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Writing research papers and books as well as publishing in scientific journals are
very important in universities’ scientific promotion. They have a veto-like role in
promotion procedure. Reaching high level in academic procedure is valuable,
provided that scientific activities reach the highest points and, above all, can be
used in solving each country’s internal problems.
Here, by papers, I do not refer to fake and stolen papers; I am referring to
those papers which researchers and the authors consider to be true papers but they
are not, since they seem to be artificial, or the variables used in them are
insignificant, or they are of no use to the society’ interests and do not increase
one’s knowledge.
It is said that some scientific groups are jealous of others’ promotion and do
not want to increase the number of members of their team. It may be true, but we
must also take into account that the true ranking level of universities is much
more important.
I should mention that in some scientific groups, besides self-citation, team
citations occur frequently, which takes place when authors cite their teammates’
works.
In some countries such as Iran, there is more attention to ISI citations, while
it should not be the main element in academic promotion. Some foreign journals
might accept weak papers because they offer some new information about their
countries or they may help other countries’ projects, but they are useless in terms
of own countries.
It is very bad that for some writers of articles, external acceptance is more
valuable than its inner usability. This also the case for the Ministry of Science,
Research and Technology (MSRT)’s preferences, policy and its scientific
management.
It is mostly heard that some professors have been listed among the top one
percent of authors in the world. This matters without taking into consideration that
how a professor can reach to this position and how he/she can write or mange
these number of articles by himself and also without taking into consideration
whether it is right for a professor to appropriating a student’s work. Furthermore,
it is more important to ask how these articles can solve their home counties’
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problems. We have a proverb that “science which is used without capability is
like a tree without fruit”.
Of course, it must be mentioned that judgment for professors regarding their
colleagues’ scientific promotion is not easy by itself. But this toughness and
complexity must be a good criterion for promotion. Therefore, one may have not
so many articles published but has the capability to criticize others’ works instead.
Unfortunately, the MSRT has no idea of this.
I suggest that a person’s paper or book should be reviewed and criticized by
his colleagues first, before and after its publication, considering its gains for local,
national or international interests. This can prevent copying and worthless
writings.
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پژوهش در ارتقای دانشگاهي نقشي تعيينكننده و بهتعبيری وتويي دارد كمه بسميار خموب اسمت،
اما به نظر ميرسمد بماز همم نتوانسمته اسمت تم رير الزم را در كيفيمت ارتقمای اسمتادان بگمذارد .در
جلسهای در بررسي مقماالت مجلمة تحقيقمات اطمالعرسماني و كتابخانمههمای عممومي و شِمکوه از
ارسال مقاالت كممحتوا توسش نويسندگان ،فردی اظهار داشت كه« :شهرستانها بمرای ارتقما مثم
تهران سخت نميگيرند؛ دانشگاههای شهرستانها عموماً عالقهمندنمد تما زودتمر بتواننمد بما داشمتن
استاداني با درجة باالتر دورههايي را برای خود ت سيس كننمد» .فمردی ديگمر گفمت« :در تهمرانش
هم هر دانشگاهي برای خود ضابطهای دارد!».
من دراين باره قضاوتي ندارم ،اما اگر چنين مسابقهای بين دانشگاها در اين سطح وجود داشمته
باشد و دانشگاهها با هم و بهويژه در مقابله با دانشگاههای مستقر در تهران چنمين نيتمي در سمر داشمته
باشند بسيار خطرناک است .البته ،زودتر ارتقا گرفتن از نظرِ استادان امری مطلوب و دوستداشمتني
است ،اما حيثيت دانشگاهها و از آن مهمتر حيثيت علمي كشور بسميار مهممتمر اسمت و هممة اركمان
يک نظام بايد به فکر ارتقا كيفي بهمعنای واقعي باشند.
داشتن هيئتمميزه هم امتيازی است كه وزارتخانه به بعضي دانشمگاههما مميدهمد ،امما بمديهي
است كه هر دانشگاهي هم ماي است هيئتمميزة مخصوص به خود داشته باشد.
اين نکته هم گفتني است كه عدهای در گروههای آموزشي و كميتههای تخصصمي نسمبت بمه
ارتقای همکارانشان بخ ميورزند و برای آنکه دايرة اختيارات گروه و سپس رشمته از دستشمان در
نرود سعي ميكنند كمتر كسمي وارد محمدودة اقتدارشمان شمود و سمختگيمریهمايي نمه بمهلحماظ
علمي ،بلکه بهلحاظ حرفهای و گاهي سياسي دارند؛ من خود شماهد بمودهام كمه مقالمة ممدير گمروه
آموزشي توسش معاون پژوهشي دانشکده كه ممدير مجلمه همم بمود بمدون همي گونمه اظهمارنظری و
گرفتن عيبي حدود دو سال و نيم معط شد.
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دانشگاه و علم را ميبرد .بايمد راه حلمي ديگمر انديشميد .كنکمور و نظمام كنکموری همم بمالی جمان
آموزش كشور شده است كه بهجای عالم پروراندن ،نخبگمان تسمتزن و حرفمهمنمدان دقيقمهنمودی
ميپروراند.
من در اينجا بحثم دربارة مدارک قالبي و سمرقتهمای علممي نيسمت كمه آن اممری جداگانمه
است و حيثيت ملي و بينالمللي مما را در معمرم مخماطره قمرار مميدهمد ،بلکمه اينجما بحمثم بيشمتر
دربارة آراری است كه بهظاهر پژوهشاند و نويسنده فکر ميكند كماری محققانمه انجمام داده اسمت
در حالي كه يا كپيبرداری است يا پژوهش درممورد متغيرهمای بميارزش و كممارزشمي اسمت كمه
هي مشکلي را ح نميكند و بر دانش كسي نميافزايد.
پژوهش جايگاهي بس رفيع دارد و بايد در عرصة ملي و سپس بمينالمللمي اررگمذار باشمد .در
غير اين صورت ،مقولهای كمّي ميشود كه گاه با استنادهای نابجا و زائمد بمرای خمود جايگماهي را
متصور است .بايد اضافه كرد كه اعضای بسياری از گروههای آموزشي برای خود تميم و گروهمک
ميسازند و در مراح مختلف پژوهشي به هم وابسته ميشموند .اينمان در اسمتناد دادن بمه همم پماس
ميدهند و به جای خوداسمتنادی كمه وقتمي از حمدش گذشمت اممری ممذموم مميشمود گرفتمار تميم
استنادی خودخواسته ميشوند و مالحظه ميشود در حوزهای خاص ،نام چند تن در كنمار يکمديگر
همواره مطرح است.
توجه بيش از حد به داشتن مقاالت آیاسآی از طرف نظام آمموزش دانشمگاهي كشمور همم
مزيد بر علت شده است ،اما بايمد ديمد چمراق مقماالت آیاسای گرچمه محسمناتي دارنمد ،امما بايمد
پرسيد كه آيا يک مقالة آیاسآی آنقدر در سطح جهاني بمديع بموده كمه بمه كشمف مسمئلهای در
جهان انجاميده يا به پژوهشهای علمي جهاني كمکي كرده يا اينکه مطرح شدن مقاله بهخماطر ايمن
است كه نويسنده اطالعاتي را از كشور خود به كشورهای توسعهيافته عرضه كرده اسمت كمه آنهما
يا از روی كنجکاوی يا سمياهنممايي از آن خوششمان آممده و آن را منتشمر كمردهانمدق ايمنهما هممه
قاب بررسي است .بنابراين ،صِرف انتشار در مجالت خمارجي ممکمن اسمت بمرای فمرد نممره مثبتمي
باشد ،ولي بايمد ديمد آيما در دايمرة منمافع ملمي همم پايمه و وجهمهای دارد يما خيمرق آيما مشمکلي از
مشکالت مردم را ح كرده است يا نهق بديهي است كه در نظام ارتقا معموالً كسي بمه ايمن مسمائ
كار ندارد ،يا كمتر كمار دارد و فقمش انتشمار مقالمه در نشمرية بمينالمللمي را اعتبمار مميداننمد ،زيمرا
آييننامه يا دستورالعم مشخصي در اين زمينه وجود ندارد.
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در دنيا ،فرايند ارتقا مانند ما نيست و همچنين به نظر نميرسد كه دانشگاههای بمزر

در دنيما

نگران رتبهبندی باشند؛ اما ساير دانشگاهها سعي دارند خود را با معيارهای آنان تطبيمق دهنمد .شمايد
هم سازمانهای رتبمهبنمدیكننمده همچمون آیاسآس دكانهمايي درسمت كمردهانمد تما عمده ای را
سرگرم كنند و از طريق اين مؤسسات خواستههای خود را بهلحماظ آموزشمي يما پژوهشمي بمه آنمان
بقبوالنند .البته ،اين بهمعنای بد بودن نظام رتبمهبنمدی نيسمت ،بلکمه ضمرورتي اجتنمابناپمذير اسمت.
مشک در كمّي نگريستن به رتبهبندی است و اينکه بسمياری بمهجمای پمرداختن بمه محتموا بمه قالمب
خواستههای آنان مي نگرند و خود را اسير مقادير كمّي ميكنند.
بسيار شنيده ميشود كه فالن ي جزء يمک درصمد دانشممندان جهماني اسمت ،يما مقالمة او جمزء
پراستنادترين مقاالت قرار گرفت ،يا او از نظرِ تعداد مقاله رتبة بينالمللي يافت ،صرفنظمر از اينکمه
يک فرد در عمر علمي خود چقدر مي تواند مقاله بنويسد و اينکه آيا كار دانشجويان را به نمام خمود
مصادره كردن كار درستي است يا خير ،بايمد ديمد ايمن مقماالت و پمژوهشهما چقمدر از مشمکالت
مردم را ح ميكنند .علم بدون كاربرد مصداق بارز علم بيعم است.
اين چه باليي است كه به جان مقماالت يما كتمب علممي افتماده كمه مقبمول خمارجي بمودن در
سرتاسر وجود ما رخنه كرده است و به اين زودی همم از بمين نمميرود .مشمابه ايمن مماجرا در اممور
سياسي مصداق دارد ،جايي كه عدهای چشم به خارج دوخته و ميم دارنمد قبم از اينکمه در داخم
توسش مردمشان مقبول واقع شوند خارج آنها را ت ييدكند .در اممور ديگمر همم هممين طمور اسمت.
مگر در پزشکي مبنای مقبوليت متخصصان وزارت بهداشمت مما پمذيرش سمازمان بهداشمت جهماني
نيستق در غذا و دارو هم همين است .در ساير امتيازات دانشگاهي و در فرهنم

و اممور اجتمماعي

هم همين طور است .وابستگي يا خودبماختگي باليمي اسمت كمه اول از هممه فکمر انسمان را درگيمر
ميكند ،و آنگاه بروز و ظهورش در همه شئون زندگي مشاهده ميشود .در امور مذهبي همم هممين
طور! فراموش نميكنم كه قب از انقالب ورد سخنرانان مذهبي مترقي ما دكتمر الکسميس كمارل يما
گوستاولوبون و امثالهم بود و االن هم اگر بخواهند حجيت مطلبمي را بمه رخ بکشمند از ت ييمد يما رد
آن توسش يک خارجي مثال ميآورند .البته اين يا بهخاطر ضعف سخنران يا تغييمر ممذاق جامعمه يما
هر دو بود ،و صد البته كه ديگران بسميار بيشمتر و بهتمر از مما كمار كمردهانمد ،ولمي فمرق اسمت بمين
خودباختگي و تسليم و خودباوری و گزينش نقادانه!
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خيرخواهانه كار آساني نيست ،ولي همين مشک بودن كار بايد محکي برای ارتقما باشمد .بنمابراين،
ممکن است كسي خود مقالة معتبری نداشته باشمد امما نقمدهای عالمانمة او از همر مقالمة علممي برتمر
باشد .مت سفانه ،وزارتخانة آموزش عالي ما برای اين امر نه معياری دارد و نه اعتباری قائ است.
چه بسيار دستهبندی در گروههای آموزشي برای گرفتن پاياننامه يا رساله وجمود دارد؛ و چمه
تالش ،يا حتي خواهش و تهديدی كه صورت نميگيرد تا دانشجوياني با افراد خاصي پايانناممه يما
رساله بگيرند كه از نظرِ اخالق استادی در جای خود قاب بحمث اسمت و خمود هممينهما و مقماالتي
كه از آنها استخراج مي شود و گاه با فشار در مجالتي چاپ مي شود در ارتقا مؤرر است.
پيشنهاد من اين است كه هر مقالمه يما كتمابي كمه در رشمتهای نوشمته مميشمود قبم از انتشمار،
ويرايش علمي و ادبي شود و پمس از انتشمار فمور ًا توسمش سماير متخصصمان آن رشمته ممورد نقمد و
بررسي عالمانه قرار گيرد .رودربايستي هما بايمد كنمار گذاشمته شمود .اعضمای هيئمتعلممي در كنمار
تبريک گفتن به هم برای انتشار مقاله يا كتابشمان ،سمکوت را بشمکنند و خيرخواهانمه و دوسمتانه بمه
نقد و بررسي بپردازند و محاسن و معايمب آن هما را بگوينمد .سمکوت معنمادار و از كنمار ايمن قضميه
سبکبار گذشتن و خود را درگير مسائ حرفهای نکردن آفتي جدی برای ايمن قضميه اسمت .نتيجمه
اين مي شود كه اعضای هيئت علمي در هر رشته كار مشابه و تکراری انجام ميدهند.
بنابراين ،مورد نقد قرار نگمرفتن ارمری از جانمب اعضمای هيئمت علممي ممرتبش بايمد از طمرف
كميتههای تخصصي و سازمانهای ارتقا در سطوح باالتر مورد پرسش قرار بگيرد .بايد سمؤال شمود
مقاله يا كتاب عضو هيئت علمي چرا توسش همرشتهایهمايش ممورد بحمث و بررسمي قمرار نگرفتمه
استق آيا كار آنقدر ضعيف يا تکراری بوده كه قاب بررسي نبموده اسمت يما سمطح علممي آنقمدر
باال بوده كه كسي جرئت اظهارنظر نداشته استق يا مناسبات ديگری بر جامعمة علممي حماكم بموده
كه مانع از انجام اين كار شده استق دستكم ميتوانستند در تعريف و تمجيد اقمدام كننمد و بمرای
معرفي بيشتر كاری انجام دهند .در خارج ،معموالً هر ارری چاپ ميشمود .عمالوه بمر اظهارنظرهمای
علمي ،خوانندگان هم نظرات خود را بيان ميكنند كه بهنوعي نشان از ارتباط نوشته با جامعه دارد.
بررسي اين موارد و پرسش از آنها پويايي رشتهها و گروهها را ميرساند و قصمد و غمرمهما
را در مقاب خيرخواهيها روشن ميكند .در جوامع علمي واقعي ،هر كار علمي را گمامي در جهمت
پيشرفت يا برونرفت ميدانند كه ديگری نه در مقام دفع بلکه در جهمت پيشمبرد اهمداف علممي بمه
آن نگاه ،و حسادت را به رقابت سالم بدل ميكند.
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نقد سازنده انسان را در هر كاری ورزيده و مسير را برای ارتقمای واقعمي همموار مميكنمد .در
جلسه ای در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در جلسة نقد كتماب گفمتم همركس كتمابي
مينويسد بايد در مقدمة كتابش دستكم به تعمدادی از مهممتمرين كتمابهمای رشمتة خمودش كمه
مربوط به موضوع نگارش آن كتاب است بهنحوی نقدگونه اشاره كمرده ،يما دسمتكمم توصميف و
اهميت و ضرورت نگارش كار خودش را در كنار آنها بيان كند؛ در غير ايمن صمورت ،آن كتماب
برای نقد پذيرفته نشود.
در مقاله هم همين طمور! بسمياری از نويسمندگان در بررسمي ادبيمات پمژوهش فقمش اشماره بمه
مقاالت نوشتهشده دارند و فهرست منابع را پر ميكنند بدون آنکه نقادی داشته باشمند و ارزش كمار
خود را در قبال آن نوشتهها نشان داده باشند.
وابسته كردن دانشگاه به صنعت و اينکه اسمتادان بايمد بمرای دانشمگاه طمرح درآممدزا بياورنمد
دارای محسنات و معايبي است كه بايد ارتباط آن با ارتقا در جای خود مورد بحث قرار گيرد.
نبودن نظارت كافي در اين زمينمه سمبب شمده اسمت تما در دانشمگاههما تمازهكماران بما توصمية
پيشكسوتان يا بدون آن ،آييننامة ارتقا را ميگيرند و جلموی خمود مميگذارنمد و سمعي مميكننمد
مطابق آن عم كنند .خود افرادی را شاهد بودهام كه صالحيت كافي نداشتهاند امما چمون امتيمازات
را مطابق جدول پر كردهاند ناگزير نمرة ارتقا گرفتهاند.
علمسنجي كه من خود مدافع آن بودهام مي رود كمه خمود آفتمي بمرای نظمام ارتقما شمود اگمر
همواره به جنبههای كمّي بسنده كند .ما ارتقا را به كارخانة استاد سماختن تبمدي نکنميم و در درجمة
اول به كيفيت بها دهميم و از انحصمارگری و حسمادت در حموزة علمم بپرهيمزيم و آن را بمه رقابمت
سالم تبدي كنيم.
استناد :فدايي ،غالمرضا ( .)1011يادداشت سردبير -كتابخانههای آموزشگاهي مجازی .تحقيقات اطالعرساني و
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