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 چکیده

 تکمیلی، تحصیالتن دانشجویا عوامل انگیزشی و اجتماعی بررسی مقاله این هدف

المللی )آی. اس. بین قاالتاز نگارش م ایران، علمی اجتماع کنشگران از بخشی عنوان به

 به ورود برای الزم ایزمینه دانش ساختن فراهم هدف با نظری بخش در. آی( است

مدل کارکردی، مدل  شناسی علم ازجمله های رایج در جامعه دیدگاه تحقیق میدان

 ایم. روش گرایی اجتماعی و مدل میدانی علم را مرور کرده مبادله، مدل برساخت

 براساس نظریۀ معنایی، ساحت به ورود ساختن امکان وجه به لزوم فراهمنیز با ت پژوهش

 ارشد کارشناسی دانشجویان از تن 71 با تحقیق این در. تدوین شده است مبنایی

 این. آمد عمل به عمیق مصاحبۀ تهران دانشگاه مهندسی و پایه علوم های رشته

 مقوالت این از تحلیلی روایت نهایت در مرحله کدگذاری شدند و سه طی هامصاحبه

 دربارۀ تحلیلی -توصیفی روایتی واقع در که تحلیل، این اصلی خط. شد استنباط

 ترتیب به مقوله چهار این. است ایهسته مقولۀ چهار است، شامل تحقیق موضوع

 شروع ایزمینه شرط عنوان به «دانشگاه دربارۀ پیشین فرهنگی ذهنیت»اند از  عبارت

 ساختاری عوامل عنوان به «عالی آموزش نظام وضعیت»و  «تماعیوضعیت اج» فرایند،

 برای راهبردی دانشجویان هایکنش»مقولۀ  و سرانجام دانشجویان مؤثر در راهبردهای
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 تولید رشد»تحلیلی  مقولۀ پژوهش به سرانجام. «خاص با اوضاع و برخورد کنترل، اداره

پژوهش  نتیجۀ. یابد می دست فرآیند این ناخواستۀ پیامد مثابۀ به« المللی بین مقاالت

شوند و در برخورد با  می دانشگاه وارد آرمانی نگاه عمدتاً با دهد دانشجویان نشان می

که با انتظارات ذهنی آنان  های دانشگاه و جامعه، و محدودیت نامساعد وضعیت

شود. آنان در چنین ها تقویت می در آن تحصیلی سازگاری ندارد، انگیزۀ مهاجرت

خود  برای تحقق راهبرد کننده تسهیل ایرا وسیله المللی بین مقاالت وقعیتی نگارشم

توان  ترتیب، بخشی از افزایش سهم ایران در تولید دانش جهانی را می یابند. بدین می

های راهبردی دانشجویان برای تدارک مقدمات مهاجرت از کشور  انگیزه ناخواستۀ پیامد

  قلمداد کرد.

 تولیــد آی، اس. آی. مقــاالت علمــی، رشــد علــم، شناســی جامعــه :کلیاادی واژگااان

 .عالی، مهاجرت علمی آموزش نظام دانشگاه، دربارۀ فرهنگی ذهنیت علم،

 مقدمه

 در که است اول دست ازطریق تحقیقات های علمی ها و نظریه یافته تولید معنای به علم تولید

ـ پژوهشی  و سپس در مجالت علمیشود  ارزیابی می علمی مقالۀ شکل به المللی بین سطح

رسانی و برقراری ارتباطات علمی بین دانشگاهیان و پژوهشگران  ترین ابزار اطالع مثابۀ مهم به

 کشورها علمی پایگاه های سنجش در این معنا یکی از شاخص علم شود. تولید منتشر می

 ای ه فزایند رشد ایران در علمی تولیدات و هافعالیت نهادها، اخیر دهۀ سه آید. طی شمار می به

 دانشجویان، پذیرش افزایش دانشگاهی، واحدهای گسترش به توانمی جمله از که اند داشته

 دانشجویی های پژوهش با مرتبط های فعالیت افزایش و تکمیلی، تحصیالت های دوره در ویژه به

 تولیدات زایشاف جنگ، همواره از پس های سال در عالی آموزش گسترش کنار در. کرد اشاره

 این مجموعۀ به توجه با .است بوده کشور گذاران سیاست و علمی منظور نظر جامعۀ نیز علمی

 در مقاالت انتشار شاخص به توجه با ایران علمی تولیدات میزان اخیر هایسال در اوضاع،

 رشد بر مبنی متعددی هایگزارش امروزه و است داشته چشمگیری افزایش المللی بین مجالت

بسیاری از نویسندگان داخلی و خارجی، رشد تولید دانش در کشور  .یابد می انتشار کشور علمی

 ماتریس مؤسسۀ از آرکمبالت دانند. اریک ریزی متمرکز می گذاری و برنامه را حاصل سیاست

 مقاالت تعداد برابرشدن یازده اخیر، سال 33 در ایران علمی تولیدات رشد با تحلیل روند 1علم،

برای  ایرانی دانشمندان را به عوامل جغرافیای سیاسی از جمله بسیج (1)نمودار  المللی بین

________________________________________________________ 
1  Science matrix  
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دهد. نویسندگان  نسبت می عراق با های مرتبط با نیازهای نظامی ایران پس از جنگ پژوهش

 حاصل را رشد این تأکید دارند و متمرکز ریزیگذاران و برنامه ایرانی نیز بر نقش سیاست

 1دانند. مسئوالن می «تشویقی هایسیاست» یا« انسانی منابع به ایسرمایه گاهن» ،«خودباوری»

 اتکا بر و شناختیانتقادی نظریات موجود با اتخاذ رویکردی جامعه مقاله ارزیابی این هدف

 علم رشد و افول شناختی، عوامل ذهنی و عینی در های میدانی است. برمبنای نگاه جامعه یافته

. بنابراین پدیدۀ رشد تعداد مقاالت (1322 ؛ گلوور و همکاران،1321راد،  عیقان)تأثیرگذارند 

های  رسد با وجود سیاست ریزی دولتی تلقی کرد. به نظر می توان صرفاً برنامه المللی را نمی بین

المللی از انگیزش کسب برخی مزایای  ریزی گسترده انگیزۀ نگارش مقاالت بین تشویقی و برنامه

ای  های تولید دانش در ذهن کنشگران علمی به پدیده رود و فعالیت نی فراتر میمالی و سازما

المللی را باید  بین مقاالت تولید چشمگیر ترتیب رشد شود. بدین معنادار و بااهمیت تبدیل می

های فرهنگی آن بود و  ای اجتماعی قلمداد کرد و در پی یافتن کارکرد اجتماعی و داللت پدیده

 واقعیت این سازندگان عنوان را، به علمی مقاالت مولدان هایانگیزه و ذهنی انیبه طور خاص مع

 اجتماعی، بررسی و ارزیابی کرد. 

 
 گذشته دهۀ سه طي ایران علمي رشد .2 نمودار

 

 
 

 

 

________________________________________________________ 
 نگاه کنید به اظهار نظر دو تن از مسئوالن سابق و کنونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در منابع زیر:  . 1

http://www.aftabnews.ir/vdceon8zvjh87ei.b9bj.html 
http://www.hamshahrionline.ir/news-15349.aspx

http://www.aftabnews.ir/vdceon8zvjh87ei.b9bj.html
http://www.hamshahrionline.ir/news-15349.aspxدکترجعفرتوفیقی،عضوهیئت
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 حاضر پژوهش هدف تکمیلی تحصیالت تولید دانش در کشور، دانشجویان کنشگران میان از

در بین تعدادی از ( 1322) همکاران و رادقانعی پژوهش به جهتو با زیرا دادند، تشکیل را

توان  را می دانشجویان با مشترک استادان مقاالت ومهندسی، تولید پژوهشگران علوم پایه و فنی

 مقاالت شمار مزبور تحقیق نتایج اساس بر .محسوب کرد ایران در علم تولید اصلی الگوی

 وریبهره میزان و است باالتر همه از تکمیلی یالتتحص دورۀ دانشجویان با استادان مشترک

  (.1 جدول)دارد  قرار خود درجۀ باالترین در نیز مقاالت این نویسندگان

 
 (2978 همکاران، و رادقانعي) ایران در الگوهای تولید علم .2 جدول                  

 فردی میانگین نویسنده تعداد تعداد مقاله تولید الگوی

 1453 51 52 فردی

 3485 83 733 ایراني همکار با مشترک

 1483 31 51 خارجي همکار با مشترک

 5415 51 781 دانشجویان با مشترک

 

 و هاانگیزه بررسی ،«ایران در علم تولید اصلی الگوی» حاضر، با درنظرگرفتن هدف پژوهش

پدیدۀ  باید بتهال. است المللیبین مقاالت تولید در تکمیلی تحصیالت دانشجویان ذهنیت

 که باشد نیز استادان راهبردی سازوکارهای و هاانگیزش تأثیر تحت ازدیگرسو مقاالت تولید

 میان در. نبوده است مطالعه این اهداف جزء و دارد مستقل پژوهشی به نیاز آن بررسی

ها در این  محدود شده است، زیرا آن ارشد کارشناسی مطالعه به دانشجویان نیز دانشجویان

شوند و ازسوی دیگر نیز امکان  نویسی مواجه می طور جدی با مقاله بار به مقطع برای اولین

 ادامۀ تحصیل در مقطع دکتری را دارند.

های متعددی دربارۀ عوامل و  دهد پژوهش بررسی پیشینۀ تجربی مطالعه نشان می

نژاد،  نهای تولید دانش در بین اعضای هیئت علمی صورت گرفته است )هاشمیا انگیزه

؛ کورکی و 1321؛ طالبی، 1321پور،  راد و قاضی قانعی ؛1322 ،صالحی و ابراهیمی؛ 1328

؛ جنیدی 1325؛ گدازگر و علیزادۀ اقدم، 1325طلب و میرحسینی،  ؛ قائمی1325همکاران، 

؛ اسکروجی و 1322؛ محجوب و همکاران، 1328، محمدی ؛1325زاده و همکاران،  شریعت

کریمیان و همکاران، ؛ 1353راد و خسروخاور،  قانعی؛ 1325ظمی، اع؛ 1322همکاران، 

 های در فعالیت دانشجویان مشارکت بر های مؤثر و انگیزه ( ولی درخصوص عوامل1353

ها نیز با غفلت  . اغلب این پژوهشعلم مطالعات اندکی صورت گرفته است و تولید پژوهشی
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، و فضای هنجاری آموزش بر عملکردساختار اجتماعی از عوامل ذهنی بیشتر بر تأثیر 

پور،  اند )رفیع تأکید کردهخالقیت و مشارکت علمی دانشجویان   انگیزش، ،خوداثربخشی

 ؛1323؛ قاضی طباطبایی و مرجایی، 1322؛ ودادهیر، 1323؛ زمانی و عظیمی، 1321

بین تمایل دانشجویان به ادامۀ تحصیل و تمایل به تولید دانش  (1325 ،راد قانعی

 مبستگی مثبت پیدا کرده است.ه

با توجه به فقدان پژوهش روشمند دربارۀ رابطۀ بین گرایش به ادامۀ تحصیل 

المللی، این پژوهش  دانشجویان در خارج از کشور و تمایل آنان به نگارش مقاالت بین

دانشجویان تحصیالت  هایانگیزه و اجتماعی هایزمینهکوشد با مطالعۀ مجموعه  می

 وضعیت به اتوجهاین موضوع را نیز بررسی کند. ب المللی، بین مقاالت چاپ یتکمیلی برا

 و اندیشیدن جهان دانشگاهیان، زیست وضعیت و ایران جامعۀ اجتماعی –تاریخی خاص

 جامعۀ کنشگران نیازهای و مشکالت ها،دغدغه ها،انگیزه ها، ذهنیت درباب تفحص

 تحقیق این مسئلۀ خاص ر است. ویژگیاز اهمیت و اولویت بیشتری برخوردا دانشجویی

 در آنچه به توجه با .است آنان هایانگیزه درنظرگرفتن و پژوهان دانش ذهنی عرصۀ به ورود

 :کرد بیان گونهاین توانمی را تحقیق اصلی سؤاالت شد، بیان مسئله طرح

  مقـــاالت تولیـــد هــای دانشـــجویان تحصـــیالت تکمیلــی در  انگیـــزه و ذهنیــت 

 اند؟ امالمللی کد بین

 دانشــجویان  ذهنــی در تکــوین شــرایط فرهنگــی و اجتمــاعی عینــی کــدام عوامــل

 تأثیرگذارند؟

 

 ینظر های زمینه پیش

 شناسی علم ازجمله های رایج در جامعه دیدگاه موضوع خاص جنبۀ در این بخش باتوجه به

گرایی اجتماعی و مدل میدانی علم مرور  مدل کارکردی، مدل مبادله، مدل برساخت

ای الزم برای بهبود فرایندهای  شوند. هدف این بررسی دستیابی به دانش زمینه می

ها از مبنایشان در میدان پژوهش است.  ها بدون جداساختن آنو تفسیر داده گردآوری

 کم در پدیده، دست به مربوط مفاهیم با این نگاه همراه است که همۀ کیفی انجام تحقیق

 اند، هنوزشده مشخص اگر اند یا نشده مشخص هنوز خاص تحت مطالعه، جامعۀ یا مکان

اند نیافته کافی رشد مفهومی نظر از یا اندنشده درک خوبی به یا مفاهیم بین روابط

ترتیب، بررسی نظری در این بخش با  بدین (.1322 فلیک، ؛1322 استروس و کوربین،)

است. پس از  برای درک موضوع تحقیق در وضعیت خاص« حساسیت نظری»هدف ایجاد 
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الگوی »های مزبور در  های نظری مدل ترین داللت شناسی علم، مهم های جامعه مرور مدل

شوند. پژوهش حاضر با هدف آزمون این الگوی  بندی می جمع« بخش مفهومی حساسیت

های استقرائی برآمده از آن سرانجام در مقایسه با دیدگاه  شود، ولی یافته مفهومی انجام نمی

های نظری رایج  تواند میزان سازگاری نظریۀ برآمده از میدان مطالعه را با دریافت مزبور می

 های تولید دانش روشن سازد. از علل و انگیزه

 

 مدل کارکردی علم

یا هنجارهای عمل « اخالقیات علم»تولید دانش از  رابرت مرتوندر رویکرد کارکردگرایانۀ 

طالعات خود هفت هنجار اصلی را بررسی پذیرد. او در م در اجتماعات علمی تأثیر می

و  8تواضع 5،نوآوری 1یافته، شک سازمان 3طرفی، بی 7گرایی، اشتراک 1گرایی، کند: عام می

2شناختن رسمیت به
 (.1523؛ 1583؛ 1517)مرتون،  

نژاد، جنسیت، ملّیت و  باید بدون توجه بهعلمی های  یافتهگرایی  براساس هنجار عام

 د.شودانشمندان دیگر ارزیابی  وسیلۀ بهمعیارهای عینی و عمومی براساس محقق و مذهب 

دستاوردهای علمی برمبنای گرایی نیز به مالکیت بشری داشتن اشاره دارد.  اشتراک

به فرد خاص و بنابراین های دانشمندان ملل گوناگون در طول تاریخ رشد کرده است  یافته

باید بدون کتمان و های علمی  نتایج فعالیت . بنابرایندای تعلق ندار یا گروه و ملیت ویژه

باید مسائل  دانشمند ،طرفی علمی بیبراساس هنجار  در اختیار همگان قرار گیرند.رازداری 

طرفی علمی  بی و فقط به فکر حقیقت علمی باشد. ندو منافع فردی خود را فراموش ک

یافته نیز از  زمانهنجار شک ساشود علم کاذب در اجتماع علمی ریشه نگیرد.  باعث می

 شود نتایج تحقیقات پیوسته باعث می کند که حکایت می بودن بنیادین دانشمندان شکاک

و با دیدی منتقدانه و بدون دخالت معیارهای فردی  ارزیابی شودسایر دانشمندان وسیلۀ  به

نش هنجار نوآوری بر تولید دافعالیت علمی است. اساسی هر انتقادپذیری جزء گردد.ارزیابی 

زیرا پیشرفت  ،ی برخوردار استیدر اجتماع علمی خالقیت از اهمیت باالاصیل داللت دارد. 

________________________________________________________ 
1. Universalism 

2. Communalism 

3. Disinterestedness 

4. Organized scepticism 

5. Originality 

6. Humility 

7. Recognition 



 المللي علمي بین مقاالت نگارش در تکمیلي تحصیالت دانشجویان بردیهای راه کنش و هاانگیزش

181 

 

گیرد. بنابراین دانشمندان باید نوآوری و  ها صورت می گونه نوآوری علم تنها ازطریق این

ها اصالت  ند و نهاد علم نیز برمبنای این نوآوریرا در دستور کار قرار دهتولید نتایج جدید 

. میل به گذارد می احترام آنان شناسد و به را به رسمیت می انهای پژوهشگر یتفعال

 .نامد را فروتنی می شود که مرتون آن بازشناسی ازطریق هنجار دیگری تعدیل می

و  علمی فعالیت تغییر درحال نسبی سطوح جامعه در دانشمند نقش کتاب در دیوید بن

 ایاالت باالخره و آلمان فرانسه، به انگلستان از ترتیب را به جهانی علم کانون مهاجرت

 استقرار» متغیر دو او در تبیین خود بر. کند صنعتی تبیین می بزرگ ملل متحده میان

 شرط عنوان ها و عالیق اجتماعی مردم به تغییر ارزش حال برحسب منظومۀ در« علمی نقش

 تغیر اخیر بر بازاریابیتأکید دارد؛ م« گیری سازمان کار علمی شکل»اولیه و سپس متغیر 

(. 81: 1323)توکل،  گذارد کارآیی تأثیر می نوآوری و ترغیب و پژوهش محصوالت

های علمی و برقراری رابطۀ بین علم و جامعه  شدن مشروعیت برای نقش ترتیب، فراهم بدین

شدن علم را در سطح جامعه و  و به عبارت دیگر پاسخگویی به نیازهای بازار شروط نهادینه

 (.13: 1328 پور، ر.ک شارع)کند  قبولیت آن را در سطح عمومی فراهم میم

 

 مدل مبادله و بازار دروني علم

همانند یک بازار و یک نظام مبادله است که در نظام اجتماعی علم  (1588)ر استوربه نظر 

هـای علمـی خـویش     دستاوردها و یافتـه ۀ های گوناگون به مبادل آن افراد مختلف با توانایی

نیـز   (1585هاگسـتروم ) بـه نظـر    .شـوند  شـناخته مـی   «رسمیت به»پردازند و درمقابل  می

. شـود  حفـظ مـی   1اجتماع علمی مانند سـایر اجتماعـات هنجـاری ازطریـق مبادلـۀ هـدایا      

ها و آثار پژوهشی به اجتمـاع علمـی عرضـه     دانشمندان اطالعات را به صورت مقاالت، ایده

پذیری دانشمندانی را  ند. تجربۀ جامعهشو میو شناسایی کنند و در عوض تصدیق، تأیید  می

و به احترام و تأیید همکاران خـود نیـاز    ندهای علم متعهد کند که قویاً به ارزش تربیت می

را منعطـف   حـال آن  دارند. پاداش شناسایی برای اطالعات، این التـزام را تقویـت و درعـین   

که اجتماع علمی ارزشمند شود  اعطا مییی ها سازد. پاداش شناسایی برای انواع مشارکت می

کنـد.   اسـتفاده مـی   7دادن کند. هاگستروم برای توضیح نظریۀ خود از مفهوم هدیه تلقی می

تلقـی   هـا در پیشـرفت علـم    مشارکت و سـهم آن  کهمقاالت دانشمندان در مجالت علمی، 

________________________________________________________ 
1. Gift–based exchange 

2. Gift-giving 
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دادن یکـی از   هشود. هدی ، در واقع بدون دریافت دستمزد به اجتماع علمی هدیه میشود می

های متمکن و دولت بـرای   های اساسی تخصیص منابع به علم است و افراد یا سازمان شیوه

 یدهنـد. در اینجـا پـول پایگـاه     اختصـاص مـی  ض، صورت بالعـو  به، توسعۀ علم هدایایی را

شود. پیشنهاد هاگسـتروم ماننـد    ای هزینه می زیرا بدون داشتن اهداف ویژه، دارد  1ای هدیه

. دانشـمندان در ایـن بـازار درونـی بـه      استبرمبنای مدل مبادله و بازار درونی علم  راستور

ورزنـد.   تولیدات خود یعنی نتـایج تحقیقـات علمـی خـود بـا یکـدیگر مبـادرت مـی         ۀمبادل

شدن پژوهشگر در اجتماع علمـی   شناخته رسمیت به ،آید راه به دست می محصولی که ازاین

عنـوان منبـع کنتـرل اجتمـاعی، بـرای       دیق در علم را، به. هاگستروم منبع تأیید و تصاست

شناسی، تأیید و تصدیق را از همدیگر  رسمیت داند. او دو شکل از به سازمان علم اساسی می

ازطریق مسیرهای رسمی ارتباطات در علـم، و شناسـایی    7بخشد. شناسایی نهادی تمایز می

شـود.   مستقیم به افراد بخشیده مـی  شخصی، ازطریق ارتباطات یا تأیید و حرمت بین 3اولیه

هـای   هـای عمـومی صـورت    هـا و مقـاالت همـایش    مقاالت مندرج در مجالت علمی، کتـاب 

اری، زمقالـه ازطریـق اسـتناد و سپاسـگ     گاندهند. نویسـند  را تشکیل می 1ارتباطات رسمی

نیـز شـکل    5«تجلیـل جمعـی  »د. کنن میتأیید های سایر دانشمندان را  شارکتها و م کمک

تـری از   های متنوع شخصی در علم صورت ر شناسایی نهادین است. تأیید و حرمت میاندیگ

شـوند و کارکردهـای    شناسایی نهادین دارد. انواع اطالعاتی کـه در ایـن میـان مبادلـه مـی     

ای است که در  مثابۀ عرصه های علمی به های انجمن اجتماعی آن نیز متفاوت است. همایش

هـا   گردنـد. خوانـدن مقـاالت در همـایش     ۀ شناسایی اعطا مـی های نهادین و اولی آن صورت

ـ  نیست بخشی برای انتقال اطالعات ازلحاظ فنی شیوۀ رضایت ن انـدک  ادلیـل مخاطبـ  ه و ب

کنند که  شود. دانشمندان اغلب اظهار می روش مطلوبی برای کسب شناسایی محسوب نمی

آوردن فرصـتی   بلکه فراهم ،هایی، نه خواندن و دریافت مقاالت کارکرد عمدۀ چنین همایش

 ت.برای مالقات رویارو با همکاران اس
 

________________________________________________________ 
1. Gift status 

2. Institutional recognition 

3. Elementary recognition 

4. Formal communication 

5. Collective honor 
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 گرایي اجتماعي مدل برساخت

را عامل ایجاد توافق بین اعضای اجتماع  1به الگوی مشترک اعتقاد (1523توماس کوهن )

مربوط به هر رشته از  ۀشد الگوهای پذیرفته 7«علم بهنجار»داند. دانشمندان در  علمی می

سازند.  ها فراهم می کنند و این الگوها بنیان مشترکی را برای مطالعات آن ل میعلم را دنبا

کوهن،  درنظرشوند.  از نظر کوهن اجتماعات علمی ازطریق الگوها تعیین و تعریف می

 ،شناختی و مقوالت جامعه 3شمول های جهان وسیلۀ ارزش اجتماعات علمی گوناگون نه به

  گیرند. کوهن تغییر علمی را، رشته و تخصص ویژه شکل میوسیلۀ اقتضائات تاریخ،  هبلکه ب

های  دهد که با دوره هایی توضیح می با وجود این الزام نهادی برای سازگاری، با چرخه

ها و فرضیات  ای از دیدگاه شوند. اجتماعات علمی در متن مجموعه متمایز می 1گسست

ها و  د، مسائل پژوهشی، روشپردازند که ازطریق الگوهای خو مسلم به علم بهنجار می

های اجتماعی و فکری  بندی کند. این صورت ادراکات مجاز را تعریف و تعیین می

شوند. مدل کوهن از  شکسته می درهم 5کارانه به طور ادواری ازطریق علم غیرعادی محافظه

رسد و یادآور تعبیرگرایی  به نظر می 8گرایی معرفتی اجتماع علمی، همچون نسخۀ نسبیت

. به نظر کوهن اجتماعات دارای الگوهای مختلف، حتی ممکن است قادر به است 2جتماعیا

است.  2ناپذیری های پژوهشی هم نباشند و این همان مقایسه ها و یافته االت، روشؤدرک س

های افراد  کامل و توافق آرا در قضاوت «ای ارتباطات حرفه»اشتراک در این الگوها باعث 

جهان علم به  ناپذیر است و این دو در زیست از اجتماع علمی جداییشود. الگوی علمی  می

الگو چیزی »کند:  اند. کوهن الگو و اجتماع علمی را در رابطۀ دوری تعریف می هم پیوسته

ند، و برعکس، اجتماع علمی افرادی را شامل ا است که اعضای اجتماع علمی در آن شریک

 .«شود که در الگو مشارکت دارند می

تلقی  5«ای قبیله»ها را کانون اجتماعات علمی  ( آزمایشگاه1525ر و ولگار )التو

دهد که دعاوی معرفتی  کار نشان می حالدانشمندان در ۀ( با مشاهد1522) کنند. التور می

________________________________________________________ 
1. Paradigm 

2. Normal science 

3. Universal values 

4. Periosd of disruption 

5. Extraordinary science 

6. Epistemic relativism 

7. Social constructivism 

8. Incommensurability 

9. Tribal 
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را بنا  «دیگران مهم»های پیوستگی با  که پیوندها و شبکه ،ها واسطۀ مبدعان آن چگونه به

 ای هعنوان پدید همراه با این تأکید بر علم به ،ر مطالعات علمشود. د کنند، ساخته می می

یابد. نظریۀ  رواج میها  های متقابل در اجتماعات علمی برحسب شبکه محلی، تحلیل کنش

واقع  1«های اعتماد شبکه»که در  بر پیوندهای غیررسمی بین پژوهشگران تأکید داردشبکه 

و با عضویت ناپایدار و زودگذر، با   یا ذاتی، اجتماعات را فاقد مرزهای طبیعیو اند  شده

، کالینز؛ 1525، و دیگران مولکی) داند جایی مکرر به درون و بیرون، می مهاجرت و جابه

1525). 

این تغییر  7اند. ( با تأثیرپذیری از کوهن در پی درک تغییر الگویی1525شاپین و شافر )

کند، موضوع مذاکره  ی خویش مبارزه می، که برای تعیین مرزها«اجتماع محلی»الگویی در 

جوی دانش و توانایی و ( بر پیوستگی نزدیک بین جست1551ست. شاپین )ا گوو و گفت

که بر سر آن توافق  کند تأکید می ییابی به دانش برای دست 3اجتماعات مبتنی بر اعتماد

به ت و های علمی سرشت محلی و عارضی قائل اس ( برای فعالیت7333. ولگار )شده است

دهد، با آنچه درباب علم در برخی بیانات  ها رخ می که در آزمایشگاه ورزی، آنچنان علمنظر او 

شود، متفاوت است. به عبارت دیگر  گرا ادعا و برجسته می های علم عینیت عمومی و فلسفه

غیررسمی بین  ۀوگو و مذاکر فرایندهای گفت ازطریقتاحدی  کم دستتوافق علمی 

ترتیب  شود. بدین دارای عالیق مشترک و برخی عالیق متضاد حاصل می کنندگان شرکت

افراد در شهرت و اعتبار و دسترسی   سرشت هر اجماع علمی خاص از عواملی چون تفاوت

 .(1551، مولکی) پذیرد به حمایت اجتماعی و منابع کمیاب تأثیر می

 در بلکه روزمره زندگی در تنها نه را 1«تعاملی مراسم» اهمیت( 7333) کالینز راندال

 متقابلی هایکنش نوعی صورت تعاملی مراسم. کندبررسی می دانشمندان بین مناسبات

 ازطریق اعضا که آفریندمی نمادهایی و سازدمی مقید اخالقی اجتماع در را افراد که است

-می پیدا را نمایان اهداف طرف به حرکت اشتیاق و شور و بینندمی را خویش جهان ها آن

 و یابدمی جریان نیز تنهایی اوقات به مراسم در مشارکت هایموقعیت از انرژی این. کنند

 انرژی شدت تفاوت با را هاشخصیت تفاوت کالینز. است کارساز نیز گروه غیاب در بنابراین

________________________________________________________ 
1. Network of trust 

2. Paradigm shift 

3. Trusted communities 

4. Interaction rituals  
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 رفتار پویایی اجتماعی، هایانگیزش ایجاد با عاطفی، انرژی. دهدمی توضیح ها آن 1عاطفی

 ای محلی اجتماع ساختار در ها آن با توجه به مشارکت افراد رفتار. کندمی فراهم را افراد

 علمی، ساختار. کند سازد فرق میمی را آنان 7«فرصت ساختار» که ارتباطی هایشبکه

 میان این در افراد و دهدمی ارائه هارقابت و ها همکاری ها،دسترسی برای متفاوتی امکانات

-می انتخاب به دست خود عاطفی انرژی و فرهنگی سرمایۀ ها،رصتف ساختار به توجه با

 تعیین را افراد فکری پایگاه که است 3«توجه فضای» قشربندی شبکه جنبۀ ترینمهم. زنند

 پایگاه ها،کتاب یا هاشخصیت ازقبیل علمی نمادهای برخی توجه فضای این در. کندمی

 وریبهره که است باور این بر( 1528) یسپرا همچون کالینز. آورندمی دست به باالتری

کند که  است، ولی اضافه می شده توزیع نامساوی ایگونه به دانشمندان بین در علمی

 میزان اطالعات، به دسترسی در سرعت ایجاد ازطریق اجتماعی، هایشبکه در عضویت

 هد.د می افزایش ترتیب امکان پیروزی در فضای رقابتی را و بدین علمی وری بهره

با یکدیگر دانشمندان  تعاملست و انرژی عاطفی نیز از باالانرژی عاطفی  ۀخالقیت نتیج

. در شود واقعی از تجربۀ جانشین ناشی می ۀبر تجرب عالوهانرژی عاطفی گیرد.  سرچشمه می

پذیرد.  جای اجتماع علمی واقعی از اجتماع علمی جانشین تأثیر می این صورت فرد به

خواندن و اندیشیدن دربارۀ موضوعات فکری نوشتن، می جانشین همان اجتماع عل  تجربۀ

های گوناگون  های عضویت در بخش ها و متون مملو از داللت است. کلمات، مفاهیم، اندیشه

سازد.  می ها انرژی عاطفی فرد را متأثر اند و به این دلیل پرداختن به آن اجتماع فکری

ند که سطح انرژی عاطفی را تحت ا«املی جانشینمراسم تع»خواندن و اندیشیدن   نوشتن،

های نمادین است و تا  در دنیای عضویت 1جانشین یدهند. نوشتن مشارکت قرار می تأثیر

های  کند، درحال ایجاد ائتالف میبخشی برقرار  ها روابط رضایت جایی که فرد بین اندیشه

 5«اجتماع جانشین ذهن»گیرد. کالینز این را  که خودش را نیز دربرمی هستنداجتماعی 

همانند عضویت در اجتماع  جانشین نیزعلمی عضویت در اجتماع و معتقد است  نامد می

 ۀانجامد. چرخش نمادها یا سرمای به افزایش انرژی عاطفی و خالقیت فکری می علمی واقعی

و برحسب میزان و سرعت این چرخش میزان خالقیت در اجتماع  ستزا فرهنگی انرژی

________________________________________________________ 
1. Emotional energy 

2. Opportunity structure 

3. Attention space 

4. Vicarious participation 

5. Vicarious community of the mind 
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ها یا دانشمندان برجسته در اجتماع علمی نیز ارزش  یابد. شخصیت افزایش میعلمی نیز 

کنند. وقتی اجتماع علمی  و به افزایش انرژی عاطفی در جامعه کمک می رندنمادین دا

امور »برخی رهبران فکری از توافق باالیی برخوردار باشد، آن اشخاص به  یها اندیشه بابدر

 به ،ها ها، و حتی نام آن شوند. این شخصیت تبدیل می 1های آیینی گروه و شخصیت« مقدس

شود. الگوگرفتن از این قهرمانان  میتبدیل ها  برای بیان نظام کلی اندیشه یواژۀ مختصر به

ی ینیرو» ،ها تبدیل شود و انگیزش فرد برای اینکه خودش به یکی از این قهرمان 7آیینی

دیگران طرف از اندیشمندان خالق به در زندگی فکری است. یک زنجیرۀ پیوند  «زا انرژی

قهرمانان ، که (ادانتر )است ن( از اشخاص مسناوارد تر )تازه و اشخاص جوان شود کشیده می

گیری  گیرند. این ارتباط برحسب حالت اجتماع فکری )دارای جهت انرژی می اند، نمادین

 جامد. ان های خالق می مریدی وفادارانه یا رویهمراد و مدرسی یا خالق( به 
 

 مدل میداني علم

بوردیو دربرابر محاسبۀ خودآگاه و انتخاب عقالنی، دالیل عملی حاصل از رابطۀ همدستی 

دهد. به نظر او، میان عامالن  را قرار می 1«میدان»و  3«واره عادت»وجودشناختی میان 

مادون  ای از نوع همدستی وجود دارد که مادون آگاهانه و اجتماعی و دنیای اجتماعی رابطه

واردان و  عرصۀ رقابت بین تازه« میدان علم»هر میدان ازجمله  بوردیو، نظر زبانی است. از

 اقتدار»ترها حفظ انحصار  ترها برای کسب سرمایۀ نمادین است. هدف قدیمی قدیمی

شود،  می تعریف اجتماعی قدرت و فنی توانایی جداناشدنی، ای شیوه به است که« علمی

ورزی ارائه دهند  های علم کوشند تعاریف جدیدی از علم و روش ردان میوا که تازه درحالی

بوردیو (. 1323بیاورد )بوردیو،  ارمغان به هاآن برای را 5«نمادین نفع» بیشترین که احتماالً

به »دهد، زیرا کاربرد مفهوم میدان  ترجیح می« اجتماع علمی»را بر « میدان علمی»مفهوم 

است که دانشمندان یک گروه همگن و متحد را تشکیل معنای گسست از این ایده 

عنوان جهانی  گرایان از درک شالودۀ جهان علمی به به نظر او بینش اجتماع«. دهند می

(. 138: 1328آمیز برای انحصار کنترل مشروع کاالهای علمی ناتوان است )بوردیو،  رقابت

________________________________________________________ 
1. Cult figures 

2. Cult heroes 

3. Habitus 

4. Field 

5. Symbolic profit 
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برای تعریف اهداف درست،  ترتیب، بوردیو فعالیت دانشگاهی را مشحون به رقابت بدین

تشخص فرهنگی، شرف و افتخار یا سرمایۀ های درست با هدف کسب  روش درست و یافته

داند. به نظر او، نوشتن راهبردی برای حفظ و تقویت تمایز،  ای می نمادین و شهرت حرفه

 (.712، 737: 1325شهرت و منزلت است )مقایسه شود با جنکینز، 

دانشگاهیان  3و سرمایۀ نمادین 7سرمایۀ علمی 1ۀ آکادمیک،بوردیو از مفاهیم سرمای

گذاری و تخصیص وقت به وظایف دانشگاهی است.  گوید که حاصل سرمایه سخن می

تواند معطوف به تولید فکری باشد یا به  گذاری برای کسب سرمایۀ آکادمیک می سرمایه

دهای عامالن درگیر در که راهبر ازآنجایی»انجام وظایف مدیریتی دانشگاهی مربوط شود: 

ناپذیری علمی و اجتماعی است، حوزه محل دو نوع سرمایۀ  به طرز تفکیک -میدان -حوزه 

علمی است: نوعی سرمایۀ ناشی از اقتدار منحصراً علمی، و نوعی سرمایۀ ناشی از قدرت بر 

مبنای  هایی انباشته شود که کامالً علمی نیستند و تواند از طریق کانال جهان علمی که می

ها،  های زمانمند بر حوزۀ علمی همانند قدرت وزیران و وزارتخانه ساالرانۀ قدرت دیوان

(. فعالیت 172-175: 1328)بوردیو، « ها و معاونان یا مدیران علمی است رؤسای دانشگاه

بینجامد. کسانی را که  1«سرمایۀ نمادینِ شهرت بیرونی»دانشگاهی ممکن است به کسب 

توان برحسب سهم زمانی که به تولید یا ترویج  هستند می 5«یرونیحیثیت ب»دارای 

تواند  های ترویجی می دهند از هم تفکیک کرد. فعالیت مستقیم تولیداتشان اختصاص می

های متقابل و غیره صورت گیرد.  ها و دعوت ها، کنفرانس ازطریق شرکت در سمپوزیوم

ها ممکن  ترویجی قرار دارد. این فعالیتهای  های حوزۀ عمومی نیز در زمرۀ فعالیت فعالیت

نگاران، تولید مقاالت  های مرتبط با نقش روشنفکری، ارتباط با روزنامه است مثل فعالیت

ها یا حتی مشارکت در تظاهرات  ها و درخواست ها، مشارکت در امضای بیانیه برای روزنامه

گذاری  سرمایه»گاهی به سرشت سیاسی داشته باشند. به نظر بوردیو افراد در میدان دانش

گذاری با بازگشت اندکی همراه باشد، آنان  پردازند، ولی هرگاه این سرمایه می 8«علمی

________________________________________________________ 
1. Academic capital 

2. Scientific capital 

3. Symbolic capital 

4. Symbolic capital of external renown 

5. External prestige 

6. Scientific investment 
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کنند که دارای خصلت جبرانی است و البته به  را دنبال می 1«های غیرعلمی گذاری سرمایه»

 (.  55-52: 7331انجامد )بوردیو،  گذاری علمی می کاهش سود سرمایه

 

 بخش حساسیتالگوی نظری 

بـه   پـژوهش را بـرای ایجـاد حساسـیت نظـری      مفهـومی ایـن   الگـوی  مزبور، نظریات از الهام با

بـین اسـتادان    برقـراری ارتبـاط   اجتماعـات علمـی ازطریـق    :تـوان توصـیف کـرد    این شرح می 

ــه ــرتبط و پژوهشــگران و ب ــردن دانشــجویان و اســتادان،  وســیلۀ م ــره ک ــامالت از ایزنجی  را تع

 عامــل دو. دهنــد مــی انتقــال «دیگــر نســل بــه نســلی»الن و نیــز از نســ در بــین هــم 

 پایبنـدی  عامـل « دهـی  پـاداش  بـر  مبتنـی  اجتمـاعی  کنتـرل  نظـام » و «عمیـق  پذیری جامعه»

ــه ــم هنجارهــای ب ــوآوری انگیــزۀ تولیــد    عل ــه هنجــار اصــالت و ن ــم ازجمل ــد. هنجارهــای عل ان

د دانـش را اعضـای اجتمـاع علمـی     سـازند. ایـن تولیـ    دانش را برای کارگزاران علـم فـراهم مـی   

دهنــد.  پــاداش مــی «شــناختن رســمیت بــه» یــا «تقــدیرکردن»بــا هنجارهــای دیگــر ازجملــه 

 کنشــگران میــان «چهــره بــه چهــره هــایرویــارویی و هــاآیــی گــردهم و ســمینارها»ســو  ازیــک

ــاع ــی اجتم ــر از و علم ــو دیگ ــالت» س ــام   کتــاب و مج ــی و نظ ــای علم ــای اســتناد  ه  «ه

هـا   دهنـد. ایـن عرصـه    هـای بازشناسـی و تقـدیر را شـکل مـی      دانش و عرصـه  های تولید عرصه

 تنهـایی  از منتشـرکردن آثارشـان   بـا  و رونـد  فراتـر  واسـطه بـی  حـال  از سـازند می قادر را افراد

 ایفـای  بـا  کنشـگران  کـه  هاسـت عرصـه  ایـن  در. یابنـد  راه« عمـومی  عرصـۀ » به و شوند خارج

ــای ــی کرداره ــر علم ــه ارائــۀ نظی ــای  مقال ــوآوری در ه ــالت دارای اصــالت و ن علمــی  مج

دهنــد  ســازی هنجارهــای اجتمــاعی و شــناختی علــم نشــان مــی توانمنــدی خــود را در درونــی

ــازوکارهای و وارد ــدیر در     س ــی و تق ــاالتری از بازشناس ــطح ب ــه س ــا ب ــاع ارتق ــی اجتم  علم

تــا  هســتند« مهمــی» و «جدیــد هـای ایــده» صــاحب کــه دهنــد نشـان  بایــد آنــان. شــوند مـی 

 نظـام  ایـن  در نظـم  بنیـاد  ازآنجاکـه . کننـد  تثبیـت  دانشـمند  درجایگـاه  را خـود  هویت انندبتو

 و سـازوکارها  ایـن  رعایـت  ازطریـق  کننـد  تـالش  بایـد  پژوهـان  دانـش  اسـت،  شـهرت  بر مبتنی

معیارهـای مقبـول    مطـابق  کـه  سـازند  قـانع  را خـود  ازجمله تولید دانـش، همکـاران   هنجارها،

 و «نمــادین ســرمایۀ» از تــا رونــد مــی پــیش« جمعــی هــدافا»بــا  متناســب اجتمــاع علمــی و

________________________________________________________ 
1. Non-scientific investment 
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بـاالتری  « علمـی  اقتـدار  و پایگـاه » شـوند و  منـد بهـره  میـدان  ایـن « عاطفی و فرهنگی منابع»

   .کنند کسب
 

 پژوهش روش

 هایتکنیک از استفاده به علم میدان کنشگران هایانگیزه و ذهنی معانی عمیق مطالعۀ

 تولید از دانشجویان ذهنیت و انگیزه بررسی که پژوهش، سئلۀم به توجه با. کیفی نیاز دارد

؛ 1322کوربین،  و استروس)مبنایی  نظریۀ روش از پژوهش این در است، المللی بین مقاالت

-رویه سلسله که است کیفی تحقیق روش مبنایی نظریۀ. ایم کرده استفاده( 1322 فلیک،

 بر مبتنی ایدۀ موضوع مطالعه به نظریهتا دربارۀ پدی گیردمی کار به را سیستماتیک های

دهد و  بنابراین روش مزبور مبنای پژوهش را بر الگویی نظری قرار نمی. استقرا دست یابد

 جای مبنایی، به نظریۀ روش ها مفاهیم خاص خود را آَشکار سازند. در دهد داده می فرصت

 به ها آن بین و روابط از بطن پژوهش استخراج مربوط مقوالت متغیرها، بین روابط آزمون

 مبنایی نظریۀ شوند. در شده صورتبندی می شناخته معموالً متفاوت با شکل شکلی

 گردآوری ترتیب، برای دارند. بدین قرار یکدیگر تعامل با و تحلیل اطالعات در گردآوری

 شد انتخاب روایی مصاحبۀ و یافتهساختنیمه مصاحبۀ هایروش نیز پژوهش این هایداده

 .کار رفت ها بهداده تحلیل انتخابی برای و محوری گانۀ باز، سه کدگذاری نظام انتها رد و

 دانشجویان ازمیان نظری اشباع اصل کنندگان در این پژوهش برمبنای مشارکت

 نخست جایگاه دانشجویان این انتخاب دلیل. انتخاب شدند تهران دانشگاه ارشد کارشناسی

 13 با ابتدا حاضر پژوهش در. بود 1علم تولید در کشور های دانشگاه درمیان تهران دانشگاه

 این طی .شد انجام هاییمصاحبه تهران دانشگاه فنی های رشته پسر دانشجویان از نفر

 اجتماعی، هایزمینه درخصوص یکسان کمابیش هاییپاسخ با ها،داده از گردآوری مرحله

 که بودیم رو روبه مقاالت نگارش جهت دانشجویان راهبردی سازوکارهای و هاانگیزش

-کرد که می را آشکار آنچه از کلیتی و انجامید نظریه مقدماتی گیری شکل به درنهایت

 دانشجویان از دیگر تعدادی با سپس. توجیه کند را مقاالت تولید رشد پدیدۀ ظهور توانست

 رشتۀ متغیر قشن تا شد انجام هاییمصاحبه پایه، علوم مختلف هایگرایش از بار این پسر،

 اطالعاتی موارد ایپاره در شوندگان مصاحبه هرچند. شود بررسی خصوص دراین تحصیلی

________________________________________________________ 
 در مقاله 1115 تولید با -علوم رسانی اطالع ایمنطقه مرکز اعالم براساس -میالدی 7311 سال اول ماه 8 در تهران . دانشگاه1

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9004270086 داشت قرار کشور های دانشگاه نخست جایگاه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9004270086
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 اصلی چهارچوب درنهایت کرد،می مشخص را حوزه این متفاوت فضای که دادندمی ارائه

 و جنسیت ازجمله دیگر، متغیرهای تأثیر احتمال ادامه، در. شد تأیید دوباره ابتدایی نظریۀ

 پایه علوم و فنی هایگرایش در دختر دانشجوی تعدادی سراغ به شد موجب ونت،سک محل

 هانمونه شد سعی دختران میان در. دهیم انجام ها آن با را بعدی هایمصاحبه و برویم

 پسر دانشجوی دو با انتها در. گردد لحاظ نیز سکونت محل متغیر که شوند انتخاب طوری

 تحلیل در نیز پسران سکونت محل تأثیر تا آمد عمل به هاییمصاحبه نیز تهران ساکن

 آوریجمع نظری اشباع به رسیدن و نظریه تکمیل با سرانجام. شود لحاظ هاداده نهایی

 .کردیم را آغاز هاداده تحلیل و متوقف را اطالعات

 و علوم های رشته ارشد کارشناسی از دانشجویان نفر 71 با تحقیق در این درمجموع،

 علوم زمینۀ در نفر 13 تعداد این از. آمد عمل به عمیق مصاحبۀ تهران انشگاهد مهندسی

 11. بودند تحصیل به مشغول شناسیزیست و شیمی فیزیک، مختلف هایرشته در و پایه

 مواد، مهندسی عمران، کامپیوتر، برق، ازجمله فنی مختلف های رشته در نیز دیگر نفر

 از نفر 5. داشتند اشتغال تحصیل به... و ازیشهرس معدن، نانوشیمی، دارو، مهندسی

 شوندگان مصاحبه بین در. دهندمی تشکیل آقایان را نفر 15 و هاخانم را شوندگان مصاحبه

 225 در ها درمجموعمصاحبه شدۀ پیاده متن. بودند شهرستانی مابقی و تهرانی نفر 1

 انتهای در سؤاالت، وضوح رفتندرنظرگ بر عالوه ها،داده اعتبار تأمین برای .شد تایپ صفحه

 با او موافقت و  مرور شونده مصاحبه فرد با اظهارات کلی ساختار صحت مصاحبه هر

 با و کل یک منزلۀ به تحقیق فرایند دقیق ثبت. شد دریافت سخنانش مکتوب محتوای

 مقایسه شود با فلیک،)کند  می کمک پژوهش این بیشتر پایایی به نیز کامل جزئیات

1322 :118-113.) 

 روش در کدگذاری. پرداختیم هامصاحبه کدگذاری به هاداده تحلیل مرحلۀ در سپس

 هایبخش به را هاداده ابتدا. است انتخابی و محوری باز، مرحلۀ سه شامل مبنایی نظریۀ

 که هاییپدیده دربارۀ سؤاالتی طرح و هاها و تفاوتمشابهت بررسی کردیم و با تقسیم مجزا

 مرحلۀ در .شد استخراج هامصاحبه متن مفهوم از 7581 درمجموع اند، آن از اکیح هاداده

 قرار محوری مقولۀ 77ها در  آن بین معنایی ارتباط وجود مفاهیم مزبور برمبنای دوم،

 صورت( سرمشق یا الگویی مدل) پارادایم یک از استفاده با مرحله این در کدگذاری. گرفتند

. گیرد دربرمی را پیامدها و متقابل کنش/ کنش راهبردهای وضعیت، زمینه، که گیردمی

 نیز در الگویی مدل مفاهیم، بین معنایی ارتباط درنظرگرفتن بر در این مرحله عالوه بنابراین
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 با ایهسته مقولۀ 1 درقالب محوری های مقوله سرانجام .لحاظ شد مقوالت این تعیین

 .آمد دست به پژوهش نهایی یلیتحل مقولۀ درنتیجه یافتند که ارتباط یکدیگر
 

 قیتحق یهاافتهی

 در دانشجویان راهبردی سازوکارهای و هاانگیزش و ایران علمی رشد مطالعه موضوع این در

تقلیل و تحلیل  مرحلۀ در. اجتماعی ارزیابی شد ای پدیده عنوان به المللیبین مقاالت تولید

 7581ها  ا کدگذاری باز از مجموعۀ مصاحبهشناختی، ابتدا ب ها و  براساس الزامات روش داده

مقوله تقلیل یافتند  77مفاهیم مزبور در کدگذاری محوری به  سپس مفهوم استخراج شد و

 .(3)جدول 
 

 . مقوالت محوری پژوهش9جدول 

 تعداد مفاهیم در هر مقوله مقوله های محوری ردیف

 318 تحصیلی پذیری جامعه 1

 723 مقاله و پژوهش 7

 755 اناستاد 3

 712 دانشجویان وضعیت 1

 715 جامعه و دانش ارتباط 5

 153 دانشگاه و دانش یتواقع و ذهنیت 8

 153 مهاجرت 2

 175 ایده 2

 173 دانشگاهی و آموزشی نظام وضعیت 5

 171 اجتماعی وضعیت 13

 115 عالی آموزش های سیاست 11

 111 و تسهیالت علمی امکانات 17

 117 اقتصادی وضعیت 13

 131 پاداش نظام 11

 25 سیاسی وضعیت 15

 23 مشترک هدف 18

 23 خارجی دانشگاه 12

 57 ورود علت 12

 13 رسالت 15

 13 علمی محیط استقالل 73

 38 و تسهیالت رفاهی امکانات 71

 31 داخل دکتری 77

 7581  جمع
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 این اصلی خط تخابیان سرانجام ازطریق کدگذاری هاداده با انجام سومین گام از تحلیل

 روایتی پژوهش این حاصل مبنایی نظریۀ روش براساس درواقع،. گرفت شکل تحلیل

 تولید حوزۀ در ایران علمی رشد یعنی تحقیق موضوع پدیدۀ دربارۀ تحلیلی -توصیفی

 :بود تحلیلی مقولۀ یک و ایهسته مقولۀ چهار شامل که است المللیبین مقاالت

از  پیشین ذهنیت فرهنگی»نتظارات دانشجویان از دانشگاه یا آرمان دانشگاه، ا مقولۀ .1

 فرایند؛ شروع ایزمینه وضعیت عنوان به «دانشگاه

 عوامل عنوان به« عالی آموزش نظام وضعیت» نیز و« اوضاع اجتماعی» مقولۀ دو. 3 و 2

پدیدۀ موضوع مطالعه تأثیر  ظهور ازطریق مقولۀ چهارم بر کنونی وضع در که ساختاری

 ذارند؛ گ می

 با اوضاع برخورد و اداره کنترل، برای «دانشجویان راهبردی هایکنش» مقولۀ  .4

 بخشد؛ شان تجسم می های دانشجویان را در کردارهای انتخابی خاصی که انگیزه

 ناخواستۀ پیامد مثابۀ به« المللیبین مقاالت رشد تولید»تحلیلی  مقولۀ سرانجام و .5

 .جریان این

آنان  های ذهنی و دریافت توان معانی می دانشجویان متن مصاحبۀ با استناد مستقیم به

دهد و مجموعۀ  های آنان را شکل می های دانشجویان انگیزه را مطالعه کرد؛ معانی و دریافت

سازد.  شان را مشخص می راهبردی های انواع کنش بعد در مراحل ذهنی این اوضاع عینی و

 دارای خود که کرد آغاز دانشگاه دربارۀ پیشین فرهنگی مقولۀ ذهنیت از باید را روایت

 هایگزینه تحصیلی، هایمشوق تحصیلی، دستاوردهای از کنشگر ذهنی انتظار چهاربعد

 دانشجویان ورود هایانگیزه با واکاوی .است دانشگاه به ورود هایانگیزه و تحصیل جایگزین

 شروع نقطۀ عالی تحصیالت دهایدستاور را از افراد این ذهنی توان انتظار می دانشگاه به

 از تمام و تام حمایت به که داردمی آن بر را هاخانواده تنها نه که عاملی. دانست فرایند این

 به ورود از نیز را آموز دانش بلکه ورزند، اهتمام آموزیدانش دوران در تحصیل به اشتغال

 .سازدمی دانشگاه به ورود به معطوف را هایشانانگیزه تمام کند و می منصرف هاعرصه سایر

 برای ورود به دانشگاه «مشوق» و« انگیزاننده» عامل ترین مهم شوندگان مصاحبه ازنظر

 در تحصیل برای جایگزینی ادامۀ مناسبی هایگزینه پسران میان در. است بوده« خانواده»

 است. هنداشت وجود« کشاورزی» و« فروشندگی» ،«کارگری» قبیل از بجز مشاغلی دانشگاه

 دانشگاه به ورود عدم صورت در که کردند اشاره نکته این به دختر شوندۀ مصاحبه دو فقط

جوانان  گویا پس از اتمام تحصیالت دبیرستان برای. دهندمی« خانواده تشکیل» احتماالً
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 را کسی های موجود، هرچند واقعیت به توجه . با«شودمی ختم دانشگاه به هاراه تمام»

بر ضمیر « ناخودآگاه»به دانشگاه  نیست و گویا ضرورت ورود دانشگاه به رودو از گریزی

ارائه  دانشگاه به ورود برای از آنان تعبیر خاص خود را هریک است، شده حک کنشگران

 شأن و حیثیت کسب»، «عالقه به علم و دانش»هایی چون  دهند و بیان انگیزه می

 .است آنان نزد کنش این جیهتو دستاویز« بهتر شغلی آیندۀ» و« اجتماعی

 گسترش که است بوده ایگونه به ایران توسعۀ درحال جامعۀ وضعیت گذشته هایدهه در

 برای را دولتی زمینه امکانات اشتغال در بخش خصوصی و نیز ظرفیت جذب بوروکراسی

 جامعه افراد رو ازاین کرد و می فراهم دانشگاهی آموختگاندانش از وسیعی طیف اشتغال

 نیروی هرچند این وضعیت،. داشتند دانشگاهی تحصیالت سرانجام از مثبتی ذهنی نتظارا

 اوضاع، امروز با دگرگونی است، بوده هادانشگاه به جوانان انبوه ورود برای انگیزاننده آغازین

 راهبردهای در یعنی کاهش امکانات اشتغال آبرومند در بخش خصوصی و دولتی، تغییراتی

 هایدوره در تحصیل ادامۀ راهکارها این ازجملۀ. است شده ایجاد دانشجویان کنشی

 .است خارج هایدانشگاه در تحصیل و مهاجرت راهبردهای انتخاب ویژه به و تکمیلی

 در« عالی آموزش نظام وضعیت» و« اجتماعی اوضاع»مقولۀ ذهنیت دانشجویان از  دو

 و روند به تحلیلی طور به اینکه برای. است ایشان آتی واقعیت سازندۀ نوعی به برهۀ کنونی،

 مقاالت نگارش در دانشجویان راهبردی کنش دارشدنمعنی با مرتبط سازوکارهای فرایند

دهیم و این موضوع را بررسی  نشان را پدیده این تکاملی طبیعت است الزم یابیم، دست

 تغییر یا د یامانمی حال همان به متقابل کنش/کنش انگیزۀ و منطق چگونه و چرا کنیم که

 چه و کنندمی پیشرفت هاانگیزه چرا کند؛ این موضوع نیز باید بررسی شود کهمی روی پس

ممکن  تغییر درحال به اوضاع توجه با را، خاص متقابل کنش/کنش از ایمجموعه چیزی

 اوضاع» مقولۀ رو باید دو ازاین. پیامدهایی به همراه دارد این امکان چه و سازدمی

 عوامل عنوان کرد؛ مقوالتی که به مطالعه را «عالی آموزش نظام وضعیت» نیز و «اجتماعی

 اینجا در که - متقابل کنش/کنش راهبردهای بر و دارند تعلق پدیده ظهور به ساختاری

 .گذارند می تأثیر - بخشندمقاالت تجسم می نگارش را برای دانشجویان انگیزۀ

گانۀ  های سه ه ذهنیت دانشجویان دربارۀ جنبهها در این مطالع با پیشرفت تحلیل داده

اند، واکاوی شد.  فعلی جامعۀ کشور، که سازندۀ ابعاد گوناگون اجتماعی و سیاسی اقتصادی،

 چگونگی درخصوص مرکزی مفهوم« آشفتگی» و« بحرانی اوضاع» پاسخگویان دیدگاه از

« روزافزون یبیکار» و« شدید تورم» آن در که وضعیتی .است کشور اقتصادی وضعیت

 رفاه کاهش» منجربه است آورده فراهم را« طبقاتی شکاف افزایش» موجبات آنکه بر عالوه
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. است شده« استادان و دانشجویان ازجمله جامعه مختلف اقشار بر فشار افزایش» و« مردم

 و نیست خبری« ساالریشایسته» از آن در رود، نمی آن بهبود امید چندانی به که وضعیتی

 و بودن زنده وضعیت»این  اقتصادی ندارند. مسائل حل در نقش چندانی نخبگان

 وضعیت ایشان نگاه در .زندمی دانشجویان دامن« روانی استرس»شدت به  به« نکردن زندگی

 ورود به مباحث سیاسی گویان اساساً ازپاسخ برخی هرچند. نیست بخش رضایت نیز سیاسی

 را ذهن ناپیدای که کردند، آنان اره ابراز نگرانی میب کردند یا از اظهارنظر دراین اجتناب

 سخن گفتند و« هاعرصه تمام در آن دخالت»و « سیاسی فضای منطقیبی» از کردند هویدا

 مسئوالن» آن در که فضایی. دانستند کشور« افتادگی عقب موجب» را این فضای سیاسی

 در که ای«بسته فضای. »دشونمی تقسیم« غیرخودی و خودی» به مردم و« ندارند صداقت

ورزی غلبه یافته است که  بازی بر سیاست ؛ در این فضا سیاست«ندارد وجود نقد امکان» آن

 بازی سیاست به نیز دانشگاه به نظر برخی از آنان دامن. است« ملت تباهی»آن  سرانجام

یاری از بس .دربردارد دانشگاهیان این امر پیامدهای ناخوشایندی برای است و آلوده شده

 کشوری» ایران آنان نظر از. دیدندمی« بیراهه»نیز به  مسیر حرکت جامعه را پاسخگویان

. است برخوردار« ناپایداری اوضاع اجتماعی» است که از« گذار درحالت» و« سومی جهان

 شکاف» ،«هویتیبی»، «ارزشی تضاد» ،«سریع تغییرات» شاهد آن در که ایدوره

 و« اعتیاد» ،«طالق» آمار که وضعیتی. هستیم« جوانان سرگردانی» و« نسلی بین

 نیز و« خانواده و ازدواج» حوزۀ در مسائلی با و گذاشته افزایش به رو« فساد» و« بزهکاری»

« صحیح هایگذاری سیاست نبود» به توجه با. مواجهیم« فرهنگ» و« روابط اجتماعی»

 دانشجویان« روحی وضعیت» بر یتیرگ این و است« وتار تیره» نسل این دیدۀ در آینده

 .است افکنده سایه

 آن از این ابعاد که دانشجویان است نظر در «عالی آموزش نظام وضعیت» سوم مقولۀ

 آموزش هایگذاری سیاست آن، واقعیت و دربارۀ دانشگاه پیشین ذهنیت شود: می استخراج

 .استادان مسئلۀ و هاگاهدانش رفاهی و علمی امکانات صنعت، و دانشگاه میان ارتباط عالی،

 ازحیث آن واقعیت کاویده شد و دانشجویان اندیشۀ در عالی آموزش وضعیت مقوله این در

 پاسخگویان از ایعده هرچند. گردید دارد بررسی دانشجویان ذهنی آلایده با که ایفاصله

 آن در یپا« اجتماعی جو»اقتضای  صرفاً به و دانشگاه محیط از روشنی بدون داشتن تصویر

 «مقدس علم» طلب در و داشتند دانشگاه از« آلایده» تصویری که دیگرانی برای گذاشتند،

 شاید «دانشگاه واقعیت» و« آرمانی تصور» آن میان شکاف بودند، شده عرصه این وارد
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انگیزگی بی. »شده است حاصل ایشان برای وادی این به ورود از پس که بوده شناختی اولین

 مسائل و مشاهداتی همچون. پیامد مستقیم درک این شکاف و ناسازگاری است« دانشجویان

 سرفصل بودن منسوخ» ،«او مسائل و دانشجو به بهاندادن» ،«دانشگاه محیط نبودن علمی»

 ،«دانشگاه بودن سیاسی» ،«گرایی مدرک» ،«و غیرکاربردی تئوریک صرفاً علمی کار» ،«دروس

 در دانشجو که آوردمی وجود به را وضعیتی «غیرعلمی ایهگزینش» و« ساالریشایسته نبود»

 .آید برمی از آن« گریز راه» وجوی جست

 به آنان را امید میزان کشور، عالی آموزش هایسیاست از دانشجویان شیوۀ ارزیابی

 یا دنیای زندگی روزمرۀ آنان است.« جهان زیست»سازد که  دانشگاه آشکار می اوضاع بهبود

 بر اوضاع تغییر چگونگی و روند از دانشجو درک یابی به این دلیل است کهاهمیت این ارز

 درمجموع در ذهنیت دهد که این ارزیابی نشان می. تأثیرگذار است او راهبردی تصمیمات

 افزایش» ویژه مسائلی چون به .آیدنمی بهبود جهان بوی زیست این اوضاع از دانشجویان

 تعادل عدم» ،«موجود امکانات با آن تناسب عدم» و« هادانشگاه ظرفیت غیرکارشناسانۀ

 آزمون بودن غیرکارشناسانه» و «کار بازار تقاضای با عالی آموزش آموختگاندانش عرضۀ

 در آینده «اشتغال وضعیت» نیز و« دانشگاه فضای» امکان بهبود از را دانشجویان« دکتری

 .کند می« ناامید»

. «ندارد وجود ایرابطه» جامعه و مسائل هبراساس دیدگاه دانشجویان بین دانشگا

 این» همۀ تحمل و با« اشتیاق و شور» امید تأثیرگذاری بر مسائل جامعه با دانشجویان به

شوند و در دانشگاه به درکی از شکاف دانش و جامعه  می دانشگاه وارد «هاسختی و هامرارت

مدارا با این دریافت  ز مدتی. آنان پس ا«نداشتند هم را تصورش»رسند که پیش از آن  می

 مشقت تحمل و با شوند، خود می وجود اثریبی و مسیر این بیهودگی متوجه جدید، باالخره

کنند که  ، سرانجام احساس می«ناکارآمد های ایده»های خود و طرح  نامه نگارش پایان

 پیش روی خود ندارند. «فرار» جز ایگزینه

« گرانی» اما داشته است، دنبال به را دانشجویان نسبی رضایت دانشگاه رفاهی امکانات

 حوادث درپی دانشگاه کوی فضای خصوص دانشگاه، به فضای شدن امنیتی» نیز و خدمات

 این همۀ با هرچند. است آورده فراهم را ایشان کامی تلخ موجبات «22 انتخابات از پس

 برای مجالی که است داغ چنان «نویسیمقاله تب» و ارشد دانشجویان مشغلۀ احوال،

 .گذارد باقی نمی نیز محدود نسبتاً امکانات این از استفاده

حکایت از  «و تجهیزات علمی امکانات» بررسی دیدگاه دانشجویان دربارۀ موضوع

و  خرابی» بر تأمین امکانات آزمایشگاهی، «تحریم»پیامدهای  ،«تحقیقاتی بودجۀ کمبود»
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 این با را خود کندمی سعی ابتدا دانشجو. دارد« مواد کمبود» و« هابودن دستگاه خارج از رده

اهداف  اگر اما کند، تعریف« موجود امکانات برحسب» را نامه و پایان «دهد وفق» اوضاع

 فرایند شدن طوالنی»پژوهش با وضع موجود همچنان ناسازگار باقی بماند، پیامدهایی چون 

 یا غلط نتایج ارائۀ» و« سازی داده» ،«یتحقیقات پروژۀ شدن محتوا از خالی» ،«نویسی رساله

 .شوند پدیدار می« موقعیت ناسازگار» ازپی این« انگیزگیبی» درنهایت و «دروغین

 اشاره آن به دانشجویان که بود ایعمده و اصلی محورهای از یکی «استادان مسئلۀ»

 انکارناپذیری رتأثی تواندمی استادان با« عاطفی ارتباط» دانشجویان نظر به هرچند. کردند

است  دانشجویی زندگی کمبودهای از یکی نیز رابطه این باشد، داشته تحصیلی موفقیت بر

از نظر . است« ناپذیر تعمیم»ای نادر و  و ارتباطات عاطفی بین دانشجویان و استادان پدیده

 مشغلۀ» ،«دانشجویان در مقایسه با کم استادان تعداد»هایی چون  واقعیت دانشجویان

 امن حاشیۀ» وجود درنهایت و« مناسب مالی تأمین عدم» ،«غیرعلمی امور در اداناست

های دیگری  انگیزگی دانشجویان است که در کنار پدیده عواملی مؤثر در بی «شغلی استادان

 دانشجو، و استاد میان« خصمانه رابطۀ» استادان، مطلوب چندان نه علمی چون اقتدار

این  استادان برخی سوی از« ایحرفه اخالق» موازین یترعا عدم و« استادان کاری کم»

 کند. وضعیت نابسامان را تشدید می

 دو شامل که شودمی مربوط دانشجویان های راهبردیکنش به تحقیق این چهارم مقولۀ

 توجه با. است المللیبین مقالۀ نگارش به اقدام و تحصیلی مهاجرت برای گیریتصمیم اقدام

برای  انتظارات دانشجویان عالی آموزش نظام و ت فعلی جامعهبا وضعی اینکه به

 مواجه جدی تردیدهای با شان حتی ازسوی خودشانتحصیلی هایتالش ثمرنشستن به

آنان احساس . کنند اتخاذ می موجود وضع با برخورد جدیدی را برای آنان راهبردهای است،

دسترس،  در امکانات و ها ه از فرصتبرگزینند تا بتوانند با استفاد کنند باید راهبردی می

 .بردارند رو پیش از دربرابر هویت علمی و سرنوشت انسانی خود را موجود تهدیدهای

 پیش مسائل بر آمدن فائق برای را موجود گزینۀ بهترین نابسامان فضای این در دانشجویان

رو به  دانشجویان که اغلب به طبقات اجتماعی متوسط. دانندمی تحصیلی مهاجرت رو

 را« مهاجرت پرهزینه» این مخارج شخصی هایهزینه با توانندپایین تعلق دارند و نمی

-بین مقاالت نگارش» به خارجی هایدانشگاه از« تحصیلی بورس» اخذ منظور به بپردازند،

 علمی برای جامعۀ را خود تحصیلی« صالحیت» تا کنندمی اقدام«  آی. اس. المللی یا آی

« ترمطلوب وضع مالی» با« بهتر دانشگاهی» در بتوانند و برسانند اثبات به مقصد دانشگاه
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 ای«برنده برگ آخرین» مثابۀ به المللی بین مقالۀ به دانشجو درواقع،. دهند تحصیل ادامۀ

وسیلۀ آن  آکادمیک خود، به و تحصیلی زندگی فرسایشی بازی در بتواند شاید نگرد کهمی

 .دهد رتغیی خود نفع به را اوضاع

 ایشان موجود« برنامۀ» و یگانه دانشجویان غالب و اخذ بورس تحصیلی دغدغۀ مهاجرت

 دانشجویان که است تصمیمی تحصیلی مهاجرت به اقدام. است فعلی اوضاع از گریز برای

 نظر در مطلوب این به نیل برای اما. کنندمی اتخاذ خود نامطلوب وضع از خروج برای

 رسیدن در که« غیررقابتی هایمزیت» از یکی کم دست یا« ریاتضرو» از یکی دانشجویان

 شونده، مصاحبه 71 میان در .بود خواهد المللیبین مقالۀ نگارش است مؤثر بسیار مقصد به

 در. بیان کردند «مهاجرت» المللی مقالۀ بین خود را برای نگارش« انگیزۀ اصلی» نفر 71

« اجبار به» نفر یک نداشتند مهاجرت برای یمیتصم که نفری دو میان از مانده، باقی جمع

 .بود مبهم نیز نفر آخرین شخصی انگیزۀ. نوشتمی« یادگار» برای دیگری و استاد فرمودۀ و

-بین مقاالت نگارش عنوان بخش مهمی از عامالن دانشجویان به بر تأثیرگذار سازوکارهای

« رشد تولید دانش»مثابۀ  ی بهدهی به توسعۀ علم توان الگویی ویژه در شکل را می المللی

 (.1دانست )مدل
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 یریگجهینت

 و هاانگیزش ناخواستۀ پیامد را، که« المللی رشد تولید مقاالت بین»یا همان  «علمی رشد»

 نتیجۀ و پایانی مقولۀ توان تکمیلی است، می تحصیالت دانشجویان ردیراهب سازوکارهای

 که دهدمی نشان پژوهش این از برآمده تحلیل درواقع، این مطالعه محسوب کرد. تحلیلی

آن  دستاوردهای و دانشگاه به گرایانهآرمان فرهنگی ذهنیت و شدن اجتماعی فرایند نتیجۀ

 بر نامطلوبی تأثیر دانشگاهی و اجتماعی عینی عاوضا با روشدن روبه که است شده موجب

اغلب بدون  -مهاجرت دانشجویان برای تصمیم نتیجه بگذارد. در دانشجویان ذهنیت

 ابزاری المللی، که در مجالت معتبر بین نوشتن و چاپ مقاالت به نگاه درنهایت و -بازگشت

 قشر دست این به المللیبین مقاالت انبوه تولید راهبردی برای تحقق این تصمیم است، به

ترین الگوی تولید  با توجه به اینکه مهم .انجامد می ایران علمی میدان کنشگران از فعال

های دانشجویی است، بخش  ها و رساله دانش در ایران تولید مقاالت حاصل از پژوهش

ها و  زهها، انگی توان در رابطه با گرایش بزرگی از رشد تولید مقاالت علمی در ایران را می

در  علم راهبردهای این دانشجویان توضیح داد. برمبنای شاخص تولید مقاالت علمی، رشد

 عمدتاً حاصل را رشد این بیرونی ناظران. ایران از سایر کشورهای منطقه باالتر است

 گذاران سیاست و مدیران دانند ومی« ایرانی دانشمندان بسیج»و  گذاری متمرکز سیاست

-برای توسعۀ علمی تلقی می ثمربخش ریزیبرنامه و کفایت تدبیر، حاصل را آن نیز داخلی

های  کنش ناخواستۀ تا حدی پیامد رشد های این مطالعه این براساس یافته اما کنند،

شان از دانشگاه و دریافت آنان در تجربۀ  راهبردی دانشجویان در تقاطع بین ذهنیت آرمانی

های  گیری موزش عالی است. آنان در تصمیمواقعی وضعیت اجتماعی و وضعیت نظام آ

کنند و به  راهبردی خود برای کنترل و تغییر اوضاع نامطلوب، گزینۀ مهاجرت را انتخاب می

زنند.  کنندۀ این کنش راهبردی دست می المللی، همچون ابزار تسهیل نگارش مقاالت بین

بین دانشجویان آنان را، در « میل به مهاجرت»زدن به  تأثیر عوامل عینی و ذهنی با دامن

 علمی محصوالت تولید سمت به اند، ایران آکادمی تراژیک نمایش بازیگران ترین مهم که

 پرولتاریای توانمی را دانشجویان این. دهدمی امتیازبخش، سوق اما داخلی، مشتری بدون

مبنای تولید دانش جهانی و بر نظام پیرامونی مرزهای در آورد که حساب به ایران آکادمی

 امکانی تا پردازند به پژوهش و نگارش مقاالت علمی می مرکز هایدانشگاه در مطرح مسائل

 .کنند کسب مادر هایآکادمی ورود به برای
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گذاران داخلی،  های میدانی این مطالعه نه تنها با دیدگاه ناظران بیرونی و سیاست یافته

شناسی علم در  های جامعه دیدگاه بلکه با الگوی نظری تولید دانش نیز سازگاری ندارد.

اجتماعی  کنترل نظام علمی، پذیری جامعه»های علمی بر مقوالتی چون  توضیح علل فعالیت

تأکید دارند. افزایش تولید مقاالت دانشجویی در موقعیت کاهش « دهی و نظام پاداش

 یا «تقدیر» اصلی گیرد. پاداش صورت می علم هنجارهای پایبندی عمومی به

و  دهی در جامعۀ علمی محلی و مشارکت در نظام ملّی ارجاع «شدن شناخته رسمیت به»

المللی حتی  استناد نیست. هدف بخش زیادی از دانشجویان ایرانی از نگارش مقاالت بین

در دنیای « عمومی عرصۀ» و راهیابی به تنهایی شدن از واسطه، خارج بی حال فراتررفتن از

توسط دانشجوی ایرانی معطوف به اهداف راهبردی فردی  علم جهانی نیست. تولید دانش

 «رزومۀ»کوشد  می «علمی مجالت در مقاله ارائۀ» علمی چون کرداری ایفای است. او با

علمی، بلکه در  اجتماع پذیرش، نه لزوماً و اصالتاً در سازوکارهای خود را تقویت کند تا وارد

 و «جدید هایایده» صاحب که دهد نشان باید او. های خارج از کشور شود دانشگاه

. کند تثبیت های خارجی متقاضی ورود به دانشگاه عنوان به را خود هویت و است« مهمی»

هنجارهای تدوین مقاالت را  و ای صوری سازوکارها گونه به کنند می دانشجویان اغلب تالش

ی دانش جهانی استانداردها مطابق متقاعد سازند که های خارجی را رعایت کنند و دانشگاه

 منابع» و «نمادین سرمایۀ» اند و این شایستگی را دارند که در مقیاسی جهانی از رفته پیش

-تجاری»کشور  از خارج که شوند. نگارش مقاالتی مندبهره میدان این« عاطفی و فرهنگی

کنند ازطریق صدور مجوز ورود به  شوند و به پیشرفت اقتصاد جهانی کمک میمی« سازی

ایرانی و در گسترۀ نظام جهانی و اجتماع علمی  آموختگان دانش ی جهانی  و مهاجرتآکادم

 تولید هایهزینه و کنونی وضعیت پیامدهای اما توجه به شود. تخیلی پاداش داده می

دهد  عنوان محصول اوضاع اجتماعی و آموزش عالی موجود نشان می المللی بهبین مقاالت

ن مقاالت در ارتقا و بهبود فعالیت مولّد اقتصادی، اجتماعی و ایرانی از فواید ای که جامعۀ

برای ارائه در کارنامۀ  برد. توسعۀ علم نه با نگارش مقاالتی فرهنگی خود بهرۀ چندانی نمی

و  «ارزشمند امری به علمی های یافته»استادان و دانشجویان بلکه با تالش برای تبدیل 

گیری، نظام  سازی و تصمیم مردم، نظام تصمیم مناسبات روزمرۀ دارای جریان ملموس در

ترتیب  گیرد و بدین ارائۀ خدمات اجتماعی و تولید اقتصادی و فرهنگی صورت می

به یکی از منابع « فعالیت گریز»ای از  های علمی را از کرداری تزئینی یا شیوه فعالیت

اندیشمندان در  کند و بقای نخبگان علمی و اساسی تولید و ارزیابی مشروعیت تبدیل می

 سازد. کشور و تعامل آنان را با دنیای بدون مرز علم ممکن می
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را به نفع یک مفهوم « رشد علمی»برای تغییر این وضعیت باید دریافت موجود از 

رود. این مفهوم به  ارزیابی کرد که از تولید مقاالت علمی فراتر می« توسعۀ علمی پایدار»

های پژوهشی را با کیفیت زندگی روزمره در  فتههای علمی و یا طور مشخص دانسته

دهد و بنابراین حامالن دانش را با  های اجتماعی و دانشگاهی در ارتباط قرار می عرصه

حال ارتباط آنان را با نظام جهانی علم به کنشی  دهد و درعین جامعۀ خود پیوند می

 کند. دوسویه و ثمربخش تبدیل می

بخش،  پژوهش حاضر، درمقایسه با الگوی نظری حساسیت های استقرایی برآمده از یافته

طور جزئی با الگوهای رایج تولید  های تولید دانش ایرانی فقط به دهند که واقعیت نشان می

ها و معانی ذهنی  علم در جهان کنونی سازگاری دارند. در این میان، درخصوص انگیزه

ادین پیدا نکرده باشد، اجتماع علم وضعیت نه توان گفت هرگاه کنشگران تولید دانش می

به  علم میدان یا بین کارگزاران علم وجود نداشته باشد، «قوی ارتباطی نظام»علمی یا 

تراکم سنجیدۀ دانش  به عامالن کنش راهبردی گسترش نیافته باشد، «مستقل»صورت 

 و فرهنگی منابع»شد و مناسبات روزمرۀ استاد و دانشجو به افزایش  نخواهد منتهی

سازگار با « سرمایۀ معرفتیِ»انجامد و مقاالت بیش از تولید  در مقیاس محلی نمی« طفیعا

مثابۀ مجوزی برای فرار  به «نمادین سرمایۀ»نظام ملّی تولید شناخت و دانایی، به تولید 

روزمرۀ دانشجویان آنان  در عرصۀ زندگی «تعاملی مراسم» مغزها منجر خواهد شد. فقدان

 حرکت اشتیاق و الزم را برای ایجاد شور نمادهای و سازدنمی مقید قیاخال اجتماعی را در

در وضعیت کنونی فضای توجه دانشجویان بیش از  آفریند. نمایان نمی اهداف طرف به

 ساختار»سو معطوف است که  برون ارتباطی هایبه شبکه علمی محلی اجتماع ساختار

 ارائه هارقابت و هاهمکاری ها،دسترسی رایرا ب متفاوتی سازد و امکاناتمی را آنان« فرصت

دانشجویان  .زنندمی انتخاب به دست مقدورات خود به توجه با میان این در افراد و دهدمی

سپارند و از عضویت  در فقدان اجتماع علمی واقعی مؤثر خود را به تجربیات جانشین می

مقاالت  نوشتنو به کنند  پیدا میانرژی عاطفی تخیلی در اجتماع علمی جانشین 

 پردازند. المللی می بین

برای  1های آیینی شخصیتهمه قبول داشته باشند و  که فکری یرهبراندر فقدان 

خود را زندگی فکری برای تداوم  «زا نیروی انرژی»ی آنان انگیزش فردو کسب  الگوگرفتن

________________________________________________________ 
1. Cult Figures 
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ختن یک میدان آورند. وضعیت کنونی در حال سا از قهرمانان نمادین ناشناخته به دست می

گوید در  های درحال تکوین است که برخالف آنچه بوردیو می«واره عادت»علمی خاص با 

وجود دارد. در این میدان  آن از همدستی  عامالن اجتماعی و دنیای اجتماعی، آگاهی زبانی

نوشتن راهبردی برای حفظ و تقویت تمایز درونی نیست، بلکه برای دریافت پذیرشی 

گذاری علمی در میدان درونی از بازگشت  کنند سرمایه دانشجویان احساس میبیرونی است. 

 گذاری کنند.  سرمایۀ اندکی برخوردار است و بنابراین بهتر است در مقیاس جهانی سرمایه
  

 منابع
و  هامبنایی؛ رویه نظریۀ: کیفی تحقیق روش اصول (1322) کوربین جولیت و استروس، آنسلم

 .فرهنگی و مطالعات انسانی علوم پژوهشگاه: محمدی، تهران بیوک ، ترجمۀها روش

های  های پزشکی طی سال روند رشد مقاالت ایرانیان در حوزه( »1322اسکروجی، رقیه و همکاران )

 . 32-75: 32، شمارۀ 17، سال مدیریت سالمت، «1522-7332

اعضای هیئت علمی  بررسی میزان و عوامل مؤثر بر تولید علم در میان( »1325اعظمی، محمد )

، شمارۀ کتابداری و اطالع رسانی، «7332-7333های  علوم پزشکی کرمان طی سالدانشگاه 

51 :775-717. 

، ترجمۀ مرتضی مردیها، تهران: نظریۀ کنش: دالئل عملی و انتخاب عقالنی( 1323بوردیو، پیر )

 نگار. و نقش

ی امامی، تهران: مرکز تحقیقات علمی ، ترجمۀ یحیپذیری علمِ علم و تأمل( 1328بوردیو، پیر )

 کشور.

 نص. :، تهرانعلم شناسیجامعه( 1323) توکل، محمد

 ، ترجمۀ لیال جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: نی.یر بوردیو پی( 1325جنکینز، ریچارد )

بررسی عوامل مؤثر بر تولید علمی اعضای هیئت ( »1325زاده، حمید و همکاران ) جنیدی شریعت

 .315-332: 7(7) 32، علوم کشاورزی ایران، «دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تهرانعلمی 

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.های آن حل موانع رشد علمی ایران و راه( 1321پور، فرامرز ) رفیع

، «دانش تولید در دانشجویان مشارکت زمینۀ در پژوهشی( »1323) عشرت و امین عظیمی زمانی،
ریزی  برنامه و پژوهشۀ مؤسس: تهران دوم، جلد پایدار، توسعۀ و وزش عالیآم مقاالت مجموعه

 .عالی آموزش

: تهران ،درایران علمی هایوانجمن علم شناسیجامعه( 1328)و محمد فاضلی  محمود پور، شارع

 .اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکده

ر فعالیت پژوهشی اعضای هیئت بررسی عوامل مؤثر ب»( 1322)صالحی، صادق و قربانعلی ابراهیمی 

 .132-132 :11، شمارۀ نامۀ علوم اجتماعی، «علمی )مورد مطالعه: دانشگاه مازندران(
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بررسی عوامل مؤثر در تولید و چاپ مقاالت علمی در مجالت خارجی ( »1321طالبی، محمد )

 .312-371: 72، شمارۀ رهیافت، «معتبر

 های در فعالیت دانشجویان مشارکت بر مؤثر ملعوا بررسی( »1325فعلی، سعید و همکاران )

 .132-53: 17، شمارۀ ریزی در آموزش عالی ، فصلنامۀ پژوهش و برنامه«علم تولید و پژوهشی

 .نی: ، تهرانکیفی تحقیق بر درآمدی (1322) فلیک، اووه

ی بررسی عوامل مؤثر بر خوداثربخشی دانشگاه( »1323قاضی طباطبایی، محمود و هادی مرجایی )

ریزی در آموزش  فصلنامۀ پژوهش و برنامه، «ارشدو دکترا دانشگاه تهران دانشجویان کارشناسی
 .52-31 :15، شمارۀ عالی

عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان ( »1321پور ) راد، محمدامین و فریده قاضی قانعی

 .738-182: 1، شمارۀ نامۀ پژوهش فرهنگی، «وری اعضای هیئت علمی بهره

، تهران: مرکز تحقیقات شناسی رشد و افول علم در ایران جامعه( 1321راد، محمدامین ) انعیق

 سیاست علمی کشور.

، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات تعامالت و ارتباطات در جامعۀ علمی( 1325راد، محمدامین ) قانعی

 فرهنگی و اجتماعی.

 بین در دانش تولید هایچالش و اهانگیزش عوامل،» (1322) همکاران و محمدامین راد،قانعی

 .25-21: 7 شمارۀ اول، سال ،فناوری و علم سیاست فصلنامۀ ،«علمی نخبگان

: تهران ،ایران در علمی کنشگران شناسیجامعه( 1353) خسروخاور فرهاد و محمدامین راد،قانعی

 .علم

علمی در نشریات  عوامل مؤثر بر چاپ مقاالت( »1325طلب، سیدمحمد و زهره میرحسینی ) قائمی

، 2، ویژۀ کتابداری، سال مطالعات تربیتی و روانشناسی، «علمی پژوهشی داخلی و خارجی

 .112-175: 1شمارۀ 

های پژوهش و تولید علم در  بررسی موانع و چالش( »1353کریمیان، زهرا و همکاران )

 .83-35: 1، سال سوم، شمارۀ آموزش عالی ایران، «های علوم پزشکی دانشگاه

بررسی عوامل مؤثر بر عدم گرایش به نگارش مقاالت علمی از ( »1325کورکی، مسعود و همکاران )

، 1، شمارۀ 11، سال مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، «دیدگاه اعضای هیئت علمی

 .83-55: 18مسلسل 

در بین اعضای مطالعۀ عوامل مؤثر بر تولید علم ( »1325حسین و محمدباقر علیزاده اقدم )، گدازگر

 . 7، سال سوم، شمارۀ مجلۀ علوم اجتماعی، «ها هیئت علمی دانشگاه

 .سمت: ، گروه مترجمان، تهرانو علم معرفت شناسی جامعه( 1322)گلوور، دیوید و دیگران 
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مقایسۀ عوامل مؤثر بر عدم گرایش به نگارش مقاالت علمی ( »1322محجوب، حسین و همکاران )

مجلۀ ایرانی ، «علمی علوم پایه و بالینی دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضای هیئت
 .183-155: 15، پیاپی 1، شمارۀ 2، سال آموزش در علوم پزشکی

، دورۀ شناسی ایران مجلۀ جامعه، «تأثیر ارتباطات علمی بر تولید دانش( »1328محمدی، اکرم )

 .25-57: 1هشتم، شمارۀ 

عوامل دانشگاهی مؤثر بر پیروی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ( بررسی 1322ودادهیر، ابوعلی )

 ارشد، دانشگاه تبریز. نامۀ کارشناسی های ایران از هنجارها و ضدهنجارهای علم، پایان دانشگاه

 های دولتی دانشگاه در علمی هیئت اعضای پژوهشی مشکالت بررسی (1328فریده ) نژاد، نهاشمیا

 تهران. دانشگاه ارشد کارشناسی نامۀ پایان ،مشهد شهر
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