرار مي
           اي اجتناب                                         آرزوي قدرت براي سياستمدار وسيله                            به اعتقاد ماكس وبر،     

                            گويند يكـي از خـصوصيات               مي             ً   طور كه عادتاً                  ريزه قدرت آن   غ  .            ناپذير است 
                                                   سياستمدار عوام فريب اسـت چـرا كـه مجبـور             .                      طبيعي سياستمدار است  

                                                                           است روي حركات خود حساب كند و تمام ذهنش متوجـه اثـر و نفـوذي                
                                 هميشه اين خطر متوجـه اوسـت         .                              تواند بر ديگران اعمال كند                   است كه مي  

                                    يا اينكه مسئوليت اعمال خود را دست                                 كه نقش يك هوچي را بازي كند و    
                                                                   از آنجايي كه حاضر نيست خود را در خدمت يـك موضـوع يـا                 .          كم بگيرد 

                                                                               هدف قرار دهد، هميشه بجاي قدرت واقعي به دنبـال ظـواهر و زرق بـرق                
            شـود تـا                                                     ديگر فقدان مسئوليت در ذهن او سبب مي           سوي    از    .          قدرت است 

        البتـه    .                   خـود بخواهـد                                                           قدرت را بدون هر گونه هدف مثبـت و فقـط بـراي            
                                                             تواند خود را در خدمت اهداف ملي و يا انساني، اجتمـاعي،                         سياستمدار مي 

    ).    1368     وبر،  (                                      اخالقي، فرهنگي، ديني يا دنيوي قرار دهد 
                        داند از تخـصص در كـار                             ي كار علمي را عبارت مي    ها         ويژگي           ماكس وبر   

               بعـد از كـار          ً معموالً      الهام   .                                                  علمي، شوق و ذوق براي انجام كار و وجود الهام      
                      در خدمت انگيـزه         ً كامالً                  كسي كه خود را       .    شود                  وقفه حادث مي                 شديد و بي  

       تمـام    .      شـود                                                     دهد در دنياي علم صـاحب يـك شخـصيت مـي                           اش قرار مي  
                                                                             كارهاي علمي، هيچ تعهدي جز اين ندارد كـه سـوال جديـدي را مطـرح                

      كـسي    .       شـوند                                                                  سازد يعني تمام كارهاي علمي دچار مرور زمان و پيري مي          
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                                                             خواهد به علم خدمت كند بايد خود را تسليم ايـن سرنوشـت كنـد            كه مي 
    ).  72  :     همان (

                  بـا يكـديگر                                                         ً          بنابراين از نظر وبر نقش سياستمدار و نقش دانشمند ذاتاً         
        سياسـي          گيـري                                               وبر معتقد است كالس درس جـاي موضـع          .            متفاوت است 

                                                                       نيست به اين معنا كه وقتي مشغول بررسي علمي مسائل سياسي هستيم            
                                     در حقيقت اتخـاذ يـك موضـع در           .                            نبايد وارد سياست شويم                به هيچ وجه  

                                                                            سياست يك چيز اسـت و تحليـل علمـي سـاختارهاي سياسـي و نظريـه                 
    .                احزاب چيزي ديگر

                                                                       وقتي در طي يك گردهم آيي سياسي از دموكراسي سـخن بـه ميـان               
                                كننـد بلكـه گـاهي ايجـاب                                                    نه تنها موضع شخصي را پنهـان نمـي          .    آيد      مي
                          كلمـاتي كـه در ايـن         .               اعالم كنـد                ً     خود را صريحاً                       كند كه انسان موضع         مي

                                                       ربطي به تحليل علمي ندارند بلكـه حالـت يـك                    ً  كنند اصالً                   وضعيت ادا مي  
       چنـين    .                                                                      فراخوان سياسي و در خواسـت تعيـين موضـع از ديگـران را دارد            

                                                     هايي را ندارند كه زمين را براي پرورش افكار بارور شخم                 كلماتي حكم بيل
     بـه    .       دهنـد                                                 يي هستند كه رقبا را هـدف قـرار مـي            ها               بلكه شمشير   .     زنند      مي

                                                                                 عبارتي اين گونه كلمات در يك گردهم آيي به منزله ابزار پيكـار هـستند               
                                                                            در حالي كه بيان اين كلمات در كالس درس كار ناشايـستي بـه حـساب                

    ).  84-  85  :     همان (    آيد     مي
                                     اگر استاد بجـاي انجـام وظيفـه          .                         تعليم دانشجويان است    ،            وظيفه استاد 

                                                                     يم دانشجويان سعي در القاء عقايد سياسي خـود نمايـد خطـايي                      يعني تعل 
                                                  بنـابراين اسـتاد بايـد از تحميـل عقايـد             .                               نابخشودني مرتكب شـده اسـت     

                      وظيفـه علـم از       . ) 1-  88  :       همـان  (                                         شخصي خود به دانشجويان احتراز نمايد       
         هايي را                  ها و شناخت                            علم بطور طبيعي دانش     .                            ديدگاه وبر روشن گري است    
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                                   دهند از نظر تكنيكي انسان بـر                                          كه به نوبه خود امكان مي             آموزاند              به ما مي  
                                            بنابراين از ديـدگاه مـاكس وبرسـنخ          . )  93  :     همان (                        زندگي تسلط پيدا كند     

                                                                           فعاليت سياسي سياستمدار با سنخ فعاليـت علمـي دانـشمندان متفـاوت             
            دانشمندان  د                                                           از همين رو وبر معتقد است در انجام كارهاي علمي باي            .    است

                                                               كنند زيرا دخالت دانـشمندان در سياسـت بـه كارهـاي                              از سياست احتراز  
    .     سازد                             علمي مطلوب لطمه جدي وارد مي

         به تحليل   »                 يك فرد غير سياسي «             اي تحت عنوان                    بالنكشيب در مطالعه
                                                        پردازد كه تا چه حد در ذهن يك دانـشمند، جهـان                                   اين فرض اساسي مي   

            مطالعـه            در ايـن    .       شـوند                                                        سياست و جهان علم از يكديگر دور يا نزديك مي         
                                                                         محقق با استفاده از ديدگاه وبر تيپ ايده آلـي از نقـش دانـشمند و نقـش      
                                                                                 سياستمدار ترسيم كرده و با استفاده از تحليل تفـاوت معنـايي و تحليـل               

  .                                                   ي دانشمند و سياستمدار را بررسي كـرده اسـت           ها         ويژگي                عاملي تاييدي،   
     سـخ                                                                        محقق براي ساختن تيپ ايده آل سعي كرده است به سواالت زيـر پا             

                                         هـايي عالقـه دارنـد؟ ديگـران چـه                                به چـه چيـز          ً معموالً           دانشمندان    :     گويد
  ي     هـا            ويژگـي                                                                    انتظاراتي از نقش دانشمند بودن دارند؟ آنان چه توانايي ها،           

                                                                           اخالقي، اجتماعي، عاطفي و فكري دارند؟ آنان چگونه بايد احساس كننـد            
            مي چگونـه                                                                            و اخالق و رفتار آنان در ارتباط با ديگران، همكاران و افراد عـا             

                                                                                  بايد باشد؟ مقايسه بين توصيف تيپ ايـده آل دانـشمند و تيـپ ايـده آل                 
                                هـا از يكـديگر متفـاوت و                                       دهد كه چقدر ايـن نقـش                             سياستمدار نشان مي  

  . )Blankenship, 1973: 272 (                       چقدر با يكديگر مشابهند 

                      شـود او را فـردي                                                             تصويري كـه از يـك دانـشمند ترسـيم مـي                 ً معموالً
                                                وعاتي چـون سياسـت، ورزش و مـذهب نـشان                                   تفاوت نسبت بـه موضـ           بي
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            آنان از نظر   .                                             دانشمندان در جستجوي دانش براي دانستن هستند    .    دهد      مي
    :      باشند           يي زير مي  ها       ويژگي           شغلي داراي 

   .                                                بيشترين اعتبار در نزد آنها تدريس در دانشگاه است  . 1

                                                               اكثريت آنان خود را وقف تحقيق و تدريس در علـوم محـض               . 2
   .         كرده اند

                                                  تاييد از طريق انتشار مقاالت علمي و سـطح                       كسب تشويق و    . 3
    . )Ibid: 275   (    گردد                  كيفيت آن ميسر مي

                                         دهد علي رغم عالقه دانشمندان به شغل و                                      نتيجه اين مطالعه نشان مي    
           اما آگاهي    .                                                                   خانوادهايشان، آنها كمتر به فعاليت حزبي عالقه نشان داده اند         

                   اگـر در شـرايط       .  ت                                                        سياسي دانشمندان از زماني به زماني ديگر متفاوت اس        
                                                                      ها جمع آوري شود، ممكن اسـت بـه ايـن نتيجـه برسـيم كـه                               عادي داده 

                                           كنند اما در شرايط حاد سياسـي، سـطح                                           دانشمندان غير سياسي عمل مي    
                                                                       باالي آگاهي سياسي دانشمدان موجب مخالفت آنان با نهاد سياست شده           

                                                  ايـن مطالعـه نـشان داد ايـن تـصور كـه               )            جنگ ويتنام  (            بطور مثال     .    است
   در   .                  واقعيـت نـدارد          انـد                             اطالعي از امور سياسي                                    دانشمندان افراد ساده و بي    

                           اگـر چـه آنهـا خـود               انـد                                                        حقيقت دانشمندان افرادي آگاه از امور سياسـي       
  .(Ibid: 285)     كنند                                             آلشان را به عنوان افرادي غير سياسي تصور مي      ايده

                                                                      وارهوگ در بحث نقش سياسي دانشمندان، آنـان را داراي مـسئوليت            
                                     وي سه سـنت فكـري را در بحـث            .     داند                                 سي و اجتماعي در جامعه مي        سيا

    .    دهد                                      مسئوليت دانشمندان مورد تحليل قرار مي
                    در ايـن ديـدگاه       .                                                          اولين سنت تاييد ارزيـابي بيطرفانـه علـم اسـت           - 1

                                                                          اجتماع علمي فقط يك هـدف دارد آن هـم كـسب معرفـت علمـي بـراي               
            ي مـذهبي،       هـا       زش  ار                                            علم به دليل ويژگي روشي اش نسبت بـه            .       خويشتن



34 1(هاي توليد علم   چالش( 

  

                                      در اين ديـدگاه دانـشمند بخـاطر          .                                   اخالقي، سياسي و هنري بيطرف است     
                   وظيفـه دانـشمند      .                                                       نتايج اخالقي و اجتماعي كاربرد دانش، مسئول نيـست        

                                                                             فقط كسب دانش جديد يا ابداع فنون نوين است و وظيفه و مـسئوليت او               
           هماننـد                                           در مورد مسائل سياسي و اجتماعي نيـز         .    رود                           از اين حد فراتر نمي    

  .(Ibid)                                 ساير شهروندان يك جامعه مسئول است 
                  درايـن ديـدگاه      .                 انتقـادي اسـت            گرايـي                                  دومين سنت فكري، تعامل    - 2

   از   .                                                                      بررسي علمي تجربي تنها شيوه معتبر كسب دانش در باره جهان است           
  .       گيـرد                                                                              اين منظر علم بخاطر آثار نامطلوب اجتماعي مورد انتقاد قـرار مـي            

                                                   جامعه ايده آل، جامعه تكنوكراتي خواهد بود كه                                 همچنين در اين رهيافت     
                                                                                در آن تصميمات بوسيله اذهان پرورش يافته، بر اسـاس معيـار و كـارآيي               

                                                                    شود و افراد و نهادهـا كاركردشـان را بـا نظـام عقالنـي ارزيـابي                    گرفته مي 
   .     كنند    مي

                  از يك سو علـم       .                                                     در سومين سنت فكري علم ماهيتي دو گانه دارد         - 3
       توجـه                                             تواند به حقيقت معرفـت علمـي بـي                           است كه نمي                   داراي ارزش فني  

                                                                            از سوي ديگـر معرفـت علمـي از نظـر منطقـي و اخالقـي نيازمنـد                    .     باشد
                                                                             تعامالت انتقادي مربوط به نظام اجتماعي است كه اهداف علم بـر مبنـاي             

                                                  وقتي انسان و حيوان موضوع تحقيقـات علمـي انـد،       .                    آن تعيين شده است   
                               بنـابراين دانـشمندان داراي       .                   و الزام آورند                                توجه به مسائل اخالقي ضروري    

                           زمـاني كـه مفـاهيم        د                    زيرا دانشمندان باي       اند                                مسئوليت اخالقي و اجتماعي   
                        گيـرد و يـا مـورد                                                   شود يا بد مورد استفاده قـرار مـي                                علمي بد فهميده مي   

 ,Verboog (  .                         شود و اكنش جدي نشان دهند                           استفاده غير اخالقي واقع مي

1987: 589, 603( .   
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                           استقالل يا ارتباط دوجانبه   :                                    ه ارتباط نهادهاي علمي با نهاد حكومت   نحو  - 5
                                                                               چگونگي تنظـيم رابطـه نهادهـاي علمـي بـا نهـاد سياسـت و ميـزان                  

                                     از تـصميمات حكـومتي همـواره          ها           دانشگاه                              استقالل نهادهاي علمي بويژه     
                      بخـشي از مطالعـات       .                           شناسان علم بـوده اسـت                                   مورد بحث و بررسي جامعه    

              و اعمـال      ها           دانشگاه                   دهد نحوه مديريت                         مبحث نشان مي                    انجام شده دراين  
                                                                             فشار از سوي دولت موجب بهبود نيروي انساني آموزش ديـده در فراينـد              

               هنري ميلر در     .        ده است  ش                                              تحقيق و توسعه در كشورهاي پيشرفته صنعتي        
                       دولـت و اقتـصاد در       هـا            دانـشگاه                  تغييـر مـديريت    «             اي تحت عنوان           مطالعه

                                      دهد از يك سو جهاني شدن، تأكيـد                    نشان مي   »      لستان                         استراليا، كانادا و انگ   
                                                                                      بر تجارت آزاد و حركت آزاد سرمايه و كار بر ارتبـاط نهادهـاي علمـي بـا                  

                                                از سـوي ديگـر توجـه دولـت مـدرن بـه               .                                  نهاد حكومت تأثير گـذار اسـت      
                                    هاي گـسترده آموزشـي و بهبـود                                          تحصيالت عاليه موجب گسترش فرصت    
ـ   .                                    سطح تحصيالت شهروندان شـده اسـت                                  در ايـن سـه كـشور            هـا         شگاه     دان

                                              هاي آنهـا بـه صـورت مـستقيم و غيـر                                                نهادهاي عمومي هستند كه بودجه    
                                         قادرند بـر بعـضي از پارامترهـا           ها        دولت  .    شود                                 مستقيم از ماليات تأمين مي    

                                                                        مثــل پــذيرش دانــشجويان جديــد، حقــوق ســاليانه دانــشگاهيان و       
    . )Miller, 1995: 181 (                            براي پژوهش اعمال كنترل كنند       گذاري        سياست

                                                                          بخشي ديگر از مطالعات بر اين نكته تأكيد دارند كه استقالل نهادهاي            
                                                                             آموزش عالي با مسئوليت پذيري در قبال دولت و كـل جامعـه محـدودتر               

                  آزادي آكادميــك و  «                  اي تحــت عنــوان                       تايــت در مطالعــه   .      شــود      مــي
                             هـستند كـه ماهيـت و            هـا           دولـت         اين      ً عمالً            نشان داد،     »        هاي آن            مسئوليت

                با استفاده از   ها      دولت  .       نمايند                           ل نهادهاي علمي را مشخص مي          حدود استقال
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                از سوي ديگـر      .     كنند                    را تأمين مي     ها           دانشگاه                              ساز و كارهاي مختلف بودجه      
                              مستقل از كنتـرل دولـت           ً كامالً                                          دانشگاه مستقل به معناي وجودي، نهادي       

                                             منظور از دانشگاه مستقل، دانشگاهي است كه بـا    .                       يا بودجه عمومي نيست   
                                                                       بستگي شديدش بـه بودجـه عمـومي در اداره خـود و در تعيـين                        وجود وا 

                                                                        اســتانداردها و اولويــت هــايش در زمينــه آمــوزش، موضــوعات درســي و  
                  مـستقل اسـت         ً   كـامالً                                                        پژوهشي همچنـين جـذب بودجـه از منـابع ديگـر             

     . )  72  :     1380        رحماني،  (
      در      هـا           دولـت                         دهـد اعمـال نفـوذ                                                بخش ديگر از اين مطالعات نشان مي      

   اي                            مك دانيل در مطالعـه      .      گذارد                              ثار نامطلوبي بر جاي مي                    نهادهاي علمي آ  
                                                                    ابهام در انتخاب الگوهـا در بـاب نقـش آينـده حكومـت در                «            تحت عنوان   

                           كند كه دخالت دولت بـه                                 اين نكته را مطرح مي      »                    سياست تحصيالت عالي  
                           هـاي موجـود در نظـام                                                            اي براي پنهـان سـاختن بـسياري از كاسـتي                   بهانه

                                             آمـوزش عـالي باوضـع قـوانين و مقـررات          .  ت                           آموزش عالي تبديل شده اس    
       آنـان    .       مانـد                                                                           دست و پاگير و ديوان ساالري فزاينده از رشـد خـود بـاز مـي               

                                                                         را به عنوان برنامه ريزان نكتـه سـنج، گريـزان از اشـتباه،                 ها        دولت       ً معموالً
                          اعتماد به افراد نوآموز                                                                 مقاوم در مقابل نوآوري، مخالف با تغيير و تحول، بي         

    ).  77  :     همان (       شناسند                          استفاده از امكانات مي               و محافظه كار در
  »                              سياست دولت و استقالل نهادي     «                اي تحت عنوان                           مورتيمر در مطالعه  

                                  همواره در صدد گسترش قـدرت         ها        دولت     رسد                                  اظهار داشت كه به نظر مي     
  ي     هـا           نظـام                  كند تـا بـر                          را وادار مي     ها        دولت               ركود اقتصادي     .            خويش هستند 

                                       در نتيجـه نظـام دانـشگاهي نيـز           .     نـد                                  اجتماعي كنترل بيشتري اعمال كن    
                    آنها بايد هر روز      .                                                         بسيار بيشتر از گذشته تحت كنترل دولت در آمده است         

   . )      همـان  (                                                                هاي مفصلي از نتايج اقدامات خود به دولت ارائـه دهنـد                      گزارش
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       عرضه   ها         دانشگاه                                                همچنين برخي از مطالعات الگوهاي متعددي از استقالل 
                الگوي پـاريس،     .    دهد                            ل را به دانشجويان مي                         الگوي بولونيا استقال    .          كرده اند 

        الگـوي    .    كند                    هاي آموزشي عرضه مي                                     استقالل و آزادي آموزش را در محيط    
                                     دهـد كـه حـق دانـشگاه را در                                                           هومبولت تا آنجا به دولت اجازه دخالت مي       

                      در عـوض دولـت در        .                                                    انتخاب نيروهايش و آزادي عمل آنان تضمين نمايد       
                                         الگـوي انگليـسي، دانـشگاه را بـه           .    كند     ي            دخالت نم    ها           دانشگاه             امور داخلي   

                                                                              شركت تجاري استادان تشبيه كرده كه در آن كميتـه اعطـايي بودجـه و                
                                                    به صحنه مذاكره ميان دولت و دانشگاه تبديل گرديده     ها           دانشگاه         كمك به   

     . )    همان (   ست   ها         دانشگاه               كنترل در دست    ً عمالً    ولي 
                را تأمين و      ها           دانشگاه                                                  در سنگاپور دولت نزديك به هفتاد درصد بودجه         

      در      هـا              دانـشگاه   .        نمايـد                         را تعيـين مـي       ها           دانشگاه   ي    ها         سياست           خطوط كلي   
                                             از آزادي قابل توجهي در اداره امـور           ها         سياست                        چارچوب خطوط كلي اين     

                                                        در چنين نظامي كار مديريت بـه مـديران و امـور              .                        روزانه خود برخوردارند  
                 نتيجـه بيـشتر        در    .      شـود                                                        آموزشي و تحقيقاتي به دانشگاهيان واگـذار مـي        

           و تعيـين         گيري                               كنند كه در روند تصميم                                      دانشگاهيان سنگاپور احساس مي   
ــت ــا         سياس ــد       ه ــداني ندارن ــش چن ــشورشان نق ــي ك ــن روش   .                                              ي علم           اي

                                                                  ساالرانه بودن شك موجب رنجش برخي از اعضاي هيئـت علمـي و                    ديوان
                                  زيرا بسياري از تصميماتي كه بـر   ؛                      را فراهم آورده است    ها           دانشگاه        آموزشي  

            به آنان       ً صرفاً                                  گذارد از سوي مديريت اتخاذ و                                   ط خدمت آنان تأثير مي        شراي
     . )  79  :     همان (     گردد          ابالغ مي

       دولـت    .      كنـد                                                               در فيليپين نظام آموزش عالي از الگوي دولت تبعيت مي         
                                                             اي در اختيار نهادهاي آموزشي قرار دهد، آنها را كنترل                                بدون اينكه بودجه  

                             ش عالي فيليپين خصوصي است                                        هشتاد و پنج درصد از نظام آموز        .    كند      مي



38 1(هاي توليد علم   چالش( 

  

                                                                         و بودجه آنها از محل شهريه دانشجويان طبق مقرراتي كـه دولـت تعيـين         
       هـا و                                         دولت مقررات مربوط به پرداخـت هزينـه    .    شود                     كرده است، تأمين مي 

                  كند و در عـين                                                             ها و همچنين مواد و موضوعات درسي را تعيين مي                  شهريه
      كنـد                     نهادهـا نمـي                                                               حال در ازاي چنين كنترلي كمتـرين كمكـي بـه ايـن              

    ).  79  :     همان (

                                        دولت علمي پاسخي به استقالل نهادهاي علمي  - 6
                                                                      از آنجايي كه استقالل نهادهاي علمي به تمام معنا از نهادهاي سياسي        
                                                                              و اقتصادي در جهاني كه تمامي نهادهاي اجتماعي در پيوند تنگاتنگي بـا             

          مقولـه    ان   نظر      صاحب                                                   يكديگرند، معني خود را از دست داده است، برخي از     
                                                                                 جديدي را بنام دولت علمي براي پيوند اين دو با يكديگر پيـشنهاد كـرده               

                           بين دو مقوله علم در خدمت     1960                               برخي از نويسندگان در اويل دهه    .    اند
                علـم در خـدمت     .                                                  سياست و يا سياست در خدمت علم تمايز قائل شده اند  

                                                                            سياست شرح و توصيف اين واقعيت است كه دولت مدرن بـه علـم بـراي                
      هــاي                                                                   اجـراي بــسياري از وظــايف ســنتي و پــذيرش وظــايف و مــسئوليت 

                                                    به دليل تعداد زياد كاركردهاي سياسي، حمايت از          .                   جديدش وابسته است  
             كنش متمركـز    .                                               تواند جز به يك شيوه متمركز، سازمان داده شود               علم نمي 

                                                     ها و مشاور علمـي بـا سـران حكومـت محـدود                                     به همكاري موسسه        ً اساساً
                                                         ه سياست در خدمت علم بر مـسئوليت جديـد حكومـت،                    در مقول   .    شود      مي

                                        علم در اين رهيافت بـه دارايـي و           .    شود                                      براي رشد فعاليت علمي تأكيد مي     
                                                                               ثروت ملي تبديل شده است و منافع اجتمـاعي در گـرو تقويـت، حفـظ و                 

    .           ي علمي است  ها        فعاليت           تأمين مالي 
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  ه                                                                 دولــت حــق دارد در ايــن ارتبــاط قواعــدي را بــراي اســتفاد     ً   معمــوالً
      شـود                     ي علمـي مـي        هـا             فعاليـت                        هاي عمومي كه صـرف                            مسئوالنه از بودجه  

                                                                     همچنـين دولـت حـق دارد تحقيقـات علمـي را كـه از نظـر                   .           تنظيم كند 
                                   كاركرد كنترلي دولت بطور بالقوه       .                                       اجتماعي پذيرفته نيست را محدود كند     

      مقوله   .     آورد                                                                 تضادي را بين اهداف و عملكردهاي علم و حكومت بوجود مي          
                                شود كـه علـم بـا حكومـت                         اي اطالق مي                         خدمت علم به شيوه              سياست در   
              ي هر دو قلمرو   ها     روش                    ي بنيادي در فلسفه و   ها       تفاوت         شود و به           مرتبط مي
                    هاي سياسـي نقـش                                                   دراين معنا، علم و تكنولوژي در فرايند        .    كند            توجه مي 

               هاي علمـي و                                              منافع اجتماعي، كل جامعه از نوآوري       .     كنند                  مهمي بازي مي  
          زيـرا    ؛                                عنصر در فرايند نوآوري است         ترين       مهم     علم    .       هد شد                فني تأمين خوا  

                      ي جديـد را ممكـن          هـا               تكنولـوژي                                         پيشرفت در تحقيقات بنيـادي توسـعه        
                                                                 از سوي ديگر تكنولوژي خود به نوعي فعاليت علمي تبديل شده             .     سازد      مي

  ي     هـا          بخـش     در   (                                  ي علمي، مفـاهيم و كاركنـان          ها       روش                     است كه به كاربرد     
                                                  ين جهـت اصـطالح دولـت علمـي بـه عنـوان                   به هم   .            وابسته است   )     علمي

  . )Ibid: 40 (    رود                                   پاسخي علمي به شرايط جديد بكار مي

                 ي علمـي شـكل         هـا        روش                              اي از حكومت است كه بـا                             دولت علمي، گونه  
                                                              از نظر مفهومي تصور چنين دولتي نيازمند دو پـيش فـرض              .    شود            داده مي 

    :    است
             هاي مختلـف                                                      علم بر فرايند سياستگذاري و حكومت به شيوه         . 1

   .      گذارد          تأثير مي

                                                        علم موجب ظهور تغييرات جديد در همه كشورهاي صنعتي           . 2
                                                             شود اما نتايج اين تغييرات نسبت به شرايط ملي، سنت و                 مي

  . )Ibid (                                 اهداف در محيط اجتماعي متفاوت است 
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                                                                     فرض اساسي در دولت علمي آن است كه علم در فرايند سياستگذاري            
    .    كند          عمل مي3     و روش  2   درك   م1 ،                                  به سه شيوه محصول يا فرآورده، نتيجه

                                                 در اين رهيافت كـنش حكومـت در حمايـت از             :                        علم به عنوان فرآورده   
    .                   علم به دو شيوه است

   .                   ترويج، تشويق و كمك  . 1

   .                               كنترل و نظارت بر ترويج و تشويق  . 2

                                                                 تشويق تحقيقات علمي براين فرض مبتني است كه محصوالت علمـي           
                              و نظـارت مـستلزم قـدغن،              كنترل    .                                       از نظر اجتماعي قابل قبول باشند       د   باي

      وظيفه   .                                                                  ممنوع كردن و محدود كردن آثار نامطلوب علم و تكنولوژي است          
                         علـم و تكنولـوژي در        .                                                    ترويج علم در حوزه سياستگذاري بسيار مهم اسـت        

                                                                           اموري از قبيل دفاع، هـوا و فـضا، بهداشـت عمـومي، انـرژي و كـشاورزي         
                    تحـصيالت عـالي                                         همچنين دولت از تحقيقات پايـه و        .                     كاربرد زيادي دارند  

  .    كند                                                               كند زيرا عرضه معرفت، هزينه ثابت پرسنلي را تأمين مي                      حمايت مي 
      اعمال   .    كند                                                                  دولت، علم و تكنولوژي را براي اهداف حساب شده كنترل مي          

                                                                محدوديت بر آزادي تحقيقات و مبادله آزاد اطالعات علمي با توصيه حفظ 
    . )Ibid: 44 (     گيرد                    امنيت ملي صورت مي

                                              در اين رهيافت گردآوري مـدارك علمـي بـراي     :      مدرك              علم به عنوان  
                                         كيفيـت مـشاوره علمـي بـه ميـزان            .                                    اهداف سياستگذاري مد نظـر اسـت      

  .      شـود                                                            ها براي رفع نيازها در اين رهيافـت تحليـل مـي                               پاسخگويي مشاوره 
                                                هايي مثل بهداشت عمومي، حفظ محيط زيـست و                                 سياستگذاري در حوزه  

                                                                                                        
1. Product 
2. Evidence 
3. Method 
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   از   .                                     م بـه عنـوان مـدرك وابـسته اسـت                    اي به كاربرد عل                        انرژي بطور فزاينده  
                                                توانـد مـسئوالنه در سياسـتگذاري اسـتفاده                                       سوي ديگر مدارك علمي مي    

                                                                                   بشود، بويژه براي ارزيابي مدارك علمي كه از ابعـاد مهـم مـشاوره علمـي                
                        هـاي علمـي و فنـي                                                         امروزه وابستگي فزاينده كنش حكومت به داده        .    است

   . )Ibid: 45 (    شود                      روز به روز بيشتر مي
                                                       علم به عنوان روش به معناي كاربرد علم توسـط            :              به عنوان روش       علم  

                          ها مبتنـي بـر متـون                     سياستگذاري  .                                      حكومت به عنوان ابزاري تحليلي است     
                 هـا و بودجـه                                                                             تحليلي متنوع در آماده كردن و ارزيابي تـصميم هـا، برنامـه            

         كـاربرد    .                                                          بطور كلي علم ابزاري مهم جهت نيروهاي سياسـي اسـت            .     هاست
     هـا                               هاي تحقيقاتي و تحليـل داده               ها و يافته                     امه ريزان گزارش                 مشاوران و برن  

   . )Ibid: 48 (                                ابزاري مهم در نبردهاي سياسي است 
                                                                       بــا اتخــاذ ايــن ســه سياســت، آزادي در ســطح فــردي بــراي انتخــاب 

  .      شـود                                                                   هاي تحقيقاتي و استقالل كلـي اجتمـاع علمـي تـضمين مـي                      پروژه
                  هـاي تحقيقـاتي            جـه                                                          دانشمندان از حكومت انتظـار دارنـد درصـدي از بود          

               عـالوه بـرآن      .                     كنند، تخصيص يابـد                                              متناسب با شرايطي كه آنان تعيين مي      
                                                                             دانشمندان انتظار دارند آزادي سياسي شان براي بحث و گفتگوي آزادانـه            

                               هاي علمي به معنـاي كامـل                                  در حقيقت استقالل نهاد     .                 علمي تضمين شود  
ــدارد   ً   عمــالً ــوان                                            منظــور از اســتقالل نهادهــاي علمــي حفــظ   .                 وجــود ن          ت

                       واال نهادهـاي علمـي       .                     براي دانشمندان است        گيري                          سياستگذاري و تصميم  
               هـاي عمـومي                                                  مستقل از كنترل دولـت بـا بودجـه             ً كامالً                بصورت نهادهاي   

                                                  به عبارت ديگـر منظـور از نهادهـاي علمـي             .                          توانند وجود داشته باشد          نمي
                                                                          مستقل، نهادهايي است كه با وجود وابستگي شديد به بودجه عمومي، در            

                          هـا و اولويـت هـايش در                                                        داره امور خود و همچنـين در تعيـين اسـتاندارد       ا
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                                                                          زمينه آموزش، موضوعات درسي و پژوهشي به عالوه در جـذب بودجـه از              
                                             بنـابراين بـه منظـور تقويـت اسـتقالل            .                  مـستقل اسـت        ً   كـامالً              منابع ديگر   

                                               تـوان از طريـق مـشخص كـردن قواعـد و                                              نهادهاي علمي از حكومت مـي     
ــده  ــاز دارن ــررات ب ــداف و                            مق ــين اه ــي را در تعي ــاي علم ــش نهاده                                                     نق

         همچنــين   .           تــر كــرد                                                    سياســتگذاري تحقيقــات علمــي، آموزشــي پــر رنــگ
                    هـاي اجتمـاعي و                                                                     نهادمندي رابطه بين سياست و اقتصاد بـا سـاير حـوزه           

                                                                         فرهنگي، بسط آزاديهاي فردي و اجتماعي و وضع قوانين بر اساس حقوق            
                             دولـت و اقتـصاد تـضمين                                                 تواند استقالل نهادهـاي علمـي را از                     جمعي مي 

    .      نمايد

       گيري        نتيجه  - 7
      هـاي                                    ي علمي موجب گـسترش رشـته        ها          فعاليت         اي شدن                   فرايند حرفه 
                                                        ده و توجه منظم به آموزش و تربيت دانشمندان موجب           ش               گوناگون علمي   

                                                                              ايجاد مديريت جديد علمي شده است كـه در آن دانـشمندان بـه عنـوان                
                    در نگـرش سـنتي،       .    وند   شـ                                                        كادرهايي با كيفيـت بـاالي علمـي تلقـي مـي           

                        ي علمـي بـوده كـه           هـا             فعاليـت                                               دانشمندان افرادي عاشـق و عالقمنـد بـه          
                                                                             عملكردشان تنهـا در جـستجوي حقيقـت و بـه دور از اهـداف سياسـي و               

    .                 اقتصادي بوده است
                       ي مختلف، رقابت برسر      ها          سازمان                                      در شرايط كنوني به دليل تقاضاهاي       

      هـاي                           و توجه به انگيـزه                                                   منافع كمياب، تجاري شدن محصوالت توليد شده        
           علم بـيش     .                                                          مادي موجب تغيير نگرش نسبت به نقش دانشمند شده است         

             بـه همـين      .         اسـت       شـده                                                     از پيش به يك پديده سياسي و اقتـصادي مـدل            
                                هاي جامعه علمي خود پايبنـد                               توانند تنها به آرمان                            منظور دانشمندان نمي  
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            لمي كـشور                                                            آنان بيش از پيش به مسئوليت خود در مقابل جامعه ع            .      باشند
                                                                     ي ديگر واقفند و در شرايطي كه علم و تكنولوژي آثار نامطلوبي              ها         انسان   و  

                گيرد و يا بد                                                                            به دنبال دارد و يا نتايج تحقيقات مورد سوء استفاده قرار مي           
    .     دهند                                      شود، دانشمندان مسئوالنه واكنش نشان مي           فهميده مي

      لمـي                                    حمايـت از تحقيقـات نهادهـاي ع       هـا        حكومت                    از آنجايي كه براي   
                                          كنند كنترل زيادي را برتحقيقات علمـي                                         ابزاري است، آنها سعي مي          ً اساساً

                                         به همـين دليـل بـدون توجـه بـه             .                                       براي تأمين نيازهاي خود اعمال كنند     
                                                         اعم از دموكراتيك و يـا اسـتبدادي، بـه رشـد               ها         حكومت                ساختار سياسي،   

                             از آنجـايي كـه ديـدگاه         .       دهنـد                                                    برخي از علـوم عالقـه زيـادي نـشان مـي           
                                                                            نسبت بـه علـوم بيـشتر ديـدگاه كـاربردي و زود بـازده اسـت                    ها     ت    حكوم

                                                             هـاي علمـي بـويژه علـوم اجتمـاعي و انـساني كـه                                           بنابراين در ساير رشته   
                                                                           بر، دير بازده و كاربرد فوري ندارند، نوعي پسماندگي علمـي و رشـد                      هزينه

    .     خورد                    نامتوازن به چشم مي
   از   .                  اي گذاشته اسـت                                                          اين امر در نهادهاي علمي نيز آثار نامطلوبي بر ج         

                                                  اي سياسي مبدل شده است نهادهاي علمـي نيـز                                        آنجايي كه علم به پديده    
                                                                                  گرايش به بسته بودن و يا حمايت از منافع خاص و يا حتـي متعـارض بـا                  

                                        بنابراين جـستجوي دانـشمندان بـراي         .                                       منافع عامه مردم را پيدا كرده اند      
              شـده اسـت و                                    اي براي كسب منافع مادي تبـديل                              كسب حقيقت به مبارزه   

                                          هاي محلي، سازماني و همچنين با تأمين                                            هنجارهاي نهادهاي علمي با نياز    
                     اين امر دور شـدن       .        ده است  ش                       هاي تحقيقاتي متناسب                          منافع مالي سيستم  

    .                                                            نهادهاي علمي از هنجارهاي درون سازماني را به همراه داشته است
    ولت                                             هاي علمي براي رشد و شكوفايي خود به د                                  گرچه بسياري از رشته   

                                                       كه اشتغال بخشي از يك سو براي نهاد علم منـافع                  بطوري     اند                 وابسته شده 



44 1(هاي توليد علم   چالش( 

  

                                                                                زيادي به همراه داشته اسـت، امـا دخالـت حكومـت در نهادهـاي علمـي                 
                               در بسياري مـوارد دانـشمند        .                                               استقالل اين نهادها را به خطر انداخته است       

                   در چنين شـرايطي    .    كند                                                       نقش كارگر تحقيقاتي يا مدير تحقيق را بازي مي        
              ي علمي توجه     ها          فعاليت                                                  دانشمندان موظفند به تقاضاي مديريت در انجام        

                                                                            در اين فضا فعاليت علمي بـه عنـوان فراينـد حـل مـسأله توصـيف                   .     كنند
                                   كـه بـا مـسائل و مـشكالت            ها        شركت                          موضوعات از سوي مديران       .    شود      مي

              يـك كـارگر      .      شـود                                                            خارج از محيط آزمايشگاه سروكار دارنـد، مطـرح مـي          
                                 اي در درون نظـام تحقيقـاتي                                       است آزادي قابل مالحظـه                   تحقيقاتي ممكن 

                          هـاي تحقيقـاتي نفـوذ                    ي پـروژه      هـا             استراتژي                                 داشته باشد اما بر سر تعيين       
      هـاي                                                             بنابراين هنجارهاي حاكم بر اجتماع علمي با محـدوديت          .          كمي دارد 

                                 ي حـاكم بـر جامعـه علمـي             هـا         ارزش      و       هـا             سـازمان                        اعمال شده از سـوي      
    .        روبروست

                        اي كه دانشمندان چـه                                         ادهاي علمي با حكومت به گونه                     نحوه ارتباط نه  
                                                                             در سطح فردي و چه در سطح نهادهـاي علمـي اسـتقالل خـود را حفـظ                  

                گرچـه دخالـت      .                       شناسـان علـم اسـت                                               كنند، مورد بحث و مناقـشه جامعـه       
                                                                         حكومت در نهادهاي علمي آثار مطلوب و نامطلوبي بر جاي گذاشته است            

                                    ل عمـل نهادهـاي علمـي مـورد                                                     اما ميزان دخالت دولت و ميـزان اسـتقال        
         ماهيت     ً عمالً    ها        دولت                                 تحقيقات متعدد نشان داده است        .               چالش جدي است  

      هـاي                    تامين بودجـه    .     كنند                                                و حدود استقالل نهادهاي علمي را مشخص مي       
                                 ي دانـشگاه، تعيـين مقـررات           هـا            سياسـت                        ، تعيين خطوط كلـي        ها           دانشگاه

                    ات درسـي بعهـده                          ها و مواد و موضوع                                            مربوط به پرداخت هزينه ها، شهريه     
                                        شود استقالل نهادهاي علمي بـويژه در                             اين روش باعث مي     .   ست  ها         حكومت
                                                            و سياستگذاري در باب انجام تحقيقات علمي بشدت دچـاره                گيري           تصميم
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                                     ان مفهوم دولت علمي را به عنوان          نظر        صاحب                             مخاطره شود به همين دليل      
    .     كنند                                           پاسخي براي بر طرف شدن اين مشكل پيشنهاد مي

                  شـود كـه بـا                                                           ه دولت علمي، دولت نوعي از حكومت تلقي مـي                 در نظري 
                                       فـرض اساسـي در دولـت علمـي آن            .    شود                          ي علمي شكل داده مي      ها       روش

                                                                           است كه علم در فرايند سياستگذاري به سه شيوه فرآورده، مدرك و روش             
                                                                 در اين رهيافت، كنش حكومـت در حمايـت از علـم بـه دو                 .    كند           عمل مي 

                                               ق و كمك به كنترل و نظارت بـر فراينـد                       ترويج، تشوي   :    كند                 شيوه عمل مي  
                                                 تشويق تحقيقات علمي براين فرض مبتني است كه محصوالت   .          ترويج علم

                                                                      از نظر اجتماعي قابل قبول باشند، كنترل و نظارت نيز مستلزم             د         علمي باي 
                بنابراين اعمال    .                                                           قدغن و ممنوع كردن آثار نامطلوب علم و تكنولوژي است         

                                        حفظ امنيت ملي و مصالح كشور صـورت                                        محدوديت بر تحقيقات علمي با      
    .      پذيرد    مي

           منظـور از    .       معناست                                           نهادهاي علمي مستقل به معناي كامل بي                بنابراين  
                                                                          حفظ استقالل نهادهاي علمي آن است كه اين نهادها علي رغم وابـستگي             

                ها در زمينـه                     ها و اولويت                                                      شديدشان به بودجه عمومي، در تعيين استاندارد      
      ً   كـامالً                                            وهش و جذب بودجـه از منـابع ديگـر                                    آموزش، موضوعات درسي پژ   

                                   تواند از يك سو تسلط دانشمندان                               مفهوم دولت علمي مي     .             مستقل هستند 
                             ديگـر امكـان بحـث و             سـوي                                                       را بر شرايط كـاري آنـان ممكـن سـازد و از              

                                                                         گفتگوي آزادانه علمي را در بـين دانـشمندان و اجتماعـات علمـي ميـسر        
    .     سازد

                                            اط و پيوند ميان نهادهـاي علمـي بـا                                                از ديگر سو با در نظر گرفتن ارتب       
            آيـد كـه                                                                             حكومت و اقتصاد بطور اجتناب ناپذيري اين انتظـار بوجـود مـي            

         تعريف                                                        ًٌ          هنجارهاي علمي متناسب با شرايط جديد در جامعه علمي مجدداًٌ         
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                           به اين شـيوه، اسـتقالل        .                                               و در اين تعريف شرايط موجود لحاظ گردد           شود
                             سطح نهـادي حفـظ خواهـد                                                    نهادهاي علمي چه در سطح فردي و چه در          

   .  شد
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  شناسي توليد علم در ايران آسيب
  *زاده حميد شفيع

       چكيده
  .      شـود                 محسوب مي   ه           فت و توسع                       راهكار براي پيشر       ترين       مهم            توليد علم   

                                                                                به همين دليل نهضت توليد علم مـورد توجـة بـسياري از محافـل علمـي                 
                                                   هدف از توليد علـم، توليـد دانـش بـومي و              .                             داخل كشور قرار گرفته است    

                                                                                  استفاده از علوم و نظريـات محققـان سـاير كـشورها در جهـت توسـعه و                  
                ه چنين هـدفي                                            در كشورمان، منابع الزم براي رسيدن ب        .     باشد              پيشرفت مي 

        ي پـيش      هـا       چالش     توان                                                مهيا است و با مديريت و سياستگذاري صحيح مي    
    .                     رو را از ميان برداشت

                                                                          در اين مقاله ضمن تعريف توليد علم و مـصاديق آن، وضـعيت علمـي               
                                 همچنـين توضـيحاتي در مـورد         .    شود                                         ايران در گذشته و امروز بررسي مي      

           ي توليـد       هـا         چالش      ترين       مهم                                                    فرآيند توليد علم ارائه خواهد شد و در ادامه          

                                                                                                        
   .                                                                دانشجوي دكتري مديريت آموزش عالي و پژوهشگر مركز تحقيقات استراتژيك  *
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          در پايان    .    شود                عنوان مي  ISI                                                 علم در كشورمان با تأكيد بر مسائل پيرامون         
    .    شود              پيشنهاد مي  ها      چالش                                  نيز، راهكارهايي براي مواجه با اين 

              واژگان كليدي
                                                                            علم، فلسفة علم، توليد علم، پژوهش، دانشگاه و مراكز آموزش عـالي،            

ISIتوسعة علمي   و            .   
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       مقدمه
                                                    جايگاه خاصي در ادبيات كـشور پيـدا كـرده            »          توليد علم  «           وزه واژة      امر

                         ي اذهـان بـسياري از           افزار       نرم                               كه نهضت توليد علم و جنبش                   است بطوري 
                                                                               سياستگذاران و برنامه ريزان علمي و پژوهشي كشور را بـه خـود مـشغول               

                           ترين معيار براي تعيـين                                   هاي علم سنجي نيز، اصلي                   در ارزيابي   .          كرده است 
                                                 كشورها، ميزان مشاركت در توليد علم، نوآوري،             بندي                  لمي و رتبه           جايگاه ع 

                                                                               فناوري و به طور كلي مشاركت در روند توسعة علم جهـاني عنـوان شـده                
    .    است

                          در دانـشگاه تهـران          1365                               نخـستين بـار در سـال          »            توليد علـم   «   بحث
                                                                            مطرح شد اما در آن زمان مورد توجة جدي قرار نگرفت و فقط خميرماية              

         تري مطرح                           ، اين بحث به شكل جدي        1372         در سال     .        گرفت               اولية آن شكل  
                                                                 در اين سال، دانشگاه تهران اعالم كرد بـه نويـسندگاني كـه             .             و تعريف شد  

       سـازي                                      كه در موسسات معتبـر نمايـه        -        المللي                                مقاالت آنها در مجالت بين    
                                     اي اهـداء خواهـد كـرد و ايـن                                    جوايز قابل مالحظـه    -             چاپ شود  ISI      نظير  

        بـه       1379         از سال     .                                      قدام جدي در زمينة توليد علم بود                          نخستين گام براي ا   
                                                                             بعد، توليد علم در حوزة پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مطـرح             

                                    ، مبالغ مالي قابل توجهي تعلـق       ISI                                          و اعالم شد به هر مقالة چاپ شده در          
                     المللي، بـه پـيش                                               ي اخير نيز داشتن مقاالت معتبر بين        ها       سال  در  .     گيرد      مي

    .                                    تخدام اعضاي هيأت علمي تبديل شده است            شرطي براي اس
           از سوي       1380            در سال     »                      توسعة علمي؛ شرط بقا    «                ديگر، شعار       سوي    از  

                               به دنبال آن، پروژة تغييرات       .                                          جامعة علمي كشور در سطح ملي مطرح شد       
                                                                                 ساختاري وزارت علوم و سپس تـدوين برنامـة چهـارم توسـعة كـشور بـا                  
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  .                                يي كردن اين شعار انجام شـد                     با هدف اجرا    »                   توسعة دانايي محور   «        رويكرد  
                                                                                سند چشم انداز بيست سالة كشور نيز مبحث توليد علم را با طـرح شـعار                

                                                            قدرت اول منطقة آسياي جنوب غربـي از نظـر علمـي و              «                تبديل شدن به    
                                البته بديهي است كـه هنـوز         .                                       به سطح يك آرمان ملي ارتقا داد        »       اقتصادي

                                   تازه به نهالي تبـديل شـده و                                                             در ابتداي راه قرار داريم و بذر علم در كشور           
                  با توجه به اين      .                                                            تا رسيدن به درختي تنومند زمان زيادي باقي مانده است         

                                        شـوند كـه توليـد علـم چيـست و                                                    مباحث، اكنون اين سؤاالت مطرح مـي      
            المللـي و                                                                         مصاديق آن كدامند؟ آيا چـاپ صـرف مقـاالت در مجـالت بـين              

        رسـاند                  عة علمي مي                    ما را به توس    ISI                        آن در مؤسساتي همچون           سازي           نمايه
                                                                   ي ديگري را نيز بايد درنظر گرفت؟ بر ايـن اسـاس، وضـعيت                ها        شاخص    يا  

                   ي جدي مواجه است      ها        چالش                                              توليد علم در كشورمان چگونه است؟ با چه         
                               انديـشيده شـود؟ اينهـا         ها        چالش                                                و چه راهكارهايي بايد براي مقابله با اين         

                ا پاسـخ داده                      شـود بـه آنهـ                                                       سؤاالتي هستند كه در نوشتار حاضر سعي مـي        
    .    شود

           فلسفة علم  - 1
                فلـسفي اسـت   -                                             تعريف و چيستي علم خود يك مبحث گسترده علمي    

                    خواهيم به طور مختصر                  در اين بخش مي    .      نامند         مي  »          فلسفة علم  «            كه آن را    
    .                     ي آن بيشتر آشنا شويم  ها       ويژگي         با علم و 

                                                                            علم در مورد بدست آوردن دانش دقيق و قابل اتكا از دنياي اطراف ما              
                                                                  واژة علم در عربـي بـه معنـاي دانـستن، دانـش و حتـي                  .    كند         مي     صحبت

  Scire                                          اما در زبان انگليسي، علم از ريشة التـين      .                        آموختن و آموزيدن است   
  )                          و نـه اختـراع كـردن       (                             علم در واقع، كشف كـردن         .                     به معني داشتن است   
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                                                                         هايي است كه وجود و جريان آنها به طور كلـي مـستقل از وجـود                          واقعيت
    .          قرار دارد  )               حس، خيال و عقل (               ل ادراك انساني              انساني و عوام

                                                                           علم از طريق مطابقت دادن يك نظام رسمي از نمادهـا بـا مـشاهدات               
            علـم بـا      .      كنـد                                        هـاي قابـل تأييـد تـالش مـي                                         تجربي در جهت توليد گزاره    

                                    ها بايد اين قابليـت را داشـته                     اين گزاره   .                               هاي قابل تأييد سروكار دارد             گزاره
                                                        ت بودن آنها را بتوان به طور آشكار نشان داد به                                     باشند كه درست يا نادرس    

                                                              اي كه پژوهشگران عالقمند ديگر بتوانند همان آزمايش را تكرار كنند       گونه
                                              اين اصرار بر قابليت بررسي علني گزاره هـا،       .                                و نتايج مشابه به دست آورند     

    .                ي ممتاز علم است  ها       ويژگي   از 
                     ندارد بلكه تنها بـه                                                    علم با رويدادهاي شخصي يا منحصربه فرد سروكار       

      ً   صـرفاً                يـك تجربـة       .                                               پردازد كه به طور تجربي قابل اثبات باشند                      بياناتي مي 
   ي                توانـد قـانون            نمـي   -                                               كه منحصربه فرد و غير قابل اثبات باشـد            -      شخصي  

       اي را                                        مشخص و تعريف شـده، تجربـه           ً كامالً                     اما اگر در شرايط       .           علمي باشد 
                            ت بياوريم، آنگاه يك قـانون                                                    چندين بار تكرار كنيم و نتايج يكساني را بدس        

                                      توان به عنوان رابطة ثابت بين دو                              قانون علمي را مي     .    ايم                 علمي كشف كرده  
                                                                                    يا چند دسـته رويـداد تعريـف كـرد و بـه همـين دليـل اسـت كـه همـة                    

     ) 1 ( .                                            دانشمندان و محققان به دنبال كشف قوانين هستند
         م داراي                   توان گفت كه عل                                                          با توجه به توضيحاتي كه از علم ارائه شد، مي         

    :                          سه ويژگي به هم پيوسته است
    .                               قابل كسب شدن از طريق پژوهش است  . 1
      . . .                                                              قابــل انتقــال از طريــق آمــوزش، انتــشار مقالــه، كتــاب و  . 2

   .     باشد    مي

    .     گيرد                                               براي حل مشكالت جوامع بشري مورد استفاده قرار مي  . 3
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                  توليد علم چيست؟   - 2
            جايگـاه                                            ترين و معتبرترين شاخص سنجش رتبـه و                             توليد علم، معقول  

                                             تعـداد مقـاالت علمـي منتـشر شـده در             .    شود                           علمي كشورها محسوب مي   
                                                                المللي به واسـطة اينكـه از محاسـبات بـسيار دقيـق و                                    نشريات معتبر بين  

        تـرين          مهـم                   شوند، يكـي از                                                         روشن و به دور از هرگونه دستكاري تدوين مي        
     مـي                                  عالوه بر آن، استانداردسازي عل      .     آيند                                      معيارهاي توليد علم به شمار مي     

                     آنـان در مؤسـسات             سـازي                                                             و بويژه توليـد مجـالت معتبـر علمـي و نمايـه            
           ديگـر،      سوي    از    .     شوند                                                      المللي نيز مالك توليد علم در كشور قلمداد مي               بين

                                                                                اين نكته نيز حائز اهميت است كه توليد علم منحصر به علوم پايه نيـست               
    .                                                 هاي علمي از جمله علوم انساني را نيز در برمي گيرد             و تمام شاخه
      هـاي                     تعاريف و ديدگاه           هاي آن                                   براي روشن شدن بيشتر جنبه               در ادامه   

    :    شود                                 مختلف دربارة توليد علم ارائه مي
                                                                  توليد علم به معناي يك نظريه، روش يا دستاورد مهم است كه             -

                                                                    حرف جهـاني بزنـد و پـس از داوري دقيـق تخصـصي در يـك                 
                                                     المللي معتبر چاپ شده و در مؤسسات معيـار توليـد                     نشرية بين 

     ) 2 ( .                                       نمايه شده و در دسترس ديگران قرار گيردISI           علم همانند 
                                                         توليد علم، دانشي است كه وجود نداشته ولي ايجاد شده، فكر و  -

                                                                   نظري است كه وجود نداشته ولي ارائه شده و مورد قبول اهـل             
            شـود كـه                                      اين مقوله زماني اثبات مـي       .                           علم نيز قرار گرفته است    

     بـا    .      شـود                و مـستند                                            توسط يك محفل علمي و تخصصي تأييـد       
                                                                     استناد به اين تعريف، هرگونه كپي برداري، مونتاژ و تقليد جزء           

   .    آيد                              مصاديق توليد علم به حساب نمي
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                                                                  توليــد علــم بــه فرآينــد تــدوين محتــوي و گــردآوري مقالــه و  -
    ) 3 ( .   شود                                             دستيابي به يك مفهوم جديد و ناشناخته اطالق مي

   ها                  خت تفصيلي پديده                         توان ارائه نظريه براي شنا                 توليد علم را مي -
               توليد علم در     .                                             با هدف حل مسائل و مشكالت اجتماعي دانست       

    ) 4 ( .   شود           آغاز مي »     مسأله «                   هر شاخة علمي از يك 

                                                               توليد علم، حركت طولي در راستاي گـسترش مرزهـاي دانـش             -
   .     باشد                              بشري است و هميشه روبه جلو مي

                                         منظم است كه نتيجة آن باعث ارتقاي دانش ي                توليد علم فعاليت -
                                                             شود و بـا پاسـخ دادن بـه سـؤاالت مطـرح شـده در                            بشري مي 

    ) 5 ( .   آيد                                              تحقيق، يك نظرية علمي در نتيجة نوآوري بدست مي

                                                                   توليد علم يعني دانش رقابتي كه در سطح جهاني قابـل طـرح،              -
                              كه بتوان آن را در مجـالت                                            تئوري پردازي و دفاع باشد بطوري     

    ) 6 ( .          مطرح كردISI           پژوهشي و –     علمي 

                       پـژوهش بـه معنـاي        .                                   تنها بـا پـژوهش ميـسر اسـت                    توليد علم    -
                                                               آزمايش و تفحص به منظور كشف مجهوالت و يا يافتن يك راه            

    ) 7 ( .                                     حل براي يك مشكل يا توليد يك قانون است

                                                                     توليد علم يعنـي بوجـود آوردن و مطـرح سـاختن چيـزي كـه                 -
                                  بنــابراين، وقتــي دانــشمندان در   .                             تــاكنون مطــرح نــشده اســت

                    كننـد، در واقـع                           اي را مطرح مـي                ية تازه         ها، نظر                    برخورد با پديده  
    ) 8 ( .                        توليد علم صورت گرفته است

                                         ترين مرحله در علم است، توليد علـم                                       توليد علم، آخرين و عالي     -
    ) 9 ( .                    اي كه به خلق بينجامد                        يعني نظريه سازي؛ نظريه
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                                    هاي جديد كـه پـس از مطالعـة                                              توليد علم يعني تفكرات و ايده      -
                            در مجالت معتبر دنيا، ثبت                                          نظري و عملي منجر به چاپ مقاله        

                                به عبارت ديگر، هر دانشي كه        .   ند  شو                            اختراعات و يا اسنادسازي     
                                         المللي ارائه و بـه ثمـر برسـاند،                                             يك ايدة جديد را در سطح بين      

    )  10 ( .   شود                    توليد علم محسوب مي

                    هاي جهـان، تـالش                                                          به طور كلي، تالش در راستاي شناسايي ناشناخته       
                                         علم توليد شده زماني ارزشـمند اسـت          .    شود                                  در راه توليد علم محسوب مي     

                                                                                         كه پس از توليـد مكتـوم نمانـد و بـه فراموشـي سـپرده نـشود بلكـه بـه                      
                                                                              عالقمندان عرضه شود تا عالوه بر استفاده از آن توسط كـاربران مختلـف،              

                          عرضة علم توليـد شـده        .                    ان نيز قرار گيرد      نظر        صاحب                        مورد ارزشيابي و نقد     
                                     و تكرار توسط سـاير تالشـگران                                              همچنين سبب جلوگيري از دوباره كاري     

                                             تر پايه و اساس جستجوهاي علمي بعدي نيز                                         دنياي علم شده و از آن مهم      
    .     گيرد         قرار مي

                 كـه در قـسمت       -  )                        كسب، انتقال و كاربرد    (        ي علم     ها         ويژگي              با توجه به    
                                                     توان گفت كه توليد علم بـا انجـام پـژوهش و                     مي -                          قبل به آنها اشاره شد    

                                                گيـرد و سـپس بـا عرضـة آن بـه كمـك                         ت مـي              هاي آن صور                   انتقال يافته 
                گيرد كه ايـن                                              بنابراين، زماني توليد علم صورت مي       .    آيد                      نيازهاي جامعه مي  

               توليـد علـم      .                                                              علم بيشترين كاربرد را در حل مشكالت جوامع داشته باشـد          
                            ها براي توليـد بهتـرين                                                      همانند توليد محصول است؛ چنانچه تمامي تالش      

                                               درخت بمانـد و مـورد اسـتفاده قـرار                                            محصول صورت بگيرد اما فقط روي     
    .            ً                 نگيرد، قطعاً از بين خواهد رفت
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                 اهميت توليد علم  - 3
                                                                        بــي ترديــد توانمنــدي، توســعه و اســتقالل واقعــي كــشورها بــه طــور 

                  تحقيقاتي نسبت   -                                                       گيري با توانايي آنها در توليد علم و توسعه علمي                چشم
         ونـق و                                                                 در عـصر كنـوني توليـد علـم و تحـرك علمـي بـا ر                  .             مستقيم دارد 

                                                   مرتبط است و فن و فن آوري از لوازم زيست               ً كامًال                       پيشرفت فن آوري نيز     
    .    شود                      انسان معاصر محسوب مي

      هـاي                                                                      حقيقت اين است كه توليد، بسط و گسترش علم، در تمام حوزه           
              بـه تعبيـر      .                                                              اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تاثيري بسيار عميق دارد        

                                     موتور محركه توسعه همه جانبـه                                                  ديگر توليد علم و توسعه علمي به منزله       
                                         كند بنابراين تمام كشورها براي نيـل                                                 و پايدار كشورها نقش مهمي ايفا مي      

    .     كنند                                               به خودكفايي علمي و توسعه علم و تحقيقات تالش مي
   از        انـد                                                                          در تحوالت چند دهه اخير، به ويژه در كشورهايي كـه توانـسته            

                        حلـه انتقـال قـرار                                                              كشورهاي توسعه يافته علمي محسوب شـوند يـا در مر          
  .                                                             اي به توليد علم و به كارگيري آن صورت گرفتـه اسـت                                گيرند، توجه ويژه  

                                                                                 تالش براي توليد و توسعه علـم بـا توانمنـدي و قدرتمنـدي كـشورها در                 
                           ميزان و نحوه بهره مندي       .                              هاي مختلف پيوند خورده است                   ها و عرصه          حوزه

  .    شود                محسوب مي    ها        دولت                 ي بسيار اساسي      ها        چالش                          از علم، از موضوعات و      
                                                                                       به اين سان آينده كشورها و توسعه يافتگي آنها بـا توليـد علـم و بـسط و                   

                                                  مرتبط است و برتري كشورها نسبت به يكـديگر، بـه       ً كامالً              بهره مندي آن  
     )  11 ( .                                    علم، نتايج و كاربردهاي آن بستگي دارد
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                 در توليد علم               جايگاه تكنولوژي  - 4

                            دهـد و آن را در چرخـه                ي                                        سرعت توليد علـم را افـزايش مـ          ،        تكنولوژي
      نقـش                                             هر چقدر توليدات علمي بيشتر باشـد          .   كند                    تر وارد مي                اقتصاد سريع 

                باعـث توليـد             شـكوفا             اقتـصاد     .               تر خواهد بود                               در اقتصاد جامعه اثربخش       آن  
  .      شـود                                    ر پي اشباع بازار محقق مـي       د            رقابت نيز         شود،                                    انبوه و اشباع بازار مي    

      كنـد                                         ه خود را بيشتر مستحكم مـي                                              در رقابت اقتصادي، علم ارزش و جايگا      
                                             وري در جهـت نـوآوري موضـوعي اجتنـاب           ا       نقش فن                   عصر اطالعات نيز        در  

    .           ناپذير است
                                                          مسير خود را بر پايه منابع و فرهنگ خود ترسـيم              ها       ملت             هر چند كه    

   د     بايـ               كـه          انـد                                                                     كنند، اما هم اكنون نخبگـان علمـي ملـل متوجـه شـده                       مي
   ده   كر                                         را با آن وفق دهند و آنرا اجرا                ، خود    نند                           تكنولوژي معيني را كسب ك    

ــد  ــشت ســر گذاشــته،           و تقلي ــد                        را پ ــوآوري روي آورن ــه ن ــرا    ؛                         ب ــد        زي        خري
                      شود، در اين ميـان                   تر مي                                     ي حساس و پيشرفته هر روز مشكل        ها            تكنولوژي

       محلـي           گـذاري                                                               تشخيص تكنولوژي استراتژيك و عمومي كه قابل سـرمايه        
                  ثبـت سـريع،         يـت              كـه قابل    ي                                              است و تعيين دورنماي كلي و نتايج تحقيقات       

    .                                            ورود باشند قابل توجه و بسيار حائز اهميت است  و      سازي        نمونه
ــعه،     ــالب توس ــه، انق ــه كهن ــي جامع ــامل فروپاش ــعه ش ــل توس                                                                      مراح

                                   المللي شدن، اقتصادي و رقابتي شدن و                                 مدرنيزاسيون سرمايه توليدي، بين
            ز كشور مـا                              اگر چه عده زيادي معتقدند هنو  .     باشد                            در نهايت توليد انبوه مي 

                                             مرحله سـوم يعنـي انقـالب تكنولـوژي را        د   باي                                         در مرحله دوم قرار دارد اما       
                      ، به اشتراك گذاشتن      اي           شبكه        جامعه                                          آغاز كند و با تشويق به فراگير شدن         

            قـدر كـه                       زيـرا همـان     ؛                                                        اطالعات را براي توليد علم و فناوري فـراهم سـازد          
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                     ار علوم كسب شـده                                                           استراتژي تشويق نوآوري اهميت دارد، ترغيب به انتش       
     )  12 ( .                             و تقويت روح رقابت نيز مهم است

                  فرآيند توليد علم  - 5
                                                                          تكوين دانش بشري در طـول زمـان از دو طريـق آمـوزش و پـژوهش                 

                                                    هاي نسل گذشـته از طريـق آمـوزش بـه نـسل                      يافته  .                 صورت گرفته است  
                                                   در عين حال، نسل جديـد بـا انجـام پـژوهش              .                             حاضر انتقال داده شده اند    

    .                     توليد علم كرده اند            براي نسل بعد
                     ي پـژوهش و همچنـين       هـا      روش                                        فرآيند توليد علـم نيازمنـد شـناخت       

                       ، ايجاد نگرش پژوهشي      ها         آموزش         در اين     .               ي مربوطه است    ها         مهارت       توسعة  
                                                                                را نبايد فراموش كرد؛ چراكه بدون ايجاد نگرش در مـورد ضـرورت توليـد               

          ايجـاد                                          ي پژوهش نتيجة مطلـوب را در دانـشجويان     ها         مهارت             علم، آموزش   
    .    كند     نمي

   :                          توان به صورت زير ترسيم كرد                        فرآيند توليد علم را مي
  

انتشار و   خلق  نوآوري  خالقيت  پردازي ايده  تصور و تفكر
  كاربرد

 
     )  13 ( :                                                   در فرآيند باال، دو مرحلة پاياني بسيار حائز اهميت است

                                    يي اشاره دارد كـه موجـب ورود          ها          فعاليت                      مرحلة خلق دانش به      -
    .    شود                      به يك عرصة علمي مي         دانش جديد

      زمينة   .    كند                  شود و سپس رشد مي                            علم پس از نشر آن نمايان مي -
                                             ً                         اصلي رشد علم، انتشار آن است و پس از آن مطمئنـاً هـر چـه                
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                                كند؛ چون در دسترس دانشمندان                                        بهتر و بيشتر توسعه پيدا مي     
                                         گيرد و آنها در تكميـل و بـسط آن                                          و پژوهشگران ديگر قرار مي    

   .      كوشند    مي

                          وضعيت توليد علم در ايران  - 6
  ي     هـا          سـال                   دهد كشورمان در                                                 بررسي روند توليد علمي ايران نشان مي      

                  ، تعداد مقـاالت        1993         در سال     .                                         اخير، رشد كمي قابل توجهي داشته است      
       بـه      2002                                       مقاله بوده كه همـين شـاخص در سـال       173               المللي ايران،         بين

    .   ست               مقاله رسيده ا    5500            به بيش از     2005           و در سال     3000
                                   توسط دانشمندان و پژوهـشگران      ISI          مقاله       7168        نيز       2006         در سال   

  -                               هزار مقاله نيز در مجالت علمـي  6                                         ايراني به چاپ رسيده است و بيش از         
    .                          پژوهشي داخل به چاپ رسيدند
         سـند       2760       تا     10                     گرايش علمي بين        200                            در حال حاضر در بيش از       

                       اپ رسـيده اسـت كـه                                 توسط محققان كشور به چ     ISI            المللي در                علمي بين 
                هاي علمـي در                  ها و گرايش                                              دهندة تحرك بيشتر علمي در اكثر رشته              نشان

    .         كشور است
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    .     دهند                             تري را در اختيار ما قرار مي                       جداول زير اطالعات كامل

وضعيت علمي كشور ايران در حال حاضر و مقايسه : 1جدول شمارة 
المللي و بر  در بعد بيني با گذشته بر اساس تعداد اسناد نمايه شده   كم 

  ISIهاي پايگاه اطالعات علمي  اساس داده
  محدوده زماني
 سال ميالدي

  تعداد مقاله
ISI 

  تعداد
  سال

  توضيحات

تا پيروزي انقالب تا سال   78  2636 1978-1900
1357 

بعد از پيروزي انقالب تا سال  8 1870 1979 -1986
 تاسيس اولين دوره 1365

ه دكتري داخل در دانشگا
 شيراز

 سال پس از تاسيس 10 10 2985 1987 -1996
اولين دوره دكتري داخل در 

 دانشگاه شيراز

بعد از پيروزي انقالب تا سال  24 17177  2003-1979
1382 

 سال گذشته 3در طي  3 15572  2004 -2006
ميالدي رشد چشمگير 
مقاالت در اثر توسعه 

هاي دكترا و كارشناسي  دوره
 رارشد داخل كشو
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مقايسه وضعيت علمي كشورهاي ايران و تركيه با توجه : 2جدول شمارة 
هاي پايگاه  المللي و بر اساس داده به اسناد علمي نمايه شده در بعد بين

  ISIاطالعات علمي 
تعداد اسناد علمي  سال ميالدي

 ISIتركيه در 

تعداد اسناد علمي 
 ISIايران در 

  نسبت تركيه به ايران

1997 4436  735  03/6 

1998 5242  1046 01/5 

1999 6041 1186 09/5 

2000 6223 1470 23/4 

2001 7568 1798 20/4 

2002 10044 2450 09/4 

2003 12017 3285 65/3 

2004 14958 4186 57/3 

2005 16073 5414 96/2 

2006 17881 7168 49/2 

                            تـوان نتيجـه گرفـت كـه            ، مـي  2                                     از اطالعات موجود در جدول شـمارة       
   2 / 5                 بـه حـدود       6                     طي يـك دهـه از         )      تركيه (                              اختالف ايران با كشور رقيب      

     )  14 ( .                    برابر كاهش يافته است
        طـي                          ، جمهوري اسالمي ايران   ESI1                      ترين اطالعات پايگاه                      بر اساس تازه  

          هـزار     27       با       2007     سال           ژوئن     30       تا       1997     سال                        ساله اول ژانوية       10      دوره  
                            ذشـتن از كـشور مـصر از                                                      عنوان توليد علمي با يك پله صـعود و گ             529   و  

                         جهان قرار گرفتـه و      م                                                      نظر تعداد توليدات علمي نمايه شده در جايگاه چهل        

                                                                                                        
1. Essential science Indicator 



  63هاي فرهنگي و اجتماعي  گروه پژوهش

 

                                                                                 به اين ترتيب، ايران پس از تركيه در جايگاه دوم توليد علم جهان اسـالم               
    .          قرار دارد

                         ، كل توليـدات علمـي       ه      سال   10      دورة       اين         ، در   ESI                        بر اساس آمار پايگاه     
                                                 استناد قرار گرفته است كه به اين ترتيب،                     بار مورد     629            هزار و      85        ايران،  

          هر چنـد     .             بوده است   3 /  11                                                  نسبت تعداد استنادها به توليدات علمي ايران،        
                                                                               تعداد كل استنادها و همچنين نسبت استنادها به توليـدات علمـي ايـران              

                                  افزايش يافته است، امـا از           2007     سال            آوريل     30                          نسبت به دهة منتهي به      
    .                              به دورة قبل تغييري نداشته است                        اين نظر رتبة ايران نسبت 

                                                                              بر اين اساس، ايران از نظر تعداد كل استنادها در رتبة چهل و هـشتم               
                                                                               جهان و از نظر نسبت تعداد استنادها به توليدات علمي در ردة صد و سي               

          سـالة     10                                             الزم بـه يـادآوري اسـت كـه در دورة              .                             و سوم جهـان قـرار دارد      
   ه      بود    153            هزار و      81                 ت علمي ايران،                   ّ                        پيشين، تعداد كلّ استنادها به توليدا     

                                                                                 كه بر اين اساس، نسبت تعداد اسـتنادها بـه توليـدات علمـي كـشورمان،                
    .               اعالم شده بود 3 /  06

                                  جمهـوري اسـالمي ايـران در        WOS، 1                                     از طرفي، بر اساس آمار پايگـاه        
             سـپتامبر           25                         از اول ژانويـه لغايـت                    2007             ماهة اول سـال       9              دورة تقريبي   

     بـر    .                                                   عنوان توليد علمي نمايه شـده بـوده اسـت            89  62          ، داراي       2007     سال  
                                                                         اساس اين آمار نيز كشورمان از نظر تعداد توليدات علمي، رتبـة دوم را در     

                                  دهد و پس از تركيه و قبل از                                                    بين كشورهاي اسالمي به خود اختصاص مي      
                    ماهـه، تركيـه      9                                        اين در حالي است كه در همين دورة           .     گيرد                 مصر قرار مي  

      1443                               عنـوان، پاكـستان داراي           2690                 ، مـصر داراي             عنوان      13402       داراي  

                                                                                                        
1. Web Of Science 



64 1(هاي توليد علم   چالش( 

  

                                        عنوان توليد علمي نمايه شـده در            1311                                 عنوان و عربستان سعودي داراي      
     )  15 ( .   اند        بودهWOS       پايگاه 

                       ي توليد علم در ايران   ها      چالش  - 7
                       اي بـراي ورود بـه                                        ي قبلي عنوان شـد، مقدمـه        ها       بخش                مطالبي كه در    

            كه هـم      ها        چالش     اين    .          بوده است                             ي توليد علم در كشورمان        ها        چالش     بحث  
                                                                  ي و هم بعد سخت افزاري دارند، بسيار حائز اهميـت هـستند                  افزار       نرم     بعد  

   در   .                                                  توليد علم مترادف با رفع اين موانع اسـت          :         توان گفت           كه مي           به طوري 
    :    شود            اشاره مي  ها      چالش      اين     ترين     مهم                 ادامه به برخي از 

 )  كمي به توليد علمرويكرد (ISI توسعة علمي يا چاپ مقاالت در - 7- 1

                                        كه موضوع پژوهش در كـشورمان مطـرح          -                           از حدود پنجاه سال پيش      
                                                           توسعة علمي فقط در شكل ظاهري آن يعني افزايش تعداد مقاالت   -     شده

                 اگـر دقيـق و       -    ها                                البته تعداد مقاالت و كتاب      .                             مورد توجه قرار گرفته است    
               ا وقتي صـرف                               دهندة پيشرفت علم است ام               نشان -                         مبتني بر تحقيق باشند   

                         گيرد، بايد گفـت كـه                                                               افزايش تعداد مقاالت جاي علم و پيشرفت آن را مي         
                        به عنوان مثال، يكـي       .                                                      هنوز نظام جهان علم را به درستي درك نكرده ايم         

                                                                                  از مسئولين سابق وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اسـتناد بـه افـزايش               
             التي كه امروز         همان مقا   (ISI                                          چشمگير چاپ مقاالت پژوهشگران ايراني در      

                                                                                   در صدر اخبار علمي ايران قرار دارد و به كرات به عنـوان شـاخص توليـد                 
                                          خاطرنشان كرده بود كه اگر اين شيب رشد در  ، )   شود                    علم ايران معرفي مي

                                                 ً                             توليدات علمي كشور طي چند سال آينده حفظ شـود، مـسلماً ايـران بـه                
     )  16 ( .                             جمع كشورهاي صنعتي خواهد پيوست
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  .                                                          بايد نگرش خود را به مقولة توليد علم مشخص كنيم                             بنابراين در ابتدا  
                                                                                  علم يك كاالي فرهنگي است اما نگاه غالب در كـشور مـا بـه آن، نگـاهي                  

    .      است1     گرايي                           كمي و متأثر از مكتب اثبات
  ، ISI                                                                           با توجه به اينكه رويكرد كمي به توليد علـم و چـاپ مقـاالت در                 

           شود، بهتر             سوب مي                                              چالش امروزة محافل علمي در كشورمان مح           ترين       مهم
             چـرا چـاپ     «  :                                                               است مروري بر نظرات موافقان و مخالفان آن داشته باشـيم          

                           توانيم ايـن مقـاالت را                  آيا نمي  «  .  »                              اينقدر براي ما مهم است؟     ISI           مقاله در   
             آيا با چـاپ   «  .  »                                               در مجالت علمي ـ پژوهشي در داخل كشور منتشر كنيم؟ 

    .  »    شود؟                                      اين مقاالت مشكلي از جامعة ما برطرف مي
               نظرات موافقان

  )     7168 (                                           ، هفـت هـزار و صـد و شـصت و هـشت               2006       در سال  -
                                                       توسط پژوهشگران ايران به چاپ رسيد و بـيش از           ISI           مقاله در   

                                                            شش هزار مقاله نيز در مجالت علمي و پژوهشي داخـل كـشور         
                                                    به عبارت ديگر، اگر قرار باشـد دانـشمندان و            .                به چاپ رسيدند  

                قاالتــشان را در                                              پژوهــشگران كــشور تــصميم بگيرنــد تمــامي م
                                 نظر از مسائل علمـي و داوري                                     مجالت داخلي چاپ كنند، صرف    

                                         و ملزومـات مـادي و معنـوي چـاپ،                سازي                          پذيرش مقاله، نمايه  
                             پژوهـشي كـشور و يـا        -                                      ضرورت دارد كه تعداد مجـالت علمـي       

                    شـود، دو برابـر                                                  هايي كه از اين مجالت در سال چاپ مي                 شماره
                          هـر حـال مـا نيازمنـد                      دهـد كـه در                                اين مسأله نشان مـي      .    شود

                                                                                                        
1. Positivism 
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ــين ــات ب                 جهــت اثبــات ISI                 المللــي همچــون                               اســتفاده از امكان
    .                   توانمندي مان هستيم

                                                                         بايد بپذيريم كه امكانات مالي، وقت، انرژي و منـابع انـساني در              -
                      ها و مجهوالت بـشري                                                 سطح جهان در مقايسه با حجم نادانسته      

                                                     لذا، جهت استفادة بهينـه از منـابع مـادي و            .                  بسيار ناچيز است  
                                                                  انساني موجود جهت غلبـه بـر مجهـوالت بـشري و حركـت در               

  ي     هـا          پژوهش                                                   راستاي گسترش مرزهاي علم، بايد از تحقيقات و         
                                به همين دليل ضرورت دارد كه        .                              تكراري جلوگيري به عمل آيد    

                            وجود داشته باشـد كـه      ISI              المللي نظير                           سيستمي در سطح بين   
         تحقيق                                                        به محققان و پژوهشگران امكان رديابي موضوعات مورد       

   .             خويش را بدهد

                                                               در مــورد افــرادي كــه معتقدنــد بــا چــاپ مقــاالت در مجــالت  -
                          شود، بايـد گفـت كـه                                                المللي، مشكلي از جامعه برطرف نمي            بين

                    اي بكـاريم وتوقـع                       تـوانيم دانـه          نمي  .                            اين كار مستلزم زمان است    
  :          فرماينـد       مي  )  ص (        پيامبر    .                        ثانية بعد سبز شود      10              داشته باشيم   

                                          ت، حاصل صبر، دانـش و حاصـل دانـش                             حاصل عقل، صبر اس    «
                                                    يعني براي رسيدن به رشد و توسعه بايد صبور           ؛ »             نيز رشد است  

   .  )  17 (     باشيم

      هـاي                                                                ديگر، براي ارزيابي كار پژوهشگران و نتايج يافتـه            سوي    از   -
                      ي علم سنجي از جملـه     ها        شاخص                               پژوهشي منتشر شدة آنها، به      

         قان نياز                                                 ارجاع يا استناد به مقاالت علمي و گزارشات علمي محق
                                                      گذشته از آن، محققان جهت اطـالع از ميـزان اثرگـذاري       .    است

                                                                  گزارشات و مستندات علمي چاپ شدة خود، بايـد بداننـد چـه             
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                                                                    كساني و در چه مقاالتي به گزارشات و مـستندات علمـي آنهـا              
                            و آيا اين استنادات مثبت          اند        ده  كر        استناد         . . .)                مقاالت، كتاب و   (

                                       اين تأييد يـا رد چـه بـوده اسـت؟              اند؟ دالئل                      بوده يا منفي بوده   
                                                                         عالوه براين، هر مؤسـسه، شـركت يـا دانـشگاهي نيـاز دارد تـا                
                                            ً                         پژوهشگران مجموعة خود را ارزيابي كند و ضـرورتاً بـراي ايـن             

                                                  يي نيـاز دارد و چنانچـه ايـن مقايـسه و                هـا           شـاخص              ارزيابي به   
ــود     ــد ب ــد، الزم خواه ــرح باش ــاني مط ــطح جه ــابي در س                                                                ارزي

                                                  جهاني بـه عنـوان معيـار مـدنظر قـرار                         ي مورد قبول    ها        شاخص
          المللـي،                              معيار در سطح بـين         ترين       مهم       دانيم                         گيرد و چنانكه مي   

                                     هاي پژوهشي در گسترش مرزهاي دانش                                ميزان اثرگذاري يافته  
                امكانـات و    ISI      كـه                                                       بشري اعم از علم و فكـر اسـت و ازآنجـايي           

                                                                 اطالعات مذكور را در اختيار پژوهشگران و محققـان در سـطح            
   .                                       دهد، مورد اقبال جهانيان قرار گرفته است        رار مي      جهان ق

                                       در دنيـا نيـست و نـواقص قابـل                  سـازي                                تنها سيـستم نمايـه     ISI       البته  
         با ايـن    .    كند                                                            توجهي نيز دارد و هر ساله بخشي از اين نواقص را برطرف مي    

            موجـود در           سـازي                     هـاي نمايـه                                          همچنان در بين مراكز و سيستم      ISI      همه،  
                                              ظ گسترة كاري و حجم پوشش اطالعـات، يـك                                     سطح جهاني و نيز به لحا     
                                       لذا، متوليان پژوهش كشور به دالئـل         .          نظير است                             پايگاه اطالعات علمي بي   

               تـر هـم در                                                       كنند پژوهشگران داخلي را جهت حضور پررنـگ                       فوق سعي مي  
                                                                              استفاده از اين بانك اطالعاتي و هم در مشاركت و اثرگذاري در اطالعـات              

    .                    موجود آن تشويق كنند
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           مخالفان     نظرات
                                                                   الزام و تشويق محققان و دانشمندان ايراني به نوشتن مقاالت و            -

       ً            ، موقتـاً رتبـة     ISI                          آن در مؤسساتي همچـون            سازي                   چاپ و نمايه  
                            برد ولي بايد بـه ايـن                                                      علمي كشور را در آمارهاي جهاني باال مي       

                                                                       نكته توجه كرد كه طـرح مـسألة رتبـه علمـي جزئـي از طـرح                 
                                قه با توجه به اين طرح پيش                                         جهاني شدن علم است و اين مساب      

                                                            اگرچه رتبة علمي هـم در جـاي خـود و بـويژه بـه                 .          آمده است 
                                                                لحاظ سياسي اهميت دارد، اما هدف بايد پيشرفت علمي باشـد           

    .             نه رتبة علمي
                                                                    رويكرد كمي به توليد علم بر اين پيش فرض استوار اسـت كـه               -

  و                                                          و محققان ما به طور بالقوه توانايي پژوهش، نگارش           ها           دانشگاه
                           توان آنها را تـشويق و                                    المللي را دارند، پس مي                       چاپ مقاالت بين  

  .                                                                      وادار كرد كه بيشتر پژوهش كنند و آنها را به نگارش درآورنـد            
                             يابـد و علـم در كـشور                                                      به اين ترتيب تعداد مقاالت افزايش مـي       

                                     كه اين تلقي مكانيكي كه سـاليان               درحالي  .    كند                   توسعه پيدا مي  
                                        كم بـوده تـاكنون هـيچ تـأثير و                                         متمادي بر محافل علمي ما حا     

   .                               نمود مثبتي در جامعه نداشته است

                                                                     با توجه به نگرش كمي در توليد علـم، پـژوهش ديگـر اهميـت                -
                   نمـايش پـژوهش از     .        تر است                                      چنداني ندارد بلكه نمايش آن مهم     

                    بودريـار فيلـسوف      .      شـود                       تـر تلقـي مـي                              نفس پژوهش بااهميـت   
                   اء سروكار ندارند                                  در زمان ما، مردم با اشي       :                   فرانسوي معتقد است  

                            كننـد و همـه كـار در                               هـا زنـدگي مـي                                   بلكه با تصاوير و نمايش    
     ً                       ظـاهراً پـژوهش نيـز در         .       گيـرد                 ها صورت مي                      ها و با رسانه            رسانه
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   اي                                                                       جهان كنوني و بويژه در كشورهاي توسعه نيافتـه تـا رسـانه            
    )  18 ( .   شود                                 نشود به عنوان پژوهش پذيرفته نمي

                     تمرين پـژوهش يـا      «        هي به                                         رويكرد كمي به توليد علم تنها منت       -
                                                خواهد شد كه فقط بـراي آمـوزش دانـشجويان        »            نقالي پژوهش 

                                                              تحصيالت تكميلي و استخدام در مراكز آموزش عـالي مناسـب           
   .    كند                                                   است و ما را به عنوان كشوري پيشرو در علم معرفي نمي

                                  توان آنها را در دو طيف قرار                                                        با توجه به نظرات موافقان و مخالفان، مي       
                                                                      ول كه معتقد است محققان نبايد به بهره برداري از علـم فكـر                    طيف ا   :    داد

  .                                                                                  كنند و وظيفة آنها تنها توليد علم و انتشار آن در مجـالت جهـاني اسـت                
             كنند و اگر                                                                         طيف دوم نيز بر فوايد و نتايج عملي توليدات علمي تمركز مي           

     .       پندارند                  اهميت و ناچيز مي                               اي براي آن پيدا كنند، آنرا بي               نتوانند فايده
  ي دانشگاهي ها فعاليت ضعف در سيستم و - 7- 2

                            بايـد بهتـرين مركـز         ها           دانشگاه                                        بسياري از متخصصين اعتقاد دارند كه       
  ي     هـا          آمـوزش                                   فرض براين است كه افـراد در دوران    .                        براي توليد علم باشند   

                        و بــا كولــه بــاري از       انــد                                                     عمــومي، در شــرايط انتقــال دانــش قــرار گرفتــه
                                  همچنين فرض بر اين اسـت كـه          .     شوند         ه مي                       هاي خود وارد دانشگا             دانسته

                              و حـال در دانـشگاه بـا             اند                                                        افراد در مدرسه راه چگونه يادگرفتن را آموخته       
                 ها به واسطة فضاي                           خواهند ضمن توسعة يادگيري       مي   ها         مهارت            داشتن اين   

                                                                      مناسبي كه در دانشگاه وجود دارد، به مفاهيم تازه و جديدي دسـت پيـدا     
               ي آمـوزش در        هـا        روش   و          ريـزي                            كـه در برنامـه                          اما واقعيت اين است     .     كنند

                                   در آموزش علـوم، همچنـان بـه          .                 هايي وجود دارد                     ي ما، نارسايي    ها           دانشگاه
                                              شود و به فرآيند توليد علم كمتـر پرداختـه                                        انتقال مفاهيم علمي توجه مي    
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                                        به آموزش اختـصاص دارد، آن هـم           ها           دانشگاه   ي    ها          فعاليت       بيشتر    .    شود      مي
   ،    هـا              دانـشگاه     در    .                                   انش و نـه خالقيـت و نـوآوري                                   آموزش مبتني بر انتقال د    

                                                                        بيشترين تالش صرف پر كردن ذهن دانـشجويان از دسـتاوردهاي علمـي             
                                                                             شود و اين همان كاري است كه در آمـوزش پـيش از دانـشگاه انجـام                       مي
                                           هاي زيادي براي توجه به توليـد علـم                         ي اخير، كوشش    ها       سال    در    .    شود      مي

                                      ، تفكر علمي كـه الزمـة هرگونـه                                                 شده است اما هنوز در جامعة دانشگاهي      
    .                                            توليد و نوآوري علمي است، به وجود نيامده است

   عدم تمايل به انجام كار تيمي- 7- 3
                                                                       يكي ديگر از مشكالت توليد علم در كشورمان، فردگرايي و عدم توجه            

                     در جهـان، يـك      1                                          در حـال حاضـر، انجـام كـار تيمـي            .                   به كار تيمي است   
           ي اخيـر،     ها       سال           اگرچه در     .    شود         مي                                    شاخص توليد و اعتبار علمي محسوب     

      انـد                                                                           دانشمندان ايراني بويژه در عرصة پژوهش، به اين شاخص توجه كـرده           
                                                                                      اما هنوز تا رسيدن بـه شـرايط مطلـوب و نهادينـه كـردن كـار تيمـي در                    

    .                                 ي دانشگاهي در اول راه قرار داريم  ها       پژوهش
  عدم تخصيص اعتبارات كافي- 7- 4

                                               عـات نرسـيده بـود و توليـد آن مطـرح                                             تا وقتي كه علم به مرحلة اطال      
                                                امـا از اوايـل قـرن بيـستم بـود كـه               .                                        نبود، به بودجة خاصي نيـاز نداشـت       

                                                                    ي پژوهشي مطرح شد و پژوهشگران در مراكز علمي كه به تـدريج               ها       طرح
                           در كـشورمان، تـصويب و        .                                   يافت، به توليدات علمي پرداختند                 گسترش مي 

                         ب با مـشكالتي همـراه                                                     تخصيص اعتبارات براي تحقق اهداف پژوهشي اغل      

                                                                                                        
1. Team work 
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                                 كه اولين سال اجـراي اولـين         -      1384                           به عنوان مثال، در سال        .          بوده است 
   1 / 2   د   ش         مقرر   -                                                               برنامة پنج ساله از سند چشم انداز بيست سالة كشور بود          

                                                                             درصد از درآمد ناخالص ملي صرف پژوهش و تحقيـق شـود امـا سـازمان                
                     درآمـد ناخـالص                  درصـد از    0 / 6                      كشور آن را در حد            ريزي                       مديريت و برنامه  
                         نيز در همـان حـد           1385      و       1386                     بودجة تحقيقات سال      .               ملي كاهش داد  

              ها پرداخت و                                                     گرچه مجلس شوراي اسالمي به اصالح اين بودجه         .           باقي ماند 
             و مؤسـسات      هـا            دانـشگاه                             اي به افزايش بودجة پژوهـشي                         اين اقدام تا اندازه  

            تمر مـورد                                          اما اين كار بايد بـه صـورت مـس           .                            آموزش عالي كشور منجر شد    
     )  19 ( .                           پشتيباني و حمايت قرار بگيرد

   شكاف بين توليد و عمل- 7- 5
       اي بر                                                   ي مهم توليد علم اين است كه وقتي مقاله          ها        چالش               يكي ديگر از    

                المللـي چـاپ                                                                         اساس تحقيقات انجام شـده در ايـران در يـك مجلـة بـين              
     و     آيد                                                                            شود، بهره برداري از آن علي رغم انجام آن در ايران به عمل نمي                   مي

      ايـن    .                                                  دهندة شكاف بين توليد و عمل در كشورمان است                            اين موضوع نشان  
          اي بـراي              زمينـه       ً   اساسـاً               گيـرد كـه                                                  چالش بزرگ و مهم از اينجا نشأت مـي        

    .    ايم                                       مصرف توليدات علمي در كشور ايجاد نكرده
  هاي دروني  ضعف رواني و فقدان انگيزه- 7- 6

      هـاي              در رشته                                                      ضعف رواني در بين اجتماع علمي دانشجويان بخصوص         
                        با توجه بـه اينكـه        .                                                         علوم انساني يكي ديگر از موانع جدي توليد علم است         

                                                                                  سيستم انتخاب دانشجو و ورود به دانشگاه بر مبنـاي انتخـاب ارادي و بـر               
                هـاي درس نيـز                                                             پاية عالقه و استعداد واقعي دانـشجويان نيـست و كـالس       
               در نتيجـه          شـود،                                                                    باعث ايجاد انگيزه و اشـتياق در بـين دانـشجويان نمـي            
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      هـاي                                                                        التحصيالن اين علوم از سطح مقدماتي تا سطوح باال فاقد انگيزه                فارغ
    .         ها هستند                               ي جدي و توليد علم در اين رشته  ها        فعاليت           دروني براي 

          راهكارها  - 8
       لـذا،    .                                         ترين راهكار براي پيشرفت جامعه اسـت                                   امروزه توليد علم، عمده   

                               نات و منابع مادي و انساني                                         صحيح جهت استفادة بهينه از امكا           ريزي            برنامه
                               تواند زمينه را براي پيشرفت                                                        موجود با چشم انداز اهداف آرماني جامعه مي       

                                                       بر همـين اسـاس، نهـضت توليـد علـم و جنـبش                .                        توليد دانش مهيا سازد   
                                                               ي جهت رفع مشكالت علمي جامعه و مراكز آموزش عالي مطـرح                 افزار       نرم

                            دانش، زمينة مساعد جهت                          هاي مربوط به توليد                                    شد تا با توجه به نارسايي     
                                        بـا توجـه بـه ايـن موضـوعات و             .    شود                                       توسعة درون زا و همه جانبة فراهم        

    :    شود                                       ي عنوان شده، راهكارهاي زير پيشنهاد مي  ها      چالش
            به مقولـة     )             تعداد مقاالت  (        كمي       ً صرفاً                           با توجه به اينكه نگرش        ) 1

                                                     توانـد عامـل ايجـاد تحـول در تمـام اركـان                                   توليد علـم نمـي    
ــد                    فرهنگــي، اجتمــاع ــه شــود پــس باي                                          ي و اقتــصادي جامع

                                                    ي ديگري همچـون اختراعـات، اكتـشافات، تـأليف           ها        شاخص
      . . .                                                                  كتاب، كار تيمي منتج به مقالـه، نـوآوري و كـارآفريني و            

    .                              ي توليد علم در نظر گرفته شوند  ها      شاخص             نيز به عنوان 
                                                                 چنانچه كارهاي پژوهـشي در كـشور در يـك برنامـة جـامع                ) 2

                            مسائل علمي نپردازند و         ترين      هم م                            صورت نگيرد و محققان به      
ــژوهش ــا         پ ــي از       ه ــند، بخــش مهم ــرق باش ــده و متف                                                  پراكن

            بنـابراين،    .    رود                                                      استعدادها و توانايي پژوهشي آنان به هدر مـي        
                                                   ي علمي در كشور بايد هماهنگ و مكمل يكـديگر            ها         پژوهش
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               تحقق اين امر     .                                              باشند و در يك نظام علمي سازماندهي شوند       
   .     باشد                 امكان پذير مي                       با توجه به رشد تكنولوژي

                           ي دانـشگاهي نيـز بـا           هـا           فعاليت                             در مورد ضعف در سيستم و         ) 3
                    مبـادي توليـد           تـرين          مهـم                                       توجه به نقش اين مراكز به عنوان        
                               شود كـه در مفـاهيم مهـم                                              علم و نظريه پردازي پيشنهاد مي     

                              ي آموزشي، محتوي دروس، شكل       ها       روش                    دانشگاهي از قبيل    
      هـاي                             هنـوز بـا ديـدگاه          كـه       . . .                            امتحانات، واحدهاي درسي و   

              هـاي اساسـي                      شـوند، بـازنگري                              سنتي تعريف و مـشخص مـي    
                    ي آمــوزش بايــد از     هــا     روش                   بــر ايــن اســاس،   .              صــورت گيــرد

                   ي منفعالنـه بـه         هـا        روش                                    وضعيت فراگيـري نظـري و حفـظ         
                                                     ي فعـال مبتنـي بــر تجربـه كـردن، عمـل كــردن و          هـا      روش

                                                                    مشاركت دانشجو در توليد ايده و دانش تغييـر پيـدا كنـد و              
                                                                گاه دانشجو از موضع ناظر و تماشاچي بـه بـازيگر عرصـة                جاي

   .                      علم و يادگيري عوض شود

                                                                بديهي است كه توليد علم نيازمند آزادي عمـل، اسـتقالل و              ) 4
          بـراي    »                          آزادي علمـي و اسـتقالل      «       گسترش    .               فضاي باز است  

                                                       ها به نحوي كه محقـق خـود را در بـستري آزاد                             بيان انديشه 
           هاي خـود                   ها و يافته             ه ايده                                      براي طرح مسائل، نقد كردن و ارائ      

                                                هـاي الزم را بـراي توليـد علـم فـراهم                            تواند زمينه               بداند، مي 
                                                        تجربه نشان داده است كه علم در جوامعي بيشتر رشد            .     سازد

             ازايـن رو،     .                    تـر بـوده انـد                 كراتيـك  و                            كرده است كه آزادتر و دم     
                                                                           ايجاد فـضايي بـاز و آزاد بـيش از امكانـات مـالي در رشـد و                  

   .        ذار است                توسعة علم تأثيرگ
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  .     طلبد                                     اي، راهكارها و سازوكارهاي خود را مي                 اجراي هر برنامه  ) 5
                                                              حركت در مسير توسعه در دنياي تكنولوژيك و مدرن امـروز           
                                                        بدون وسيله، تجهيزات و داشتن ملزومات پژوهش بسيار كند     

ــود ــأمين   .                          و نامحــسوس خواهــد ب                                  بنــابراين، بــسترسازي و ت
                هـشي محققـان                                         هاي الزم جهت تالشهاي علمـي و پژو                هزينه

                                                          كشور ضروري است و بايد سعي شود كه مورد حمايت جدي           
   .                                     مادي و معنوي مسئولين كشور قرار گيرند

                       هاي دروني بايد از طريق                                      در مورد ضعف رواني و فقدان انگيزه     ) 6
                                                         اصالح و تغيير ساختار كنوني نظام گزينش، امكان ورود افراد   

                 اين امر منـوط      .                  را فراهم كرد     ها           دانشگاه                         تواناتر و مستعدتر به     
                              هـاي انـساني و اجتمـاعي                                              به ارتقاي منزلت اجتماعي و رشته     

                                                                  در مورد انگيزه نيز بايد بـه خـاطر داشـته باشـيم كـه                 .    است
               اي باشد كـه                                                            انگيزة پژوهش و فعاليت دانشگاهي بايد تا اندازه       

                هاي دانـشگاهي                                                   بتواند احساس خوبي را در دانشجويان رشته      
                              كان انتقال و توليد دانـش                                          نسبت به خودشان ايجاد كند تا ام      

   .                    براي آنان فراهم آيد

       جمهوري   .                                                           امروزه كشورهاي جهان به دنبال توسعة دانش مدار هستند        
                                                                 نيز بايد براي رسيدن به توسعة پايدار و دانش بنيان تـالش                          اسالمي ايران   

              اي مهيا است                                                              در كشور ما، منابع الزم براي رسيدن به چنين توسعه           .     كنند
                      توان به بهـره وري                                        تگذاري صحيح توسط اهل فن مي                           و با مديريت و سياس    

                                                           براي مديريت كارآمد، بايد به علم و دانش مجهز شد و             .                 بهينه دست يافت  
   .                        و بسترسازي الزم صورت گيرد     ريزي                             براي توليد علم بايد برنامه
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  بسترسازي فرهنگي و توليد علم
  *زاد عليرضا قاسمي

       چكيده
                              توليد علم مقوله توليد علم                                        توجه مسئولين و سياستگذاران به           رغم         علي

              و مـشكالت        هـا           چـالش                                                          در كشورهاي در حال توسعه به ويژه كشور مـا بـا             
                                                   يكي از اين مشكالت زير بنايي مشكل فرهنگي است           .           ي روبروست        گوناگون

                                                                                        كه از ساليان دور گريبانگير كشور ما بوده و نتايج آن نيز تـا كنـون قابـل                  
                             بــه ســمت خردگرايــي، ضــعف         گرايــي                    حركــت از تجربــه  .               مــشاهده اســت

                 هـاي دينـي و                                           نگرش كم رنگ نسبت بـه آرمـان                               ساختاري نظام آموزشي،    
  .        باشـند                                          وري بخـشي از ايـن مـشكالت مـي                  غرب بـا                     رسوخ ضمني فرهنگ    

                                                                       خوشبختانه باحسن نظر و تاكيد مقام معظم رهبـري و سـاير مـسوالن در         
                                                                           جهت توسعه علمي و فراهم ساختن بـسترهاي مناسـب بـراي آن، شـاهد               

                      مقالـه حاضـر بـه        .                                                         ازبين رفتن تدريجي موانع توليد علم در جامعه هستيم        
   .      پردازد    مي                             بررسي مشكالت فراروي توليد علم 

                                                                                                        
   .                                                واحد كازرون و دانشجوي دكتراي مديريت آموزش عالي ،                                عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي  *
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              واژگان كليدي
   .              احياي فرهنگي   و                                   توليد علم، فرهنگ اسالمي، نظام آموزشي
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       مقدمه
                                                           با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص لزوم حركت به سوي 

                                                           توليد نظريه و فكر بايد تبديل به يـك ارزش عمـومي             «                      توليد علم و اينكه     
     و                                              وظيفه آحاد ملت است كه متناسب با نقـش          »                           در حوزه و دانشگاه گردد    

                                                                                       جايگاهي كه در جامعه دارند براي تحقـق ايـن امـر مهـم گـام بـر دارنـد                    
            هاي بلنـد                                                 به منظور تحقق توليد علم از جمله آرمان          ).  1  :     1383        جاسبي،   (

                                                            هاي اخير، همواره اين بـوده اسـت كـه بـا تـدوين                                       انقالب اسالمي در دهه   
    يله                ، به ويژه وس     ها           دانشگاه                           هاي دقيق در راس تحوالت                               اصول و برنامه ريزي   

                                                                                   ارتقاء علم و رشد آزادانديشي را فراهم آورده و انديشمندان را براي مقابله             
                                                                 بينانه با مشكالت و مسائل جامعه آماده و توانا سازد تا از اين رهگذر       روشن

                                                                              توليد علم به يك انگيزه عمومي تبديل شود و سرانجام علم به عنوان يك              
    .                                 حالل واقعي براي مشكالت به شمار رود

                          امل فرهنگي در توليد علم      نقش ع  - 1
                                                                           قبل از بررسي نقش عامل فرهنگي در توليد علم بايد تعريفي از توليد             

                                                                 توليد علم يعني جمع آوري شواهد علمي و اسـتنتاج و خلـق               .          علم داشت 
                            پـس توليـد علـم مـستلزم       ) Act 590 of 1981   . (                      دانـش جديـد از دل آن  

    .     باشد                             داشتن روحيه علمي و خالقيت مي
                                                           ي افزودن بر مسائل علمي، ايجاد نو آوري و خالقيت كه                          توليد علم يعن  

                                                                        توسط متخصـصين، نخبگـان، پژوهـشگران و مجتهـدين هـر رشـته                    ً غالباً
       شود كه                                  عالم و دانشمند به كسي گفته مي ،             با اين تعريف   .      پذيرد            صورت مي 
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                                                                           ي بر مسائل علمي و انديشه بـشري بيفزايـد، نـه كـسي كـه فقـط                  ا     ئله س م
    )   37  :     1383                           ير زاده و نجفي زاده چناري،   ام (                    گنجينه معلومات باشد 

                                                                                علم و عالم در خالء و خـارج از بـستر شـرايط عمـومي جامعـه پديـد                   
                                                                هر دولتي قادر است در قلمرو خود ساختماني مجلل و مخـتص              .     آيند       نمي

                                                                                تحقيقات علمي بنا كند حتي تمام ابزار و تجهيزات پيشرفته را وارد كنـد              
                          زيـرا توليـد علـم        ؛       نمايـد                     يد علـم نمـي                                            اما اين كار به تنهايي كمكي به تول       

                                                 اي از عوامل در هم تنيده اجتماعي، سياسي و                                       فرايندي مبتني بر مجموعه   
                                                                چنانچـه بـدنبال بـسترسازي در راه حركـت پيـشرو علـم                .            فرهنگي است 

                                    فرهنگ كشور ما تاثيرات عمده خود        .                                       باشيم، به نوعي با فرهنگ در گيريم      
                                  به اين معنـي كـه فرهنـگ          ؛      است        پذيرفته  )       امروزي (                         را در زمان ركود علم      

                                           هاي اقوام مختلف است در روند رو بـه                                            كنوني كشور كه متشكل از فرهنگ     
                     ده بطوري كه تغيير آن  ش                                         رشد خود در اذهان مردم داراي جايگاه محكمي 

                                          ازجمله خـصوصيات ايـن فرهنـگ همـان           .    رسد                             سخت و محال به نظر مي     
    ).   243  :     1383  ،                       كوهستاني و كامكار رجبي (                        ثابت بودن و درجازدن است 

                                                               براي اينكه مسئله فرهنگي و نقش آن را در توليد علم روشن شود بايد 
                  توانـد مـستلزم                                           چون شناخت گذشته يك كـشور مـي         .                    نقبي به گذشته زد   

                             شك ايران يكـي از چهـار             بي  .                                           حركت و سكوي پرتاب به سوي آينده باشد       
                     جزئـي از دنيـاي      سـو       از يك       ايران  .                               كانون بزرگ فرهنگ و تمدن آسياست

          را ايفـا     اي                                                           اسالم است كه در بالندگي و شكوفايي آن نقـش مـؤثر و عمـده   
               اش بـا تمـدن                                          ديگر به دليل زبان و فرهنگ باسـتاني        سوي                    كرده است و از     

      دهد و                                                      هند خويشاوند است، اين وضعيت به ايران صفتي دوگانه مي       آريايي
    ربي                                             حلقه ارتباط ميان آسياي بزرگ و تمدن اسالمي و غ                  ايران را به عنوان
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                                         اينكه ايـران سرچـشمه تجلـي انديـشه و                سازد بويژه                    حائز اهميت ويژه مي
    .              تفكر بوده است

                                                                                نقش بارز و آشكار ايرانيان چه در دوران پيش از اسالم و به ويژه بعـد                
                        امـا چـه شـد كـه          .       باشـد                                                            از آن در توليد علم بر همه واضح و مبـرهن مـي            

                 بـوعلي سـينا،                                                                  كشوري با اين همه سابقه درخـشان و دانـشمنداني چـون             
                                                  تبـديل بـه مـصرف كننـده توليـدات علمـي                  . . .                           ابوريحان بيروني، رازي و   

                                                                              كشورهاي غربي شد؟ در اين رابطه بايد از تغيير آهنگي كه در فرهنگ دو              
                 و غـرب صـورت       )                                            نمادي از تمدن و فرهنـگ مـشرق زمـين          (              تمدن ايراني   

    ).    1385        نوابخش،  (  د   كر         گرفت ياد 
       به سمت       گرايي                    ي در اروپا از خرد      ميالد  17    قرن                    سير حركت انديشه از

                             مشاهدة تجربي بعنوان تنها روش                       حركت كرد و موجب شد تا      گرايي        تجربه
            به تدريج از                هاي مختلف علمي                 از آن پس رشته .                     معتبر علمي شناخته شود

                                                                             فلسفه جدا شدند، رشد و شكوفايي علوم و تكنولوژي حاصـل ايـن تحـول               
               مـيالدي بـر     17           از قـرن                                    ولي در ايران سـير حركـت انديـشه     .    است     فكري

               البتـه مـشكل     .                        خردگرايـي حركـت كـرد              بـه سـمت        گرايي               عكس از تجربه
        فرهنـگ                بـه ويـژه                                                  توان آن را در البه الي فرهنـگ جامعـه                            ديگري كه مي  

                                                                              كنوني جستجو و بصورت فراوان پيدا كرد، عدم توجه يا توجه كم به علوم              
                  ي را بايـد در                        اين مسئله فرهنگـ     .                                            انساني و توجه زياد به علوم تجربي است       

    .          جستجو كرد      گرايي                            الگو قرار دادن غرب يا غرب
                           هاي علوم تجربـي و رياضـي                                                  اكثر قريب به اتفاق جامعه تمايل به رشته       

                              هاي والديني كه دوست دارند                              توان حتي در انديشه                         اين پديده را مي     .      دارند
                               در جامعه ما كمتر والـديني        .          شوند ديد       . . .                             فرزندشان پزشك يا مهندس و    

                                                                        شوند كه تمايـل داشـته باشـند فرزندانـشان معلـم، روانـشناس،                       مي     يافت
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         تواننـد                             هاي علوم انساني مـي                        درحالي كه رشته    .              غيره شوند         شناس و          جامعه
                                                هاي رشد، تحول، خودشكوفايي و حركـت علمـي                                 ساز باشند و زمينه          انسان

     كـه    )   ره (                                                    در اين خـصوص جملـه تـاريخي امـام خمينـي               .                 را فراهم سازند  
                              نـشان دهنـده ايـن امـر          »                                       ه بر تعليم و تعلـم مقـدم اسـت             تزكي «         فرمودند  

                                                                         باشد كه براي پيشرفت و توسعه علمي الزم است انسان در درجـه اول                    مي
        توانـد                                                                           بر نفس خويش مسلط شود و اين مهارت را بيشتر، علوم انساني مي            

    .                     در افراد ايجاد نمايد
    چشم                      از خود بيگانگي و       .                                                كشور ما به احياي علوم انساني نيازمند است       

                                                                              دوختن به مجالت علوم انساني غربيـان بـراي شـناخت و تبيـين مـسايل                
                                              هاي پژوهشي آنان نخواهد توانست ما را به                        ها و يافته                             انساني و تكرار نظريه   

                               ما با اجتهـاد و بـازنگري         .                                                   توليد علم، در راستاي بيداري و پيشرفت برساند       
    هاي        شته                                                    ي موجود و توجه همزمان به فرهنگ كشورمان و دا           ها         پژوهش    در  

                              تـوانيم بيـداري علمـي و                          هاي جديد مـي                                        خود و نيز توجه به روش شناسي      
                              مـا نيازمنـد يـك تحـول          .                                                مقاومت علمي در علوم انساني را تحقق بخشيم       

                                                                                 اساسي در فرهنگ نظريـه پـردازي و ارزشـمند نمـودن علـوم انـساني در                 
    )   10  :     1382           لطف آبادي،  (            جامعه هستيم 

                                     رايندي كه هسته آن مراكز توليـد           ف  ؛                                  توليد علم نتيجه يك فرايند است     
      ايـن    .        باشـند                                                                      علم هستند كه با ساير واحدهاي اين فراينـد در تعامـل مـي             

                                                                ها را به عنـوان ورودي دريافـت و بـا پـردازش آنهـا                                        فرايند يك سري داده   
                     و فنـاوري ايجـاد       )                توليـد علمـي    (                                  هايي به صورت انتشارات علمـي                  برونداد

     .      جي است                            اين فرايند داراي ورودي و خرو  .    كند    مي
    :           عبارتند از   ها          ورودي
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    ًدر قالب يك ورودي بـه ايـن فراينـد                                 ً    انتشارات علمي كه مجددا                                              
    .    شود         وارد مي

 شود                                                    آنچه از طريق ساير مراكز علمي به اين فرايند وارد مي    .    
 ي راهبردي كه از سوي مراكز آينده پژوهي يـا مراكـز              ها         سياست                                                            

    .    شود                                      تعيين راهبردي به اين فرايند اعمال مي
    :              ها عبارتند از       خروجي
 نتايج كمي براي مراكز سنجش علم                             .   
          راحتـي،   (     شود                                                           نتايجي كه در تعامل با صنعت و فناوري توليد مي         

     . )    1382        منصوري،             ، به نقل از    161  :     1383
    توانـد در                      هـاي آن مـي                                      نتايج علمي بوده و يافته         ً صرفاً            نتايجي كه            

          مـورد                                                                           فرايند توليد علم در همـين مركـز و يـا سـاير مراكـز علمـي                
   .                  استفاده قرار گيرد

                                                                             از آنجا كه فرهنگ يك جامعه تحت الشعاع نظـام آموزشـي آن قـرار                
        اكنـون    .                                                               گيرد بايد به بررسي مسائل مربوط به نظام آموزشـي پرداخـت              مي

                                                    شود كه آيا نظام آموزش ما توانسته بر فرهنـگ                                      جاي اين سوال مطرح مي    
           بار ايـن        اند                    جويان توانسته                                                       توليد علم تاثير بگذارد؟ آيا دانش آموزان و دانش        

                              وظيفه سنگين را بر دوش بكشد؟ 

                    هاي سيال توليد علم                             دانش آموزان و دانشجويان قطب  - 2
         تالش براي                                                                 تحقيق يعني نگاه كنجكاوانه به دنيا و دنبال مسأله بودن و        

                                                 در آموزش دبستاني و دبيرستاني زير بنـايش سـاخته                    حل مسائل كه بايد
                                نشان دهد، ما در اين زمينه مشكالت         خودش را                        شود و در دانشگاه هم اثر 

                          مهـم اسـت دنبـال ايـن                                        يعني آموزش دبستاني، كـه بـسيار   ؛           زيادي داريم
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     بـه                    آنها را محكـوم      ً معموالً                                       نيست كه ذهن دانش آموزان را پرورش دهد و 
                                 ياد گرفتن بـه معنـاي حفـظ                                         هاي معلم به صورت انفعالي و                 شنيدن حرف 

      كنـد               امتحان مـي   ،                 همكالسي ودر آخر               واقعي با معلم و                كردن بدون تعامل
       بايـد      حال   .               اين تعامالت است                           كه بخش اساسي آموزش يادگيري         در حالي

        ذهن خالق                                                           ببينيم در فرآيند آموزش از دبستان تا دانشگاه قادر به پرورش
                                                    درك ما از دانش يك مفهوم سنتي است و البتـه             !                         و پرسشگر هستيم يا نه    

                                                  ا را كه بايد به هـر قيمتـي و بـا هـر               ه                   اي از دانستني                     يعني مجموعه   ؛    منفي
    .      گيريم                          آموز منتقل شود در نظر مي                   ميزاني به ذهن دانش

                                                              هـاي سـنتي از مفهـوم آمـوزش و يـادگيري در نظـام                            نگـرش       ً معموالً
        گيرنـد                                   دهد و دانش آموزان ياد مي                      معلم درس مي    .                      آموزشي ما حاكم است   

         ر ايـن    د  .                                        معلـم حـاكم بـر كـالس درس اسـت            )                            البته نه يادگيري واقعـي     (
                            پرسد، مسائل را كمتر نقد                           پرسد يا كمتر مي                                   سيستم دانش آموز سوال نمي    

                           وي كـم كـم بـه يـك           .      دهـد                               كند و كمتر ايـده مـي                             كند، كمتر فكر مي         مي
                           شده و توانـايي روبـرو            ريزي                              شود كه از قبل برنامه                              ماشين آهني تبديل مي   

    ).   191  :     1383      زيرك،  (                                    شدن با برنامه يا مشكل جديد را ندارد 
              هـا بيـشتر                     هـا و داده                                                 در كشور ما ذهن فـردي كـه از فرمـول               انه       متاسف

               ري از لحـاظ              ذهن پ    يد    توان               كه شما مي                     تر است در حالي                           انباشته باشد، عالم  
                                            ولي قادر به باز توليد امر معرفتي و شناختي   يد                معرفتي داشته باش      ذخيره

                                                    اين چند سال نظام آموزشي بارها تغيير كرده ولي نه به   در  .   يد         جديد نباش
                                                  هاي ارزشيابي و امتحان گرفتن تغيير كرده است                                   مفهوم اساسي فقط شيوه   

                              هاي آموزش دگرگـوني صـورت                                                    ولي در مأموريت و رسالت آموزش و شيوه       
    .           نگرفته است
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              با اقتـدار و                    نظام آموزشي همراه  ،                                اين نظام آموزشي بايد دگرگون شود
       بـه                        ً                    نكات مثبتي هم داشت مثالً چيزي كه هر آموزشـي   ،               جديت خوب بود  

       آمـوز                               اي كـاش در مـدارس، دانـش       .                        است مثل دانشمند پـروري          دنبال آن
           آمـوزاني         دانـش                        يا اگر هدف تربيت اسـت      و  شد                        دانشمند، پرورش داده مي

       يعنـي                 رشـد شخـصي   .                                    آمدندكـه داراي رشـد شخـصي بودنـد                  بيـرون مـي  
                                            وگـو داشـته و يـا ارتبـاط برقـرار                                            كه بتوانند با ديگران گفت            آموزاني      دانش
ــي     ان      خودشــ  .       كننــد ــشناسند ول ــد، جايگــاه خودشــان را ب ــان كنن                                                         را بي
                                  شوند، كمي فرمول فيزيك و شيمي                     التحصيل مي                    آموزان وقتي فارغ       دانش

               پرورش ما آموزش              در آموزش و :        توان گفت            به جرأت مي  .                در ذهنشان دارند
                                                           ً                 و پرورش به معناي درست خودش وجود ندارد و اين شيوه آمـوزش بعـداً               

                                              و همان مفهوم از علم و همـان شـيوه آمـوزش       شود                  دانشگاه منتقل مي   به
    .     يابد          تداوم مي

                                                      حجم وسيع ورودي دانشگاه سبب تبديل دانشگاه بـه مراكـز          همچنين
        توليـد    ي                           در واقع، با يك فرآيند خطـ     شود                            صدور انبوه مدارك تحصيلي مي

                  كـسي كـه وقتـي                 نـه پـرورش    !                  نه پرورش دانشجو     هستيم             دانشجو مواجه 
                            خودش باشد و به معيارهاي          سطح          چك در                               مدرك را گرفت دانشمندي كو    

                         فكر و انديشه دارد و نگاه   .      شناسد                          است و هنجارهاي علم را مي          علم معتقد
             پـذير شـده                                     مسائل دارد و به يك معنـا جامعـه          نسبت به   اي       ويژه       و نگرش 

     نوعي   .               دروني كرده است                  را در درون خودش  ها      ارزش   ،                است يعني هنجارها
               فرهنـگ علمـي         سـازي         دروني      انشجو                    فرهنگ علمي كه اگر د     سازي        دروني

                      دهد علمـي اسـت و                                                             كند نگاهش علمي خواهد شد، تحقيقي كه انجام مي        
                                               ولي اآلن فرآيند توليد سريع و انبوه دانشجو اجازه     شود                ذهنيتش علمي مي
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                     متخصـصين غيرمتخـصص                                     يكي از مشكالت ما در آينده وجـود  .   دهد     نمي
   .                گاه علمي ندارند                                             است به معناي كساني كه مدرك تحصيلي دارند ولي ن

          التحـصيل                  علمـي فـارغ         شخـصيت                      دانشجويان را بدون        ما   ي    ها           دانشگاه
                         مـا بايـد اقـدام بـه      .      شـود                    تبديل به استاد مي                   و بعد اين دانشجو     كنند    مي

      شــان  ا                    و فرهنــگ جامــه                                يي كنــيم كــه نــسبت بــه علــم    هــا         انــسان        تربيــت 
                                                                                    سرسپردگي دارند؛ علم به معناي قـدرت و توانـايي توليـد و بـاروري كـه                

      اي از                                                   خـود داشـته باشـيم نـه بـه معنـاي مجموعـه                         تـوانيم در ذهـن        مـي 
               اروپا و آمريكا     هاي         انديشه                               اصل علم باروري آن است ما آخرين  .        محفوظات

            شـود چـون           مـي                                                           گيريم ولي به محض ورود به ايران دچـار نابـاروري                      را مي 
    .             مقلد هستيم    ً صرفاً

                                               كــه بــه جــستجوي دانــش اســت و تــا حــدودي    اي         عــالي           در آمــوزش 
                                                                    كننده اطالعات است و در بهترين شرايط رسالت خود را توزيع آن                 مصرف

                     ميـزان موفقيـت          تواند                                             ارزشيابي نيز شكل سنتي داشته و فقط مي             داند      مي
                               نظام آموزش عالي مبتني بر توليد   .                                       در انتقال و توزيع دانش را ارزيابي كند 

      د آن                               كننده اطالعات بـراي توليـ             مصرف      ً معموالً  .           توجه دارد     هم             به كيفيت   
    .    كند       اي مي      ويژه       توجه   ها       مهارت                      است و عالوه بر دانش به 

             از اهميـت                    دانش آموخته گـان                                           در اين نظام آموزش عالي سبد مهارتي        
                                                                            خاصي برخوردار است و نظام ارزشيابي آموزش، دانـش، مهـارت و تحـول              

                     معمول و سنتي براي       ي    ها       روش  .    كند                                        نگرشي دانشجويان را نيز ارزيابي مي     
                                  ي متنـوع ارزشـيابي اسـتفاده           هـا        روش                       اكارآمدند و لذا از                    چنين منظوري ن  

                                                                         در ايران چون آموزش عالي بيـشتر بـه توزيـع دانـش در جامعـه                  .    شود    مي
                                                     در درون، آموزش محور است نه پژوهش محـور و                  اين رو        از      كند         كمك مي 

           مـسئوليت        گـاهي                                                                   ازنظر بيروني نيز با بازار كار ارتباط مـستقيمي نـدارد و           



  87هاي فرهنگي و اجتماعي  گروه پژوهش

 

             عـالي حـس                        آموختگـان آمـوزش          دانـش               با اشـتغال                       مستقيمي در ارتباط    
                  و كمتر دغدغه        آورد     عمل             امتحان به     ها            آموخته                          كند و الزم است كه از              نمي

    ). 8- 9  :     1387           قاسمي زاد،  (                                 كارايي بيروني و دروني آن را دارد 

                                      مشكالت ديگر فراروي توليد علم در جامعه  - 3
          و بـرون                                                      نقص هماهنگي، همكاري و همفكـري بـين بخـشي           . 1

   .                         راستاي هداف علمي و فرهنگي        بخشي در 
                                                             ضعف ساختاري نظام آموزشي و پرورش و آمـوزش عـالي در              . 2

                  آمادگي مناسب با           و عدم                                     پاسخگويي به نيازهاي واقعي كشور    
   .                        تغيير و تحوالت تكنولوژيكي

                                                            درگير بودن نخبگان و صاحبان انديشه با مشكالت معيـشتي            . 3
   .                                         و عدم برخورداري از امكانات و تسهيالت رفاهي

    ان       نظـر           صـاحب                                           دن رسم تكـريم و روح قدرشناسـي از                 فرو بر   . 4
   . )    1386            صادقي رشاد،  (

                             هاي ديني و رسـوخ ضـمني                                         نگرش كم رنگ نسبت به آرمان       . 5
   .            و غرب باوري      گرايي                                فرهنگ تقليد، نقدناپذيري، مصرف

   .      ي فردي  ها       پژوهش                اشتياق به انجام   . 6
                                                              ديوان ساالري و مانع تراشي در جذب و به كارگيري نخبگان             . 7

   .         علمي كشور
                        و غفلت از توجه بـه        )             تدريس محوري  (                         اهتمام به عالم پروري       . 8

   در   )                  پـــژوهش محـــوري (                               روحيـــه علمـــي و جـــستجوگري 
   .  ها         دانشگاه     اصلي      گيري      جهت

   .  لي    المل     بين                                   دسترسي ناكافي به منابع و مجالت علمي   . 9
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           در بسياري    »          خوداتكايي «   و    »    كار «   و    »     مصرف «            ضعف فرهنگ     .  10
   .       ي جامعه  ها     بخش   از 

           ي مختلـف     ها       بخش               ريت علمي در                               كم توجهي به استقرار مدي      .  11
   . )  73  :     1386            قاسمي زاد، (          اداره كشور

           پيشنهادات  - 4
   توجه به فرهنگ اصيل اسالمي و ايراني- 4- 1

             هـاي شـرق                                        كه گاهي اوقـات در برسـي       -              هاي يك ملت                    يكي از برتري  
                          فرهنـگ و تمـدن آن ملـت      -     افتد                                          شناسان خواسته يا ناخواسته از قلم مي    

                        به جهـت نـشان دادن        )  ص (               ت رسول اكرم                            اشاره به اين سخن حضر      .    است
        كندكـه                                                                 هاي فرهنگي باالي دين اسالم در اشاعه علم كفايـت مـي                    ظرفيت

                                                                        جوينده دانش، جوياي رحمت است و دانشجو ركن اسالم؛ و پاداشش بـا              «
    ).   166  :     1383       راحتي،  (  » 1   شود                  پيامبران داده مي

                                                                         عصر جابربن حيان، خوارزمي، رازي، مسعودي، بيرونـي و خيـام جـزو             
                              اين افتخارات علمي به داليل       .                      هاي تمدن اسالمي است                 ترين برهه           برجسته

    :                                             مختلف نصيب مسلمانان شده كه اهم آن عبارتند از
  ؛                                تشويق قرآن و سنت به فراگيري علوم -

  ؛                           تشويق قرآن به كاوش در طبيعت -

  ؛                                  تشويق به كسب علم از هر منبع ذي علم -

                                                                                                        
 رسـول اهللا    - طالب العلم طالب الرحمه، طالب العلم ركن السالم و يعطي اجـره مـع النبيـين                  . 1
 .1383 به نقل از راحتي،10/143 كنز العمال –) ص(



  89هاي فرهنگي و اجتماعي  گروه پژوهش

 

        يـق و                                                                 تشويق دانـشمندان و فـراهم كـردن امكانـات بـراي تحق             -
  ؛     آموزش

  ؛                                 احساس جهان وطني در نزد علماي اسالم -

  ؛                      تعهد به پيروي از برهان -

  ؛                      حقيقت جويي دانش پژوهان -

  ؛                                     جامعيت علوم اسالمي و وحدت علوم در اسالم -

         گلـشني،   (                                                سخت كوشي دانشمندان مسلمان در كسب معرفـت          -
1377    ( .    

                                                                            حال با اين همه توجه اسالم به دانش پژوهي و توجه بـه دانـشمندان،               
                                                                                     ن آن فرا رسيده كه ما نيز بـا سـرلوحه قـرار دادن ايـن اصـول، توجـه                       زما

                                                                             بيشتري به ارزش و جايگاه علم و دانشمندان در جامعه بنماييم و گذشته             
    .                            را چراغ راه آينده قرار دهيم

   توجه به سرعت، دقت و استفاده از ميان برها- 4- 2
       شـهيد                                                                        از سخنان مقام معظم رهبري كه در ديدار با اسـاتيد دانـشگاه              

    :              ايشان فرمودند  .                                           بهشتي بيان فرمودند اين چنين اقتباس شده است
                                                                                      ما به داليل تاريخي، از كـاروان علـم دنيـا عقـب افتـاده ايـم ايـن را                     «
                                            ها پيش روي ماست و اين درحالي است كه                                       توانيم انكار كنيم، واقعيت          نمي

   ست                                                                             توانايي عالم شدن، توليد علم كردن، و مرزهاي دانش را از آنچه كه ه             
                                    وجود داشته، اين ظلم تـاريخي           ً كامالً                                           فراتر بردن در ملت ما و در ميان ما          

    ).  18  :     1378       رسالت،    ( »             به ما شده است
                                                                  اين عقب افتادگي و اين تـاخير تـاريخي را بـه نحـوي                د                  از اين رو باي   

                         بينـيم فاصـله زيـاد                                                       اگر با نگاه و محاسبات عادي بنگريم مـي          .    كرد       جبران  



90 1(هاي توليد علم   چالش( 

  

                    از وسـيله تحـرك                                     يگران هـم سـريع الـسيرتر                            اتفاقا وسيله تحرك د     .    است
                                                                          پس ناگزيريم در توليد علم راههاي ميان بر را پيدا كنـيم و توليـد              .     ماست

               البتـه ايـن      .        اي است                                                               علم يعني رفتن از راههايي كه به نظر، راههاي نارفته         
                 نـرويم و بـه            انـد                                                                        به آن معني نيست كه ما راههـايي را كـه ديگـران رفتـه              

    ).    1382                 مقام معظم رهبري،  (  »           تنايي كنيم  اع               هاي ديگران بي       تجربه
                                                                                با توجه به بيانات مقام معظـم رهبـري، عـالوه بـر تـالش بـه صـورت                   

                          يي باشيم كه حركت مـا        ها       روش                                             تدريجي در جهت توليد علم، بايد به فكر         
    .                            را در اين زمينه تسريع نمايد

   توجه به علوم انساني- 4- 3
                          علـوم انـساني بـه                                                دن تحول در توليدات علمي بايـد بـه          كر             براي ايجاد   

             توانـد يـك                                             اين علـوم انـساني اسـت كـه مـي         ؛                             موازات علوم تجربي بها داد    
                                                                              فيزيكدان متعهد و پايبند به اصول اسالم و جامعه و يك دانشمند معتقـد              

                                     ايـن علـوم انـساني اسـت كـه            .                                              به فرهنگ اسالمي و ايراني را تربيت كنـد        
                     با ادامه اين روند      .                                                          تواند يك معلم و استاد دانشگاه متعهد را تربيت كند               مي

                                                                                   علم در خدمت جامعه و بـشريت قـرار گرفتـه و زمينـه سـاز پيـشرفت را                   
                                            با توجه به اين كه علـوم انـساني در            .    كند                              پيشرفت علمي فراهم مي        ويژه      به

                                                                               كشور ما مهجور مانده، به همين دليل وظيفـه دولتمـردان، دانـشمندان و              
    .             ي تالش نمايند                                               آحاد ملت است كه براي رهايي از انزواي علوم انسان

   تحول در نظام آموزشي- 4- 4
                                                                        نقش شگفت انگيز آمـوزش و پـرورش در زنـدگي انـسان و شـكوفايي              

        آمـوزش    .                 كس پوشيده نيست                            ي واالي انساني بر هيچ      ها        ارزش              استعدادها و   
                                        اخالقي، رفتاري و حتي جسماني افـراد                       تواند در رشد                            و پرورش نه تنها مي    
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                                      رفـع نيازهـاي حقيقـي و مـصالح                        اي در جهـت                                       مؤثر باشـد، بلكـه وسـيله      
                                               آيد يعني نقش آموزش و پرورش نه تنها در عينيـت                            اجتماعي به شمار مي   

             شـود بلكـه                                                                  بخشيدن به زندگي مادي و معنوي فرد متوقف و محدود نمـي          
                                     و عامـل رشـد و تحـول اساسـي                گيرد                                   ون اجتماعي او را در بر مي       ئ       تمام ش 

                     دي بستگي به ميزان                                        رشد اقتصادي در هر جامعه تا حدو       «  .    شود           جامعه مي 
                             عامل در فرآيند توليـد          ترين       مهم                                             تحول در رفتار فردي دارد چرا كه انسان         

                                                                          زيرا كه از يك طرف قدرت مديريت و تخصيص منابع را در اختيـار                ؛   است
                                هاي اتخـاذ شـده را جامـه                                            ديگر با نيروي كار خود تصميم          سوي               دارد و از    
                       عي براي نيل به رشد                                       بدين ترتيب تحوالت فردي و اجتما       .       پوشاند           عمل مي 

    ).   324  :     1374          عمادزاده،  (  »     باشد                   اقتصادي، حياتي مي
                     هـاي اجتمـاعي در                                                              امروزه آموزش و پرورش منشأ تغييـرات و نـوآوري         

             هاي اجتماعي                                       نهاد آموزش و پرورش و دگرگوني       .    شود                    جامعه محسوب مي  
                                                         آمــوزش و پــرورش جريــان و فراگــرد تــدريجي، تغييــرات   .                تعامــل دارنــد

                                     تغيير در آموزش و پـرورش يعنـي          .                       عي و توسعه ملي است                  فرهنگي، اجتما 
                                                               ها و رونـدها بـه گونـه متفـاوت و بـا توجـه بـه                                                  انجام دادن كارها و برنامه    

ــود دارد     ــه وج ــاعي جامع ــاختار اجتم ــه در س ــوعي ك ــستردگي و تن   .                                                                       گ
                              و عناصر جديـدي هـستند         ها       روش                                و فناوري و نوآوري راه ها،             ريزي            برنامه

        آمـوزش    .    شود                                          ارها و مطلوبيت آنها مؤثر واقع مي                                  كه در تغييرات و بهبود ك     
                                       ها اثبات و ايستايي ابزار تعـادلي                                                       و پرورش بايد در ميان تغييرات و نوآوري       

    ).  14  :     1380      صدري،  (     باشد 
                                                  هـدف اساسـي آمـوزش و پـرورش بـار آوردن             «  :              عقيـده دارد    »      پياژه «

    فقط                                                                    افرادي است كه بتوانند دست به كارهاي خالق و تازه برنند، نه اينكه     
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                                   غرض، ساختن اشخاصـي اسـت كـه          .                                     به تكرار كارهاي گذشتگان بپردازند    
    )   10  :     1372        شاوردي،  (  »                        خالق، مخترع و كاشف باشند

                                                                         بنابراين براي پرورش خالقيت و نوآوري در دانش آمـوزان، آمـوزش و             
          شود دانش                                         تحول در آموزش و پرورش باعث مي        .    شود                    پرورش بايد متحول    

                                                   را در وجود خـويش بپروراننـد، همـين امـر                                      آموزان بتوانند عنصر خالقيت   
   ند     شـو                               شود وقتي فـارغ التحـصيل                                    ي آنان شده و باعث مي              آزادانديش      باعث  
               شك دانش آموز         بي  .                                                هاي مناسبي براي نظام آموزش عالي ما باشند                ورودي

                                  دانـشجوي خـالق باعـث توسـعه          .                                     خالق، دانشجوي خالقي نيز خواهد بود     
      شـد                               وقتـي وي دانـش آموختـه               شـود                                           علمي و توليد علم شده و سبب مي       

               البته آمـوزش     .                                                            ورودي مناسبي براي اجتماع و ساير نهادهاي مربوطه باشد        
                                                                        عالي نيز بايد بسترهاي مناسب را براي پرورش خالقيت، اعتماد به نفس و        

    .                                   ي گوناگون در جوانان را فراهم نمايد  ها       مهارت      پرورش 
   پيوند حوزه و دانشگاه- 4- 5

  .                                        ان بيش از همكاري به همفكري نياز دارند                و دانشگاهي          روحانيون       امروز  
                                           تواند وحدت حوزه و دانشگاه را تـضمين                                          مباني فكري و ايمان مشترك مي     

                                  هاي مـشترك ضـامن همكـاري و                                                     كند، و ايمان و اخالق و آگاهي و آرمان        
                تا زماني كـه     «   :       فرمودند  )   ره (                              در همين رابطه امام خميني        .               تداوم آن است  

                                             داشـته باشـند، اسـتقالل كـشور محفـوظ                                                 حوزه و دانشگاه بـا هـم پيونـد          
    ).  37  :     1386           قاسمي زاد،  (  »     ماند    مي

                               ما دو نهاد اصيل دانـشجويي         :       فرمايند                            مقام معظم رهبري مي          همچنين
                                                                         يكي حوزة علميه كه متوجه كسب علـوم مربـوط بـه فهـم ديـن و                   .      داريم

                     وظيفـة ايـن نهـاد      .                                                    تبليغ آن و نوآوري در فهم مـسايل روز زنـدگي اسـت    
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                                                             يق در مسايل ديني و فراگرفتن احكام الهي در همة شئون                        دانشجويي تحق 
              ايـن نهـاد      .           بشر اسـت    )                                               نه تنها امور مربوط به كنج محراب و خانه         (       زندگي  

                                 ها را از آن بزدايد و معارف                                                         بايد احكام جديد دين را تحقيق كند، ناخالصي       
                                         اي و هـر زمـاني و هـر مخـاطبي بـه                                                  ديني را با زبان مناسب در هر جامعه       

    .               شكل بيان نمايد        رساترين 
                          اش ناظر بـه ادارة امـور                                                  يك نهاد دانشجويي ديگر هم داريم كه وظيفه      

      هـاي                     علـوم و دانـش      .      اسـت   )                               منهاي مسايل مربوط به ديـن      (             زندگي مردم   
          اين نهاد    .                                                                   مختلفي براي بهتر كردن و راه انداختن زندگي مردم وجود دارد          

                نمايـد و تـالش                                                            دانشجويي بايد تحقيقات جديد دنيا را در اين علوم جذب       
                                                                              كند در آنها متخصص و صاحب نظر شود و خود را براي پياده كردن ايـن                

                                                      حاال اگر ايـن دو نهـاد دانـشجويي خـوب كـار               .                            علوم در جامعه آماده كند    
                                                                                  كنند و با هم رابطة متقابل و دوستانه داشته باشند، معنايش ايـن خواهـد               

        علميـه          حـوزه     .                                                              شد كه جامعه هم دينش و هم دنيايش آبـاد خواهـد شـد             
                                      كند و دانـشگاه حركـات زنـدگي او را                             زندگي او را تصحيح مي         گيري         جهت

     هـا                    هـا و نادرسـتي                  را از زشـتي   ها       انسان                حوزه فكر و روح    .      نمايد           تسهيل مي 
           دانـشگاه                                                      بفهمند كه به كدام سو بايد حركـت كنـد و             ها         انسان           زدايد تا       مي

   ي،                       مقـام معظـم رهبـر      (       دهـد                                                    هم وسيلة اين حركت را به دست آنهـا مـي          
1382    ( .     

                                      هاي توليـد علـم در كـشور مـا                                                     بي شك با پيوند اين دو نهاد كه قطب        
                                                                       توان اميدوار بود كه هر دو قـشر دانـشگاهيان و روحانيـان از                           باشند مي       مي

      هـاي                                                        ده و راه را براي توليدات علمـي در زمينـه            كر                        تجربه يكديگر استفاده    
    .                    گوناگون هموار سازند
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  عرصه علم و فناوري تالش بيشتر براي پيشرفت در - 4- 6
                                            ابزارهاي توسعه و در عـين حـال از              ترين       مهم                            توليد دانش و فناوري از      

        تـرين        مهم         يكي از               لي است و      المل       بين                    ي پيشرفت در سطح       ها        شاخص      جمله  
      هـاي                            پيشرفت علمـي پايـه      .    است                                           عوامل اقتدار، عزت و سربلندي هر ملتي        

     بهره               ز علم بي                           كشوري كه مردم آن ا      ؛     نمايد                                  استقالل يك ملت را تقويت مي     
                   ملـت ايـران در       .                                   لـي جايگـاهي نخواهنـد داشـت           المل         بـين                  باشند در عرصه    

                                                                    تواند يك الگوي حسنه باشد كه در تمام ابعاد مختلف خـود را                          صورتي مي 
    .          تقويت كند

                                                                                 توسعه و رشد در ابعـاد كيفـي و كمـي آن مـستلزم توجـه كامـل بـه                    
             كارآمدي نظام   .     باشد                                                    هاي فكري و تبديل آن به دانش و فناوري مي                   سرمايه

                           هــا منــوط بــه واگــذاري                                                 اقتــصادي، اجتمــاعي و هــدايت صــحيح ســرمايه
ــاهر اســت        نقــش ــه نيروهــاي متخــصص و م             از ايــن رو   .                                                     هــاي مناســب ب

        باشـند                                                                         متخصصين هر كشور و نيروي انساني آن به منزله سرمايه ملي مي           
        كمبـود    .        باشـند                                                                         كه ايـن سـرمايه مـدام در حـال توليـد ثـروت ملـي مـي                 

                      شـود و جامعـه عقـب                                         كري موجب عقب افتادگي جامعه مـي           هاي ف           سرمايه
                                                                             مانده همواره وابسته به بيگانگاه خواهد بود كه بايد محصوالت علمي خود            

                                            همين عامل موجب وابستگي و استثمار كشور         .                              را از بيگانگان تكدي نمايد    
    ).  55  :     1378               غفوري و اكبري،  (         خواهد شد 

                          و تخصيص منـابع مـالي            دقيق        ريزي                                           لذا بر مسئولين است كه با برنامه      
                                                                                 الزم به اين مهم يعني تجهيز مراكز علمي به امكانات، وسايل، مواد منـابع              

           ومراكـز      هـا            دانـشگاه                                                        اطالعاتي، كتب مرجع، اينترنت و ارتقاء سطح كيفـي          
                                                                               آموزش عالي و تحقيقـاتي، تقويـت جـدي تحقيقـات و توجـه بـه بخـش                  
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                  علمي، زمينـه                                     هاي الزم بين مراكز تحقيقاتي و                                خصوصي و ايجاد همكاري   
                                                                    ارتقاء، پيشرفت و توسعه همه جانبه كشور و بسط توليدات علمي را فراهم   

    ).  69  :     1386                   قاسمي زاد و رنجبر،  (       نمايند 

            نتيجه گيري  - 5
                                                                با توجه به شرايطي كه در عصر كنوني پيش آمده، يعني شروع حركت      

ـ           به سمت علم و دانش و تاكيد بـر پ                                                     ر كـردن خلـع بـين مـا و كـشورهاي                                            
                                                                  در زمينه علمي، خوشبختانه كشور ما در چند سال اخير توانسته               پيشرفته

                                                                                پيروي از بيانـات رسـا و ارزشـمند مقـام معظـم رهبـري و سـاير                    ا      است ب 
                                   ن وجود هنوز ما در آغـاز راه         آ    با    .                              ها را اندك اندك پر نمايد                      مسولين فاصله 

                                                          پس بهتر است موانع و مشكالت فراروي توليد علم را شناسايي       .            قرار داريم 
    .                                                     ده تا با سرعت بيشتري بتوانيم در اين مسير گام برداريم ر ك

                                فقر ايـن توليـد ناشـي از          .                                               توليد علم به احياي فرهنگ علمي نياز دارد       
                                                          ايـن فقـر بـه فقـر فرهنـگ تفكـر درآميختـه و                 .                        فقر فرهنگ علمي اسـت    

                                                                       وضعيتي به وجود آورده كه در اين خانه، فرهنگ تفكر و فكر كردن بيمـار      
              هاي آموزشـي                              هاي فرهنگي، سنتي، محيط                  د در ديدگاه         پس باي   .         شده است 

                                                              و در درك جايگاه فعلي خود نظري جدي افكنده و پيش بيني شود كه در 
        شك توجه     بي  .                                       داريم و در آينده به كجا خواهيم رسيد                            چه راهي قدم بر مي    

                                                                              به آموزش و پرورش و آموزش عالي، اتحاد و يكدلي و توجه به دسـتورات               
                                                   ست اندركاران، پيوند بيشتر حوزه و دانشگاه، تـالش                            مقام رهبري و ساير د    

                                           تر با تاكيـد بـر فرهنـگ اسـالمي و                                                       بيشتر در عرصه فناوري و از همه مهم       
                                                    چون و چرا از فرهنگ غربـي كـه زمينـه خـود                                           ملي خود و عدم تبعيت بي     
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                                  توانند عواملي باشند كه مـارا                     پروراند مي                                        باوري را در دل جوانان كشور مي      
   .      نمايند                                  د علم، اين فرهنگ گرانبها ياري مي                در رسيدن به تولي
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 SWOTكرد موانع و راهكارهاي توليد علم با روي
  *زاده مژگان اميريان

       چكيده
                                                                                  سند چشم انداز توسعه با رويكرد علـم محـور بـر آن اسـت تـا ايـران                   

                                    در ايـن ميـان راهكارهـا و         .                                             اسالمي را به قطب علمي منطقه تبديل نمايد       
                  نهـضت علمـي و       .                                                               موانع توليد علـم مددرسـان اهـداف فـوق خواهـد بـود             

                                 ي تنها با توليد علم امكـان                      ي علمي و دين        افزار       نرم                         آزادانديشي و يا جنبش     
                                                     توليدعلم معتبرتـرين شـاخص سـنجش رتبـه و جايگـاه        .               پذير خواهد شد 

                                           سهم داشتن در ارتقاء علم جهـاني و                      از اين منظر        شود،                     علمي محسوب مي  
  .      شـود         مـي                                         در نهايت منجر به حل مشكالت بـشري                         به توليد علم             دستيابي  

                      سازماني، روش شناختي                             توان در ابعاد انساني،                                      راهكارهاي توليد علم را مي    
                                                  و موانع را در ابعاد نگرشـي، فرهنگـي، روش               كرد                           ارتباطي، اجتماعي بيان    

                       در نهايت با تحليـل       .                                                  شناختي اقتصادي، ساختاري و مديريتي تقسيم كرد      

                                                                                                        
  . عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مرودشت *
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swot هـا و تهديـدها در                                                       توان به نقاط قوت و ضعف همچنـين فرصـت                  مي                       
     .                            ارتباط با توليد علم دست يافت

              واژگان كليدي
   .     انداز             و سند چشمISI    ،       افزاري          جنبش نرم  ، swot       علم،      توليد
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         مقدمه
                                                               و همزمان با عصر تكنولوژي اطالعات و ارتباطات توجه به             21         در قرن   

                                                                            توليد علم به عنوان مقدمه و مقوم توسعه علمي، سياسي و اجتماعي مهم             
    .    كند         جلوه مي

                                       در كـشورهاي گونـاگون بيـانگر       3             و توسـعه   2        ، تحقيق 1            نسبت اطالعات 
    .     باشد                 توسعه يافتگي مي

    :               گونه تقسيم كرد           توان بدين         را مي  ها        سازمان
                                                              يي كه اطالعات آنها كمتر از تحقيق و تحقيق آنها كمتـر              ها          سازمان  - 1

  I<R<D  .       مي شود                  ي عقب مانده گفته  ها        سازمان     آنها                     از توسعه است كه به
                                                               يي كه اطالعات، تحقيق و توسعه آنها برابر است كـه بـه               ها          سازمان  - 2
  I=R=D  .    شود      مي                     ي در حال توسعه گفته  ها        سازمان     آنها 

                                                            يي كه اطالعات آنها بيش از تحقيق و تحقيق آنها بيشتر             ها          سازمان  - 3
  I>R>D  .      گويند                  ي توسعه يافته مي  ها        سازمان                           از توسعه آنهاست كه به آنها 
    .                              توان به توسعه يافتگي دست يافت                      از طريق توليد علم مي

             وضعيت موجود    ) I,R,D (                 تحقيق و توسعه           ،                            بنابراين الزم است اطالعات   
    .                                            و آنگاه حركت به سمت وضعيت مطلوب صورت گيرد   شود     مشخص 

                توسـعه علمـي            باشـد                                                    در جوامعي كه توليد علم در حد مطلوب صورت          
         آمـوزش،                                        توسـعه همـه جانبـه علمـي،                               توسـعه علمـي،       .    شود                  نيز ايجاد مي  

              سـي توسـعه                      سـه مؤلفـه اسا      .                                            پژوهش و فناوري و ترويج فرهنگ آنهاسـت       

                                                                                                        
1. Information 
2. Research 
3. Development 
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  .                                                                                   علمي يعني آمـوزش، پـژوهش و فنـاوري بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد                  
                                                                         دستيابي به اهداف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و علمي جامعـه           

           بنـابراين    .                                           تواند جامعه را به سمت توسعه پيش برد                                   در بستر توليد علم مي    
     ن و                                                                             ضرورت توجه به توليد علم و راهكارها و موانع آن راهگـشاي مـسئولي             

     سازي                         توليد علم و بهينه     .     باشد                                              دست اندركاران در تحقق اهداف جامعه مي      
     شـك          بـي   .    رود                                                             هاي آن گامي مهم در پيشرفت جوامع بـه شـمار مـي                    بستر

                                                                         فرهنگ توليد علم يك فرهنگ ريشه دار اسالمي است كه به جامعه ديني             
                                                                       تر و حكومت دينـي پيـشروتر خواهـد انجاميـد و از ايـن رو نهـضت                     بالنده
ــ ــش    ي و      علم ــبش            آزاداندي ــا جن ــرم                ي و ي ــزار       ن ــي جــزء         اف                          ي علمــي و دين

    ). 8  :     1383         برموده، (     باشد                                 ترين نيازهاي جامعه كنوني ما مي       ضروري
     ي و           آزادانديش                                    هاي اجتماعي طرحي نوين در نهضت                              استفاده از سرمايه  
   ) 3  :     1383  ،      اميدي (    آيد                       توليد علم به شمار مي

                توانـد گـامي                 ي آن مي    ها        چالش                                           بنابراين ضرورت، توجه به توليد علم و        
                  اي كه پاسـخگوي                                                               باشد در راستاي اهداف جمهوري اسالمي ايران به گونه        

    .                   ي و توليد علم باشد     افزار     نرم     جنبش 

                         توليد علم، انواع پژوهش        علم،   - 1
          از ايـن     .                                   دانستن در برابر نداسـتن اسـت                                        معناي نخستين و اصلي علم،      

                 گويند و عالم كسي           علم مي                      ها صرف نظر از نوع آنها                       به همه دانستني       منظر
          باشـد و                           معـادل آن مـي     knowledge        كلمـه     .                      گويند كه جاهل نيست             را مي 

    :      فرمود  )  ع (          امام صادق   .                                        تولد اين معناي علم با بشريت هم آغاز است
                                                                           علم زياد خواندن نيست بلكه نوري است كه خداونـد در دل بعـضي از               

     . )   225   :          بحاراالنوار (                                افكند تا هدايت را نصيب آنان كند           افراد مي
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                                                                        توليد علم يعني يك نظريه، روش و يا دستاورد دسـت اول كـه حـرف             
                                                                       جهــاني بزنــد و پــس از داوري دقيــق تخصــصي در يــك نــشريه معتبــر  

                     نمايـه شـود و      ISI                                                 لي چاپ و در مؤسسات معيار توليد علم همانند            المل       بين
                                                                                 در دسترس ديگران قرار گيرد و گـام بعـدي كـه طـي آن يـك دسـتاورد                   

                                        آن است كه مورد رجوع و اسـتناد            شود                         مصداق توليد علم تلقي               هشي،     پژو
                                                            به عبارت ديگر روح توليد علـم در رجـوع و اسـتناد               .               لي قرار گيرد      المل       بين

                                       ترين و معتبرترين شاخص سنجش رتبـه                            توليد علم معقول    .     گيرد           شكل مي 
     علمي      سازي                       عالوه بر آن استاندارد  .    شود                              و جايگاه علمي كشور محسوب مي 

                     آنـان در مؤسـسات             سـازي                                                         ويژه توليـد مجـالت معتبـر علمـي و نمايـه               و ب 
   . )  86                 زلفـي گـل،        . (     شـود                                             لي نيز مالك توليد علم كشور قلمداد مي           المل       بين

                                        آوري مقالـه و دسـتيابي بـه يـك                                                          توليد علم به فرايند تدوين محتوا و گرد       
                                        شود و بطور كلي يعني سـهم داشـتن                                               مفهوم جديد و ناشناخته اطالق مي     

                    گيرد كه علم كسب شده                            زماني توليد علم صورت مي .           ء علم جهاني         در ارتقا 
                         هاي ديني توجه به علم              آموزه  .                                         در حل مشكالت بشري كاربرد داشته باشد      

                         ده و هر گونه محدوديت       كر                                                 را به عنوان يك اصل اساسي به همگان توجيه          
   اي                              توليـد علـم فـرآورده       )    138  :     1383           دارينـي،    (                            را از ميان برداشته است      

                                                               پژوهش دقيق و علمي و بكارگيري متدلوژي منظم و سازمان                    است حاصل 
   . )   149  :     1384          حيـدري،    (                                                  يافته در مطالعات مربوط به دانش بشري اسـت          

                    انـواع پـژوهش و       .       باشـد                                                        دستيابي به توليد علم مستلزم انجام پژوهش مـي        
    .    شود                         تعاريف هر كدام بررسي مي
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                تعاريف اصطالحات  - 2
         تعريف      گونه       اين                 نواع پژوهش را     ا  )     1385 (                            مجموعه اسناد علمي توسعه     

    :    كند    مي
                                                               كار نظام مند و خالق كه بـه منظـور افـزايش ذخيـره               :           پژوهش علمي 

    .     گيرد                                     دانش علمي و كاربرد عملي آن انجام مي
                           ً                                    كار تجربي يا نظـري كـه عمـدتاً بـه منظـور كـسب                 :             پژوهش بنيادي 

                                 هـاي مـشاهده پـذير انجـام                                                       هاي جديد از منشاء پديده يـا واقعيـت                 آگاهي
                                                                                 شود بدون اينكه هيچ كاربرد ويژه يا دقيقـي بـراي آن در نظـر گرفتـه                      ي م

    .         شده باشد
                                                      كاوش اصيل به منظور كسب دانش علمـي و فنـي             :              پژوهش كاربردي 

   .                       جديد با كاربرد عملي خاص
                                                            كار نظام مندي كه با استفاده از دانـش حاصـل از              :  اي                پژوهش توسعه 

                      هـا يـا تمهيـدات                رآورده   فـ                                                        تحقيقات يا تجربه علمي در جهت توليد مـواد،          
    .    شود                                                        ابداع يا استقرار فرآيندها، نظام يا خدمات جديد انجام مي        جديد، 

                                 ي نظـام منـدي كـه ايجـاد             هـا             فعاليـت         همه    :                       فعاليت علمي و فناوري   
                 هـاي علمـي و                                                                       پيشبرد، اشاعه و كاربرد دانش علمي و فني در همه حـوزه           

    .     گيرد        ربر مي    را د      . . .                                        فناوري يعني علوم طبيعي، مهندسي، پزشكي و
        بـه     ئي                                                        فرايندي است كـه در آن يـك فنـاوري از مبـد              :              انتقال فناوري 

                                                                      براي توليد كـاال و خـدمات و همچنـين دسـتيابي بـه ابـزار الزم           ي    مقصد
                                           ي فناوري مربـوط، مـستقل از صـاحب اصـلي       ها     روش                     جهت توسعه ابزار و    
    .     يابد                  فناوري انتقال مي
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                          سب در فناوري وارداتـي                                  عبارت است از تغيير منا      :      فناوري      سازي          بومي
                            ها و نيازهاي بـومي تطـابق                                                            به نحوي كه به لحاظ منافع و يا نتايج با مزيت          

    .         پيدا كند
                                                             تبــديل يــك ايــده بــه محــصوالت، خــدمات اجتمــاعي يــا   :        نــوآوري

    .                                                        هاي صنعتي و تجاري جديد يا بهبود يافته كه قابل فروش باشد        فرايند

                  فرايند توليد علم  - 3
                   اي از حقايق و امور              داده مجموعه  .    شود            پرداخته مي                    ابتدا به تعريف داده 

          بنـدي و                                       اطالعات شامل سـازماندهي، گـروه       .                             مسلم درباره يك پديده است    
                            دانش، اطالعاتي است كه بـا      .                               ها در الگوهايي معنادار است                  بندي داده          مقوله

    .     سازد                                               تعبير و تأمل تركيب شده و اقالم صحيح را ممكن مي                تجربه، زمينه، 
    :     باشد                                          جريان دانش شامل چند فعاليت به شرح زير مي         فرآيند و 

                                     يي دارد كـه موجـب ورود دانـش             هـا             فعاليـت            اشاره به                      خلق دانش،    - 1
    .    شود                    جديد به يك نظام مي

   .                      ذخيره و نگهداري دانش- 2
                       روه يا فرد به گروه                                                         انتقال دانش شامل جريان يافتن دانش از يك گ         - 3

   .            يا فرد ديگري
                                يي اسـت كـه از دانـش در             هـا             فعاليـت                                 به كارگيري دانـش شـامل      - 4

     . )  82         جعفري،  (     كنند                           هاي كسب و كار استفاده مي        فرآيند

                    معيارهاي توليد علم  - 4
    .                    نشان داده شده است 1                                   معيارهاي توليد علم در نمودار شماره 



108 1(هاي توليد علم   چالش( 

  

   معيارهاي توليد علم- 1نمودار شماره 

  
    .    كند                                                        ه به معيارهاي فوق ما را در دستيابي به توليد علم كمك مي   توج

                     توليد علم در ايران   - 5
             سند علمي       5578          تعداد       1384                                       محققان و پژوهشگران ايراني در سال       

                نمايه شـده    ISI                                  اند كه در مؤسسه اطالعات علمي                                 در مجالتي منتشر كرده   
                ايرانـي در                                                            اسناد علمي منتشر شده توسعه محققـان و پژوهـشگران           .    است
                                                     سند علمي بوده است كه عملكرد آنها در سـال               3851              برابر با        1383     سال  

    اين   .                          درصدي برخوردار بوده است  31                                نسبت به سال مذكور از رشد          1384
         نـسبت      1383                                                              ميزان رشد در مقايسه با رشد تعداد مقاالت ايران در سـال          

        ه بـا                                                 درصد افزايش يافته است كـه در مقايـس           15              به ميزان        1382         به سال   
                       از مجموع اسناد علمـي     .                                            رشد مقاالت ديگر كشورها رشد چشمگيري است      

     255                                           سـند در نمايـه اسـتنادي علـوم،               5423          تعداد       1384                ايران در سال    
                        سند نيز در نمايه علوم   11                                                 مورد در نمايه استنادي علوم اجتماعي و تعداد       

 چاپ و نشر دستاوردهاي علمي پژوهشي  ارايه نظريه و يا روش جديد

 در دسترس قرار گرفتن دستاوردهاي پژوهشي  رجوع و استناد به دستاوردهاي علمي

 معيارهاي توليد علم
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  ي      بنـد                                                    ايـران بـا ايـن ميـزان توليـد در رده             .                                انساني و هنر نمايه شده است     
                         تعـداد مقـاالت علمـي        .     گيرد                                                 كشورهاي جهان در رتبه سي و نهم قرار مي        
        تـا       1379   ي      هـا        سال       طي   ISI                                              پژوهشگران و محققان ايراني نمايه شده در        

    .           آمده است 1                در جدول شماره     1384

  1379 - 84ي ها سال طي ISI تعداد مقاالت نمايه شده در -1جدول 
 سال

  تعداد
1384  1383  1382  1381  1380  1379  

  1318  1440  1872  2782  3851  4876  مقاله
درصد رشد نسبت 

  ---  9  30  48  38  27  به سال قبل

      در  ISI                                         شود تعداد مقـاالت نمايـه شـده در                                 گونه كه مالحظه مي         همان
     بـا    .                                                          هاي سوم و چهارم توسعه نزديك به سه برابر شـده اسـت                         فاصله برنامه 

                   علمـي، قابـل                                                                  اين همه نظريه شاخص يك مقاله به ازاي هر عـضو هيـأت            
                                                                              پيش بيني است كه امكان بالقوه زيادي براي افزايش سهم ايران در توليد             

    ).  84         ي ايران،   ها       آموزش      ملي        گزارش (                    علم جهاني وجود دارد 
                                                           مقايسه تعداد كل توليدات علمي ايران، تركيه و مصر           2             جدول شماره   

    .    دهد                    ميالدي را نشان مي    2006    و     2005       در سال 
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ه تعداد كل توليدات علمي ايران، تركيه و مصر  مقايس-2جدول شماره 
  ) 65: 86چاكلي، ( wos  بر اساس آمار 2006 و 2005در سال 

  رشد  2006  2005  نام كشور  نام پايگاه
  08/21  6748  5573  ايران
 wos  %15/1  17916  17713  تركيه

  %88/3  3591  3457  مصر

  3/23  6682  5419  ايران
 SCIE  %17/1  17386  17185  تركيه

  %47/4  3554  3402  مصر
  -83/13  193  224  ايران
 SSCI  %11/24  901  726  تركيه

  %93/8  61  56  مصر
  4/45  16  11  ايران
 A & HCI  %62/20  117  97  تركيه

  -%40  18  30  مصر

                     ايـران پـس از          2006                             هر چند كـه در سـال         wos                        بر اساس آمار پايگاه     
                                اشته اما بـر اسـاس جـدول                                                     تركيه در رديف دوم كشورهاي اسالمي قرار د       

                                                       درصدي توليدات علمي نمايـه شـده كـشورمان در             21 /  08        رشد    2       شماره  
    .    دهد                                                   آن را در رديف اول كشورهاي منطقه و اسالمي قرار مي    2006    سال 
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6- SWOT1توسعه علم و فناوري                      
                                                                            سند چشم انداز توسعه پاسخ به نيازهـاي ايـران اسـالمي در راسـتاي               

                                                 يد علم در واقع در بخش علم و فناوري مورد             تول  .    است                    تحقق اهداف عاليه    
                                                                               تحليل قرار گرفته و دستيابي به كليه اهداف سند چشم انداز در راسـتاي              

             با توجه به     .    شود                                                               تحقق اهداف نظام آموزش عالي، علم و فناوري برآورد مي         
                                                            ساله نقش توليد علـم، پـژوهش و فنـاوري خطيرتـر               20                 سند چشم انداز    

                                                   نامه چهارم كـه نقـش پـژوهش در آن تعيـين                        هايي از بر             در فصل   .    شود    مي
    :              ها عبارتند از                        تر است به ترتيب اولويت       كننده

                       توسعه مبتني بر دانايي  ) 1
                        براي تسريع رشد اقتصادي      سازي       بستر  ) 2

                       تعامل با اقتصاد جهاني   ) 3

                     رقابت پذيري اقتصادي   ) 4

           امنيت ملي   ) 5

              حفظ محيط زيست  ) 6

    اي                             آمايش سرزمين و توازن منطقه  ) 7

               د كيفيت زندگي                   ارتقاي سالمت و بهبو  ) 8

                                     ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي   ) 9

  .            توسعه فرهنگي  )  10

                                          ها و راهكارهاي مناسب الزم اسـت تـا                                            جهت دستيابي به اتخاذ راهبرد    
   ند     شـو                                                       ها و نقاط قوت و نقاط ضعف به دقـت شناسـايي                             ها و تهديد          فرصت

     . )  85                    مجموعه اسناد ملي،  (

                                                                                                        
1. strengths, weaknesses, opportunities, threats 
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    1        نقاط قوت  - 6- 1
    .       ي اخير  ها     سال       يلي در               هاي تحصيالت تكم            گسترش دوره -
                          ي علـم و فنـاوري در           هـا           پـارك                                   تأسيس و توسعه مراكز رشـد و         -

   .     كشور

   .                                 رشد سريع تعداد مقاالت علمي منتشره -

      هـا           فعاليـت                    و تمركز بيشتر      ها           دانشگاه               هاي علمي در                  ايجاد قطب  -
   .          هاي تخصصي              بر روي موضوع

                        ً                                         فراهم شدن زير سـاخت نـسبتاً مناسـب جهـت دسترسـي بـه                -
   .   لي    المل     بين     عاتي        هاي اطال      شبكه

                                                                   امكان افزايش اعتبارات پژوهشي كشور با توجه به توانايي مالي           -
   .     دولت

                                     تحصيلكرده، مستعد و عالقمنـد بـه                                       وجود نيروي انساني جوان،      -
                                                                    يادگيري در كشور، در مقايسه با ديگر كـشورهاي خاورميانـه و            

   .    دور

                                                                وجود يك نسل هيأت علمي جوان، پر انرژي و تحـصيل كـرده              -
   .                           در كشورهاي پيشرفته صنعتي      ايراني

                      و سـاير مراكـز          هـا            دانشگاه                          هاي پژهشگران موجود در                 توانمندي -
   .         تحقيقاتي

  ي     هـا            سياسـت                                                     روند جديد توجه به اهميت توسـعه فنـاوري در            -
   .        كالن ملي

                                                                                                        
1. Strengths 
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                                                               وجود امكانات و سخت افزارهاي مناسب تحقيقاتي در برخي از           -
   .             مراكز پژوهشي

   .                        ف به اهميت علم و فناوري      ي مختل  ها        سازمان     ها و              توجه دستگاه -

   .                                                وجود ساختار آموزش عالي منسجم و با سابقه در كشور -

                                                                  امكانــات مــالي و انــساني در بخــش غيــر دولتــي، زمينــه ســاز  -
          ي فناوري   ها        فعاليت      گسترش 

    1        نقاط ضعف  - 6- 2
                                                               فقــدان الگــوي مناســب داخلــي بــراي مــديريت مراكــز علمــي  -

   .      پژوهشي
                          علـم و فنـاوري در                                                   نبود تجربه كـافي در سياسـتگذاري كـالن         -

  .                            كشور و پراكندگي مراجع مربوطه

                              ري و به تبـع آن مراكـز                                             بوروكراسي و ضعف عمومي ساختار ادا      -
  .          پژوهش كشور

   از                                 فرهنگي و ساختاري مـورد نيـ                        هاي قانوني،                       فقدان زير ساخت   -
  .                          براي حمايت از مالكيت معنوي

  .              ي علم و فناوري  ها       سياست                             كمبود نهادهاي تصميم ساز براي  -

  .                               مادي و معنوي پژوهشگران در جامعه            بودن جايگاه         متناسب ن -

  .                               ز جايگاه و عناوين علمي و پژوهشي                        استفاده عناصر غير علمي ا -

            ي علـم و        هـا             فعاليـت                                                فقدان نظام مناسب نظـارت و ارزيـابي در           -
    .      فناوري

                                                                                                        
1. weaknesses 
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  .                               اني در زنجيره توليد علم تا ثروت              هاي مفقود سازم           وجود حلقه -

                       و سـاز وكارهـاي                        دستاوردهاي پژوهشي       سازي                    ضعف در تجاري   -
                                                                مبادالت فناوري و ناكار آمدي نظام اقتصادي و اجتماعي كشور          

    .           در اين خصوص

  .                               توان راهبري تئوريك موضوعات علمي      فقدان  -

  .          پژوهش كشور                     لي پژوهشگران و مراكز     المل     بين             ضعف ارتباطات  -

               هاي بخش صنعت و                با واقعيت                                 آشنا نبودن فعاالن حوزه پژوهش     -
  .     بازار

                                          ايي ميان مديران و پژوهشگران كشور و عدم      گر                    غلبه نگاه كميت   -
  .  ها        فعاليت                   توجه كافي به كيفيت 

  .                هاي پژوهشي مناسب                و تدقيق اولويت          عدم تعيين  -

 .R&D  ي   ها        فعاليت                                عدم مشاركت جدي بخش غير دولتي در  -

  .          در تهران        ي پژوهشي  ها        فعاليت                       تمركز شديد پژوهشگران و  -

        ه بـا                                      ي علمـي و فنـاوري در مقايـس            هـا             فعاليـت                 جذابيت كمتـر     -
  .                توليد و بازرگاني         ي آموزش،   ها     بخش

  .                              اكافي فناوري ارتباطات و اطالعات             ضعف و گسترش ن -

ـ         -                    اال و متوسـط از                                                     پايين بودن سهم محصوالت منابع با فناوري ب
  .               كل محصوالت صنعتي

                                                                تأكيد بيش از حد نظام آموزشي به انتقال دانش به جاي ايجـاد         -
  .    ندگي                           و نوآوري و تقويت روحيه پژوه          هاي ابداع        زمينه

ــت  - ــفافيت در مأموري ــدم ش ــت                               ع ــالن و مأموري ــاي ك ــاي                           ه       ه
                ي سنجش محصوالت     ها        شاخص                             دستگاههاي پژوهشي و فقدان     

  .      پژوهشي
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  .                     هاي مديريتي و انگيزشي           ها و شيوه                ناكارآمدي ساختار -

                                                                     ناكافي بودن منابع مالي بخش علم و فناوري، اتكا بيش از حـد              -
  .  ها       موريت                       وزيع منابع متناسب با مأ                      بر منابع دولتي و عدم ت

  .                               دگي مقررات حاكم بر علم و فناوري    پيچي -

      اي و                                                                  كم بودن پژوهشگران كشور بـه ويـژه پژوهـشگران حرفـه            -
   ).             دولتي و خصوصي (        سازماني 

                                                             ساختار ضعيف علم و فناوري كشور و ضعف واحدهاي سـتادي            -
  .          هاي اجرايي                        علم و فناوري در دستگاه

ــره   - ــه به ــافي ب ــه ك ــدم توج ــشي در                                     ع ــايج پژوه ــري از نت                                گي
  .  ها          استگذاري  سي

  .                              اطالع رساني در بخش علم و فناوري         ضعف نظام  -

                                                       گيري از منابع انساني متخصص كه در خارج از كشور                           عدم بهره  -
    .     برند          به سر مي

   1  ها      فرصت  - 6- 3

   .         در كشور ي     افزار     نرم                        توجه ويژه به گسترش نهضت  -
                                                                       توجه به اقتصاد ملي با رويكرد دانش محـور در برنامـه چهـارم               -

  .     توسعه

  .  لي    المل     بين                                 علمي كشور و انعكاس آن در جوامع         رشد سريع -

      هـاي                              لي سريع از طريق شبكه        المل       بين                        گسترش امكان ارتباطات     -
  .                      الكترونيكي با هزينه كم

                                                                                                        
1. Opportunities 
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                                                                   امكان استفاده از مزيت عقـب مانـدگي نـسبت بـه كـشورهاي               -
  .     شرفته  پي

                  در كـشور، كـه       )                          نظيـر نفـت و معـادن       (           هاي نسبي                 وجود مزيت  -
                                          قل منابع مالي مـورد نيـاز، زمينـه                                    تواند از طريق تأمين حدا          مي

   .                                         توسعه علم و فناوري در كشور را فراهم آورد

  .                             تر زنان در عرصه تحصيالت تكميلي          حضور جدي -

                                                                  امكانــات، قابليــت هــا، دســتاوردها و تقاضــاي گــسترده علــم و  -
  .                                فناوري در بخش صنعتي و دفاعي كشور

   به                     هاي نو در زندگي                            از دانش و فناوري         گيري                       عالقمندي به بهره   -
  .                            عنوان بخشي از فرهنگ ملي كشور

                         لي كه نيازمند توليـد         المل       بين                     هاي بسيار در سطح                     وجود فناوري  -
                                                                    كننده، توزيع كننده و يا شريك فناوري در منطقـه خاورميانـه            

   .    است

                                                                 تعيــين وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري بــه عنــوان متــولي   -
  .                   فرابخش علم و فناوري

               هاي مفقود در                ميل حلقه                                          توجه به مفهوم نظام ملي نوآوري و تك        -
  .                  زنجيره نوآوري كشور

  1       تهديدها  - 6- 4

   .                  پديده مهاجرت مغزها -

                                                                                                        
1. Threats 
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                    ريسك پذير و فرار           گذاري                                         كمبود شديد صنعت فعال در سرمايه      -
  .                                      سرمايه از كشور به ويژه در زمينه فناوري

                                            لي عليه ايران و دشواري دستيابي به فناوري        المل       بين     هاي           تحريم -
    .          چند منظوره

  .     شرفته                      وري كشور با كشورهاي پي             شكاف عميق فنا -

                                                             تغييرات مداوم مديريت كالن كشور ناشي از تحوالت سياسي و           -
  .       از آن               ي علمي و فناوري  ها        فعاليت                      اجتماعي و تأثير پذيري 

                                      هاي نوين كه دستيابي به آنها زير                                      سرعت فزاينده ظهور فناوري    -
  .    طلبد       اي مي             ساخت گسترده

                        علم و فنـاوري، بـه                                                   عدم تناسب نظام آموزشي كشور با نيازهاي         -
  . ن       هاي نوي                                              ويژه نبود چشم انداز تربيت نيروي متخصص فناوري

                                 ي دولتي و صنعتي به دستاوردهاي      ها        شركت                    اعتماد كم مديران     -
  .                            پژوهشگران و كارآفرينان داخلي

                                      ي غير توليدي و غير رقابتي و در          ها          فعاليت                    وجود اقتصاد مشوق     -
  .                                          نتيجه عدم احساس نياز صنعت به تحقيق و توسعه

    .       ده است ش       خالصه  3              در جدول شماره   SWOT        عوامل     ترين     مهم
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  SWOT خالصه -3جدول
(T) تهديدها  (O) ها فرصت  (W) نقاط ضعف  (S)نقاط قوت   

 دشواري دستيابي به-
هاي روز كه با  فناوري

اي از  سرعت فزاينده
سطح فعلي دانش ما 

  .گيرند فاصله مي
 عدم آمادگي -

اقتصادي مالي، قانوني 
 سياسي –و فرهنگي 

جامعه براي حركت 
جهشي و جبران 

شكاف علمي و فناورانه
 پديده مهاجرت -

  مغزها
 عدم تناسب نظام -

هاي علم آموزش با نياز
 و فناوري

 وجود منابع نيروي -
  انساني قابل توجه

ي علمي ها پيشرفت -
و فناورانه در جهان كه
امكانات ارتباطي و 

العاده را  دسترسي فوق
تيار كشورهاي در اخ

در حال توسعه قرار 
  .داده است

 توجه ويژه به -
گسترش نهضت 

  افزاري نرم
   حضور جدي زنان-
 توجه به اقتصاد ملي -

با رويكرد دانش محور 
هاي كالن  در برنامه

 كشور

 شكل نگرفتن يك -
نظام ملي نوآوري به 

  شكل جامع
نبود تجربه كافي  -

براي سياستگذاري 
فرابخشي به ويژه در 

  علم و فناروي
 ضعف در -
ها فناوريسازي  تجاري

 عدم هماهنگي بخش-
 پژوهش با صنعت

 عدم مشاركت جدي -
بخش غير دولتي در 

  R &Dي ها فعاليت
 ساختار ضعيف علم و-

  فناوري
 ناكافي بودن منابع -

  مالي
 عدم توجه كافي به -

از نتايج گيري  بهره
  پژوهش

 تمركز شديد -
پژوهشگران در تهران

تانسيل و  پ-
هاي  توانمندي

 و مراكز ها دانشگاه
پژوهشي و 

التحصيالن  فارغ
توان   كه ميها دانشگاه

ي ها شركتآنها را در 
دانش بنيان با هدف 

تبديل نتايج تحقيقات 
به محصول و توسعه 
بازار مبتني بر دانايي 
جذب و ساماندهي 

  .دكر
 تغيير در نگرش -

سطوح عالي و مياني 
مديريت كشور و 

رد آنان به نقش رويك
علم و فناوري در 

  توسعه پايدار
 تأسيس و توسعه -

يها پاركمراكز رشد و 
  فناوري

 امكان افزايش -
  اعتبارات پژوهشي

 وجود نيروي انساني -
 جوان و مستعد

  



  119هاي فرهنگي و اجتماعي  گروه پژوهش

 

                                                ها و نيز نقـاط ضـعف و تهديـدها بيـنش                                         شناخت نقاط قوت و فرصت    
                 سئولين و دسـت                                          دهد و فضاي واقعي را پيش روي مـ                                افراد را گسترش مي   

                                       تـر مـسائل درصـدد برآينـد تـا                                              گشايد تا بـا بررسـي عميـق                        اندركاران مي 
                         بايـد نقـاط قـوت و         .                                               ي پيش روي توليد علم را شناسـايي كننـد           ها        چالش
                                                                             ها را دريافت و نقاط ضـعف و تهديـدها را در راسـتاي رسـيدن بـه                         فرصت

    .                        اهداف به فرصت تبديل كرد

             ي توليد علم  ها      چالش  - 7
                                هــاي متخصــصين و محققــان بــه                      د علــم از ديـدگاه         ي توليــ    هــا        چـالش 

                  جـامع و كامـل             بنـدي                        در يـك تقـسيم      .        ده است  ش                مختلف بيان       هاي       روش
    :              گونه مطرح كرد                     ي توليد علم را بدين  ها      چالش     توان     مي

ــا        چــالش  )    107  :     1383 (     زاده        حــسن ــه     ه ــم را ب ــد عل          دســته  5                        ي تولي
    .  ت                  نشان داده شده اس 4                       نمايد كه در جدول شماره     مي     بندي        تقسيم
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  ي توليد علمها چالش -4جدول شماره 
  زمينه  چالش

 و ها چالش
  موانع انساني

                    هاي علمي پژوهشگران                     شك و ترديد در صالحيت -
                             عدم وجود مديريت پژوهشي مناسب -

                          اعتماد كم به مراكز پژوهشي -

                      پايين بودن روحيه علمي -

                  كمبود نيروي متخصص -

                                         انگيزه پايين اعضاي هيات علمي براي تحقيق -

 و ها چالش
  موانع سازماني

                                  قوانين دست وپاگير براي توسعه علمي -

                         وجود ساختار ديوانساالرانه -

         هاي مالي         محدوديت -

                            فراهم نبودن زمينه توليد علم -

                                   كم توجهي مسئوالن و مديران به پژوهش -

 و ها چالش
موانع روش 
  شناختي

                                                 پايين بودن كيفيت مباني روش شناختي در امور پژوهشي -

                        ي تحقيق به توليدات علمي  ها   ش  رو      توجهي             توجهي و كم    بي -

                نگري در تحقيقات      سطحي -

                توجهي به پژوهش    كم -

 و ها چالش
  موانع ارتباطي

                                                  شكاف نگرشي و ارتباطي بين مراكز پژوهشي و پژوهشگران -

            رساني مناسب                 فقدان نظام اطالع -

                                      ارتباط ضعيف بين مراكز علمي و دانشگاهي -

                                         فقدان قوانين ارتباطي مناسب در توسعه علمي -

ــايين  - ــه همكــاري در          پ ــديريت مــشاركتي و روحي ــودن م                                                  ب
                         سازمان و مراكز تحقيقاتي

 و ها چالش
موانع 
  اجتماعي

                       عدم رسوخ فرهنگ تحقيقات -

         ي فرهنگي  ها      ارزش                     ها و توليدات علمي با                    عدم همخواني يافته -

   اي                 هاي ملي و منطقه                          توجهي به نيازها و اولويت    بي -

             توليدات علمي      گذاري          عدم ارج -

                   با نيازهاي نظري ا ه       پژوهش          ناهماهنگي  -
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                                                      در نخستين هم انديشي دانشوران درباره نهضت توليد          )     1386 (      غالمي  
                                                                                  علم و نظريه پردازي هفتاد مانع و بيست و شش راهكـار در مـسير توليـد                 

    .    شود                                             ده است در اينجا به اختصار موارد فوق مطرح مي  كر            علم را بيان 
    .    دهد                              موانع توليد علم را نشان مي 5           جدول شماره 

   موانع توليد علم-5 شماره جدول
  موارد  موانع

  نگرشي

                                        وجود نگاه سطحي و عوامانه به توسعه علمي -
ــشري - ــي         ق ــسط           گراي ــي در ب ــعار زدگ ــش                           و ش     ي و            آزاداندي

               نهضت توليد علم     گيري      شكل

                                             تولد نارس علم جديد با تقليد نه از طريق پژوهش -

                                                          تالش تاريخي جهت شكوفايي علم در ايران بـدون پـشتوانه         -
          ساني بومي          يك علوم ان

                                           ضعف جدي جايگاه و ارزش علوم انساني در كشور -

  فرهنگي

                                                               فقــدان تعامــل، ارتبــاط و همگرايــي فعــال و مــداوم و كــار  -
                            گروهي ميان اساتيد و محققان

                     خودباختگي و غيرپرستي -

                                  ضعف اعتماد به نفس و خودباوري علمي -

                                      اسطوره شدن توابع و غفلت از جوانان خالق -

          وم انساني                          غير بومي و وارداتي بودن عل -

          ضعف شجاعت -

                  فقر شديد سنت نقد -

  روش شناختي

                                           مساله محور نبودن پژوهش در عرصه علوم انساني -

      پژوهش      شناسي                    فقدان توجه به روش -

                         توليد علم در علوم انساني      شناسي              سردرگمي روش -

                                      بي توجهي به غايت و هدف علوم و دانش ها -

                         كاربردي نشدن علوم انساني -

         هاي علمي                    ان بر مجموعه نظريه                            عدم تسلط بسياري از محققان جو -



122 1(هاي توليد علم   چالش( 

  

موانع 
ساختاري و 
  مديريتي

                               دقيق در زمينه نهضت توليـد             گذاري                          فقدان هدف و سياست    -
                   علم و نظريه پردازي

                                                              ضعف و ناهماهنگي ساختارها و قوانين و مقرارت مربوط بـه           -
                                  آموزش و پژوهش در عرصه علوم انساني

    و                                                              نگاه بخشي در توليد علم و فقدان يك ديدگاه كـالن نگـر            -
       هماهنگ

                                                            ضعف جدي نظام آموزشي در بخش علوم انساني به ويژه در            -
         و متون  ها     روش                    محقق پروري و نوسازي 

                                                                  فقدان ارتباط روشمند ميـان متوليـان امـور و محققـان در              -
                 عرصه علوم انساني

                   هاي برابر براي همه                         وجود تبعيض و كمبود فرصت -

                 هاي اطالعاتي كافي                    فقدان مخازن و شبكه -

                                               أن و جايگـاه پژوهـشگران از مدرسـان در                       تر بودن شـ            پايين -
        دانشگاه

                                                              فقدان ارتباط سازنده و هماهنگ ميـان موسـسات علمـي و             -
            پژوهشي كشور

                                                 ها و امكانات عادالنه براي انتشار دستاوردهاي                      فقدان فرصت  -
     علمي

                          ضعف كمي و كيفي مجالت تخصصي -

                   لي ميان دانشمندان    المل     بين                      ضعف ارتباطات و تعامالت  -

موانع 
  اقتصادي

                                                             دان معيارهاي مشخص بـراي توزيـع عادالنـه امكانـات و              فق -
                                      بودجه كافي ميان محققان و مراكز پژوهشي

                                                سهم بسيار اندك علوم انساني در بودجه پژوهشي كشور -

                                                                  بيماري فرايند عرضه و تقاضا در اقتـصاد پـژوهش در علـوم              -
       انساني

                                                            فقدان ضوابط روشن در خصوص نحوه هزينـه كـرد بودجـه             -
       پژوهشي

                            ه وضع معيشتي و رفاهي محققان            عدم رسيدگي ب -

           هاي تخصصي                                                كمبود فضاهاي فيزيكي استاندارد از جمله كتابخانه -
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                 سـطح مـورد      3            تـوان در                                                        بطور كلي موانع پيش روي توليد علم را مـي         
    :               بررسي قرار داد

        سطح كالن  . 1

                    سطح مياني و سازماني  . 2

        سطح خرد  . 3

         سطح كالن  - 7- 1
            ده منـابع                    تـأمين كننـ        ترين       مهم                               در سطح كالن دولت به عنوان        -

           نيـاز از                                 آيد كـه خـود را بـي                                           مالي پژوهشي كشور به حساب مي     
    .     داند            تحقيقات مي

      نيازي                                                               مسئله واردات و خريد دانش فني و فناوري و احساس بي           -
  .              از دولتمردان                    در تحقيقات توسط بخشي      گذاري            از سرمايه

   ).  86         اعتمادي،  (                         توزيع نادرست اعتبارت ملي  -

  .             تبارات پژوهشي                              نبودن نظارت واقعي بر عملكرد اع -

  .                  مختلف در امر پژوهش  ي   ها     بخش            عدم هماهنگي  -

  .     گذاري                                      عدم حضور تفكر پژوهشي در ساختار قانون -

  .         ي گوناگون  ها     بخش                               عدم بودجه كافي به امر پژوهش در  -

  .          هاي پژوهشي                                     نبودن ضمانت اجرايي براي تحقق برنامه -

  .                      با مديريت پژوهش پويا   102           اجراي ماده  -

                                  از اعتبـارات تحقيقـات كـشور                  بخـشي       102                    بر اسـاس مـاده         ( -
                                                                   مندرج در قانون بودجه كل كشور براي حمايت مـالي و تـأمين             
                                                             بودجه تكميلي در بخش صنعت يا دستگاه متقاضي پـژوهش و           
                                                                        تشويق طرف تقاضا و رونق بـازار تحقيقـات از ايـن طريـق هـر                
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                         تحقيقاتي بـا همكـاري                                            دستگاه اجرايي كه متقاضي انجام پروژه    
                                              ند از دولت انتظار داشته باشد كه عـالوه            توا                      دانشگاهي باشد مي  

                                                                       بر استفاده از بودجه تحقيقاتي خود، بخشي از اعتبار مورد نيـاز            
                                          را در صورت عقد قرارداد با دانـشگاه          )          اعتبار        درصد   60    تا   (     طرح  

         از محـل         ريـزي                                                       مربوطه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه        
        ريافـت               قـانون د      102                                                اعتبارات رديف بودجـه مربـوط بـه مـاده           

     ).      نمايد
   .                                        عدم باور دولتمردان به كارايي علوم انساني -

            سطح مياني   - 7- 2
   .              صنعت و دانشگاه                 عدم تمايل مشاركت  -
  .  ها         دانشگاه                          مشكالت و ساز و كارهاي درون  -

   .                   اي و حاصل فكر محقق                                     معيار قرار نگرفتن دستاوردهاي انديشه -

  ه                                                                كند آهنگي يا دير آهنگي نظام بوروكراسي و ديوان ساالري ك           -
   .          پژوهش است      گذاري                        مسلط بر ضوابط و قاعده

  .                                     بومي نشدن اصول و قواعد مديريت و پژوهش -

  .                             نظمي و اغتشاش در آمار و ارقام    بي -

  .                      قات در حوزه علوم مختلف                         توزيع نابرابر اعتبار تحقي -

                                               هاي همگـاني در گـسترش فرهنـگ كارآمـدي                             كم كاري رسانه   -
  .           علوم انساني

    .                    ي تحقيقاتي با يكديگر  ها        سازمان                         بي ارتباطي يا كم ارتباطي  -
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         سطح خرد  - 7- 3
   .                                                 عدم خودباوري عميق در بين مسئولين و تصميم گيرندگان -
                                                                       ترويج روحيه تسليم و قانع شدن از يكـسو و بحـران در مـسأله                -

  .                يابي از سوي ديگر

  . ن                        هاي برابر براي همه محققي            فقدان فرصت -

ــه پرســشگري و    - ــه خالقيــت و روحي ــه عمــومي ب                                                           ضــعف عالق
  .           انتقادپذيري

                                                                          عادت به بهـره بـرداري از نتـايج تحقيقـات ديگـران و دوري از                 -
  .               افكار جديد و نو

  .                      افت انگيزه شديد محققان -

                            راهكارهاي افزايش توليد علم  - 8
      دهـد                                                                راهكارهـاي افـزايش توليـد علـم را نـشان مـي              6             جدول شماره   

    ).   107  :     1383      زاده،      حسن (
  
  
  
  



126 1(هاي توليد علم   چالش( 

  

   راهكارهاي افزايش توليد علم-6جدول شماره 
  زمينه  راهكار

  انساني

ــستگي   - ــالحيت و شاي ــت ص ــد و تقوي ــي                                         رش ــاي علم               ه
            پژوهشگران 

                          تقويت روحيه علمي و پژوهشي -

                               ايجاد نظام مديريت پژوهشي مناسب -

                                        مــديران داراي بيــنش علمــي در مراكــز        گيــري             بــه كــار -
          تحقيقاتي

  سازماني
                                    وضع قوانين شفاف در راستاي توليد علم -

                             از بين بردن ساختار خشك اداري -

          هاي مالي     ديت        رفع محدو -

  روش شناختي

                               افزايش كيفيت روش شناختي پژوهش  -

                                                         ارزشــيابي از ميــزان اثــر بخــشي و ســودمندي توليــدات  -
     علمي

       ي علمي  ها        فعاليت                               ايجاد انسجام و ساختار مناسب در  -

                                ي وابسته به علم و توليدات علمي  ها        فعاليت         حمايت از  -

  ارتباطي

                                           ايجاد ارتباط نزديك بين مراكز علمي و پژوهشي -

                                جود آوردن نظام اطالع رساني مناسب  بو -

           هاي پژوهشي                         تاسيس بانك اطالعاتي داده -

                                                             از بين بردن شكاف نگرش و فاصله ارتباطي بـين مراكـز             -
     علمي

                                          تقويت روحيه مشاركت جويي و مديريت مشاركتي -

  اجتماعي

                                    ايجاد و توسعه فرهنگ پژوهشي در جامعه -

ــدات علمــي و   - ــين تولي                                                        ايجــاد همــسويي و همخــواني ب
          اجتماعي–         ي فرهنگي  ا ه      ارزش

                                                  مناسب از توليدات علمـي و توليـد كننـدگان                 گذاري         ارج -
            علم در كشور

                    هاي ملي و منطقه اي                                افزايش توجه به نيازها و اولويت -
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          راهكارها  - 9
    :                                                  توان راهكارها و پيشنهادات را به صورت زير بيان كرد    مي           به طور كلي 

   .   اني                                               مهندسي و نوسازي نظام آموزشي و پژوهش در علوم انس -
      هـاي                                                                   انجام يك مطالعه ملي جهت شناسـايي نيازهـا و اولويـت            -

  .              پژوهشي در كشور

  .                        تدوين برنامه جامع پژوهشي -

  .                                        ساماندهي و توسعه كمي و كيفي نشريات تخصصي -

  .            هاي مطالعاتي               ساماندهي فرصت -

  .           هاي اطالعاتي                         راه اندازي مخازن و بانك -

  .                   ق و تقدير از محققان                         شناسايي ساز و كارهاي تشوي -

  .                               ين استانداردهاي پژوهشي و آموزشي   تعي -

  .               و مديريت پژوهشي      شناسي                 تاسيس رشته روش -

  ي   ها         سياست                                                      برقراري ارتباط و هماهنگي هدفمند و پايدار ميان          -
  .               آموزشي و پژوهشي

  .                  ها و مجامع آكادميك      كرسي     سازي       فعال -

      جـدي       گيري                                                  مكلف بودن سطوح مختلف مديريت كشور به بهره        -
  . ي         هاي پژوهش                   از توليدات و داده

  .                                         توزيع هدفمند، عادالنه و منطقي بودجه پژوهشي -

  .                هاي علمي پيشرفته            ايجاد شهرك -

  .        هاي علمي                        گسترش كمي و كيفي انجمن -

  .         هاي دكتري                ساماندهي رساله -

  .                          دانش و مهارت افزايي مدرسان -
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     و                هـاي عمـومي                                                        تعامل وزارت علوم تحقيقات و فناوري با رسانه        -
  .                   وزارت آموزش و پرورش

                                            فس و خودباوري و انگيزه ميان دانشجويان                           گسترش اعتماد به ن    -
  . د       و اساتي

  .                    هاي علمي براي محققان              تأسيس باشگاه -

   .                                                  اصالح ساختارهاي توزيع اعتبارات تحقيقاتي در سطوح ملي -
            هـاي ملـي                                                         تمركز بخش مهمي از اعتبارات تحقيقات بر اولويـت        -

  .        تحقيقاتي

                                                              حــذف مناســبات غيــر علمــي و غيــر كارشناســي در توزيــع و   -
  .  ها                            نه اعتبار پژوهشي به دستگاه          تخصيص هرگو

                                                                   تخصيص بودجه تكميلي به طرف تقاضا به منظـور رونـق بـازار              -
  .                  پژوهش و توسعه علمي

  . ر                                    حمايت از تحقيق و توسعه به صورت چشمگي -

  .  ها       پژوهش                         شتاب بخشيدن به تحقيقات و  -

  . ي     افزار     نرم                                    توجه مستمر به نهضت توليد علم و جنبش  -

  .                و تصميم گيرندگان                              ايجاد خود باوري در بين مسئوالن  -

                                                            ايجاد تغيير بنيادين در عرصه آموزش، پژوهش و توسعه علمـي       -
  .        و فناوري

  . ه                                      توجه جدي بر نوآوري و ابداع در علوم پاي -

  .                                توجه به كاربردي كردن نتايج پژوهش -

  .        هاي نوين                                   هاي نظريه پردازي و تحول در فناوري            تشكيل كرسي -

  .     د علم    تولي      شناسي                اقدام به مانع -

  .         هاي مطلوب                              موانع و تمركز بر يافتن وضعيت             نگرش از فراز  -
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  .   وهش                      تخصيص بودجه كافي به پژ -

    .  د  كر                         توان به موارد ديگر اشاره                عالوه بر آن مي
ICT   بنـابراين   . )  23  :     1383            اميـرزاده،   (       باشـد                          تسهيل گر توليد علم مي             

                       ي كشور از الزامـات       ها       بخش              در تمامي    ICT                              ضرورت توجه به فراگير شدن      
                                                            ر دانايي، انتخاب ناگزير فرد، دولت و ملـت اسـت در                        ورود به عص    .     باشد      مي

              دينـي اسـت            سـازي                                                                نتيجه توليد علم و نظريه پـردازي فـصل اول تمـدن           
      ده و     شـ                                                  بكارگيري فن آوري منجر به توليـد علـم            . ) 2  :     1383           آكوچكيان،   (

           ي مختلـف       هـا          بخـش                                                          باعث افزايش كيفيـت در زنجيـره ارزش افـزوده در            
                                     ارتبـاط تنگاتنـگ دانـشگاه و         . ) 5  :     1383            اردبيلـي،    (                       سازمان خواهـد شـد      

                ضرورت استفاده  . )  10  :     1383       بهشتي،    (   شود                           صنعت منجر به توليد علم مي
ــشمندان و    ــارگيري نظــرات اندي ــز بك ــق و ني ــشورهاي موف                                                                         از تجــارب ك

    .                                 ان در اين زمينه راهگشا خواهد بود   نظر      صاحب

            نتيجه گيري  -  10
  .         پايـدار                                                                   دستيابي به توليد علم عاملي است جهت رسـيدن بـه توسـعه              

                                                                               شناخت راهكارها و موانع توليد علـم چـراغ راهنمـايي اسـت پـيش روي                
                                                                                مسئولين و دست اندركاران تا بتوانند سكان جامعـه را بـه سـمت تحقـق                

   ،                                                 كه در سند چشم انداز عنوان شده اسـت هـدف                   چنان  .                اهداف پيش برند  
                                                                      اي است برخوردار از دانش پيشرفته، توانـا در توليـد علـم و                              داشتن جامعه 

                                                                                 اوري و متكي بر سهم برتر منابع انساني و سـرمايه اجتمـاعي در توليـد                  فن
                                                   و دسـت يـافتن بـه جايگـاه اول اقتـصادي،              )                   سند چشم انداز    2     بند   (     ملي  

                                                                       علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تأكيد بـر جنـبش          
                                                                         ي و توليد علم، رشد پرشتاب و مـستمر اقتـصادي، ارتقـاء نـسبي                    افزار       نرم
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  )                         سـند چـشم انـداز       6     بند   (                                      د سرانه و رسيدن به اشتغال كامل                 سطح درآم 
    :                                                  اهداف ياد شده از طرق راهبردي زير تحقق خواهند يافت

                                                       اي دانش پايه، عدالت محور و در تعامل با جهـان                           توسعه جامعه  -
    ).                        مقدمه قانون برنامه چهارم (

              نظـام ملـي          سازي                                                      برپاسازي نظام جامع علم و فناوري و توانمند        -
   ).  46               ون برنامه ماده    قان (       نوآوري 

                                                               استقرار جامعه اطالعاتي و تضمين دسترسـي گـسترده سـريع،            -
  .                                        امن و ارزان شهروندان به اطالعات مورد نياز

ــاري     - ــان، تج ــش بني ــصوالت دان ــازار مح ــسترش ب ــازي                                                       گ        س
ــوآوري و گــسترش نقــش بخــش                                                           دســتاوردهاي پژوهــشي و ن

                            امــا در ايــن ميــان جهــت   .                                   خــصوصي و تعــاون در ايــن قلمــرو
                                                          به توليد علم موانعي نيز در سطح كالن، مياني و خرد                    دستيابي  
   .          وجود دارد

                                                          توان در طبقات انساني، سازماني، روش شناختي، ارتباطي                         موانع را مي  
  .      كـرد         بنـدي                                                                   و اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، ساختاري و نگرشـي تقـسيم         

           ي تحقيـق،      هـا      روش                                        هاي علمي محقـق نـا آشـنايي بـا                              ترديد در صالحيت  
                                                                 عدم ارتباط موضـوع تحقيـق و پژوهـشگري بـا نيازهـا و                            مقاومت مديران، 

                                                                              اولويت ها، كمبود بودجه تحقيقات، نبـود راهبـرد مناسـب پژوهـشگري و              
                                                                     كاربست، ترديد در كيفيت پژوهشگري، فقدان آموزش الزم، فقـدان نظـام       
                                                                        اطالع رساني، عدم دسترسي به تحقيقـات و فقـدان فرهنـگ پژوهـشي از           

                                         ، دبيرخانـه شـوراي پـژوهش كـشور،           83            حسن زاده،  (                    جمله موانع هستند    
ــادي،   82                     ، فتحــي واجارگــاه،   82          ، طيبــي،   86   ،   82          ، متــين،   82                 ، لطــف آب
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ــومر ــاران     1997  ، 1      س ــك و همك ــي    1995  ، 2                     ، فان ــر و     2000  ، 3         ، بليك            ، ريه
     . )    2002  ، 4       موريسون

    :                            توان به موارد زير اشاره كرد               عالوه بر آن مي
   .                            فقدان شيوه و الگوي توليد علم -
  .                      ي دانشگاه، صنعت و دولت  ها     بخش    بين                 ضعف پيوند اصولي  -

  .                  مهاجرت نخبگان علمي -

  .                   حاكميت باورهاي سنتي -

  .                     نارسايي در نظام آموزش -

  .                  با آموزش و پرورش                      همكاري ضعيف آموزش عالي -

ــات    - ــابع و امكان ــراهم آوردن من ــاي جــدي در ف ــاد تنگناه                                                                 ايج
  .      پژوهشي

  .                            در جذب و مشاركت افراد عالقمند     گيري                     ناتواني نظام تصميم -

               پيشنهادات الزم  -  10- 1
          ي فناوري  ها      پارك      گسترش  -
                      ارتباط دانشگاه و صنعت -

             هاي تحقيقاتي            تأسيس شهرك -

   5                     راه اندازي دهكده دانش -

                       بكارگيري فناوري آموزشي -

                                                                                                        
1. Sommer  
2. Funk etial  
3. Blakie  
4. Reher & Morrison  
5. Knowledge Village 
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                              تدوين برنامه درسي انعطاف پذير -

                     تقويت ميل به يادگيري -

                 هاي تحصيلي برابر            ايجاد فرصت -

                 آموزش پژوهش مدار -

               در بخش تحقيقات      گذاري         سرمايه -

            اي و انساني                                             استفاده بهينه از منابع مالي، فيزيكي، سرمايه -

                                                                             ارتباط پژوهـشگران و اسـاتيد دانـشگاه بـا نخبگـان دنيـا و بـا                  -
                                  هاي علمي برجسته توليد علم در جهان      گروه

                                                  استفاده از پژوهشگران و محققين ايراني خارج از كشور -

                                   بازنگري در توليد علم در دانشگاه ها -

                    حمايت از پژوهشگران  -

                               ي پژوهشي و توجه به بيداري علمي  ها        فعاليت      زنگري   با -

                                اختصاص بودجه مناسب به توليد علم -

                           تشويق هرچه بيشتر پژوهشگران -

                       دن پژوهش در آموزش عالي  كر        جهت دار  -

                         هـاي آموزشـي توليـد                        هـا در دوره                                       راه اندازي سمينارها و كارگاه     -
    علم

               در سطح وسيع ICT    و IT           استفاده از  -

       اي رشد                        ايجاد مراكز و انكوباتوره -

                                هاي مطالعاتي استادان دانشگاه ها                 استفاده از فرصت -

                                       اي متشكل از انديشمندان و متخصصان مهاجر            ايجاد شبكه -

                                 ارتقاي سطح كيفي نظام آموزش عالي -
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  نقش دانشگاه در فرآيند توليد علم
  *رقيه وحدت
  **محمد آژير

       چكيده
   ده     كـر             اي پيـدا                                        در ادبيات كشور جايگاه ويـژه       »           توليد علم    «            امروزه واژه 

                              معيار براي تعيين جايگاه         ترين                             هاي علم سنجي نيز اصلي                      در ارزيابي   .   است
                                                             كـشورها، ميـزان مـشاركت در توليـد علـم، نـوآوري،                     بنـدي                    علمي و رتبه  

                                                                               فناوري و به طور كلي مشاركت در روند توسعه علم جهـاني عنـوان شـده                
                                                    دانيم هدف محقق در انجام دادن تحقيـق علمـي،                       كه مي     طور        همان  .    است

              در واقـع     .                                                     ي مطرح شده و يـا حـل مـسايل تحقيقـي اسـت               ها        پاسخ       يافتن  
                                                                             توان پژوهش را به عنوان روشي براي مطالعه مـنظم و سـازمان يافتـه                     مي

                                                                        ها به منظور كشف رابطه بين آنها و درك اصول و قواعد كلي حاكم                       پديده
                   شود كه هدف اصلي                                 بدين ترتيب مالحظه مي     .              ها تعريف كرد                    بر اين پديده  

                                                                                                        
   .                                             عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اروميه  *

   .                                             عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اروميه   **
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                                                                                    پژوهشگر، كـشف اصـول و قواعـد كلـي و توضـيح رابطـه بـين عوامـل و                   
                                               در مقاله حاضر پس از بحث در مورد فرايند           .                       هاي مورد مطالعه است            پديده

                                                                                      توليد علم، نظريه پردازي و توليد دانش بـه عوامـل مـوثر در توليـد علـم                  
                                                                   شود و همچنين ارتباط توليد علم بـا توسـعه علمـي بررسـي                             پرداخته مي 

   ا ه       سياست   به             شود، همچنين                                                  شده و موانع توليد علم در ايران شناسايي مي      
                                                                          هاي الزم بـراي ارتقـاء كـشور، راهكارهـا و پيـشنهادات سياسـي،                           و زمينه 

                                                                                 فرهنگي، اجتماعي اقتصادي و در انتها به نقش دانشگاه در فراينـد توليـد              
   .   شود            پرداخته مي    علم 

              واژگان كليدي
           موانـع       و                                 توليد دانش، توسـعه علمـي       ،      پردازي                              فرآيند توليد علم، نظريه   

   .         توليد علم
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       مقدمه
   ده     كـر             اي پيـدا                                        در ادبيات كشور جايگاه ويـژه       »           توليد علم    «            امروزه واژه 

ــم و جنــبش    ــد عل ــه نهــضت تولي ــرم                                                    اســت، بطــوري ك ــزار       ن        ذهــن  ي        اف
                                                                                    سياستگذاران و برنامه ريزان امـور علمـي و پژوهـشي كـشور را بـه خـود                  

                   هاي توسعه و سند                                                     ده و در جاي جاي مستندات علمي و برنامه          كر       معطوف
                 احـراز جايگـاه                                ور، ارتقـاء توليـد علـم و                  هاي آرماني كـش                  چشم انداز و افق

                            هـاي علـم سـنجي نيـز                         در ارزيـابي    .         شده است        گذاري                     نخست علمي هدف  
                   كـشورها، ميـزان            بنـدي                                                      ترين معيار براي تعيين جايگاه علمي و رتبه               اصلي

                                                                              مشاركت در توليد علم، نوآوري، فناوري و به طور كلي مشاركت در رونـد              
                               توسـعه دانـش مـدار را         ،           وزه دنيـا     امر  .                                   توسعه علم جهاني عنوان شده است     

                                                       كشور ايران نيز براي رسيدن به توسعه پايدار و دانش بنيان   .    كند          دنبال مي
   اي                                                               در كشور منابع الزم براي دستيابي بـه چنـين توسـعه             .      نمايد           تالش مي 

                                                                        مهيا است و با مديريت و سياستگذاري صحيح براي هر بخش توسط اهل             
                              براي مديريت كارآمد، بايد بـه    .    افت                            توان به بهره وري بهينه دست ي        فن مي 

              و بـسترسازي           ريـزي                                                                  علم و دانش مجهز شد و براي توليد علم بايد برنامـه           
    .    كرد

                   در جـايي گفتـه                                           عضو كميته يونسكو و بانك جهـاني          1             مالكوم جيليس 
                                                                               امروزه بيشتر از هر زمـان ديگـر در تـاريخ بـشر، سـالمتي و ثـروت                    :    است
  .(Tavakol: 2007)    ارد                              به كيفيت آموزش عالي بستگي د  ها     ملت

                                                                                                        
1. Malcom Gillis 
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            علم چيست؟  -1
                          فرانـسه و انگليـسي       ،              هـاي فارسـي                            اي است كه در زبان                        علم برابر كلمه  

science   شود و از واژة                   ناميده مي                  scientid        التين به معناي دانستن آمـده                                
                                                                                    است و در زبان فارسي واژة علم به دو معناي متفاوت به كـار بـرده شـده                  

                                       رد اغلب به خطاهاي بزرگي انجاميده اسـت                              غفلت از اين دو نوع كارب    .   است
    :                           اين دو كاربرد عبارت است از

            ستن است و    ن                                                         معناي اساسي و نخستين علم كه دانستن دربرابر ندا         - 1
                      عالم در اين معنـا       .      گويند                                        ها صرف نظر از نوع آنها علم مي                           به همة دانستني  

                                                  براساس اين معنـا، اخـالق، رياضـيات، فقـه،            .                         كسي است كه جاهل نيست    
                                 همه علم هستند و هر كس يـك              . . .  و       شناسي                              ستور زبان، مذهب، زيست    د

     واژه   .      شـود                                                                                 يا چند رشته از آنهـا را بدانـد عـالم و دانـشمند شـناخته مـي                 
Knowledge       در زبان انگليسي و                      Commaisamce       در زبان فرانـسه برابـر                               

    .                              اين معناي علم به كار رفته است
          شود كـه                     هايي اطالق مي       ي                                              واژة علم در معناي ديگر فقط به دانستن        - 2

                                           علم در اين معنا در برابر جهل قـرار           .                                    بر تجربه مستقيم حسي مبتني باشد     
                          گيرد كه بر مـشاهده و                        هايي قرار مي                                          گيرد بلكه در برابر تمام دانستني            نمي

    .              و مشاهده نمود     گيري                      توان آنها را اندازه                         تجربه متكي نيستند و نمي
      1840                          نخــستين بــار در ســال  .                  اي طــوالني نــدارد          پيــشينه  1          واژة علــم

                                 فلسفه علوم اسـتقرايي بـه        ،                                   واژة دانشمند را در كتاب خود      2            ميالدي، ويول 

                                                                                                        
1. science 
2. whewell 
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                                      فرهنـگ كـامپتون علـم را چنـين           .              را عرضه كرد    Sciemtist                 كاربرد و واژة    
    :    كند          تعريف مي

                         هـاي سـازمان يافتـه                       اي از شـناخت                                  علم عبارت است از مجموعه          . . .  «
                         هاي موجود در آن كـه                             يل دهنده و پديده                                   دربارة دنياي مادي، اجزاي تشك    

             شـود و از                                                                        با شيوة خاصي كه جهت رسيدن بدان شناخته به كار گرفته مي           
     :    1384           فرخجـسته،     ( »     شـود                                 ي رسيدن به شناخت متمايز مي      ها       روش      ساير  

4 -663    .(     

           روش علمي   - 2
             هاي مثبت روش                                               دانشمندان براي دستيابي به يك روش مناسب، جنبه

      هـاي                                                                را با هم تركيب كردند و بـا اضـافه كـردن شـيوه                                 قياسي و استقرايي    
    .      گويند                                               جديد به روش نويني رسيدند كه به آن روش علمي مي

                              ي اسـتقرايي و قياسـي را           هـا        روش                                        چارلز داروين اولين كسي بـود كـه         
             درايـن روش     .                                      اسـتقرايي را بـه وجـود آورد        -                             تركيب كرد و روش قياسـي       

           هـايي از                   پـيش فـرض                                                              محقق به كمـك مـشاهدات خـود و يـا بـا داشـتن                
                                      سـپس اطالعـات الزم را جمـع آوري           .       سـازد             هايي مي                      پيشينيانش، فرضيه 

                                  ايـن روش در حقيقـت چـارچوب          .         پـردازد             ها مـي                               كرده و به آزمون فرضيه    
                       و مراحـل مختلـف          هـا            ويژگـي                                           روش علمي امروز است كه در همين فصل         

    .    شود                           انجام دادن آن شرح داده مي

                   مراحل پژوهش علمي   - 2- 1
                                                                    ي الگـويي را بـه عنـوان چـار چـوب روش علمـي در حـل                             جان ديـوي  

                                                                           هاي پژوهشي مطرح كـرده اسـت كـه امـروزه بـه عنـوان يكـي از                          پرسش
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                           به عقيده او حل مـساله        .    رود                                          ي شناخته شده در تحقيق به كار مي         ها       روش
    :                   شامل مراحل زير است

                    شناخت و بيان مساله   ـ 

             ساختن فرضيه ـ 

                 جمع آوري اطالعات   ـ 

    ها           ل و داده            تجزيه و تحلي  ـ 

    ).  20  :     1384       شريفي،  (                               استنتاج براي تاييد يا رد فرضيه   ـ 

               ي پژوهش علمي   ها       ويژگي  - 2- 2
                                                         دانيم هدف محقق در انجـام تحقيـق علمـي، يـافتن                         كه مي     طور        همان

       تـوان                         در واقـع مـي      .                                             ي مطرح شده و يا حل مسايل تحقيقي اسـت           ها        پاسخ
       ها به                     ن يافته پديده                                                          پژوهش را به عنوان روشي براي مطالعه منظم و سازما         

                                                                                   منظور كشف رابطه بين آنها و درك اصول و قواعـد كلـي حـاكم بـر ايـن                   
                           شـود كـه هـدف اصـلي                                            به اين ترتيب مالحظـه مـي        .              ها تعريف كرد           پديده

                                                                                   پژوهشگر، كـشف اصـول و قواعـد كلـي و توضـيح رابطـه بـين عوامـل و                    
    .                    هاي مورد مطالعه است       پديده

                              علمي درباره مسايل مختلف، بـه                                          با توجه به مطالب گفته شده، تحقيق        
               گيـرد، داراي                                                          يي كه در زمينـه علـوم رقتـاري صـورت مـي              ها         پژوهش      ويژه  

    :                  يي به شرح زير است  ها       ويژگي
      هـدف    .      گيرند                                                       تمام تحقيقات علمي به منظور حل مساله صورت مي          .  1

              هـاي مـورد                              هـا و يـا متغيـر                                                        نهايي همه تحقيقات، يافتن روابط بين پديده      
        هـا و                                                         ت ديگر تحقيق براي توضيح رابطه بـين پديـده                 به عبار   .           تحقيق است 

    .     گيرد                                                    به منظور كشف روابط علت و معلولي بين آنها صورت مي      ً احتماالً
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                                                                    در هر تحقيقي، محقق در پي كشف اصول كلي حاكم بر روابط بين               .  2
  .                                 هاي آينده را پيش بيني كنـد                                                         متغير هاست تا به اين وسيله بتواند رويداد       

           تشويق بيش           شود كه                                      ي كه در يك تحقيق معلوم مي                            به عنوان مثال هنگام   
       تـوان                                                   به فعاليت براي يـادگيري وامـي دارد، مـي            را                            از تنبيه، دانش آموزان     

            ً  ند، احتماالً  ن ك                                                                  پيش بيني كرد دانش آموزاني كه معلمان آنها را تشويق مي          
    .                                                براي يادگيري درس كوشش بيشتري به عمل خواهند آورد

                                       مشاهده دقيـق رويـداد هـا، ثبـت            و                                تحقيق مستلزم انجام آزمايش     .  3
                              ي عينـي و آمـاري بـراي            هـا        روش                  اسـتفاده از      ،                          عيني موارد مشاهده شـده    

                      امـور غيـر قابـل        .                                    ها واطالعات مـشاهده شـده اسـت                                تجزيه و تحليل داده   
                                   ي كمـي يـا كيفـي را اغلـب              هـا        روش      بـه         گيري                                  مشاهده و غير قابل اندازه    

    .                  د مطالعه قرار داد                                        توان به عنوان مساله و يا موضوع تحقيق مور     نمي
       محقـق    .       گيـرد                                              تحقيق بر اساس مشاهده و توصيف دقيق صورت مي    .  4

          تـرين و                             كوشد تـا از دقيـق                         مشاهدات خود مي        گيري                             براي توصيف يا اندازه   
              او پـيش از      .               استفاده كنـد        گيري                                                   معتبرترين وسايل و ابزار مشاهده و اندازه      

                                 نها را مـورد بررسـي قـرار                                ها و دقت و اعتبار آ                                          استفاده از اين وسايل و ابزار     
    .    دهد    مي

                               از تخـصص و تجربـه كـافي            كه       كند                   اي تحقيق مي                     محقق در زمينه    .  5
                                              ي تحقيق و اصول آن آشنا باشـد، منـابع            ها       روش              او بايد با      .               برخوردار باشد 

             اسـتفاده         چگونگي                                                       الزم براي كسب اطالعات درزمينه تحقيق را بشناسد و          
    .                              از اين منابع را به خوبي بداند

       الزمـه    .                                                          قيق مستلزم شكيبايي، پشتكار و اجتناب از شتاب اسـت           تح  .  6
                   اري است و گاه براي  ب                                             تحقيق صرف وقت، انرژي و برخورداري از صبر و برد
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                           كوشش و صرف وقـت ضـرورت     ها     سال                                 يافتن راه حل يك مساله تحقيقي،    
    .    كند         پيدا مي

               داوري و تعــصب                                                     محقــق بايــد در انجــام تحقيــق از هرگونــه پــيش  .  7
                                                    الزمه تحقيق علمي رعايـت كامـل صـداقت، امانـت           .        اب كند           شخصي اجتن 

       محقـق    .                                                                 داري علمي، بيطرفي و دوري گزيدن از هرگونـه سـوگيري اسـت          
      هـاي                                                                                    واقعي بايد به دور از اعتقاد و گرايش شخصي، خود را در برابر يافتـه              

                                                                                      واقعي و عيني تحقيق متعهد بدانـد و بـدون توجـه بـه ايـن گـرايش هـا،                    
                                             هاي تحقيق را همان گونه كه مشاهده كرده              يت                         كوشش كند حقايق و واقع    
    ).  27-  29      همان،  (                     است، ثبت و گزارش كند 

                  فرايند توليد علم  - 3
    :      نمايد                               انگلهارت علم را چنين تعريف مي

ــي، قابــل اثبــات و تكــرار پــذير در مــورد    «                                                                        مجموعــه اطالعــات تجرب
    .  )  51  :     1384       شريفي،    ( »                               هاي خاصي كه جنبه جهان شمول دارد       پديده

           براي رسيدن   .                                               ، بيان، فهم، پيش بيني و كنترل پديده هاست              هدف علم 
                                               فرايند مـنظم رسـيدن بـه پاسـخ سـئوال              «      را كه   »      پژوهش   «            به اين هدف  

      ) .     همان (   ند  ن ك            پيشنهاد مي  »           پژوهشي است
      ذيـل         شـرح                     مرحلـه بـه       8               روش علمي از      )     1995 (                      از نظر گوردون وود     

    :     گذرد    مي
            بيان مسئله  - 1
            تدوين فرضيه  - 2

    اتي         طرح تحقيق  - 3

         هاي سنجش       ابزار  - 4
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                جمع آوري اطالعات  - 5

                      تجزيه و تحليل داده ها  - 6

                      استنتاج و تفسير نتايج  - 7

   .                تهيه گزارش پژوهش  - 8
     كـه         اسـت                    ورد دسـت اول      ا             و يا دست      روش                              توليد علم يعني يك نظريه،      

                                                                            حرف جهاني بزند و پس از داوري دقيق تخصصي در يـك نـشريه معتبـر                
                   نمايه شـده و     ISI                          عيار توليد علم همانند                             ي چاپ و در مؤسسات م          الملل       بين

                                                                                 در دسترس ديگران قرار گيرد و گـام بعـدي كـه طـي آن يـك دسـتاورد                   
                                     آن است كه مورد رجوع و اسـتناد             شود                                    پژوهشي، مصداق توليد علم تلقي      

                                                               به عبارت ديگر روح توليد علـم در رجـوع و اسـتناد               ؛             ي قرار گيرد       الملل       بين
                                  رويكـرد ديگـري از توليـد         . )  50  :     1381               موسوي موحدي،    (      گيرد             شكل مي 
                                                     ي قابــل چــاپ و ثبــت در نــشريات و مراكــز معتبــر     هــا         پــژوهش           علــم بــه 

  ي     هـا          پـژوهش                                      كنـد كـه در آن منظـور از پـژوهش،                         ي اشـاره مـي         الملل       بين
        مقـصود                                                                     بنيادي، حاوي نوآوري است كه پيش از آن وجود نداشته است و             

                  نشريات وابـسته                         ي و منظور از نشريات نيز     الملل     بين                        از ثبت، ثبت اختراعات    
                         توليد علم منحصر به      .    باشد         مي ISI                                         به پايگاههاي علمي معتبر جهان بويژه       

       پـور،          شمـسي  (        گيـرد                                هاي علمي را در بر مي                                        علوم پايه نيست و تمام شاخه     
                                                  تـرين و معتبرتـرين شـاخص سـنجش رتبـه و                                  توليد علم معقول    . )    1384

       عتبـر                                       شـود و تعـداد مقـاالت علمـي م                                            جايگاه علمي كشورها محسوب مي    
                                     ي نيـز بـه واسـطه اينكـه از                 المللـ          بـين                            ي منتشر شده در نشريات           الملل       بين

                                                                                  محاسبات بسيار دقيق و روشن و بـه دور از هـر گونـه دسـتكاري تـدوين                  
     سازي                                   آيند، عالوه بر آن استاندارد                                              شوند، معيار توليد علم به حساب مي            مي

        ؤسـسات             آنـان در م      سازي                                                  علمي و بويژه توليد مجالت معتبر علمي و نمايه     
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  :     1384          صـبوري،      (     شـود                                              ي نيز مالك توليد علم كشور قلمداد مـي             الملل       بين
235   .(    

               بـدين معنـي                                                           بنابراين سطح تعريف توليد علم يك سطح جهاني است          
                                           ً                    در يك زمينه علمي حرفي زده شود كه ديگران قـبالً نـزده                           كه الزم است    

                              خورد كه پس از داوري علمي                                              ارزش علمي مقاله زماني محك مي          و      باشند
                                      ي به چـاپ برسـد و حـاوي يـك                الملل       بين                               و تخصصي در يك مجله معتبر       

           ي توليـد       هـا         شاخص      ترين       مهم                         در حال حاضر، يكي از        .                   نوآوري جديد باشد  
  ISI            ي ماننـد           المللـ          بـين                                                     علم در دنيا، تعداد مقاالت چاپ شده در مجـالت           

    .     باشد    مي
                                                                   فعاليت علمي داراي سه ويژگي به هم پيوسته شامل پژوهش، انتقال و       

                                                   توليد علم بـا انجـام پـژوهش و انتقـال             :         توان گفت       مي  .                 اربرد دانش است   ك
       . . .)                                       آموزش، انتشار مقاله، انتقال فناوري و    :           براي مثال  (             هاي پژوهشي            يافته

  .    آيد                                                                  شود و سپس با توسعه محصوالت باب بازار به مدد جامعه مي                       آغاز مي 
        حـل                                      گيرد كـه علـم كـسب شـده در                                                  بنابراين زماني توليد علم صورت مي     
                                           از مصاديق توليـد علـم واكـسن فلـج            .                                 مشكالت بشري كاربرد داشته باشد    

         اي اســت                                                                    كودكــان، پينيــسيلين، تلفــن همــراه، اينترنــت و انــرژي هــسته
    ).    1384           معمارياني،  (

                           نظريه پردازي و توليد دانش  - 4
                           ها يا به عبارت بهتر بعنوان                                          علم به عنوان بيان رابطه منطقي بين پديده

                                                          د تالش، كوشش و بويژه تفكر نظامـدار انديـشمندان و                    نيازمن  ،          نظريه مدل 
     هـا                                                                              محققاني است كه با ژرف نگري و بررسي غير معمول حوادث و پديـده             

       تـوان                                      بنابراين قانون علمي را مي      .       افزايند                                     همواره بر پيكرة دانش بشري مي     
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     بـه    .      كـرد                                                                       بعنوان يك رابطه ثابت بين دو يا چند دسته از رويدادها تعريف             
                                                            تـوان گفـت كـه همـه دانـشمندان و محققـان در نهايـت                            همين دليل مي  

                                                                  ي خود به دنبال كشف قانون هستند و نظريه بعنوان معتبرترين             ها          فعاليت
           ي مــنظم و     هــا          فعاليــت                                                ســند شــناخته شــده رويــدادهاي علمــي، حاصــل 

     . )  16  :     1371   ،   سيف (                  متدلوژيك علمي است 
                                        هـاي فـردي كـه خـود متـأثر از                                                           فرآيند توليـد علـم عـالوه بـر جنبـه          

   اي                                                                 ي خالقانه و سخت كوشي محققان و دانشمندان است، بگونـه            ها          فعاليت
                   همچنـين توليـد    .   شود                                          عيني و منظم طي مراحل تحقيق علمي حاصل مي 

                                                                              دانش نوين ضمن اينكه در برنامـه مـدون تحقيقـاتي، خالقيـت فـردي و                
                                                                            بكارگيري و شناخت روش تحقيق ريشه دارد به ميزان زيادي بـا كيفيـت              

                 زيـرا ايـن      ؛                                             ر مراكز علمي و دانـشگاهي مـرتبط اسـت                           آموزش و پژوهش د   
              ي تحقيقـاتي       هـا          طـرح                 جهـت اجـراي         را           اساسـي                      توانمندي عمده و           مراكز  

                                                                                 بنيادي و كاربردي در قالـب نيـروي جـوان دانـشجو و تجربـه و تخـصص                  
                                                                            اساتيد مجرب در اختيار دارند كما اينكه امروزه در كشورهاي توسه يافتـه         

                          و مراكـز تحقيقـاتي          هـا              دانـشگاه        از                                       قسمت اعظم دانش جديد توليد شـده      
                                                جنبة ديگر توليـد علمـي، مـديريت توليـد            .     گيرد                              وابسته به آنها نشأت مي    

                                                                     يعني فرآيند مستمري كه به ثبت و انتشار دانـش در درون و               ؛         دانش است 
                                                                                     بيرون سـازمان بـه منظـور ايجـاد ظرفيـت در سـازگاري و بقـاء سـازمان                   

    .       پردازد    مي

                         عوامل موثر در توليد علم  - 5
                                  شناخت و در صدد رفـع موانـع                                                      بايد عوامل موثر در توليد علم و فن را        

    :                              عوامل موثر در توليد علم مانند  .         بر آمد  آن
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                                        ايجاد و تقويت فرهنگ علم دوستي در جامعه  -
                      به عنوان ركن اساسي )       پژوهشگر (                   توسعه منابع انساني   -
           و دكتري                         توسعه مقاطع كارشناسي ارشد  -
                         هاي اطالعات علمي جهـت                         ت، كتب، پايگاه                          تامين منابع علمي، مجال     -

                         دستيابي به پيشينه تحقيق
    ها                ها و آزمايشگاه              توسعه كارگاه  -
                                                          توسعه كمي و كيفي مجالت علمي و پژوهشي داخلي و تالش بـراي       -

                                  اي كه عالوه بر توان پوشش چاپ مقاالت                      ي كردن آنها به گونه     الملل     بين
   .              ارجي نيز باشند                                       محققان داخل كشور، پذيراي مقاالت محققان خ

                                                                  همچنين داشتن اسـتانداردهاي علمـي و مـشخص كـردن حـداقل               -
                                           انتظارات از هر فرد با توجه به موقعيت خويش

                         علمي و نظـارت صـحيح             گذاري                                         ودر نهايت مديريت عالمانه، سياست      -
    .                                 تواند در توليد علم موثر واقع شود    مي

  ،             زلفـي گـل    (   .   شود                                                         عدم وجود هر يك از اين عوامل مانع توليد علم مي          
1386    (   

  1                       توليد علم با توسعه علمي       ارتباط  - 6
     هـر      در                                          عامـل مـوثر در پيـشرفت علـم               ترين       مهم                      شايد بتوان گفت كه     
        اهميـت    .                                  آن براي توليد علم قايل هستند             مديران                          كشور، اهميتي است كه     

                                                                                     در اين ديدگاه از دو جنبه مورد نظر است هـم از نظـر عقالنـي كـه علـم                    
                                                        ت و هـم از نظـر فرهنگـي كـه همـه كـشورها،                            ارزشـي اسـ           ً         ماهيتاً چيز با  

                                                                                                        
1. Scientific Production and Development Relationship 
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              در كـشورهاي     .                                                          و موسـسات ديگـر علمـي بـه آن توجـه دارنـد                ها           دانشگاه
                                                                               پيشرفته علم از آن نظر اهميت دارد كه به منزله يك وسيله حل مـسايل                

    .    شود                  به آن نگريسته مي
                                                                           براي باال بردن شناخت و معرفت جامعه در همـه زمينـه هـا، بـيش از              

                                        بـراي تحقـق توسـعه علمـي بايـد            .                  ي نيازمند هستيم                     پيش به توسعه علم   
                                                                                     زمينه توليد علمي را فراهم كرد و توجه داشـت كـه توليـد علـم يكـي از                   

                                                                     هاي مهم آفرينش فرهنگي و حيات جهان امروز اسـت كـه فقـط در                      نشانه
    .    شود                                         يك مجموعه و منظومه خالق و مبتكر انجام مي

                يل فرهنگـي و                                                                   موضوع توليد و توسعه علمـي را بـدون توجـه بـه مـسا              
                                                        توان حل كرد و بايـد دانـست كـه پيـشرفت هـر                                         منزلت اجتماعي آن نمي   

  .                                                                            كشور در گرو تحول فكري و فرهنگي و نهادينـه كـردن عقالنيـت اسـت               
                                                                              منظور از تحول فرهنگي و علمي، منطقي كردن نظام باورهـا و ارتباطـات              

    .                                                     اجتماعي و در نهايت توليد علم براي حل مسايل جامعه است
                                                               جوامعي نظير كشورهاي در حال رشد، از توسعه علمي آغاز                    توسعه در 

                                                                    اگر علم توسعه پيدا كند، سياست، اقتصاد و مديريت هم توسـعه              .    شود      مي
                                                                       الزمه توسعه علمي، توليد علم اسـت، علمـي كـه امـروز مبنـاي                 .      يابند      مي

   ).  60  :     1385        اباذري،  (    شود                         پيشرفت كشورها محسوب مي

               آوري در ايران                           موانع توليد علم، تحقيق و نو  - 7
                                                                   موانع هفت گانه تحقيق و نوآوري در ايران توسط موسـوي موحـدي و        

    :    شود                                          شناسايي شدند كه به اختصار به آن اشاره مي  )     1385 (        همكاران 
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   موانع مربوط به فرهنگ تحقيق- 7- 1
                                        آموزش محوري سيستم تعليم و تربيت كشور؛   - 1
                             نبود ترويج فرهنگ كار گروهي؛   - 2

                         توجهي به زايش تفكر و            بي                     براي توليد دانش و         ذاري   گ                نبود سرمايه   - 3
         انديشه؛ 

                                                نبود باور پژوهشي و ضعف اعتقاد مسئوالن به پژوهش؛   - 4

                                  نبود انگيزه فرهنگي در امر پژوهش؛   - 5

        ي تحقيق   ها     روش                                              ناآشنايي بسياري از محققان با تعاريف، مفاهيم و   - 6
    ي؛      الملل     بين                    براساس استانداردهاي 

                                                             از باال به پـايين در بخـش پـژوهش بـراي سـفارش و                             نبود رويكرد     - 7
               هاي تحقيقاتي؛             انجام پژوه

                                        تعميق شكاف علمي و فني بين كشور و جهان؛   - 8

                                                             نامناسب بودن فضاي علمي و تحقيقاتي كشور و پشتيباني نكـردن       - 9
                                                 از محققان و دانشمندان توسط جامعه علمي و ديگران؛ 

             و تجهيـزات                 واد تحقيـق                                             ناآشنايي ماموران گمـرك در زمينـه مـ          -  10
   .       پژوهشي

   موانع مربوط به محققان- 7- 2
                                                      چند شغلي بودن محققان و اعضاي هيات علمي بخش پژوهش؛ - 1
                                               ضعف دسترسي به اطالعات و منابع محققان در كشور؛   - 2
                                                                         نبود انتقال تجارب محققان برجسته بـه محققـان جـوان بـه نحـو                 - 3

         مطلوب؛ 
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                                    ، پژوهشگران و محققـان و ضـعف                                       نابساماني وضعيت مالي استادان     - 4
              ي تحقيقاتي؛   ها     طرح                  انگيزه براي انجام 

                                                        نابساماني و نبود امنيت شغلي و آرامش فكري براي محققان؛   - 5
                 ي در داخـل و          الملل       بين     هاي                                         نبود فضاي مناسب و فرهنگ همكاري       - 6

                خارج از كشور؛ 
                                                           نبود شرايط مناسب اجتماعي در زمينه احترام علمي به محققان؛   - 7
                                                                           نبود راهكار اساسـي و مناسـب بـراي اسـتقرار مغزهـا و بازگـشت                  - 8

             ي از خارج؛      الملل     بين                            دانشمندان ايراني داراي وجهه 
                                           شاخص پايين نسبت پژوهشگران به جمعيت كشور؛   - 9

                                                                       ناشناخته ماندن محققان و استادان زبده و صـاحب نظـر در امـر                -  10
    .      تحقيق

  و نظام تحقيقاتري گذا مديريت، سياستبه  موانع مربوط - 7- 3
                                      چندگانگي متوليان امور پژوهشي كشور؛ - 1

                                                                    نبود يك الگوي مديريت علمي و پژوهشي مناسب در مراكز علمي            - 2
           و پژوهشي؛ 

                                                           نبود ساختار مناسب در نظام آموزشي براي پرورش محقق توانا؛ - 3

  ي     هـا          بخـش      هاي                                                     ضعف مديريت علمي در هدايت و جلب مشاركت        - 4
                دولتي و خصوصي؛ 

             هاي اجرايي؛                                     شكاف بين مراكز تحقيقاتي و دستگاه- 5

      گـرا                                              هاي تحقيقاتي و نبود يك رويكرد نظام                                   غيرواقعي بودن اولويت   - 6
                          در تحليل و تبيين نيازها؛ 
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                                                                      نبود ساختار مناسب مديريت كالن و سـتادي در نظـام پژوهـشي              - 7
       كشور؛ 

                      ي مسؤل در امر پژوهش؛   ها        سازمان               ناهماهنگي در - 8

                           تي در مديريت پژوهشي كشور؛    ثبا      بي- 9

                                                نبود استقالل آكادميك براي مديران پژوهشي كشور؛ -  10

                                                روشن نبودن راهبرد تحقيقات درازمدت براي كشور؛ -  11

                                                                  مشخص نبودن جايگاه تحقيقات غيردولتي و سياست برخورد بـا           -  12
        آن ها؛ 

ــابي ســنجش و نظــارت در  -  13 ــود معيارهــاي ارزي ــا          فعاليــت                                                   نب   ي     ه
           تحقيقاتي؛ 

        نتـايج          گيـري                                                                     نبود جايگاه يا سازماني براي پيگيري امـر بـه كـار            -  14
          تحقيقات؛ 

                                                         نبود تشكيالت مناسب به منظور همكاري بين صنعت و دانشگاه؛ -  15

                                                                       نبود تشكيالت و موسسات براي معرفـي دانـشمندان ايرانـي بـه              -  16
   .  ي     الملل     بين                   منظور دريافت جوايز 

   موانع مربوط به قوانين و مقررات- 7- 4
                                        ضعف قوانين استاندارد پژوهشي در كشور؛ - 1

                                                                         وجود بوروكراسي اداري در زمينـه هزينـه كـردن بودجـه مـصوب               - 2
           ي پژوهشي؛   ها     طرح

                        در نظـام اداري مراكـز           مناسـب                   انعطـاف پـذيري        عدم            تحركي و          بي - 3
                  علمي و تحقيقاتي؛ 
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                                مي قـوانين حـاكم بـر تحقيـق      ئ                   ثباتي و تغييرات دا        بي                چند قانوني،  - 4
                        ظرسنجي از محققان ارشد؛       بدون ن

                                 هـاي اسـتخدامي بـراي جـذب                                                   متناسب نبودن شرايط آيـين نامـه       - 5
                  نيروهاي پژوهشگر؛ 

                   سازوكار تحقيقاتي؛    بر                        حاكميت سازوكار اداري - 6

                                                                              نبود شـفافيت قـوانين و مقـررات در زمينـه حـق تملـك و ثبـت                   - 7
                       اختراعات و نوآوري ها؛ 

                            يري نتايج تحقيقات در كشور؛                                     نبود الزامات قانوني به منظور بكارگ- 8

                                                                    ديوان ساالري گسترده در زمينه تهيه و توزيع مواد، وسايل و لوازم      - 9
                     تحقيقاتي و اطالعاتي؛ 

                                              پيچيدگي برخي مقررات پژوهشي و عدم درك آنها؛ -  10

   .                                                  وجود قوانين پيچيده گمركي در ترخيص كاالهاي پژوهشي-  11

  كانات تحقيق موانع مربوط به بودجه تحقيقات و ام- 7- 5
                                                                     ناكافي بودن سهم بودجه تحقيقات كشور بر حسب توليد نا خالص            - 1

                 با ساير كشورها؛        مقايسه        ملي در 

                                                             كمبود مواد، ابزار، تجهيزات و اطالعات الزم تحقيقاتي در كشور؛ - 2

                       ي تحقيق و توسعه كشور؛   ها     بخش                           تخصيص نامناسب بودجه براي - 3

                    مور علمي و پژوهشي؛                   هاي بخش خصوصي در ا               نبود همكاري- 4

                                     بودجه تحقيقاتي كشور و بدي توزيع آن؛        نادرست             هزينه شدن - 5

                                     هـاي دقيـق و مـواد از سـاير                                                    وجود تحريم در خريد برخي دستگاه      - 6
    .       كشورها
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   موانع بكارگيري نتايج تحقيق- 7- 6
             هاي پژوهشي؛                               اعتمادي مديران نسبت به يافته      بي       توجهي و      بي- 1

                نتايج تحقيقات؛                     واقع بينانه نبودن - 2

                                                 اختالف نگرشي بين پژوهشگران و سطوح اجرايي كشور؛ - 3

    و     هــا        ريــزي                                                            عــدم احــساس نيــاز بــه پــشتوانه پژوهــشي در برنامــه- 4
           هاي كشور؛        گذاري       سياست

     ها؛       گيري                                                      وقت گير بودن پژوهش و عدم ارايه نتايج در زمان تصميم- 5

                     ري نتايج تحقيقـات                             هاي الزم براي به كارگي                                  نبود الزامات و تضمين    - 6
          در كشور؛ 

    .        از آنها     گيري       بهره    عدم                               نامشخص بودن نتايج تحقيقات و - 7
                                                                          اين قسمت از موانع، ادغامي اسـت از تمـامي مـشكالت مطـرح شـده                
                                                                     داخلي و خارجي و ديگر مسائل ناپيدا و پنهان كه بر سر راه رشد و ارتقاي  

    .                     دانش كشور حضور دارند

    ان                  ي توليد علم در اير  ها      چالش  - 8
                                                                    گزارش ارزيابي علم و فن آوري جمهوري اسالمي ايران مصوب شوراي           

                                                 دهد در حال حاضـر رونـد توليـد علـم در                                             عالي انقالب فرهنگي نشان مي    
  .                         ي گذشته در جريان است      ها       سال               تري نسبت به                                   ايران با چشم انداز روشن    

                             دهد شماري از اعضاي هيات علمي                                      بررسي آمارها در اين گزارش نشان مي  
                                                                              ه منزله محققان بالقوه، در امـر تحقيقـات فعـال نيـستند و تعـداد                       كشور ب 

                تـر از سـطح                                     تر از ميانگين آسيا و كم                                          محقق نسبت به جمعيت ايران بيش     
    .                متوسط جهاني است
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                      سهم اندكي در توليد       ً  فعالً                                             بر اساس اين گزارش، محققان داخل كشور        
    هاي            رشته                                                                    جهاني علوم دارند و در معرفي توليدات علمي كشور به ويژه در           

  .                                                                               غير علوم تجربي و كاربردي در سطح جهان بـا مـشكل روبـه رو هـستند                
                                                                            كشور ما در مقايسه با كشورهاي موفق و حتي نسبت بـه سـطح متوسـط                

  .                                                 اي در علـم و فـن آوري برخـوردار نيـست                                        ي از جايگـاه شايـسته          الملل       بين
                                                                         همچنين در توسعه علمي كماكان توجه به كميت بيش از كيفيـت اسـت              

   . )  59  :     همان  ،       اباذري (
  )     7168 (                                                  ميالدي هفت هزار و صـد و شـصت و هـشت                  2006         در سال   

                                                                     توسط دانشمندان و پژوهشگران ايران به چاپ رسيد و بـيش از             ISI       مقاله  
  .                                                                         شش هزار مقاله نيز در مجالت علمي و پژوهشي داخل به چاپ رسـيدند             

                                                                              به عبارتي اگر قرار باشد دانشمندان و پژوهشگران كشور تـصميم بگيرنـد             
                                                                    امي مقاالتشان را در مجالت داخلي چاپ نمايند، صرف نظـر از مـسائل          تم

                        و ملزومـات مـادي و              سـازي                                                        داوري و علمي مراحل پـذيرش مقالـه، نمايـه         
                       پژوهـشي كـشور و يـا    -                                                 معنوي چاپ، ضرورت دارد تعـداد مجـالت علمـي         

    راه   .      شـود                   شـود، دو برابـر                                                  هايي كه از اين مجالت در سال چاپ مـي                  شماره
               ايـن مـسأله      .                                              تعداد مقاالت در هر شماره دو برابر شـود                           سوم اين است كه     

         ي جهـت          المللـ          بـين                                                   دهد كه در هر حال ما نيازمنديم از امكانات                      نشان مي 
                                گذشته از آنكه در زمينه علم        .                  ها استفاده كنيم                 هاي ايراني                    اثبات توانمندي 

                هـاي پژوهـشي                                                                        نبايد عنكبوت وار عمـل نمـاييم، بلكـه بايـد يافتـه                  ً اساساً
                         ي قرار گيرد تا امكان          الملل       بين                                   و پژوهشگران كشور در بوته نقد                  دانشمندان  

    .                    رشد ايشان مهيا گردد
                                      گرايش علمي، بـسته بـه گرايـشات          )    200 (                           اكنون در بيش از دويست      

ــين  ــف ب ــا   10              مختل ــي     2760       ت ــند علم ــين               س ــ       ب          توســط ISI     ي در        الملل



156 1(هاي توليد علم   چالش( 

  

                     كـه حكايـت از      -                                                        پژوهشگران و دانشمندان كشور به چـاپ رسـيده اسـت          
                                   هـاي علمـي در كـشور دارد و                       ها و گرايش                             علمي در اكثر رشته              جوانه زدن 

          هاي نسبي                      ها بر اساس مزيت                                                      اميد است در آينده با توزيع منطقي استعداد       
                                                 هاي علمي مطرح در دنيا شاهد رشد توليد علم                              در اكثر رشته      اي،            و منطقه 

    .                         بيش از پيش در كشور باشيم
                      ، تحقيقات كـاربردي       شود                                                   اگر توليد علم در كشور به ثروت تبديل نمي        

                                                                                 جايگاه مناسب خويش را در كشور ندارد، به علـوم بـومي بهـاي الزم داده                
                                                                               شود، دانشگاه با صنعت و جامعه رابطه ندارد دليل بر نقـص در كـار و                       نمي

          ي كـشور          المللـ          بـين                                                     فعاليت علمي پژوهشگران، دانشمندان و انديشمندان       
                 ليـرغم داشـتن                     چـرا كـه ع      ؛                                            نيست، بلكه دليل ضعف مديريت منابع اسـت       

                                                                       هاي مديريتي، منابع، امكان تدوين استانداردهاي جديد، قانونگـذاري               اهرم
  ،         زلفي گل  (     شود                                                                   و نظارت بر حسن اجراي آن، از اين امكانات استفاده نمي          

    ).     پيشين
                                                                        چالش اصلي فراروي توسعة علم و فناوري دركشور عبارتست از ايجـاد            

                             تكا، به نحوي كه بتوانـد                                                        ساختار آموزشي و پژوهشي خالق، نوآور، و خود ا        
                                             هاي جامعة خود به شكلي پويا و مـستمر،                                           براساس نيازهاي مبرم و اولويت    

                                 هـاي مختلـف اجتمـاع پديـد                                                        زمينةگسترش علم و دانش را در ميان گروه       
                                                  هاي نو به عنوان موتـور نـوآوري و توسـعه                   ايده                                 آورد و با پژوهش در زمينه     

   . )   359  :     1383        يگران،     و د      آهومنش   (                             اقتصادي جامعه ايفاي نقش نمايد
                       هـستند، در ايـن          هـا            دانشگاه                                       ترين نظام توليد علم در هر جامعه                عمده

             هـاي نظـام                   تـرين كاسـتي                    كنـد، عمـده                 بيان مـي    )     1377 (                زمينه اجتهادي   
    :             قرار ذيل است  ه                                    آموزش عالي ايران در راه توليد علم ب
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                                    ي نظري هـستند و دانـش نظـري           ها           دانشگاه             ً    ي ايران عمدتاً      ها           دانشگاه
    .     كنند             ها تدريس مي                                     د شده در خارج را وارد كرده و در كالس    تولي

  ي     هـا             سـازمان                         كاربردي وابسته به     –                                مؤسسات و مراكز آموزشي علمي      
                                                  ، نظري هستند و از دانش نظري توليد شده در            ها           دانشگاه                   دولتي نيز مانند    

  ي     هـا            دانـشگاه                رابطـه بـا         گونـه                       اين مراكز بدون هـيچ   .      گيرند               خارج بهره مي 
          زيـرا    ؛     گيرند   ي                      براي تدريس كمك م      ها           دانشگاه                    از اساتيد اين                نظري كشور، 

    .                كاربردي هستند–       ي علمي   ها       آموزش                           فاقد استادان مجرب در زمينه 
             كـاربردي   –                                                     ي ايران و مؤسـسات و مراكـز آموزشـي علمـي               ها           دانشگاه
                                هاي استثنايي فاقد دو كاركرد                              ي دولتي بجز در حالت      ها          سازمان            وابسته به   

    .                              دانش و اشاعه و نشر دانش هستند                اصلي يعني توليد 
      گيرند                                                                     در ايران مراجعي كه براي زير مجموعه آموزش عالي تصميم مي          

                                 مجلس شوراي اسالمي، شوراي عالي       :      مانند  .   ند      هست                       بسيار متنوع و متعدد   
                          كـه تـداخل اختيـارات و          . . .         ريـزي و                                       انقالب فرهنگي، شوراي عالي برنامـه    

                                  ي اجرايـي موجـب شـده اسـت             هـا                   ها را در محيط                        تصميمات و سردرگمي  
   . )  44-  45  :     1377         اجتهادي،  (

                                 نبود استانداردهاي علمـي و       :   كند            بيان مي   )     1386   (        زلفي گل    ن   ي    همچن
                                    تدوين و اصـالح اسـتانداردهاي        ، ي     الملل       بين   ي    ها        شاخص                  پژوهشي با لحاظ    

                                                                        علمي و پژوهشي، جهت افزايش كمي و كيفي توليد علم و فـن در كـشور           
    .     سازد             را ضروري مي
  ي   ها       طرح    دن    كر                           مستندات علمي جهت نمايه           سازي               تم نمايه          نبود سيس 

       لـزوم                                                                           پژوهشي، مقاالت علمـي، كتـب، اختراعـات، ابـداعات و اكتـشافات،              
    .     سازد    مي       نمايان                 مستندات علمي را      سازي              سيستم نمايه         تدوين يك 
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                شـوند، بهـاي                        نمايـه مـي    ISI                                          متوليان علمي كشور به مجالتي كـه در         
                              پژوهـشي داخلـي مـورد      –           ت علمـي         مجـال              در مقابـل               دهنـد و                 زيادي مي 

    .     گيرد                   مهري آنها قرار مي    بي
                       هاي الزم براي ارتقاي                   و زمينه    ها         سياست  )     1385 (                   موحدي و همكاران    

    :    اند    ده  كر                 كشور راچنين بيان 
                                                تفكـر علمـي بنيـان توليـد و توسـعه             :                             لزوم تفكر و سياست علمي     - 1

     تفكر   .       گرداند     ي                                               سازد و فضا را از كم توجهي به علم بر م                                 علمي را فراهم مي   
       هــا و                                                              تامــل و دقــت در ضــرورت وجــود و حــضور علــم در عرصــه ،      علمــي
   ،                                       از سوي ديگر تدوين سياست علمي درست        .                     هاي حيات بشري است           حوزه

                                                                             كارآمد و اثربخش مستلزم شناخت و آگـاهي از وضـعيت علمـي كـشور و                
                                                                                  ميزان توليد آن و سازوكارهاي الزم براي بهبود و ارتقاي توليـد و توسـعه               

    .           از علم است     گيري                                     مي و عوامل و معيارهاي موثر در بهره  عل
                                                اگرچه توسعه پايدار هر كشور بـر اسـاس           :                         توسعه مبتني بر دانش    - 2

                                ، اما وجه مشترك اصلي توسعه         شود                                هاي ويژه آن كشور تعريف مي                توانمند
                    امـروز، كـشورهاي      .          آن اسـت    »                         دانـايي محـور بـودن        «                  در تمامي كشورها،  

    .     كنند                            بتني بر دانايي را دنبال مي                     توسعه يافته، اقتصاد م
                            توسعه علمـي بايـد همـه     :                                          ايجاد فرهنگ نياز به تحقيق و نوآوري      - 3

                                                                              جانبه باشد، به اين منظور بايد عالوه بر توسعه علمي، آموزشي، پژوهـشي             
                    آنچه بـه منزلـه       .                                                              و فن آوري، ترويج فرهنگ آنها نيز مورد توجه قرار گيرد          

                                                 رد توجـه قـرار گيـرد، توجـه بـه خـرد                                                زمينه فرهنگي تحقيق نيز بايد مو     
         تـاريخي            حاكميـت                        متاسفانه به علـت       .                                جمعي و فرهنگ كار گروهي است     

  و                                                               اعتمادي افراد نسبت به يكـديگر، فرهنـگ كـار گروهـي                  بي            فردگرايي و 
                             اين زمينه به كمك اعـضاي        .                                        خالقيت جمعي در كشور بسيار ضعيف است      
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                     ارهاي مشترك علم و                                     و مراكز پژوهشي با تعريف ك        ها           دانشگاه            هيات علمي   
   در   .                           اي قابـل تـرميم اسـت                                  هاي علمي بـين رشـته                                ايجاد تحقيقات و رشته   

                                                                             مجموع الزم اسـت توسـعه علمـي، ارزش عمـومي و شـرط بقـاي كـشور                  
                                    توسـعه علـوم و تحقيقـات و          ،        ملـي   ي                                      محسوب شود تا بتوان در پرتو عزمـ       

           كـشور   ،            ي حساب شده    ها        ريزي                                  ي با ميثاق مشترك و برنامه          افزار       نرم      نهضت  
    .                                              را به سوي جايگاه اول علمي در منطقه رهنمون كرد

                       بدون هـيچ شـك و       : ي     الملل       بين     هاي                                   ايجاد فضاي مناسب همكاري    - 4
                                                                           د بپذيريم كه يكي از اركان توليد علـم و تحقيـق، ايجـاد فـضاي                 ي        شبهه با 
     ي و       الملل       بين                                    حتي امروز چاپ مقاالت در نشريات         .       ي است      الملل       بين       مطلوب  

                                      ي است كـه در صـورت نبـود آن،               الملل       بين          ي مطلوب                          داوري آنها، تابع فضا   
     تـر                     عامل استناد بيش     ً معموالً                                               چاپ مقاله در نشريات با ضريب تاثير باال كه       

                                لـذا مـسؤالن آمـوزش عـالي          .                          شود، امكان پذير نيـست                         به پژوهشگران مي  
                            ي كوشش مـضاعف نماينـد؛           الملل       بين                                      كشور بايد براي ايجاد فضاي مطلوب       

           هـا بـه                                   ي دارد و ايـن همكـاري           الملل       بين           ري ماهيت                              زيرا توليد علم و فن آو     
   .                                                       طور قطع موجب توسعه پايدار و متعادل براي كشور خواهند شد

                                                                      استقرار دانشمندان و نخبگان علمي در كشور و احترام عملي به            - 5
ـ              استقرار دا  :    آنان                                                         شمندان در يـك محـيط، مـستلزم و منـوط بـه اقـرار و          ن

                                     انشمندان، فقط با تـامين معيـشت                       آرام و قرار د     .                       آسايش فكري آنان است   
                                                              آنچه باعث قرار و بـه تبـع آن اسـتقرار دانـشمندان و              .    شود                 آنها ميسر نمي  

         احتـرام    .                                                        شود حفظ شان علمي و احترام عملي به آنـان اسـت                         نخبگان مي 
ــصميم    ــه در ت ــرد نخب ــه ف ــي اســت ك ــن معن ــه اي ــي ب ــري                                                                عمل ــا        گي     و     ه

             ول شايـسته                                                        ي كالن كـشور بـه حـساب آيـد و مطـابق اصـ                ها        ريزي          برنامه
                                                                            ساالري و شايسته گزيني، زيردسـت شـاگرد و دانـشجوي سـابق خـود و                
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                                                       تر است قـرار نگيـرد؛ امكانـات كـسب علـوم و دانـش                            كسي كه از او پايين 
                                                                         جديد روز براي او فراهم آيد و ملزومات تحقيق و پـژوهش در اختيـار وي        

      و در                                                                               قرار گيرد؛ در ارتباطات اجتماعي به سختي ديگران با او رفتار نـشود              
                                                                               وهله آخر نيز امكانات زندگي در حد شان و شايـستگي و فراخـور منزلـت               

                                     در آن صورت است كه وي قـرار و           .    شود                                   علمي و اجتماعي براي وي فراهم       
   .    دهد                                     كند و استقرار را به مهاجرت ترجيح مي                    آسايش ذهني پيدا مي

                                                                       تعيين متولي تحقيقات و فـن آوري و تـدوين الگـوي مـديريت               - 6
                          راي مراكز علمي و پژوهشي             علمي مناسب ب

                                         نخبگـان و محـيط كارشـان يعنـي           :                           دسترسي به اطالعات علمي    - 7
                                                                            و مراكز تحقيقـاتي بـراي رقابـت بـا همتايـان خـود در سـطح                    ها           دانشگاه

                                                         ي و براي اينكه نقش رهبري خويش را در عصر اطالعات به خوبي        الملل       بين
             هاي اطالعاتي          يگاه     و پا     ها          بانك                                               بازي نمايند، بايد امكان دسترسي به تمامي        

                                                                                علمي دنيا را داشته باشند؛ چرا كه مشاركت در توليد علـم و فـن آوري                  -
   .                                  ي اساسي توليد علم و فن جهاني باشد  ها      شاخص              ي بايد براساس      الملل     بين

             بخش تحقيقات                              ميزان اعتبارات پژوهشي      :                         سازماندهي منابع مالي   - 8
                     ش و توسعه علمي و                                                                 در هر جامعه، نشان از توجه آن دو لت به علم و پژوه            

      از           درصـد   3                                            كشورهاي توسـعه يافتـه تـا بـيش از             .                       همه جانبه كشور دارد   
GDP)   15   (              دهنـد و بـا                                                               از بودجه كـشور را بـه تحقيقـات اختـصاص مـي                

    .       نمايند                          مديريت صحيح آن را جذب مي
                             بـسياري از قـوانين و        :                                            ساماندهي قـوانين و مقـررات پژوهـشي        - 9

      ايـن    .                                   و پا گير و زمان بـر هـستند                                             مقررات پژوهشي كشور، پيچيده، دست      
  ي     هـا        روش                                                                           امر به ويژه در زمان نياز بـه مـواد پژوهـشي حـساس كـه بـه                   
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     هـا                                                   ، باعـث از بـين رفـتن خاصـيت اوليـه آن                    نياز دارند                 نگهداري تخصصي   
   .     گردد    مي

                              نتايج و دسـت آوردهـاي        :                                         به كارگيري نتايج تحقيقاتي در كشور      -  10
                             ه توليد فن آوري و ثروت ملي                                               تحقيقات بايد در مسيري هدايت شوند كه ب       

                               نتايج تحقيقات يكي از اهداف           سازي                           خوشبختانه بحث تجاري    .           منجر شوند 
                         آوري در تحقق چشم انـداز                                           و راهبردهاي كالن توسعه بخش پژوهش و فن   

                              قـانون برنامـه توسـعه         43                                                  دراز مدت ايران محسوب شده است و در مـاده           
                             ت و تـسهيل و اشـاعه و                     نتايج تحقيقا       سازي                                     كشور نيز بر حمايت از تجاري     

   .        ده اســت   شــ                  ي مختلــف تاكيــد     هــا       بخــش                                 مبادلــه علــم و فــن آوري بــين 
                       كـشورها و بـومي            سـاير                هـاي موفـق                                          ي ما با اسـتفاده از تجربـه         ها           دانشگاه

                                                           توانند عالوه بر حل مشكالت اقتصادي، آمـوزش عـالي را                               ساختن آنها، مي  
    .                                  در مسير توسعه علمي كشور قرار دهند

                  رايند توليد علم                 نقش دانشگاه در ف  - 9
                           را بايـد آغـاز رسـمي         )     1228 (                                         از نظر تاريخي، سال تأسيس دارالفنون       

              سال پـيش      20                        دارالفنون ايران درست      .                                   نظام نوين آموزش عالي تلقي كرد     
         پـس از     .                                                                     از دارالفنون ژاپن و سه سال پس از دارالفنون تركيه شكل گرفت           

                   يري دانشگاه بـه     گ                                                           دارالفنون، تأسيس دارالمعلمين عالي، آغازي براي شكل      
        بـا       1313                                                    بر اساس اين سير، دانـشگاه تهـران در سـال              .                  معناي واقعي بود  

                                    بـر همـين اسـاس تـا اينجـا            .                                         تصويب مجلس شوراي ملـي تأسـيس شـد        
                                                                         يابيم كه توجه به حوزه علم و پژوهش از گذشته در اين آب و خاك                       درمي

                                                    تـر شـدن جوامـع، بـديهي بـود كـه بايـد                                   اما بـا نـوين      .                 ريشه داشته است  
                      در نظام آموزش عالي      .                                               اختارهاي آموزش عالي نيز دستخوش تغيير شود       س
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  و   )      آموزش (                 انتقال دانش     ، )           خالقيت علمي  (                                   نوين، به سه مقوله توليد دانش       
              گيري دانشگاه                با شكل   .   شود                 توجه جدي مي    )     آوري      فن (                     اشاعه و نشر دانش     

                                                                             تهران و سپس ساير مراكز آموزش عالي، در عمل فقط مقولـه دوم يعنـي               
                                                             مـورد توجـه قـرار گرفـت و دو مقولـه ديگـر بـه                  )        آمـوزش  (          ال دانش       انتق

        خالقيـت   (                          دهد كه توليـد دانـش                            مطالعات نشان مي    .                   فراموشي سپرده شد  
                                                                  در بين سه كاركرد فوق، از جايگاه ممتازي برخوردار است كه ايـن         )     علمي

                                                درحقيقت اين توليد دانش اسـت كـه امكـان            .                          وظيفه اصلي دانشگاه است   
                                   نگاهي به اين موضوع از زاويـه         .     آورد                      وري را فراهم مي    آ                     رشد و گسترش فن   

                 ي آموزش عـالي      ها        نظام                 سال پيش در        150               دهد كه حدود                      ديگر نشان مي  
                                  ي غربي براساس اصـول ويليـام         ها           دانشگاه         داده و                              غربي، تحولي عظيم روي   

       بر اين   .            وجود آوردند                            جانبه به سوي آزادي علمي به                 بولت، چرخشي همه م ه
                                                        ر تعيين جزئيات آموزشي و چگونگي پژوهش يا تفكـر،              د   ها           دانشگاه      اساس  

  .     گـر                                               عنوان پشتيبان تلقي شد نه يك مداخلـه                                           آزادي يافته و جامعه تنها به     
                                                                              در چنين دانشگاهي سياست اول بـر جـذب متفكـران و افـراد خـالق در                 

                                                                    ترين سطح ممكن و سياست دوم فراهم آوردن امكانـات پـشتيباني و                  عالي
                دهد در كـشور                    ها نشان مي                         حال آنكه بررسي    .                           تحقيقاتي در حد ممكن بود    

          محلـي       هـا              دانـشگاه             به عبارتي     .                        كمتر توجه شده است      ها         سياست             ما به اين    
                           از نتـايج نظـري ايـن         .         اسـت                                                   براي جذب افراد خالق يا پرورش آنها نبـوده        

   :      گويـد                              اشـاره كـرد، وي مـي        )     1992 (                           توان به نظريات شـاتوك                   تحقيق مي 
                                              وآوري اسـت، بـه همـين مناسـبت از آن                                            دانشگاه آينده، محل پژوهش و ن     

                     نيـز دانـشگاه را       )     1995 (       كنيگل    .    برد           نام مي   »                دانشگاه پژوهشي    «     عنوان      به
                                          به اعتقاد او دانشگاه خالق مكاني آموزشي    .    داند                              نهاد خالقيت و نوآوري مي    

                           بـا ايـن رويكـرد جديـد       .                                                 و پايه كارش توليد و ارتقاي كيفيت دانش اسـت      
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                                         هاي آينده، دانـشگاه برتـرين جايگـاه و         دهه               بيني كرد كه در           توان پيش      مي
               بنابراين طبيعي   .                                                سازمان را براي پژوهش، خالقيت و نوآوري خواهد داشت

          ي سـنتي       هـا              دانـشگاه                                                            است كه تـصور كنـيم چنـين دانـشگاهي بايـد بـا               
  »                 مـديريت دانـش      «    هـا            تفـاوت     ً                  قطعاً يكي از ايـن        .                يي داشته باشد    ها         تفاوت
                                          نيـا آغـاز شـده و در بـسياري از                                        اكنـون ايـن حركـت در د                       البته هم   .   است

      گـرا               ي تـوده      هـا              دانـشگاه                گرا از درون               ي نخبه   ها           دانشگاه                كشورهاي صنعتي   
                       هاي پاياني قرن بيستم                                   حقيقت اين است كه در دهه       .    اند              متولد شده   )      انبوه (

                     دليل نيـاز وسـيع                                                              در كشورهاي صنعتي و حتي كشورهاي در حال رشد به         
                                         اند و اين امر موجب شده تـا نقـش               ه              گرا ايجاد شد              ي انبوه   ها           دانشگاه       مردم،  

                                                                                   توليد علم در دانشگاه به توزيع علم تغيير يابد و همين مسأله امكان ابداع              
                     بـا ايـن شـرايط        .                                    هاي دانشگاهي سـلب كـرده اسـت                                  و نوآوري را از محيط    

      اكنون                دهد كه هم                                                               نگاهي به وضعيت توليد علم و دانش در كشور نشان مي          
                                       جويان، توليـدات علمـي و ناخـالص                                            براساس شاخص تعداد محققان، دانـش     

          ايـن در     .                  آوري قرار داريم                                                         ملي، ما در گروه دوم كشورهاي داراي علم و فن         
                                                                       حالي است كه كشور از لحاظ شاخص توسعه انساني كه پرورش خالقيـت             

                 را در سـال       98                    كـشور، رتبـه         173                                           و تفكر نيز بخشي از آن است، در بين          
    و     سـو                    م و دانـش از يـك                       در واقع ضعف توليد عل  .                 كسب كرده است      2000

         سبب شده                 از سوي ديگر                   توجهي به آن                       هاي خالق و بي                         عدم تعليم انديشه  
ــت      ــنعتي را عل ــدي و ص ــاي تولي ــين، ابزاره ــود ماش ــشه كمب ــه همي                                                                          ك

   . )    1382           پير خايفي،  (                  ماندگي خود بدانيم      عقب
             در فرآينـد     »                                مراكز اصلي علمـي در كـشور        «             به عنوان    ها           دانشگاه     نقش  

                                         اي دارد و بـا توجـه بـه تحـوالت                                  دانش اهميت ويـژه                          توليد و به كارگيري     
                 ي دانـشگاهي و        هـا             فعاليـت                                                  آينده در جهـان و وضـعيت جمعيتـي كـشور            
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  )     1383-    1379 (                              در برنامه سوم توسعه كشور        .                       ها بايد بازنگري شود           اولويت
                                              ي مهمي براي توسعه علمي و اصالح فرآينـد           ها      گيري          جهت  ،             در فصل علوم  

                            ده است كه محمـل خـوبي        ش         ي مطرح                        مبتني بر مبناي علم         سازي           تصميم
                    و مراكز علمـي       ها           دانشگاه  .                                              براي شروع تحوالت علمي در كشور خواهد بود       

   ،                                                       هاي فعلي كه در آموزش و تحقيقات به عهده دارنـد                               كشور عالوه بر نقش   
                           مـديريت دانـش، اشـاعه     :                           توانند مورد توجه قرار دهند                         محورهاي زير را مي   

                         مراكـز مطالعـات و          و          اي همـه                                                  دانش، آموزش مـادام العمـر و آمـوزش بـر          
              ها، ارتقـاي                       اي و تلفيق دانش                      هاي ميان رشته           زمينه     نيز       نگر                  تحقيقات آينده 

         مكنـون،     (                                 را به عهده خواهنـد داشـت                                         خالقيت، تبيين تفكر توسعه پايدار    
1383     :  407   -406   ( .   

    ها         دانشگاه                                               بررسي عوامل بازدارنده و پيش برنده گسترش علم در -  10
      هـا            دانشگاه                                    در عدم گسترش علم و فناوري در                                  براي تبيين عوامل موثر     

                        عوامل متعددي در كاهش      .                        نظام مند استفاده كرد          شناسي                   توان از روش        مي
       تـوان                      از آن جمله مي     .                             در آموزش عالي موثر هستند           گذاري                    كارايي سرمايه 

                                                                          از اثرهــاي متقابــل شــرايط اقتــصادي، الگوهــاي فرهنگــي و اجتمــاعي و  
                                             در كاهش اثر بخشي و بهره وري نظـام                                          همچنين عوامل رواني و انگيزشي    

       تـوان                                                    براي تبيين نظام مندي مسئله مورد بحث، مي         .                      آموزش عالي نام برد   
                                                                              در الگوي زير نقش متقابل نيروهاي بازدارنده نظام و نيروهاي پيش برنده            
                                                                                 را مورد توجه قرار داد چنانكه برآيند نيروهاي پيش برنده بيش از نيـروي              

   .                                       مواره نظام به سمت جلو در حركت خواهد بود                       عوامل بازدارنده باشد، ه
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هاي پيش برنده و بازدارنده در فرآيند توليد علم و  مدل الگوي مولفه
  ها دانشگاهفناوري در 

  برنده نيروهاي پيش    عوامل بازدارنده
  افزاري نرم  افزاري سخت    افزاري نرم  افزاري سخت

 عدم تعادل بين -
درآمدها در اقتصاد

  ملي
وابستگي  نياز و -

مالي به منابع غير
  ملي

 توزيع نامتعادل-
تاسيس -
ي موازيها دانشگاه

و نظام آموزش دو 
  گانه

 محيط آموزشي -
  تك بعدي

 عدم هماهنگي -
عرضه و تقاضا در 
تربيت نيروهاي 

  متخصص
 مهاجرت مغزها-

 تضاد بين -
 ها ارزش

 تلقي و باورهاي -
 تجاري صرف

ي ناشيها ارزش -
 از مدرك گرايي

ي يكها سياست -
  سويه و متمركز

يها آموزش عدم -
مرتبط با خالقيت 

 و نوآوري
 تلقي يك بعدي-

 از آموزش و
توجهي به امر  بي

يادگيري درون زا

  فرآيند
  توليد
  علم
  و

  فناوري
  در

  ها دانشگاه

 عدم تمركز -
در گذاري  سرمايه

  يك بخش
 توسعه آموزش -

اينترنتي و آموزش 
  غير متعارف

ي پر ايجاد فضاها-
  نشاط و زنده

 دو سويه بودن -
  تبادل دانش

 افزايش نقش -
پژوهش در 

  ها آموزش
 ايجاد كانونهاي -

مستقل تفكر 
فرهيختگان در 

  ها دانشگاهكنار
 افزايش سهم -

آموزش عالي از 
  بودجه ملي

 تبديل روش -
كالسيك و يك 
سويه آموزش به 

ي يادگيريها روش
گروهي و كار 

  گروهي

 يها ارزش تغيير -
  قديمي

 سازگاري -
ي قديم و ها ارزش

  جديد 
جانشيني  -

يادگيري به جاي 
  آموزش

 افزايش شان -
  تفكر در اجتماع

 ايجاد تخيل -
به نسبت مثبت 
هاي آموزشي  يافته

  در جامعه
 ايجاد تخيل -

هاي مثبت به يافته
آموزشي در جامعه

 و ها سياست -
هاي  برنامه

  مشاركتي
 ايجاد بستر -

 حمايتي از فارغ
  التحصيالن

 افزايش ميزان -
مشاركت دانشگاه 

گيري  در تصميم
  كالن

  checkeland, 1990: مدل عمومي، اقتباس از
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                عوامل دو گروه         بندي                                                         در اينجا نكته حائز اهميت آن است كه در طبقه         
                    ي در هـر گـروه             افـزار        نرم                                                     پيش برنده و بازدارنده به عوامل سخت افزاري و          

   . )   364-   365  :     همان     ران،    ديگ         هو منش و  آ (    شود              اي مبذول مي           توجه ويژه

                      راهكارها و پيشنهادات  -  11
                        كاربردي كشورهاي صنعتي     -                                  ضروري است كه از اساتيد علمي        -

                            كاربردي دعوت بعمل آيد و       -                               براي تدريس در مؤسسات علمي      
                                                                    همزمان دانشجوياني به منظور تربيت استاد به خـارج از كـشور            

    .           اعزام شوند
  ي     هـا             فعاليـت                       ضاي هيـات علمـي،                                      درجدول آيين نامه ارتقاء اعـ      -

      لـذا    .                          ي آموزشـي قـرار دارد         هـا             فعاليـت                        پژوهشي تحت الـشعاع     
                                                                   ضـروري اسـت در آيـين نامـه ارتقـاء تجديـد نظـر شـود و بـر          

    .    شود                          ي پژوهشي بيش از پيش تاكيد   ها        فعاليت
   ه                         و انتقال اختيارات ب      ها           دانشگاه            هاي امناي                        تشكيل دوباره هيات   -

                        ب اعــضا هيــات امنــاي                                        آنهــا همچنــين تجديــد نظــر در تركيــ
   . )  46-  48  :     1377         اجتهادي،    (  ها         دانشگاه

                                                 و هزينه الزم جهت تالش علمي و پژوهشي نخبگان               سازي          بستر -
                              يي كه ماهيت علمي و فنـي         ها          سازمان                           صورت پذيرد، و مراكز و      

                                                                           دارند، بايد مورد توجه ويـژه قـرار گيرنـد و سـعي شـود مـورد                 
    .    رند                                           حمايت جدي مادي و معنوي مسئولين كشور قرار گي

                                                                     محور و مدار كشور، مراكز علمي باشند و به صورت ملـي مـورد               -
   . )    1386  ،        زلفي گل (                              حمايت مادي و معنوي قرار گيرند 
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                                                                         فائزي رازي در مقاله خود سه راهبرد اصـلي بـه منظـور ارتقـاء                -
- 1  :                                                             وضعيت عملي كشور پيشنهاد كرده اسـت كـه عبارتنـد از           

        ي علمي    ها     ك   پار          ايجاد   - 2           ي دركشور        الملل       بين                تقويت تجهيزات   
    .                             مقابله با پديدة فرار مغزها- 3

                                                                          در ارتباط با راهكار اول الزم است با تقويت تجهيزات ارتباطي سـرعت            
   در                                         افـزايش يافتـه و عـالوه بـر آن                          كيلو بايت      56                            اتصال به اينترنت تا حد      

   در   .      شـود                                                              دالر امكان استفاده از صدو پنجاه ساعت اينترت فراهم             10      ازاي  
                                           ي فناوري اطالعـات، اسـتفاده از مـدل           ها        پارك     جاد                       خصوص راهبرد دوم اي   

                                                                           كرة جنوبي به خصوص پـارك پـژوهش سـئول و پـارك علمـي دايـدوك                 
                                              باالخره مقابله با پديدة فرار مغزها سومين         .     باشد      خوبي       هاي                  تواند نمونه       مي

    .     باشد                                                     راهكار موثر و كارآمد در افزايش شمار توليدات علمي مي

               هاي توليد علم                       ستاي توليد علم و شيوه                       پيشنهادهاي فرهنگي در را  -  11- 1
   ،                         هاي فرهنگـي، اجتمـايي                             هاداتي را در زمينه    ن   پيش  )     1385 (   ه   ت     فرخجس

               اين پيشنهادات    .                                                  سياسي در راستاي توليد علم بيان كرده است            و        اقتصادي
    :   از    اند        عبارت
  ؛                          ترويج نظري و علمي سنت علمي -

ـ           ها        شاخص       طراحي   -   ب                                                     كه از توليد علم و بهره بـرداري از آن جان
    ؛   كند         داري مي

   ن؛                                       تشويق و تكريم دانشمندان با هر وسيله ممك -

  ؛                                           احترام به شأن، موقعيت و جايگاه تحقيق و محقق -

                                                                   پرهيز از اشاعة فرهنگ به عنوان يك چـارچوپ جبـري و غيـر               -
  ؛     ارادي
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                                                             ارتقاء فرهنگ عمومي در راستاي وقوف به اهميت و كاربرد علم       -
  ؛               در حيات اجتماعي

    ها؛                            جكاوي، نوجويي و كشف واقعيت                      ايجاد و تقويت روحيه كن -

  ؛                                                حمايت از تفكر عقاليي در برابر تفكر احساسي و عاطفي -

  ؛                                             ايجاد اعتماد، خودباوري و تقويت ابتكار و خالقيت -

            در جامعه؛                              تقويت و گسترش فرهنگ علمي و فني -

                                    هـاي علمـي و نيـز تقويـت و                                            تقويت فرهنگ گفتمان در عرصه     -
  ؛                       گسترش فرهنگ نقد و نقادي

                 هـاي كـارا و                                  با اسـتفاده از سـنت          گرا،                اههاي آينده            تقويت ديدگ  -
  ؛                موثر گذشته و حال

                                         ي و گشودگي فرهنـگ و احتـرام بـه                   آزادانديش      براي        سازي          بستر -
  ؛        هاي علمي                          ديدگاههاي ديگران در عرصه

       هـايي                                                    و وام دادن و تبادالت فرهنگي به ويژه در زمينه           گيري         وام -
    ؛   كند                                كه به پيشرفت فرهنگ بومي كمك مي

                                                        رهنگي با تسليم و رضا و قدرگرايي فاتاليسي و تـشويق                مبارزه ف  -
               الت و مـسائل                                             ي فـردي و اجتمـاعي در حـال مـشك              هـا           فعاليت
  .     مختلف

                                                                 پيشنهادهاي اجتماعي و اقتصادي در راسـتاي توليـد علـم و              -  11- 2
    آن    هاي       شيوه

                                            هـاي مناسـب و شـرايط مطلـوب بـراي                                        ايجاد فـضاها و محـيط      -
  ؛                           دانشمندان، محققان و استادان
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                                                      شــرايط انــساني مطلــوب و مناســب بــراي كوشــندگان          ايجــاد  -
    ؛                   هاي علمي و تحقيقاتي      عرصه

                                                                    ايجاد امنيت فردي و اجتماعي، شغلي و مالي براي اهل علـم و              -
  ؛       تحقيقات

                                                                     تأمين امكانات مالي و رفاهي آبرومندانه براي دانشمندان، علمـا           -
  ؛         و متخصصان

            ي دولتـي،     ها       بخش                                             ايجاد ساختار مناسب علمي و تحقيقاتي در         -
  ؛            صوصي و مردمي خ

  ؛        هاي علمي                                  ترسيم اهداف راهبردي مشخص در عرصه -

  ؛                                     تأمين وسايل و تجهيزات علمي و تحقيقاتي -

                                                                     اطالع رساني به موقع از نتايج تحقيقات خـارجي و داخلـي بـه               -
  ؛             كليه عالقمندان

  .                   هاي تحقيقاتي و علمي              افزايش بودجه -

                                                                تشويق مشاركت همگان و هموار كردن مـسير دسـتيابي تمـام             -
  ؛               ه آموزش و پرورش      مردم ب

                                                                 رفع تبعيضات طبقاتي و برقراري عدالت اجتمـاعي در راسـتاي            -
  ؛                               بهره مندي از علم و تحقيقات علمي

                                                               رايگان كردن آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي، به ويژه براي           -
  ؛                 افراد مستعد و خالق

                                                                     برقراري ارتباط علمي و تحقيقاتي با مراكز علمـي و تحقيقـاتي             -
       شرفته؛        جوامع پي

                                           بـراي بهـره منـدي همگـان از دسـت                   سـازي                 ي و بستر           فقر زداي  -
  ؛                                  آوردهاي علمي و مشاركت در توليد علم
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                                                                  اجباري كردن تحصيالت تا پايـان دورة دبيرسـتان بـراي كليـه            -
  ؛        شهروندان

                       اي در راستاي بهـره                        ي فني و حرفه     ها         آموزش                 ترويج و گسترش     -
  ؛                                         مندي از تكنولوژي و كاربردي كردن علوم نظري

                           اي و ايجاد زمينه مناسب                       اي و ماهواره        نه         هاي رايا                گسترش شبكه  -
                       هــاي مناســب علمــي و                                           بــراي اســتفاده همگــان از ايــن عرصــه

  ؛        تحقيقاتي

                                                كالن در جهـت تأسـيس مراكـز علمـي و ايجـاد               گذاري            سرمايه -
  ؛            هاي تحقيقاتي            ها و كانون      هسته

  ؛ ي     افزار     نرم                 هاي سخت افزاري و                        ترغيب و حمايت از جنبش -

                                   وح بـا تكيـه بـر شـرايط و                                                   تغيير نظـام آموزشـي در تمـام سـط          -
  ؛ ي     الملل     بين     اي و                     نيازهاي ملي، منطقه

                          بيشتر نشريات، كتابها و            انتشار              در راستاي          معنوي                كمك مالي و     -
  ؛                   هاي علمي و تحقيقاتي     افزار     نرم

                                                             ها به اسناد، مـدارك، كتابهـا و اتـصال آنهـا بـه                                 تجهيز كتابخانه  -
  ؛               هاي معتبر جهاني          كتابخانه

                      لــم و روش تحقيــق و                                        گنجانــدن دروســي ماننــد فلــسفه ع    -
  ؛                    در كليه مقاطع تحصيلي      شناسي       مأخذ

                                                               بكــارگيري وســايل ارتبــاط جمعــي در راســتاي توليــد علــم و  -
  ؛                        هاي علمي در جهت حل مشكالت                 استفاده از شيوه

      هـاي                                                               تجهيز مراكز آموزشي به وسايل سمعي و بصري و سـايت           -
   ؛  اي        رايانه
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ــرانس    - ــشكيل كنف ــت از ت ــشويق و حماي ــب، ت ــه                                                      ترغي ــا، تل              ه
              هـاي ملـي،                                                      هـا، همـايش هـا، سـمينارها، سـمپوزيوم            س      كنفران
  .                                 ي در راستاي اهداف علمي و تحقيقاتي     الملل     بين     اي و        منطقه

                                 پيشنهادهاي سياسي براي توليد علم  -  11- 3
                                                                     احترام به شأن و منزلت فردي و اجتماعي اهـل علـم از سـوي                -

           دولتمردان؛         مديران و 

            اد زمينـه                                                           احترام به استقالل علم و تضمين اين استقالل و ايجـ           -
  ؛                                                   مناسب براي نقد و نقادي از سوي مديران سطح باالي جامعه

  ؛                            ارتقاء سطح علمي مديران جامعه -

        پـذيرش                                                              حمايت از افراد متفكر و صالح و انتخاب آنان در جهت             -
  ؛               مديريت كالن كشور

  ؛                                                    داشتن سعه صدر و فراخ انديشي از سوي مسؤالن اداره جامعه -

                      لمـان، متخصـصان و                                          مندي گسترده از نظرات مـشورتي عا            بهره -
  ؛                        دانشمندان در اداره جامعه

                                                                       سياستگذاري در راستاي تعميم بهره برداري همگـان از دسـتاوردهاي           
  ؛    علمي

                                           هاي ميان مدت و بلند مدت در راسـتاي                          و خط مشي     ها         سياست       اتخاذ  
  ؛                        توليد، توسعه و گسترش علم

  ؛     مغزها     فرار                               ي مناسب و موثر جهت جلوگيري از   ها       سياست      اتخاذ 

                    قاطع مختلف تحصيلي و  م                               جانبه و فراگير مطالب درسي در          تغيير همه
    .  ي     الملل     بين     اي و                                    انطباق آنها با نيازهاي ملي، منطقه
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  بررسي جايگاه توليد علم در توسعه 
  *مهتاب سليمي

       چكيده
                             بحـث توليـد علـم در         ،                                                يكي از اركان بسيار مهم در خـصوص نـوآوري         

     است                                       دو بازوي قوي خالقيت و تكنولوژي                         توليد علم داراي    .     باشد      مي      كشور  
    .    شود    مي            سعه يك كشور  و ت           كه منتج به              را ياري داده        كه آن

                                                                          پيشرفت اقتصادي و فرهنگي جوامع تا حد زيادي تحـت تـاثير توليـد              
                                                     در اين مقاله پس از تعاريف مختـصري در مـورد             .     باشد                      علم آن جوامع مي   

                                           و مراكز علمـي پژوهـشي در توليـد            ها           دانشگاه   ش                            مفاهيم توليد علم به نق    
                  از سـوي ديگـر                                    و موانـع توليـد علـم             هـا           چـالش             و بررسـي                از يك سو         علم  

   .   شود            پرداخته مي

               واژگان كليدي 
   .         دانشگاه   و                                 توليد علم، توسعه، تكنولوژي، خالقيت     علم، 

                                                                                                        
   .                                        هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كرج                                  دانشجوي دكتراي مديريت آموزش عالي و  *
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        مقدمه 
                                            ي علمي در جهان امروزي امري ضـروري و           ها          پيشرفت                  توجه به علم و     

                                                             امروزه با توجه به نظريه مك لوهان در مورد دهكـده             .          اپذير است          اجتناب ن 
                                                                                 جهاني، توجه به علم و مشاركت در توليد، عرضه و فن آوري آن از هر امر                

     و      هـا          ملـت                       اي نزديـك، ثـروت                               تر است و در آينده                    تر و ضروري              ديگري الزم 
    .                                    كشورها بر همين اساس سنجيده خواهد شد

                                 دهد كه در طـول دوره خـود،                 ن مي                                    تاريخ علم سرزمين كهن ايران نشا     
                                                                          فرهيختگان علمي اين سرزمين هميشه مايه مباهات و افتخار مردم خـود            

                                                ها و تفكرات ژرف اين ستارگان علم و دانش،                                            و جهان بودند و هنوز انديشه     
                                                                   هاي مختلف علمي چـراغ راه دانـش آموختگـان سراسـر جهـان                          در عرصه 

             هاي علمي اين           ب ماندگي                                    رشد علم و تكنولوژي در قرن گذشته و عق  .    است
           نيكخـواه،   (        طلبـد                                                   اي را به مقوله علم و توليـد آن مـي                                     مرز و بوم توجه تازه    

                                                                  لذا ضروري است نخبگان، دانشمندان و انديشمندان در هر كجـا              ).     1383
                                                                          كه هستند در راستاي ابالغ پيام دانش، معنويت و عقالنيت تالش كنند و             

                      هاي نـوين فنـاوري و             از پديده                                دانش و نيز بهره برداري بهينه                 كسب علم و  
                          هـاي جامعـه راتـرويج                                                          تالش در جهت همسوكردن آنها با نيازها و ضرورت        

                                                                                 نمايند و با مجهز شدن به ابزارهاي پيشرفته خود را براي ورود به عـصري               
                                                                                نوين آماده سازند و سياست توسعه عملي كشور را بر مبناي توليـد علـم،               

    .           ظيم نمايند                                     نوآوري و فناوري قابل رقابت با جهان تن
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            تعريف علم   - 1
                                       هايي است كه هميشه بـراي احتمـال                                            علم مجموعه استقرارها و تعميم    

                                                 يعني دانش و فهميدن روابـط بـين آنهـا               شود؛                      هاي ذهني انجام مي          تئوري
                                 هـاي علـم بـر روي تجربـه                 پايه  .    است                                    كه نشان دهنده توسعه فكر بشريت       

    ).   163  :     1383   ي،    كاش (     باشد                                       قابل دسترسي و تكرار ناپذير استوار مي
                                                  ان بـه دو دسـته علـوم بنيـادي و علـوم                  نظـر           صـاحب                     علوم از ديـدگاه     
                                                  علم بنيادي علمي است كه پايه و اساس دانـش            .    شود                    كاربردي تقسيم مي  

                                                           سازد و هدف آن كـشف مجهـوالت و افـزايش دانـش بـشري                           بشري را مي  
                           علمي بـوده و قابـل           ً كامالً                                             اما علم كاربردي علمي است كه نتايج آن           .    است

                                                                 باشد و هدف آن پيدا كردن راه حل براي مشكالتي اسـت كـه                       ه مي  د    ستفا ا
    ).   563  :     1383       قرابي؛  (                        در زندگي بوجود آمده است 

                     تاريخچه توليد علم- 2
  تاريخچه توليد علم در جهان  - 2- 1

                         شـويم كـه در تمـام                                                               اگر به تاريخ تمدن انسان توجه كنيم متوجه مـي         
                                    همراه بـوده اسـت ولـي سـرعت                                                   ها زندگي انسان با علم و توليد علم                 دوره

      هـاي                                                                       تحول علمي در اعصار گذشته بسيار كنـد بـوده حـال آنكـه در دوره       
                   سال اخير شايد      50            چنانچه در     .                                            اخير از پويايي بسيار برخوردار شده است      

    30                                                                          بيش از تمام دوران زندگي بشر توليد علمي صورت گرفته اسـت و در               
                        عمـر متوسـط يـك                                                               سال اخير به قدري دامنه آن وسعت يافته اسـت كـه           

         سـال     20    در    .      رسـد                                                           انسان براي يادگيري يك تخصص كافي به نظـر نمـي          
                              پيشرفت علوم محصول كار همه       .                        بر پويايي علوم افزود          گرايي                اخير تخصص 
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                              در واقع زير بنـاي رفيـع         .                          هاي گذشته و امروز است                ها و نسل                  اقوام و تمدن  
          م آن را               هـاي قـدي                                             هاي محكمـي قـرار دارد كـه تمـدن                                 علوم جديد بر پايه   

    .         كرده اند     ريزي     پي
                                              چين، سريالنكا، مالزي و غيره با امكانـات                                         كشورهايي نظير ژاپن، هند،     

                                 اي و علمـي فـراوان بـدليل                                                        طبيعي، محدود و تگناهاي جمعيتي، سـرمايه      
                                                       هاي فرهنگ و توسعه در مدت چنـد دهـه توانـستند                                  فراهم ساختن زمينه  

                             و در زمينه توليـد علـم                                                          بيش از ساير كشورهاي توسعه نيافته رشد داشته         
      هـاي                                                                                پيشرو باشند و اين به علت انطباق تكنولوژي بـا امكانـات و ظرفيـت              

    .   شد                                                     فرهنگي جامعه بومي بود كه با عزم ملي براي توسعه همراه 
  تاريخچه توليد علم در ايران  - 2- 2

                                                         سرزمين ما سهم بزرگي در تاريخ تمـدن و فرهنـگ             :               دوره باستان  - 1
               هاي تاريخي و                                            ن هم در دوره باستان هم در دروه                   سرزمين ايرا   .           جهان دارد 

           چنانكه در    .                                                                 هم در دوره اسالمي از پيروان علوم و معارف بشري بوده است           
                                                                    هــاي باســتان در كيميــاگري، علــم شــيمي، نجــوم و هيئــت و             دوره
                                                         و مكانيك و توليد علوم و فنون راه سازي، ارتباطات، آبياري،       شناسي        ستاره

                           و معماري و شهرسازي در زمان      سازي          زي و پل                        آبيابي و حفر قنوات، سدسا
ــا دوره                             هــاي اســالمي از بانيــان و                                                 هخامنــشيان، اشــكانيان و ساســانيان ت

    .                              مبتكرين جهان به شمار آمده اند
                                                         در دوران اسالمي تأكيد بسيار جدي بر توجـه بـه             :               دوران اسالمي  - 2

                                           در قرآن مجيد كتاب آسماني مسلمانان در       .        ده است  ش                     علم و توسعه علمي     
                                                                               همه آيات اين كتاب مستقيم و غيرمستقيم مسلمانان را بـه دل دادن بـه               

                                              در فرهنگ اسالمي نشانه انسانيت عقل است         .   كند                            علوم و فنون ترغيب مي    
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                                                                                   و عقل همواره با علم همراه است و هيچ علمي برتر از تفكـر و انديـشيدن                 
  ن                                                                      در واقع در فرهنگ اسالمي، انسان يعني عالم و واالتـرين عالمـا              .     نيست

    .                                        اولوااللباب يعني صاحبان خرد و انديشه اند
   ها                                     هاي تاريخ ايران از نظر جنبش                                                 بي اغراق اين دوره در بين همه دوره       

                                   ترين دوره تاريخ ايران به حساب                                        هاي علمي و توليد علم درخشان                و نهضت 
    .    آيد    مي

  ي     هـا       ارزش                       تـوان بـه دوران ورود                             از دوران جديد مي     :              دوران جديد  - 3
  ،     هـا         ارزش      ورود    .                                                        و مظاهر تمـدن غـرب بـه ايـران نـام بـرد                           فرهنگ، افكار 

                                                                            ها و مظاهر تمدن غرب به ايران همواره از تنيده شـدن تـا رهـايي                          انديشه
                                                                              وابستگي اقتصادي و مصائب فراواني را ايجاد كرد و تضاد سنت و نوگرايي             

    ).  23  :     1383             بخشنده نصرت،  (           را دامن زد 
                                دات علمـي نمايـه شـده در                                     دهد كه از نظر تعداد تولي                         آمارها نشان مي  

                                                                 كشور تركيه مقام اول را در بين كشورهاي منطقه از آن خود                   ،  wos        پايگاه  
                               هاي دوم و سـوم قـرار گرفتـه                                                   كرده است و كشورهاي ايران و مصر در رده        

                                                                                  اين در حالي است كه از نظر ميزان رشد، ايـران مقـام اول را در بـين                    .    اند
                            مچنـين بيـشتر توليـدات                                                 كشورهاي منطقه و اسالمي كسب كرده است ه       

  .                                                                              علمي اين سه كشور در قالب مقاله و به زبان انگليسي منتشر شده اسـت              
    34 /  42           ، حـدود    wos                                             عنـوان منبـع تحـت پوشـش پايگـاه                9718          از ميان   
    13 /  63                                                             درصد از اين منابع در نشر توليدات علمي ايـران و               19 /  84       درصد،  

       چاكلي،  (    اند     ته                                                           درصد از آنها در انتشار توليدات علمي كشور مصر نقش داش       
1386     :  65  .(    
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                    ابزارهاي توليد علم  - 3
   خالقيت - 1

                باشد كه عبـارت                                                        راهي و نيرويي قوي در زمينه توليد علم مي          ،     خالقيت
                                                     هاي ذهني براي ايجـاد يـك فكـر يـا مفهـوم                                              است از به كارگيري توانايي    

    ).   277  :     1383      رضوي،  (         جديد است 
               ساسـي خالقيـت                                                       ديدگاههاي بسيار متفاوت در زمينه نيـروي مهـم و ا     

    :       نماييم                                              وجود دارد به سه ديدگاه در اين زمينه اشاره مي
                                                      در ايـن ديـدگاه خالقيـت بيـشتر يـك امـر               :                     ديدگاه روانشناختي  - 1

               ده و استفاده     كر                                                          روانشناختي و مربوط به هوش و استعدادهاي فردي تلقي          
                                 هاي مثبـت را بـراي پـرورش                                                       از امكانات آموزشي و سيستم تقويت كنترل      

    .    كند                     فراد باهوش توصيه مي         استعداد ا
                                                        اين ديـدگاه خالقيـت را بيـشتر امـري جامعـه              :                  ديدگاه اجتماعي  - 2

                                                                     داند و فـراهم كـردن محـيط و زمينـه مناسـب جهـت بـروز                               شناختي مي 
                                                   امكانات در سازمان بـراي ايجـاد و اسـتمرار                سازي                  داند و غني                 استعداد مي 
    .      نمايد          توصيه مي

                                خالقيت و فراگيري آن فراتر                           اين ديدگاه ايجاد    :                 ديدگاه سيستمي  - 3
                  هاي الزم تلقي كرده                                                  از عوامل فردي و فراهم آوردن صرف امكانات و زمينه

                                                                              و معتقد است كه بايد مجموعه و سيستمي از عوامـل در سـطح فـردي و                 
                                   هاي مـرتبط بـا آن و فـراهم                                                        گروهي همراه با ساختارها، كاركردها و نقش      

                                ري به صورت يك فرايند مستمر                                      ، و باورها با خالقيت و نوآو        ها        ارزش      آمدن  
                                                                                     درآمده و آن به عنوان يك ارزش و بازوي حيـاتي بـراي توليـد علـم و در                   

    .                                         نتيجه براي توسعه پايدار علمي نهادينه شود
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         ي خـالق       هـا             سـازمان                                                        كشورهايي كه توليـد علـم بـااليي دارنـد داراي            
     .     باشند    مي

     :                  ي خالق عبارتند از  ها        سازمان  ي   ها       ويژگي
       داخـل                                                كامل و فشرده در محيط عمـومي و محـيط                            محيط رقابتي    - 1

   .      سازمان
    .    كند                             اي است كه خالقيت را تشويق مي                         فرهنگ سازماني به گونه- 2
                                                                        دسترسي به ميدان به سهولت امكانپذير است و مدير بيش از آنكه             - 3

                                     نقـش يـك مربـي را برعهـده           ،                                         نقش رئيس و كنترل كننده را ايفا كند       
    .     دارد

        شـود و                                           گر نادرست باشند احترام گذاشته مـي                                 به عقايد افراد حتي ا     - 4
    .                                    و نظريات باتشويق سازمان همراه است  ها     طرح      ارائه 

                       شود تا با چرخش شغلي هر               شود و سعي مي                        كار گروهي تشويق مي  - 5
    .    شود                                  ي متعددي از سازمان و پرسش آن آشنا   ها     بخش       نفر با 

                        شـود سلـسله مراتـب                                                         كنترل شديد و رسمي به نـدرت ديـده مـي           - 6
                                                                     اني كوتاه مدت است و ساختار سازمان بـه مـدل تخـت گـرايش                   سازم
    .     دارد

   تكنولوژي - 2
                             دهـد و آن را در چرخـه                                                            تكنولوژي سرعت توليد علـم را افـزايش مـي         

                                                       كند هرچه قدر توليـدات علمـي بيـشتر باشـد در                            تر وارد مي                اقتصاد سريع 
ـ       .              تر خواهد بود                           اقتصاد جامعه اثربخش     ت                                           بازار وقتي اشباع شـود آنگـاه رقاب

                                                             كند در رقابت اقتصادي علم ارزش خود را بيشتر مـستحكم                             معني پيدا مي  
                               رسد كه كشور مـا در حـال                                                              كند و بعد از رقابت نوبت به توليد انبوه مي               مي
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                                    باشد كه در عصر تكنولوژي عملكرد                                              حاضر در مرحله انقالب تكنولوژي مي     
    .                                               ، حوزه و همچنين بخش صنعت و اجرا بايد تغيير كند  ها         دانشگاه

                                          هـاي اخيـر موجـب شـده اسـت تـا                                               غييرات سريع تكنولوژي در دهه     ت
                  روابـط پيچيـده      .                                                            كشورها به نوآوري و اهميت آن بيش از پيش پي ببرنـد           

              نظـام ملـي      .        ده است  ش                                                     تكنولوژي و نوآوري باعث پديد آمدن نظام نوآوري         
                        هـا و انتقـال مـستمر               دن ايـده     كـر                                   نوآوري، در سطح ملي در جهت تجاري   

                 آن ايفاي نقـش          سازي                                      دانش تا بهره برداري و تجاري                           دانش از سطح توليد     
    .      نمايد    مي

                 صنعت ـ دولـت                                         هاي حلزوني مارپيچ سه گانه دانشگاه ـ              الگوي منحني
                                                                     براي ترسيم راهكارهاي روابط دانشگاه ـ صنعت به عنوان الگـوي بنيـادي    

                        شواهدي كه از گـزينش       .    شود                                                هرگونه راهبردي در اين زمينه پيشنهاد مي      
    :          كنند شامل       يت مي           اين مدل حما

 روند تأسيس دانشگاه و فرايند توليد و يا بازتوليد علم در ايران                                                                 
 دولت به عنوان مؤسس و تأمين كننده مالي دانشگاه                                                  
                  وابستگي راهبـردي صـنعت بـه دولـت از نظـر سـاختاري و منـابع                                                                              

    ).  34  :     1385       نادري،  (
           وز، اگـر                                بنـابراين در جهـان امـر        .                                    كار مراكز علمي ديگر تدريس نيست     

      دسـت    .                                                                     بخواهيم ادامه حيات دهيم تنها راه موجود رقابت پذير بودن است          
               حال اين پرسش     .           رسيده اند       بندي                                             اندركاران صنعت كشور هم به اين جمع      

                                                     ي رقابت پذيري چيست؟ كه برخـي از آنهـا بـه              ها        شاخص               مطرح است كه    
    78         تـا      74                                            شاخص صادرات نفتي اسـت كـه از سـال             :      باشند                اين شرح مي  

   8 / 3       به     74                  درصد در سال      7                                        ت كل كشور رشد داشته بطوري كه از              صادرا
                                             بيـشترين ميـزان صـادرات صـنعتي نيـز            .              رسيده است    78               درصد در سال    
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    18 / 5                             در بخش صادرات صنعتي نيز        .             درصد است    12       با     77                متعلق به سال    
                                     درصد به چرم و فقط درصد اندكي از آن   11 / 5                        درصد از آن به منسوجات،  

  .                                                      رو، ماشين آالت و تجهيزات اختـصاص يافتـه اسـت                                به وسايل نقليه، خود   
                                                                                       يعني ما تنها در صادرات مـواد اوليـه صـنعتي قـوي بـوده و ايـن ميـزان                    

    .            اميدبخش است
                 هرچـه مـديران      .                                                        بحث بعدي رقابـت پـذيري در مقابـل واردات اسـت           

                                                                        صنعتي يك كشور در مقابل حجم واردات مقاومت كمتري نـشان دهنـد،             
     بـه    .                                نمونه بارز آن خـودرو اسـت        .         برعكس                                آن صنعت رقابت پذيرتر است و     

                   شود مديران صنعتي                                                         محض اينكه در كشور بحث واردات خودرو مطرح مي        
                                      در اقتـصاد امـروز تنهـا منبـع           .     شوند                                  گيرند و مانع از واردات مي                 موضع مي 

                                                                                ممتاز رقابتي با دوام دانش است و همواره يك دارايي باارزش در سـازمان              
                                        هاي مديريت دانش برهمـه فراينـدهاي              وده             بنابراين شال   .    آيد                به حساب مي  

                                        كنند و اين عوامل كارمنـدان را در                       غلبه مي    ها        ارزش                        كار، رفتار، فرهنگ و     
     .    گيرد                              هاي متنوع سازماني را دربر مي                 همه سطوح و قسمت

                                            در همـه امـور مطـرح اسـت يعنـي                هـا           شـاخص                          در دنياي امروز قانون     
                      همواره در حال رشـد   د                            هاي مختلف وجود دارد كه باي                  اي از شاخه            مجموعه

  .                                                                           باشد در غير اين صورت ركود و ايـستايي در انتظـار جامعـه خواهـد بـود        
                                                           نشان خواهد داد كه رشـد و پويـايي يـك جامعـه                ها        شاخص               توجه به اين    

                                                                                          امري نيـست كـه بتـوان بـا شـعار آن را محقـق كـرد بلكـه عـزم ملـي و                        
    .     طلبد    مي     ريزي         برنامه
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                                    توليد علم پشتوانه قدرت سياسي است  - 4
    هاي                                        ي برتر علمي با دستيابي به فرمول        ها        قدرت                       در شرايط فعلي جهان     
  .                                             ها در موازنه قدرت از پايگاه برتري برخوردارند                           علمي و احراز قوانين پديده

                                                    هاي بنيـادين علمـي برسـد و بتوانـد آن را                             تر به يافته                      و هر كشوري سريع   
        توانـد                تـر مـي                                                                  براي رشد فن آوري و گسترش علوم ديگر بكار گيرد سـريع           

    .                                   موازنه قدرت را به نفع خود رقم بزند
                                                                            بدين ترتيب كشورها نيز به توليد علمي بيشتري نياز دارد چـون اگـر              
                                                            ً                    كشوري علم نداشته باشد و بعبارت ديگـر مقلـد و منفعـل باشـد حقيقتـاً               

    .                                 تواند به استقالل و آزادي دست يابد     نمي
         ي جهـان      هـا         دولـت                                             توجه به توليد علم به عنوان يك سياست كالن در  

    .                        همواره به چشم خورده است

                              زمينه ساز پيشرفت فرهنگ جامعه    علم   - 5
                                                                          فرهنگ از دو ديدگاه قابل مطالعـه اسـت فرهنـگ معنـوي و فرهنـگ               

                ي اجتمـاعي و      ها        ارزش                                            فرهنگ معنوي شامل كليه رفتارها، عادات،         .     مادي
      هـاي                                                                          ساختار و نظامات اجتماعي است و فرهنگ مادي شامل كليه پديـده           

                           بدين ترتيب نقـش عمـده        .                                    ك جامعه است مثل مسكن، تكنولوژي            مادي ي 
    .                                        فرهنگ يا نتيجه علم است و يا عين علم است

                د بـر غنـاي         شـو       تـر                                                       بدين ترتيب هرچه توليد علمي يك جامعه افـزون        
                      تـر اسـت كـه از                                                                  فرهنگي آن افزوده خواهد شد و فرهنگي در جامعه غالب         

                            اگر به روز باشـد داراي         ي     گير                                                  علوم بيشتري بهره گرفته باشد كه اين بهره       
           آشـكار       ً   كـامالً       لـي       المل       بين                                                  نوآوري است و امروزه اهميت نوآوري در رقابت         
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                                                      اي در زمينـه بهتـرين روش انگيـزش آن انجـام                                       شده و تحقيقات گسترده   
    .            پذيرفته است

                              د علم پشتوانه توسعه اقتصادي     تولي  - 6
   ت،                                                                      با استفاه از توليد علم بخش عظيمي از مشكالت بشر حل شده اسـ             

                                                                          افزايش بازده توليد محصوالت كشاورزي، افزايش اميد به زندگي، ابداعات          
                شـودكه توسـعه                                                        صنعتي، امكانات جديد ارتباطات علمي و غيره موجب مي   

          اكثـر       هـا             پيـشرفت       گونه       اين                و در سايه      . د  شو                            اقتصادي يك سرزمين شكوفا     
                      از نظر شرايط طبيعي      -                                                 كشورهاي پيشرفته تحت عنوان جهان اول و دوم         

        در اثر    -                                                                  امكانات خدادادي چيزي بيشتر از كشورهاي جهان سوم ندارند            و
    .                              ي نبض جهان را در يد خود دارند     افزار     نرم                    تفكر علمي و توليدات 

                                       نقش مراكز علمي و پژوهشي در توليد علم   - 7
                                        ركـن آموزشـي كـشور در ايجـاد              ترين       مهم                  تواند به عنوان                   دانشگاه مي 

                                             ا كند و بـراي انجـام چنـين رسـالتي                                               توسعه علمي نقش مهم و حياتي ايف      
    .    شود                           جدي و متنابهي طراحي و اجرا      ريزي                 الزم است برنامه

                                                                  و مراكز آموزش عالي هر جامعـه، معـرف و مبـين بـاالترين              ها           دانشگاه
                         پس دانشگاه بايد توليدگر،   .     شوند                                    سطح تفكر و علم آن جامعه محسوب مي  

ــ      ــستقل باش ــر و م ــومي نگ ــرداز، ب ــه پ ــشه ورز، نظري ــده                                                               اندي ــا از عه                  د ت
    ).  29  :     1383             بخشنده نصرت،  (      برآيد      سازي         و تمدن     سازي        فرهنگ

                         اقتصادي و اجتمـاعي      ،        سياسي  ،                                      توليد و توسعه علمي يك امر فرهنگي      
                                                                                يعني امر چند بعدي است و بايد از كليه جهـات مـورد توجـه قـرار                   ؛   است

                                                                         گيرد تا بتواند درعرصه هر يك از موارد ياد شده سيطره خودش را متجلي         
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                                                            در عموم كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه سمبل             ها           دانشگاه  .  د   ساز
  .                                              آيند و ما اين واقعيت را بـاور داريـم                                                    تفكر، تحقيق و دانش نو به شمار مي       

                         تـوان يافـت كـه در             مـي                                                      اما صاحبان قريحه و استعداد علمي بيـشماري را          
         دورند                                    پردازند و از حرفه دانشگاهي به                                                خارج از كادر دانشگاه به فعاليت مي      

                               اين گروه در نهادهاي صنعتي،       .                              اي به دانشگاهي شدن ندارند                    و حتي عالقه  
                                                                           فرهنگ، توليد و اقتصادي و اجتماعي خارج از قلمرو دانشگاه ممكن است            

             علمـي بـه             گـذاري                                     توان با سـوق دادن سياسـت                                      به فعاليت بپردازند كه مي    
        شه دار                                                                           داخل آن نهادها توليد علم را به عنوان يك فرهنگ در جامعـه ريـ              

    .    كرد
                       بـه سياسـت تمركـز               گرايـي                 ي تمركـز    ها         سياست                     در اين صورت بجاي     

                                                                         پردازند و بجاي اينكه توليد علم را در انحـصار مراكـز آموزشـي                           زدايي مي 
                                                                              عالي بخواهند به قسمت همگاني كـردن و مـشاركتي كـردن توليـد علـم                
                                                                                   حركت نمايند تا از تعامل ميان افـراد مختلـف جامعـه و توليـدات علمـي                 

                                       مراكز علمي و تحقيقاتي كـشور مـا          .    شود                            اسب با شرايط كشور حاصل         متن
                                   ي دولتـي و مراكـز تحقيقـاتي          ها           دانشگاه                 ي آزاد اسالمي،      ها           دانشگاه      شامل  

    .                         اي در توليدات علمي دارند                     د كه سهم قابل مالحظه ن   باش    مي
                                                               تواند به عنوان يك نهاد مهم و اثرگذار دربخش آمـوزش و                           دانشگاه مي 

                                                  عه تحقيقــات و توليــد علــم و در نهايــت توســعه                       پــژوهش در بــسط توســ
    .                                       اقتصادي و اجتماعي كشور تأثير گذار باشد

                                                                            انسان به عنوان زيربنا، عامل و هدف توسعه بايـد يادگيرنـده باشـد تـا          
                                                                               بتواند از طريق توليد فكر و انديشه جامعه را به سمت رشد و توسعه همـه             

                         ، اينترنـت و جهـاني                                         انفجار سه پديده فن آوري اطالعات       .                جانبه سوق دهد  
                                                                 را بر مديريت توليد علم گسترانيده است و در لـواي ايـن                             شدن سايه خود  



  187هاي فرهنگي و اجتماعي  گروه پژوهش

 

                                                                توان مديريتي شگرف و هوشمند را بر عرصه توليـد علـم بنـا              مي    ها          فرصت
    .     نهاد

                                                                          مديريت نوين توليـد علـم نـسبت بـه نوسـانات اجتمـاعي، سياسـي و             
                 ز نوع مناسب و                                    دهد و هرگونه تحولي را چه ا                                   اقتصادي حساسيت نشان مي   

                                   در رهبـري مـدرن توليـد علـم          .      كنـد                                             چه بحـران تبـديل بـه فرصـت مـي          
                                                                       ي ارزيابي بهره وري توسعه دقيق بايد مدنظر قرار گيرد تا توليد              ها        شاخص

  ي     هـا           شـاخص                   نهايـت اينكـه       .                                             علم هم مورد سنجش بهره وري قرار گيـرد        
  ن    توا                                                                         عملكرد مديريت توليد علم انرژي كارآمدي است كه از طريق آن مي           
    .                                                               ميزان دستيابي به اهداف برنامه در مديريت توليد علم را تعيين كرد

                    هـاي ارتقـاي آن                     و شـيوه     ها           دانشگاه                                 عوامل كم توجهي به خالقيت در       
                                                                           پژوهشي است كه دكتر عليرضا پيرخايفي بـا حمايـت معاونـت پژوهـشي              

          هـدف از     .                    انجام داده است     82                                             دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار در سال        
                                                                    پژوهش حاضر اين است كه چرا در نظام آموزش عالي مقوله توليد                   اجراي  

                                 بايد توجه داشت ساختار نظـام        .                                       دانش ازجايگاهي مطلوب برخوردار نيست    
                                                                                آموزش عالي نوين را سه مقوله توليد، انتقال و اشاعه و نشر دانش تشكيل              

                        فقـط بـه مقولـه            ً   عمـالً                               نظام آموزش عالي در ايران            گيري             با شكل   .    دهد    مي
                                       توجه شد و دو مقوله ديگر يعنـي توليـد     )      آموزش (                    يعني انتقال دانش         دوم  

  .                       به فراموشي سپرده شد     )         فن آوري  (                و اشاعه دانش      )            خالقيت علمي  (      دانش  
   از  (                                         نفـر از اسـتادان و دانـشجويان             504                                  جامعه آمـاري پـژوهش حاضـري        

                                                    هـستند كـه بـه صـورت تـصادفي و بـا روش                )            هاي تحصيلي                تمامي رشته 
                                            ابـزار تحقيـق را نيـز دو پرسـشنامه            .                    انتخاب شده اند     اي        طبقه      گيري           نمونه

                                                                      شامل شناسايي عوامل مؤثر بر خالقيت ـ ويـژه اسـتادان و دانـشجويان ـ      
            دهد كه از                                      نتايج تحقيق حاضر نشان مي         ترين       مهم         يكي از     .    دهد             تشكيل مي 
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                                       به ترتيب عوامل اجتماعي، انگيزشي و        )        درصد   93       تا     50 (                 ديدگاه استادان   
                          ي علمـي دارنـد و از           هـا            خالقيـت                             تـأثير را در كـاهش                          مديريتي بيـشترين  
                              نيـز بـه ترتيـب عوامـل          )          درصـد    79               درصد تـا       47 / 5 (                   ديدگاه دانشجويان   

                  همچنـين تحليـل      .                                                        آموزشي، انگيزشي و مديريتي بيشترين سهم را دارنـد        
                                                                 ي استادان و دانشجويان در زمينه عامل احساس خالقيت در خود             ها        پاسخ

ــتادان   ــه اس ــشان داد ك ــا  66 / 7 (                           ن ــر از                 خــود را خــالق  )         درصــد  86 / 7        ت         ت
                      پژوهـشگر در خـصوص       .       كننـد               حـس مـي     )          درصـد    61       تا     41 (           دانشجويان  

                                         از ديرباز ايران به عنوان كـشوري         :                                     تاريخچه خالقيت در ايران معتقد است     
               در واقـع تـا     .                                                            كه داراي تاريخ و تمدني پيشرفته بوده، شناخته شـده اسـت      

                           د و گستره قدرت و نفوذ                                                      پيش از اسالم ايران صاحب امپراتوري عظيمي بو       
                دهـد كـه در                                             بررسي شـواهد تـاريخي نـشان مـي          .       نورديد                    آن عالم را درمي   

                          ها و مدارس علمـي بزرگـي                                                   دوران هخامنشيان، ايران باستان صاحب حوزه     
                                                                     بود و علوم مختلفي همچون مهندسي آب، نجوم، فلسفه، الهيات، جغرافيـا     

                  امنـشيان ديـده                           آنچـه در تـاريخ هخ       .                                          و كشاورزي در آن رشـد يافتـه بـود         
                                                                              شود آن است كه علوم كـاربردي از رونـق و اهميـت در خـور تـوجهي                        مي

                                                         همچنـين درآن عـصر مدارسـي ويـژه بـراي تربيـت               .                    برخوردار بوده است  
                                    در عصر سامانيان و ساسانيان نيز        .                                    نخبگان و آموزش پزشكي وجود داشت     

          فلـسفه،                                                                            علوم از رشدي در خور توجه برخوردار بود و پزشـكي، رياضـيات،              
                                                                      تاريخ، نجوم، ادبيـات، هنـر، موسـيقي و كـشاورزي بـه شـكوفايي                        الهيات،  

                                                                در عصر ساساني بيش از حد بر فرصت آزادانديـشي و فـضاي               .           رسيده بود 
                      گزارش ملـي آمـوزش      (    شد                                                      تبادل فكر در مدارس عالي آن زمان تأكيد مي        

     ).     1380      عالي، 
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         خالقيـت  (                                      بـه سـه مقولـه توليـد دانـش                                               در نظام آموزش عالي نـوين،       
       توجـه    )           فـن آوري   (                            و اشاعه و نـشر دانـش          )      آموزش (              انتقال دانش          ،   )    علمي

                                            دانشگاه تهران و سپس ساير مراكـز آمـوزش            گيري                با شكل   .   شود           جدي مي 
               مـورد توجـه      )        آمـوزش  (                                                     عالي، در عمل فقط مقوله دوم يعني انتقال دانش          

                  مطالعـات نـشان      .                                                               قرار گرفت و دو مقوله ديگر بـه فراموشـي سـپرده شـد             
                               در بـين سـه كـاركرد فـوق،        )                خالقيـت علمـي    (                 توليـد دانـش              دهد كه         مي

   در   .                                                                          ازجايگاه ممتازي برخوردار است كه اين وظيفه اصـلي دانـشگاه اسـت            
                                                                               حقيقت اين توليد دانش است كـه امكـان رشـد و گـسترش فـن آوري را                  

            دهـد كـه                                                              نگاهي به اين موضوع از زاويه ديگـر نـشان مـي             .     آورد             فراهم مي 
                                           ي آموزش عـالي غربـي، تحـولي عظـيم           ا ه        نظام                 سال پيش در        150      حدود  

                                               ي غربي بر اساس اصول ويليام همبولـت، چرخـشي       ها           دانشگاه              روي داده و    
    ها           دانشگاه               بر اين اساس      .                                                   همه جانبه به سوي آزادي عملي به وجود آوردند        

                                                                                در تعيين جزئيات آموزشي و چگونگي پـژوهش يـا تفكـر، آزادي يافتـه و                
           در چنـين     .                              نـه يـك مداخلـه گـر                                                 جامعه تنها به عنوان پشتيبان تلقي شد      

       تـرين                              افـراد خـالق درعـالي                                    اول بر جذب متفكـران و       ،               دانشگاهي سياست 
                                                                     سطح ممكن و سياست دوم فراهم آوردن امكانات پـشتيباني و تحقيقـاتي       

                             دهد دركشور ما بـه ايـن                     ها نشان مي                                        در حد ممكن بود، حال آنكه بررسي      
                    محلي براي جـذب      ها         دانشگاه            به عبارتي     .                        كمتر توجه شده است      ها         سياست

       تـوان                              از نتايج نظري اين تحقيق مي  .                                   افراد خالق يا پرورش آنها نبوده است 
                        دانشگاه آينده، محل     :    گويد                       اشاره كرد، وي مي     )     1992 (                   به نظريات شاتوك    

                                                                                   پژوهش و نوآوري اسـت، بـه همـين مناسـبت از آن بـه عنـوان دانـشگاه                   
                هـاد خالقيـت و                       نيـز دانـشگاه را ن    )     1995 (         كنيگـل     .      بـرد                    پژوهشي نام مـي   
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                                                                    داند، به اعتقاد او دانشگاه خالق مكاني آموزشي و پايـه كـارش                         نوآوري مي 
    .                              توليد و ارتقاي كيفيت دانش است

               هـاي آينـده،                                  توان پيش بيني كرد كه در دهـه                              با اين رويكرد جديد مي    
                                                                                 دانشگاه برترين جايگـاه و سـازمان رابـراي پـژوهش، خالقيـت و نـوآوري                

                                                بيعي است كه تصور كنيم چنين دانشگاهي بايد                   بنابراين ط   .            خواهد داشت 
      هـا          تفـاوت     ً            قطعاً يكي از اين   .              يي داشته باشد  ها       تفاوت       ي سنتي   ها           دانشگاه    با  

                                                                                مديريت دانش است، البته هم اكنون اين حركت در دنيا آغـاز شـده و در                
  ي     هـا              دانـشگاه           از درون        گرا             ي نخبه   ها           دانشگاه                            بسياري از كشورهاي صنعتي     

                هـاي پايـاني                                    حقيقت اين است كه در دهه       .               تولد شده اند   م  )      انبوه (     گرا          توده
                                                                        قرن بيستم در كشورهاي صنعتي و حتي كشورهاي در حال رشد به دليل             

                   و اين امر موجب شده     اند            ايجاد شده    گرا          ي انبوه  ها         دانشگاه                نياز وسيع مردم، 
                                                                                      تا نقش توليد علم در دانشگاه به توزيع علم تغييـر يابـد و همـين مـسئله                  

          با ايـن     .                              هاي دانشگاهي سلب كرده است                                  و نوآوري را از محيط                 امكان ابداع 
            دهـد كـه                                                                        شرايط نگاهي به وضعيت توليد علم ودانش در كشور نشان مـي           

                                                                          هم اكنون بر اساس شاخص تعداد محققان، دانشجويان، توليدات علمـي و            
  .                                                                               ناخالص ملي، ما در گروه دوم كشورهاي داراي علم و فنĤوري قرار داريـم             

                                                           ست كه كشور از لحاظ شاخص توسعه انساني كـه پـرورش                            اين در حالي ا   
        رادر    98                  كشور، رتبـه        173                                                خالقيت و تفكر نيز بخشي ازآن است، در بين          

                                                 در واقع ضعف توليد علـم و دانـش از يـك              .                  كسب كرده است       2000     سال  
                  از سـوي ديگـر                                       هاي خالق و بي توجهي بـه آن                                       طرف و عدم تعليم انديشه    

                                    ، ابزارهاي توليدي و صـنعتي راعلـت                                    سبب شده كه هميشه كمبود ماشين     
                                                    در واقع فقدان يك نظام نوآور تكنولوژيـك كـه            .                         عقب ماندگي خود بدانيم   

                                                      هاي توليدي است سبب شده تا كمتر محصوالت جديـدي                         نتيجه همكاري 
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                                                             نظام نوآوري داراي پنج مرحله تفكر، تحقيق، اختـراع،               ً معموالً  .               به بازار آيد  
      اي از                                   شور ما باور بر اين است كه مجموعه          البته در ك  .                    نوآوري و انتشار است

             متأسفانه با    .                                                               اعضاي نوآور و خالق در نظام تحقيقي و آموزشي وجود دارند          
                                                                     ها و استعدادهاي موجود، هنوز داراي نظـام نـوآور و سـازمان                            وجود زمينه 

                                                         دكتر منصوري معاون پژوهش وزارت علـوم، تحقيقـات و            .           اي نيستيم          يافته
                  معـادل سـال         1381                           كه رشد تحقيقات در سال                                 فن آوري نيز معتقد است      

          درصـد     20                   سـال گذشـته        10                                        بوده و ميانگين رشد تحقيقاتي طي            1375
    .         بوده است

                                                                          پژوهشگر در قسمتي ديگر از تحقيق به آن دسته از تحقيقـات اشـاره              
  ي     هـا            خالقيـت                                                                 كند كه به بررسي عوامل بازدارنـده يـا تـسهيل كننـده                    مي

                            در تحقيقي كه در ميـزان        :          عتقد است      وي م   .                              علمي و پژوهشي پرداخته اند    
           ي صـنعتي     ها           دانشگاه        ها در         گيري                                      مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم     

        بـه       هـا              دانـشگاه                             د كه اعضاي هيأت علمـي        ش                               شهر تهران انجام شد، تأكيد      
                                                                        علت داشتن دانش و بلوغ فكري از پذيرش اجتماعي سطح بااليي در بـين           

                                  تأكيـد شـده كـه شـركت دادن                               به عالوه در اين مطالعه      .                 مردم برخوردارند 
                                                                                  افراد در نظام برنامه ريزي، فرصتي را براي تعهد و خالقيت در اختيار آنان              

                       هاي سؤال نخست تحقيق                                       پژوهشگر در خصوص تحليل يافته      .    دهد          قرار مي 
            آموزشـي و                                                                           كه استادان و دانشجويان از بين عواملي مـديريتي، انگيزشـي،            

             كنند، معتقد                       را بيشتر حس مي                                            اجتماعي مؤثر بر خالقيت فقدان كداميك       
                                                                ي استادان بـا توجـه بـه درصـد بـه دسـت آمـده از                   ها        پاسخ       تحليل    :    است
                                                           دهد كه عوامل اجتماعي در رتبه نخست عوامل مؤثر بـر                        نشان مي    ها        پاسخ

        تـا     66 / 7                      ايـن رتبـه بـين         .               قرار دارند    ها           دانشگاه                          بي توجهي به خالقيت در      
                      پـس از آن عوامـل        .       ه است                          رابه خود اختصاص داد      ها        پاسخ             درصد از      93 / 3
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                                       درصد و عوامل آموزشي با درصـدي          83 / 3       تا     60                         انگيزشي با درصدي بين     
                                                   به هر حـال نبايـد از يـاد بـرد كـه در                .                     درصد قرار دارند     83 / 3       تا     50     بين  

                                                           بايد همواره بـه نقـش آشـكار و نهـان مـديريت و                    بندي                        تفسير اين اولويت  
                        دان هـر سـه عامـل                                    در مجموع از منظـر اسـتا        .                          رهبري دانشگاه توجه كرد   

                                                                          اجتماعي، انگيزشي و مديريتي از نقش و اهميت قابل توجهي در كـاهش             
                                  هر سه به يك انـدازه بـر                 ً تقريباً                                 ي علمي دانشگاه برخوردارند و        ها         خالقيت

                            ي دانشجويان نيز با توجه       ها        پاسخ       تحليل    .       گذارند                          كاهش خالقيت تأثير مي   
    79       تـا    49 / 4       ي بـا                       دهد كه عوامل آموزش                                        به درصد به دست آمده نشان مي      

                                                                            درصد در رتبه نخست عوامل مؤثر بر كم توجهي به خالقيـت در دانـشگاه              
          درصـد     68         تـا      57 / 2                                            پس از آن عوامل انگيزشي با درصدي بين           .           قرار دارد 

    65 /  19         تـا      47 / 5                                                        قرار داشته و سپس درصد عوامل مستقيم مديريتي بين          
    .          قرار دارد

                       دان و دانشجويان چند           ي استا   ها        پاسخ                                   به طور كلي پژوهشگر از مقايسه       
                                            نخست از ديدگاه اسـتادان نقـش عوامـل           .    كند                                 نكته قابل توجه را ذكر مي     

                                                                              اجتماعي كه زير چتر نفوذ عملكرد مديريتي، فرهنگـي و اجتمـاعي قـرار              
                                                                            دارد در اولويت است، در حالي كه دانشجويان نقش عوامل آموزشي را كه             

               نكتـه ديگـر      .          ده انـد                                                         به عملكرد مديران و استادان برمي گردد، برجسته كر        
                                                                    اين است كه هر دو گروه نقش و تأثير عوامل انگيزشي را در رتبه دوم قرار 
                                                                                  داده و سوم اين كه ديدگاه استادان نـسبت بـه دانـشجويان از صـراحت و                 

                        ي آنـان از محـدوده          هـا         پاسخ                                                اطمينان بيشتري برخوردار است و از اين رو         
                      سؤال ديگـر تحقيـق                            پژوهشگر در بررسي      .                            درصدي فاصله زيادي دارد      50

                                  هـايي را در ايـن رشـته از                                                            كه استادان و دانشجويان فقـدان چـه وضـعيت         
                               در اين سطح استادان معتقدند       :     گويد             دهند، مي                                عوامل، بر بقيه رجحان مي    
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                                                     كمتر در جهت حمايـت از اسـتادان در نظـام              ها           دانشگاه                   كه روابط مديران    
                       نگيزشي سـؤاالت نيـز               در بعد ا    .    شود                              دانشگاه كمتر استفاده مي         ريزي            برنامه

      را      هـا           پاسـخ          درصد     83 / 3                         شود، به اين معني كه                                 وضع مشابهي مشاهده مي   
                                                 اين مجموعـه از سـؤاالت نيـز داراي سـطوح             .    شود                         اين مجموعه شامل مي   

           مــديران  :                                  در ايــن ســطح اســتادان معتقدنــد  .                           اطمينــان معنــاداري اســت
  .      ننـد  ز                               هاي آموزشـي دامـن مـي                       هاي علمي گروه                        كمتر به رقابت     ها           دانشگاه

                                        تـسهيل كننـده خالقيـت اسـتادان             هـا              دانـشگاه                            مقررات اداري و سازماني     
                                                                                نيست و كمتر مراسم خاصـي بـراي معرفـي اسـتادان خـالق و نـوآور در                  

                                                       در بعـد اجتمـاعي نيـز سـؤاالت داراي بيـشترين              .                وجـود دارد       هـا            دانشگاه
       را   ها        پاسخ         درصد     90      و     93 / 3                    يعني به ترتيب      ؛                              فراواني بوده و معنادار است    

                                                                  در اين سـطح اسـتادان معتقدنـد كـه فرهنـگ حـاكم بـر                  .    شود          مل مي   شا
                          تحليـل تـك بـه تـك          .                                                      دانشگاه كمتر مروج روحيه نوآوري و ابـداع اسـت         

                               دهد كه بعد مديريتي بيشترين                                          ي دانشجويان به سؤاالت نشان مي       ها        پاسخ
              را شـامل        هـا           پاسـخ                درصـد از       65 / 2      و     65 / 1                                    فراواني را داشته و به ترتيـب        

                                                  ي دانــشجويان بــه ســؤاالت داراي ســطوح اطمينــان  ا   هــ        پاســخ  .      شــود      مــي
                                                            در اين سطح دانشجويان معتقدند كه در دانـشگاه كمتـر                               معناداري است،   

                                                           هايي براي پرورش خالقيت وجود دارد و براي شناسايي افراد خـالق            برنامه
                 در ايـن سـطح       .                                               هـاي خـالق مركـز مشخـصي وجـود نـدارد                         شكار ايده     يا

          امكانــات                               كمتــر بــر روحيــه علمــي،                                      دانــشجويان معتقدنــد كــه دانــشگاه 
                                در بعد آموزشي نيـز سـؤاالت         .                                          آزمايشگاهي و منابع مطالعاتي علمي است     

                              در سطح اطمينان معناداري       ها        پاسخ       تمامي    .                             داراي بيشترين فراواني است   
                                                                   در اين سطح دانـشجويان معتقدنـد كـه بـراي انتخـاب دروس                .            قرار دارند 

          اسـتادان    .                   زادي عمـل دارنـد                                             متناسب با توان و استعدادهاي خـود كمتـر آ   
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        . . . )                           حل مسأله، پـژوهش محـور و             اكتشافي،  (                         كمتر از روش تدريس فعال   
                   ي ارتقاي خالقيـت      ها       روش                    هاي دانشگاه كمتر             در كالس   .     كنند               استفاده مي 

                                هاي درسـي، تجهيـزات آموزشـي،                شود و كالس                               و نوآوري آموزش داده مي    
                    ؤال سـوم پـژوهش                         محقق در بررسي سـ      .                                صوتي و تصويري مناسبي ندارند    

               هـا از چـه                                                                        يعني نگرش فعلي استادان و دانشجويان دربـاره ايـن وضـعيت           
                                                                                نسبتي برخوردار است به اين نتيجه رسيده است كـه از ديـدگاه اسـتادان               

              درصـد از      93         تـا      50                                                           عوامل مـديريتي، انگيزشـي و اجتمـاعي بـا نـسبتي             
     دان،                                به عبارت ديگر، به زعم استا       .     كنند                                   گرايش و جهتي منفي حكايت مي     

    .     كنند                                          بيشتر نقش بازدارنده براي خالقيت ايفا مي  ها         دانشگاه             اين عوامل در 
                                                                              از ديدگاه دانشجويان نيز عوامـل مـديريتي، انگيزشـي و آموزشـي بـا               

ــسبتي ميــان  ــا   47 / 5               ن ــسبتاً منفــي    79       ت                            ً                  درصــد از گــرايش و جهتــي ن
                 اسـتادان در     :             تـوان گفـت                                                به عبارتي، به نظـر دانـشجويان مـي          .          برخورداند

                                                                         يــسه بــا دانــشجويان، نــسبت بــه معرفــي عوامــل بازدارنــده خالقيــت،    مقا
  .                                                             و اين موضـوع برايـشان اهميـت زيـادي داشـته اسـت                  اند              تر بوده         حساس

                                                                      پژوهشگر در خصوص اين سـؤال كـه اسـتادان و دانـشجويان چـه بـاوري        
                           نيمي از اسـتادان از              ً تقريباً  :                                             نسبت به خالق بودن خود دارند؟ معتقد است       

                                                             افي براي اين كه خود را خـالق تـصور كننـد، برخـوردار                             اعتماد به نفس ك   
                                                                             نيستند و به همين دليل، موقعيت براي بروز خالقيت را در دانشگاه قبول             

                          درصد آنان، خـود را        86 / 7       تا     66 / 7                             درعين حال با نسبتي ميان        .     كنند       نمي
                                                                           فردي مفيد و مؤثر احساس كرده، خود را داراي تفكر نقادانه و كنجكاوانـه        

                      توانند به حوزه دانـش           كنند مي                                 خالقيت آشنايي داشته و فكر مي               دانسته، با 
  .                                                                     اي بيافزايند و براي خالقيت و نوآوري دردانشگاه آمادگي دارنـد                       چيز تازه 

                                  آنهـا نيـز تنهـا نيمـي از           .                                           ي دانشجويان نيز مشابه اسـتادان اسـت         ها        پاسخ
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                                                                               خالقيت خود را باور داشته و چالش بـراي خالقيـت ورزي در دانـشگاه را                
  و                                       درصـد خـود را فـردي مفيـد           61       تا     41                      آنان با نسبتي بين       .         ل دارند    قبو

                                                     به عبارت ديگر با وجود وجه اشتراكي كه استادان           .                       مؤثر احساس كرده اند   
                                                                                     و دانشجويان در عامل اعتمـاد بـه نفـس داشـتند، امـا در سـاير سـؤاالت                   

                      ي علمـي در دانـشگاه       هـا        خالقيت                                       استادان از وضعيت آنان راههاي افزايش    
                                          هـاي تحقيـق و كنتـرل مـواردي كـه از                            توجه به يافتـه     :     گويد      مي       چيست؟  

                                                                            ديدگاه استادان و دانشجويان بيان شده است، به همين ممنظور كارهـايي            
          آنهـا       ترين       مهم         شود كه                                      هاي پژوهشي بوده، پيشنهاد مي                            كه مبتني بر يافته   

    :                   شامل موارد زير است
    از        گيـري                                                                   روابط مـديران و اسـتادان در جهـت حمايـت و بهـره              -

    .                      ي علمي آنان قرار گيرد  ها       خالقيت
                                                     هاي علمي در سطح دانشگاه و بين گروههاي آموزشي                    به رقابت  -

    .             دامن زده شود
                           ، خالقيـت ورزي علمـي را         هـا              دانـشگاه      هاي                           مقررات و آيين نامه    -

    .          تسهيل كند
                                                            ي مركزي براي شناسايي افـراد خـالق و نـوآور دايـر               ها           دانشگاه -

    .    شود
    .                              هاي علمي و مطالعاتي مجهز شوند   ي                به آخرين فناور  ها         دانشگاه -
    .                                               پرورش خالقيت در بطن تمامي واحدهاي درسي لحاظ شود -
    .                                         امنيت شغلي استادان خالق و نوآور تضمين شود -
                                                                   به استادان خالق و نوآور حق انتخاب آموزشـي و تحقيـق داده              -

    .    شود
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                                            هاي تخصـصي بـه عنـوان يـك امتيـاز                                    خالقيت ورزي در حوزه    -
    .                 وانتظار تلقي شود

                                                      از شكل سنتي مصرف كننده علم به توليد علم تغيير         ها           دانشگاه -
    .         جهت دهند

                      و موانع توليد علم   ها      چالش  - 8
                                                                                براي توليد علم و دانـش، رشـد و توسـعه جامعـه ارتبـاط مـستقيم و                  

            توان ذكـر                                                                    منطقي وجود دارد داليل مختلفي را در مورد چنين وضعي مي          
    :    كرد

                                  ضعف علمـي يعنـي نـامربوط         :  از                        اين عوامل عبارتند      :              عوامل فردي  - 1
                                                                        بودن موضوع با تخصص فرد، بي عالقگي به كار و نداشـتن انگيـزه كـافي،        

    .              هاي فردي باشد                                 فقر مالي، فقر فرهنگي و جاه طلبي
           با شدت و     )         كاغذبازي (                           وجود سيستم بوروكراسي      :                 عوامل اجتماعي  - 2

                                                                            ضعف در مراحل مخلتف، وجـود تبعـيض درمحـيط كـار، تمركـز بيـشتر                
                                                                          رات در دست مسئولين اداري و مالي، ارج نهادن به مقام و موقعيـت                   اختيا

                                                                         و در واقع كيفيت كار افراد كه همه اينها سبب از بين رفتن سالمت نسبي         
    .                                          ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه است

                                                         مدير انتسابي است كه بـراي كـشف اسـتعدادها و             :               عامل مديريت  - 3
     و      هـا            خالقيـت                              هاي رشد اين استعدادها و                                   و فراهم آوردن زمينه      ها         خالقيت

                                                      ي درون سازمان بسوي خدا و دستورات الهـي تـالش             ها         انسان           جهت دادن   
  .      دهـد                                                                    مدير حلقه اول زنجيري است كه ديگران را بهم پيوند مـي             .   كند      مي

      هـاي                                                دهد اگر مدير تقوا داشته باشد زمينـه                                       فرهنگ سازمان را تشكيل مي    
                               كند و كارمندان هم با ذوق و شوق       مي                                   پرورش و تربيت كارمندان را فراهم    
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                  تواننـد توليـد                                       ها و علـوم جديـد را مـي                           كنند و انديشه                        و پشتكار تالش مي   
                                                                        مديريت بايد براساس درايت و آينـده نگـري باشـد و مـدير بايـد از            .     كنند

                                                بي تجربگي حاكي از فقـدان كـار مـديريتي            .                             تجارب كافي بهره مند باشد    
                                              الوه بر آنچه كه گفته شد تقوا به معنـي           ع  .           تواند شود                         سبب توليد علم نمي   

                                                                          خودنگهداري باعث حفظ مديريت از خطاها و بـاز كـردن راه بـراي انجـام         
    ).   548  :     1383         هزاريان،  (               كارهاي خير است 

                                                                          عدم توانايي در بكارگيري صحيح بودجـه و امكانـات مـنعكس كننـده              
  .                                                           و مديريت نامناسب و غيرهماهنگ در سطوح مختلـف اسـت                ريزي            برنامه

                                                                      هايي درنظـر گرفتـه شـود تـا از امكانـات موجـود حـداكثر                                   بايد برنامه     لذا
                                                    هاي افراد بخوبي اسـتفاده شـود و اهـداف در                                               استفاده را كرد و از پتانسيل     

                                                                       ابتداي كارها مشخص شود و با توجه به امكانات افراد جهت توليـد علـم و     
                                                                             انقالب علمي حركت نمايند و مسئله گرفتن علم از دنيا مسئله وابـستگي            

                                                       از هر جاي دنيا فكر و انديشه، علم و هنر، مهارت و صنعت  د             نيست آدم باي 
     دارد   )  ص (                                               كه اين خود اشاره به گفته رسـول اكـرم                                   را جذب كند و بگيرد    

                                                             از گهواره تا گور دانش فرا گيريد حتي اگر الزم باشـد              :                  كه چنين فرمودند  
        توليـد                 ي عمـده در         هـا         شاخص            امروزه از     .                                   براي فراگيري علم تا چين برويد     

               ً             لي است كه عمـدتاً در مجـالت       المل     بين              هاي فراملي و                         علم حضور در عرصه   
       امروزه   .       لي است    المل     بين                                         در همايش و سمينارها و سمپوزيونهاي      ISI       معتبر  

     فـن   (                                                  ديني، مـذهبي بـه دانـشگاهي و تكنولوژيـك                           هاي علمي،              خط كشي 
                             هاي مختلـف حرفـي بـراي                                        گويد حتي وقتي كه در عرصه                      به ما مي    )    آوري

                                                                              فتن نداشته باشد جايي براي عرض انـدام هـم نـدارد حيـات در دسـت                  گ
  ن  آ                                                                        ي پيشرو است و اين امر حتي در حوزه ديني و توليـد علـم در                   ها       ملت

    .              قابل توجه است
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                                                                                   ظرفيت پژوهش و توليد علم را خدا به مـا داده اسـت امـا از آن بهـره                   
  و            روزمرگـي     .       كنـيم                                  گوييم اما كمتر عمـل مـي                               گيريم سخن بسيار مي          نمي

                                                                             كمبود اعتماد به خويش جايگزين عشق و شوق آفريدن و نـوآوري در مـا               
    .        شده است

                                                                          توليد علم در صورتي امكانپذير خواهد بود كه زمينه پژوهش را فراهم            
                                                                           سازيم يعني وقتي توليد علم ميسر است كه داراي زيربناي پژوهشي باشد            

         تـدوين،    .                                                                     و پژوهش نيز بايد جنبه توليد علم داشته باشـد نـه جمـع آوري           
                                                                               تلخيص، ترجمه و يا حتي تأليف بلكه بايد تخصصي باشد تـا بـه حقيقـت                

                                 ي عمده توليد علم در ايـران         ها        چالش                 درواقع يكي از      .                   علمي دسترسي يابد  
    .   ست  ها       پژوهش              كاربردي نبودن 

                                                                           توليد علم عبارتست از اينكه شخص عالم بتواند در حوزه كـاري خـود              
                                        مينـه مـديريت و همـاهنگي يكـي از                                                    به نوآوري و ابداع بپردازد و در اين ز        

                        كه با داشتن هنـر         شود                                                   اركان بسيار مهم و اساس امنيت ملي محسوب مي        
                                                هاي افراد متمايز، باهوش، خالق فرصت تبـديل                                 انسجام بخشيدن به تالش   

                                 ً                                                    ها را به توليد مهيا سازد كه مسلماً دراين راه بـا موانـع زيـادي روبـرو                         ايده
    .    شود    مي

    :                            توان به موارد زير اشاره كرد                       از موانع توليد علم مي
             هـا بـراي            گيـري                                                        نسپردن نقش اصلي و فعال به استادان در تصميم         - 1

            توليد علم 
                                  براي گردانندگان علمي و تحقيقي   ها         دانشگاه                     نبودن آزادي علم در - 2
                                         عدم رقابت سالم بين اساتيد و پژوهشگران- 3
                                   عدم پيوند بين دانش نظري و عملي - 4
                                   يح بين دارندگان دانش سنتي و جديد                عدم ارتباط صح- 5
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                                                    عدم بودجه كافي و مناسب براي اجراي كارهاي پژوهشي - 6
             هاي پژوهشي                                    دن افراد كم توان علمي براي مديريت  كر        منصوب - 7
                                                       عدم هماهنگي مناسب ساختاري با تغيير وتحوالت تكنولوژي - 8
                                                                      فقدان هماهنگي و همكاري بـين بخـشي درنهادهـاي مختلـف در              - 9

                          تاي اهداف علمي ـ فرهنگي    راس
                                     متناسب با نيازهاي واقعي كشور در            ريزي                                عدم هماهنگي و برنامه    -  10

                                                                      نهادهاي علمي كشور از جمله نظام آمـوزش و پـرورش عـالي و ديگـر          
               نهادهاي علمي 

                                                                              مديريت از باال به پايين و ارتباطات افقـي در نهادهـاي علمـي از                -  11
              وري سازماني                                   موانعي مهم ساختار رسمي، خالقيت ونوآ

                                                                        بي توجهي و كم توجهي به فلـسفه آمـوزش در كليـه مناسـبات                -  12
                                             اجتماعي در نتيجه بي توجهي به سرمايه انساني 

                                   هـاي نـوين آموزشـي و حـاكم                                                 عدم به كارگيري مطلوب از شيوه      -  13
                         بودن نگرش و آموزش سنتي 

        ريـزي                                                                       استفاده از الگوي قالبي، شتابزدگي درارزيابي و عدم برنامه         -  14
                                                    بر پايه افكار و نيازهاي عمومي گروه اجتماعي مربوطه      گيري          و تصميم

                                    دن زمينـه توليـد آن رويكـردي          كر                                       در نتيجه براي ترويج علم و فراهم        
                  تواند مؤثر واقع                                        شده براي جلب مشاركت همگان مي           ريزي                        آگاهانه و برنامه  

    .    شود

       گيري        نتيجه  - 9
                          روند زندگي در سراسر                                                      همچنانكه فرايند توليد علم تأثيرات بسزايي بر      

           اي بـراي                                                       استفاده از تكنولوژي جديـد و چنـد رسـانه           .                  جهان گذاشته است  
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                                           موجب انگيزش بيشتر در امر يادگيري شده روحيه   )         كامپيوتر (            تبادل افكار 
                             برد و نيروي خالقه انـسان                                                             علمي را تقويت كرده اعتماد به نفس را باال مي         

                                          وسـعه و توسـعه پايـدار را فـراهم                                            سازد و با استمرار آن زمينه ت                      را كارا مي  
    .     سازد    مي

                    اي بـراي توسـعه                                            تواند زمينه ساز توليـد فلـسفه               ي مي      افزار       نرم      جنبش  
                                                                به همين خاطر نهضت توليد علم در دنيا به راه افتـاد و               .                  كشور ايران باشد  

                                                 داند كه در هـر حـوزه كـار آكـادميكي و                                              يي را موفق در اين راه مي        ها       ملت
                       دنياي جديد عرصـه      .                          اين مقوله داشته باشد                              غيرآكادميكي خود سهمي در   

              هـاي نظـام                                                                      پژوهش و پويش است كه با فرايندي شدن مـديريت نارسـائي           
    .                                                          آموزشي نه از برون بلكه از درون خود نظام مداوا و درمان شود

                 دهـد كـه ايـن                                                               تجربه كشورهاي پيشرفته نيز اين واقعيت را نشان مـي         
                                  ييراتي را در نظـام مـديريتي                                                    كشورها همزمان با تغيير و تحوالت جديد تغ       

                                                   و حتي بسياري از كارشناسان توسعه مـديريت را              اند                            خود نيز بوجود آورده   
                                                                                   جزء عوامل اصلي و همتراز با قدرت نيروي انساني در امـر توسـعه پايـدار                

    .      دانند    مي
                                                                           مديريت توليد علم بعنوان مرجع بـاالتر تحقيقـات و مـديريت دانـش،              

                         بسيار با ارزش در جهت            گذاري                  ن و سرمايه                                     علم را بعنوان يك منبع بي پايا      
                                                         مديريت توليد علم با دانستن اين نكتـه كـه علـم              .    برد                        منافع ملي بكار مي   

  .                                                                                 بدون مرز بوده و تمايل به جهـاني شـدن دارد بايـد رهبـري بـدهيم                       ً ذاتاً
    .                                       مرزهاي دانش را سرلوحه كار خود قرار دهد

      ً         خـصوصاً در                                                                سياستگذاري در امر مهمي مانند توليـد علـم و پـژوهش           
                                                  بنابراين امروز نبايد درباره امور مهمي مثـل          .                             زمان حاضر ضرورت تام دارد    

                                                                                  جايگاه و پايگاه توليد علم و فن آوري اطالعات كـه عـالمگير شـده اسـت                 



  201هاي فرهنگي و اجتماعي  گروه پژوهش

 

                           بايـد بـدانيم كـه در         .                                        بلكه بايد بطور جدي به آن بپردازيم        .             مسامحه كنيم 
    86             كـه سـاالنه           جهـاني    .       رويـم                                                 كجاي جهان ايستاده ايم به كدام سـو مـي         

    .    شود                                  ميليون نفر به جمعيت آن افزوده مي
                                               بكارگيري علم نيست بلكـه بـر آفريـدن                ً صرفاً                         خالصه اينكه توليد علم     

                                                          اميدواريم كه بـا مـديريت توليـد علـم كيفيـت و               .                        علم تأكيد اساسي دارد   
                                          هاي كـشور ارتقـاء يابـد و جامعـه                گيري                                 سطح علمي افزايش يافته تصميم    

                                                          يريت اسالمي و صحيح بنا شود و انديشه جهـاني شـدن                                دانايي بر پايه مد   
   .              ي ملي ميسر شود  ها      ارزش                     ايران با حفظ فرهنگ و 
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