
 

 حجت ،صفارحیدری و ابراهیم  ،عمران صالحی صمد؛ ،ایزدی یوسف؛ ،پورعالی

شناسی نهادهای جامعه ایران. عالی آموزش نظام در علمی (. آزادی1399)
 .۲۶۷-۲9۶(، 1۵)۷ اجتماعی،

 

 1عالی ایران آزادی علمی در نظام آموزش

 ۵حجت صفارحیدریو  4ابراهیم صالحی عمران ،3صمد ایزدی ،۲پوریوسف عالی

 ۶/۵/1۳۹۹تاریخ پذیرش:                                                            ۲۰/1۲/1۳۹۸تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
آزادی علمی یکی از اصول اساسی حاکم بر نظام های آموزش عالی می باشد، که سابقه طوالنی در دانشگاه 

های دنیا دارد. آزادی علمی مفهومی نسبی است و هرگاه از نسبی باوری، سخن به میان می آید باید 

 شرول نمی توان از یک و به همین دلیمعنای مفاهیم را در ساختار و بافت اجتماعی مورد بررسی قرار داد 

همیشگی و جهان شمول استفاده نمود، بلکه باید آن را در بستر نیازها و بایسته های زمان و مکان مورد 

بایست جای ی استفاده از یک طرح جهان شمول در این زمینه رنگ باخته و میبررسی قرار داد. اندیشه

 یمتاثر از باورها اریبس یعلم یمفهوم آزاددهد. و اجتماعی محیطی  ،های فرهنگیخود را به اندیشه

آموزشنظام  . از این رو هدف کلی این مقاله، بررسی آزادی علمی درباشد یجوامع م یفرهنگاجتماعی و 

عالی و هم چنین ها و موسسات آموزشعلمی دانشگاهکلیه اعضای هیاتجامعه آماری،  عالی ایران است.

های عمیق نفر از آنها به صورت هدفمند برای انجام مصاحبه 13باشد که خبرگان علمی این حوزه می

کنندگان و بازبینی همکاران بررسی شد. برای تجزیه با روش تطبیق مشارکتنیز  ابزارروایی  .انتخاب شدند

شامل پنج بعد آزادی های پژوهش، ها از کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. یافتهو تحلیل داده

گزاره  14۸مقوله اصلی و  1۷ها، راهکارها، پیش نیازها، ملزومات و حدود آزاد علمی(، علمی )چالش

 مفهومی )مقوله فرعی( بود که روابط بین آنها در الگوی پژوهش ترسیم شد.

  .عالی ایراننظام آموزش ؛باورهای فرهنگی ؛آزادی علمی ها:هکلید واژ
 

    عالی است.ریزی توسعه آموزشعالی، گرایش برنامهاین مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته آموزش -1

 yosefalipor63@gmail.comدانشجوی دکتری آموزش عالی دانشگاه مازندران،  -۲

  s.izadi@umz.ac.ir     ان )نویسنده مسئول(،دانشیار گروه علوم تربیتی  دانشگاه مازندر -3

   edpes60@hotmail.comاستاد گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران، -4

  h.saffar@umz.ac.irدانشیارگروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران، -۵
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 لهبیان مسأمقدمه و  -1

و به عنوان یک ارزش یا هدف بنیادین است عالی های آموزشپرکاربرد در نظامای آزادی علمی واژه

عالی اصول حاکم بر آموزش به عنوانو استقالل دانشگاهی  از آنای که به گونه ،شودتلقی می

این وجود، حوزه آزادی علمی در حال حاضر با با . شودمی یاد( 19۲: ۲۰13، 1استویکا و سافتا)

در مورد معنای آن وجود دارد. به  یپایانبی اتهای فراوانی روبروست و اختالفمجادالت و بحث

، ۲ای )پاستمحافظت از توانایی دانشگاهیان در وظایف حرفه گاهیعنوان نمونه؛ آزادی علمی 

تالشی برای جلوگیری از مداخالت دولت در مورد مسائل دانشگاهی و آموزشی یا (، 9: ۲۰1۶

های تحصیلی و تعیین اهداف به صورت مستقل تدوین برنامهمچنین، ه(، 11۷: ۲۰1۰، 3)بلوف

نتقال دانش ( و توسعه و ا34: 139۰، به نقل از دهقانی و همکاران، 199۸و همکاران،  4)گروف

 (، تعریف شده است.۲: 13۸3)فراستخواه، 

: ۲۰۰۵، ۵)تیرنی و لچوگاهاست در این راستا؛ آزادی علمی دارای ارزشی بنیادی برای دانشگاه

عالی وارد حوزه آموزش به مرورهای فردی و مدنی است که که شالوده آن برگرفته از آزادی( ۶

های گذشته، ناگزیر بودهها در طول دههدانشگاه(. ۸۵۶: 139۰شده است )کریمیان و همکاران، 

فعالیت میاند که همواره موازنه ظریفی را میان حق استقالل خود و اختیارات جوامعی که در آن 

شان هرگز اند، ولی آرمان استقالل خواهیآنها اگر چه همیشه هم موفق نبوده. نمودند، حفظ کنند

در بحث آزادی علمی مهم این است که دانشگاه را به (. ۷۷: 13۸۵رنگ نباخته است )غفرانی، 

که ساختند  مطرحشناسان سه موج فکری همانطور که جامعه عنوان نهادی جدا از جامعه ندانیم.

شناسی جدید داند، جامعهاجتماعی مستقل میعلم به مثابه نظامکه را شناسی قدیم شامل جامعه

گیرد و موج شناسی معرفت علمی که علم را نوعی برساخت اجتماعی در نظر میعلم یا جامعه

اضی )ق کنندین همدیگر نقش پویایی ایفا میوو در تک ندعلم و جامعه مالزم یکدیگرکه سوم 

و  ۶شناسی قدیم علم که بر اساس دیدگاه مرتونجامعه. (13۷: 13۸۶طباطبایی و ودادهیر، 

. مرتون به چهار الزام نهادی شناسی علم بودغالب بر جامعه شنگر 19۷۰باشد تا دهه پیروانش می

اجتماعی های شخصی یا که علم متکی به ویژگی ،کند که عبارتند از: جهانی بودندر علم اشاره می

ای عمیقی در ماهیت غیر شخصی هکنندگان آن نیست و الزام به جهانی بودن علم ریشه عرضه

 

1- Stoica & Safta 

2- Post 

3- Beloff 

4- Groof at el 

5- Tierney & Lechuga 

6- Merton 
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از جهانی شدن به عنوان یکی از  ، نیز(۲۰۰3) 1زلزادر این راستا، (. ۶9: 13۸۶دارد )محسنی، 

دفاع  کند که دانشگاهیان برایو بیان می یاد نمودههای فشار برای باز تعریف آزادی علمی اهرم

(. 1۵۰: ۲۰۰3باشند )زلزا، از آزادی علمی در قبال جهانی شدن نیازمند تعریف جدیدی می

های دیگر همچون کاهش بودجه عمومی همچنین مهامنه جهانی شدن را تهدید مهمتری از مولفه

 (.۲۰11، ۲داند )مهامنههای محافظه کارانه میو ایدئولوژی

های علمی را محصول همکاری راک است که یافتهدومین الزام نهادی از نظر مرتون اشت

در زمینه اشتراک  ، نیز(3: 1993) 3پوچ. علم به اجتماع تعلق داردمعتقد است داند و اجتماعی می

کند که در قرون وسطی تا زمانی که قدرت در اختیار کلیساها نبود های علمی بیان مییافته

اساتید دانشگاهی آزادی برای کشف و به اشتراک گذاشتن دانش جدید را در اختیار داشتند. اما 

سومین الزام شک سازمان. کاهش یافتبعد از آن با اعتقادات مذهبی محدود شدند و آزادی علمی 

سازد های مختلف طبیعت و جامعه مطرح میها و جنبهرباره واقعیتیافته است که علم سواالتی د

-۷1: 13۸۶)محسنی،  ان جنبه در تضاد قرار گیردمها در رابطه با هو ممکن است با سایر گرایش

طرفی است که از مقتضیات بی ،یافتهترین هنجارهای اجتماع علمی شک سازماناز مهم .(۷۲

گیرد. هر نوع هنجارسازی بیرونی برای اجتماع علمی، عین های علمی نشأت میفعالیت

هنجاری و موجب آنومی خواهد بود. جامعه علمی فقط با هنجارهای درونی متناسب با ساخت بی

ه داشتتواند وضعیت به هنجاری ای خود است که میصنفی و طبیعت و سرشت فعالیت حرفه

گونه طرفی است و اینباشد؛ به عبارت دیگر، اجتماع علمی، قرین شک مداوم و پویایی و بی

: 13۸3)فراستخواه،  کنندهنجارهای درونی نیز تنها در جو آزادی علمی، موضوعیت پیدا می

می ای ارتباط پیداهای حرفهنظامتفاوتی عاطفی است که علم تا آنجا که با خرین الزام بیآ (.11۸

 (.11: 13۸3)موفقیان،  در نظر گرفته شودبه عنوان یک عنصر اصلی نهادی که  کند

الزامات و اصولی را که مرتون مطرح کرده است را مورد تردید قرار  4اما محققانی چون پارنز

، ۵دانند )زاکرمناند چرا که، این اصول را متکی به مجموعه شرایط متفاوت اجتماعی میداده

های همجوار و محیط آزادی علمی دانشگاه در تعامل منطقی با نظام(. در این راستا، ۵1۷: 19۸۸

یابد و دارای، لوازم خاص فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و پیرامونی، معنا و مفهوم می

 :13۸3ناپذیر است )فراستخواه، حقوقی است و از مسئولیت و التزام و پاسخگویی اجتماعی، جدایی
 

1- Zeleza 

2- Mahamane 

3- Poch 

4- Parnes 

5- Zuckerman 
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عالی به عنوان نهادهایی که دائما وابسته به به عنوان نمونه، موسسات آموزش  (.1۰1-1۰۲

ر پذیهای مالی دولت، بازار و بخش خصوصی هستند، همواره در برابر تاثیرات آنها، آسیبکمک

(. به همین دلیل مداخله مراجع بیرونی مانند دولت در 4-3: 1،۲۰۰1باشند )کیروز و همکارانمی

ر که د دانشگاه، اصل وفاداری به حقیقت علمی در دانشگاه را مخدوش کرده و به اعتبار دانشی

ترین کنش مورد انتظار از در واقع اساسی زند.شود لطمه میدانشگاه تولید و آموزش داده می

ری ها بازوی فکتواند در شرایطی که دانشگاهدانشگاه، نقد و روشنگری اجتماعی است و این نمی

تیرنی و ؛ ۲۷: 1394شوند رخ دهد )فتح الهی و همکاران، ایدئولوژی قدرت حاکم تلقی می و

 (، که در این ارتباط و با توجه به شواهد موجود تردیدهایی وجود دارد.۶: ۲۰۰۵، ۲ لچوگا

یهایی که از آن مطرح ماز نظر تاریخی و در ارتباط با آزادی علمی، دانشگاه به رغم برداشت

همة (. 1۵: 13۸۸ها وجود داشته است )یمنی، تمدنسایر محصول غرب نیست، بلکه در  ،شود

دانشمندان  ،کردندپرور بودند و همواره تالش میدوست و دانشپادشاهان هخامنشی افرادی علم

 (.13۷: 13۷9و علما را در جمع حاکمیت و مناصب دولتی و حکومتی جای دهند )صلبی، 

شاپور موبدان و مغان جندیکار آمدن سلسله ساسانی و تاسیس دانشگاه تا قبل از روی  همچنین

ای داشتند و تمامی فرایندهای آموزشی های درس نقش تعیین کنندهدر بحث آموزشی و کالس

از دید جورج سارتون، دانشگاه (. 41۰: 13۸3شد )محمودآبادی، توسط این گروه مشخص می

بعد از ورود اسالم به  عالوهبه (.۲3 :13۸۸)یمنی،  نبود گریشاپور پایگاه تعصب و قشریجندی 

کردند. در حالیکه، خود اعتقادی به شاپور را مرکز تضاد با دین معرفی میایران، امویان جندی

دین نداشتند و همین مسئله باعث شد تا دانشگاهی به این عظمت نتواند در سایر مراکز و مناطق 

 (.41۲: 13۸3نفوذ کند، اما این مرکز علمی آغازگر دورة نهضت ترجمه شد )قورچیان و دیگران، 

 هایو بیمارستان هادارالعلم تأسیس بزرگ، هایخانهکتاب توسعة نهضت بویهآل دورة در

: 13۵۸رونق یافت )کسایی،  بود، بویهآل امرای توجه مورد که اساسی تحوالت منزلة به آموزشی،

 توجه تمام که شده بود موجب صفویه سالطین مذهبی (. با ظهور دولت صفویان و سیاست۲۶3

برنامه و خوانند را عالم فقیهان فقط و نامند دانش را دینی علوم تنها و شود مذهب به معطوف

(. عالوه بر این 3۰1: 1349باشد )صدیق،  تفسیر و اصول و فقه به منحصر تقریباً مدارس ی

های تحصیل وجود نداشته است )سرمد، سازمانی خاص برای هدایت افراد یا سرپرستی برنلمه

اجتماعی  -سیاسیهای وسیع از اواسط قرن نوزدهم کشور ایران دستخوش دگرگونی  (.۸9: 13۷۲

 

1- Kayrooz  et al 

2- Tierney & Lechuga 
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 (.۲43: 13۷۶آذر، سمیعها بعد فرهنگی آنها بود )دگرگونی ترین و پایدارترین جنبه اینشد. عمیق

هجری قمری  1۲۲۶اندیشه اقتباس آموزش و پرورش جدید از غرب که از سال  در این رستا

عالی به ه.ش( با اعزام دانشجو به اروپا عملی شد، این بار با تاسیس یک موسسه آموزش 11۸9)

در این دوره جان گرفتن دوباره آزادی علمی  (.۵: 13۸۶ای یافت )ناصح، سبک غربی، نمود تازه

مورد توجه قرار گرفت عد از دوران صفویه و حاکمیت مطلق علوم مذهبی و استقالل دانشگاهی ب

 (.۲۸۵: 13۷۷)زیبا کالم، 

داری بود ای که آزادی علمی از ابتدا در ایران داشت، اقتدارگرایی سیاسی ریشهمشکل عمده

و فرهنگی و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی این سرزمین نشات  تاریخیکه خود از سرگذشت 

گرفت. این اقتدارگرایی سیاسی که گاهی به شدیدترین صور خودکامگی و تصلب حکومتی می

 :13۸۲)فراستخواه،  بستشد، راه را به روی نهادینه شدن آزادی علمی در کشور میظاهر می

آید و بحث از استقالل و آزادی علمی در ها در سایه استقالل به دست میآزادیچرا که،  (.1۲۸

معنای از بین رفتن نقش دولت و دیگر نهادها در دانشگاه نیست، بلکه اعتمادی به  ها بهدانشگاه

دانشگاه و دانشگاهیان در واگذاری اختیارات و آزادی برای ایجاد فرصتی برای رشد و بالندگی 

دهد که افزایش استقالل دانشگاهی و آزادی علمی باشد. چنانکه تحقیقات نشان میدانشگاه می

نماید. در واقع رابطه بر مبنای اعتماد بین دولت ی رشد خالقیت و نوآوری فراهم میزمینه را برا

تواند استقالل و آزادی علمی را به ارمغان آورد، هر چند که این رابطه به صورت یک و دانشگاه می

: ۲۰11) 1الگوی واحد و فراگیر نیست و بستگی به شرایط دارد، همانطور که استرمن و استینل

شود تکراری بین استقالل رسمی و آنچه که بر روی کاغذ مطرح می شکافی کنند؛ان می( بی۸۷

 را آنها استقالل بارها ها،دانشگاه طرف از پاسخگویی ضرورت توجه قابل افزایشوجود دارد. 

 می نمایند. استفاده دانشگاه ها به فشار اعمال برای ابزار این از هادولت و بیشتر نموده تحدید

عالی این امر کامال های آموزشهای آموزشی و پژوهشی در نظامتوجه به ماهیت فعالیتبا 

سیاسی، عدم مداخله مراجع  اقتدارگراییهای سیاسی، ضرورت دارد که بستری بدون محدودیت

های نوین فراهم آورد. زیرا توجه به آزادی های داخلی برای خلق ایدهبیرونی و عدم غرض ورزی

قبال اعطای اختیارات خواهد ها در پذیری دانشگاهاستقالل دانشگاهی زمینه ساز مسئولیتعلمی و 

عالی بنابراین، هدف مقاله حاضر این است که با بررسی وضعیت آزادی علمی در نظام آموزشبود. 

دی سازی و حدود آزاها، پیش نیازها )ملزومات(، راهکارهای نهادینهایران، به شناسایی ابعاد، چالش

های گردآوری شده، الگویی عالی ایران پرداخته شود و با استفاده از دادهعلمی در نظام آموزش

 

1- Estermann & Steinel 
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 عالی ایران تدوین شود.مبتنی بر بافت آموزش

 پیشینه پژوهش-۲

پذیری و پاسخگویی اعضای های اخیر و با توجه به اهمیت نقش آزادی علمی در مسئولیتدر سال

متعددی در رابطه با آزادی علمی و نقش آن در پیشبرد اهداف جامعه دانشگاهی، تحقیقات 

 عالی انجام شده است. آموزش

اند و نشان به بررسی ابعاد و دامنه آزادی علمی پرداخته ۲۰11و همکاران در سال  1وریلینک

تسهیل، توانند اقداماتی را برای اروپایی و ملی می گذارانقانون  گذاران وکه چگونه سیاستدادند، 

آزادی علمی از سه اطالعات پژوهش نشان داد، سازی آزادی علمی انجام دهند. ینهتقویت و به

داشتن حقوق فردی گسترده در آزادی بیان برای اعضای جامعه  -1بعد یا جنبه تشکیل شده است؛

 -۲دانشگاهی )کارکنان و دانشجویان( از جمله آزادی در مطالعه، آموزش، تحقیق و اطالعات؛ 

ای از آن )دانشکده، داشتن استقالل سازمانی یا جمعی به طور کلی )دانشگاه(، یا زیر مجموعه

ها از یک سو و داشتن تعهد از ها و دانشکدهواحد تحقیقات و غیره(. یعنی داشتن استقالل گروه

داشتن تعهد به  -3سوی دیگر برای ترویج اصول آزادی علمی در اداره امور داخلی و خارجی؛ 

امات دولتی به خاطر حمایت از آزادی علمی و اطمینان خاطر از این که آزادی علمی ترویج مق

خواهد یافت. این سه بعد از آزادی علمی منحصر به فرد هستند اما آنها متقابال یکدیگر را تقویت 

کنند. در ادامه الزم به ذکر است که استقالل نهادی نباید توسط موسسات آموزشی به عنوان می

 ای برای محدود ساختن حقوق فردی اعضا گردد.هانهب

کند چه چیزی تاکنون بیان می 19۵۰از سال آزادی علمی ( با بررسی تاریخچه ۲۰1۰) ۲کیش

آزادی علمی تاثیر گذاشته و به دنبال روشن ساختن این است که چگونه استقالل  بر وضعیت فعلی

شود. یک طبقه بندی سازمانی برای می هاای باعث درک بهتر آزادی علمی در دانشگاهحرفه

بندی نشان میها، عوامل و تهدیدات آزادی علمی ارائه شده است و این طبقهتوضیح پیچیدگی

صدایی در مورد وضعیت آزادی علمی وجود داشته ولی  و دهد که در طول این دوره فضای پر سر

نگرفته است، زیرا وضعیت به با این وجود هنوز به صورت کامل شناسایی و مورد بررسی قرار 

 باشد.صورت ایستا نیست و قابل تغییر می
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ای ضمنی آزادی علمی میهبه بررسی حقوق و مسئولیت با دیدگاه حقوقی( ۲۰1۰) 1هانت 

افراد دانشگاهی از آزادی علمی نسبت به افراد بیرون از  کهدهد های هانت نشان مییافتهپردازد. 

کنند که به عنوان مشاور در خدمت موسسات دانشگاهیان سعی میبرند. دانشگاه، لذت می

کنند. کمتر کسی پاسخگوی اقدامات خصوصی و دولتی باشند و در قبال آزادی مسئولیت قبول می

باشد، بنابراین برای رسیدگی به این مشکل رسمی انجام شده توسط دولت مدیریت دانشگاه می

 ن به بحث آزاد در مورد این مسائل می باشد. بهترین راه تشویق استادان و دانشجویا

عالی در خصوص اعطای آزادی علمی آموزش 3به بررسی ادراک وکالی ۲۰۰۵در سال  ۲روپ

آوری اطالعات در این زمینه به جمع های آمریکا پرداخت.های آزادی علمی در دانشگاهو چالش

های شناختی، ویژگیجمعیتهای صورت پیمایش صورت گرفته و شامل سواالتی چون؛ ویژگی

های مراجع قانونی ای در زمینه آزادی علمی، نقش و مسئولیتنهادی، تجربیات شخصی و حرفه

رابطه با آزادی علمی دانشجویان، اساتید و نهاد، و  دردر زمینه اختالفات آزادی علمی، ادراکات 

نفر از وکالی  1۷9حدود دهندگان های آزادی علمی. پاسخادراکات مربوط به چهار گروه چالش

که بزرگترین تهدید برای آینده ملت، القای  نتایج نشان داد. های سراسر کشور آمریکا بوددانشگاه

اجتماعی بیشتر های علومباشد و این امر در رشتهها میمستقیم تفکرات رهبران کالج ها و دانشگاه

ادی علمی یک مفهوم است که به معنای پدیداراست زیرا اصولی را به عنوان مطلق پذیرفته اند. آز

آزادی اساتید در تدریس و پژوهش، آزادی دانشجویان در امر یادگیری و آزادی موسسه آموزش

دهد که ها نشان میباشد. در ادامه یافتهعالی نسبت به دخالت دولت در امور داخلی موسسه می

های خود را در آسانی مسئولیت عالی بهمتاسفانه خود اساتید و دانشجویان و موسسات آموزش

های باشند. در واقع نتایج پژوهشقبال آزادی علمی نادیده گرفته اند و قادر به دفاع از آن نمی

 یفرهنگ یمتاثر از باورها اریبس یعلم یمفهوم آزاد ذکر شده حاکی از این موضوع است که،

زمینه، محیط و واقعیات پویا و پیچیده بافت، های آزادی علمی به و باید در بررسی باشدیجوامع م

  چنین به محیطی که دانشگاه در آن قرار دارد توجه کامل شود.و هم دانشگاه

( پژوهشی با عنوان مدیریت دانشگاهی و پاسخگویی؛ ضرورت 139۰کریمیان و همکاران )

نشان داد که  علمی انجام دادند. نتایج این تحقیقاستقالل و آزادی علمی از دیدگاه اعضای هیات

علمی به آزادی علمی نسبت به استقالل های اختصاص یافته توسط اعضای هیاتمیانگین نمره

ها، عدم استقالل مالی و وابستگی گویه بین درهای خارجی کمتر بود و دانشگاهی و تاثیر سیاست
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 مدیران سیاسی هاینگرش تأثیرالمللی، تاثیر روابط سیاسی بر روابط علمی بین به بودجه دولتی،

بودند  یاز جمله مواردی، ها بعد از تغییرات مدیریتبرنامهعلمی، تغییر مداوم  فضای بر دانشگاهی

  که بیشترین میانگین مشکالت را به خود اختصاص دادند.

ها و ادراکات شناختی را در انگارهموضوع متغیرهای جمعیت( 139۰دهقانی و همکاران )

تأثیر پنج عامل دانشکده،  تحقیق،ر این داند. مورد بررسی قرار دادهمختلف از آزادی علمی را 

 یعلم یاستادان از قوانین، بر میزان آزادی و میزان آگاه یعلم یمرتبه کار، جنسیت، یسابقه

 یمورد بررس یفرهنگ -یو اخالق ی، فکری، سازمانیپژوهش ،یدر ابعاد آموزش یعلمهیأت یاعضا

؛ یو فکر ی، سازمانی، پژوهشیآموزش در چهار بعد یعلم یداد که مرتبهنشان . نتایج قرار گرفت

استادان از قوانین، در تمام ابعاد  یو میزان آگاه یسازمان و ینوع دانشکده در دو بعد پژوهش

استادان  یعلم یبر میزان آزاد یفرهنگ -یو اخالق ی، فکریسازمان ،ی، پژوهشیآموزش

 یدو عامل مرتبهمعناداری ندارد.  کار و جنسیت استادان تأثیر یدارد، اما سابقه یتأثیرمعنادار

 یعلم یمیزان آزاد یکننده  یاستادان از قوانین، به ترتیب، پیش بینی و میزان آگاهی علم

 یعلمی باالتر، میزان آزاد یعلم یکه استادان برخوردار از رتبه  یباشند، بدین معنیم استادان

به قوانین دانشگاه  نسبت یتربیش یکه آگاه یهم چنین، افرادکنند. یرا احساس م یبیش تر

 هستند. یعلم یآزاد یدارند، بیشتر از سایرین دارا

دهد؛ ( در پژوهشی با عنوان آزادی علمی تعریفی از این مفهوم ارائه می13۸۰فراستخواه )

عه ی توسآزادی علمی بدین معناست که اعضای جامعه علمی به صورت فردی یا جمعی در پیگیر

و انتقال دانش، به طرق مختلف آزاد باشند. در این پژوهش سوانح آزادی علمی در ایران مورد 

ریزی متمرکز و ایدئولوژیک برای دانشگاه بررسی قرار گرفته است که مهمترین آن چالش برنامه

عالی شدن آزادی علمی در آموزش نهادینهباشد. در ادامه راهکارهایی برای می و اجتماع علمی

زدایی و توسعه گذاری عمومی، مقرراتمشیگردد که شامل: اصالح نظام خطکشور مطرح می

علمی و شوراهای ها و توسعه نقش هیاتاختیارات هیات امنایی، احیای شورای مرکزی دانشگاه

های علمی، خود ارزشیابی، عالی و انجمنها، تقویت بخش غیردولتی آموزشعالی در دانشگاه

 های دانشگاهی و دانشجویی، حق دسترسی آزاد به اطالعاتهای انضباطی و تشکلنامهآییناصالح 

 دانش و مالکیت معنوی می باشد.

دهد که آزادی علمی ها نشان میبا توجه به مباحث مطرح شده در پیشینه پژوهش، بررسی

عالی در دست شباشد، و در نظام هایی که اکثر امور آموزحق قانونی موسسات آموزش عالی می

ها و برنامهگذاریشوند و سیاستهای دانشگاهی به صورت متمرکز اداره میباشد و نظاممی دولت

رود و خالقیت و فکرهای پذیرد عمال آزادی علمی از بین میها توسط دولت صورت میریزی
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نماید. فراهم میپذیری را جدید توانایی بروز ندارند که این امر زمینه عدم پاسخگویی و مسئولیت

توانند به طور کامل زندگی دموکراتیکی داشته باشند و باید تالشی ها نمیهم چنین دانشگاه

های قانونی برای حرکت به سمت آزادی مضاعف برای تغییرات در ساختارها، مقررات و چارچوب

 علمی بیشتر صورت پذیرد. 

 تحقیقروش  -۳

کند که پژوهش کیفی، ( بیان می199۸) 1کرسولهای کیفی است. این پژوهش از نوع پژوهش

های روش شناختی مشخصی است که یک مسئله یک فرایند بررسی فهم و درک مبتنی بر سنت

ا ها رسازد، واژهکند. این پژوهش تصاویری پیچیده و کلی میاجتماعی یا انسانی را کشف می

عه را در یک محیط طبیعی های آگاهی دهندگان را به گونه مشروح گزارش و مطالتحلیل، دیدگاه

 ۲(. در رویکرد کیفی از روش پدیدارشناسی استفاده شد. کوپ1۸: 1391کند )هومن، هدایت  می

( هدف پژوهش پدیدارشناسی را بررسی ماهیت ذهنی افرادی که در زمینه پژوهش تجربه ۲۰۰3)

هی نتقال آن به آگاداند. پدیدار شناسی رویکردی است که به نحوه معنا کردن تجربه و ادارند می

دهد. این پردازد، این کار را هم به صورت فردی و هم با استفاده از معانی مشترک انجام میمی

روش به درون تجربه افراد وارد شده و اقدام به اخذ نحوه ادراک، توصیف، احساس، قضاوت، 

گیر ب بسیار سختپردازد. پدیدار شناسی در تحلیل تجارخاطرات، و گفتگوی افراد با دیگران می

، 3؛ به نقل از پاتن19۸9است، تا عناصر اساسی تجربه مشترک افراد را شناسایی کند )ایچلبرگر، 

پژوهش کیفی به طورکلی با درکی انسانگرایانه و پدیدارشناختی به مطالعه کنش های (. ۲۰۰۲

. کندمتمرکز میهای انسانی پردازد و تالش خود را بر دید علمی از دیدگاه مؤلفهاجتماعی می

(. ۵3: 139۲دارد )باب الحوایجی و دیگران،  4پدیدارشناسی، ریشه در نهضت فلسفی هوسرل

کند که نقطه آغاز دانش، تجارب درونی فرد از پدیده هاست که هوسرل در این زمینه بیان می

 انها و تصورهایی است که هنگام توجه کردن به یک شی در آگاهی نمایشامل احساسات، ادراک

 (.1۷1: ۲۰۰۶، ۵)اسکات و موریسونشود می
(، دو نوع پدیدارشناسی وجود دارد که شامل پدیدار شناسی ۲۰14طبق نظر کرسول )
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کنندگان تاکید متعالی که بر تجارب شرکت پدیدارشناسیکه با متن سروکار دارد و  1هرمنوتیک

( رویداد 1کند: )( از چهار گام در روش پدیدارشناختی متعالی یاد می1994) ۲موستاکاسدارد. 

( و ترکیب ساختن بافت و معنا. 4ها، )( در نظر گرفتن تفاوت3( کاهش پدیدار شناختی، )۲مهم، )

این پژوهش بر اساس رویکرد پدیدارشناسی متعالی انجام شد و تجارب افراد در زمینه وضعیت 

ها، ابزار گردآوری اطالعات و داده عالی ایران مورد کاوش قرار گرفت.م آموزشعلمی در نظاآزادی

ها، از تحلیل مضمون استفاده شد. . جهت تحلیل یافتههای عمیق و نیمه ساختاریافته بودمصاحبه

های کیفی است. این روش، تحلیل مضمون، روشی برای شناخت و تحلیل الگوهای موجود در داده

کند های تفصیلی و غنی تبدیل میهای متنوع را به دادههای متنی است و دادهدادهبرای تحلیل 

سازی آن، اقدام به پژوهشگر پس از انجام هر مصاحبه و پیاده (.۷۸، ۲۰۰۶، 3)براون و کالرک

بندی مفهومی موجود در آن مصاحبه کرده و سپس آن را به یک استخراج مفاهیم اصلی و دسته

ها، اعتبار یافته ها ختاری تبدیل کرده است. در تمامی مراحل تحلیل مصاحبهتوصیف متنی و سا

 در نظر گرفته شده است.

 مشخصات کلی مصاحبه شوندگان -۳-1

 آمده است.  1مشخصات کلی افراد مصاحبه شونده در جدول 

 مشخصات کلی افراد مصاحبه شونده: 1 جدول

 شماره
مدرک 

 تحصیلی
 شماره تخصص

مدرک 

 تحصیلی
 تخصص

 حقوق عمومی دکترا ۸ عالیریزی توسعه آموزشبرنامه دکترا 1

 عالیریزی توسعه آموزشبرنامه دکترا 9 علوم سیاسی دکترا ۲

 مدیریت آموزش عالی دکترا 1۰ علوم سیاسی دکترا 3

 فلسفه دکترا 11 حقوق بشر دکترا 4

 مدیریت آموزشی دکترا 1۲ حقوق جزا دکترا ۵

 جامعه شناسی علم دکترا 13 سیاسیعلوم  دکترا ۶

    شناسی علمجامعه دکترا ۷

 

1- Hermeneutical 

2- Moustakas 

3- Braun & Clarke 
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گیری اساسا بر روی گیری هدفمند است. این نوع نمونهتوجه پژوهش کیفی به سمت نمونه

تر پدیده کند و انتخاب هدفمند اجازه بررسی و درک عمیقهای نسبتا کوچک تمرکز مینمونه

اعضای  هیشامل کل ی مورد نظر در این پژوهشآمارجامعه(. ۲۰۰۲دهد )پاتن، مورد مطالعه را می

در این نوع  .انتخاب شد 1یگلوله برف ورتبه ص یریگروش نمونهبه عالوه  .باشدیمعلمی هیات

کند و موقعی استفاده یری پژوهشگر یک شرکت کننده را از طریق شخص دیگری پیدا میگنمونه

دهندگان سودمند نیستند، یا وقتی آگاهیآگاهیشود که پژوهشگران قادر به تشخیص می

دهندگان به راحتی در دسترس آنها نبوده، یا در مواردی ناشناس و گمنام بودن آنها مورد نظر 

 (.۸9-۸۸: 1391باشد )هومن، 

 های پژوهشیافته -4

های مصاحبه ای صورت پذیرفت، ابتدا با تفکیک متنها که به صورت مرحلهدر تحلیل مصاحبه

کدگذاری باز به . به عناصر دارای پیام، تالش شد تا در مرحله اول کدهای باز استخراج شوند

بندی اطالعات اشاره دارد )استراوس، و سازی و مقولهفرایند شکستن، بررسی، مقایسه، مفهوم

تری قرار های بزرگو در مرحله بعدی، مفاهیم استخراج شده در مقوله (.۶1: 199۰، ۲کوربین

ها و نتایج حاصله از کدگذاری باز تدوین شده و هر کدام ها، ویژگیدر این مرحله، مقولهد، گرفتن

پس از (. ۵۰-49: ۲۰۰1، 3گیرند تا دانشی در مورد روابط ایجاد گردد )لیدر محل خود قرار می

بندی شوند. مرحله دوم های بزرگ مفهومی طبقهها نیز در قالب دستهاین مرحله سعی شد مقوله

بندی شدند. های بزرگ دستهها در قالب دستهها به صورت محوری صورت گرفت، مقولهکدگذاری

براساس تحلیل ( نشان داده شده است.۲جزئیات مرحله اول و دوم کدگذاری در جدول شماره )

های صورت گرفته، وضعیت آزادی علمی در آموزش عالی ایران در قالب پنج بعد، شناسایی و 

 هریک از این ابعاد تشریح می شود. ادامهکه در  بندی شدطبقه

 

1- Snowball 

2- Strauss & Corbin 

3- Lee 
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 مراحل کدگذاری: ۲ جدول

 هیاول یگزاره مفهوم 1۶۵مرحله کدگذاری باز: 

 مقوله فرعی 1۵ -مقوله اصلی )بعد( ۵مرحله کدگذاری محوری: 

 آزادی آموزشی ـ آزادی پژوهشی ـ آزادی بیان ـ آزادی اندیشه ـ آزادی یادگیری ابعاد آزادی علمی

 قضایی، دولتی ـ نهادی ـ فردی ـ ماهیت علم های آزادی علمیچالش

 ایگیران ـ عامل ساختاری ـ عامل زمینهگذاران و تصمیمعامل سیاست پیش نیازها )ملزومات(

 عامل فرهنگی، اجتماعی ـ عامل سیاسی ـ عامل اقتصادی سازیراهکارهای نهادینه

 حرفه علمیعامل اخالق ـ عامل  حدود آزادی علمی

 های )ابعاد( آزادی علمیمولفه -4-1

ها در مورد آزادی علمی دارای موافقان و دهد که دیدگاهبررسی اسناد و منابع موجود نشان می

باشد. از اینرو بسترسازی برای دستیابی به آزادی علمی به عنوان یک امر مفید مخالفان زیادی می

باشد. با این همه باید در و نیازمند تالش مستمر می و دارای دستاوردهای مفید، فرایندی سخت

های اصلی آن مشخص گردد. روشن است که آزادی علمی مفهومی نسبی و برداشتابتدا مولفه

های متفاوت شود، اما همین تعاریف و برداشتهای متفاوتی از آن در جوامع مختلف مطرح می

همگانی تواند مسیر را برای درک شود که میباعث شناسایی ابعاد و مولفه های آزادی علمی می

 از این مفهوم هموار سازد:
ها باید آزادی داشته باشند که علمی دانشگاهاعضای هیات": 1شماره  شوندهمصاحبه 

هایی را برای آموزش صحیح انتخاب های خود را به دانشجویان بیاموزند و شیوهدانسته

آموزش بر سر کالس بیاورند و آموزش دهند و هیچکنند و بتوانند موردهایی را در بحث 

علمی در انتخاب موضوع گونه محدودیتی در این زمینه نداشته باشند. اعضای هیات

ها بر خالف هها را بتوانند انتشار دهند هر چند که این یافتپژوهشی باید آزاد باشد و یافته

 "معنویات رسمی باشد

وهش ساختار هستند. اما ایجنت )کارگزار( هم آموزش و پژ": 3مصاحبه شونده شماره 

باشند که عالقمند باشند با  کسانیمهم است. کارگزار یعنی خود نخبگان علمی باید 

رویکرد نقادانه و بازاندیشی امورات مختلف را مورد بررسی قرار دهند و خودشان در بند 

 "یک ایده قرار ندهند

باشد، و این ابعاد می تواند ابعاد متفاوتی میآزادی علمی دارای ": ۵مصاحبه شونده شماره 

های علمی را ای و اجرایی داشته باشد. اگر فعالیتشامل؛ ابعاد آموزشی، پژوهشی، مشاوره

بندی کنیم؛ آموزش، پژوهش، خدمات اجرایی )اجتماعی( و مشاورهدر چهار بعد تقسیم
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ایند یاددهی و یادگیری خواهد فرهای علمی و تخصصی، در همه این ابعاد یک استاد می

 "را اجرا کند. باید آزاد باشد و احساس آزادی داشته باشد

 ابعاد آزادی علمی :۳ جدول

 باز هایکد کد محوری کد انتخابی

 

ابعاد آزادی 

 علمی

 آزادی آموزشی

 های آموزشی بدون محدودیتانتقال دانسته

 انتخاب روش تدریس مناسب

 موردهای مناسب در آموزشها و استفاده از نمونه

 انتخاب آزادانه موضوع آموزشی

 انتخاب محتوای دروس

 های ارزشیابی دانشجویانشیوه

 ها و موارد متفاوت در آموزشارائه مثال

 آزادی پژوهشی

 انتشار آزادانه نتایج پژوهش

 ایهای عملیاتی و مشاورهتبدیل دانش به بسته

 موضوع پژوهشیانتخاب آزادانه 

 کاربرد نتایج پژوهش

 مالکیت معنوی

 بیان آزادانه یافته های پژوهشی

 دسترسی آزاد به اطالعات پژوهشی

 آزادی بیان

 آزادی در نوع بیان

 آزادی در انتخاب مخاطب

 آزادی در انتخاب وسیله بیان

 آزادی اندیشه

 وجود تضارب عقاید و اندیشه

 نتایج اندیشه ورزیارائه 

 ارائه نتایج تفکر و شهود

 هاطراحی آزادانه ایده

 هاآزادی در نحوه شکل دهی به اندیشه

 هاآزادی در نحوه انتقال اندیشه

 آزادی یادگیری
 های ارتباطیدسترسی آزاد به کانال

 هاانتقال آزادانه یافته
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 ها و موانع آزادی علمیچالش -4-۲

تواند مسیر را برای دستیابی به آن هموار بسازد شناسایی از مواردی که شناسایی آن مییکی 

های اجتماعی و انسانی مفهومی نسبی باشد. آزادی علمی مانند سایر مقولهها میموانع و چالش

ها از سوء برداشت جلوگیریباشد که نیازمند بررسی دقیق و مشخص نمودن حد و مرز برای می

های جدی مواجه میدر این میان برای مشخص نمودن خطوط اصلی آزادی با چالش باشد.می

 شویم:
زدگی محیط دانشگاه، امنیتی شدن محیط دانشگاه سیاست" :۲مصاحبه شونده شماره 

های اساسی آزادی علمی انسانی در محیط دانشگاه و جامعه از چالشو تلقی غلط از علوم

دهد که ده باشد، این اجازه و حق را به اساتید نمیباشد. وقتی دانشگاه سیاست زمی

هایی خواهد نجام شود برچسبهای مختلف را مورد نقد قرار دهد و اگر این کار اسیاست

 "خورد

ها در حقیقت با مانع معرفتی و مراکز علمی و دانشگاه": ۷مصاحبه شونده شماره 

گوناگون و متفاوت را نمی دهد.  ایدئولوژیک مواجه شده است و اجازه ورود افکار و عقاید

و نرم افزاری با مشکل مواجه افزاری همچنین مراکز دانشگاهی به لحاظ امکانات سخت

چالش دیگر معیارهای تحول و پیشرفت علمی در مراکز دانشگاهی بسیار تک است. 

سازی و کتاب سازی جامعه دانشگاهی را نابود بعدی، تقلیلی و آماری شده است. مقاله

 "ه استکرد

آزادی علمی برای این که از جانب نقش آفرینان اصلی نمود ": 9مصاحبه شونده شماره 

پیدا کند، اساتید دانشگاه باید یک نگرش تازه ای در ارتباط با رویکرد آموزشی، پژوهشی 

داشته باشند که غالبا این رویکرد وجود ندارد، در واقع به این صورت است که اساتید اوال 

قابل توجهی از اوقات خودشان را صرف تفکر و اندیشیدن در مورد مسائل باید بخش 

ترین فعالیت ی خودشان صرف کنند. چون فکر کردن و اندیشیدن مهممرتبط با رشته

د مسئله را باشد. دوم این که اساتید باید در رویکرد آموزشی و پژوهشی خوعلمی می

 "جایگزین سوال بکنند

 آزادی علمی ها و موانعچالش: 4جدول 

کد 

 انتخابی

کد 

 محوری
 باز هایکد

های چالش

آزادی 

 علمی

قضایی ـ 

 دولتی

 هاسیطره معرفت دینی بر معرفت علمی در دانشگاه

 گرایانه به دانشگاهنگاه توتالیتر و خودخواهانه و تقلیل

 داشتن عقل ابزاری
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 وجود علم سیاسی

 های ایدئولوژیکرقابت توده

 رژیم های توتالیتر و فاشیستیوجود 

 نگاه ابزاری به علم

 وجود قوانین و مقررات کور

 تحمیل ساختارها

 معامله پولی و مادی با علم

 وجود موانع معرفتی و ایدئولوژیکی

 ها و معرفت علمیسیطره امر سیاسی بر دانشگاه

 علمیها، استخدام و جذب هیئت دولتی شدن اداره دانشگاه

 دخالت نهادهای امنیتی داخل و خارج از دانشگاه در مقدرات علمی درون دانشگاه

 تلقی غلط از علوم انسانی در محیط دانشگاه و جامعه

 امنیتی شدن دانشگاه

 عدم حمایت از ابتکارات و خالقیت

 نهادی

 وجود قدرت سلسه مراتبی در درون دانشگاه

 علمینبود ارتباطات آزاد 

علمی و های اعضای هیاتهای مدیران دانشگاهی با برداشتتفاوت بین برداشت

 انشجویاند

 وجود کارمند علمی به جای هیات علمی

 عدم تشکیل نهاد علمی و نبود هنجارهای دانشگاهی

 افزاریافزاری و نرممشکل امکانات سخت

 هاعدم اقبال و توجه به دانشگاه

 دادن هویت دانشگاهیاز دست 

معیارهای تحول و پیشرفت علمی در مراکز دانشگاهی بسیار تک بعدی، تقلیلی و 

 آماری

 تمرکزگرایی

 دانشگاه عرصه اشتغال برای نیروهای ایدئولوژیک

 وجود نهادهای غیرعلمی در درون دانشگاه

 نداشتن استقالل دانشگاهی

 درون دانشگاهیوجود شبه تشکل های سیاسی 

 نهادهای غیرعلمی بدون کاراکتر دانشگاهی درون دانشگاهی

 نگاه مدیران دانشگاهی به اساتید به عنوان مبلغ و مبشر

 ساختارهای بوروکراتیک

 عدم حمایت از ابتکارات و خالقیت
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 فردی

 علمی از دولتمواجب بگیر بودن اعضای هیات

 علمیکاری اعضای هیاتمحافظه کاری و مالحظه 

 علمیگرایی اعضای هیاتوظیفه

 نداشتن خوداثربخشی و خودکارآمدی

 خودسانسوری

 عدم وجود شان روشنفکری

 گراییمدرک

 سازیمقاله و کتاب

 دغدغه امکانات و منابع مالی

 فرصت طلبی

 دانشجویانورزی بین اساتید و نبود رقابت علمی و اندیشه

 تقدم تعهد بر تخصص

 نداشتن شک منظم به علم

ماهیت 

 علم

 فقر معرفتی و تعارض معرفتی نسبت به علوم انسانی

 انسانی به عنوان علوم وارداتیتصور نادرست از علوم

 گرایانه مراجع تصمیم گیری و نظام حاکمیت نسبت به فهم علمرویکرد تقلیل

 انسانی و اجتماعیعلومعدم درک ماهیت 

 مخدوش شدن تمامیت معرفت علمی

 تقسیم معرفت و مرزبندی معرفتی

 استفاده از یک دیدگاه و عدم بررسی مداوم نظریات

 تلقی مطلق انگار از علم

 عدم بازاندیشی و تامل گرایی در نظریات علمی

 ارجح دانستن نوع علم بر نوع دیگر

 جای علم ورزیعلم سازی به 

 های علمیهنجارگریزی

 نگاه ابزاری و صوری به علم

 داشتن مسئولیت مشترک ملی در قبال آزادی علمی

 نیازهای )ملزومات( آزادی علمیپیش -4-۳

نیازها و توان آزادی علمی را در خالء محقق ساخت. در گام نخست باید پیشروشن است که نمی

عالی را شناسایی کرده و مورد بررسی قرار داد. در آموزش علمیلوازم عملیاتی ساختن آزادی 

باشد. ها در گذر زمان باید توسعه یابد و امری کوتاه مدت نمیآزادی علمی همانند دیگر فعالیت
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مل سیاستعا -1نیازهای آزادی علمی، سه مقوله اصلی شناسایی شدند که عبارتند؛ در بعد پیش

 ای:عامل زمینه -3عامل ساختاری، و  -۲گیران، گذاران و تصمیم

به لحاظ سازمانی و نهادی آموزش و پژوهش باید تنها مختص ": 9مصاحبه شونده شماره 

ها باشد، چون دانشگاه محیطی است که پژوهشگران و استادان حضور دارند و به دانشگاه

مانند؛ اجرایی، نظامی، اقتصادی و غیره باید از علم بقیه نهادها که وظایف دیگری دارند 

تا دانشگاه بتواند هویت خود را پیدا کند. به لحاظ مدیریتی،  ،دانشگاه استفاده کنند

دانشگاه بر خالف نهادهای دیگر یک محیط اجرایی و اداری نیست و یک محیط علمی 

رابر و قابل احترام هستند باشد. محیط علمی، در واقع همه در عرض هم قرار دارند و بمی

ها باید درون گاهو هیچ گونه سلسله مراتبی وجود ندارد و سیستم تعیین روسای دانش

 "دانشگاهی باشد

و دانشگاهیان از منابع مختلفی  ،منابع مالی دانشگاه تنوع": 1مصاحبه شونده شماره 

ها داشته اههای علمی باید نقش بیشتری در دانشگبتوانند درآمد کسب کنند. انجمن

باشند و هم چنین قوانین مطبوعات باید تغییر پیدا کند. آزادی علمی یک امر فرهنگی 

باشد. این الگوها باید از آزادی علمی استفاده کنند، بنابراین باشد که نیازمند الگو میمی

آزادی علمی باید الگو داشته باشد تا زمینه برای احیاء آن مهیا شود. حرفه و نهادهای 

گرایی دانشجویان حاصل لمی باید قوی باشند و دانشجویان باید اجتماعی شوند. مدرکع

وظیفه گرایی اعضای هیات علمی می باشد. علم باید الگو داشته باشد و جامعه در حال 

المللی به ما الگوهایی از کالس المللی شدن و مراودات بینحاضر فاقد الگو می باشد. بین

عالی مهم است. آزادی علمی در گرایی نیز در آموزشکمیتدهند. جهانی علم ارائه می

گرا به آن توجه های نخبهدانشگاه های توده گرا به حاشیه رانده می شود و در دانشگاه

شود. درک جامعه از دانشگاه و علم باید وجود داشته باشد و ارتباط آنها به صورت می

علمی با چالش اساسی اشته باشد آزادیمداوم باید وجود داشته باشد و اگر وجود ند

مواجه خواهد شد. داشتن عزت نفس، نقدپذیری، نقادی، شفافیت و مسئولیت پذیری از 

 "باشدلوازم اساسی آزادی علمی می
 

 : پیش نیازهای آزادی علمی۵جدول 

 باز هایکد کد محوری کد انتخابی

 ینیازهاپیش

)ملزومات( 

 آزادی علمی

سیاستگذاران ـ 

 گیرندگانتصمیم

 گیرندگاناستقالل تصمیم

 پایبندی به هنجارهای دانشگاهی

 برداشت درست سیاستگذاران از آزادی علمی

 زاگیرندگان دانشگاهی و درونتصمیم
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 یعلم یساختن آزاد نهینهاد یراهکارها-4-4

آن مشکالت موجود در سازمان  قیاست تا بتوان از طر تیساخت موقع یتالش برا یراهکار به معن

باشند  شدن داشته یاتیعمل تیبستر مشخص که قابل کیبه دنبال  دیرا مرتفع نمود. راهکارها با

یژگیبر اساس و دیبا یعالدر نظام آموزش یعلم یساختن آزاد نهینهاد یحرکت کنند. راهکارها

 های آموزشیها و گروهاعطای قدرت به دانشگاه

 اعطای آزادی بیان، گردش آزاد اطالعات و نبود فیلترینگ

 فرهنگی -شرایط مناسب سیاسی  وجود

 پذیری و پذیرش دیدگاه مخالفافزایش میزان تحمل

 داشتن عقل هرمنوتیک

 هاعلمی و دانشجو در بین دانشگاهرقابت آزاد در جذب اعضای هیات

 گراهای نخبه گرا به جای تودهحرکت به سمت دانشگاه

 عامل ساختاری

 فکریاستقالل دانشگاهی و مالی و 

 ای دانشگاهفهمی و هم ذهنی بین بدنه مدیریتی و بدنه حرفههم

 ای دانشگاهذهنی بین بدنه اداری و بدنه حرفهفهمی و همهم

 ای، تفسیر، تاویل، و استفاده از رویکردهای دیالوگیمطالعه بین رشته

 هاحمایت مسئوالن اجرایی دانشگاه

 علمی در بین مسئولین اجراییهیاتداشتن نقش نماینده اعضای 

 داشتن انجمن یا صنف رسمی

 وجود امکان پرسشگری و به چالش کشیدن نظریات علمی

 درک جامعه از علم و دانشگاه

 عامل زمینه ای

 المللیالمللی شدن و مراودات بینبین

 افزایش آگاهی جمعی

 عمومیافزایش سطح شعور سیاسی و فرهنگی در حوزه 

 وجود زمینه اجتماعی برای آزادی علمی

 نقادی و نقدپذیری

 عامل فردیت

 داشتن عزت نفس

 پذیریشفافیت و مسئولیت

 علمی و دانشجویانتمرین آزادی علمی در بین هیات

 اجتماعی شدن دانشجوها

 گرایی سنتیوظیفه خدمت رسانی به جامعه به جای وظیفه

 علمینقش اجتماعی اعضای هیاتتوجه به 

 های علمی و نهادهای فراگیروجود انجمن
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 طیدو مح نیموثر در ارتباط با ا یها و روندهادانشگاه یرونیب طیو مح یدرون طیمح تیها و موقع

 :ردیقرار گ یمورد بررس

ها که هویت وجودی آنها خارج از دانشگاهمراجع و نهادهای ": 1۰مصاحبه شونده شماره 

ها دخالت نداشته باشند. در دانشگاه نباید سلسله مراتب باشد در دانشگاچیز دیگری می

ای عمل کند و منفک از جامعه باشد. وجود داشته باشیم و دانشگاه نباید به صورت جزیره

کنند و یک نظر میکنند، اظهار گیری مینهادهای سیاسی در درون دانشگاه، تصمیم

نقش وتویی دارند باید حذف شوند. ما باید در جامعه تکثر سیاسی و تکثر اندیشه را 

 های اقتدارگرا و تک بعدیبپذیریم و اگر نپذیریم دچار بحران خواهیم شد چون دولت

 "اجازه به هیچ رقیبی نخواهند داد

یار وسیع برای آزادی نقد ها نیازمند یک حوزه بسدر دانشگاه": ۲مصاحبه شونده شماره 

و گفتگو باشیم. بتوانیم فارغ از هر گونه فشار سیستم گفتگو کنیم و در مورد مسائل 

تواند یکی از مصادیق های آزاد اندیشی میمتفاوت گفتگوهای علمی داشته باشیم. کرسی

ها محملی شده برای دعوت از آدممهم آزادی علمی باشد، اما در حال حاضر این کرسی

تواند یکی از های ارتباطی میهای خاص. دسترسی به کانالای خاص برای بیان ایدهه

 "ارها برای گسترش آزادی علمی شودراهک

ها است. دانشگاه ینیچرخش آزاد اطالعات الزمه دانش آفر": ۸مصاحبه شونده شماره 

 یجهان ینهاد جدا از فضا کیما  یهااالن دانشگاه یول رد،یقرار گ یجهان یدر فضا دیبا

شود که چرخش آزاد اطالعات صورت یدر کشور باعث م یرانت اتیاست. وجود نشر

کرد. نگاه به نقش  تصحب ینیآفرتوان از دانشیو بسته نم محدود ی. در فضاردینگ

 یبحث در مورد دانشگاه بنگاه، حرف از بنگاه اجتماع یدانشگاه: االن به جا یاجتماع

دانشگاه است.  یبه نقش اجتماع یرفاه است و بازگشت یهابه دولت یشتاست، که بازگ

 یشود. راهکارهایم دهیشیاند یبه سود خود به منافع عموم دنیشیاند یبه جا یعنی

 و گرید یمنسجم با نهادها ارتباط، نقد کردن دانش ،یدر بخش عموم ارادهشامل؛  گرید

که شخص  یآموزمهارت یافراد متفکر نقاد به جا تیترب ،یجهان نیدانش آفر یبا نهادها

 "ندیافریبتواند چه فن و چه دانش ب
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 راهکارهای نهادینه سازی آزادی علمی: ۶ جدول

 باز هایکد کد محوری کد انتخابی

راهکارهای نهادینه

 سازی آزادی علمی

 -عامل فرهنگی 

 اجتماعی

 برای آزادی علمی داشتن الگو

 آزادی نقد و گفتگو

 نزدیک شدن زیست جهان افراد به یکدیگر

 وجود عنصر بین ذهنی و ارتباطات مداوم

 های عمومیگشایش در جامعه مدنی و حوزه

 خوانیگسترش فرهنگ کتاب

 های آزاد اندیشیایفای نقش کرسی

 وجود جو و فرهنگ سازمانی مشارکتی

 علمیهای های آزاد اندیشی و انجمنوجود کرسی

 پذیریافزایش میزان تحمل

 یریپذ تیو مسئول ییساختن فرهنگ پاسخگو نهینهاد

 عامل سیاسی

 وجود نهادهای فراگیر

 گرحذف نهادهای چپاول

 های علمی و حلقه های علمیشبکه

 رمتمرکزیغ یاسیس یحرکت به سمت ساختارها

 یعموم یگذاریمشاصالح نظام خط

 سیاسی و مدنی جامعهبلوغ 

 عامل اقتصادی

 گذاری زیاد بر روی مراکز علمیسرمایه

 تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه

 تعامل خالق دانشگاه ها با صنعت

 یو نرم افزار یوجود امکانات سخت افزار

 اطالعات و ارتباطات یفناور یها رساختیز تیتقو

 حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین

 حدود آزادی علمی -4-۵

ها نسبت به این مقوله نیازمند تعیین آزادی به صورت مطلق وجود ندارد و با توجه به حساسیت

هایی باشد. در حال حاضر با توجه به آزادی از آن می هاحدود برای جلوگیری از سواستفاده 

 است، با تصویب قوانینی نوظهور و چالش برانگیز که حمایت از آنها با حساسیت های زیادی مواجه

در ارتباط با آنها که از جمله؛ نژاد، مذهب، جنسیت، گرایشات جنسی و امثال آنها؛ محدودیت
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هایی ایجاد شده است و دانشجویان و دیگر اعضا با رعایت این قوانین می توانند آزادی داشته 

 باشند:

 حدود آزادی علمی :7جدول 

 باز هایکد کد محوری کد انتخابی

حدود آزادی 

 علمی

 پاسخگویی عامل اخالق

 پذیریمسئولیت

 شفافیت

 ی اخالق در حیطه عمومی، اجتماعی و عینیتوجه به حوزه

 امنیت و وحدت ملی

 توجه به قراردادهای اجتماعی علم

 عدم سوء استفاده از آزادی علمی به بهانه روشنفکری

 های فردیتوجه به تفاوت

حرفه عامل 

 علمی

 رعایت قوانین و مقررات عمومی

 تابع هنجارهای دانشگاهی

 تعهد نسبت به علم

 ایهای حرفههای علمی توسط گروهتایید فعالیت

 ای موجود در حیطه علمتوجه به کدهای حرفه

 توجه به چهارچوب و مقررات علم و عدم خروج از این چهارچوب

 استانداردهای علمیرعایت قواعد و 

 توجه به قواعد و قوانین حاکم بر علم

اگر زمانی شخصی در حوزه تخصصی خود اشتباهی را مرتکب ": ۵مصاحبه شونده شماره 

ای آن رشته این اشتباه را مشخص سازد که این نظر و ایده شده باشد باید بدنه حرفه

مسئولیت کار را قبول کند و جوابگو باشد و باید خود شخص پاسخگو باشد و اشتباه می

خواهند اجرا کنند، پس دهید و این نظر را نمیباشد. در حوزه عمومی تحلیلی را ارائه می

خواهیم حل مساله باشد. زمانی که ما میدر حوزه عمومی و تخصصی شرایط متفاوت می

ضای که در فکنیم و راهکار بدهیم و نسخه بپیچیم باید نزد متخصص برویم. ولی زمانی 

عمومی در مورد موضوعی که دانشی در مورد آن داریم یک نظر و تحلیلی را ارائه می

 "دهیم

بگوییم که آزاد هستیم که قبل از آن عمل،  توانیمما زمانی می": ۶مصاحبه شونده شماره 

اختیار و اخالق وجود داشته باشد. بنابراین ما کدهای حرفه ای داریم و یکی از کدهای 

ای که علم برای من باشد. من آزادم در چارچوب و محدودهای، فضای اخالق میحرفه

مشخص ساخته است فعالیت کنم و حق ندارم خارج از این چارچوب که بدان علم ندارم 
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شود و آن هم اظهار نظر ورود پیدا کنم. بنابراین در اینجا یک کد اخالقی مطرح می

اشد و اگر خالف آن باشد نقض آزادی علمی بتخصصی از منظر تخصصی و دانشگاهی می

 "شود و این خالف قرارداد اجتماعی علم استو آنارشیگری محسوب می

 گیریو نتیجه بحث-۵

 ی واسیس طیو شرا طیبراساس محباید  یعلم یآزادآنچه بدیهی است این موضوع است که، 

، نقش تعیین یاهر جامعهفرهنگ حاکم بر فرهنگ حاکم بر جامعه مورد بررسی قرار گیرد، زیرا 

به عنوان یکی از  و آن جامعه دارد یعلم یهایگیرجهت در امور و به ویژه یدر کلیه یاکننده

ی به عنوان یک از آنبنابراین الزم است . های استقالل دانشگاهی در نظر گرفته شده استمولفه

شود. اما اگر موضوع آزادی علمی را تنها سوار بر مرکب  یادعالی از ارکان اساسی نظام آموزش

 کمبودهایی وجود در این زمینه عالینظران حوزه آموزشحاصباسناد و قوانین کنیم، آنگاه به باور 

تر از آن است که تنها در اسناد و قوانین آورده شود خواهد شد. آزادی علمی چیزی با ارزش

انسته و د شدهبنابراین باید تالش شود که موضوع از دریچه محیط و باورهای فرهنگی نگریسته 

تاثیرگذار تواند می آزادی علمیهای داشته که بر شود که محیط و باورهای فرهنگی چه ویژگی

های محیطی و ود و میان آزادی علمی و ویژگیو چه باید کرد تا این چیرگی زدوده ش باشد

 .گرددبرقرار  تعادلیباورهای فرهنگی، 

های مصاحبه شوندگان آشکار بود و هر کدام پیچیدگی چیستی آزادی علمی نیز در گفته

های مختلف علمی چون از گستره تعریف و دیدگاه خاصی نسبت به آزادی علمی داشتند. رشته

های علومسازند و در رشتهبرخوردار هستند تعاریف متفاوتی را مطرح میها متفاوتی از آزادی

باشد. علمی متفاوت با سایر علوم می آزادیهای بیشتر، تلقی از انسانی به دلیل وجود محدودیت

ها نیز باید به ها مطرح گردید نشان داد که آزادی علمی در سایر رشتهاما آنچه که در مصاحبه

سی قرار گیرد و برای آن مرزی مشخص شود. یکی از صاحبنظران در این صورت جد مورد برر

 :زمینه چنین اظهار نمود
ورزی، خرد و دانش بشری، آزادی علمی یعنی به چالش کشیدن سپهرهای اندیشه" 

برای این که به دانشی دست پیدا کنیم تا به جامعه و انسان کمک کند. آزادی علمی 

ها را به چالش بکشد. آزادی علمی نما قرار گیرد و آننشیعنی این که بتواند جلوی دا

باید موافق با طبیعت انسان باشد و هر علمی که انسان را از طبیعت آن جدا سازد، نوعی 

 . "باشدنقض آزادی علمی می

 :صاحبنظر دیگر چنین بیان نمود
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که انسان را از باشد و این آثار باید تنها در مسیری باشد آزادی علمی دارای آثاری می" 

کند از یک ای که در طبیعت زندگی میطبیعت خود دور نسازد، یعنی انسان به گونه

کند و اگر آزادی آن چهارچوب را های طبیعی و نظم فطری تبعیت میسری چهارچوب

بر هم بزند قطعا غیر طبیعی خواهد بود. نمادهای زیادی مانند کالن شهرها، بعضی از 

 ."های غیر طبیعی هستندتکنولوژی ها پدیده

 .قابل بررسی استدر خصوص ابعاد آزادی علمی، دیدگاه اعضای دانشگاهی روی پنج بعد 

علمی در انتقال اولین بعد، آزادی آموزشی است. منظور از آزادی آموزشی، آزادی اعضای هیات

و یا  گونه فشاردانشجویان و کارکنان( بدون هیچ-نفعان دانشگاهی )اساتیددانش بین ذی

-دانشجو، استاد -بنابراین، آزادی آموزشی مرتبط با استادباشد. محدودیتی از سوی نهادها می

باشد که در آن اساتید که دارای باالترین تخصص در رشته علمی خود کارمند می-استاد و استاد

رابطه کنند. در این  توانند آزادانه فرایند تدریس را طراحی، اجرا و ارزشیابیهستند، می

 :صاحبنظری بیان نمود
علمی، آزادی آزادی آموزشی؛ آزادی در انتخاب محتوای دروس بر اساس تخصص هیات "

 ."باشدهای ارزشیابی دانشجویان میهای تدریس، آزادی در شیوهدر انتخاب روش

های تخصص علمیعلمی و پژوهشگران در زمینهآزادی پژوهشی، به آزادی اعضای هیات  

صورت فردی یا گروهی بدون آنکه فشار یا محدودیتی از سوی نهادها و ساختارهای شان، به 

آزادی شود. همچنین دانشگاهی و برون دانشگاهی بر فعالیت پژوهشی آنها تحمیل گردد گفته می

در انتخاب موضوع پژوهشی، آزادی در دسترسی به اطالعات، آزادی در چاپ و انتشار نتایج 

نقد و آزاد گذاشتن محققان در ایجاد ارتباط با نهادهی مختلف ملی و  تحقیقات، توسعه فرهنگ

های دیگری هستند که در ارتباط با آزادی پژوهشی در دانشگاهالمللی و غیره از جمله شاخصبین

 ها باید لحاظ شود.

باشد، آزادی اندیشه آن نوع آزادی است که بعد سوم آزادی علمی آزادی اندیشه می 

ها بتوانند به نقد و ورزیدانشگاهیان در هر زمینه علمی بدون محدودیت و غرضمتخصصان و 

نظران، تبادل فکری و علمی با متخصصان داخلی و خارجی و بیان بررسی کارها و افکار صاحب

ها، تخیالت و فرضیات علمی ها بپردازند. بنابراین آزادی اندیشه به معنای ظهور و بروز شکدیدگاه

گاهیان در فضای کامال آزاد و توانایی افراد در عملیاتی ساختن این تفکرات و نقد در ذهن دانش

)موفقیان،  باشدگونه فشاری از سوی افراد و نهادها میکردن تفکرات دیگران بدون اعمال هیچ

 :کند(. صاحبنظری در زمینه این نوع آزادی بیان می11: 13۸3
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شود. یعنی فکر کردن میو فکر کردن شروع  از اندیشیدن هر گونه فعالیت علمی ابتدا" 

باشد. بنابراین اندیشیدن ها، نقطه آغاز فعالیت علمی و آزادی علمی میبرای طراحی ایده

ورزی اولین بعد از آزادی علمی است که این نوع آزادی شامل: آزادی در نحوه و اندیشه

باشد. آزادی اندیشه ممکن ها و آزادی در نحوه انتقال اندیشه ها میدهی به اندیشهشکل

ورزی در ذهن انساناست که به صورت کامل اتفاق بیفتد چون عمل اندیشیدن و اندیشه

 ."مرزی مشخص کند و تواند برای آن حدافتد و کسی نمیها اتفاق می

چهارمین بعد آزادی بیان است که در آن دانشگاهیان به انتشار و اشاعه اندیشه، و نظریات 

آزادی اندیشه و بیان، آنها را امری اساسی برای  ( نیز با تاکید بر۲۰1۷زند. موشمن )پرداخود می

 دارد:در این حوزه بیان میداند. صاحبنظری آزادی علمی می
ها به دیگران که شامل؛ آزادی در نوع بیان، انتخاب مخاطب و معنای انتقال اندیشه"

شود با که در آزادی علمی مطرح می باشد، اما این آزادی بیانانتخاب وسیله بیان می

باشد و آزادی بیان به آزادی بیان که به صورت عام در جامعه مطرح است متفاوت می

 . "گرددمی علمی برحوزه تخصصی اعضای هیات

باشد که بیشتر در ارتباط با آزادی دانشجویان در امر یادگیری آخرین بعد آزادی یادگیری می

(، گروف ۲۰11) 1های مهامنههای زمینه ابعاد آزادی علمی با نتایج پژوهشها در است. این یافته

 3(، دونالد و داونز19۶3(، فوچز )۲۰11ورلینک و همکاران ) (،۲۰۰1) ۲(، چانگ199۸و همکاران )

 (،۲۰۰۵) ۷(، آدریان1994) ۶(،رابان۲۰۰9ریحانا ) (،1991) ۵( و پریسی1949) 4(، الپراد۲۰۰9)

 ( همسویی دارد.13۸9(، و ذاکر صالحی )139۰دهقان و همکاران ) ( و13۸۲فراستخواه )

ها متفاوت بوده و عوامل مختلفی مطرح گردید، های آزادی علمی نیز برداشتدر زمینه چالش

سازی آزادی علمی ها و نهادینهولی اکثر صاحبنظران بر این اعتقاد داشتند که برای رفع چالش

مناسبی بین باورهای فرهنگی و آزادی علمی ایجاد شود. زمندی عالی باید یک ترادر نظام آموزش

ران نتواسته ترازمندی مناسبی بین باورهای عالی ایبه دنبال همین ناهمسویی، نظام آموزش

هایی برای اعضای هیات فرهنگی و آزادی علمی ایجاد کند و همین امر باعث بوجود آمدن چالش

 

1- Mahamane 

2- Chang 

3- Donald & Downs 

4- Laprade 

5- Preece 

6- Rabban 

7- Adrian 



 ۲۹1 ..............................................................................  ایران عالی آموزش نظام در علمی آزادی

  

 ها شده است.علمی دانشگاه

عالی، سیطره دولت بر معرفتهای اساسی فراروی آزادی علمی در نظام آموزششیکی از چال

کنندگان پژوهش باشد. همچنان که یکی از مشارکتشناسی علمی و کنترل از طریق سیاسی می

ها و اعمال نفوذ بر آنها باعث مخدوش شدن حاضر، بر این نظر است که سیطره دولت بر دانشگاه

شود و این امر باعث معرفت شناسی علمی می یکپارچگیتمامیت معرفت علمی و از بین رفتن 

گرایی حرکت کرده و خودکارآمدی و خودفهمی آنها شود تا اعضای دانشگاهی به سمت وظیفهمی

؛ دخالت دولت و دیگر نهادها در کننده دیگر در بیانی مشابه معتقد استاز بین برود. مشارکت

شود و دولت نباید به دلیل تامین منابع مالی دانشگاه امور دانشگاه باعث عدم پویایی علمی می

باعث مخدوش شدن استقالل دانشگاهی شود، همچنین دولت حق ندارد نحوه اندیشیدن، شیوه 

 اندیشیدن، و ماهیت اندیشیدن را بر دانشگاه ها غالب نماید.

های اساسی که آزادی علمی در ر مشارکت کنندگان این پژوهش، یکی دیگر از چالشاز نظ

عالی با آن مواجه است، نبود سازوکارهای حقوقی مناسب برای حمایت از اعضای نظام آموزش

های که آزادی علمی از نظر حقوقی با کاستی داشتندها است. ایشان عنوان علمی دانشگاههیات

تا کنون ترسیم حقوقی دقیقی در این زمینه صورت نگرفته است و ظرفیتاساسی مواجه است و 

کنندگان در این زمینه بیان های کنونی قانون نیز ناشناخته هستند. چنان که یکی از مشارکت

ها تعیین سازوکارهای حقوقی برای کند که یکی از ملزومات اساسی برای رسیدن به آزادیمی

نخستین شرط وجود آزادی، برقراری امنیت و آرامش در جامعه است باشد. ها میحمایت از آزادی

و برای این که از آزادی استفاده ی مطلوب صورت پذیرد قانون می تواند راهگشای این امر در 

ها فراهم ترازمندی بین آزادی و امنیت شود و تمهیداتی جهت حفظ، تضمین و گسترش آزادی

ان آزادی علمی، به بررسی تاریخچه سازوکارهای قانونی ( در پژوهشی با عنو۲۰1۰) 1سازد. کیش

در حمایت از آزادی علمی پرداخته شده است. در این پژوهش به آزادی علمی از منظر قانون 

 داند.ها مجزا میی علمی از دیگر آزادینگریسته شده است و این آزادی را به دلیل حرفه

استقالل مالی، تمرکزگرایی، وجود نهادهای های دیگری چون نبود استقالل دانشگاهی، چالش

های درون دانشگاهی نیز توسط مشارکت کنندگان مطرح گیریموازی و عدم استقالل در تصمیم

(، ۲۰13) ۲های لیهای آزادی علمی با نتایج پژوهشنتایج پژوهش حاضر در زمینه چالششد. 

همسویی دارد اما با پژوهش ( ۲۰۰۵( و روپ )199۸(، رابان )199۷) 3(،کاندیدو19۶3فوچز )
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کند که قانون و قوه قضائیه در امور دانشگاه نفوذی ( همسویی ندارد و بیان می۲۰۰۵دیکنسون )

 ندارد. 

سپس در ادامه صاحبنظران راهکارهایی برای نهادینه سازی آزادی علمی و برون رفت از این 

شدن پاسخگویی و مسئولیت ها مطرح کردند که مهم ترین این راهکارها شامل؛ نهادینهچالش

اجتماعی و انسانی، تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه، بازنگری در پذیری، تغییر نگاه به علوم

ها و غیره است. به نظر میسازوکارهای حقوقی، اصالح نظام خط مشی گذاری و اصالح آیین نامه

ز به تغییرات اساسی در نگرشها و تحقق نهادینه سازی آزادی علمی، نیارسد برای غلبه بر چالش

ای و بدنه اداری های موجود در میان سیاستگذاران و تصمیم گیران و تعامل بین بدنه حرفه

 باشد.دانشگاه می

 

 : مدل نظری نهایی1نمودار
 

پدیده 

 :محوری

آزادی علمی 

در نظام  

 آموزش عالی

 ایران

 

 

 شرایط علی:ملزومات

 سیاستگذاران ـ تصمیم گیرندگان -1

 عامل ساختاری -۲

 ایعامل زمینه -3

  عامل فردیت -4

عوامل و شرایط زمینه ای: چالش 

 ها و موانع

  قضایی ـ دولتی -1

  نهادی -۲

  فردی -3

  ماهیت علم -4

ابعاد آزادی : پیامدها

 علمی

 آزادی آموزشی -1

 آزادی پژوهشی -۲

 آزادی بیان -3

 آزادی یادگیری -4

 آزادی اندیشه -۵

 عوامل مداخله گر:

 اجتماعی  -عامل فرهنگی  -1

 عامل سیاسی -۲

 عامل اقتصادی -3

  

حدود : راهبردها

 آزادی علمی

 عامل اخالق -1

 عامل حرفه علمی -۲
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 منابع

 ( 13۸3اینشتین، آلبرت .)انتشارات علمی و تهران:  .. ترجمه ناصر موفقیانحاصل عمر

 فرهنگی.

 (.139۲نجال ) حریری، و فاطمه فرد، نوشین اورانوس؛ فهیمه؛ تاج الدینی، الحوایجی، باب 

 تحقیقات انسانی. علوم پژوهشگران به مربوط دانش ترجمان ابزارخودارزیابی تدوین

 .49-۶4(، 1)4۷، اطالع رسانی دانشگاهی و کتابداری

 (. 139۰محبوبه )، و فوالد چنگ نینظام الد ه،یفق ؛رحمت اله ،یمرزوق ؛اسری ،یدهقان

بررسی میزان آزادی علمی استادان دانشگاه شیراز با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی. 

 .۲9-۵۵(، ۲)1 ،یبرنامه درس یمجله پژوهش ها

 ،روزنه انتشارات ؛نتهرا .مدرنیسم و سنت (.13۷۷) صادق زیباکالم. 

 سازمان نوسازی  ؛. تهرانتاریخ تحوالت مدارس در ایران(. 13۷۶) سمیع آذر، علیرضا

 توسعه و تجهیز مدارس.

 ( 13۵4صدیق، عیسی  .)دانشگاه تهران ؛تهران .تاریخ فرهنگ ایران. 

 ،برون های راه و ایران عالی آموزش نظام ساختاری (. مسائل13۸۵باقر ) محمد غفرانی 

 .۷3-1۰۰ (،41)1۰، مجلس و پژوهش .در برنامه چهارم آن از رفت

 ییطباطبا یو قاض ؛فراستخواه، مقصود ؛زهرا ان،یصباغ ؛محمد ،یمنی ؛احمد ،یفتح اله، 

 راتییبا تمرکز بر تغ یمحتوای برنامه های توسعه آموزش عال لی(. تحل1394محمد )

 (،1)۷ ی،علم و فناور استیفصلنامه س .یدانشگاهم ساختاری و کارکردی استقالل نظا

4۶-۲۷.  

 ( آزاد13۸۲فراستخواه، مقصود .)14۰(، 41)1۰، فصلنامه مجلس و راهبرد. یعلم ی-

1۰1. 

 های دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش. یعلم ی(. آزاد13۸3) فراستخواه، مقصود
 .41۰، کد موضوعی ۶9۵4شماره مسلسل  .مجلس

 (.جامعه شناسی علم و فناوری: تاملی 13۸۶) و ودادهیر، ابوعلی قاضی طباطبایی، محمود

 .1۲۷-14۲ ،31، نامه علوم اجتماعی بر تحوالت اخیر جامعه شناسی علم.

 دایرةالمعارف آموزش (. 13۸3) حمیدرضا ،آراسته و پریوش ،جعفری ؛قورچیان، نادرقلی
 . تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ اسالمی .عالی
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 مدیریت دانشگاهی  (.139۰) امینی، میترافرهاد و  ،یلطف ؛جواد ی،کجور ؛زهرا ان،یمیکر

مجله استقالل و آزادی علمی از دیدگاه اعضای هیات علمی.  و پاسخ گویی؛ ضرورت
 .۸۵۵-۸۶3 (،۸)11، آموزش در علوم پزشکی

 ( 13۵۸کسایی، نوراله .)دانشگاه  ؛تهران مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن

 .تهران

 ( 13۸۶محسنی، منوچهر .)انتشارات طهوری.تهران؛ . مبانی جامعه شناسی علم 

 (. نگاهی تطبیقی به پیشینه شش مدرسه تاریخی ایران ) با 13۸۶) ناصح، محمدامین

-134 ،۲۸ ،مجله نامه انجمنرویکردی به نقد تدریس الفبا در نظام آموزشی سنتی(. 

1۰۷. 

 نیسازمان مطالعه و تدو :تهران .یفیپژوهش ک یعمل یراهنما (.1394) یدرعلیهومن، ح 

 .یو توسعه علوم انسان قی)سمت(، مرکز تحق دانشگاهها یکتب علوم انسان

 در (. دانشگاه سازگارشونده یک فرایند پیچیده. 13۸۸، محمد )سرخابیدوزییمنی

پژوهشکده مطالعات تهران:  .(13-۶4 )صص و چشم اندازهای نو در اموزش عالیرویکردها 
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