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 یا نقض گذشته پژوهشي کشور نقد
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چکیده

از نظر توسعه مرزهای دانش و ا ربخشاي   آنها نون با وجود موفقیت در تولیدا  کمي علمي، کیفیتطي سه دهه پژوهشي تاک 
هاا، باه کیفیات آن     های توسعه کشور ارتقای مطلوبي نداشته است. چرا همزمان با افزايش تولید مقالاه  نتايج پژوهشي در شاخص

هاای ديگار از    ها و پرسش بهاء داده نشده است؟ اين پرسش توجه نشده است؟ چرا همزمان به ا ربخشي علم تولید شده بر جامعه
تاوان آن   گونه مواردی است که نگارندگان به آن خواهند پرداخت. در اين میان آيا گذشته پژوهشي کشور قابل نقد است يا مي اين

م مديريت تحقیقا  کشاور  که آيا در سه دهه پژوهشي کشور به ا ربخشي تولیدا  علمي در توسعه کشور و نظا را نق  کرد و اين
پرداخته شده است يا خیر. هدف از پژوهش حاضر بررسي سه دهه پژوهش در کشور، بررسي دو ديدگاه متفاو  از گفتماان روز در  

تواند مسایر را هماوار کناد. آنچاه      شناسي حوزه پژوهش و در نهايت ارائه راهکارهای مختلفي است که مي حوزه پژوهش و آسیب
های اياران در گساترش مرزهاای داناش، قابلیات       کلي دو پارادايم کمي و کیفي نشان از آن دارد که پژوهشمسلم است بررسي 

کند که همزمان باا   های موجود پژوهشي کشور اين انتظار را ايجاد مي اند. بنابراين، ظرفیت ا رگذاری اندکي بر توسعه جامعه داشته
های علمي؛ نظام پژوهشي کشور به نحوی مديريت شاود   رشد کمي مقاله افزايش حمايت مالي از پژوهش، ضمن حفظ روند رو به

نمو کرده است.  و های آن در چند سال اخیر رشد های توسعه جامعه بپردازد که جوانه ها و نیز ارتقای شاخص که به رشد کیفي مقاله
اسبي برای تغییار پاارادايم و نظاام ماديريت     های من سازی تحقیقا  زمینه های مورد نیاز در راستای فناوری و تجاری ايجاد ساختار

تار هام از ديادگاه و نگارش      های کاربردی گسترده تر اين مسئله نیازمند پژوهش پژوهشي کشور فراهم کرده است. واکاوی عمیق
 .مديران عالي نظام تحقیقاتي کشور و هم نگرش پژوهشگران خواهد بود

 .ها، دانشگاه، صنعت ا ربخشي پژوهش تولیدا  علمي، توسعه، کمیت، کیفیت، ها:کلیدواژه
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   مقدمه. 1

سال گذشته تااکنون   40فعالیت پژوهشي در ايران طي 
دو فراز شاخص را سپری کرده است. پیش از اين پاژوهش  

شاده   توسط افراد بسیار اندک در حد بسیار محدود انجام مي
عمده در نسل يک بود  به طورها  است. در اين دوره دانشگاه

های فراگرفته از مناابع علماي    محل ارائه آموزه نبه عنواو 
محلاي بارای    -کرده است. تولیادا  علماي ملاي    عمل مي

شد. به عقیاده دکتار    انتقال دانش تولید شده کمتر ديده مي
 ،يمیشا  علام  حاوزه  در برتار  يک درصد دانشمند گل، زلفي

 ياسااالم انقااالب یروزیااپ از بعااد را یفناااور و پااژوهش»
  :کرد يابيارز زير هده چهار در توان يم

 میمفااه  و داناش  کساب  و علم جيترو» :اول دهه .1
   ؛«يعلم

  ؛«دانش کشف و علم دیتول» :دوم دهه .2

 در یرياساتانداردپذ  و یاستانداردسااز » :سوم دهه .3
 ايا  علم دیتول يمهندس به توجه و علم دیتول عرصه
   ؛«يعلم دا یتول يبخش تیفیک و ينيآفر نظام

 و آمااوزش هباا يبخشاا تیاافیک» :چهتتارم دهتته .4
 ؛«پژوهش

 ايا  داناش  از  ارو   دیتول»  دهه یفناور بخش در .5
 توساعه  باه  منجر که است «ييدانا از ييدارا دیتول

 کشاور  در رشاد  مراکاز  و یفناور و علم یها پارک
  [.1« ]شود يم

 را کشاور  در نگارندگان اين مقاله نظام مديريت تحقیق
ماديريت  در دوره نخست نظاام  . اند  هدکر میتقس دوره دو به

پژوهش کشور بر رشد کمي و در دوره دوم بر رشد کیفاي و  
های  های تحقیقاتي تثکید کرده است. ويژگي  ا رگذار فعالیت

نگرش به پژوهش در نظام مديريت کاالن کشاوری در دو   
بخش به شرح زير آورده شاده اسات. در ماديريت تحقیاق     

هايي میان وزارتاین علاوم پزشاکي و     کشور هر چند تفاوتي
های  مشي کلي از مشابهت شود، لیکن در خط وم ديده ميعل

های سه  زيادی برخوردارند. بنابراين با طرح و بررسي ويژگي
دهه مديريت پژوهش در کشور و تبیاین دو پاارادايم کلاي    

هاای   )رشد کمي و کیفي تولیدا  علمي(، به بیاان گارايش  
شاود و   متفاو  از گفتمان روز در حوزه پژوهش پرداخته مي

های کیفي مورد نقد و بررسي  يل بهای کمتر به پژوهشدال
شناساي تحقیقاا  و    قرار خواهد گرفت. در نهايت به آسیب

فناااوری در مااديريت پااژوهش پرداختااه خواهااد شااد و    
علت اشاتغال   شود. به راهکارهايي برای اين امر پیشنهاد مي

کاردن دامناه    نگارندگان در حوزه وزار  بهداشت و محادود 
ي موارد به ذکر مثال از حوزه سالمت اکتفا شده کار، در برخ

 است.

 رشتد کمتی  (: 90 تا دهه 70پارادایم نخست )دهه  .1-1

 تولیدات علمی 

حاوزه علام در کشاور شااهد پاارادايم       60از اواخر دهه 
صاور  فراگیار در سااختار     باه « پاژوهش »جديدی به ناام  

هاای تحقیقااتي توساط وزارتاین      هاا باود. کارگااه     دانشگاه
اشت، درمان و آموزش پزشکي و وزار  علوم، تحقیقا  بهد

ها در سرتاسر کشور آغاز و توساعه   و فناوری و ساير دانشگاه
هاای   و پاژوهش، زيرسااخت    يافت. همزمان با توسعه دانش

هاای تحقیقااتي، مراکاز     هاا، گاروه   الزم مانند انتشار مجلاه 
هاا   ها و پژوهشاگاه   پژوهشي دولتي و خصوصي، پژوهشکده

های گذشته به تدريج رشد و توسعه يافات. ايناک    الطي س
هاای   های تحقیقاتي در کشور با تکیه بار زيرسااخت   فعالیت

های شاگرفي اسات. بار اسااس      ايجاد شده شاهد پیشرفت
سااينس، تولیادا  علماي     مستندهای پايگاه استنادی وب آو

  (1393)سااال  29997( بااه 1380)سااال  2001ايااران از 
برابر. بر اساس نتاايج   16شدی حدود افزايش داشته است، ر

باه   2094های مشاابه از   پايگاه اسکوپوس اين رقم در سال
برابر( افزايش يافته است. سهم تولید علم  20مورد ) 42991

 15/0سااينس از   ايران در سطح جهان طبق گازارش وب آو 
( و در اسکوپوس نیز به میازان  1380-1393درصد ) 5/1به 

 ست.مشابه ارتقاء يافته ا

ساينس از سه مورد )سال  شده در وب آو های نمايه مجله 
( افزايش يافته است. تعاداد  1393مورد )سال  44( به 1380
به  5/1ساينس با ضريب ا ر  های نمايه شده در وب آو مجله

( 1393ماورد )ساال    12( باه  1386باال از يک مورد )ساال  
مگو سنجي ساي افزايش يافته است. طبق گزارش پايگاه علم

مدرک علمي در رتباه   49572( کشور ايران با تولید 2017)
با  1996جهان قرار دارد. اين در حالي است که در سال  16
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دنیاا قارار داشاته اسات. رشاد       53مقاله در رتبه  842تولید 
کمي تولیدا  علمي اياران بسایار بااالتر از رشاد میاانگین      

سه ی که سبب شد مؤسبه طورجهاني را تجربه کرده است 
بیني کند که با اداماه روناد جااری، اياران در      سايمگو پیش

 [. 2در جايگاه چهارم جهان قرار خواهد گرفت ] 2018سال 
شده بر اساس آمار مؤسساه ساايمگو    تعداد مدارک نمايه 

نسبت به میانگین جهاني بسیار متفاو  بوده است. از سوی 
 آنهاا  ديگر نسبت مدارک استناد شده باه مادارکي کاه باه    

تاکنون در عین  1996های  استناد نشده است در فاصله سال
حال که رشد داشته اما نسبت  ابتي را طي کرده است. ايان  

شدن دارند  در حالي است که تعداد مدارکي که قابلیت استناد
مادرک، باه    388672رشد چشمگیری داشته است. از میان 

 متوسط هفت بار استناد شده است به طورهر يک از مدارک 
[. مقايساه رشاد تولیادا     2که اين امر نیاز به تقويت دارد ]

دهاد   علمي ايران با مناطق و کشورهای منتخب نشان ماي 
جزيي از رشد ياک   به عنوانتوان رشد اين کشور را  که نمي

هاای   ای در کناار نموناه   منطقه )مثالً خاورمیانه( و يا نموناه 
که  2011الي  1997های  مشابه ديگر معرفي کرد. طي سال

شتاب رشد تولیدا  علمي اياران در بااالترين ساطح باود،     
درصاد،   1/13میانگین رشد سالیانه تولیادا  علماي ترکیاه    
درصااد،  2/7خاورمیانااه )باادون احتساااب ايااران و ترکیااه( 

 11مجموعه کشورهای آسیايي )بدون احتسااب خاورمیاناه(   
درصد بوده اسات. باه هماین     6/29درصد و در مورد ايران 

 47، بایش از  2011تولیدا  علمي کشاور در ساال    ترتیب،
بوده است، در حالي که اين  1996برابر تولیدا  علمي سال 

نسبت در مورد کشورهای ترکیه، خاورمیانه )بدون احتسااب  
ايران و ترکیه(، آسیا )بدون احتساب خاورمیانه( و عربساتان  

 [. 2است ] 8/4، 7/4، 8/2، 1/6ترتیب  سعودی به
های موجود در پايگاه اساتنادی   ساس دادههمچنین بر ا

[، سهم ايران در بروندادهای پژوهشي جهاان طاي   3علوم ]
برابار شاده    38(، در حادود  1994-2017سال ) 20بیش از 

است. در پايگاه استنادی اسکوپوس نیز روناد رشاد کمیات    
ای داشاته اسات.    تولیدا  علمي کشور ايران رشاد فزايناده  

( 2017طبق گزارش پايگاه سايمگو )های ايراني  تولید مقاله
هزار مورد رسیده است. اين در حالي اسات   388به بیش از 

هاازار دانشااجوی تحصاایال  تکمیلااي   800کااه باایش از 

هاای آماوزش    دانشاگاه و مؤسساه   2500(، بیش از 1393)
شاارکت  3300علمااي،  هیئااتهاازار  68عااالي، حاادود  

توجاه   پارک فناوری در کشور وجاود دارد.  34بنیان و  دانش
به اين ارقام با وجاود رشاد چشامگیر اساناد علماي، هناوز       

ای بارای افازايش تولیادا      نشاده  ظرفیت بالقوه و اساتفاده 
 دهد.  های علمي در کشور را نشان مي مقاله
درصاد رشاد در ساال     12شتاب تولید علمي باا حادود    

ايران را در رتبه سوم دنیا قارار   2015نسبت به سال  2016
علوم نانو، مهندسي شیمي و مکانیک در رتبه داده است. در 

هاای   ای و سلول های فیزيک و علوم هسته پنجم و در رشته
جهاني قرار دارد. در چناد ساال گذشاته     15بنیادی در رتبه 

بنادی اليادن    های کشور ايران در رتباه  يک از دانشگاه هیه
دانشگاه ايراني  13قرار نداشتند، در حالي که در حال حاضر 

های برتر محساوب   بندی تايمز و اليدن جز دانشگاه هدر رتب
 [. 4شوند ] مي

 رشد کیفی پژوهش در ایران: 90دهه دوم،  پارادایم .1-2

هاای برتار در عرصاه تولیاد کماي       اينک با کسب رتبه
هاايي در   ها و تولیدا  علمي در سطح جهان، پرساش  مقاله

حوزه ا ربخشي علم تولید شده در حوزه سالمت عماومي و  
ناوری، سطح توسعه کشور، تحقیقا  منجر به  بت اختراع، ف

سازی و ا ربخشي آن در تولید  رو  و میازان تولیاد    تجاری
ناخالص داخلي، ا ر بر کیفیت زندگي مردم، تاوان ماديريت   
کشور، مديريت کالن مبتناي بار شاواهد از ساوی محافال      

شود که در ادامه به بررسي  علمي و اجرايي کشور مطرح مي
ها پرداخته خواهد  ت چند دهه در هر يک از اين مقولهوضعی
 شد.

 ارجاعات به مقاالت تولید شده میزان. 1-2-1

های ارزياابي کیفاي    ارجاع به مقاله خود يکي از شاخص
اسااناد علمااي تولیااد شااده اساات. باار اساااس گاازارش وب 

هاای ايراناي از دو ماورد     آوساينس میازان ارجاعاا  مقالاه   
( افازايش  1393تاا   1389ماورد ) ( به ساه  1387تا  1383)

يافته است که در مقايسه با رشد کمي تغییار بسایار انادکي    
دهد که در بازار علم،  ها نشان مي است. ارجاع اندک به مقاله

تولیدا  ما خريدار کماي داشاته اسات. باه تعبیاری ديگار       
هاای   کاالی با کیفیت علمي تولید نشده است. ساهم مقالاه  
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درصاد باه    27های چاارک اول از   شده در مجله ايراني چاپ
مایالدی افازايش يافتاه     2014تاا   2011درصد از سال  32

است. با وجود رشد آن، لیکن در مقايسه با رشد کمي تغییار  
هاای   ناچیزی را شاهد بوده است. از سوی ديگر تعداد مقالاه 

( باه  2005مقاله )سال  197برتر جهاني )يک درصد اول( از 
برابار(   5/3سیده است، در حدود )( ر2015مقاله )سال  700

افزايش يافته است که نويد آينده بهتری را از نظار کیفیات   
، در 1دهد. بر اساس جدول شاماره   های تولید شده مي مقاله

خصوص مقايسه رتبه کشورهای خاورمیانه از ابعاد مختلاف  

تولیدا  علمي، با وجود کساب رتباه دوم در منطقاه )ساال     
کشور همسايه، رتبه از ابعاد کیفاي   16( در مقايسه با 2016

ها در ابعااد   [. با مقايسه کشور2نیاز به تالش بیشتری دارد ]
ها، رتبه کشور به چهااردهم و در شااخص ا     ارجاع به مقاله

بودن استنادهای  کند. از داليل پايین به چهارم نزول پیدا مي
هاا و   اهمیت بودن نتايج يافتاه  توان کم های ايراني مي مقاله

هاای ايراناي را ماالک     شناساي ضاعیف پاژوهش    نیز روش
 دانست.

 مختلف ابعاد از انهیخاورم يکشورها رتبه سهيمقا. 1 جدول

 شاخص اچ استناد به مقاله استنادها ها تعداد مقاله کشور رتبه

 339 9.1 4414662 485366 ترکیه 1

 234 7.13 2770074 388672 ایران 2

 584 21.7 6960963 320716 اسرائیل 3

 213 8.44 1331681 157835 مصر 4

 241 8.58 1144870 133396 عربستان ص ودا 5

 153 7.97 299155 37528 امارت متحده عربی 6

 130 8.21 259134 31552 افغانستان 7

 157 10.35 248043 23968 لبنان 8

 123 9.76 197566 20252 کویت 9

 105 7.14 125113 17512 قطر 10

 105 8.01 118547 14804 عمان 11

 71 4.35 64199 14745 عراق 12

 89 10.88 68933 6333 سوریه 13

 61 6.91 36028 5212 بحرین 14

 69 8.58 44032 5133 فلسطین 15

 58 8.29 26393 3184 یمن 16

 نوآوری در تولید علم و ثبت اختراع .1-2-2

ل خاود منجار باه تحاو     نوآوراناه و  عيبد یها دهيا هئارا
 هاااندر کشااور و در سااطح ج يو بهداشاات يصاانعت ،يعلماا

 در جهاان در چااپ    16  در مقايسه کساب رتباه  خواهد شد. 
 

 

 

 32ها، کشور ايران در حوزه خالقیت و نوآوری با نمره  مقاله
( کساب  2017را )سال  75کشور رتبه  127در میان  100از 

 2کرده است. روند نوآوری طي هفت سال گذشته در جدول 
 [. 5ن داده شده است ]نشا
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 در ينوآور شاخص در رانيا رتبه راتییتغ روند. 2 جدول

 2017، جهان

نمايه نوآوري و 

 خالقیت
 تاريخ رتبه نوآوري و خالقیت

32.10 75 2017 

30.52 78 2016 

28.37 106 2015 

26.14 120 2014 

27.30 113 2013 

27.30 104 2012 

28.41 95 2011 

هاايي   دهد که سهم پژوهش ده نشان ميش آمارهای ارائه
انجامند در مقايساه باا کشاور اياران،      که به  بت اختراع مي

برای کشورهای چین، آلمان، کره جناوبي، آمريکاا و ژاپان    
 303برابار،   273برابار،   113برابار،   24ترتیاب، بایش از    به

[. از سوی ديگر سهم بسیار انادک  6برابر است ] 585برابر، 
ني که به  بت اختراع منجر گشته است، سهم های ايرا مقاله

ناچیز پژوهشگران ايراني در کسب معتبرترين جوايز علماي  
المللي، و کیفیت استنادی بسیار پايین مجال  و مقاال   بین

هاای اياران در گساترش     دهد که پاژوهش  ايراني نشان مي

مرزهای دانش، قابلیت ا رگذاری اندکي بار توساعه جامعاه    
 اند.  داشته

 یافتگی توسعه و اثر پژوهش بر رشد اقتصادی .1-2-3

باارای بررسااي میاازان    1شاااخص توسااعه انساااني  
يافتگي در ايران از ابعاد مختلاف ماورد بررساي قارار      توسعه

هااای کمااي و کیفااي پااژوهش  [. شاااخص7گرفتااه اساات ]
درصاد   70)تولیدا  علمي، شااخص ا ، میازان اساتنادها(    

کناد. تقويات    ین ماي ياافتگي جامعاه را تبیا    واريانس توسعه
تواند باه توساعه انسااني منجار      سنجي مي های علم شاخص
[. در پژوهش احساني و همکاران نتايج نشان داد که 8شود ]

با وجود توسعه کمي در تولیدا  علمي در سه دهه گذشاته،  
تولید ناخالص داخلي شش رتبه و محیط زيست هفت رتباه  

عه انسااني،  های توسا  [. مقايسه شاخص9تنزل داشته است ]
کشاور در   23اقتصادی، محیط زيست، و ناوآوری در میاان   

نشاان   2انداز و نیاز کشاورهای عضاو گاروه مناا      سند چشم
دهاد کاه اياران در دو شااخص ا  و نیاز تولیاد علام،         مي
های يکم تا سوم را کسب کرده است، در حاالي کاه در    رتبه

هاا رتباه مطلاوبي را     ها نسبت به ساير کشاور  ساير شاخص
 (.2و  1[ )نمودار 10نکرده است ] کسب

                                                                                    
1. Human Development Index 

2. MENA 

 

 توسعه و ياقتصاد يها شاخص در 2020 انداز چشم سند در شده نامبرده يکشورها انیم در رانيا رتبه. 1 نمودار
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توسعه و ياقتصاد يها شاخص در MENA يکشورها انیم در رانيا رتبه. 2 نمودار

، روناد تغییارا    3عالوه بر آن بر اساس نمودار شاماره  
ايگاه جهاني ايران از لحاظ کمیت تولیدا  علمي باا روناد   ج

های توسعه، باه جاز    تغییرا  جايگاه کشور از لحاظ شاخص

در مورد شاخص امید به زنادگي، سانخیت و تناساب قابال     
هاای   تواند يکي ديگر از آسایب  قبولي ندارد که اين خود مي

[. 11نظااااام مااااديريت پااااژوهش در کشااااور باشااااد ]

 

 یجهان گاهيجا راتییتغ روند و( پژوهش) یعلم داتیتول تیکم لحاظ از رانيا یجهان گاهيجا راتییتغ روند سهيمقا. 3نمودار 

 توسعه يها شاخص لحاظ از رانيا
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گفتماان روز در حاوزه پاژوهش: کمیات ياا       .2

 کیفیت؟  

هاای   های مجازی، برناماه  ها، کانال اين روزها در رسانه
« نقاد »ي در قالاب  های رسمي، بعض های ملي، جلسه رسانه
ساله گذشته نظاام ماديريت    30های  تالش« نق »شاهد 

باه  »هايي از اين قبیل کاه   پژوهشي کشوريم. طرح موضوع
سنجي موضوعي غیرضروری بارای کشاور    اساسي علم طور

سانجي باه رقابات ناساالم در کشاور منجار        علم»،  «است!
رشد تولیادا  کماي علام کشاور باه خرياد و       »، «شود! مي

علماي   هیئات فشاار باه   « ، «اله منجر شده است!فروش مق
افازايش  »، «سازی منجر شده است برای تولید مقاله به داده

هااای علمااي در کشااور محصااول ضااوابط جديااد در  مقالااه
و بسیاری « ها برای تولید اجباری علم و مقاله است! دانشگاه

هاای    ديگر از اين قبیل اظهارا . برخي آنچناان در فعالیات  
و حتي کسب رتبه برتار جهااني کشاور در حاوزه       تحقیقاتي 

تازند که انگار خیاانتي بازرگ    تولیدا  مستندهای علمي مي
های گذشته طاي شاده    رخ داده است و مسیری که در سال

هاا از   ها و گفتاه   است تمام اشتباه بوده است!. ا ر اين نوشته
و انگیازه    سوی حتي برخي از محافل دانشاگاهي باا آمیازه   

هماراه اسات و در برابار نقاد وضاعیت      « رسازندهانتقاد غی»
های دروني، که در جای خود  موجود و تثکید بر ايجاد انگیزه

سخن درستي اسات، راهکااری بارای تغییار مسایر نشاان       
غیرنفات  »دهند و يا آن را باه تغییار در کال ماديريت      نمي
کند که  گونه القا مي [ و اين9کنند ] کشور موکول مي« بنیان

رفته را بايد از نو ساخت! اين نوع نگرش رويکرد انگار مسیر 
سازد که انگار بايد هر  را به ذهن متبادر مي« جامعه کلنگي»

ايم را خراب کنیم و دوبااره   بار هر آنچه ساخته چند سال يک
های مالي، انسااني    از نو بسازيم که نتیجه آن اتالف سرمايه

 [. 12و علمي کشور است ]
آنچاه گذشاته را بادون عیاب و      در مقابل، گرايشي نیز 

طور که طي  داند و تثکید دارند که اين مسیر همان نقش مي
شده است بايد ادامه يابد و نقش ما در تولید علم جهااني از  

درصد فعلي بیشتر شاود. بناابراين باه افازايش کماي       5/1
هاای   کنند و ساير شاخص مي  تحقیقا  و تولید علمي تثکید 

حقیقا  بر جامعه، ايجااد فنااوری و   کیفي مانند ا رگذاری ت

های کماي از   دهند و ارتقای شاخص نوآوری را کمتر بها مي
گارفتن از   ها در دادگان اسکوپوس و پیشي جمله تعداد مقاله

برداری سیاساي از   ای را هدف پژوهشي و بهره رقبای منطقه
 کنند. اماا چارا   آن را هدف تالش پژوهشي کشور تفسیر مي

کمتر  گذشته دهه سه تولیدا  علمي طي کیفي ارزشیابي به
 است؟ شده توجه و بها داده

 و  منطقاه  در ويژه به رقابت عرصه در گرفتن قرار
 از تواناد  را مي پژوهش عرصه در برتر رتبه کسب
 اينک که کرد قلمداد کشور پژوهش کالن اهداف
مرجعیات  »کساب مقاام   . يام  آن را شااهد  تحقق

تواناد   تي، ميطبق اسناد باالدس« علمي در منطقه
 باياد  به چنین رقابتي منجر شود. در اين صاور  

داشاته   را نیاز  نگارش  ايان  دساتاوردهای  انتظار
 تولیاد  در برتار  یهاا  کشور، رتبه که اينک. باشیم
 چنین که رود مي انتظار است،  کرده کسب را علم
 تحقیقاا   المللاي،  بین علمي ارتباطا  به ای رتبه

 ماراوده  ان،جها  برتار  هاای  دانشاگاه  باا  مشترک
 وياژه  باه  و المللاي  باین  سطح در استاد و دانشجو
 در تحصایل  بارای  المللاي  باین  دانشجويان جذب

 شود؛ منجر ايران برتر های دانشگاه
 از انتظاااری و درک چنااین گذشااته دهااه سااه در 

 در کاه  آنچاه . نداشته اسات  وجود کشور پژوهش
 نسال  دانشاگاه  استحاله بود مطرح پژوهش حوزه

 تحقیق انجام پژوهش، روش موزشآ اول به دوم،
 که حال. وارداتي بوده است علم روخواني به جای
 کساب  را افتخارآفريني رتبه چنین کشور پژوهش

 رفااه  و توساعه  جامعاه،  بار  ا ربخشي است، کرده
 رشاد  نیاز جديد مطرح شده است. به عنوان مردم

 ذهاان در را جدياادی نیاااز پااژوهش در کمااي
 یهاا  پژوهش نجاما به عنوان جامعه فرهیختگان

 و ساوم  نسال  دانشاگاه  سمت به و حرکت کیفي،
 است؛ برانگیخته چهارم

    شايد اين اعتماد به نفس در پژوهشاگران کشاور
تواناد در ماديريت    ماي  آنهاا  که نتیجه تحقیقاا  

جامعه مؤ ر باشد ايجاد نشده است و يا در مقابال  
کنندگان خدما  نیاز هناوز    آن، مديران و مصرف
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اناد کاه بارای     اعتماد نايال نشاده  ای از  به درجه
انتظاار نتاايج تحقیقاا      های خاود چشام   تصمیم

باشند. ا ر اندک تحقیقا  کشاورزی بر کیفیات و  
تواند ناشي از  های آن در حوزه کشاورزی مي پیامد

ارتباط نامطلوب میان بخاش پاژوهش و بخاش    
 [؛13اجرا نیز باشد ]

 ارزيااابي باارای کیفااي یهااا مااالک از برخااي 
دوستدار  محمدی تحقیق در پژوهشي یاه فعالیت
 براباار در کااه پرسشااي [.14اساات ] شااده آورده
 کاه  ايان  اسات  مطارح  کیفي یها مالک گونه اين

 از پیشاگیری  وهاا   ماالک  گوناه  ايان  کردن عیني
 سنجش برای نامربوط و مخرب عوامل ا رگذاری

 کیفاي  ارزياابي  یهاا  چاالش  جملاه  از عوامل آن
 است؛ پژوهشي اقداما 

 رهنااگ مناسااب باارای ارتباااط متقاباال فقاادان ف
دانشگاه و صنعت به مفهاوم عاام خاود، يکاي از     

های موجود برای انجاام تحقیقاا     موانع و چالش
کاربردی و ا ربخشاي مناساب در جامعاه اسات.     
صاانعت وارداتااي، منااافع گروهااي، ارتباطااا  و   

هاای فشاار سیاساي     المللاي، گاروه   های بین البي
سات کاه خاود    هاايي ا  اجتماعي از ديگار چاالش  

تواند مانعي بارای ارتبااط ارگانیاک و متقابال      مي
 [؛15پژوهش با صنعت و مديريت باشد ]

های با کیفیت باال و انجام تحقیقا  با  تولید مقاله
افزار، فناوری و  کیفیت مطلوب خود نیاز به سخت

های باه روز دارد کاه در حاال حاضار      آزمايشگاه
 کشااور ايااران فاقااد آن اساات. تااالش وزار    
بهداشت، درمان و آموزش پزشاکي بارای ايجااد    

هااای جااامع در چنااد دانشااگاه علااوم  آزمايشااگاه
های اخیر در همین راستا است.  پزشکي طي سال

 عناوان  های کشور تحات  تقويت شبکه آزمايشگاه

آزمايشگاه  130بیش از  با عضويت «شاع» شبکه
در وزار  علاوم، تحقیقاا  و   هاا   مرکزی دانشگاه
  نیز با همین نیت انجام پذيرفته فناوری اطالعا

 است.  

 شناسی تحقیقات و فناوري ايران آسیب .3

 مدار پژوهش دولت .3-1

شده در ايران با کشورهای  های انجام از مقايسه پژوهش
ها بیشاتر بار    توان دريافت که در ايران پژوهش پیشرفته مي

درصد بودجاه   60گذاری دولتي استوار است. بیش از  سرمايه
[، در حالي کاه در  16شود ] از منابع دولتي تثمین مي تحقیق

گاذاری صانعت و    کشورهای پیشرفته، پژوهش باا سارمايه  
هاای کااربردی و    شود. تقاضاگر در پژوهش دولت انجام مي

شاود. سااختار     های بنیادی انجاام ماي   گرا در پژوهش عرضه
درصد در مراکز  80نیروی انساني در امريکا و ژاپن بیش از 

هااا،  درصااد در دانشااگاه 80و در ايااران باایش از صاانعتي 
هاا و مراکاز تحقیقااتي دولتاي اسات. در اياران        پژوهشکده

مشتری پژوهش دولت اسات. غالبااً پیوساتگي در موضاوع     
ها وجود ندارد، نیازهای مشتريان در بخش صانعت باا    طرح

[. 17هاا منطباق نیسات ]    توانايي پژوهشاگران در دانشاگاه  
لمي کشاور )باه جاز ماوارد بسایار      های ع بودجه تمام مجله

اناد پرداخات    هاا کاه خاود دولتاي     اندکي( از سوی دانشگاه
شود. دانشگاه با نیاز صنعت و مخاطب خود آشنا نیست و  مي

ندارناد.   آنهاا  برای شناخت اين نیاز ارتباط منسجمي نیز باا 
ها رسالت خود را ارتقای کیفیات صانعت مخاطاب     دانشگاه
الت خاود را تربیات نیروهاای    دانناد و نهايات رسا    خود نمي

داننااد. جااای کااارآفريني و تربیاات نیااروی  متخصااص مااي
کارآفرين مرتبط با صنعت مخاطب خود بسیار خاالي اسات.   

شاود.   اين خأل در حوزه آموزش نیز به شاد  احسااس ماي   
هايي اسات کاه در بهتارين     ها، مقاله حاصل بیشتر پژوهش

رساد   اپ ميهايي با ضريب تث یر باال به چ وضعیت در مجله
ولااي تااث یری در روناادهای توسااعه اقتصااادی، فرهنگااي،  
اجتماعي، و روناد ساالمت آحااد ماردم نادارد. نگارنادگان       

کنند که تولیادا  علماي از نظار خروجاي آ اار       پیشنهاد مي
هاا(،   )مقالاه، شااخص ضاريب تاث یر، اختاراع      1منتشر شاده 
 )پیشگیری و  1)راهکارهای تخصصي(، ا ربخشي 2دستاوردها

 
                                                                                    
1. Out put 

2. Out come 
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مان، ا ر بر آموزش و پژوهش، ماديريت ساالمت( ماورد    در
 ارزيابي قرار گیرد. 

 تقلب در تحقیقات .3-2

از ساوی  « سرقت ادبي»پیوسته خبر  به طوراين روزها 
شود کاه   مي  محافل علمي و اجرايي در کشور شنیده و ديده 
ساازد.   ماي   خود بر اعتبار پژوهشي کشور لطماه جادی وارد   

هاا بار تولیاد     رده را تثکید دانشاگاه گروهي علت تقلب گست
التحصیلي دانشجويان و فشاار اساتادان بار     مقاله برای فارغ

دانشجويان برای تولید مقاله بدون ايفای مسائولیت الزم، و  
دانناد! آناان    يا شرط ارتقاای اساتادان را انتشاار مقالاه ماي     

سو باه رقابات تصانعي در     ها از يک پندارند که اين اقدام مي
هاای   ها و ماشاین  ا و از ديگر سو به تشکیل بنگاهه دانشگاه

های اخالقي و غیراخالقي منجار شاده     تولید مقاله به روش
است. سرقت علمي موضوع غريبي نیست کاه فقاط دامان    

[. اجارای قاانون پیشاگیری از    18کشور ما را گرفته باشاد ] 
تواند نقش بازدارندگي جدی  سرقت ادبي و نظار  بر آن مي

 . 2ايفا کند در سرقت ادبي

 بودجه پژوهش .3-3

نکته مهمي اسات کاه    پژوهشي اعتبارا  به توجهيبي
 گفتااه بااه کااه یبااه طااور شااده اساات، کشااور گريبااانگیر
 رفااتن بااین علمااي، از تولیاادا  افاات نظااران؛ صاااحب
 انگیزگاي  باي  هاا، دانشاگاه  آزمايشاگاهي در  هایزيرساخت

 جايگاااه  تضااعیف نهاياات در و کشااور و نخبگااان محققااان

ه در صاور  اداماه روناد    ک است خطری زنگ  کشور لميع
 ناخاالص  تولیاد  از پاژوهش  افازايش ساهم   موجود و فقدان
را باا   يباالدسات  اساناد  در شده ترسیم اهداف داخلي؛ تحقق

 قاانون  در کاه  باود  نيا ا بار  قرار .چالش مواجه خواهد کرد
 درصاد  3 تا بودجه پژوهش پنجم و چهارم سوم، یها برنامه

 برناماه  قاانون  اسااس  بر. ابدي شيافزا يداخل صناخال دیتول
  شيافازا  درصاد  4 تاا  زانیم نيا است قرار زین توسعه ششم

                                                                                    
1. Impact 

 مصاوب « قانون پیشتیرا و مقابله باا تقلام در تهیاه آ اار علمای     » .2

از ساوا ریاسات جمهاورا باه نهادهااا       96شهریور سال نوزدهم 

 اجرایی ابالغ شده است.

هازار   7بودجه کل پژوهشي کشور  95در سال [. 19] کند دایپ
، 96ساال  از تولید ناخالص داخلي(،  56/0میلیارد تومان ) 680و 
 56و  هزار 10نیز  97( سال 61/0میلیارد تومان ) 180هزار و  9

درصد ساهم   11میلیارد تومان تعیین شده است که از اين میان 
ناژاد عضاو    طباق اظهاار سااداتي     هاای دولتاي اسات.    شرکت

در خصاوص اليحاه    کمیسیون آماوزش و تحقیقاا  مجلاس   
عواملي مانند فقدان اختصاص درآمدهای دولت  97بودجه سال 

ريازی مناساب بارای پاژوهش و      به امر پژوهش، نباود بودجاه  
از اليحاه بودجاه، نگااه شاعاری باه       14وری، حذف جدول فنا

پژوهش و نبود اراده ملي برای توجه به امر پاژوهش و فنااوری   
باه نایم    فقطموجب شده سهم اين حوزه از تولید ناخالص ملي 

  [.20]درصد برسد 
اکنون سهم بودجه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص  هم

 میازان  کنناده نتعیای  هاای شاخص ترينداخلي يکي از مهم
 ياک  از جهاان  هاای کشاور  در عاالي  آموزش کیفي ارتقای
 از هاا کشاور  بندیتقسیم اصلي معیار ديگر طرف از و طرف
ايان  بار اسااس    کاه  نحوی شود، بهمي تلقي پیشرفت، نظر

تاا  5/0 از کمتار   میازان  به تحقیقاتي  اعتبارا  بندی؛تقسیم

ر حال توسعه د هایکشوربه داخلي ناخالص تولید درصد 8/0
ايان ساهم انادک در     [.16]طي سه دهه گذشته بوده است 

توان به انگیزه ماالي بارای انجاام     پژوهش را به سختي مي
گوناه دانسات کاه     علماي آن  هیئات پژوهش برای اعضای 

اين در حالي است که پرداخت  [.13]کند  احساني قلمداد مي
 ئتهی ها به  های پژوهشي پس از ماه الزحمه اندک طرح حق

ناماه   هاای پاياان   شود و يا بعضي هزيناه  علمي پرداخت مي
دانشجويان تکمیلي توسط اساتاد راهنماا تاا تاثمین اعتباار      

چماااق و »شااود. تااثبیر سیاساات  مصااوب آن پرداخاات مااي
از سوی اين نويسنده، دور از انصاف و احتارام باه   « شیريني
اند در  علمي است که با چنین مشقتي توانسته هیئتاعضای 
رتبه پژوهشي کشور تالش کنند. اين موضوع درستي کسب 

است که پژوهش کشور نیاز مانناد سااير ارکاان اقتصاادی      
باه  « بنیان نفت»کشور بر نفت )به تعبیر احساني و همکاران 

اساتوار اسات، لایکن تساری چناین      «( بنیاان  دانش»جای 
هاای کمتار    نگرشي بر پاژوهش باا بودجاه در حاد کشاور     

 اعتبااارا  سااهم [.13]اف اساات يافتااه دور از انصاا توسااعه
از تولید ناخالص داخلي برای کشورهای پیشارفته   تحقیقاتي
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درصاد،   1يافتاه بایش از    درصد، برای کشورهای توساعه  2
درصد و بارای   5/0برای کشورهای در حال توسعه بیشتر از 

 [.16]درصااد اساات  5/0مانااده کمتاار از  کشااورهای عقااب
هاای پژوهشاي باا     تبسیاری اعتقاد دارند کاه انجاام فعالیا   

کیفیت که منجار باه محصاول مشخصاي بشاود و ياا باا        
های زيادی مواجه شود خود نیاز باه بودجاه مطلاوبي     ارجاع

دلیال تخصایص بودجاه کام باه       دارد که در حال حاضر به
 پژوهش در کشور تحقق آن با مشکل مواجه است. 

 باا وجاود  علوم پزشاکي  ، بان علم ايران به گزارش ديده 
ساهم  مرکاز تحقیقااتي،    570دانشاگاه و   63 از برخورداری

ژوهشاي کشاور را باه خاود اختصااص داده اسات.       اندک پ
اختصاص سهم اندک بودجاه پاژوهش باه علاوم پزشاکي      

سات کاه از   ا خالف کشورهای پیشرفته، درحاالي  کشور، بر
های بهداشت و درمان و از سوی ديگر،  سويي کاهش هزينه

باه  قتصااد کشاورها،   افزايش سهم بازار پرسود سالمت در ا
1ای به تحقیقا  علوم پزشکي وابسته است ويژه طور

. 

 ها نامه بازار پایان .3-4

افزايش چشمگیر آماار دانشاجوی کارشناساي ارشاد و     
هاای غیردولتاي و دانشاگاه آزاد، فقادان      دکترا در مؤسساه 

کفايت اين گروه از دانشجويان و کیفیت تحقیقاا  در ايان   
اجباار بارای اراياه مقالاه بارای      ها و از سوی ديگر  مؤسسه

دانشجويان تحصیال  تکمیلاي حتاي بارای ايان گاروه از      
نامه و مقاله  ها به رشد بازار کاذب برای نوشتن پايان مؤسسه

رسد که اين بازار نیز از کیفیات   منجر شده است. به نظر مي
کناد و تاا زمااني کاه کیفیات       عرضه و تقاضا پیاروی ماي  
های آموزش عاالي ارتقاا    ؤسسهدانشجويان و اين گروه از م

پیدا نکنند و يا تعداد دانشجويان تحصیال  تکمیلي کاهش 
نیابد اين بازار به فعالیت خود ادامه دهد. در اينجا شايد نقش 
کنترل سرقت ادبي و اجرای قوانین ابالغي تا حدودی بتواند 

 کننده خود را ايفا کند. نقش پیشگیری
علمي برای تولید يک  تهیئهزار عضو  68آيا انتظار از  

علماي   هیئات مقاله در سال انتظار نابه جايي اسات؟ آياا از   
رود که برای خود حوزه پژوهشي معیني  دانشگاه نبايد انتظار 

                                                                                    
1. http://nimad.ac.ir (1395/10/25) 

فاياده خاودداری    تعريف و از انجام تحقیقا  پراکناده و باي  
علماي   هیئات جاايي اسات کاه عضاو      کند؟ آيا انتظار ناباه 

های مستقل خود را با هادف   ژهای يا پرو نامه تحقیقا  پايان
برای ا رگاذاری  « مرزهای دانش»يا « پاسخ به نیاز جامعه»

بر جامعه يا استفاده از نتايج آن در تدريس خاود و آماوزش   
مطالب نوين به فراگیران هدايت کند؟ چند پیشانهاد بارای   

 های پژوهشي:  ارتقای کیفیت فعالیت

 سنجي؛ افزايش دانش علم 

  ط باا مخاطاب و صانعت در    ارتقای مهار  ارتباا
 ها؛  دانشگاه

 کردن اين اصل که ارتقای استادان وابساته   لحاظ
با صنعت به جهت تثمین بخشي از  آنها به ارتباط

 بودجه پژوهشي در ارتباط با صنعت باشد؛
 ها؛ خودگردان کردن مجله خودگردان يا نیمه 
 کااردن دفتاار بررسااي تقلااب در تحقیااق در  داياار

  یشتر؛ها و نظار  ب دانشگاه
 در جامعه؛ ها ارزشیابي ا ربخشي پژوهش 

 هاای   شاده باا اولويات    های انجام انطباق پژوهش
 جامعه. شده با نیازهای  پژوهشي اعالم

 تقویت فعالیت فناوری در حوزه سالمت .3-5

ماورد   890بنیاان،   شرکت دانش 3338در حال حاضر از 
شارکت، محصاول    250آن مربوط به حوزه سالمت اسات.  

شااود. وجااود چنااین   مااورد آن صااادر مااي  70 دارد کااه
هايي در حوزه سالمت که فعالیت عمده آن حادود   زيرساخت

هاايي   چهار سال است آغاز شده است، توسعه چنین فعالیات 
دهد. در وزار  علوم شش پارک فناوری  را در آينده نويد مي

بنیاان مساتقر    شرکت دانش 1000مرکز رشد و  30جديد با 
هازار میلیاارد    3گاردش ماالي بایش از    در دولت يازدهم با 

هزار  30میلیون دالر و ايجاد  120تومان و صادرا  بیش از 
هزار محصول تجاری عرضه شده است. باا   3شغل پايدار با 

میلیارد توماني در مراکز فناوری گردش  100گذاری  سرمايه
هزار میلیارد توماني ايجاد شده است. چنین رشادی   2مالي 
های ايراني تحقق يافتاه   ه بهبود کیفي مقالهتواند در ساي مي

برابار، ساهم    5/1های ايراناي   های مقاله باشد )میزان ارجاع
درصاد، تعاداد    32درصاد باه    27های چاارک اول از   مقاله

http://nimad.ac.ir/
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برابر افزايش يافته است(. ايان   5/3ها يک درصد برتر  مقاله
تحوال  را بايد در تحول کیفي پژوهش در اياران باه فاال    

و آن را بار خاالف مناابعي کاه آن را نااچیز و       نیک گرفت
[. لیکن افزايش توجاه و  6پندارند تقويت کرد ] اهمیت مي بي

تواناد باه ارتقاای ساهم      هاا ماي   گونه فعالیت حمايت از اين
بنیان در تولید ناخالص کشور بیانجامد که  های دانش شرکت

درصد است. تقويت مراکز رشاد و   5/0در حال حاضر حدود 
تواناد   های تحقیقاتي معطوف به نیاز بازار مي طرح حمايت از

 چنین دستاوردهايي داشته باشد.

علمتی و   هیئتت  تحول در نظام ارزشتیابی اعاتای    .3-6

 فعالیت پژوهشی 

 30طرح و نقد روند فعالیات پژوهشاي در کشاور طاي     
هاا از ساوی    هاا و گازارش   هاا، مقالاه   سال گذشته در رسانه

جود اسناد باالدساتي کشاور،   انديشمندان و محافل علمي، و
هاای الزم بارای ارزشایابي     هاا و داده  در دسترس بودن آمار

هاای پژوهشاي کشاور، زمیناه را بارای نقاد نظاام         فعالیت
های تحقیقاتي کشاور فاراهم کارده اسات.      مديريت فعالیت

هاای   ای از پاژوهش  منصوريان در خصاوص بخاش عماده   
و موجاه  صور  اين آ ار، معقول، منطقاي  »گويد  کشور مي

کنند در عمل سودمند نیست؛ مثل  است، اما آنچه عرضه مي
نواز است اماا   غذای بسیار خوش آب و رنگي که بسیار چشم

[. داوری اردکااني باا   21« ]کناد  ای را سیر نمي هیه گرسنه
های علمي  فعالیت»دارد:  استفاده از استفهام انکاری بیان مي

يان ماا چاه   و پژوهشي دانشمندان، پژوهشگران و دانشاجو 
[. گلشااني در خصااوص 22« ]نشاایند؟ هنگااام بااه بااار مااي

کناد:   های فزاينده کشور بیان ماي  ا ربخشي پژوهش و مقاله
نويسي يا بايد در تولید علم و نوآوری ا ر داشته باشاد   مقاله»

و مرزهای دانش را جلو ببرد يا در رفع نیازهای جامعه ماؤ ر  
تاي عماومي در   باشد. در حال حاضر هیه کدام نیست و غفل

 [.  23« ]اين زمینه حاکم است
باودن   امروزه دغدغه اصلي، حصول اطمینان از ا ربخش

ها و برونادادهای علماي کشاور اسات. باه نقال از        پژوهش
بودن به معنای آن است کاه  « تث یرمدار»احساني و ديگران 

داده شده « ها میزان ا ربخشي پژوهش»بیشترين اهمیت به 
انداز  حوزه پژوهش با نگاه به چشم های گیری است و تصمیم

معااون  [. بنا به گفته 24، 6دستیابي به تث یر صور  پذيرد ]
 فقاط  حاضار  حاال  در» بهداشت ار تحقیقا  و فناوری وز

در  .مؤ رند بسیارسالمت ارتقای برای  ها پژوهشدرصد  10
باودن و   کاربردی»اسناد باالدستي پژوهش کشور بر مسئله 

تثکید زياادی شاده اسات و    « کشور های ا ربخشي پژوهش
هاای ناوين و    بیان شده دستیابي به توسعه علوم و فنااوری 

های نسبي کشور  ها و نیازها و مزيت نافع، متناسب با اولويت
در نهادهاای مختلاف آموزشاي،     آنها کارگیری و انتشار و به

[. 6صنعتي و خدماتي از ضروريا  تحقیقاتي کشاور اسات ]  
هشاي کشاور و تحقاق کاارآفريني و     برای اصالح روند پژو

های نسل سوم طبیعي است  حرکت به سمت تحقق دانشگاه
رو شاوند کاه در تحقیاق     هايي روباه  ها با چالش که دانشگاه

 [. 15نديرخانلو به موارد مهم آن اشاره شده است ]
ا ربخشااي و يااا تااث یرا  ناشااي از پااژوهش در علاام را 

مشارکت در توسعه  توان از دو بعد بررسي کرد. مورد اول مي
گساترش  »تر  سازی يک رشته علمي يا به بیان ساده و غني

 -تاث یرا  بیروناي اجتمااعي   »و ديگاری  « مرزهای داناش 
که فراتر از محیط علم و دانشگاه است و به رفع « اقتصادی

[. طي 26، 25، 23شود ] مشکال  و بهبود جامعه مربوط مي
ان نشار،  دهه گذشته شااهد عالقاه فزايناده باه درک میاز     

هااای  هااای پژوهشااي در حااوزه کاااربرد، و ا رگااذاری يافتااه
نموناه، در نظاام ناوين     باه عناوان  ايام.   غیردانشگاهي بوده

هاای آماوزش عاالي     ارزيابي کیفیات پاژوهش در مؤسساه   
بريتانیااا، چااارچوب تعااالي پااژوهش، ضاامن حااذف برخااي  

نگر، تث یر پژوهش باه ايان نحاو تعرياف      های کمي شاخص
ا رگذاری، تغییر يا منفعت برای اقتصااد،   شده است: هرگونه

جامعه، فرهنگ، سیاست يا خدما  عمومي، سالمت، محیط 
زيست يا کیفیت زندگي به شرط آنکه فراتر از محیط علمي 

بودن به  [. در عرصه پژوهش، تث یرگرا27و دانشگاهي باشد ]
میازان ا ربخشاي   »معنای آن است که بیشترين اهمیت به 

معطاوف شاده و   « پیشبرد اهداف توساعه فرايند پژوهش در 
انداز دستیابي به تث یر صور   ها با نگاه به چشم گیری تصمیم

[. بنابراين با گذشات زماان، ايان کااربرد     3پذيرفته باشند ]
هاايي اسات کاه هرچاه      اجتماعي دانش حاصل از پاژوهش 
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هاگس  [. چنانکه در مدل 28گیرد ] بیشتر مورد توجه قرار مي
ارزيابي تث یرا  پژوهش و تاث یرا  نهاايي    ، برای1و مارتین

مشاخص، ارتقاای ساطح     باه طاور  مورد انتظار از پژوهش، 
توسعه جامعه عنوان شده است. بردارهای متقاطع اين مادل  
                                                                                    
1. Haghes and Martin 

گذشت زمان، ا رگذاری ساير عوامل،  گويای آن است که با 
دادن تغییراتي مشخص به پژوهشاي   افزايش و امکان نسبت

رود که  ر اساس اين مدل، انتظار مييابد. ب خاص کاهش مي
هاا، مرحلاه    ساال از اجارای پاژوهش    12الاي   7با گذشت 
[.29( ]1بر توسعه جامعاه آغااز شاود )شاکل     آنها ا رگذاری

 
(2012 ن،یمارت و هاگس) پژوهش راتیثأت یابيارز مدل. 1 شکل

های مفهومي و با توجه به ماواردی کاه    بر اساس مدل
ن در کدام مرحله از اين فرايناد  مطرح شد کشور ايران اکنو

قرار دارد و در کادام مرحلاه از فرايناد نیازمناد باازنگری و      
سازی است؟ چرخه علم شامل فراگیاری علام، تولیاد     بهینه

کارگیری علم است. بساتر   علم، ترويج علم، انتشار علم و به
اساسي پژوهش در کشاور، راهبردهاای پژوهشاي کاالن و     

هاا بار    ا است که باياد برناماه  ه ها و مثموريت سپس سیاست
تادوين شاود. موضاوع مهام ايان اسات کااه        آنهاا  اسااس 
، 2«خروجااي»هااای پژوهشااي بايااد در سااه حیطااه   يافتااه

مورد ارزشیابي قرار گیارد. از   4«ا ر و پیامد»، و 3«دستاورد»
داد پژوهش  اين نکته نیز نبايد غافل شد که در مرحله درون

ي تخصیص داده شده به کشور نیاز دارد که میزان منابع مال
 (.2)شکل  [ 17بیش از يک درصد افزايش يابد ]

 
                                                                                    
2. Output 

3. Outcome 

4. Impact 

 
 یپزشک علوم يها پژوهش یمفهوم ساختار. 2 شکل

 داددرون

(Input) 

 فرایند

(Process) 

 دادبرون

(Output) 

 دستاورد

(Outcome) 

 ا ربیشی

(Impact) 

 منابع انسانی

 گذاراهسرمای

 هزینه، ساختار، برنامه

 بندا جهت

 آ ار منتشر شده

 شدهاختراعات  بت

 اراده راهکارهاا تیصصی

 هاا تحقیقاتیهاا حاصل از طرحیافته

 حفظ، تأمین و ارتقاا سالمت
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 یهاا  فعالیات  ا ربخشاي  تعیاین  بارای  که است مناسب
 و تحقیقاااتي مراکااز و علمااي هیئاات  پژوهشااي و آموزشااي
 :شود گرفته نظر در زير موارد دانشگاهي
 در تحااول و تغییاار در علمااي فعالیاات ا ربخشااي 

  مديريت؛ سیستم

 شواهد؛ بر مبتني مديريت در ا رگذاری 

 یهااا فعالیاات در علمااي هیئاات  عضااو شاارکت 
هاای   ساازمان  انادازی  راه مانناد  ا رگذار اجتماعي

 و محلاي  نیازهاای  تاثمین  در مشارکت نهاد، مردم
 ملي؛

 تغییار  در ماؤ ر  پژوهشاي  هاای  مقاله نشر و چاپ 
 درماني؛ و تيبهداش خدما  سیستم مديريت

 ؛ها سیستم و خدما  بهبود در عملي مشارکت 

 معضااال  حاال در اجرايااي و علمااي مشااارکت 
 استاني. و ای منطقه

 گیري نتیجه .4

در نتیجه رشد فزاينده پژوهش ايران )افزايش تولیادا   
علمي( طي سه دهه اخیر، با وجود رشد شاگرف در کمیات   

لایکن ا ار    تولیدا  علمي و کسب رتبه افتخارآفرين کشور،

ايم. اين نتیجه  های توسعه شاهد نبوده مطلوبي را بر شاخص
در شرايطي حاصل شده است که بودجاه پژوهشاي کشاور    

درصد تولید ناخالص داخلي بوده است که خاود   5/0کمتر از 
حاکي از اين است کاه ماديريت پاژوهش کشاور در حاوزه      

ه های علمي عملکرد بسیار مطلوبي داشت تولیدا  کمي مقاله
ای اياران   رتبه 70سال اخیر، با وجود ارتقای  30است. طي 

های  از لحاظ کمیت پژوهش، جايگاه کشور از لحاظ شاخص
کلي تنازل يافتاه اسات و تث یرگاذاری ايان       به طورتوسعه 
ها در گسترش مرزهاای داناش انادک و کیفیات و      پژوهش

بسیار ضاعیف ارزياابي شاده اسات.      آنها قابلیت تث یرگذاری
هااای مااورد نیاااز در راسااتای فناااوری و    اختارايجاااد ساا 
ساااازی تحقیقاااا  در ماااديريت علماااي نهااااد  تجااااری
جمهااوری، در وزار  علااوم و بهداشاات، رشاااد     رياساات 
هاای   هاای فنااوری زمیناه    بنیان و پاارک  های دانش شرکت

مناسبي برای تغییر پارادايم و نظام مديريت پژوهشي کشاور  
مسائله نیازمناد   تار ايان    فراهم کرده است. واکاوی عمیاق 

تر هام از ديادگاه و نگارش     های کاربردی گسترده پژوهش
مااديران عااالي نظااام تحقیقاااتي کشااور و هاام نگاارش    

 پژوهشگران خواهد بود. 
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Abstract 

Over the past three decades of research, despite the success of scientific quantitative production, their 

quality has not improved in terms of developing the knowledge boundaries and the effectiveness of 

research results in the country's development indicators. As the article production increased, why did 

not pay attention to the quality of articles? And simultaneously, why the value of the effectiveness of 

produced science on the society did not take into consideration? These questions and the other ones of 

this kind are the cases that the writers will review. In the meantime, whether the country's past 

research can be criticized, or whether it can be violated, and whether in the three decades of research 

the country has been affected by the effectiveness of scientific production in the development of the 

country and the system of research management in the country. The purpose of this research is to 

investigate the three decades of research in the country, to examine two different perspectives from 

discourse of the day in the field of research and pathology of the field of research, and finally to 

present various strategies that can pave the way. It is obvious that the general survey of quantitative 

and qualitative paradigms shows that Iran's research in extending the knowledge boundaries has little 

effect on the development of society. Therefore, the existing capacities of research of the country 

create the expectation that along with increasing the financial support for research, while maintaining 

the growth of scientific papers numbers, the research system of the country will be managed in a way 

that will contribute to the quality of the articles as well as to promote the development indicators of 

society that it’s buds have grown over the last few years. Creating the required structures for 

technology and commercialization of research has provided the appropriate fields to change the 

paradigm and the research management system of the country. A deeper analysis of this issue will 

require more extensive applied research from both the views and attitudes of the top executives of the 

research system of the country and the researchers' attitudes. 

Keywords: Scientific Production, Development, Quantity, Quality, Research Effectiveness,  

University, Industry. 
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