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دیباچه

مهرماه  ،۱۳97وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری وقتت ،در نشستت مقتام معرتم رهبتری بتا

دانشجویان ممتاز و استعدادهای برتتر  ،اعتالم کترد کته ایتران در صتدر  25کشتور تولیدکننتده
علتتم در جهتتان قتترار دارد و روستتیه و چتتین رتبتتهه ا دم و ماارومن اراااباهستاا

ه ااا



درحالتوستتعهمبلکاایب ا 

ب ا یاربمخ صییاایباریای ا متباای یاایب ا خ صییاایب ا نه د

خ صیییب

رقابتاند 1.نگاهی ساده به مدارک پایگتاهها د

نه دترمعیت ف یدر حال

اسآد نیز نشان میمه  یخیزانترلی اتعلما خ صییایباریایا من 
امک پس 2و آی 
3

ح لافازات اما  .بتر استاسیظا ونتهایب ا دما تمبر 4 در  20۱0حتدود  ۳0هتزار متدرک از
نویسندگان ایرانی با اچ ایندکس 292 5در پایگاهه دمامهامک پسخ

ی ش ه رم اریان

من آن م ا لنتهاای 2۱را در میتتان کشتتورهای جهتتان بتته دستتت آورده بتتودد درحتتالی اایمن م ا ل
،20۱8تع امخ انکخ

ی ش هاز ی ت

گ ناریایا من هما نپ تبا همامهها بایحا م۶0

هاازان ع ا منماای ه اارمب ا هم ا نا ات ا س 292اراابب ا ن اراایاننتهاای۱۶نامن خی ا نمتباای 
نه بیمم

آورده رم.

1. https://www.irna.ir/news/83069868/
2. https://www.scopus.com
3. https://login.webofknowledge.com
4. https://www.scimagojr.com
5. H index

 | 2بنده استاد هستم! |

مدارکی که در این پایگاهه خ

ی خ شری ات هها دعلما ه ا

 ایبایم لا خا ب

درآمتتدهای ا  .الزخ اۀترل ا ات ا هه ا دعلم ا  شااکرف ر  ای ا نشتتان ،وجتتود فضتتایی علمتتی

استتتد بنتتابراین ،افتتزایش تعتتداد ایتتن متتدارک را متتیتاارانی ا یی هاارم ااعی مؤسستتات 
ً
ی مه ا دعلم ا مای ا  ارااب گاازان منطقتتی را در نرتتر آورد کتته احتمتتا در ایتتن ستتالها،
اعی

مای ب هه  پژ ه ب هه داریانترجیست مدبیخرممت های  زخی ی هرم

آنهتا

گزانهاد یب یبا ه 
من عیصیه دخص لففیاهم رمه یچ یبنش دنممخ نمهام  .
گذناباینتهایمای اب هها دارایانمن یظا ونتهایب ا دمای اب هها دمییا  ه یا ه بای هارم

مامهها د
ج تب ه این دانشگاهه مت ح س تا مدییاز م ا تأییتد باییظای خا نما  .بتر استاس 

دانشگاههایم

 ، RUR1در سال  20۱0تنها  ۳دانشگاه از ایران در میان

نتهیب دمن مییا 

میان گیف ی رمی   ررب آنها مای ب هعلروپزشاک تهتران بتود بتا رتبته  204و بعتد دانشتگاه

صنعتی شریف با رتبه  ،2۶۱درحالی که در سال  ۱2 ،20۱9دانشگاه از ایران در این رتبهب ا د

موردتوجهقرار گرفتند یمن ص ن آنها مای ب هعلروپزشک ت یانام ب نتهای 2۱۳پاس

از آن مای ب هت یانام ب نتهی 257مای ب هص ع شریف با رتبه . 29۱

2

در پ تتس پش تتت هم تته ایت تن اع تتداد و ارق تتام اف تترادی هس تتتند ک تته یت تا پشتتتت میزهتتتای نهتتتاد

نامههتا نشستتهانتد یتا مجتری ایتن
ن 
بخشنامهها و آیی 

ن کننده
قانون گذار و سازمانهای تدو ی 
دستورالعملها در دانشگاهها و پژوهشگاهها هستند.

قوانین و
علم نافیاببییی تا آنجتا ه ا

تتا علمشتانناتا هتس

انجتتام دهنتتد و زمینتته بالنتتدگیاشنافاایاهم

خ مه   فخ طقذه  

ی  یت آنجتا ه ا

تا 

ا  پاژ ه هتای مترتبط بتا آن

ا .هم ا نها  اایباایارااباع ا ام انما وخع ا 

آنهام  یخ ترای بیخ اطمی ا نمها  ایاراب


همانی ت حه  یمریدیصراها پ ردا  ایاید
اع امحک ت از یک شکوفایی خیره
ً
من بطبج خعیاز خرمبیج یصراه گذاش .نش علم نا منطقا افیامدنممخا زی ا  ای
ایبیزهه ایا  اج ما ع  ایادترلیا ختیارالتعلما  ای ا ن آنهتا ماشا یب شا .منشتأ

 .Round University Ranking .1روش رتبتهبنتدی دانشتگاههتا .1در ایتن مؤسسته ایتنطا ناما  ای یاما س
چ ا ن خعیا ن اصال تا هتس پااژ ه  انته طا ت ایبالمللا  اخک یا تخا ل م

اعی مای اب هها د

خص ل فمیی نابیط ن  لا  بایتیکیاوحا زهعلما  خ طرایخا نم رنما مایان خا مها .هی ا اواز اراب
خعی نه ب 5ش خصفیع عملی ت ش های  یهمب وزن یا ی من اخ ی زمه ی ر مانی .

2. http://roundranking.com/ranking.html#world-2019
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اربایبیزهه ای  اج م ع را نیز نه بر اساس معیارهای کمی بلکه تنها بتا ورود بته دنیتای

زندگی روزمره این افراد و کشف مناسبات اجتماعی و فرهنگیش نخا تاران اف منک
یم .ب اربیب همهی تغیدیدمن ختیطزی گ اج ما ع ای ا نها الجایو ج ا اج ما ع 

مانم اایب ا نترجاایباای آن یم ا تااراناهس ت ا

احتمالیشان در آینده ارائه داد.


آنهتتا و جهتتت
منم ا از تغیداایات خع ا د 

پژوهشتگاهها 

بااینحال ،گزارشه ر  یاز ی مه داصل ترلی علممن اریان ،تع 


ستهشتان
میشود ه ات ه دمای اب هیتان و متخصصتان از تجربیتات ز ی 
دانشگاههاانائی 

من ارا ا اابختا ا اایطمخ ا ا ا ناب ا ا ا میی ا ا ا ر خ ی ا ا ا تهو با ا اایه خ ا ا ا  ا ا ا  .مییاااااا دبتتتتتتازار دا

پایتتاننامتتهنویستتیهتتای شتترکتی و فتتار التحصتتیالن بیکتتار یتتا شتتا ل در مشتتا ل بتتیارتبتتاب بتتا

رشتتتته تحصتتتیلی و استتتاتیدی کتتته هرکتتتدام بتتته مشتتتا ل اجرایتتتی متنتتتتوع ستتتترگرم بتتتتوده و از

وقت گذرانی با دانشجویان و پاسخدهتی بته ستؤا ت ایشتان و تمرکتز علمتی بتر پتژوهشهتای

جتتدی و عمیتت گریزاننتتد  ...دنیتتایی کتته فار التحصتتیالن پرانگیتتزهاش ،پشتتتت دربهتتتای

آهنتتین فراینتتد جتتذب ایستتتادهانتتد و حیتترتزده از مواجهتتههتتای ب تیربتتط بتته توانمنتتدیهتتای
علمتیشتتان هتتر روز بیشتتتر از دیتتروز بتته توختتالی بتتودن رؤ یتای عضتتو هیئتتتعلمی شتتدن فکتتر

متی کننتد و آنهتتایی کته توانستتهانتتد از ایتن ستد عبتتور کترده و بتر صتتندلی عضتو هیئتتتعلمی
سالها با احساس عدم امنیت ناشی از متزلزل بودن جایگاهشان در دانشگاه و

بنشینند تا

بانانتد 1.اعضتای هیئتتعلمی جتوان در نتاآرامی
پژوهشگاه محل خدمتشتان دستت بته گر ی 
ناشی از امکان عدم تمدید قترارداد ،خالقیتت و د د تهمنتدی ختود را بته نفتآ بترآورده کتردن

مطالبات اداری ،سرکوب می کنند.

در تجر بتته ز یستتتۀ مشتتهود انستتانهتتای دانشتتگاهی در جامعتته متتا ،استتاتید و دانشتتجویان،

بتتهعنوان بتتازیگران اصتتلی نرتتام دانشتتگاهی ،در چرختتهای معیتتوب ،بتتیانگیزگتتی و احستتاس
بیهودگی ،یکدیگر را تقویت کرده و به تداوم و تثبیت این وضعیت دامن متیزننتد .از طرفتی

دانشجویان شکوه می کنند که اساتید اهمیتی برای آنهتا قائتل نیستتند و تحقیقتات کالستی
یتتا حتتتی پایتتاننامتتههتتا و رستتالههتتای ایشتتان را نمتتیخواننتتد و وقتتتی بتترای بتتهروز کتتردن ختتود و

 .1امروز که این مقدمته را مینویستم بته تتازگی خبتر تمدیتد نشتدن قترارداد چهتار نفتر از اعضتای هیئتت علمتی
توانمند در رشته های مختلف منتشر شده است و این روندی است که نه تازگی دارد و نه پایانی.
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آ گتتاهی از یافتتتههتتای علمتتی جدیتتد و آمتتوزش آنهتتا بتته دانشتتجویان و هرچتتته پربتتتارتر کتتتردن

دلآزرده هستتتند از ایتتن اای
سهتتای درس صتتری نمتتی کننتتد و از طتتری دیگتتر استتاتید ،
کتتال 
ً
دانشت تتجویان قت تتدردان تت تتالشهایشتتتان نیست تتتند و ارزش دانششتتتان را نمتتتتیمای اااا و عمومتتتتا
نامهها و رسالهها نیتز
فعالیتهای کالسی را از فضای مجازی کپی کرده و برای انجام پایان 


تتتالش چنتتدانی نمتتی کننتتد بتتهویژه ا گتتر ایتتن احتمتتال تقو یتتت شتتود کتته دانشتتجو بتتا ستتفارش

می کنند.از اراب
اننامه به شرکتهای مختلف ،از زیر بار انجام این مهم نیز شانه خالی 
پای 
خ ظی مب وجتود تنبلتی و بتیمستئولیتی فراگیتری کته در میتان دانشتجویان وجتود دارد ،هرگونته
صری وقت برای این افراد ،مصداق اتالی وقت و انرژی استت! در ایتن دنیتا ،دانشتجویان و

استتاتید هرکتتدام دیگتتری را بتته بتتی کفتتایتی متتتهم کتترده و بتتا نگتتاهی بدبینانتته و قدرناشناستتانه،
فضای بیاعتمادی و سرمای حاکم بر نرام دانشگاهی کشور را تشدید می کنند!

وضتعیت اعضتتای هیئتتعلمی پژوهشتتی در پژوهشتگاهها و پژوهشتتکدههتا نیتتز چنتتدان

متفتتاوت نیستتت .ایتتن افتتراد در فقتتدان امتیتتاز بتتازخوردگیری از دانشتتجویان  -کتتته اعضتتتای

هیئتعلمی آموزشی از آن برخوردارند  -بسیار مستعدند که به کارمندانی مشغول به انجتام


چرخدنتتدههای نرتتام

پتتروژههتتای پژوهشتتی دستتتوری تبتتدیل شتتوند .کارمنتتدانی کتته در میتتان
خشتتک بروکراتیتتک ،صتتدای ختترد شتتدن خالقیتتت و نتتوآوری و انگیتتزههتتای علمتتی ختتود را

میشنوند و دیر یازود از رؤ یای تولید علم عبور کرده و به ایفتای نقتش چترخ دنتدهای کوچتک


از بیشمار چرخدنده ماشین بزرگ نرام بروکراتیک آموزشی  -پژوهشی کشور تن میدهند.

روشتتن استتت کتته چنتتان رشتتد علمتتی شتتتابانی از هتتن و دستتت چنتتین کنشتتگرانی رقتتم

بااینحال ،هم آن اعداد و ارقام معتبتر بتینالمللا من جا دخارمه ا

نخواهد خورد و

ارشه  تجر ی تهوزخیهام تی  مای ج ت ناز فض ه دعلم !
اربشکرهه  گز 

هم



مستتئله ایتتن پتتژوهش کشتتف آن مناستتباتی استتت کتته امکتتان بتتاهم اارمگ اراابم گاازانش

بهظاهر خ مضنافیاهمخ 


  یادیی بیاراب اف بته سترا کنشتگران اصتلی نرتام

هیئتعلمیمای ک هه  پژ ه ک هها نف ایاودهما نها  ای

علمی کشور  ،تع اعض د

اصل ترین تولیدکنندگان متدارک علمتی هستتند و بتار اصتلی افتزایش تعتداد مقتا ت نمایته
ش تتده در پایگ تتاهها ا دخع ه اای ج ا ا ی   ه اارم

آنهام .
دنتهیب دج ی م ی م ش 

یظ وه

ااعی مؤسس تتات ختااا فعالیتشتتتانمن 
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هتتدی ایتتن مطالعتته ،کشتتف درک اعضتتای هیئتتتعلمی نهادهتتای علمتتی تحتتت مجتتوز

اجتماعیشان و اقتضائات آن در ایتن نهادهتا -

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری از نقش

من ب ا ی فیه ب ا  اج م ا ع اراایاناخاار ز  -ام ا  .ات کاایتااوفاایمچبریاای ب ا ط ا چاای
میشرم بع چبریی با نع تا چایخ ماه ت ج تبا هخارم
هیئتعلمی 

فیات دعضر 

من اراابیرا ناتثهیا  اایمه ارتقتتا خا مها  من تما واراابخیاحا چاایمن ا از خاارمش 
تالشهتایش شایرههتای خا


ما خ ی ه ه ابطا با متبای افایاممنگیای من شاهکیه اباط

اج م ا ع ی ا معلم ا مانم .اایاد اافاراابالبره ا  ترصاایف آنهتتا از هوتکاایمیظاایی -

ر ش ا ه ه ل ا گ نفی ک ا ام ا ی مهش ا هام ا  یافتتتهه ا از خاااللخی ا حهیه ا د عمی ت

مهستاختار یافته بتا اعضتای هیئتتعلمی یتتک دانشتکده علتوم اجتمتاعید یتک دانشتتکده
نی 

فنتتی تااوپژوهشتتکده مطالعتتات اجتمتتاعی ،و یتتک پژوهشتتگاه علتتوم مهندستتی ،بتته دستتت
ً
امانتدار ی ،استامی و بعضتا

آمدند و پس از کدگذاری ،تحلیل و گزارش شدند .برای حفظ
مصاحبهشوندگان و دانشگاهها و پژوهشتگاههتای محتل خدمتشتان

جنسیت و رتبه علمی

تغییر داده شده است.

این پژوهش با حمایت مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقتات

و فنت تتاور ی انجت تتام شت تتد .در تم تتتام مراحت تتل انجت تتام ای ت تن مطالعت تته از موهبتتتتت همفکتتتتتری و

ییهای دکتر جبتار رحمتانی و دکتتر محمدرضتا کالهتی برختوردار بتودم و قدردانشتان
راهنما 
هس ت تتتم .از دکت ت تتر عب ت تتاس ک ت تتاظمی سپاس ت تتگزارم ک ت تته کت ت تتاب را خوانتتتتتد و نقتتتتتد کتتتتترد و از

راهنمتتاییهتتایش استتتفاده کتتردم .از منیتژه (زهتتراغ زنو یتان ،معصتتومه تتتوکلی و فرزانتته فخر یتان

بابت نکات ارزشمندی که یادآور ی کردند سپاسگزارم .سپاسگزار مقدم مهدو ی هستتم کته

بتتا عالقتته و تعهتتد و صتتبوری مثتتال زدن تیاش کتتتاب را خوانتتد و و یراستتتار یاش را بتتر عهتتده
گرف تت و از نرتتراتش برختتوردارم کتترد .از متتدیر محتتترم انتشتتارات لوگتتوس دکتتتر عل تی اصتتغر

آمادهستاز ی کتتاب بترای انتشتار

سلطانی بترای همراهتی و همتدلیشتان در پتذیرش و فراینتد

کتتاب سپاستگزارم .عاال ه ای ارابممتدیون تمتام استاتید بزرگتواری هستتم کته پذیرفتنتد وقتت
ً
خود را برای انجام مصاحبه در اختیار من بگذارنتد و حتتی بعضتا بعتد از پایتان مصتاحبهها 

ییااز پیگی تر ت ف اایه ا  رمی ا   تتتأمالت پ اای خاارممن خ ا نمپیم ا ه ا تمنامن اخ ی ا ن خااب

خ ا  گذاشا

بودهانتتد و پستترم  -مجتبتی  -و
بزرگتتتر ین حتتامیهتتایم 

 .پتتدرم و متتادرم همیشتته

 | ۶بنده استاد هستم! |

حسنزاده  -همراهترین و همدلترین« .متشتکرم» واژه کتوچکی استت بترای

همسرم  -حسن
نشان دادن حجم قدردانیام از ایشان.

بتتدیهی استتت کتته کاستتتیهتتای ایتتن کتتتاب از دانتتش و تجر بتته انتتدک متتن ناشتتی شتتده و

امیدوارم بتا راهنمتاییهتا و نقتدهای استاتید و متخصصتان حتوزه پتژوهشهتای اجتمتاعی و

روانشناسی اجتماعی بتوانم نواقص و نقاب ضعف این کار را در بازنگریهای آتتی اصتالح


کتتنم.امیتتد استتت ایتتن کتتتاب گتتامی باش تد  -هرچنتتد بستتیار کوچ تک  -در بهبتتود وضتتعیت

دانشگاه در کشور عزیزمان.

فاطمه علمدار /بهار ۱40۱

