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 چکيده
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 مقدمه. 1

امروزه  .گردد مبنای قدرت و حیات در دنیای کنونی به میزان برخورداری از علم و دانش باز می     
یافته، در مت تولید و توسعۀ علم و فناوری است و کشورهای توسعههای دنیا به سگیری غالب جهت

نامند و  حال انتقال از جامعۀ صنعتی به جوامعی هستند که آن را جامعۀ اطالعاتی یا جامعۀ علمی می
ای از  سالح علم به سالحی راهبردی در این کشورها تبدیل شده است. امروزه توسعۀ علمی نمونه

باال بردن شناخت و معرفت جامعه در همۀ  .تری برای توسعه در کلیۀ امور استاقتدار ملی کشور و بس
ها بیش از پیش، نیازمند توسعۀ علمی است و برای تحقق توسعۀ علمی باید زمینۀ تولید علم را زمینه

امروزه نقش تولید علم و انجام پژوهش از یک عامل فزایندۀ رفاه فراتر رفته و به تنها راه فراهم کرد. 
باقی ماندن در عرصۀ حیات و حضوری مؤثر در دنیای پر تکاپوی تکنولوژی و پیشرفت مبدل شده 

ها و باشد. بررسی سیاستای می پژوهش و تولید علم از نیازهای مسلم و اساسی هر جامعه .است
های توسعۀ کشورهای صنعتی گویای این واقعیت است که این کشورها به اهمیت و جایگاه علم برنامه

و فناوری واقف بوده و این دو را محور توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود تلقی 
ها و  تالش برای تولید و توسعۀ علم با توانمندی و قدرتمندی کشورها در حوزه .[12]اند  کرده

م، ها با تولید علیافتگی آنسان آیندۀ کشورها و توسعههای مختلف پیوند خورده است. بدین عرصه
کاربردهای  نتایج و مندی آن کامالً مرتبط است و برتری کشورها نسبت به هم به علم و بسط و بهره

امروزه علم، هم پشتوانۀ قدرت سیاسی است و هم عامل مؤثر در توسعۀ فرهنگ  .آن بستگی دارد
یاسی سازد که در نهایت عالوه بر کسب قدرت س جامعه و هم موجبات پیشرفت اقتصادی را فراهم می

 توان می تردید بیگردد.  اهم میو فرهنگی موجبات رشد اقتصادی و باالخره توسعۀ همه جانبۀ کشور فر

تولید علم  .وابسته است آن فناوری و علمی استقالل به کشوری هر توسعۀ و استقالل که داشت اذعان
 زد. م خواهدرق را دانش محور و پررونق اقتصادیو تکنولوژی که خود ناشی از استقالل است 

کشورهای مختلف به علم، فناوری و نوآوری به مثابه منابع کلیدی برای کسب مزایای رقابتی و 
های  نگرند. مؤسسه همچنین به منزلۀ ابزاری اساسی برای بهبود بخشیدن سطح زندگی مردم می

ترین بر اساس مهم کنند.یافتگی کشورها را بر اساس همین معیارها ارزیابی می المللی نیز توسعه  بین
باشد نقش دانش، پژوهش و فناوری به رسمیت ترین هدف آن میسند راهبردی کشور که توسعه مهم

توسعۀ "شناخته شده است و این امر حکایت از ارادۀ معطوف به عمل در مسؤالن کشور برای تحقق 
ی منطقه و تحوالت دارد. با توجه به وضعیت کشورها "توسعۀ علمی شرط بقا"و  "مبتنی بر دانایی

داند.  گرفته، ایران خود را نیازمند پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری میهای صورتجهانی و تحریم
گیری محتوایی اسناد ملی و علمی مانند قانون برنامۀ  جهت گیری نهادهای مرتبط در این زمینه، شکل
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های علم و فناوری در قانون [ و سیاست11جامع علمی کشور ] ۀانداز، نقشچهارم توسعه، سند چشم
برنامۀ  پایان تا آن تثبیت و منطقه در فناوری و علمی دوم جایگاه به برنامۀ پنجم توسعه؛ دستیابی

 [ از جمله موارد ناظر بر اهمیت موضوع است.3:3پنجم ]
برداری از آن محور یک هدف اساسی و  های الزم جهت بهرهامروزه تولید دانش و ایجاد مهارت     
 توسعۀ سبب تکنولوژی و علم در بشر آسایبرق هایپیشرفتکننده برای همۀ کشورهاست. عیینت

 تولید محرک خود یا دارند؛ مهم این پیشبرد در اساسی نقشی که است کشورهایی برای عمیق و پایدار
  باشند.می تکاپو در همواره فناوری و علم تقویت و حمایت در یا و هستند تکنولوژی و علم

جدی  ابزاری و کشور پیشرفتعامل حفظ بقا، استقالل و  ترینفناوری مهم و تولید علم مقولۀ     
، مستلزم توسعه تردید تحول در ابعاد مختلف است. بی های مختلف جهانیعرصه در رقابت برای

ها از طریق تدوین ها و مکانیزم طراحی دقیق فرایند گذار به وضع مطلوب، اصالح تدریجی شیوه
باشد. اگر بپذیریم  حفظ هماهنگی در اجزای مختلف نظام علم و فناوری میایجاد و انین و سعی در قو

 از وسیعی انداز در راستای تولید علم، طیفکه دستیابی به اهداف کمّی و کیفی سند چشم

توان به کند میرا طلب می و مدیریتی و... مالی، قانونی، آموزشی، فرهنگی فکری، های پشتیبانی
با  برآن است تالشدر این پژوهش اهمیت تأثیر ساختارهای سازمانی و مدیریتی در تولید علم پی برد. 

گذار در تولید علم در ابعاد المکان موانع مهم و اثرهای پژوهشی مرتبط، حتی مطالعۀ منابع و پیشینه
تولید علم شناسایی  ها برمدیریتی، راهبردی و مالی بررسی و میزان تأثیر هر یک از آن ـسازمانی 

ای برای  گردد. با توجه به اهمیت تولید علم و ضرورت مدیریت آن در سطح ملی، شناخت موانع مقدمه
باشد. شناسایی موانع می 1494ورود به مسیر توسعۀ ظرفیت تولید علم و دستیابی به اهداف ایران 

گذاران و وجود در اختیار سیاستتواند تصویری روشن از تنگناهای مموجود بر سر راه تولید علم می
ریزان مسائل کشور قرار دهد تا از این رهگذر بتوانند راهکارهای رفع موانع و تنگناها را بر اساس  برنامه

 واقعیت موجود به منظور ارتقاء کمی و کیفی فرایند پژوهش و تولید علم، جستجو کنند.
 
  نظری و پيشينه تحقيق و چارچوب . مباني2

 علمی متون در قبالً که و عملی نظری از اعم جدید هاییافته و دانش ارائۀ یعنی علم تولید     

 دارد ای بازدارنده عوامل از دسته آن به اشاره پژوهش این در علم تولید . موانع[6]باشد  نشده گزارش
 دانش کسب و تولید از مانع و گذارند می تأثیر علم تولید روی بر مستقیمغیر یا مستقیم صورتهب که

 و ایجاد کارآفرینی، و نوآوری فناوری، توسعۀ و ایجاد جامعه، مسائل حل برای عملی کاربرد با علمی
 شوند: می پایدار توسعۀ و ملی توسعۀ از باالیی سطح به دستیابی نهایتاً و قدرت و ثروت توسعۀ
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هادهای علمی و تحقیقی، عواملی که مانع از کارآیی و اثربخشی الزمِ ن . 1مدیریتي ـ موانع سازماني
 شود.های پژوهشی در راستای تولید علم میبرای انجام  فعالیت

 
باشد و گذاری و مدیریت پژوهشی در سطح کالن میعواملی که مربوط به سیاست . 2موانع راهبردی

 گذاران در خصوص حمایت از پژوهش و تولید علم است.متأثر از نگرش سیاست
 

ای که متأثر از وضعیت کنونی میزان بودجه، نحوۀ تخصیص و مدیریت  زدارندهعوامل با .9موانع مالي
فرایند اصلی تولید علم حداقل دارای دو فرایند تابعه شامل فرایند  های پژوهشی است.آن در فعالیت

توسعۀ روز افزون  های پژوهشی و فناوری است.توسعۀ آموزش عالی و فرایند توسعۀ پژوهش و فعالیت
سابقه از تولید ها را قادر ساخته تا سطحی بییافته، آندر کشورهای توسعه 4ای پژوهشیهدانشگاه

 .[21]وجود آورند تکنولوژی و دانش مورد نیاز را به، علم
تواند به عنوان ابزاری مند برای تولید و خلق دانش است و میپژوهش فرایندی سیستمی و نظام     

  .[16]کار گرفته شود های مدیریتی بهگیریمیمقدرتمند برای تولید اطالعات و تص
را به خود مشغول داشته،  مردانو دولت گذارانست سیاهایی که همواره ذهن یکی از چالش     

های موجود برای  بررسی شقوق مختلف و ترکیبِ احتماالت گوناگون و انتخاب بهترین گزینه
العات است. مدیریت تولید علم یک استراتژی ها و اطسازی بر مبنای دادهگیری و تصمیم تصمیم

های افراد محقق، باهوش و خالق و با اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که با سازماندهی تالش
سازد. مدیران جامعه ها را به تولید و کاربرد علم مهیا می تأکید بر فرایند دانایی، فرصت تبدیل ایده

های علمی دارند. در کشورهای صنعتی وظائف ها و تحلیل دههای خود احتیاج به داگیری برای تصمیم
 مراکزیشده بر عهدۀ سازی بر مبنای اطالعات فراهمها و تصمیم ها، پردازش داده گردآوری داده

 [10] قرار داده شده است گذاریسیاستمتشکل از محققان و صاحبان تجربیات عملی در مدیریت و 
گذاران و مدیران  گیری به خط مشیهای موجود را برای تصمیم ینهها بهترین گزتا پس از بررسی، آن

نام برده شده است در  6های تفکر راهبردیها به عنوان کانونارائه نمایند. اکنون مراکز فوق که از آن
  .[13] بیشتر کشورهای جهان کاربردی قابل مالحظه دارند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Organizational - Administrative Obstacles 
2. Strategic Obstacles 

3. Financial Obstacles 

4. Research University 
5. Strategic Think Tanks 
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1نورث و همکاران اعتقاد به     
است. تدوین هر نوع استراتژی، با  مستمر رخداد یک [ تغییر29] 

پیشرفت زمان و توسعۀ تکنولوژی، نیازمند تحول است. جامعه برای دستیابی به رشد و توسعۀ بیشتر 
در این تحوالت علم و فناوری و توسعۀ منابع طور مرتب تغییر و تحوالت را تجربه کند. ناچار است به

 [26]امروزه بر اساس جایگاه استراتژیک منابع انسانی  ت.انسانی بیش از هر زمانی محوریت یافته اس
 شود.منبع دستیابی مستمر به عملکرد عالی محسوب می گرانبهاتریننیروی انسانی 

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و گیرد بلکه در تعامل با سیستمتولید علم در خأل صورت نمی     
موانع عمده در مسیر توسعه، کمبود و یا نبود نگرش  یکی از شود.فرهنگی و صنعتی جامعه انجام می

باشد. شاخص های تفکر سیستمی در سیستمی در پرداختن به مسائل علمی و تکنولوژیکی کشور می
 ند از:اعرصۀ تولید علم عبارت

 های مربوط به تولید علمتوجه به ارتباطات و توسعۀ منابع انسانی در فعالیتـ 

 های قبلی در عرصۀ تولید علمصله از فعالیتتوجه به بازخوردهای حاـ 

 طور همزمان در عرصۀ تولید علمنگری و جزء نگری بهتوجه به کلـ 

 زمان در تولیدات علمیطور همتوجه به کمیت و کیفیت بهـ 

ها و  ها بر طرحکسب اطالعات از شرایط اقتصادی، اجتماعی و جهانی و بررسی تأثیرات آنـ 
 ر عرصۀ تولید علمهای جاری د فعالیت

 های عرصۀ مدیریت تولید علم جذب، انتصاب و ارتقاء واجدین شرایط در مشاغل و پستـ 
 پژوهشی انجام مراکز و هادانشگاه در دولتی کالن هایبودجه با که هاییپژوهش کاربرد عملی     

ش ارتباط بین صنعت فرایند جهانیِ تشویق افزایاست.  وابسته صنعت به آن نتایج انتقال به شودمی
در این  .[19]بخشی علمی در حال گسترش است ها در راستای افزایش اثرو دانشگاه از سوی دولت

 اندهایی را در خصوص توسعه و تحکیم روابط صنعت و دانشگاه اتخاذ کردهراستا کشورها سیاست
م ملی نوآوری و توسعۀ  تواند منجر به تقویت نظاتقویت و تسهیل روابط دانشگاه و صنعت می [15]

 فناوری شود. 
 گیرد:اصوالً نیاز به پیوند مؤثر میان دانشگاه و صنعت از مسائل زیر نشأت می

 تر بین علوم و فناوریروابط نزدیک. 1

 کاهش فاصلۀ زمانی بین دستاوردهای علمی و انتقال این دستاوردها به جهان تولید و تجارت. 2

 صنعت و پیدایش صنایع مبتنی بر علومهماهنگی بیشتر بین علم و . 9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. North   & et al 
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 عنوان ابزاری برای رسیدن به کیفیت قابل رقابت استفادۀ صنایع از علوم به 4

نفری از اعضای هیئت علمی و کارکنان  439با انتخاب نمونۀ  [4]سرشتی، کاظمیان و دریس      
های ای توسعۀ فعالیتترین موانع انجام پژوهش را در راستکرد، مهم دانشگاه علوم پزشکی شهر

تحقیقاتی و تولید علم، عواملی چون: مقررات دست و پاگیر اداری در خصوص اجرای تحقیقات، عدم 
 کنند.استفاده از نتایج تحقیق و نبود بودجۀ کافی برای تحقیق بیان می

سی با مهند ـ های تولید علم در گروه فنیارزیابی استراتژی"[ در تحقیقی با عنوان 19مهدی ]     
، تهدیدهای موجود در حوزۀ پژوهش و تولید علم "سالۀ جمهوری اسالمی ایران 29انداز تأکید بر چشم

گذاری در پژوهش و عدم توزیع مناسب را از دیدگاه نمونۀ آماری، عواملی از جمله کمبود سرمایه
جهی به توهای علمی، کمها، کمبود مشارکت و حمایت بخش خصوصی از فعالیتگذاریسرمایه
های علمی پذیری فعالیتهای علمی برای حل مشکالت جامعه، تحوالت سیاسی و تأثیر گیری تصمیم

گیری از نتایج توجهی به بهرههای مدیریتی و انگیزشی و کم  از آن، ناکارآمدی ساختار و شیوه
   کند.ا معرفی میهگذاریسیاستها در پژوهش

ها واکاوی موانع انجام پژوهش در دانشگاه"[ در پژوهشی با عنوان 9آبادی و همکاران ]زارع احمد     
نفری، فقدان معیارهای  969با انتخاب نمونۀ  "فازی  TOPSISاستفاده از تکنیکو مراکز تحقیقاتی با

گذاری ناکافی بخش خصوصی در امر های پژوهشی، سرمایهارزیابی برای سنجش و نظارت در فعالیت
های پژوهش و توسعۀ کشور را جزء موانع ص بودجۀ مناسب برای بخشتحقیقات، فقدان تخصی

ها و مراکز تحقیقاتی از دید اعضای هیئت علمی در راستای توسعۀ علمی  پژوهش و تحقیق در دانشگاه
 کنند.و پیشرفت عنوان می

ستیابی افزاری جهت دای بر تحقق جنبش نرمعنوان مقدمهههای تولید علم بچالش"در  [2]پور جمال
، به موانعی چون پایین بودن سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی و عدم استفادۀ "به توسعۀ پایدار

مناسب از اعتبارات تخصیص یافته به تحقیقات، عدم اعتماد متقابل و همکاری منطقی بین بخش 
ری و مالی در صنعت و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، حاکم بودن قوانین و مقررات دست و پاگیر ادا

ها و مراکز در دانشگاه ساالریدیوانبخش تحقیقات، ضعف مدیریت علمی و حاکمیت مناسبات 
 پژوهشی کشور، ضعف و نبود ارتباط با دنیای پویای علم و فناوری در جهان اشاره دارد. -تحقیقاتی

شور، نبود الگوی گانگی متولیان امور پژوهشی در کچند [3]کمیتۀ شناسایی موانع تحقیق و نوآوری 
مدیریت علمی و پژوهشی مناسب در مراکز علمی و پژوهشی، شکاف بین مراکز تحقیقاتی و 

گرا در تحلیل و تبیین های پژوهشی و فقدان رویکرد نظامهای اجرایی، غیرواقعی بودن اولویت دستگاه
ظارت در نیازها، عدم ثبات در مدیریت پژوهش کشور، فقدان معیارهای ارزیابی، سنجش و ن
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کارگیری نتایج تحقیق در کشور، ههای الزم برای بهای تحقیقاتی، فقدان الزامات و تضمین فعالیت
فقدان تشکیالت مناسب جهت همکاری بین صنت و دانشگاه، ناکافی بودن سهم  بودجۀ تحقیقات 

های تحقیق و توسعۀ کشور، عدم تحرک و کشور و فقدان تخصیص بودجۀ مناسب برای بخش
پذیری در نظام اداری مراکز علمی و تحقیقاتی، وجود بوروکراسی اداری در جهت هزینه کردن طافانع

گذاری بخش خصوصی در امور علمی و پژوهشی را های پژوهشی و عدم سرمایهبودجۀ مصوب طرح
 کند.ترین موانع پژوهش و نوآوری عنوان میاز جمله مهم

دانش پژوهشگران: شواهدی از ثر رفتار کارآفرینی بر تولید ا"در تحقیقی با عنوان  [22] 1رِراد     
نشان داد که یکی از عوامل مؤثر در تولید دانش پژوهشگران، تأمین بودجۀ کافی  "های کانادادانشگاه

 باشد.می

UIR) به بررسی اثرات مکملی روابط دانشگاه و صنعت [13] 2منجرس و همکاران     
پرداختند.  (9

ها نشان داد که های آن ها مبتنی بر مطالعۀ موردی دو دانشگاه اسپانیایی بود. یافته ادهتحلیل دوتجزیه
های دانشگاهی یک اثر سینرژیک بر تولید علم دارند قراردادهای تحقیق و توسعه با صنعت و پژوهش

از طور اساسی به (UIR) اما زمانی که اعتبارات تحقیق و توسعه درصد پایینی نباشد. اثرات مثبت
 شود. های تحقیقاتی ناشی میفنی و مالی( برای فعالیت ـ امکان فراهم کردن منابع تکمیلی )شناختی

به بررسی عوامل بازدارندۀ ارتباط بین دانشگاه و صنعت از دیدگاه اعضای  [29] 4اسکیلر و همکاران
دانشگاه، هیئت علمی پرداختند. بر اساس نتایج پژوهش، عدم تمایل بخش صنعت به همکاری با 

وجود بوروکراسی اداری، عمیق نبودن همکاری بین دانشگاه و صنعت از جمله مواردی هستند که از 
 دیدگاه  اعضای هیئت علمی بر ارتباطات بین بخش صنعت و دانشگاه تأثیر بازدارنده دارند.

چاپ مقاالت  در دانشگاه سریالنکا به بررسی وضعیت تولید علمی و [24] 6سوماتیپاال و همکاران     
ای مجلۀ معتبر حوزۀ علوم پزشکی پرداختند. بر اساس رویکرد مقایسه 6کشورهای در حال توسعه در 

ها علل این مسأله را مجلۀ معتبر مربوط به این کشورها بود. آن 6شده در % از مقاالت چاپ4/5تنها 
در حال توسعه، امکانات پژوهشی در کشورهای  اقتصادی گریبانگیر نظاممتأثر از مشکالت مالی و 

 .شمارند محدود و تجهیزات ناکافی و مشکالت مدیریتی بر می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Rherrad 
2. Manjarres   & et al 

3. University-Industry Relationship(UIR) 

4. Skiler & et al 
5. Sumathipala & et al 
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 هاپژوهش نتایج مؤثر کارگیریهدر تحقیقی به بررسی موانع ب( 2999) 1کمیسیون جامعۀ اروپا     
 برای هادانشگاه در یافتهساختار توسعه نبود موانع نظیر برخی وجودتحقیق به نتایج پرداخت.

قرار گرفتن  استفاده مورد محققان به از بسیاری اعتمادیها و بیپژوهش نتایج ادارۀ و یتمدیر
 . [0]اشاره داشت  هاپژوهش و تحقیقات نتایج
های پژوهشی در راستای ضعف کارآمدی مدیریت را ویژگی مشترک اغلب سازمان [14]2بنیس     

 کند.توسعۀ پژوهش ذکر می
 
 تحقيق شناسيروش. 3

 توان چنین استنباط کرد که تولیدو پیشینۀ پژوهش می مبانی نظریبا مرور اجمالی  .ت تحقيقسؤاال
 هایسیاست و پژوهش آموزشی، نظام نظیر زیادی عوامل آن فرایند در که است واقعیتی علم

... و فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، هایزیرساخت علمی، ارتباطات بودجه، مدیریت، پژوهشی،
 که اخیر هایسال در علم تولید رشد به توجه با. باشند می آن پیوستۀ همبه های حلقه جزء و دخیل
 مطلوب سطحی به رسیدن برای باشد می شده نمایه مقاالت کمّی شاخص اساس بر زیادی حد تا البته

 و ودکفاییخ نهایتاً و ثروت امنیت، رفاه، افزایش) مختلف ابعاد در کشور توسعۀ باعث که علم تولید از
 هایپژوهش. دارد وجود فراوانی موانع شود الملل بین سطح در کشور علمی رتبۀ ارتقاء و( پایدار توسعۀ

 برخی بررسی به مروری مقاالت صورتبه اغلب و پراکنده صورتبه قبلی صورت گرفته در کشور
 موانع بندیدسته با شده کوشش حاضر تحقیق در پراکندگی این از اجتناب منظور به. اندپرداخته موانع

 موانع تأثیر بررسی به تر جامع نسبتاً نگاهی از( مدیریتی ـ سازمانی و مالی، راهبردی، موانع قالب در)
 با و نبوده مجزا یکدیگر از موانع این مجموعۀ سیستمی گاه دید از. شود پرداخته علم تولید بر مذکور

 .انگاشت نادیده توان نمی را یکدیگر بر موانع این از یک هر تأثیر که نحویبه هستند تعامل در یکدیگر
 ند از:ابر اساس توضیحات فوق سؤاالت تحقیق عبارت

 گذارند؟ . از نظر اعضای هیئت علمی موانع راهبردی تا چه حد بر تولید علم تأثیر می1
 گذارند؟ یمدیریتی تا چه حد بر تولید علم تأثیر م ـ . از نظر اعضای هیئت علمی موانع سازمانی2
 گذارند؟  . از نظر اعضای هیئت علمی موانع مالی تا چه حد بر تولید علم تأثیر می9 
 ترین موانع تولید علم کدامند؟مهم از نظر اعضای هیئت علمی .4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Commission of the European Communities 
2. Bennis 
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پیمایشی  ـ های کاربردی و به لحاظ روش توصیفیپژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع پژوهش     
 16شامل کلیۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی شاغل در  جامعه آماری تحقیق باشد. می

 225 1نفر بود. نمونۀ آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان 645پژوهشکده به تعداد  4دانشکده و 
ها(  ها/پژوهشکده  نفر انتخاب شد. با توجه به جامعۀ آماری پژوهش که در طبقات مختلف )دانشکده

 ای نسبی استفاده شد. گیری طبقههقرار داشتند از روش نمون
 ای محقق ساخته پس از مطالعۀ مبانی نظری و آثار پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق، پرسشنامه     

سؤال در طیف لیکرت تهیه شد که پس از نظرخواهی از اساتید  91 در سه مؤلفه )مانع(، حاوی
به موضوع تحقیق، روایی پرسشنامه  های مربوطه ها و گویه نظر به لحاظ مرتبط بودن مؤلفهصاحب

پرسشنامه عودت داده شد.  292پرسشنامۀ اجرا شده تعداد  225مورد تأیید قرار گرفت. در مجموع از 
، پایایی کل پرسشنامه 2استفاده از ضریب آلفای کرونباخباشد. با% می93/33ها نرخ بازگشت پرسشنامه

 دست آمد.% به5/32
انجام شد در سطح آمار توصیفی از  SPSSافزار استفاده از نرمها که با دادهتحلیل وبرای تجزیه     

  Tو در سطح آمار استنباطی از آزمون هایی نظیر فراوانی، میانگین، درصد، انحراف استانداردشاخص
بندی برای اولویت 9ها )مینگین جامعه و نمونه( و آزمون فریدمنگروهی برای مقایسۀ میانگینتک

 ستفاده گردید.موانع ا
(، زیاد 9(، متوسط )2(، کم )1شده در پرسشنامۀ پژوهش حاضر ]خیلی کم )با توجه به طیف ارائه     

عنوان میانگین نظری هر گویه و مؤلفه در نظر گرفته به 9([ میانگین وزنی برابر با 6( و خیلی زیاد )4)
ها از یرد و میانگین تجربی حاصل از دادهدست آمده در سطح معنادار قرار بگبه tشده است. اگر میزان 
عنوان یکی تر باشد گویه یا مؤلفۀ مورد بررسی از دیدگاه اعضای هیأت علمی بهمیانگین نظری بزرگ

از موانع تا حد باال در تولید علم اثرگذار خواهد بود. بدین ترتیب، فرض صفر و فرض تحقیق در این 
 باشد:ت میگروهی به این صورتک tپژوهش در آزمون 

H0: µ= M 

H1: µ ≠ M 
 

 گیرد.های حاصل از پژوهش مورد بحث قرار میبا این توضیح یافته
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Krejcie & Morgan  

2. Cronbach's alpha 
3. Friedman Test 
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  هایافته. تحليل 4

 گذارند؟از نظر اعضای هیئت علمی موانع راهبردی تا چه حد بر تولید علم تأثیر می. 1
 

 اول سؤال مورد در گروهیتک t آزمون. 1 جدول
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در سطح  291( با درجه آزادی 134/26شده )محاسبه t چون 1های جدول شماره با توجه به داده     
6 %=α  بزرگتر از مقدار شاخصt (35/1می )  باشد بنابراین فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم

توان گفت از نظر اعضای هیئت علمی  شود و میتفاوت بین میانگین تجربی و میانگین نظری رد می
 گذارند.ر حد باال بر تولید علم تأثیر میموانع راهبردی د

 گذارند؟مدیریتی تا چه حد بر تولید علم تأثیر می ـ . از نظر اعضای هیئت علمی موانع سازمانی2
 

 تک گروهی در مورد سؤال دوم  t. آزمون2جدول 
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در سطح  291( با درجه آزادی 062/22) شدهمحاسبه tچون  2های جدول شماره با توجه به داده     
6 %=α تر از مقدار شاخص بزرگt (35/1می )  باشد بنابراین فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم

توان گفت از نظر اعضای هیئت علمی  شود و میتفاوت بین میانگین تجربی و میانگین نظری رد می
 گذارند.مدیریتی در حد باال بر تولید علم تأثیر می ـ موانع سازمانی

 گذارند؟عضای هیئت علمی موانع مالی تا چه حد بر تولید علم تأثیر میاز نظر ا. 9

 
 گروهی در مورد سؤال سومتک  t. آزمون9جدول 

در سطح  291( با درجه آزادی 635/29محاسبه شده ) tچون  9های جدول شماره با توجه به داده     
6 %=α  بزرگتر از مقدار شاخصt (35/1می ) فر در این آزمون مبنی بر عدم باشد بنابراین فرض ص

توان گفت از نظر اعضای هیئت علمی  شود و میتفاوت بین میانگین تجربی و میانگین نظری رد می

 .گذارندموانع مالی در حد باال بر تولید علم تأثیر می
 از موانع تأثیر بیشتری بر تولید علم دارند؟ یککدام سؤال چهارم. از نظر اعضای هیئت علمی

 
 ترین موانع تولید علممهمبندی . نتایج آزمون فریدمن در مورد الویت4جدول

 اولویت ابعاد  ميانگن رتبه تعداد دوخي درجه آزادی سطح معناداری

999/9 

 
2 

 

 
933/19 

 

292 

 1 موانع راهبردی 29

 2 موانع مالی 39/1

 9 مدیریتی -موانع سازمانی 30/1
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معنادار  α=% 6( در سطح  933/19دو )دهد که چون مقدار خینشان می 4های جدول شماره داده     
های متفاوت قرار دارند از نظر اهمیت در اولویتموانع تولید علم  است لذا از نظر اعضای هیئت علمی

های اول تا مدیریتی در اولویت ـکه به ترتیب اهمیت: موانع راهبردی، موانع مالی، موانع سازمانی 
 دارند.سوم قرار 

 
 و پيشنهاد گيرینتيجه. 5

که به ترتیب اهمیت هر  است جایگاهی و نقش مؤکد موارد، درتمامی پژوهش های یافته تحلیل     
 در تولید علم دارند.  گذارعنوان یک مانع اثرمدیریتی به ـ مالی و سازمانی ،راهبردییک از عوامل 

 گذارند؟ی تا چه حد بر تولید علم تأثیر میاز نظر اعضای هیئت علمی موانع راهبرد .سؤال اول
( در سطح 134/26شده )محاسبه t( چون 1بر اساس نتایج سؤال اول )با توجه به جدول شمارۀ      

6% =α از نظر اعضای هیئت علمی موانع راهبردی در حد باال بر تولید علم توان گفت  معنادار است می
در تحقیقات خود به ، [3]، کمیتۀ شناسایی موانع تحقیق و نوآوری [2] پورجمالگذارند.  تأثیر می

های مختلف علمی و اجرایی، نبود کهنگی و ناکارآمدی نظام اداری کشور در بخشعواملی نظیر 
الگوی مدیریت علمی و پژوهشی مناسب در مراکز علمی و پژوهشی، ضعف و نبود ارتباط با دنیای 

های اجرایی و فقدان تشکیالت کاف بین مراکز تحقیقاتی و دستگاهپویای علم و فناوری در جهان، ش
 مناسب جهت همکاری بین صنت و دانشگاه اشاره دارند.

توجه الزم و کافی به امر پژوهش و تحقیقات علمی برای تحکیم و بسط قدرت کشور از نظر      
پژوهش، صرف هزینه  اقتصادی و اجتماعی اهمیت فراوانی دارد. تخصیص اعتبار به امر تحقیق و

ای  گذاری برای آینده است. لذا نگاه به امر تحقیق بایستی بر مبنای دید سرمایهنیست بلکه سرمایه
گذار است بلکه قدرت حمایت همه جانبۀ دولت نه تنها بر پیشرفت علمی کشور تأثیر صورت گیرد.

شود  انی در جامعه محقق میجنبش تولید علم زم های علمی دارد.سیاسی کشور نیز ریشه در پیشرفت
 بینانه استفاده شود.های موجود در کشور برای تحقق آن با رویکرد عینی و واقعکه از تمام ظرفیت

ها و اولین گام برای سامان بخشیدن به امر تولید علم در جامعه، دستیابی به درک درستی از توانمندی
علمی و تکنولوژیکی کشور بر اساس یک  های واقعیامکانات موجود و متعاقب آن تعیین اولویت

از ابزارهای مهم و اولیۀ شروع وسیع شناخت نیازهای تحقیقاتی کشور  باشد.سنجی صحیح می نیاز
همۀ مراکز تحقیقاتی خصوصاً دانشگاه  گذاران وکارهای تحقیقاتی است که باید مورد توجه سیاست

 از بهینه استفادۀ موجب نیازها امکانات وشناخت  براساس پژوهشی هایاولویت تعیینقرار گیرد. 
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بینانه برای رسیدن به اهداف ریزی واقعبرنامهانسانی  و  نیروی بودجه، وقت، عدم اتالف و امکانات
 شود.می

آنچه در رابطه با تولید علم در ایران امروز بایستی مدنظر قرار گیرد احیا و گسترانیدن مرزهای علم      
ها و تعامالت فرامرزی با جوامع صاحب علم و تکنولوژی و دانشگاهاطات و و دانش بر اساس ارتب

[ یکی از اهداف 11طبق نقشۀ جامع علمی کشور ] المللی است.مراکز علمی و پژوهشی معتبر بین
 با فناوری و علوم های حوزه در ی )تعامل فعال و اثرگذار( همکار کالن نظام علم و فناوری، گسترش

و تعامالت علمی با جوامع پیشرفته که  هاهمکاری گسترش باشد. المللی میبین رمعتب مراکز علمی
تواند باعث افزایش رشد علمی و تکنولوژیکی کشور متناسب با نیازها و مقتضیات فرهنگی و می

  راهبردی است. ریزی برنامه و مدیریت اجتماعی شود مستلزم
 عنوان یکی ازکشور به کالن گیریتصمیم منظا در دانشمندان مشارکت تسهیل و ساماندهی     

[ به آن اشاره شده 11باشد که در نقشۀ جامع علمی کشور ]فناوری می و علم توسعۀ کالن راهبردهای
نحوی که از نظر اعضای هیئت علمی است، ولی همچنان در این زمینه کار جدی صورت نگرفته به

برای   الزم کاروساز . لذا طراحیبودراهبردی این موضوع جزء یکی از موارد مهم در حیطۀ موانع 
ها در حوزۀ علم گیریتحقق این امر یکی از ضروریات به لحاظ تخصصی و علمی شدن تصمیم

نظران و خواهی از صاحبها در حوزۀ علم چنانچه با مشورت و نظرباشد. اتخاذ راهبردها و سیاست می
توان در جهت رفع  گیرد با امید بیشتری میهای مختلف علمی صورت  متخصصان و نخبگان رشته

 موانع و تولید علم گام برداشت.
وجود بوروکراسی اداری از عوامل بازدارندۀ ارتباط بین  [29] اسکیلر و همکارانبر اساس تحقیق      

های مناسب برای عدم ارتباط و تعامل مناسب بین دانشگاه با صنعت، زمینهباشد. دانشگاه و صنعت می
ت از پژوهش را فراهم نساخته و مانع رشد و ترغیب نیروهای پژوهشگر در پرداختن به تحقیق حمای
 آمیزموفقیت کسب در تحقیقات امر به ویژۀ صنعت توجه و دانشگاه و صنعت ارتباطگردد.  می

 مؤثر ارتباطدارد. در این راستا  ایعمده نقش کشور در فناوری وضعیت پیشرفت نوین و فناوریهای

های برنامۀ پنجم جامعه از سیاست مربوط هاىبخش و صنعت با پژوهشى مراکز و هادانشگاه بین
 [.3] توسعه در امور علمی و فناوری است

آورد که هم  وجود میهها با مراکز صنعتی و تولیدی این امکان را بارتباط تنگاتنگ دانشگاه     
ارآمدتر مرتفع شده و هم امکانات فنی و مالی مشکالت این مراکز به جهت استفاده از علوم و فنون ک

به تصویب قوانین حمایتی و تشویقی  نیاز هدف این تحقق برای ها فراهم شود.مناسبی برای دانشگاه
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در تحقیق  [13]منجرس و همکاران . باشدصنعت می و دانشگاه بین هر چه بیشتر پیوند ایجاد جهت
 دانند. یک اثر سینرژیک بر تولید علم می خود روابط مکملی دانشگاه و صنعت را دارای

سطح توسعۀ علمی به سطح تکامل چهار نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وابسته      
ها و اقدامات سیاسی، [ در تحقیق خود انجام دادن کلیۀ فعالیت5طباطبایی یزدی و نجفی ] است.

عمده در مسیر دستیابی به جایگاه اول در  هایفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را یکی از پیش شرط
دانند. با توجه به موارد باال و عنایت به این نکته که در نقشۀ جامع منطقه آسیای جنوب غربی می

فناوری،  و و نهادهای علم ساختارها [ برای اجرایی شدن این نقشه به اصالح11علمی کشور ]
توان به اشاره شده است. می های مختلفخشب در افزایی هم و هماهنگی ارتقای و گذاریسیاست

های مختلف اقتصادی، سیاسی، اهمیت لزوم نگرش سیستمی مبنی بر ارتباط متقابل و اثرگذار بخش
 فرهنگی و اجتماعی در بسترسازی برای تحول اثربخش در تولید علم پی برد.

اجرا، نظارت و  های علمی و مدیریت علمی در همۀ مراحل تدوین،حاکمیت علم و نگرش     
ت توسعه و پیشرفت علمی است. تولید علم یک رویکرد هها یکی از ضروریات در ج ارزشیابی برنامه

توان با شناخت درست از  باشد. می منظم، سیستماتیک، مبتنی بر متدلوژی و مدیریت علمی می
، لحاظ کردن های پژوهشی کشورهای جامعه و نیازسنجی برای تعیین اولویتها و پتانسیلظرفیت

ها، اتخاذ نگرش سیستمی و اعمال مدیریت علمی، گیری نظرات صاحبان اندیشه و نخبگان در تصمیم
 شرایط موجود بین راهبردهایی پویا و عملی در جهت تولید علم ترسیم و اجرا نمود و از این طریق خأل

 داد. پوشش را مطلوب شرایط و
مدیریتی تا چه حد بر تولید علم تأثیر  ـسازمانی از نظر اعضای هیئت علمی موانع سؤال دوم. 

 گذارند؟  می
% 6( در سطح 062/22شده )محاسبه t( چون 2بر اساس نتایج سؤال دوم )با توجه به جدول شمارۀ     

=α مدیریتی در حد باال بر  ـتوان گفت از نظر اعضای هیئت علمی موانع سازمانی  معنادار است می
 ارند. گذ تولید علم تأثیر می

کمیسیون جامعۀ اروپا [، 9آبادی و همکاران ][، زارع احمد19، مهدی ][4]سرشتی و همکاران      
مقررات دست و پاگیر اداری در خصوص اجرای در تحقیقات خود مواردی نظیر  [14]( و بنیس 2999)

ا در هگیری از نتایج پژوهشتوجهی به بهرهتحقیقات، عدم استفاده از نتایج تحقیق، کم
-های پژوهشی، سرمایهفقدان معیارهای ارزیابی برای سنجش و نظارت در فعالیت ها،گذاری سیاست

 های پژوهشی،ضعف کارآمدی مدیریت در سازمان گذاری ناکافی بخش خصوصی در امر تحقیقات،
 در یافتهساختار توسعه نبودو  های علمیکمبود مشارکت و حمایت بخش خصوصی از فعالیت
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ها را از موانع انجام پژوهش و تولید و توسعۀ علم  پژوهش نتایج ادارۀ و مدیریت برای هاهدانشگا
 شمارند.برمی
قوانین و ضوابط دست و پاگیر ، هاعدم اهتمام الزم از سوی مسؤلین به کاربست نتایج پژوهش     

علمی و  ادهایو نه هاها در سازمانترین چالشاز مهمهای پژوهشی، تصویب طرحبرای اداری 
دهد. به نظر یکی از  پژوهش کاهش میانجام در خصوص  را حققانکه انگیزۀ م پژوهشی است
های پژوهشی در راستای تولید علم و کاربست نتایج تواند باعث افزایش حجم فعالیتمواردی که می

واقع با باشد. در های بخش خصوصی میتحقیقات شود تصویب قوانین و مقرراتی برای جلب مشارکت
توان گذاری بخش خصوصی، هم میهای الزم برای سرمایهاتخاذ قوانین و ایجاد تسهیالت و تضمین

های تحقیقاتی را از طریق بخش خصوصی تأمین و هم نتایج تحقیقات را بخش قابل توجهی از هزینه
 کاربردی کرد. 

راستای نیازهای واقعی کشور،  ها درهای تحقیقاتی و مسأله محور کردن پژوهشتوجه به اولویت     
 دهیهاست. شاید بر این اساس به جهتپژوهش راستای هدفمند کردنیک ضرورت اساسی در 

کشور  اقتضائات و واقعی نیازهای رفع و مشکالت حل به سمت نوآوری و فناوری پژوهش، آموزش،
[ کشور اشاره 11کشور ]عنوان یکی از راهبردهای کالن توسعۀ علم و فناوری در نقشۀ جامع علمی به

 ای روشن در مسیر توسعه امیدوار بود.توان به آیندهشده است. با انجام این مهم می
ساالری در انتخاب و انتصاب مدیران مراکز علمی در عدم شایستهاز دید اعضای هیئت علمی،      

تحقق ناگفته پیداست که  گذار بر تولید علم است.مدیریتی یکی از موانع تأثیر ـ نع سازمانیحیطۀ موا
اهداف مربوط به تولید علم تا حد زیادی بستگی به انتخاب افراد متخصص و با تجربه )بر اساس نظام 

نقشۀ جامع علمی حدی است که در ساالری( در مناصب مدیریتی دارد. اهمیت این موضوع بهشایسته
فناوری  و علم های مدیریتیجایگاه رد افراد انتصاب برای ساالریشایسته [ نیز به ارتقای11کشور ]

  اشاره شده است.
 ترینمهم از یکی ایران در اطالعات فناوری متولی علم، پژوهش و متعدد نهادهای وجود     

کمیتۀ شناسایی موانع تحقیق و باشد. چنانچه تولید علم می گسترش راه سر بر موجود مشکالت
داند. را از موانع پژوهش و نوآوری می وهشی در کشورگانگی متولیان امور پژنیز چند [3]نوآوری 
 هایو رسانه اطالعات توسعۀ فناوری مرکز انفورماتیک، عالی اطالعات، شورای فناوری عالی شورای

 و علمی معاونت اطالعات، فناوری و وزارت ارتباطات اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت دیجیتال
 پژوهشگاه فرهنگی، انقالب عالی فناوری، شورای و یقاتتحق علوم، وزارت جمهوری، فناوری ریاست

از مباحث  هاییبخش یک و... هر اسالمی شورای مجلس هایپژوهش مرکز بنیادی، هایدانش
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کنند که هماهنگی می سازماندهی و هدایت را ایران در اطالعات فناوری مربوط به علم و پژوهش و
باشد. مشخص  نیازمند یک تشکیالت سازمانی گسترده می ها، خودبین این مراجع با توجه به تعدد آن

های موجود در تصویب و اجرای شدن متولی واقعی علم و پژوهش با حذف بسیاری از پیچیدگی
 قوانین نقش مؤثری در تسریع روند تولید علم خواهد داشت.

در جهت ارتقاء و های جامع و کارآمد )آموزش و بهسازی منابع انسانی( در خصوص فقدان برنامه     
های اعضای هیئت علمی که از دید نمونۀ آماری از موانع اثرگذار بر تولید ها و قابلیتتوسعۀ مهارت

و  شده محسوب کشور هر سرمایۀ ترینبا ارزش انسانی، توان اظهار داشت که منابع علم است. می
ترین عنصر نظام نوان مهمعآیند. در این بین نقش اعضای هیئت علمی بهمی شمار به توسعه محور

 [11]رو در نقشۀ جامع علمی کشور دانشگاهی در پژوهش و تولید علم بر کسی پوشیده نیست. از این
 انسانی منابع وری بهره انسانی، ارتقاء سرمایۀ سازیتوانمند و در جهت توسعۀ علم و فناوری به تربیت

تحصیالت تکمیلی اشاره شده  جویاندانش و هیئت علمی اعضای از پژوهشی اعم و علمی مؤسسات
مدار و آشنا به علوم و فنون  است. چرا که پیشرفت و توسعۀ کشور در گرو داشتن منابع انسانی دانش

ها و مؤسسات آموزش عالی در کشورهای توسعه یافته، توسعۀ هیأت علمی باشد. دانشگاه روز می
(FD

 .اند لقی کردهعنوان یک مسؤلیت و وظیفۀ عمدۀ سازمانی ترا به (1
 گذارند؟  از نظر اعضای هیئت علمی موانع مالی تا چه حد بر تولید علم تأثیر می سؤال سوم.

( در سطح 635/29محاسبه شده ) t( چون 9بر اساس نتایج سؤال سوم )با توجه به جدول شمارۀ      
6 %=α اال بر تولید علم توان گفت از نظر اعضای هیئت علمی موانع مالی در حد ب معنادار است می

 گذارند.  تأثیر می
ترین مشکالت گریبانگیر حوزۀ پژوهش و تولید علم است. ناکافی بودن بودجه یکی از مهم     

های بالقوۀ علمی و پژوهشی آن در اعتبارات علمی و پژوهشی کشور به نسبت جایگاه ایران و توانایی
در تحقیق خود یکی از علل تولیدات علمی  [24]سوماتیپاال و همکاران  باشد. حد کافی و مناسب نمی

 کم کشورهای در حال توسعه را  مشکالت مالی و اقتصادی گریبانگیر نظام پژوهشی این کشورها بر 
، فقدان تخصیص بودجۀ [3]و کمیتۀ شناسایی موانع تحقیق و نوآوری  [2] پورجمال شمارند.می

استفادۀ مناسب از اعتبارات تخصیص یافته به  های تحقیق و توسعۀ کشور و عدممناسب برای بخش
 کنند.ها و موانع تولید علم معرفی میتحقیقات را از چالش
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، یکی از پژوهشگراندر تحقیق خود نشان داد که تأمین بودجۀ کافی در تولید دانش  [22]رِراد      
ا حد بسیا زیادی با میزان شکوفایی و رشد امور تحقیقاتی در راستای تولید علم تباشد. عوامل مؤثر می

های علمی و استادان و بودجۀ اختصاصی ارتباط مستقیم دارد. بدون شک با وجود بهترین سیاست
محققان، بدون بودجۀ کافی امکان کار علمی در سطح باال وجود نخواهد داشت. تخصیص اعتبار و 

الزامات توسعه و پیشرفت هر کشور  بر ازای و نه هزینه بودجۀ مناسب به امر تحقیقات با دیدگاه سرمایه
[ 3برنامۀ پنجم توسعه ] پایان تا داخلى ناخالص تولید %9 به پژوهش و تحقیق بودجۀ افزایش است.

 باشد. های تحقیقاتی مینیز گویای اهمیت میزان بودجۀ تخصیصی در راستای انجام فعالیت
کشور، همین بودجۀ تخصیص یافته  توجهی در تخصیص بودجه به امر پژوهش درنظر از کمصرف     

شود. عالوه بر تالش برای فراهم ساختن  نیز در نهادهای علمی به نحو صحیح مدیریت و مصرف نمی
ریزی صحیح و  منابع مالی کافی، یکی از وظایف اصلی نهادهای علمی و پژوهشی، بایستی برنامه

 شد.منطقی برای جذب و مصرف بودجۀ تخصیصی در مسیر تحقق اهداف با
های پژوهشی که از های دانشگاهی و کیفیت پژوهشی در تخصیص بودجهعدم توجه به قابلیت     

عنوان یک مانع در حد باال بر تولید علم اثرگذار بود. یکی از مواردی است که در دید نمونۀ آماری به
ی تأثیر گذاشت. ها و مراکز علموری عملکرد پژوهش در دانشگاه توان بر بهره صورت توجه به آن می

 ارزیابی و نظارت جامع نظام [ بر استقرار3سالۀ  پنجم توسعه ]مجموعه برنامۀ پنج "و"بند  16در مادۀ 

عالی با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی تأکید شده  آموزش مؤسسات و هادانشگاه بندیرتبه و
ها به ارزیابی فعالیت آن هجه بها و مراکز تحقیقاتی با تواست. افزایش بودجۀ پژوهش دانشگاه

ها، تخصیص دهی به پژوهش در راستای اولویتمدیران اجرایی کشور امکان جهت گذاران وسیاست
دهد که  وری و استفادۀ بهینه از منابع و امکانات را می ها، افزایش بهرهدرست منابع با توجه به قابلیت

 ست.در نهایت گامی مؤثر در افزایش تولید علم کشور ا
( با توجه به معنادار 4بر اساس نتایج آزمون فریدمن )جدول شمارۀ  ،در خصوص سؤال چهارم     

موانع راهبردی در صدر  از نظر اعضای هیئت علمی  α=% 6( در سطح 933/19دو )مقدار خیبودن 
مالی و شده در این حیطه دارد. موانع موانع تولید علم قرار گرفت که نشان از اهمیت عوامل مطرح

 های دوم و سوم قرار گرفتند.مدیریتی نیز در رتبه ـ سازمانی
 در را کشور سوم، هزارۀ در علمی عظیم هایپیشرفت ظهور و فناوری و علم پرشتاب سرعت     

های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و در بخش تحول راهبردی ایجاد که است داده قرار شرایطی
 اساسی گامی و حیاتی انداز و نقشۀ جامع علمی را به امریداف سند چشمبرای رسیدن به اه اجتماعی

عنوان یک نیاز هب علم ساز تولیدتوجه به عوامل زمینهجانبه تبدیل کرده است.  همه توسعۀ جهت در



 414                                                                             ...اهبرد توليد علم بر اساس تحليل ساختارهای سازماني ور

گرفته علیه کشور، های صورتهای علمی کشور با توجه به تحریممبرم برای رسیدن به اهدافِ برنامه
گرفته و برخی های مثبت صورترغم تالشطلبد. این نکته، علیز سوی مسؤالن میعزمی راسخ ا

های علمی، ضرورت رفع موانع تولید علم و عملیاتی کردن شده در زمینههای حاصلپیشرفت
 کند.راهکارهای اجرایی آن را بیش از پیش گوشزد می

 
ین متولی اصلی تحقیقات با ساماندهی نظام مدیریت تحقیقات علمی کشور و تعی .پيشنهادها

 های تخصصی و اجرایی قابلیت
 مراکز و هادانشگاه تعامل ساماندهی و تقویت برای توسعه،های تشویقی تصویب و اجرای سیاست

 کشور اجرایی و صنعتی هایبخش با پژوهشی
 لمهای مربوط به حوزۀ عگیریاستفاده از نظرات اندیشمندان و نخبگان برای تخصصی شدن تصمیم
 تقویت سهم اعتبارات تحقیقاتی کشور از محل تولید ناخالص داخلی 

ها و مراکز تحقیقاتی بر مبنای قابلیت و کیفییت تغییر در نظام تخصیص بودجۀ پژوهشی به دانشگاه
 های پژوهشی   فعالیت

 های پژوهشی و ایجاد مراکزی برای این امر سازی یافتهپشتیبانی مالی از تجاری
 مند کردن آنهای پژوهشی و نظام کاربست یافته راستای در کاربردی و جامع طرحی تدوین

ها و ساالری با رویکرد جذب افراد نخبه برای تصدی مشاغل مدیریتی سازمانبرقراری نظام شایسته
 نهادهای علمی کشور
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