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چکیده
هدف مقاله حاضر طراحی الگوی ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایاران اسات.
این پژوهش با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی و تحلیل تم ،به مطالعه و طراحی الگاوی ارتقااء
کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران پرداختاه اسات .جامعاة آمااری پاژوهش حاضار را
صاحب نظران و متخصصان و اعضای هیئت علمی تشکیل دادناد کاه از طریاق نموناه گیاری
هدفمند تعداد  12نفر از اعضا انتخاب شدند .برای گردآوری داده هاا از مصااحبه عمیاق و جهات
تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل موضوعی(تم) استفاده شد .روایی یافته های پژوهش باا اساتفاده
از روش های بازبینی توسط اعضا ،بررسای همکاار ،مشاارکتی باودن پاژوهش تضامین گردیاد.
همچنین به منظور سنجش پایایی کدگذاری های انجام شده ،از روش هاای پایاایی باازآزمون و
توافق درون موضوعی استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد کاه ابعااد و مولفاه هاای ارتقااء
کیفیت پژوهش در نظام آماوزش عاالی ایاران شاامنل (نظاارت ساازمانی ،تجهیازات فیزیکای،
پژوهشگران متخصص ،منابع به روز ،اهداف روشن ،حمایت سازمانی ،کاربردی باودن پاژوهش و
ارتقاء مراکز آموزشی ) است و شاخص های ارتقاء پژوهش شامل تربیت پژوهشگر ،جلاوگیری از
سرقت علمی ،اصالح ساختار و قوانین دانشگاه ،رعایت عدالت و توجه به نیازها می باشد.
واژگان كلیدي
آموزش عالی  ،کیفیت پزوهش ،هیئت علمی.

 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .2عضو هیئت علمی گروه مدیریت ،واحد یادگار امام خمینی(ره) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب( .نویسنده مسئول) Email: Jahediau@gmail.com
 .3استادیار گروه مدیریت ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دماوند ،ایران.
Email: Na_s_16@Yahoo.com
استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.
پذیرش نهایی1398/11/15 :
تاریخ دریافت1398/9/2 :

 │146ژپوهشاهی اخالقی – سال یازدهم– شماره دو – زمستان 1399
طرح مسأله

در طول دو دهه گذشته ،آموزش عالی در پاسخ به نیازهای اجتماعی ،اقتصاادی و آموزشای
دچار تغییرات اساسی شده است(چانگ و یانگ .)2017 ،1موسسات آموزش عالی نقش مهمای در
توسعه پایدار جوامع به عنوان مراکز دانش و نوآوری دارند .عالوه بر این ،آنها در حاال حاضار باا
فرآیندهای مدیریت تغییر خود مواجه هستند که شاامل آماوزش ،تحقیاق ،مادیریت موسساات و
مناطق محروم جامعه هستند (یانز و همکاران .)2019 ،2آموزش عالی به عناوان بااالترین ساطح
آموزشی جامعه از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است زیرا نقشای اساسای در رشاد و توساعه
جامعه در ابعاد مختلف فناوری ،علمی ،فرهنگی  ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسای ایفاا مای کناد و
حاصل کلیه فعالیت ها و تالش های نظام آموزشی در آن منعکس می شود به عبارت دیگر بازده
کل نظام آموزشی در آن متجلی شده است و به تعبیری نمود مییابد( ابطحی و ترابیاان.)1389 ،
افزون بر این ،اهداف و رسالتهای مختلفی نیز برای نظام آموزش عالی در نظر گرفته شده است
که از آن جمله ،افزایش در بینالمللی ،بهبود کل نظام آموزشی  ،تشویق پاژوهش در بااالترین
سطح ،ترویم تفکر انتقادی ،در و پذیرش دیدگاههای مختلف میباشد (اسکالتز 2008 ،3خان،4
 .)2014تقسیم ماموریت های موسسات آموزش عالی به آموزش ،پژوهش و تولید علم ،مشااوره و
ارائه خدمات علمی و فنی نوآورانه به جامعه و کمک به ارتقای فرهنگای ،سیاسای و اقتصاادی از
متداولترین دستهبندی های ماموریتی آموزش عالی است .در این میان پژوهش ،محور و زیربنای
توسعه در هر جامعهای است و همچون چراغی است که وضعیت حال و آینده را روشن مایساازد
(آخمتووا و همکاران .)2014 ،5تغییرات در پژوهش و نوآوری آموزش عالی در طاول چناد ساال
گذشته به خاطر رویادادهایی اسات کاه بار اقتصااد و جامعاه ماا تاأثیر گذاشاته اسات (روبیاا و
همکاران.)2014،6
شتاب روز افازون پیشارفت هاای فناوراناه در دنیاای حاضار و احسااس نیااز باه کساب
توانمندیهای الزم جهت بقاء در صحنههای رقابت ملی و بین المللای ،اندیشامندان را باه تفکار
واداشته که برای همپا شدن با این شتاب دگرگونی چه بکنند؟ بدون تردید بر کسی پوشیده نیست
که مسائل و موضوعات تحقیق می توانند کلیه نکات ناشناخته و مبهم موجود در طبیعت و زندگی
روزمره انسان بوده و می تواند به عنوان بزرگترین ابزار در جهت رفاع معضاالت و چاالش هاای
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موجود در سر راه رقابت کمک کند .بدین ترتیب تحقیق و پژوهش مهمترین مولفهای اسات کاه
می تواند پیشرفت و ترقی و موفقیت را برای هر کشور و سازمانی به وجود آورد .پژوهش نیاروی
محر توسعه در تمامی حوزه های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است .توان هر کشاور
به میزان پژوهش آن کشور وابسته است .پژوهش بازوی نرم افزاری مدیریت محسوب مایشاود
(جعفری تهرانی ،دولتی و کریمی.)1395 ،
حال با توجه به نقش اساسی و مهم آموزش عالی در نظاام تحقیقااتی کشاور بایاد گفات
متاسفانه یکی از کلیدیترین و مهمترین ضعفهای نظام تحقیقااتی کشاور در ایان واقعیات رخ
مینماید که آموزش عالی صرفا به نقش آموزشی خود تقلیل یافته است .از طرف دیگار وضاعیت
تحقیقات در زمینة آموزشی با ضعف و نقصان بیشتری همراه اسات .تحقیقااتی کاه موضاوع آن
انسان است و دقیقترین ،ارزشامندترین و پیچیادهتارین موضاوعات را باه خاود اختصااص داده
است(تصدیفی و تصدیقی .)1388 ،از این رو روشن است که هر چاه کیفیات علمای پاژوهشهاا
بیشتر باشد ،آن پژوهشها در تولید و کاربست علم مؤثرترند .با این حال ،بررسیها نشان میدهاد
که در شرایط کنونی چالشهای بسیاری در زمیناه کیفیات پاژوهش در کشاور وجاود دارد و تاا
رسیدن به وضعیت مطلوب خلق دانش در مراکز آماوزش عاالی کشاور ،فاصاله هست(سالیمی و
حسینی .)1396 ،در این راستا ،داناییفرد ( )1388پژوهشهای تزیینی را به عنوان یکی از مواناع
خلق دانش در کشور قلمداد میکند .وی اظهار می دارد در برخی از حوزههاای مطالعااتی علاوم
انسانی هدف از انجام پژوهش ،نشان دادن تعداد مقالهها است و پژوهشها رنگ و لعااب تزیینای
برای رزومهها دارند .در واقع در برخی موارد به جای اینکه پژوهش از بطن مسئله یا نیازی که در
جامعه وجود دارد یا پژوهشگر برمبنای تجربیات خود با آن روبه رو شده یاا در ذهان وی شاکل
گرفته است و با هدف حل آن مسئله و رفع آن نیاز ،آغاز شود ،تنها با هدف توسعه رزومه انجاام
میگیرد .عالوه بر این ،کپی برداری و موازی کاری و تکرار پژوهشهای مشاابه ،کمرناگ باودن
حمایت از پژوهشگران ،محققان و اندیشمندان جوان داخلی ،نبود نظامناماه و منشاور اخالقای و
حرفهای علم و یا نباود ضامانت اجرایای بارای آن و وجاود ضاعف در جاو علمای و پژوهشای
برانگیزاننده و حمایتی در برخی محیطهای دانشگاهی ،گرفتن ایده و موضوع از تحقیقات خارجی
به جای توجه جدی به مسائل و مشکالت جامعه ،قابلیت اجرایای و کاارایی و اثربخشای پاایین
برخی تحقیقات علیرغم ارائه مدلها و نظریات علمی قابال قباول (داناایی فارد ،)1388 ،فقادان
ساختار و قوانین و ضوابط مشخص در جهت ارزیابی کیفیت فعالیتهای پژوهشای محققاان ،در
نظرگرفتن میزان و تعداد تولیدات علمی به مثابه معیار ارتقا و غلبه دید کمیت گرایی و عدم توجه
کافی به کیفیت فعالیتهای پژوهشی و  ...از دیگر چالشهای موجود در زمینه کیفیات پاژوهش و
خلق دانش در کشور به شمار میروند (نوروزی ،ابوالقاسمی و قهرمانی.)1394 ،
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در حال حاضر فاصله زیادی بین تولید علمی کشورمان با بسیاری دیگر از کشورهای جهان
وجود دارد .مقایسة آمار در کشورها نشان میدهد علیرغم رشد پنجاه درصدی ایران در تولیادات
علمی در سال  2010هنوز با کشورهای رقیب در منطقه فاصله داشتیم و ایان فاصاله در حاوزه
علوم اجتماعی و انسانی عمیقتر بود .فقر تولید علم در کشور یاک مشاکل تااریخی ،سیاسای،
فرهنگی و روانشناختی است .با مقایسه جمعیت ایران و جهان ،حداقل سهم مورد انتظار ایران در
پژوهش وتولید علم یک درصد است .ولی کماکان ،سهم پژوهش و تولیاد علام در حاوزه علاوم
انسانی بسیار ناچیز است(باقریمجد و همکاران .)1392 ،اطالعات پایگاه اساتنادی علاوم جهاان
اسالم ( )2018حاکی از آن است که جمهوری اسالمی ایاران باا  22.3درصاد ،بیشاترین ساهم
تولیدات علمی را در میان کشورهای اسالمی از آن خود کرده اسات .ترکیاه ،عربساتان ساعودی،
مالزی و مصر به ترتیب با  16.2درصد 8.4 ،درصد 7.8 ،درصد و  7.5درصد درصاد جایگااههاای
دوم تا پنجم را کسب کردهاند .همچنین جمهوری اسالمی ایاران باا اخاتالف قابال مالحظاهای
نسبت به ترکیه و عربستان سعودی جایگاه نخست را در میان  57کشور اسالمی از نظر تولید علم
در  6ماهه نخست سال  2018میالدی به خود اختصاص داده است .اکنون همه کشاورهای دنیاا
حجم توسعه یافتگی خود را با شاخصهای پژوهشی چاون تعاداد نیاروی محقاق ،ساهم بودجاه
پژوهشی ،تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی و نظایر آنهاا نشاان مایدهناد .اگار چاه در
سالهای اخیر فعالیت های پژوهشی کشورمان از رشد نسبی برخوردار بوده ،اما مقایساه تطبیقای
شاخصهای پژوهشی در مقیاس جهانی نشان میدهد میزان این شااخصهاا هناوز از مطلوبیات
کافی برخوردار نیست .در مقایسه با سایر کشورهای منطقه ،ترکیه با فاصله قابل قباولی از ایاران
اولین مقام را به خود اختصاص داده است(کریمیان ،صباغیان و صدیقپور .)1390 ،از آنجایی که
ماموریت اصلی دانشگاهها ،تربیت نیروی انسانی از طریاق آماوزش و پاژوهش اسات ،شناساایی
شاخصهای بهرهوری در دو بخش آموزش و پژوهش و تعیین اعتبار هر یک از شاخصها اهمیت
زیادی دارد .همچنین با توجه به اینکه دانشگاه خاستگاه دانش و علم محسوب میشود ،شاناخت
بهرهوری پژوهشی دانشگاهها ،توسعه علمی کشور را در پای دارد و در تادوین برناماهریازیهاا و
اتخاذ راهبردهای توسعه مهم و موثر واقع میشود .در همین زمینه ،تحقیقات حاکی از ایان اسات
که از دالیل نارسایی کیفی فعالیتهاای پژوهشای دانشاگاههاا ،ضاعف در تخصایص بودجاه باه
پژوهشهای دانشگاهی و دشواری هزینه کرد در پاژوهشهاای دانشاگاهی و نباود قراردادهاای
متناسب با هزینهها و جایگاه دانشگاهها ،با بخشهای مختلف جامعاه اسات (رضاایی و ناوروزی
چاکلی .)1394 ،از آنجا که ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی و توسعه کیفی خلق دانش ،یکی
از عوامل مهم و اثرگذار در توسعه و پیشرفت کشورها و موفقیت در رقابت جهانی است (محمدی،
اسحاقی ،پرند و احتشام حسینی ،)1388 ،عدم توجه به سنجش عملکرد پژوهشی ،منجر به باروز
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تصور ذهنی اشتباه در تصمیمسازان و تصمیمگیران ذیربط گردیده و به هدفگذاری نامناساب در
حوزه مورد مطالعه میانجامد(قمی ،رحمانی و خاکزار .)1396 ،کاساداول و همکااران  )2016(1در
پژوهش خو د با عنوان چارچوبی برای بهبود کیفیت پژوهش در علوم بیولاوژیکی باه ایان نتیجاه
دست یافتند که ( )1طراحی معیارهای ارزیابی جامع برای شناخت و پااداش تحقیقاات علمای باا
کیفیت باال ( )2نیاز به آموزش جهانی در زمینههای علمای خاوب ،اساتفاده از آمااری مناساب و
شیوههای تحقیق مسئوالنه برای دانشمندان در همه سطوح ،با محتاوای آموزشای کاه باه طاور
مرتب به روز شده و توسط دانشمندان واجد شرایط ارائه میشود ( )3ایجاد دادههای باز در زماان
انتشار به عنوان روش عملیاتی استاندارد در سراسر شرکت علمی ( )4تشویق مجالت علمی برای
انتشار دادههای منفی که با اساتانداردهای متادولوژیکی کیفیات مطابقات دارناد )5( ،معیارهاای
مشتر در مجالت علمی برای رد مدار منتشر شده ،بارای تطاابق و شافافیت و ( )6تقویات
نظارت و آموزش جامع پژوهش یک چارچوب عملی فراهم میسازد که میتواند کیفیت تحقیقات
بیولوژیکی را بهبود بخشد .این نتایم در سایر شاخههای علمی در راستای ارتقای کیفیت پژوهش
قابل استفاده میباشاد .هیارز و همکااران ( )2019در پاژوهش خاود باا عناوان ویژگایهاای و
گزارشهای از کیفیت پژوهشهای تاثیر گذار به روش مطالعات ماوردی باه ایان نتیجاه دسات
یافتند که ضعیفترین موارد مربوط به شناسایی نیازهای ذینفعان و مشارکت ذینفعان ،و اخالق و
منازعات متمرکز بود.
با توجه به چالشهای موجود در خصوص کیفیت پژوهش در کشور و نیز با توجه باه ایان
نکته که پژوهشهای دانشگاهی از مهمترین منابع خلق دانش در هر کشوری به شامار مایرود،
طراحی مدل ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران ضروری به نظر میرسد ،طراحی
و بکارگیری این مدل ،سوء رفتارهای پژوهشی را کااهش داده و تحساین و اعتمااد عماومی را
نسبت به ارزشمندی فعالیتهای پژوهشی ایجاد میکند .کاربست مدل ارتقای کیفیات پاژوهش
میتواند از طریق کاهش چالشهای موجود به بهبود کیفیت پژوهش و توسعه کیفی خلق داناش
و بهبود قابلیت استفاده از دانش خلق شده در کشور انجامیده ،و ضمن کمک باه تعاالی علمای،
مسیر پیشرفت و توسعه کشور را هموار سازد.
بنابراین مسأله کیفیت پژوهش در آموزش عالی یکی از ارکان مهم و حیااتی اسات ،اینکاه
علیرغم کسب رتبههای برتر در تولید علم و جایگاه مناسب ایران در منطقه و جهان در این زمینه،
هنوز نیازهای تولیدی و خدماتی بخش های مختلف کشور وابستگی زیاادی باه خاار از کشاور
دارد ،خود نشانگر کیفیت پایین بسیاری از پژوهشهای انجام شده و عدم استفاده یا عادم امکاان
1 . Casadevall & et al
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استفاده از نتایم این پژوهشها در عمل برای توسعه کشور است .از طارف دیگار پاژوهشهاای
صورت گرفته در باب ارتقای کیفت پژوهش هاای علمای و دانشاگاهی و عوامال آن در ایاران،
کفایت و جامعیت الزم را ندارد و فقر مطالعه در این زمینه و عدم وجود یک مدل بومی،مسائلهای
است که مورد توجه این پژوهش است .پژوهش حاضار باا در نظار گارفتن چاالشهاا و مساائل
پژوهش دانشگاهی فوق و ارتباط توسعة کیفی پژوهش با جامعه و نیازهای آن ،تالش دارد به این
سوال مهم پاسخ دهد که چه مدلی را می توان به منظور ارتقای کیفیت پژوهش در دانشاگاهها و
مراکز پژوهشی وابسته به آنها در کشور ایران طراحی کرد تا بتوان از رهگذر تولید علم نافع و باا
کیفیت ،به توسعه همه جانبه کشور یاری رساند .با توجه به نچه ذکر شد هدف این پژوهش تعیین
ابعاد و مولفههای ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایاران و شناساایی شااخصهاای
ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران می باشد.
روش تققیق
به منظور دستیابی به مولفهها و شاخصهای ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آماوزش عاالی
ایران از روشهای پژوهش کیفی و تحلیل تم اساتفاده شاد .جامعاة آمااری ایان پاژوهش هماه
صاحب نظران و متخصصان و اعضای هیئت علمی هستند .بنابراین بهمنظور انجام نمونهگیاری،
از نمونهگیری نظری استفاده شد .در نمونهگیری نظری از نمونه هایی مصاحبه به عمل آمد کاه از
لحاظ هدف های پژوهش دارای اطالعات غنی اند .در این روش نمونه گیری وقتی خاتمه مای یاباد
که هر مقوله به اشباع نظری برسد .به منظور شناسایی مولفههاا و شااخصهاای ارتقااء کیفیات
پژوهش در نظام آموزش عالی ایران با استفاده از روش نموناهگیاری هدفمناد از هماه صااحب
نظران و متخصصان و اعضای هیئت علمی نظرخواهی شد .در نهایت دادهها از طریق مصاحبه با
 12نفر از اعضای هیئت علمی گردآوری شد.
برای حصول اطمینان از روایی پژوهش از بازبینی توسط اعضا ،مشارکتی باودن پاژوهش و
به طور همزمان از مشارکتکنندگان در تحلیل و تفسیر دادهها کمک گرفته شد.
همچنین ،برای محاسبه پایایی کدگذاریهای انجام شده ،از روشهای پایایی باازآزماون و
پایایی توافق بین دو کدگذار (توافق درون موضوعی) استفاده شد .در پایاایی باازآزماون از میاان
مصاحبههای انجامگرفته ،تعداد  3مصاحبه انتخابشده و هر کدام از آنها دو باار در یاک فاصاله
زمانی  17روزه توسط پژوهشگر کدگذاری شد .پایایی توافق بین دو کدگذار در ایان پاژوهش 79
درصد به دست آمد،که چون بااالتر از  60درصاد اسات ،ماورد تائیاد اسات .در آخار باه منظاور
تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها از فن تحلیل موضوعی(تم) استفاده گردید.

طراحی الگوی ارتقاء کیفیت ژپوهش رد نظام آموزش عالی اریان │151

یافتهها
نظر به ارتباط ملموس اعضای هیئت علمی با مسئله پژوهش از آنها خواساته شاد تاا در
مطالعه شرکت کرده و به مصاحبههای نیمه ساختاریافته پژوهشگر پاساخ دهناد .آنچاه در اداماه
میآید ،نتایم یافتههای بهدستآمده از مصاحبه با آنها است .بهمنظور سازماندهی بهتر یافتههاا،
هرکدام از یافتهها در ارتباط با سؤاالت پژوهش مورد بررسی قرار میگیرند.
ابعاد و مولفههاي ارتقاء كیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران كدامند؟
یافتههای به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن بود که ابعاد و مولفههای ارتقااء کیفیات
پژوهش در نظام آموزش عالی ایران (نظارت سازمانی ،تجهیزات فیزیکی ،پژوهشگران متخصص،
منابع به روز ،اهداف روشن ،حمایت سازمانی ،کاربردی بودن پاژوهش و ارتقااء مراکاز آموزشای)
است که به شرح زیر گزارش میشود:
جدول  -1ابعاد و مولفههای ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران
مقوله استخرا شده

نظارت سازمانی

تجهیزات فیزیکی
پژوهشگران متخصص

منابع به روز
اهداف روشن
حمایت سازمانی

نمونه(مفاهیم شناسایی شده)

فراوانی

تخصیص درست منابع
میزان نظارت

9
3

عدم سرقت علمی

5

عدم گرایش به گروه مذهبی و سیاسی

5

مکان و موقعیت های مناسب پژوهشی

10

بهرهگیری از تکنولوژی روز دنیا

5

صالحیتهای علمی پژوهشگر

11

مسوولیت پذیری علمی
منابع معتبر
اصالت و بداعت
دسترسی به منابع حقیقی و به روز دنیا
نو و جدید بودن
روشن و واضح بودن هدف
حمایت و ایجاد انگیزه

5
8
5
7
5
5
3
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قابلیت اجرایی بودن
کاربردی بودن پژوهش

ارتقاء مراکز آموزشی

5

ارتباط با صنعت

3
5

ارتقا سطح علمی دانشگاه ها
آموزش اختصاصی در رابطه با موضوع های
پژوهش

3

ارتقای سطح علمی مراکز آموزش عالی

5

ارتقا مهارت و تخصص

3

شاخصهاي ارتقاء كیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران كدامند؟
نتایم تحلیل یافتهها نشان داد شاخص های ارتقاء کیفیت پژوهش در نظاام آماوزش عاالی
ایران شامل تربیت پژوهشگر ،جلوگیری از سرقت علمی ،اصالح ساختار و قوانین دانشگاه ،رعایت
عدالت ،توجه به نیازها می باشد.
جدول -2شاخصهای ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی
کدها(مفاهیم شناسایی
شده)

مقوله فرعی

تربیت پژوهشگر

آموزش اختصاصی در رابطه با موضوع
های پژوهش
تربیت پزوشگر زبده

7

رفع کپی برداری

7

عدم تکرار پژوهش ها
اصالح ساختار و قوانین مرتبط د
ردانشگاه ها

3

جلوگیری از سرقت علمی
اصالح ساختار و قوانین
دانشگاه
رعایت عدالت
توجه به نیازها

فراوانی
9

5

نوع و سطح فعالیتهای پژوهشی

3

رعایت عدالت و انصاف د رپژوهش
اجتناب از کاربرد سلیقه شخصی
حل نیازهای اساسی کشور

7
5
5

نیازهای انگیزشی

8
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شکل -1الگوی کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی
نتایم یافتهها طبق شکل  1حاکی از آن بود که ابعاد و مولفههای ارتقاء کیفیت پژوهش در
نظام آموزش عالی ایران شامنل (نظارت سازمانی ،تجهیزات فیزیکای ،پژوهشاگران متخصاص،
منابع به روز ،اهداف روشن ،حمایت سازمانی ،کاربردی بودن پژوهش و ارتقااء مراکاز آموزشای )
است و شاخصهای ارتقاء پژوهش شامل تربیت پژوهشگر ،جلوگیری از سرقت علمای ،اصاالح
ساختار و قوانین دانشگاه ،رعایت عدالت ،توجه به نیازها می باشد.
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نتیجهگیري
هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفهها و شاخصهاای ارتقااء کیفیات پاژوهش در نظاام
آموزش عالی ایران بود .نتابم حاکی از آن بود که ابعاد و مولفه های ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام
آموزش عالی ایران شامنل (نظارت سازمانی ،تجهیزات فیزیکی ،پژوهشگران متخصص ،منابع به
روز ،اهداف روشن ،حمایت سازمانی ،کاربردی بودن پژوهش و ارتقااء مراکاز آموزشای ) اسات و
شاخص های ارتقاء پژوهش شامل تربیت پژوهشگر ،جلوگیری از سرقت علمی ،اصاالح سااختار و
قوانین دانشگاه ،رعایت عدالت ،توجه به نیازها میباشد .یافته های پژوهش حاضر باا یافتاههاای
اسالمی ،حکیمزاده و صبوری ( ،)1397سلیمی و حسینی ( ،)1396قمی ،رحمانی و خاکزار(،)1396
نوروزی ،ابوالقاسمی و قهرمانی( ،)1396زیااری و همکااران ( ،)1395هیارز و همکااران (،)2019
برمن ،راوال و گولدین (،)2018کاساداول و همکاران ( ،)2016پینتاو ( )2014همخاوانی دارد .در
تبیین این یافته پژوهشی می توان که جهت ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عاالی ایاران
باید یک سری مولفهها و شاخصهایی را جهات بهباود پاژوهش مهیاا کارد .زیااری و همکااران
( )1395در پژوهش خود با عنوان تبیین عوامل موثر بر پژوهش از دیدگاه اعضای هیئات علمای:
یک مطالعه کیفی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان به این نتیجه دست یافتناد کاه ایان عوامال
شامل انگیزه ،ویژگی شخصیتی ،حمایت ،بساتر ساازی مناساب ،تعامال و کاار تیمای و عوامال
سازمانی می باشد .در این مطالعه درون مایه های جدیدی مانند عادوم وجاود محاور تحقیقااتی
مشخص برای اعضای هیئت علمی ،الزام به حضور در مراکز تحقیقاتی ،عدم وجود هیئات علمای
صرفا پژوهشی به تعداد کافی ،گسترش رشتههاای تحصایالت تکمیلای ،ایجااد نظاام آموزشای
پژوهش محور و برخی از خصوصیات فردی مانند پیگیری ،صبر و داشتن پشتکار به دست آمد.
از این رو روشن است که هر چه کیفیت علمی پژوهش هاا بیشاتر باشاد ،آن پژوهشاها در
تولید و کاربست علم مؤثرترند .با این حاال ،بررسایهاا نشاان مایدهاد کاه در شارایط کناونی
چالش های بسیاری در زمینه کیفیت پژوهش در کشور وجود دارد و تا رسیدن به وضعیت مطلاوب
خلق دانش در مراکز آموزش عالی کشور ،فاصله هست .از این رو جهت دستیابی به همین کیفیت
پژوهش مولفه های و شاخص ارتقای کیفیت پژوهشی باید مورد توجه قرار گرفته و بتوانند همانند
یک سیستم ماشین جهت دستیابی به اهداف پژوهشی کشور موفق باشد.در جامعه ما به بعاد اثار
پژوهش توجه چندانی نمی شود ،زیرا محیط و فضای پژوهشی مناسب و مطلوبی در دانشاگاه هاا
حاکم نیست تا بتواند کیفیت پژوهش را تضمین کنند .از سویی دیگر ،دامنه حاداکثری اثربخشای
پژوهش در راستای رفع نیازهاای اجتمااعی ،اقتصاادی ،فرهنگای ،سیاسای  ،زیسات محیطای و
منطقهای از ضروریات کیفیت پژوهش محسوب می شود لذا باید پژوهش در داخل کشور مساائل
مبتال به جامعه را مورد توجه قرار دهند تا پژوهش ها به لحاظ بهره وری در سطح مطلاوبی قارار
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گیرند .البته پژوهش های بنیادی به منظاور گساترش مرزهاای داناش ،ارزش خاود را داشاته و
زیربنای تحقیقات کاربردی را می کنند.
از این رو طبق نتایم تحقیق پیشنهاد می شود:
 پزوهشگران ماهر و متخصص در مراکز آموزش عالی به کار گرفته شوند. تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری جهت تساهیل در فرایناد پاژوهش در اختیاارانپژوهشگران قرار داده شود.
 نظارت سازمانی در دانشگاه جهت کاهش سرقت های ادبی دایر شود. ساختار و قوانین دانشگاه مورد تجدید نظر قرار گیرد تا فرایند پژوهش در مسیر طبیعایخودش بتواند به اهداف خود دست یابد.
 انجام پژوهش باید در راستای نیازهای جامعه باشد تاا بتواناد کااربردی واقعای شاده ومشکلی از مشکالت جامعه را رفع کند.
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