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Abstract 

"Research" at the university is one of the key 
pillars of community development and 
development, and is crucial to maintaining a 
competitive position at national and 
international levels.This study aimed to 
identify the most important factors affecting 
the future of research at seven comprehensive 
universities in the country: Tehran University, 
Tarbiat Modares University, Shahid Beheshti 
University, Tabriz University, Ferdowsi 
University of Mashhad, Isfahan University, 
and Shiraz University.The research was 
conducted with a futures research 
approach.To identify the primary influencing 
factors, environmental scanning method and 
interviews with experts in the three-month 
interval (April 15 to July 15, 2019) were 
used. In the first stage, 33 effective factors 
were identified. According to the experts' 
opinion, the 24 factors in the cross-Impact 
matrix were again sent back to the experts for 
weighting the factors. The results of MicMac 
analysis indicate the instability of the research 
system.Because most factors are scattered 
around the diameter of the plate. Of the five 
types of factors identifiable on the influence-
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dependence plate, only two types of bi-
directional and independent factors have been 
identified.Three cases(incompatibility of 
upstream documents with university research 
capability, government funding constraint and 
research unnecessarity) were among the 
independent factors and 21 factors 
(interdisciplinary Sciences, international 
cooperation, university and industry 
cooperation, governments approach to 
Research, Knowledge Management Status, 
Belief in Research Benefits in solving 
Challenges, Research Infrastructures, 
Managers Attitudes, Culture-Building, 
Economic Prosperity, Non-Governmental 
Organizations Approaches, Research 
Network Status, Technologies Role, Industry 
Research Needs to Universities, By-Laws for 
Promotion and employing Faculty Members, 
Upstream Document Actions, Worldwide 
Research Image, Industry Mental Image of 
University efficacy, the impact of the 
international research status, the university 
mentality of industry acceptance, university 
research laws) are among the two factors. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  1398 زمستان، 4، شماره دهمیاز سال

 

  

  :ها هاي پژوهشی دانشگاه شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آینده سیاست
  مطالعه موردي هفت دانشگاه جامع کشور

  3نادر نقشینه، 3علیرضا نوروزي، 2مریم ناخدا، *1علی مرادمند

  شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشجوي دکتري علم اطالعات و دانش عضو هیأت -1
  شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران استادیار گروه آموزشی علم اطالعات و دانش -2
  شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران آموزشی علم اطالعات و دانشدانشیار گروه  -3

  

  دهیچک
هاي تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی،  ترین عوامل مؤثر بر آینده پژوهش در هفت دانشگاه جامع کشور شامل دانشگاه شناسایی مهم ،پژوهش حاضرهدف 

پژوهی و روش تحلیل اثرات متقابل، پویش محیطی و مصاحبه با گروه متخصصان در  پژوهش با رویکرد آینده. است بودهتبریز، فردوسی مشهد، اصفهان و شیراز 
عامل مؤثر شناسایی شدند که بر اساس نظرات متخصصان،  33در مرحله نخست . انجام شده است) 1398مرداد  15اردیبهشت تا  15از (ماهه  یک بازه زمانی سه

بیانگر ناپایداري  MicMacافزار  نتایج تحلیل نرم. دهی و تعیین میزان اهمیت ارسال شد یس اثرات متقابل مجدداً به متخصصان جهت وزنعامل در قالب ماتر 24
از مجموع پنج نوع عوامل قابل تشخیص در صفحه تأثیرگذاري . اند سیستم حاکم بر پژوهش کشور است چرا که بیشتر عوامل، حول محور قطري صفحه پراکنده

ها، محدودیت مالی  سه مورد ناهمخوانی اسناد باالدستی با توانمندي پژوهشی دانشگاه. اند و تأثیرپذیري تنها دو دسته عامل دووجهی و مستقل شناسایی شده
ها به  ویکرد دولتالمللی، همکاري دانشگاه و صنعت، ر اي، همکاري بین رشته عامل علوم میان 21عوامل مستقل و  ودولت و ضروري ندانستن پژوهش، جز

سازي، رفاه اقتصادي، رویکردهاي نهادهاي غیردولتی،  هاي پژوهش، نگرش مدیران، فرهنگ پژوهش، مدیریت دانش، باور به سودمندي پژوهش، زیرساخت
ات اسناد باالدستی، تصویر کلی نامه ارتقاء و جذب اساتید، اقدام ها، آئین ها، نیازهاي پژوهشی صنایع به دانشگاه هاي پژوهشی، نقش فناوري وضعیت شبکه

المللی، تصویر ذهنی دانشگاه از استقبال صنعت و همچنین قوانین  پژوهش در جهان، تصویر ذهنی صنعت از کارآمدي دانشگاه، اثرپذیري از پژوهش بین
  .عوامل دووجهی هستند وها جز پژوهشی دانشگاه

  ها هاي پژوهشی دانشگاه پژوهش، تحلیل اثرات متقابل، نیروهاي پیشران، سیاستهاي راهبردي پژوهش، عوامل کلیدي  برنامه: ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Moradmand, A., Nakhoda, M., Noruzi, A., & Naghshineh, N. (2020). Identifying the Most Important Factors 
Influencing the Future of University Research Policies: A Case Study of Seven Comprehensive Universities. 
Journal of Science & Technology Policy, 11(4), 31-46. {In Persian}. 
DOI: 10.22034/jstp.2020.11.4.1050 

  
  1مقدمه -1

ها و سایر مؤسسات  دانشگاه پژوهشی هاي طرحسطح  نوع و
 یکی از بوده و جوامعتوسعه  هاي اصلی شاخص از پژوهشی

                                                 
DOI: 10.22034/jstp.2020.11.4.1050 

  ali.moradmand@ut.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

. آید به شمار می يکشور در هر توسعه پایدارارکان اساسی 
هاي انجام  هاي راهبردي پژوهشی، شیوه ها، برنامه سیاست

هاي پژوهشی تا حدود زیادي متأثر از عوامل  پژوهش و داده
اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و فناوري اطالعات و ارتباطات 

هاي اطالعات و ارتباطات تغییرات  است که به ویژه فناوري



  مطالعه موردي هفت دانشگاه جامع کشور: ها پژوهشی دانشگاههاي  شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آینده سیاست

32  

. ]1[قابل توجهی را در این خصوص به وجود آورده است 
 هاي دگرگونی از ناشی عصر حاضر، تحوالت همچنین

 جهانی شدن شتابناك روند و فناوري حوزه آور در شگفت

 کاهش آینده، تحوالت روند در عامالنه و حضور است

 پژوهانه آینده رویکردي نیازمند ها فرصت افزایش و تهدیدات

سازد  می فراهم را آینده رخدادهاي در کنشگري امکان که است
هاي نوین اطالعات و ارتباطات  رشد سریع علم و فناوري]. 2[

ها و تهدیدهاي  و بروز پدیده جهانی شدن پژوهش، فرصت
جدیدي را براي جامعه پژوهشگران به ارمغان آورده به طوري 

بدون . گیري است که انقالب فناورانه نوینی در حال شکل
اي یاراي  ها و مراکز پژوهشی شک در آینده تنها دانشگاه

ایستادگی و رقابت خواهند داشت که با آمادگی قبلی به 
استقبال تغییر رفته و ماندگاري و توسعه خویش در جهان 

هاي  آگاهی از آینده یکی از جنبه. پیش رو را تضمین نمایند
  ].3[ریزي براي رویدادهاي آینده است  ناپذیر برنامه تفکیک

ي ملی ها مدت در بخش در حال حاضر با وجود تحوالت دراز
المللی، آموزش عالی و حوزه پژوهش تغییرات پرفشاري  و بین

دانشگاهیان باید در زمینه مطالعه آینده و  لذا. کنند را تجربه می
تري را  شناسایی و تعیین عوامل کلیدي منتج از آنها نقش فعال

همچنین پدیده جهانی شدن پژوهش، . به نمایش بگذارند
گاهی و صنعت تولید و نشر هاي دانش هاي کتابخانه زیرساخت

هاي اجتماعی  دانش را دچار تحوالت بنیادین نموده و ارزش
المللی در  موضوع همگرایی بین]. 4[نوینی ایجاد کرده است 
هاي راهبردي پژوهش در راستاي تولید  آموزش عالی و برنامه

را پدیدار  1»دانشگاه جهانی«ها  دانش جدید، در برخی پژوهش
ها به شکل باز در ماوراء مرزهاي  دانشگاهجایی که . کند می
المللی، همکاري و تعامل دارند و پیوند خوبی میان  بین

دیگر . ها و صنعت در زمینه انتقال فناوري برقرار است دانشگاه
کنند که در آنها  را مطرح می 2»هاي باز دانشگاه«ها  پژوهش

گزارش . شود المللی انجام می آموزش و پژوهش به شیوه بین
را توصیف » دانشگاه جهانی« 2025کمیسیون اروپا براي سال 

هاي باز به مدد دیپلماسی علمی و  دانشگاه]. 5[کند  می
پذیر بوده و موجب حل  المللی امکان هاي پژوهشی بین سامانه
ها و مراکز  دانشگاه. هاي گوناگون جوامع خواهند شد چالش

                                                 
1- Global University 
2- Open University 

رند از آموزش عالی با توجه به شرایط خاص پژوهشی که دا
تحوالت گوناگون سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و 

پذیرند و تحت تأثیر عوامل فوق تغییر  فناوري تأثیر می
براي مدیریت بهینه این تغییرات الزم است سند . کنند می

راهبردي پژوهشی خود را با توجه به اسناد باالدستی و شرایط 
هاي  و سیاستدر آن راهبردها  هک داخلی خود تدوین نمایند

اساسی ساختاري و محتوایی در تعامل با تحوالت محیطی و 
انداز  نگر موجب تحقق چشم با نگاهی رو به جلو و آینده

ریزي راهبردي به عنوان  برنامه. شود پژوهشی دانشگاه می
ترین ابزار رشد و توسعه آموزشی و پژوهشی در مراکز  مهم

  رد توجه قرارآموزش عالی طی چهار دهه اخیر در دنیا مو
 3آستین رینظ گرفته و در این مدت الگوهاي راهبردي زیادي

توسعه  ]9[ 6و برایسون] 8[ 5، دیوید]7[ 4، دوریس]6[
نیز حدود دو دهه است که به  رانیاهاي  دانشگاه. اند یافته
رغم  اما علی] 10[اند  ریزي راهبردي روي آورده برنامه

هاي راهبردي پژوهش، به نظر  ضرورت توجه به برنامه
هاي راهبردي  اي در مورد تغییرات برنامه رسد مطالعه می

ها و منابع تأمین  پژوهش در آینده و شکل اجراي این پژوهش
انش مورد نیاز پژوهشگران انجام ها و نیز اطالعات و د داده

گذاري  شناسایی عوامل کلیدي براي سیاست. نشده است
در این راستا مسئله . ها ضروري است پژوهش در دانشگاه

پژوهش حاضر، فقدان پژوهش علمی در زمینه شناسایی 
ها و مؤسسات آموزش عالی  عوامل کلیدي پژوهش دانشگاه

اندازها و  ارائه چشم ریزي راهبردي و است که الزمه برنامه
پژوهش جهت پرکردن . هاست سناریوهاي پژوهش دانشگاه

این خالء موجود انجام شده تا مشخص شود با توجه به 
هاي  تحوالتی که در زمینه پژوهش رخ داده و سیاست

ها با سرعت  هاي راهبردي پژوهش دانشگاه پژوهشی و برنامه
یدي در این اي در حال دگرگونی هستند عوامل کل فزاینده

  گذارند؟ زمینه کدامند؟ و چگونه بر یکدیگر تأثیر می
  
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2

پژوهشگران  هایی که در مطالعات آینده از سوي بیشتر نظریه

                                                 
3- Austin, W. J. 
4- Doris, M. J. 
5- David, F. R. 
6- Bryson, J. M. 
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 1»تصویر آینده پوالك«مورد بررسی قرار گرفته از مفهوم 
از نظر پوالك جوامع پیشرفته رؤیاهاي خود  .گرفته شده است

هاي  کنند و این بینش تري به نام بینش مبدل می چیز مهمرا به 
وي . هاي آتی باشد توانند خود مقدمه موفقیت مهم می
بر نقش حیاتی پژوهشگران در پیشرفت جوامع تأکید  همچنین
دارد که ابتدا دانشمندان جوامع، تصویر مبتنی بر علم  و بیان می

وامع بر اند و سپس ج داده و پژوهش از آینده را نشان می
هاي خود  اساس آن بینش عمل کرده و موجب تحقق آرمان

زمانی که افراد جامعه قادر باشند نقش اجتماعی «. شدند می
خویش در مورد آینده را به تصویر بکشند عقاید، هنجارها و 
رفتارهایی که چنین تصویري را به وجود آورده بر زمان حال 

سوي آینده نسبتاً نیز تأثیر گذاشته، به آن جهت داده و به 
نظریه دیگري که در حوزه ]. 11[» کند معلوم هدایت می

» عدم قطعیت«توان به آن اشاره کرد قضیه  پژوهی می آینده
ها به دو دسته کلی عدم قطعیت ذاتی  عدم قطعیت. آینده است

شناختی  و عدم قطعیت معرفت) ناشی از ناقص بودن دانش(
]. 12[شوند  قسیم میت) ناشی از تغییرات ذاتی در سیستم(

پژوهی از لحاظ روش پژوهش، به دست  ترین جنبه آینده مهم
. آوردن احتماالت متناظر در قالب سناریوهاي محتمل است

نماید که آینده از  اي بر این حقیقت مهم تأکید می چنین نظریه
ناپذیري بر جوامع انسانی تحمیل نشده  قبل به شکل اجتناب

توان چنین اذعان کرد  می]. 13[بلکه در معرض تحقق است 
گذاري  که یک گرایش در زمینه منطقی جلوه دادن سرمایه

هاي اطالعات و ارتباطات  پژوهش در آموزش عالی و فناوري
به عنوان راهی براي افزایش تأثیر پژوهش و خلق دانش و 

اما پژوهش در این زمینه به ویژه در ایران . فناوري وجود دارد
ی در زمینه بررسی اسناد راهبردي اندك بوده و پژوهش

هاي جامع ایران و شناسایی عوامل کلیدي  پژوهشی دانشگاه
هایی که با هدف  برخی پژوهش. پژوهش انجام نشده است

اند به اختصار مورد اشاره  شناسایی عوامل کلیدي انجام شده
  :گیرند قرار می

زارع بنادکوکی و همکاران پژوهشی را به منظور شناسایی 
هاي ایران بر اساس تحلیل  بندي دانشگاه ل مؤثر بر رتبهعوام

اند  محتوایی اسناد باالدستی انجام داده و به این نتیحه رسیده
که پژوهش تقاضامحور، آموزش تقاضامحور، پژوهش مبتنی 

                                                 
1- Polak 

هاي  هاي اسالمی، توجه به محیط زیست و همکاري بر ارزش
]. 14[اند  المللی به ترتیب تأثیرگذارترین عوامل بوده بین

چارچوبی را براي ساخت سناریوهاي آینده  2گیسک
ها ارائه داده که الزمه این چارچوب شناسایی عوامل  کتابخانه

 3النکرین-وینست]. 15[ها است  کلیدي مؤثر بر کتابخانه
ها را شناسایی  عوامل کلیدي مؤثر بر آینده پژوهش دانشگاه

هاي  و دانشگاههاي سنتی با مدرن  کرده و به تقابل دانشگاه
اي و  هاي شبکه دولتی با خصوصی و همچنین دانشگاه

از ]. 17و16[هاي محلی پرداخته است  المللی با دانشگاه بین
هاي  که پژوهش ذاتاً یک کار گروهی است فناوري آنجا 

هاي  هاي پژوهشی، تشکیل گروه اطالعاتی و ارتباطی و سامانه
اند و ایده  پذیر کرده امکانپژوهشی در اقصی نقاط جهان را 

المللی  دانشگاه جهانی و همکاري پژوهشگران در سطح بین
همانطور که . تواند مصداق بیشتري در آینده داشته باشد می

المللی شدن آموزش عالی و خصوصی  به بین] 18[ 4اسمیت
توان گفت که در سطح  ها اشاره کرده می شدن دانشگاه

صی و تجاري شدن گرایش الملل، پژوهش به سمت خصو بین
تواند به آن دلیل باشد که بودجه و اعتبارات  دارد و این می

. هاي پژوهشی کافی نیست دولتی آموزش عالی براي پروژه
با بررسی عوامل کلیدي مؤثر بر آینده  5استالی و مالنفانت

هاي  هاي دانشگاهی براي آموزش عالی و برنامه کتابخانه
ی مانند خصوصی شدن مراکز آموزشی و پژوهشی، موضوعات

ها و  المللی شدن سیاست پژوهشی، تجاري شدن پژوهش، بین
هاي  هاي آموزشی و پژوهشی، استفاده از فناوري برنامه

هاي پژوهشی  اطالعاتی و ارتباطی و به خدمت گرفتن سامانه
پژوهی در خصوص  هایی که به شیوه آینده در پژوهش

هاي دانشگاهی انجام  نههاي راهبردي پژوهش و کتابخا برنامه
 6هویسمان و بوتاس]. 4[اند  شده مورد توجه و تأکید قرار داده

اند  از یک زاویه دیگر به بررسی این موضوع پرداخته 6بوتاس
هاي آموزشی  هاي پژوهشی از دانشگاه و ایده تفکیک دانشگاه

اند که در آینده دو نوع متفاوت  را مطرح و به این نتیجه رسیده
استالی و  مانند 7والترز ].19[واهیم داشت از دانشگاه را خ

محور براي پژوهشگران توسط  مالنفانت به ارائه خدمات داده
                                                 
2- Gieseck 
3- Vincent-Lankerin, S. 
4- Smith 
5- Staley& Mallenfant 
6- Huisman & Botas 
7- Walters 
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هاي پژوهشی و دانشگاهی آینده اشاره و بر آن تأکید  کتابخانه
عامل جهانی شدن پژوهش و حل ]. 4و1[کرده است 

هاي موجود از طریق اشتراك مساعی در  مشکالت و چالش
اي در سطوح  رشته هاي میان و انجام پژوهشالمللی  سطح بین
نتایج تحقیق او  شده والمللی توسط والترز ارائه  ملی و بین

حاکی از آن است که عوامل اقتصادي، بیشترین و عوامل 
هاي پژوهشی  فرهنگی کمترین تأثیر را بر پژوهش و برنامه

هاي انجام شده در داخل و  پژوهش ].20[آینده خواهند داشت
ران همه به بحث در مورد آینده آموزش عالی اشاره خارج ای

هاي  ها و برنامه داشته و به موضوع پژوهش و سیاست
در این مقاله از طریق بررسی . اند راهبردي پژوهشی نپرداخته

هاي جامع و  هاي راهبردي پژوهش دانشگاه اسناد برنامه
مصاحبه با گروه متخصصان حوزه پژوهش، عوامل کلیدي و 

هدف . ي پژوهش در آینده شناسایی شده استها سیاست
اصلی، شناسایی عوامل کلیدي و تعیین چگونگی تأثیرگذاري 

خالصه مطالعات انجام شده بر اساس . آنها بر یکدیگر است
پژوهی در جهت شناسایی عوامل کلیدي  رویکرد آینده

  .ارائه شده است 1 جدولپژوهش در 
پژوهی مبتنی بر سناریونویسی، به شناسایی  تمام مطالعات آینده

مند عوامل کلیدي حوزه مورد مطالعه به عنوان یکی از  روش
عوامل کلیدي آموزش . اند هاي اساسی و ضروري پرداخته گام

عالی عواملی مانند عوامل سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، 

  پژوهشهاي مرتبط با  مرور پیشینه) 1جدول 
  چکیده نتایج  روش  سال  نویسنده

  1392  فراستخواه
 -پژوهی  آینده

تحلیل 
  محتوایی کیفی

بر اساس تحلیل کیفی محتوایی متون، منابع و تجربیات دانشگاهی و مراجعه به متخصصان موضوع، الگوي 
اصل براي  او در این پژوهش دوازده. نگاري در آموزش عالی ایران معرفی شده است مفهومی براي آینده

هاي ایران را  دهنده آینده دانشگاه اندیشی در محیط دانشگاهی ارائه و عوامل کلیدي و پیشران تشکیل آینده
هاي مرتبط با مدیریت دانشگاه و  پیشران(عوامل پیشران در دو بخش کلی و مجزا . معرفی کرده است

  .ارائه شده است) هاي مرتبط با عوامل محیطی پیشران

منتظر و 
  حتیفال

1394  
 -پژوهی  آینده

تحلیل اثرات 
  متقابل متغیرها

هاي پیشران و عدم  را بررسی و عوامل کلیدي را در قالب گزاره1404آینده آموزش عالی ایران تا سال 
پدیده جهانی شدن، تغییر جمعیت، مشارکت دانشجویان زن در آموزش : اند قطعیت شناسایی و ارائه کرده
  فناوري اطالعات بر آموزش عالیعالی، خصوصی شدن و تأثیر 

  1395  گلدسته
 -پژوهی  آینده

 سناریونویسی

هاي  کیفیت کتابخانه و تعداد طرح(وضعیت پژوهشی : عوامل مورد بررسی در حوزه پژوهش عبارتند از
ها و مراکز پژوهشی وابسته  ها و پژوهشکده المللی، وجود پژوهشگاه ، وضعیت ارتباطات علمی بین)پژوهشی

  هاي دولتی همچنین همکاري علمی و پژوهشی مشترك با دانشگاهو 

وینسنت و 
  النکرین

2004  
پژوهی  آینده

به روش 
 سناریونویسی

عبارتند از تغییرات جمعیتی، منابع مالی  OECDهاي حوزه  نیروهاي پیشران تأثیرگذار بر آینده دانشگاه
کنندگان جدید در حوزه آموزش عالی و دو نیروي پیشران  بنیان و ارتقاء نقش مشارکت دولت، اقتصاد دانش

اند نیز مشتمل بر مدت زمان آموزش و تعداد  عمده که تغییرات آنها موجب ارائه سناریوهاي مختلف بوده
  مؤسسات آموزش عالی است

و وینسنت 
  النکرین

2006  
پژوهی  آینده

به روش 
 سناریونویسی

هاي مختلف  گستره و سطح پژوهش، افزایش رقابت بخش: عوامل کلیدي مختلفی شناسایی شده است
هاي جدید در  آمدن موقعیت  پژوهش، افزایش رو به رشد تقاضاي پاسخگویی به دولت و جامعه، به وجود

دهندگان  ارتباطات، تقاضاي مداوم آموزش عالی و انواع سفارشهاي اطالعات و  نتیجه توسعه فناوري
  پژوهش

اسمیت، 
شانون و 
  توکر

2008  
پژوهی و  آینده

دلفی 
 متخصصان

اند که طی ده سال آینده روندهاي اساسی زیر در آموزش عالی و به ویژه  در پژوهش خود به این نتیجه رسیده
اي، تغییر و  رشته هاي فکري بین پیدایش و توسعه فعالیت :در حوزه پژوهش و اقتصاد آن ادامه خواهند داشت

سازي  هاي جامعه، توسعه کارآفرینی در محیط دانشگاه، تجاري تحول آموزش عالی جهت برآورد نیازمندي
المللی شدن آموزش عالی و همچنین حرکت از بودجه دولتی به سوي اعتبارات  آموزش عالی، همگانی و بین

  بخش خصوصی

  2013  والترز
 -پژوهی  آینده

 سناریونویسی

طبق این پژوهش نیروهاي عمده . آینده خلق دانش جدید براي یک دوره پانزده ساله را بررسی کرده است
بوم پژوهش در آینده عبارتند از نیروي اقتصادي به عنوان نیروي کلیدي، نیروي سیاسی،  تأثیرگذار بر زیست

  عدم قطعیت و نیروي فناوري نیروي فرهنگی به عنوان پیشران با بیشترین
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طی، فرهنگی و قوانین هستند که در دنیاي محی فناوري، زیست
مدرن، تمام زوایاي زندگی بشر متمدن را تحت تأثیر قرار 

مطالعات مذکور عمدتاً بر روي آموزش عالی به طور . دهند می
کلی تمرکز داشته و به موضوع و حوزه پژوهش به شکل 

، اسمیت ]17[اند و تنها ویسنت و النکرین  خاص نپرداخته
به موضوع آینده پژوهش و ] 1[و والترز ] 18[ شانون و توکر

خلق دانش پرداخته و عوامل کلیدي آنها را شناسایی و معرفی 
  .اند کرده

  
  شناسی پژوهش روش -3

این پژوهش با توجه به موضوع و هدف، یک پژوهش کیفی 
به منظور گردآوري . است 1»مطالعات آینده«مبتنی بر رویکرد 

اي و  نیز از روش بررسی کتابخانهها و کسب بینش نظري  داده
ها از پویش محیطی،  تحلیل اسناد و براي تجزیه و تحلیل داده

افزار  تحلیل اثرات متقابل و تحلیل ساختاري و از نرم
MicMac به متقابل اثرات روش تحلیل. استفاده شده است 

 پنهان با هدف یا آشکار کلیدي مشخص کردن متغیرهاي دنبال
 در ذینفعان و کنندگان مشارکت شویقنظرات و ت دریافت
 یک بینی پیش غیرقابل و رفتارهاي پیچیده و جوانب خصوص
 عقاید پیوند براي است تحلیل ساختاري ابزاري. است سیستم

 متغیرهاي تمامی طریق ماتریس ارتباط از که تفکرات و
 این توانایی .پردازد می شناسایی سیستم و توصیف به سیستم
 شناسایی نهایت در و متغیرها روابط بین شناسایی در مدل

 تحلیل .است سیستم در تکامل مؤثر کلیدي متغیرهاي
متغیر و  شدت به هاي کیفی سیستم مطالعه در ساختاري
 به بر پژوهش مؤثر اولیه عوامل نخست،. دارد کاربرد ناپایدار
محیطی و از طریق تحلیل محتوایی اسناد  پویش روش
شناسایی و بر اساس آنها سؤاالت هاي راهبردي  برنامه

ساختاریافته جهت گردآوري نظرات متخصصان  مصاحبه نیمه
حوزه پژوهش هفت دانشگاه جامع وزارت علوم، تحقیقات و 

سپس محتواي  .نفر مصاحبه شد 11فناوري طراحی شد و با 
سازي و در سه مرحله بر روي آنها کدگذاري  ها پیاده مصاحبه

و تعیین مضامین فراگیر بر ) تفسیري( ، مفاهیم)توصیفی(آزاد 
مضامین فراگیر کدها . انجام شد PESTELVاساس الگوي 
ها و مبانی نظري مستند و یا بر اساس یک  یا باید به پیشینه

                                                 
1- Futures Study 

الگوي مستند انجام شوند که در این پژوهش الگوي 
PESTELV کردن مشخص از پس .گرفت مورد استفاده قرار 

آنها در  اطالعات سیستم، تمام بر مؤثر اولیه عناصر عوامل و
 تا شد MicMacافزار  نرم قالب ماتریس اثرات متقابل وارد

 و بررسی را متغیرها بین چگونگی روابط و بتوان میزان اینکه
  .نمود شناسایی تأثیرگذار را و کلیدي عوامل نهایت در

از آنجا که هدف اصلی بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار 
د چگونگی تأثیرات متقابل آنها در پژوهش و برآور

هاي جامع کشور بود پژوهش به دنبال ارائه پاسخ به  دانشگاه
  :است دو سؤال اساسی ذیل بوده

هاي جامع در  هاي پژوهشی دانشگاه عوامل کلیدي سیاست ·
  کدامند؟ 1413افق 
  گذارند؟ عوامل کلیدي مذکور چگونه بر یکدیگر اثر می ¸
  و پایایی نتایج جامعه پژوهش، روایی 1- 3

پژوهشی هفت   جامعه پژوهش شامل معاونان و مدیران امور
از . دانشگاه جامع وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بوده است

هاي  سایت وزارت علوم، دانشگاه شده در وب فهرست ارائه
دانشگاه تهران، : شده براي پژوهش عبارتند از جامع انتخاب

هید بهشتی، دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه ش
. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان و دانشگاه شیراز

گیري به روش هدفمند انجام شد تا بیشترین و  نمونه
ترین اطالعات و نظرات، گردآوري و تحلیل شوند و  تخصصی

هاي  نفر از مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاه 11بنابراین با 
متن . ساختاریافته انجام شد مهجامع، مصاحبه حضوري نی

به شیوه تحلیل مضمونی کدگذاري و  شده ي ضیطها مصاحبه
کد با توجه به هدف و سؤاالت پژوهش استخراج  33مجموعاً 

  .شد
 2»انیهمتا یابیارز«روایی کدگذاري تحلیل مضمونی از طریق 

شده توسط محقق، مقابله و مقایسه  انجام و با کدهاي استخراج
نظر وجود داشت  در مورد کدهایی که تفاوت و اختالف. شد

  .طی یک جلسه بحث و بررسی دونفره توافق حاصل شد
یی ماتریس عوامل و متغیرهاي مؤثر بر آینده پژوهش روا

هاي  بر اساس شاخص MicMacافزار  ها در نرم دانشگاه
 .اي، مطلوب و بهینه است با دو بار چرخش داده آماري

درصد و  99و  94تأثیرپذیري مستقیم دو مرحله به ترتیب 

                                                 
2- Peer-review 
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درصد بوده که بیانگر  98و  99تأثیرگذاري مستقیم به ترتیب 
جهت . روایی باالي ماتریس عوامل مؤثر بر پژوهش است
 2 جدولارتقاء پایایی پژوهش نیز از راهبردهاي مندرج در 

  .استفاده شد
  روش اجراي پژوهش 2- 3

پژوهش حاضر از یک رویکرد تحلیل کیفی و تبیینی تبعیت و 
  .انجام شده است 1 شکلدر دو گام اساسی به شرح 

  
  هاي پژوهش یافته -4

هاي راهبردي پژوهشی هفت  پس از بررسی متون اسناد برنامه
عامل مؤثر بر پژوهش استخراج  78جامع در مجموع  دانشگاه

هاي راهبردي  مهم و تأثیرگذار برنامه%) 1/14(عامل  11. شد
پژوهش در اسناد راهبردي مورد مطالعه وجود داشته و از 

ارتقاء : اهمیت بیشتري نسبت به سایر عوامل برخوردار هستند
سازي  بهینه، کسب مرجعیت علمی دانشگاه ،المللی جایگاه بین

، سازي پژوهش تجاري، المللی هاي همکاري بین زیرساخت
، توسعه ازي دانشس تجاري، استقالل مالی و تولید ثروت

 بر اساس و محور تقاضا هاي ارتباط دانشگاه با جامعه، پژوهش
جامعه، توسعه همکاري و تعامل مؤثر دانشگاه با جامعه،  نیاز

و  هاي کاربردي پژوهشکارآفرینی و خالقیت، توجه به 
 شش عامل مهم موجود در. توسعه روابط دانشگاه با صنعت

پژوهش و حائز رتبه دوم هاي راهبردي  درصد برنامه 7/85
استخدام بنیان،  هاي اقتصاد دانش توسعه برنامه: عبارتند از

، بسترسازي براي افزایش نیروي انسانی پژوهشگر و فعال
کمی و کیفی تولیدات علمی دانشگاه، توانمندسازي اعضاء 

ها و  افزا با انجمن گسترش تعامالت سازنده و همعلمی،  هیأت
اي و  رشته اي و میان تعامل شبکهو  مراکز علمی و پژوهشی

درصد  4/71شده در  هفت عامل دیگر یافت. افزایی هم
حمایت : هاي راهبردي و داراي رتبه سوم نیز عبارتند از برنامه

استقرار نظام ، المللی بین مشترك هاي پژوهشی از فعالیت

  راهبردها و اقدامات ارتقاء پایایی پژوهش) 2جدول 
  گرفته در پژوهش حاضر اقدامات صورت  راهبرد

جهت  مصاحبهمدیریت دقیق جلسه 
  هاي مرتبط با پژوهش گردآوري داده

ها  ساختاریافته طراحی و مصاحبه هاي نیمه هاي کیفی، سؤاالت مصاحبه با در نظر گرفتن استانداردهاي پژوهش
به منظور حصول پایایی پژوهش بالفاصله پس از برگزاري جلسه . بر اساس اصول و ضوابط اخالقی انجام شد

سازي و پس از کدگذاري در اسرع وقت، کدها به دو نفر از اساتید دانشگاه جهت  ادهمصاحبه، محتواي آنها پی
  .شد بررسی و تأیید صحت کدگذاري ارائه و نظرات آنها اخذ می

طراحی فرآیندهاي ساختاریافته جهت 
هاي  مدیریت، اجرا و تحلیل داده

  مصاحبه

شود تا بررسی و   هاي جداگانه ضبط ام و در فایلها به صورتی کامالً مجزا انج سعی شد تا هر کدام از مصاحبه
سازي آنها به دو روش تحلیل  ها و پیاده پس از انجام مصاحبه. باشد  پذیر تحلیل آنها با دقت بیشتري امکان

  .گرفت مورد تحلیل و تفسیر قرار می) تکثرگرایی در روش(مضمونی و تحلیل تأثیرات متقابل متغیرها 

  
  پژوهش اجراي هاي گام )1 شکل
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توسعه ، بهبود نظام جامع پژوهشی، هوشمند رقابتی
اي از  رشته پذیرش مراکز پژوهشی میان، بنیان دانش يها شرکت

علمی و پژوهشگران، ایجاد و حفظ قدرت  سوي اعضاء هیأت
ترویج و  اي رشته هاي میان توسعه پژوهشرقابتی در پژوهش، 

  .فرهنگ پژوهش
درصد عوامل، داراي فراوانی تنها یک  3/44حدود یا عامل  33

عوامل هم  اند که بیشتر این هاي راهبردي بوده تکرار در برنامه
هاي اطالعات و ارتباطات  به خدمات جدید و مبتنی بر فناوري

اي، ارائه خدمات  ارائه خدمات مشاوره: شوند نوین مربوط می
ها، توجه به پدیده  هاي پژوهشی، ارائه خدمات تحلیل داده داده

جهانی شدن، توجه به الگوهاي تجاري کارآفرینی، تأمین 

پژوهشی، تأمین بودجه هاي  بودجه عمومی براي برنامه
المللی، بهبود روندهاي تأمین بودجه  پژوهش به شکل بین

ریزي دانشگاه،  پژوهشی در دانشگاه، بهبود نظام مالی و بودجه
، باند اینترنت ابري، توسعه پهناي رایانش ایجاد خدمات

توجه به ، ملی هاي سامانه با اطالعات تبادل توسعه
هاي  یبانی از پژوهشهاي فضاي مجازي جهت پشت زیرساخت
ها و ابزارهاي محاسبه  المللی، رشد و توسعه شبکه ملی و بین

  ).3 جدول... (و پردازش داده با سرعت باال و 
عامل کلیدي و  38سند راهبردي دانشگاه تهران با داشتن 

پس از . درصد کل عوامل در جایگاه نخست قرار دارد 7/48
دانشگاه تهران، سند راهبردي پژوهش دانشگاه تبریز با داشتن 

  هاي راهبردي پژوهشی هفت دانشگاه جامع عوامل مستخرج از اسناد برنامه) 3جدول 
   ها مؤلفه و عوامل بندي طبقه

  عوامل سیاسی

 گسـترش ، المللـی  بـین  همکـاري  هـاي  زیرسـاخت  سـازي  بهینـه ، پژوهشی بزرگ هاي چالش در المللی بین همکاري، المللی بین جایگاه ارتقاء
 و پژوهشـی  هـاي  فعالیت از حمایت، المللی بین علمی هاي شبکه در فعال عضویت، پژوهش کردن محور  مسئله، المللی بین پژوهشی مؤسسات
 از متقاضی جذب سازوکار ایجاد، المللی بین مهم هاي شخصیت میزبانی، بخشی اعتبار المللی بین نظام در عضویت، المللی بین مشترك مقاالت
 بـراي  المللـی  بـین  جـوایز  تعریـف ، المللـی  ملـی و بـین   سـطوح  در ها دانشگاه بین روابط توسعه، جهانی شدن پدیده به توجه، کشورها سایر

 پژوهشگران

عوامل 
  اقتصادي

 افـزایش ، پایداري و خوداتکائی، دانش سازي تجاري، ثروت تولید و مالی استقالل، پژوهش سازي تجاري، بنیان دانش اقتصاد هاي برنامه توسعه
 بودجـه  تـأمین ، خصوصـی -عمـومی  بخـش  جلب مشارکت، کارآفرینی تجاري الگوهاي به توجه، موجود هاي ظرفیت از استفاده و وري بهره

 نظـام  بهبـود ، دانشـگاه  در پژوهشی بودجه تأمین روندهاي بهبود، المللی بین شکل به پژوهش بودجه تآمین، پژوهشی هاي برنامه براي عمومی
  محور تقاضا هاي پژوهش، دانشگاه ریزي بودجه و مالی

عوامل 
  اجتماعی

 بـر  مبتنـی  مـدیریت ، انسانی منابع مؤثر مدیریت، جمعی خرد بر مبتنی اثربخش مدیریت استقرار، مالی منابع استقالل گسترش و مؤثر مدیریت
 بـا  دانشـگاه  مؤثر تعامل و همکاري توسعه،  علمی تولیدات تشویق سازوکارهاي توسعه، فعال و پژوهشگر انسانی نیروي استخدام، اطالعات
ی افزایش براي بسترسازي، جامعه قطـب  ابلیـت ق با هاي رشته علمی توانمندسازي، کیفیت در جانبه همه سرآمدي، علمی تولیدات کیفی و کم 
 هـاي  داده خـدمات  ارائـه ، وکـار  کسـب  توسـعه  اي مشـاوره  خـدمات  ارائـه ، اي مشاوره خدمات ارائه، علمی هیأت اعضاء توانمندسازي، علمی

 جامعه با دانشگاه ارتباط توسعه، رفاهی خدمات توسعه، پژوهشی تولیدات و دادها برون انتشار، ها داده تحلیل خدمات ارائه، پژوهشی

  فناوريعوامل 

 هـاي  کتابخانـه  توسـعه ، افزایـی  هـم  و اي رشـته  میـان  و اي شـبکه  تعامـل ، منابع به دسترسی و نوین ارتباطات و اطالعات هاي فناوري گسترش
، رایـانش ابـري   خـدمات  ایجـاد ، خدمات سازي مجازي، جهانی استانداردهاي با مجهز هاي آزمایشگاه توسعه، اطالعاتی هاي پایگاه و دیجیتال
، ملـی  هـاي  سـامانه  بـا  اطالعـات  تبـادل  توسعه، اینترنت پهناي باند توسعه، پژوهش در رقابت قدرت حفظ و رقابتی هوشمندي نظام استقرار
 سـرعت  بـا  داده پردازش ابزارهاي و ها شبکه توسعه، المللی بین و ملی هاي پژوهش از پشتیبانی جهت مجازي فضاي هاي زیرساخت به توجه
 بـه  توجـه ، پـردازي  ایـده ، خالقیـت  و کارآفرینی، پژوهشی جامع نظام بهبود، جهانی سطح در پژوهشی اطالعات و ها داده انتشار فناوري، باال

 جهـت  در تـالش ، بنیـادي  هـاي  پـژوهش  گسـترش ، فناوري و علم هاي پارك گسترش، بنیان دانش هاي شرکت توسعه، کاربردي هاي پژوهش
 روابـط  توسـعه ، هـا  پژوهشـکده  و پژوهشـی  هاي زیرساخت ارتقاء، پژوهشی و علمی انتشارات توسعه، محصول به ایده تبدیل فرآیند تقویت
 صنعت با دانشگاه

عوامل 
  محیطی زیست

 جذاب محیطی و فیزیکی فضاي تأمین، دانشگاه در جذابیت ایجاد

  عوامل فرهنگی 
 سـوي  از کـارآفرینی  پژوهشی مراکز پذیرش، پژوهشگران سوي از اي رشته میان پژوهشی مراکز پذیرش، دانشگاه فرهنگی هاي فعالیت توسعه

، پـژوهش  فرهنـگ  تـرویج ، اي رشـته  میان هاي پژوهش توسعه، پژوهشی و علمی مراکز و ها انجمن با افزا هم تعامالت و گسترش، پژوهشگران
 پژوهش حوزه در رقابت فرهنگ ترویج، گروهی پژوهش ترویج
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درصد مجموع عوامل داراي رتبه  6/43عامل کلیدي و  34
 33سپس سند راهبردي دانشگاه تربیت مدرس با . دوم است

درصد مجموع عوامل در جایگاه سوم  3/42عامل کلیدي و 
همچنین سند راهبردي پژوهش دانشگاه شیراز با . قرار دارد

عامل  27درصد، دانشگاه فردوسی با  5/38عامل کلیدي و  30
عامل کلیدي و  25درصد، دانشگاه اصفهان با  6/34کلیدي و 

مل کلیدي عا 21درصد و نهایتاً دانشگاه شهید بهشتی با  1/32
هاي جامع و در جایگاه  درصد بعد از همه دانشگاه 9/26و 

از آنجا که صرفاً میزان بسامد و فراوانی عوامل  .هفتم قرار دارد
کننده میزان اهمیت آنها نیستند در مورد این عوامل  مؤثر، تعیین

هاي  ها و برنامه و میزان اهمیت و اثرگذاري آنها بر سیاست
الزم بوده از متخصصان حوزه پژوهش ها،  پژوهشی دانشگاه

. نظرخواهی شود که این کار از طریق مصاحبه انجام شد
ساختاریافته با متخصصان حوزه پژوهش  سؤاالت مصاحبه نیمه

هاي  ها بر اساس عوامل مستخرج از اسناد برنامه دانشگاه
ها، اهداف و سؤاالت پژوهش طراحی و  راهبردي دانشگاه

احبه گردآوري، تحلیل و به روش نظرات آنها از طریق مص
مؤلفه از متن  33مجموعاً . تحلیل مضمونی کدگذاري شد

ها با توجه به سؤاالت پژوهش استخراج و به  مصاحبه
 1متخصصان ارسال و از آنها خواسته شد که به این عوامل از 

در . ند تا میزان اهمیت آنها مشخص شودامتیاز بده 10تا 
به همراه رتبه و امتیاز آنها ارائه  شده عوامل استخراج 4 جدول

دانشگاهی و  و در دو گروه مجزاي عوامل درون
  .اند دانشگاهی تفکیک شده برون

  
  ها، تعاریف عملیاتی و میزان اهمیت آنها از نظر متخصصان عوامل کلیدي مستخرج از مصاحبه) 4جدول 

  )10تا  1(نمرات   ها یا عوامل مؤثر بر آینده پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها عنوان مؤلفه بندي طبقه  عامل نوع رتبه

  سیاسی  دانشگاهی برون  1
، دیپلماسی تحریم، قوانین حمایتی: المللی هاي علمی و پژوهشی بین وضعیت همکاري
المللی در زمینه  و حل مسائل سیاسی در راستاي ایجاد همگرایی بین علمی کارآمد

  هاي الزم هاي پژوهشی و ایجاد زیرساخت برنامه
6/9 

  اقتصادي  دانشگاهی برون  2
اگر حمایت مالی و اعتبارات : ها محدودیت مالی دولت در حمایت از پژوهش دانشگاه

هاي راهبردي  ها و برنامه دولتی محدود یا قطع گردد تا چه میزان بر پژوهش، سیاست
 پژوهش تأثیرگذار خواهد بود؟

1/9 

  اجتماعی  دانشگاهی برون  3
ها و  وضعیت اعتماد و مراجعه صنعت در حل چالش: وضعیت همکاري صنعت و دانشگاه

گسترش فناوري به دانشگاه و متقابالً وضعیت استقبال دانشگاه از صنعت و تمایل براي در 
 گذاشتن دانش مورد نیاز، فناوري و نیروي انسانی متخصص اختیار 

9/8 

  سیاسی  دانشگاهی برون  4
نگرش دولت نسبت به پژوهش، : جمهور و وزراي کابینه نسبت به پژوهش سايؤرویکرد ر
هاي راهبردي پژوهش و حمایت کارآمد در زمینه پژوهش، فناوري و  ها و برنامه سیاست

 توسعه

8/8 

  فناوري  دانشگاهی درون  5
هاي  فناوريمیزان تأثیرگذاري و جایگاه : گذاري پژوهشی ها در سیاست نقش فناوري

هاي  ها و برنامه مختلف از جمله فناوري اطالعات و ارتباطات بر پژوهش و سیاست
 ها پژوهشی دانشگاه

6/8 

  اجتماعی  دانشگاهی برون  6
هاي  کیفیت مدیریت دانش و استفاده از الگوها و زیرساخت :وضعیت مدیریت دانش

هاي  ي دانشی و زمینهکردن دانش موجود و خالءها استاندارد در این زمینه و مشخص
 کند پژوهشی و همچنین ایجاد تسهیالت اشتراك دانش را فراهم می

5/8 

  قوانین  دانشگاهی درون  7
کننده فرآیندها و  گر، تسهیل وجود قوانین حمایت: ها دانشگاه قوانین و مقررات پژوهشی در

 دانشگاهی درونهاي باالدستی و  دهنده امور در زمینه پژوهش، مصوب سازمان نظم
4/8 

  قوانین  دانشگاهی درون  8
میزان توجه به کیفیت عملکردها، : علمی و جذب اعضاء هیأتء هاي ارتقا نامه وضعیت آئین
ها و تولیدات علمی و پژوهشی اساتید جهت جذب در دانشگاه و ارتقاء مرتبه  توانمندي

 علمی

4/8 

  فرهنگی  دانشگاهی برون  9
اعتقاد افراد جامعه نسبت به : ها از سوي جامعه حل چالش باور به سودمندي پژوهش در

 هاي مهم جامعه کارآمدي، سودمندي و تأثیرگذاري پژوهش در حل مسائل و چالش
4/8 
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  ها، تعاریف عملیاتی و میزان اهمیت آنها از نظر متخصصان عوامل کلیدي مستخرج از مصاحبه) 4جدول 
  )10تا  1(نمرات   ها یا عوامل مؤثر بر آینده پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها عنوان مؤلفه بندي طبقه  عامل نوع رتبه

  فناوري  دانشگاهی درون  10
هاي  اهمیت زیرساخت: شده به پژوهش ها و خدمات فناورانه ارائه وضعیت زیرساخت
اي پژوهشی، آزمایشگاه، کتابخانه، فناوري اطالعات و ه ها و سامانه فناوري از جمله شبکه

 ارتباطات

4/8 

  اجتماعی  دانشگاهی برون  11
و تمایل  اهمیت اعالم نیاز صنایع به دانشگاه: ها وضعیت نیازهاي پژوهشی صنایع به دانشگاه

در راستاي رشد و گسترش فناوري و  پژوهشی دانشگاهی و واحدهاي به همکاري با نهادها
 محصوالت باکیفیت

1/8 

   دانشگاهی درون  12
  فناوري

دانش، روش و تجارب دو یا  تلفیقاز  عبارتست اي رشته ه میانحوز( اي رشته نفوذ علوم میان
 اجتماعی معضل یا پیچیده مسئله یک حل و شناخت براي تخصصی و ه علمیچند حوز

 )چندوجهی

0/8 

  اجتماعی  دانشگاهی درون  13
تصویري که دانشگاه از استقبال صنعت از : تصویر ذهنی دانشگاه از استقبال صنعت

 هاي پژوهشی در ذهن خود دارد توانمندي و کارآمدي دانشگاه، پژوهش و برنامه
9/7 

  سیاسی  دانشگاهی برون  14
میزان اثرپذیري کل کشور اهمیت : المللی ها از پژوهشی بین پذیري کشور و دانشگاهثرمیزان ا

هاي پژوهشی در سطح  ها و برنامه هاي آن از جو حاکم بر پژوهش، سیاست و دانشگاه
 جهانی

9/7 

  اجتماعی  دانشگاهی برون  15
تصویري که صنعت از دانشگاه، توانمندي و : تصویر ذهنی صنعت در کارآمدي دانشگاه

ها و رشد و گسترش فناوري  لشهاي پژوهشی در زمینه حل چا کارآمدي پژوهش و برنامه
 در ذهن خود دارد

8/7 

  سیاسی  دانشگاهی برون  16
میزان اهمیت و تصویر کلی در اذهان مردم جامعه : یجهان سطح تصویر کلی پژوهش در

 المللی نسبت به پژوهش، خلق دانش و فناوري در سطح بین
7/7 

  فرهنگی  دانشگاهی درون  17
میزان اهمیت و تأثیر ضروري ندانستن و : پژوهش ضروري ندانستن و اولویت ندادن به

 ها از سوي متولیان پژوهش اولویت قائل نشدن به پژوهش در دانشگاه
5/7 

  قوانین  دانشگاهی برون  18
اندیشی مبتنی بر  نگري و آینده اهمیت آینده: شده در اسناد باالدستی ریزي اقدامات برنامه

 سال آینده پانزده برايریزي دقیق در اسناد باالدستی  برنامه
4/7 

  فرهنگی  دانشگاهی برون  19
میزان اهمیت نوع نگرش مدیران و : گذاران به پژوهش نوع نگرش مدیران و قانون

هاي راهبردي پژوهش در  ها، برنامه گذاران باالدستی و دانشگاهی نسبت به سیاست قانون
 آینده

4/7 

  قوانین  دانشگاهی برون  20
اهمیت و نقش ناهمخوانی : ها باالدستی با توانمندي پژوهشی دانشگاهناهمخوانی اسناد 

ها و  هاي راهبردي در اسناد باالدستی با امکانات، زیرساخت ها، اقدامات و برنامه سیاست
  هاي جامع هاي پژوهشی دانشگاه توانمندي

3/7 

  اجتماعی  دانشگاهی برون  21
ها و رویکردهاي  همیت حمایتا: هاي حامی پژوهشNGOوضعیت نهادهاي غیردولتی و 

 هاي حامی پژوهش در آیندهNGOها، نهادها و  برنده بخش خصوصی، سازمان پیش
2/7 

  فناوري  دانشگاهی برون  22
میزان اهمیت و : المللی در سطوح ملی و بین هاي پژوهشی ها و سامانه وضعیت شبکه
ها  المللی در پیشبرد سیاست هاي پژوهشی در سطوح ملی و بین ها و سامانه تأثیرگذاري شبکه

 هاي راهبردي پژوهش و برنامه

8/6 

  فرهنگی  دانشگاهی درون  23
سازي در زمینه  اهمیت و نقش فرهنگ: ها در دانشگاه سازي در زمینه پژوهش فرهنگ
هاي راهبردي و اقدامات پژوهشی، خلق دانش و فناوري در سطح  ها، برنامه ستسیا

 علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارمندان هاي جامع و در بین اعضاء هیأت دانشگاه

5/6 

  اقتصادي  دانشگاهی برون  24
هاي پژوهشی  اهمیت و نقش رفاه اقتصادي و معیشتی مردم در برنامه: سطح رفاه اقتصادي

 هاي آینده دانشگاه
5/6 



  مطالعه موردي هفت دانشگاه جامع کشور: ها پژوهشی دانشگاههاي  شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آینده سیاست

40  

  ها، تعاریف عملیاتی و میزان اهمیت آنها از نظر متخصصان عوامل کلیدي مستخرج از مصاحبه) 4جدول 
  )10تا  1(نمرات   ها یا عوامل مؤثر بر آینده پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها عنوان مؤلفه بندي طبقه  عامل نوع رتبه

  اجتماعی  دانشگاهی درون  25
تأثیر ناپایداري و تعویض مکرر : ریزي پژوهشی ناپایداري مدیریتی در نهادهاي متولی برنامه

ریزي راهبردي  هاي متولی برنامه گذاران پژوهشی در نهادها و سازمان مدیران و سیاست
  ها پژوهش بر آینده پژوهش دانشگاه

8/5 

  اجتماعی  دانشگاهی برون  26
اهمیت و تأثیر شکاف طبقاتی و نابرابري در جامعه بر آینده : وضعیت شکاف طبقاتی
 ها هاي راهبردي پژوهش دانشگاه ها و برنامه سیاست

7/5 

  قوانین  دانشگاهی درون  27
محور نبودن  محور و چالش اهمیت و تأثیر مسئله: بر حل مسئله ها پژوهشمبتنی نبودن 

 ها هاي پژوهشی دانشگاه ها بر پژوهش و برنامه پژوهش
6/5 

  قوانین  دانشگاهی درون  28
میزان اهمیت و : ها از سوي وزارت علوم و دانشگاهگذاري پژوهشی  کاري در سیاست موازي

یزي راهبردي پژوهش از سوي متولیان ر گذاري و برنامه کاري در سیاست تأثیر موازي
 هاي جامع پژوهش وزارت علوم و حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه

5/5 

  اجتماعی  دانشگاهی برون  29
اهمیت و تأثیر گستردگی مسائل، مشکالت و : روي افراد ها و مسائل پیش گستردگی چالش

 درگیر خواهند بودهایی که افراد در حال حاضر و در آینده با آنها مواجه و  چالش
5/5 

  فرهنگی  دانشگاهی برون  30
ندگی بشر در و قابل مشاهده از ز معینیک شیوه  که سبک زندگی: سبک زندگی مردم

هاي  هاي راهبردي پژوهش در دانشگاه ها و برنامه بر آینده پژوهش، سیاست است جامعه
 جامع چه تأثیري خواهد داشت و میزان اهمیت آن چقدر است؟

2/5 

  فناوري  دانشگاهی درون  31
اهمیت جایگاه علمی و پژوهشی و : ها به لحاظ مرجعیت علمی در جهان وضعیت دانشگاه

 هاي پژوهش المللی در زمینه پیشبرد برنامه اي و بین مرجعیت دانشگاه در سطوح منطقه
9/4 

  فرهنگی  دانشگاهی برون  32
ها،  یزان اهمیت و نقش استعارهم: مذهبی دینی و هاي موجود از پژوهش در باورهاي استعاره

بخش بزرگان دینی و ادبی در خصوص پژوهش، خلق دانش  احادیث، روایات و کالم الهام
 و کسب معرفت

9/4 

  اجتماعی  دانشگاهی برون  33
ها و عدم توجه به پژوهش و خلق دانش بر  گرایی در دانشگاه تأثیر مدرك: گرایی مدرك

 هاي پژوهشی در آینده برنامه
0/4 

  

عامل جزء عوامل  21ها  عامل مستخرج از متون مصاحبه 33از 
دانشگاهی  عامل جزء عوامل درون 12دانشگاهی و  برون
از نظر متخصصان حوزه پژوهش بیشتر عوامل . اند بوده

ها، عواملی هستند که از بیرون بر  تأثیرگذار پژوهش دانشگاه
هاي  همچنین عامل وضعیت همکاري. گذارند می دانشگاه تأثیر 

المللی مانند تحریم، قوانین حمایتی و  علمی و پژوهشی بین
داراي رتبه اول و  6/9دیپلماسی علمی با میانگین امتیاز 

هاست و  ترین عامل تأثیرگذار بر آینده پژوهش دانشگاه مهم
نظر ترین عامل از  اهمیت ، کم4گرایی با میانگین امتیاز  مدرك

  .متخصصان بوده است
بوده  6در مرحله بعد عواملی که میانگین امتیاز آنها کمتر از 

بیشتر بود در قالب  6حذف و عواملی که میانگین امتیاز آنها از 
بار دیگر به متخصصان ارسال شد تا بر  24×24یک ماتریس 

) تأثیر متوسط( 2، )تأثیر کم( 1، )بدون تأثیر( 0مقیاس مبناي 
تا چه  Aقضاوت کنند که روند در این باره ) یر زیادتأث( 3و 

هاي  پس از گردآوري پرسشنامه. داردتأثیر  Bمیزان بر روند 
تعیین وزن عوامل در ماتریس، ارزیابی تأثیرگذاري و 

. انجام شد MicMacافزار  تأثیرپذیري متغیرها توسط نرم
دهد  درصد بود که نشان می 5/87درجه پرشدگی ماتریس 

اي بر یکدیگر دارند و  شده تأثیر زیاد و پراکنده انتخاب عوامل
از مجموع روابط قابل . در واقع سیستم وضعیت ناپایدار دارد

اند  رابطه داراي امتیاز صفر بوده 72ارزیابی در این ماتریس، 
بدین معنا که عوامل فوق تأثیري بر هم ندارند یا از یکدیگر 

اند که نشان  بوده 1امتیاز رابطه داراي  87. پذیرند تأثیر نمی
. دهد روابط متغیرهاي مذکور با یکدیگر ضعیف است می

و بیانگر تأثیرگذاري نسبتاً متوسط  2رابطه هم برابر  93امتیاز 
بوده بدین معنا که  3رابطه نیز در سطح  324امتیاز . است

عوامل دخیل در روابط . رابطه عوامل مذکور بسیار قوي است
شوند که تأثیرگذاري و  لیدي محسوب میاخیر جزء عوامل ک

در نهایت هیچکدام از عوامل . تأثیرپذیري بسیار زیادي دارند



  1398، زمستان 4سال یازدهم، شماره ، يفناور و است علمیفصلنامه س؛ علی مرادمند، مریم ناخدا، علیرضا نوروزي، نادر نقشینه
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  .اند روابط مستقیم و غیرمستقیم پتانسیلی با یکدیگر نداشته
آنچه از وضعیت پراکندگی متغیرهاي مؤثر بر آینده پژوهش 

ها در صفحه پراکندگی و محور تأثیرگذاري و  دانشگاه
توان مشاهده کرد این است که وضعیت سیستم  ي میتأثیرپذیر

بسیار ناپایدار است و بیشتر متغیرها ] 23[مطابق دیدگاه گوده 
اصوالً در ). 2 شکل(اند  حول محور قطري صفحه پراکنده

عوامل تأثیرگذار، (هاي ناپایدار پنج دسته از عوامل  سیستم
 کننده، عوامل عوامل دووجهی ریسک و شرط، عوامل تنظیم

اما در مورد . قابل شناسایی هستند) تأثیرپذیر و عوامل مستقل
اي است  ها وضعیت به گونه سیستم حاکم بر پژوهش دانشگاه

عواملی که حول محور قطري در (که اکثر عوامل و متغیرها 
از نوع عوامل ) اند ناحیه شمال شرقی صفحه قرار گرفته

ز این عوامل ا. هستند) عوامل ریسک و شرط(دووجهی 
تأثیرگذاري و تأثیرپذیري باالیی برخوردارند و جزء عوامل 

اما سه عامل ناهمخوانی اسناد . شوند راهبردي محسوب می
ها، محدودیت مالی  باالدستی با توانمندي پژوهشی دانشگاه
ها و همچنین ضروري  دولت در حمایت از پژوهش دانشگاه

سوي  ها از ندانستن و اهمیت ندادن به پژوهش در دانشگاه
متولیان پژوهش در ناحیه جنوب غربی قرار داشته و از نوع 

هستند که تأثیر ) تأثیر قابل حذف و کم(متغیرهاي مستقل 
  ).3 شکل(چندانی در سیستم ندارند 

متغیرهاي تأثیرگذار پژوهش بر اساس نوع  5 جدولدر 
همانطور که در این جدول . اند بندي شده تأثیرگذاري آنها طبقه

آمده از پنج نوع متغیرهاي تأثیرگذار یا عوامل کلیدي، 
کننده،  متغیرهاي دووجهی یا ریسک و هدف، متغیرهاي تنظیم

اهمیت  تقل یا کممتغیرهاي تأثیرپذیر یا وابسته و متغیرهاي مس
و قابل حذف، بر اساس نظر گوده تنها دو نوع متغیر 

  .وجود دارند) متغیرهاي دووجهی و متغیرهاي مستقل(

 
پالن تأثیرگذاري و تأثیرپذیري عوامل مؤثر بر آینده پژوهش) 2شکل   

 

 
 ]23[پالن کلی تأثیرگذاري و تأثیرپذیري ) 3شکل 
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Ã با توجه به ناپایدار بودن سیستم، : متغیرهاي تأثیرگذار
وجود عوامل تأثیرگذار با درجه زیاد در سمت شمال غربی 

هیچکدام از عوامل رسد و در اینجا نیز  نمودار بعید به نظر می
  .اند نگرفته در این منطقه از نمودار قرار 

Ã این متغیرها به دو دسته متغیرهاي : متغیرهاي دووجهی
ویژگی آنها تأثیرگذاري و . شوند ریسک و هدف تقسیم می
یعنی هر عملی روي آنها در . تأثیرپذیري بسیار زیاد است

این عوامل جزء عوامل . کند متغیرهاي دیگر هم تغییر ایجاد می
 24در این پژوهش از مجموع . شوند راهبردي محسوب می

عامل در این گروه قرار  21عامل موجود در ماتریس، 
عامل جزء متغیرهاي ریسک  13عامل،  21گیرند که از این  می
  .عامل جزء متغیرهاي هدف هستند 8و 
این متغیرها در نمودار اثرگذاري و : متغیرهاي ریسک -

ه شمال شرقی قرار اثرپذیري در اطراف خط قطري و ناحی
گیرند و ظرفیت بسیار زیادي براي تبدیل شدن به بازیگران  می

  .کلیدي سیستم دارند
این متغیرها زیر ناحیه قطري شمال شرقی : متغیرهاي هدف -

گیرند و در واقع  می در نمودار تأثیرگذاري و تأثیرپذیري قرار
نتایج تکاملی سیستم و نمایانگر اهداف ممکن در سیستم 

توان به تکامل سیستم  با دستکاري این متغیرها می. ندهست
  .برنامه و هدف دست یافت

Ã این متغیرها در سمت جنوب شرقی : متغیرهاي تأثیرپذیر

گیرند و می توان آنها را متغیرهاي نتیجه نامید  نمودار قرار می
پذیرند اما قدرت تأثیرگذاري  که تأثیر زیادي از سیستم می

ن پژوهش هیچکدام از متغیرها در این در ای. کمتري دارند
  .اند ناحیه قرار نگرفته

Ã این متغیرها در قسمت جنوب غربی : متغیرهاي مستقل
داشته و قدرت تأثیرگذاري و تأثیرپذیري کمتري  نمودار قرار 

  .بودن قابل حذف هستند اهمیت دارند و به دلیل کم
Ã این متغیرها در نزدیکی مرکز نمودار و : متغیرهاي تنظیمی

این متغیرها حالت تنظیمی . دارند محل تالقی محورها قرار 
کنند که در اینجا  داشته و به عنوان اهرم ثانویه عمل می

  .اند هیچکدام از متغیرها در این منطقه قرار نگرفته
  
  بحث -5

نوعی هشدار  شده در کل اعالم نتیجه پویش محیطی انجام
اولیه به سازمان و مدیران و به مجموعه سیستم است که عالئم 

ریزي و  و روندهاي موجود سیستم را گزارش و برنامه
با تحلیل عوامل . کند گذاري براي آینده را تسهیل می سیاست

اثرپذیري مشخص شد که بیشتر عوامل -در پالن اثرگذاري
اند و بجز  کندهشده در طول محور قطري صفحه پرا شناسایی

اند بقیه  گرفته چند عامل محدود که در ناحیه چهار صفحه قرار
اند و این یافته همچنان که  متغیرها در ناحیه دو صفحه پراکنده

. اشاره شد بیانگر ناپایداري سیستم حاکم بر پژوهش است

  بندي و نوع تأثیرگذاري نحوه توزیع متغیرها بر اساس طبقه) 5جدول 
  متغیرها  بندي طبقه

  اند عوامل در این طبقه قرار نگرفتههیچکدام از   )کلیدي(متغیرهاي تأثیرگذار 

متغیرهاي 
  دووجهی

متغیرهاي 
  ریسک

علمی، سطح رفاه اقتصادي، اثرپذیري  هاي ارتقاء و جذب اعضاء هیأت نامه اي در جامعه علمی، آئین رشته نفوذ علوم میان
به سودمندي پژوهش در المللی، تصویر ذهنی صنعت از کارآمدي دانشگاه، باور  هاي بین کشور و دانشگاه از پژوهش

ها، تصویر ذهنی دانشگاه از استقبال صنعت از پژوهش،  ها، نیاز صنعت به همکاري با مراکز پژوهشی دانشگاه حل چالش
گذاران به پژوهش، رویکرد  ها، وضعیت همکاري صنعت و دانشگاه، نگرش مدیران و قانون قوانین پژوهشی دانشگاه

  شده به پژوهش و خدمات فناورانه ارائهها  دولت به پژوهش، وضعیت زیرساخت

متغیرهاي 
  هدف

، وضعیت نهادهاي )علمی دیپلماسی و حمایتی قوانین تحریم،( المللی بین پژوهشی و علمی هاي همکاري وضعیت
گذاري پژوهش، تصویر کلی پژوهش در جهان،  ها در سیاست هاي حامی پژوهش، نقش فناوريNGOغیردولتی و 
شده در اسناد باالدستی، وضعیت مدیریت دانش در کشور،  ریزي هاي پژوهشی، اقدامات برنامه سامانهها و  وضعیت شبکه

  سازي در زمینه پژوهش فرهنگ
  اند هیچکدام از عوامل در این طبقه قرار نگرفته  کننده متغیرهاي تنظیم
  اند هیچکدام از عوامل در این طبقه قرار نگرفته  )وابسته(متغیرهاي تأثیرپذیر 

اهمیت  کم(متغیرهاي مستقل 
  )و قابل حذف

ها، محدودیت مالی دولت در حمایت از پژوهش و ضروري  ناهمخوانی اسناد باالدستی با توانمندي پژوهشی دانشگاه
  ندانستن پژوهش از سوي متولیان پژوهش
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نحوه توزیع متغیرها و عوامل در صفحه پراکندگی و 
کننده نوع  یري مشخصمحورهاي تأثیرگذاري و تأثیرپذ

هاي  تحلیل. سیستم از لحاظ پایداري و ناپایداري است
دو نوع سیستم پایدار و ناپایدار را  MicMacافزار  نرم

کند که در این پژوهش، سیستم از نوع ناپایدار  مشخص می
 Lهاي پایدار توزیع متغیرها به شکل حرف  در سیستم. است

رخی متغیرها و به این معنی است که ب) 4 شکل(است 
تأثیرگذاري بسیار قوي دارند و برخی دیگر هم تأثیرپذیري 

هاي پایدار سه نوع متغیر قابل  در سیستم. بسیار قوي دارند
متغیرهاي کلیدي، متغیرهاي مستقل و : مشاهده است

هاي ناپایدار  در مقابل در سیستم. متغیرهاي خروجی سیستم
در این گونه . تهاي پایدار اس تر از سیستم وضعیت پیچیده

ها، متغیرها و عوامل در طول محور قطري صفحه  سیستم
و اکثر متغیرها در بیشتر مواقع ) 4شکل (اند  پراکنده
دهنده یک حالت بینابینی از تأثیرگذاري و تأثیرپذیري  نشان
وقوع چنین وضعیتی شناسایی عوامل کلیدي را مشکل . هستند
هاي زیر قابل تشخیص هاي ناپایدار، متغیر در سیستم. کند می

ریسک و (متغیرهاي تأثیرگذار، متغیرهاي دووجهی : هستند
، متغیرهاي تنظیمی، متغیرهاي تأثیرپذیر یا نتیجه و )هدف

  ].21[متغیرهاي مستقل 
هاي ناپایدار پنج نوع عامل قابل شناسایی  با اینکه در سیستم

هستند ولی در این پژوهش از مقایسه آثار مستقیم و 
هاي  ها و برنامه غیرمستقیم عوامل کلیدي مؤثر بر سیاست

تنها دو نوع از عوامل  1413ها در افق  پژوهشی دانشگاه
و عوامل ) ریسک و هدف(یادشده یعنی عوامل دووجهی 

از نظر . اند قابل مشاهده) اهمیت و قابل حذف کم(قل مست

عامل مهم انتخاب و بر اساس  21تأثیرگذاري و تأثیرپذیري، 
در هفت طبقه اصلی مؤثر بر جوامع انسانی  PESTELVمدل 

شامل عوامل سیاسی، عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعی، 
محیطی، عوامل قانونی و عوامل  عوامل فناوري، عوامل زیست

  .اند بندي شده هنگی گروهفر
بندي عوامل بر اساس میانگین امتیازات هر کدام از ابعاد  رتبه

امتیاز رتبه اول  5/8آنها نشان داد که عوامل سیاسی با میانگین 
عد تأثیرگذار از نظر متخصصان بوده  را داشته و مهم ترین ب

علت اینکه عوامل سیاسی از نظر متخصصان مؤثرترین . است
الملل و همگرایی جهانی  خاب شده به لزوم روابط بینعامل انت

المللی و دیپلماسی  هاي بین در زمینه فناوري، حل چالش
 معضالت و مسائل از آنجا که برخی. شود علمی مربوط می

و  زمین شدن گرم ریزگردها، مانند هم برخی و ملی جوامع،
 دیپلماسی الملل، روابط بین است ازن جهانی الیه سوراخ شدن

ها،  حذف تحریم مشترك، هاي پروژه انجام پژوهشی، و علمی
از اهمیت  آزمایشگاهی پژوهشگران و تجهیزات و اشتراك
  .اي برخوردار است العاده فوق

در جایگاه دوم قرار گرفته  8/7عوامل اقتصادي با میانگین 
عوامل اقتصادي و اعتبارات مالی جزء عوامل پیشران . است

هاي تحقیقاتی به مرحله  ها پروژهپژوهش هستند و بدون آن
رسند و در صورت اجرا هم به نتیجه مطلوب  اجرا نمی

هم مورد تأکید ] 20[این مسئله در پژوهش والترز . رسند نمی
ها و  بدیهی است که پاشنه آشیل پژوهش .گرفته است  قرار
هاي پژوهشی، عوامل اقتصادي، رفاهی و اعتبارات  برنامه

ر چه وضعیت اقتصادي جامعه بهتر پژوهشی است و طبعاً ه
هاي موجود  هاي پژوهشی در راستاي حل چالش باشد برنامه

 
  ]24[هاي پایدار و ناپایدار  الگوي سیستم) 4شکل 
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چرا که رونق . بود هم از کیفیت بهتري برخوردار خواهند 
وتوسعه کشور  اقتصادي جامعه به عنوان موتور پیشران تحقیق

  .شود محسوب می
 نیقوانی. رتبه سوم را داشته است 2/7عامل قوانین با میانگین 

 واقع در ها استخدامی دانشگاه قوانین ارتقاء و نامه آئین مانند
 باالدستی قوانین .هستند پژوهش به بخشی جهت گذاري ریل

 دسترسی امکان که) فرهنگی انقالب شوراي عالی دولتی و(
 هاي گیري جهت و فراهم را پژوهشی دادهاي برون و ها داده به

 فعالیت هاي چارچوب کنند می مشخص را پژوهشی کالن
قوانین ضمن ایجاد نظم و . کنند می تعیین را پژوهشگران

هاي پژوهشی موجب ایجاد نوعی التزام  هماهنگی در فعالیت
اما باید به این امر بسیار مهم . شوند پژوهشی می  در انجام امور

توجه کرد که قوانین نباید حالت بازدارنده داشته باشند و باید 
  .آیندهاي انجام پژوهش را فراهم نمایندموجبات تسهیل فر

با . اند حائز رتبه چهارم بوده 1/7عوامل فناوري با میانگین 
توجه به اهمیت زیاد عوامل فناوري و عجین شدن آنها با 

گرفتن این عوامل در جایگاه چهارم، کمی  پژوهش، قرار 
این شاید بدان علت است که . آید غیرمعمول به نظر می

عدي به فناوري داشته نگاهی یکمتخصصان  اند در حالی که ب 
عد دو از تواند می فناوري به نگاه یکی: صورت گیرد اساسی ب 

 پژوهش مانند نیاز مورد هاي زیرساخت به عنوان فناوري
 هاي آزمایشگاهی، کتابخانه تجهیزات پژوهشی، هاي سامانه

 ندي وهاي پیو داده( استاندارد هاي اطالعاتی دیجیتالی و بانک
عد) هاي بزرگ داده و علم تواند می فناوري، عوامل دیگر و ب 
، دفاعی صنایع مانند مشخص باشد اي حوزه در دانش

 خود جامعه در که بخواهیم آن را پزشکی و خودروسازي
  .نمائیم ملی صنعتیی به تبدیل و سازي بومی

. گیرند می  در رتبه پنجم قرار 9/6عوامل اجتماعی با میانگین 
هاي تحقیقاتی در بستر جامعه و در تعامل با افراد جامعه  طرح

شوند و منفک از عوامل و تعامالت اجتماعی نیستند  اجرا می
و بنابراین عوامل مختلف اجتماعی مانند ثبات یا عدم ثبات 

ی و رفاه اجتماعی، مدیریتی، وجود یا فقدان شکاف طبقات
هاي پیش روي افراد، سبک زندگی و نگاه  گستردگی چالش

گرایی صرف  لوکس به پژوهش یا ضروري دانستن آن، مدرك
تواند به  به جاي حل مسائل جامعه یا توسعه مرزهاي دانش می

ها،  شکل مستقیم و غیرمستقیم تأثیراتی جدي بر سیاست

  .ه باشدها و نتایج حاصل از پژوهش داشت برنامه
در انتها و پس از همه عوامل  6/6عوامل فرهنگی با میانگین 

به این نکته  توجه. شود مؤثر بر پژوهش در رتبه ششم دیده می
عدي  چند به صورتی پژوهش فرهنگی عوامل الزم است که ب

عد یک که هستند عد و است جامعه فرهنگ آن ب دیگرش ب 
 هاي تشکل امعه،مثالً در ج. هاست دانشگاه بر حاکم فرهنگ
 مدارس و مساجد ساخت بر بیشتر فرهنگی لحاظ به خیرین
 سازي فرهنگ فناوري و پژوهش روي هستند لیکن بر متمرکز
 ها به دانشگاه الزم است پس .صورت نگرفته است مؤثري
 بین در فناور و فاخر پژوهش فرهنگ نهادینه کردن سمت

 در متولی نهادهاي جامعه، کلیت در و باشند پژوهشگران
 پژوهشی هاي برنامه از جانبه همه حمایت راستاي
  .نمایند سازي فرهنگ

هیچکدام از عوامل مؤثر از دیدگاه متخصصان در طبقه عوامل 
ترین  مهم] 1[در پژوهش والترز . اند محیطی قرار نگرفته زیست

عوامل تأثیرگذار در پژوهش، عامل اقتصادي بوده اما در این 
از لحاظ . ترین عامل است مهمپژوهش عامل سیاسی 

اثرترین عامل اما هم در این پژوهش و هم در پژوهش  کم
  .باشد والترز، عامل فرهنگی واجد ویژگی اخیر می
اي در جامعه  رشته طبق نظر گروه متخصصان، نفوذ علوم میان

علمی و پژوهشی و نیز همکاري علمی و پژوهشی در سطوح 
قوانین حمایتی و دیپلماسی تحریم، (المللی  مختلف ملی و بین

ها  ترین عوامل تأثیرگذار بر آینده پژوهش دانشگاه ، مهم)علمی
و ] 1[، والترز ]19[هاي پژوهش هویسمان  هستند که با یافته

همسو بوده و بیانگر اهمیت زیاد این عوامل است ] 20[والترز 
ریزي  گذاري، سناریونویسی و برنامه بایست در سیاست که می

علت اهمیت زیاد . گیرند پژوهش مورد توجه قرار راهبردي 
هاي پژوهشی این است  اي در پژوهش و برنامه رشته علوم میان

گروهی است و به ویژه در حل  که پژوهش ذاتاً یک کار
ها، پژوهش تیمی  ها، معضالت موجود و مطالعه پدیده چالش

و حل و فصل کارآمد  1»بررسی از زوایاي مختلف«موجب 
ود و همچنین از دانش متخصصان بیشتري در ش آنها می

 انجام فرهنگ. شود المللی استفاده می سطوح ملی و بین
 و شود می گروهی کار به مربوط اي رشته میان هاي پژوهش
 براي کرده و نفوذ ها دانشگاه تمام در اي رشته میان علوم امروزه

                                                 
1- Triangulation 
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 هاي پژوهش انجام طریق از باکیفیت هاي پژوهش انجام
 شویم چرا که مختلف هاي تخصص وارد باید اي هرشت میان

 نیازمند جامعه هاي چالش حل براي سیستم نیازهاي
  .است مختلف هاي گرایش و ابعاد در مختلف هاي تخصص

اي از همکاري علمی  رشته بدیهی است اگر در کنار علوم میان
المللی میان پژوهشگران و از جمله  و پژوهشی ملی و بین

کننده  گر و تسهیل تصویب قوانین حمایت«و ها برداشتن تحریم
فرآیندهاي اجرایی پژوهش و دیپلماسی علمی کارآمد بهره 

هاي  ها، طرح یافتن پژوهش، برنامه آن رونق  ببریم برآیند
همچنین بر . تحقیقاتی، خلق دانش و فناوري خواهد بود

النکرین -هاي این پژوهش و پژوهش وینسنت اساس یافته
هاي پژوهشی جزء عوامل مهم  و سامانه ها شبکه] 17و16[

تیمی با   از آنجا که پژوهش یک کار. پژوهش هستند
توانند  هاي پژوهشی می هاي مختلف است سامانه تخصص

هاي پژوهشی و تعامل پژوهشگران را  گیري تیم امکان شکل
ریزي راهبردي مؤثر در این  گذاري و برنامه فراهم و سیاست

المللی شدن پژوهش، خصوصی  بین. زمینه را تسهیل نمایند
ها و استقالل مالی آنها و رویکرد مناسب دولت  شدن دانشگاه

و ] 18[هاي اسمیت  هم در این پژوهش و هم در پژوهش
  .ندا جزء عوامل مهم بوده] 4[استالی و مالنفانت 

  
  گیري نتیجه -6

ترین عامل تأثیرگذار بر آینده پژوهش، از دید متخصصان  مهم
تحریم، قوانین (المللی  عامل همکاري علمی و پژوهشی بین

افزار  حمایتی و دیپلماسی علمی بوده اما بر اساس تحلیل نرم
MicMac اي در جامعه علمی و  رشته عامل نفوذ علوم میان

 نظر از هماز سوي دیگر . ترین عامل بوده است دانشگاهی مهم
 سیاسی، عوامل MicMac متخصصان و هم بر اساس تحلیل

 پژوهش آینده را بر تأثیرگذاري بیشترین فناوري و اقتصادي
 بیانگر به یکدیگر تحلیل روش دو نزدیکی نتایج و دارند
  .است فوق عوامل زیاد اهمیت

اکنون، مسئله  پژوهش، نخست اینکه تا همن یااز دید نوآوري 
هاي کشور و  هاي راهبردي حوزه پژوهش دانشگاه برنامه

دوم، در این . عوامل کلیدي مؤثر بر آن بررسی نشده است
مراجعه به (پژوهش براي نخستین بار از دو روش پژوهشی 

نظرات متخصصان از طریق مصاحبه و روش تحلیل تأثیرات 

جهت شناسایی ) MicMacافزار  نرم متقاطع با استفاده از
استفاده موازي از . عوامل کلیدي و پیشران استفاده شده است

و » نظرخواهی از متخصصان و تحلیل مضمونی«دو روش 
» MicMacافزار  تحلیل تأثیرات متقابل عوامل با نرم«روش 

جهت شناسایی عوامل کلیدي و مقایسه نتایج دو روش، 
  .روش تحلیل این پژوهش استدهنده تکثرگرایی در  نشان

هاي پژوهش، محدودیت بسیار مهمی که  در باب محدودیت
پژوهشگر با آن مواجه بوده کمبود منابع پژوهشی مرتبط و 
. همسو با موضوع مورد مطالعه به ویژه منابع فارسی بود

کمبود منابع پژوهشی مرتبط با موضوع سبب شد تا چارچوب 
هشگران خیلی دیر و به و الگوي اصلی پژوهش در ذهن پژو

محدودیت قابل ذکر دیگر به پراکندگی . سختی شکل گیرد
. شود جغرافیایی جامعه و نمونه پژوهش مربوط می

هاي جامع کشور از نظر مسافت جغرافیایی، فاصله  دانشگاه
زیادي از یکدیگر و از محل زندگی پژوهشگران داشته که 

از آنجا که . کرد دسترسی به جامعه مورد مطالعه را محدود می
معیار جامع بودن دانشگاه و وابسته بودن آنها به وزارت علوم 

بود این امر   نظر براي انتخاب هدفمند نمونه پژوهش مد
ها و متخصصان اندکی براي  موجب شد که تعداد دانشگاه

در پژوهش بعضی از افراد که به عنوان . مطالعه انتخاب شوند
رغم  ه شده بودند علیجامعه پژوهش و متخصصان برگزید

موافقت اولیه از همکاري و مشارکت در پژوهش انصراف 
با توجه به اینکه جامعه متخصصان برگزیده محدود . دادند

بودند انصراف این افراد موجب ایجاد محدودیت بیشتري بر 
  .پژوهش شد

شناسایی عوامل کلیدي مؤثر بر پژوهش در اسناد باالدستی، 
ؤثر بر پژوهش بر اساس نظرات شناسایی عوامل کلیدي م
هاي جامع وابسته به وزارت علوم،  متخصصان تمام دانشگاه

هاي  مقایسه عوامل کلیدي مؤثر بر پژوهش در اسناد برنامه
هاي صنعتی  هاي جامع با دانشگاه راهبردي پژوهش در دانشگاه

ها در یک افق  و نهایتاً تعیین سناریوهاي پژوهش دانشگاه
مجموعه  GBNسال آینده به روش معین مثالً بیست 

  .پیشنهادات این پژوهش براي مطالعات آتی است
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