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 چکیده 

 یپژوهش یاهچالش با اتخاذ یک رویکرد کیفی و با هدف شناسایی و تحلیلتحقیق حاضر 

 ردید.انجام گ یجهان یهابندیدر رتبهرتبه برتر کسب به  دانشگاهها یابیدستعدم در 

نفر از صاحبنظران حوزه اموزش عالی بودند که به  61مشارکت کنندگان در این مطالعه 

آوری شده با مصاحبه صورت گرفت. اطلاعات جمعصورت هدفمند انتخاب و با آنها 

عه نشان مطالنتایج این استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

های شخصی پژوهشگران، بودجه ناکافی پژوهش داد که ساختار پژوهشی ضعیف، ویژگی

ر ی کشواهرتبه دانشگاهپایین بودن  است که درهای پژوهشی چالشاز جمله مهمترین 

   مؤثر بوده است.های جهانی بندیدر رتبه

 . های پژوهشیچالش، نظام آموزش عالی، های جهانیبندیرتبهها: کلید واژه

 مقدمه

 تحقیقات و توسعه، نقش کلیدی ،هااند که دانشگاهنتیجه رسیده ها به اینها و دولتملت

در شکل دادن به ظرفیت دانش دارند و توسعه توانایی نوآوری خود را در صورت ارتباط 

کیفیت با  هایبا آموزش عالی، تحقیقات و توسعه  و ترویج ظرفیت نوآوری و تعبیه برنامه

-ها استراتژیدر این راستا، دانشگاه(. 6161، 3دانند )شیهاتا و محمودها میبالا در دانشگاه

د گذارنهایی را برای انجام ماموریت تاریخی آموزش و تحقیقات در حال توسعه خود می

و همچنین نقش مهمی در تولید و انتشار دانش جدید در دنیای مدرن در حال تغییر دارند 

 (. 4،6162و بولو )آرکالی
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ترین نیروی مند برای حل یک مشکل و اصلیای نظامپژوهش علمی، مطالعه

های مهم رشد محرکه یک جامعه در مسیر ترقی بوده و از آن به عنوان یکی از شاخص

ای است که تفاوت بین کشورهای پیشرفته و شود اهمیت تحقیق به اندازهنام برده می

رادآبادی و )م ها مرتبط استشرایط و بسترهای تحقیقاتی آن توسعه نیافته با امکانات،

اهمیت پژوهش و تولید علم در دنیای امروز به حدی است که در  (.6331همکاران، 

-ارزیابی کارنامه علمی هر کشور میزان ارائه مقالات، تعداد نیروی محقق و حجم سرمایه

 وندشیافتگی در نظر گرفته میهای توسعه گذاری در بخش تحقیقات به عنوان شاخص

ای از توان که بخش عمده است نکته حائز اهمیت آن(.6332پیشه، )ویسانی و دل

 ترین سازمان علمیها متمرکز شده است. چرا که دانشگاه برجستهپژوهشی، در دانشگاه

است که لزوم توجه به پژوهش و انجام تحقیقات در آن محسوس است )مرادآبادی و 

 دستیابی بهاولین گام برای سامان بخشیدن به امر پژوهش در جامعه (. 6331همکاران، 

ها، امکانات موجود و نیز پی بردن به نقاط ضعف و قوت درک درستی از توانمندی

ها و آگاهی از چگونگی و میزان تحقق است. لذا شناخت نارسایی های تحقیقاتیبرنامه

پژوهش از  هایچالشهای پژوهشی باید مورد توجه قرار گیرد لذا بررسی اهداف برنامه

چراکه نکات ضعف و قوت و عوامل بازدارنده پژوهش،  اهمیت بالایی برخوردار است

 (. 6332پیشه، سانی و دل)وی شودشناسایی و اقدامات جهت تسهیل پژوهش آسان می

 ها به دلیل رشد اقتصاد اطلاعات وبندی دانشگاههای رتبهاز طرفی دیگر سیستم 

اند. از دیدگاه مدیریت استراتژیک، ای پیدا کردهافزایش رقابت جهانی، اهمیت فزاینده

را ود های خهای خود، تواناییها بسیار مهم است که با پیش بینی موقعیتبرای دانشگاه

ها گاههایی را با دیگر دانشها تجزیه و تحلیل کنند و با آن مقایسهبندیاز طریق این رتبه

انجام دهند تا کیفیت آموزش و عملکرد تحقیق را بهبود بخشند )آلما، کاسکن و آون 

نظام پژوهشی های ر این تحقیق درصدد هستیم تا چالشاز این رو د(. 6161، 6دورکن

 کهم های جهانی مشخص کنیبندیدر دستیای به رتبه برتر در رتبه آموزش عالی کشور را

از این طریق بتوانیم به سیاستگذاران و پژوهشگران آموزش عالی کمک کنیم مشکلات 

                                                             
1 Almaa, Coşkun , Övendirelic  



پیش روی محققان را حل نموده و کیفیت تحقیق و پژوهش را درنظام دانشگاهی افزایش 

جهانی پژوهش و تحقیقات انجام شده در های بندیبا توجه به این که در اکثر رتبه .دهیم

ا  ههای وزنی تاثیر گذار در رتبه دانشگاهها یکی از شاخصها و میزان اعتبار آندانشگاه

-گاهرتبه دانش نوعی در افزایشها به های پژوهشی و از بین بردن آناست، بررسی چالش

 . خواهد بود موثرهای جهانی بندیر در رتبههای کشو

 روش شناسی 

-نندهکدر این تحقیق از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا استفاده شد. مشارکت

علامه  زه آموزش عالی بود که در دانشگاهنفر از صاحبنظران حو 61گان در تحقیق 

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم،   تهران،دانشگاه طباطبایی، 

 ایی تهرانموسسه آموزش عالی بیمه اکو و دانشگاه فنی و حرفه ،تحقیقات، فناوری

-آگاهی داشتند. مشارکت کنندگان با روش نمونهدر حوزه مورد مطالعه حضورداشته و 

 ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. گیری گلوله برفی انتخاب شده و مصاحبه

 یافته ها

 پوشیده نیست. چنانکه جوامع پیشرفته،اهمیت پژوهش در رشد و توسعه جوامع بر کسی 

انند دموقعیت خود را بیش از هر چیز مرهون گسترش، تعمیق و بالندگی تحقیقات می

دهد هفت کشور اول صنعتی جهان همان ر تولید علم در دنیا نیز نشان مینگاهی به آما

 جینتابر اساس (. 6331هفت کشور اول تولید کننده علم هستند )کریمیان و همکاران، 

کشور وجود دارد که  یدر نظام آموزش عال یاریبس پژوهشی یهابدست آمده چالش

که  ییشده است. کدها یجهان یهایبندکشور در رتبه یهامنجر به کاهش رتبه دانشگاه

 شرح داده شده است: لیدر ذ در نتیجه تحلیل های انجام شده به دست آمده؛

 فیضع یساختار پژوهش -

ساختار مشخصی است و یک پژوهش زمانی به نتیجه مطلوب دست پیدا پژوهش دارای 

( 3، 5کند که ساختار قوی و درستی داشته باشد. از دیدگاه مشارکت کنندگان )شماره می

های دانشگاهی در ایران از ساختار ضعیفی برخوردار هستند. در پژوهش حاضر پژوهش

 از جمله: 



های غربی است ولی مساله شود بر اساس نظریهمی ها انجامهایی که در دانشگاهپژوهش» 

در داخل وچود دارد یعنی پایه نظری داخلی نداریم پس ابتدا باید تئوری پردازی کنیم. 

 «در نتیجه این امر نوآوری لازم را نداریم و پژوهش ها بیشتر سطحی است و غیر کاربردی

 (.  5)مشارکت کننده شماره

ارادوکس شده اند به گونه ایی که در تمامی مقالات مراحل تحقیقات ما به نوعی دچار پ» 

تحقیق علمی را درست می نویسند و کلیه پژوهشگران مراحل نظری انجام تحقیق را می 

دانند ولی در عمل به کار نمی برند و در نتیجه نتایج مطلوب و در خور توجهی بدست 

 (. 3)مشارکت کننده شماره « آورندنمی

 نپژوهشگرا یشخص هاییژگیو  -

محققان باید دارای ویژگی های ذاتی، اکتسابی و شناختی، فرا شناختی فراوانی هستند از 

جمله برخورداری از هوش و استعداد، قابلیت تفکر انتقادی و انتزاعی، کنجکاوی، تمرکز 

(  بیان 66،1،3،6،61و توجه و ..... باشند. در نتایج تحقیق حاضر مشارکت کنندگان شماره)

د که بسیاری از محققانی که در دانشگاهها مشغول به کار هستند ویژگی های مورد کردن

 نیاز لازم را برای کار در محیط آکادمیک را ندارند. از جمله: 

بسیاری از محققان در دانشگاهها جرات و جسارت مساله شناسی ندارند و بیشتر به » 

صورت روشمند و خطی انجام  تقلید از محققان خارجی می پردازند و پژوهش ها را به

می دهند و درواقع مسائلی را که مورد پژوهش قرار می دهند بدون کنجکاوی انتخاب 

 (. 3مشارکت کننده شماره « ) ...........کنند می

تحقیقاتی که در کشور ما انجام می شود بیشتر کپی برداری است تا مساله یابی حالا چه » 

کپی از محققان داخلی و چه از کارهای محققان خارجی یا اینکه یک نفر تحقیق را انجام 

می دهد و اسم چند نفر دخیل است یعنی انجام کار پژوهشی به گونه ایی است که رفع 

صی و جستجوی علم واقعی و در رتبه بندی ها هم اگر توجه تکلیف است نه تمایل شخ

کنید بیشتر دانشگاههایی که در حوزه پژوهشی قوی و درست کار میکنند برتر هستند 

 (. 6مشارکت کننده شماره « ) .......بماند که بقیه شرایط را هم دارند 

 پژوهش بودجه -



دانشگاهی از مهمترین عواملی  دستیابی به امکانات و  اعطای اعتبارات به پژوهش های  

است که در دستیابی به نتیجه مطلوب می تواند به محققان کمک کند. )کریمیان و 

به میزان کم بودجه پژوهشی در دانشگاهها ( 6کننده شماره )(. مشارکت6331همکاران، 

 اشاره کردند. از جمله: 

لمللی داشته اباید تحقیقات بینها رتبه بالایی داشته باشیم بندیما برای اینکه در رتبه» 

یم توانها را ارتقاء دهیم در زمینه پژوهش میباشیم و حداقل اگر نتوانیم سایر شاخص

تواند انجام کارهای پژوهشی با محققان تر عمل کنیم و در این زمینه یک گزینه میفعال

زینه های خارجی باشد، دعوت از محققان خارجی علاوه بر مسائل حاشیه ایی نیازمند ه

هنگفت است که متاسفانه در دانشگاههای ما این مقدار هزینه وجود ندارد که صرف 

 (.6مشارکت کننده شماره « ) دعوت از محققان شود

 گیری نتیجه

در رابطه با مشکلات پژوهشی که منجر به کاهش رتبه دانشگاههای کشور شده است 

ه ک های مورد نظر صاحبنظران بودیکی از مقولههای دانشگاهی پژوهش ضعیف ساختار

ا از هتحقیقات درست انجام نشده و پژوهششناسی انجام شده روش در اکثر تحقیقات

ات فی در تحقیقنیست و از طر برخوردار چارچوب مناسب و مطابق با تحقیقات جهانی

دارند  شوند که نتیجه معلومبیشتر به سمت تحقیقاتی هدایت می هاعلوم انسانی پژوهش

پژوهشگران کشور از انگیزه پایینی برای انجام تحقیقات هدفمند و دقیق برخوردارند  و

اکثر تحقیقات به داده سازی پرداخته و در نتیجه شاهد انتشارات ضعیف هستیم که توانایی 

از  را ندارند و رهستند؛مقابله با انتشارات جهانی که اکثریت دقیق و هدفمند و زمان ب

که به تحقیقات دانشگاهی تعلق می گیرد بسیار پایین است به طرفی بودجه پژوهشی 

بت انجام پژوهش دقیق و درست را از محقق گرفته و در نتیجه منجر به اگونه ایی که رق

 ایی که توانایی مقابله با تحقیقاتشود تا اندازههش کیفیت پژوهش های انجام شده میکا

عتبر ساینس و نیچر با مشکل مواجه خارجی را ندارند و در چاپ مقالات در مجلات م

شود از طرفی در تری دارند اکتفا میروند داوری سهل می شوند و به مجلات داخلی که

ر مجلاتی است که نمایه معتبر ها چاپ مقالات و دبندی یکی از آیتمهای رتبهشاخص

 هایالمللی انجام شده در شاخصهایی که به صورت بینالمللی دارند یا پژوهشبین



ان کنند در صورتی که بسیاری از اساتید و دانشجویبندی امتیاز بیشتری دریافت میرتبه

عتبر ر دارند یا اصلا مقاله مالمللی و معتبتکمیلی تعداد محدودی مقالات بین تحصیلات

المللی ندارند. در ادامه به نتایج تحقیقاتی می پردازیم که همسو با نتایج تحقیق حاضر بین

ی کنند: کمبود مالی و پایین بودن سهم بودجه( بیان می6362یلی و رجایی)است. خل

دانشگاه و صنعت، عدم ثبات تحقیقات از تولید ناخالص ملی، عدم همکاری کافی بین 

 گیری صحیححقیقاتی اساتید دانشگاه، عدم سمت، عدم استفاده از توان تمدیریت

-د بر جنبهرات به بخش دولتی، تاکیتمرکز اعتبای جامع تحقیقاتی، تحقیقات و نبود برنامه

توجهی به کیفیت کارهای پژوهشی، کمبود پرسنل با انگیزه کافی برای های کمی و بی

خلاقیت و نوآوری، وجود قوانین و مقررات مختلف و متضاد با ماهیت پژوهش و سیستم 

 ت بخش پژوهشو بازدارنده پژوهش از جمله مسائل و معضلا نظارت ملی سنتی و ناکارا

 یپژوهش هایاز شاخص یکیپژوهش ذکر شد  نهیشیهمانطور که در پکشور می باشد.  

ه معتبر و مرتب یمجلات علم زانیتوجه به م یجهان هاییمورد توجه در اکثر رتبه بند

( در نتایج پژوهش خود 6335حشمتی و همکاران، ) .دانشگاههاست یعلم ئتیه یاعضا

ات علمی معتبر در حوزه های نوظهور سبب شده است نشان دادند عدم وجود مجل

مند به پژوهش قادر به ثبت مقاله با کیفیت نباشند و در پیشبرد اعضای هیئت علمی علاقه

 فرآیند ارتقاء و تغییر وضعیت خود با مشکل مواجه شوند. 

( در تحقیقی نشان دادند از مهمترین موانع تاثیرگذار بر 6333ستوده اصل و همکاران)

-ها مسائل فردی است که نیازمندیم این مساله در برنامهکارهای پژوهشی در دانشگاه

ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم موانع را کاهش داده و راه رسیدن به اهداف ریزی

دانشگاه در جهت دستیابی به جایگاه اول در منطقه در تولیدات علمی هموار شود.  بر 

-( بودجه ناکافی و بوروکراسی افراطی در بودجه6331و همکاران ) طبق نتایج کریمیان 

 های تحقیقاتی از بیشترین موانعهای پژوهشی و پایین بودن میزان درآمد طرحبندی طرح

مالی پژوهشی بودند. در مجموع در اغلب موارد موانع پژوهشی، ماهیت انسانی داشته و 

ظیر امکانات فیزیکی، کالبدی، مالی و های سخت افزاری نبیش از آنکه متاثر از بخش

 های تحقیقاتی نظیر روابط انسانی، نگرش،تجهیزاتی باشد از بخش نرم افزاری فعالیت

( در نتایج پژوهش خود بیان 6114پذیرد. همچنین همسلی )بینش و دانش افراد تاثیر می



وهشی های پژشود اعضای هیئت علمی فعالیتر میکرد از مهمترین عواملی که منج

ا تغییراتی هالزحمه پژوهشانگیزشی است و باید در زمینه حق مناسبی نداشته باشند مشکل

 ایجاد کنیم که بتوانیم این مانع را از بین برده و بهبود کیفیت  در پژوهش حاصل شود.

 منابع فارسی 

(. بررسی موانع 6335زاده، فرزاد؛ ناصریان، جواد؛ قربانی، مهرزاد؛ الماسی، افشین. )ابراهیم

پژوهش از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان و ارتباط آن با عملکرد پژوهشی 

 (. 6)66ایشان. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 

(. اعتبارسنجی در 6364اقی، فاخته؛ پرند، کوروش. )آبادی، حسن رضا؛ سلیمی، مرجان؛ اسحزین

اندازهای آینده. مرکز انتشارات سازمان سنجش ها و چشمها، توسعهآمریکا)ریشه

 آموزش کشور.

(. بررسی مشکلات پژوهشی و 6333ستوده اصل، نعمت؛ قربانی، راهب؛ رشیدی پور، علی. )

اه علوم پزشکی سمنان. کومش، موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگ

61(53 .) 

ینه. پور، سکصفری مرادآبادی، علی؛ رمضانخانی، علی؛ آقاملایی، تیمور؛ حسینی، مرضیه؛ دادی

(. موانع انجام پژوهش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. 6331)

 (. 3)3پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 

 انشگاه ایرانی و مساله کیفیت. انتشارات آگاه. (. د6366فراستخواه، مقصود. )

هش در حوزه علوم >(. بررسی موانع و مشکلات پژ6332پیشه، علی. )ویسانی، یوسف؛ دل

پزشکی ایران از دیدگاه اعضای هیئت علمی، کارشناسان پژوهشی و دانشجویان: مرور 

 (. 6)62سیستماتیک. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 

(. تحلیل الگوی اعتبارسنجی و ارزیابی درونی 6331زاده، سعیده. )سیدحامد و پورامین هاشمی،

جهت ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام دانشگاهی. پنجمین همایش ارزیابی کیفیت 

 در نظام دانشگاهی. دانشگاه تهران. 

(. ارایه 6333)طلبی، بدری. طالبی، سمیه؛ فولادوند، مریم؛ شاهیارمحمدیان، محمد حسین؛ شاه

مدلی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه ها؛ مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 (. 6)1خوراسگان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 
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