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 چكيده

هاي علوم پايه  ترين شاخه بان رياضي و تجهيزات، يكي از مهمزاستفاده از علم فيزيك به معناي علم شناخت و مطالعه كمي جهان طبيعت  با  
از سويي ديگر پذير در آنها از يك سو و  هاي مشاهده پردازي و معرفي كميت شناسي علمي در اين شاخه شامل نظريه آيد. روش به حساب مي
هاي محاسباتي براي طراحي  البته استفاده از رهيافت. ذيرها استپ ي براي مشاهدهها، مشاهدات و رصدها و نهايتاً ارايه مقادير كم انجام آزمايش

 ،روف استو حل معادالت تحول مستخرج از رويكردهاي بنيادي (نظري و تجربي) كه به فيزيك محاسباتي مع رايانههاي تصنعي در  آزمايش
 براي نيل به اهداف و رويكردهاي اين علمِ يو پژوهش يتوان گفت كه نظام جامع آموزش با اين تعريف ميغالباً در خدمت دو بخش مذكور است. 

و  گرا سياليتي نوين، به طور همزمان محتوايي وزينو  پذير قالبي انعطافچندوجهي، بايد به نحوي تدوين گردد كه ضمن در نظر داشتن 
جمله منابع  منابع از به بهترين نحو ازرود اين رويكرد سبب شود كه  را به عنوان رويكرد راهبردي خود در نظر بگيرد. انتظار مي يرمتمركزغ

  شود.تبلور مهاي نوظهور آن در بستر همگرايي علم و فناوري نيز  شده و وجه استفادهانساني به عنوان مهمترين ذخيره توسعه علمي، 
براي دستيابي به پاسخ اين مهم به  ؟آموزش و پژوهش چگونه بايد باشد اين سوال بپردازم كه برنامه مطلوبپاسخ خواهم به  تحقيق ميدر اين 

وضعيت مطلوب كه حاوي اهداف غايي و اهداف عيني است و ريشه در جهانبيني، فرهنگ، اسناد باالدستي و  ،نحوي كه خود نيز خرسند باشم
  مهمترين. دهم قرار ميبررسي  مورد  در كشورا وضعيت كنوني آنر كنم. سپس ا آنجا كه امكان پذير است تبيين ميپشتيبان دارد را ت

هاي  هاي برآمده و ساحت وضعيت كنوني به وضعيت مطلوب با توجه به ظرفيت حركت از. براي كنم رسد را تبيين مي ه به نظر ميهايي ك چالش
هاي آموزشي و پژوهشي به  پذيري برنامه انعطاف .پردازم مي ها نسبي مجريان به بررسي راهبردها و برنامهي ها مختلف با در نظر گرفتن مزيت
تواند تحول بنياديني را رقم بزند. هرچند كه اين مهم نيازمند الزاماتي است كه بايد در جاي خود مورد توجه  همراه نظام ارزيابي كارامد، مي

 قرار گيرد.  
  ريزي پژوهشي، تحصيالت تكميلي ريزي آموزشي، برنامه فيزيك، رويكرد بنيادي، برنامهعلم كلمات كليدي: 

                                                           
 http://facultymembers.sbu.ac.ir/movahed، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشيار فيزيك١ 
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 مقدمهبخش اول: 

علمي پايدار و تضمين تدوين نقشه راه براي رسيدن به توسعه همچنين و شود  آنچه كه منجر به شكوفايي يك تمدن مي هاي مختلف توسعة جنبه

از توان گفت كه آن كشور  تر باشد به همان اندازه مي چه فهم و درك از اين مسئله عميق آيد. هر مي شماربه  ها حكومتهاي  آن از دغدغه

عام آن يعني  معناياست. توسعه علمي به  هاي مذكور است، انتفاع يافته دستاوردهايش مرتفع كردن دغدغه ملزومات تدوين و تهيه الگويي كه

دهد كه عالوه بر ابزارهاي  به خوبي نشان مي ،يد دانش فني و افزايش بصيرت علميمختلف، تول ز روش و دانش عقالني براي حل مسايلاستمداد ا

. لذا ضمن پذيرش اهميت علم ]1[ نيز در بر دارد را شناختي و فرهنگي ساحت جامعه ،افزاري علمي براي دستيابي به اين مهم ري و نرمافزا سخت

هاي قوي براي اين منظور وجود  نظر روايي انگيزه نظر آياتي و هم از نقطه هم از نقطه توحيديبيني  جهان اندوزي كه در كشور ما به مدد و علم

. البته توجه داشتنيز با علم  فرهنگ، و تقابل آن هاي موجود مانند به ساير جنبه يو پژوهش يوياي آموزشدارد، بايد براي تدوين نظام پ

، نقش شود عه توسعه يافته آينده استفاده ميگذشته وجود داشته و از آنها براي ساخت جام پيوندي خالق بين آنچه كه در هاي پيشيني كه زمينه

بايد به طور كلي موارد زير را كه به توسعه علمي كشور منجر شود  راهبرديبراي تهيه يك برنامه توان گفت كه  ميبنابراين  .كند اي ايفا مي ويژه

 در نظر گرفت:

به  درصد از آيات قرآن انسان را 10حدود  بيني. از جمله جهان در اختيار دارد.را  اين بخش ابزارهاي قدرتمندي: اندوزي علم پذيرش اهميت. 1

گيري  پس به عنوان ترغيب و بهره .است بكار رفته "علم"به طور مستقيم كلمه آيه از قرآن  780خواند. در حدود  تدبر و تفكر در طبيعت فرا مي

نيز مالحظه مي گردد و حضرت علي (ع)  متعدي از حضرت رسول (ص)  احاديث. در ]2[از اين مجموعه بهره گرفتتوان  مي بيني معرفتي جهان

2Fين)صبال ا العلم و لو، مرزهاي جغرافيايي (اطلبو1F2)مسلمه و مسلم كل علي فريضة العلم طلب( جنسيتي كه مرزهاي

 خذواولوژيك (، مرزهاي ايدئ3

4Fالي اللحد) العلم من المهدا مرزهاي زماني (اطلبو ،3F4)المشركين من لو و الحكمه

 .شود به شدت نفي مي 5

توان به توسعه رفاه اجتماعي اشاره كرد كه   از جمله اثرات علوم پايه مي :توسعه رفاه اجتماعي و اعتماد به نفس ملي در بستر علوم پايه. 2

در واقع بايد كاركردهاي فرهنگي اجتماعات براي پذيرش جايگاه علوم  .داردي وجود ن تحوالت علمي و تعامالت فرهنگبي ارتباط دو سويهدر آن 

يافته  جربه كشورهاي توسعهاس ت. امروزه براس]1[ پايه به عنوان بخشي از اركان اصلي توسعه علمي براي رسيدن به رفاه اجتماعي ارتقاء يابد

ركردي را حداقل كا ين سواد علمي عامه،سواد باشند. ادم بايد به صورت علمي باعامه مر سواد داشته باشيم بلكهاي با بيم كافي نيست جامعهميا در

ان و اش هاي دروني اني محقق و پژوهشگر جامعه فردا كه انگيزهجان توسعه علمي و نيروي انسانجام خواهد داد اين است كه مرودر اين مقوله كه 

تر به سراغ علوم پايه  بينانه ه با نگاه واقعاست به عنوان ظرفي با قابليت و البت تهران خردسالي و نوجواني شكل گرفدر دو اناش هاي علمي ديدگاه

                                                           
 .177 ص ،1 ج بحاراالنوار،  ٢
 .18 ص ،1 ج بحاراالنوار،  3
 .97 ص ،1 ج بحاراالنوار، 4
 .665 ص ،2 ج الفصاحة، نهج  5
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 به عنوان يكجا خواهد بود كه كامالً ب. ]3[ خواهد بودكه نتيجه مستقيم آن افزايش انگيزه و كيفيت بروندادهاي علمي  يندبياخصوصاً فيزيك 

، است نگارش شده هجري 300به سال كه علم  شمارشدر باب  "ابونصر محمد بن محمد فارابي"به قلم  "العلوم احصاء"مصداق تاريخي به كتاب 

مطالب اين كتاب از آن جهت سودمند است كه چون آدمي بخواهد علمي از اين علوم را فرا گيرد، و در آن "نويسد  او در اين كتاب مي اشاره كنم.

شود و به چه  را از اين پژوهش چه سودي حاصل ميپردازد و او  چه چيز به پژوهش ميو در  كند ازد بداند كه به چه كار اقدام ميبه پژوهش بپرد

 ا مقتضيات زمانه، روشي را درپيش بگيريم. امروزه نيز بايد با استفاده از ابزاري مطابق ب]4[ ور خواهد شد ي بهرهرسد و از چه فضيلت اي مي سرمايه

 گذرد، افزايش يابد تا شاهد رشد بيش از پيش جامعه به كمك اين نگرش علمي باشيم. پايه مي كه آگاهي و درك عمومي از آنچه كه در علوم

 :]1[زير  ساحت پنجدر  شناختي علم هاي جامعه توجه به جنبه. 3

 آگاهي از مطالعات انجام شده با رويكرد تعامالت فرهنگي الف: 

 نيازهاي جامعه با آن تلفيق ب: 

 با توجه به مبادله علمي به جاي انتقال علمي. )اتكاي علمي (نه نفس علمي ج: تقويت اعتمادبه

تعميم  ،هاي مختلف تركيب آراء و انديشه با توسل بهدرك درست از ماهيت نظريات موجود به عنوان شرط الزم براي رسيدن به زايش علمي د: 

  با نگرش آزاد انديشي. حوزه تجربي و نظري در دونظريات موجود 

 .هاي علم مورد بررسي در نظام علمي اهداف و ماموريتتعيين ه: 

 ها است. نگر به مراتب كاراتر از صرف پرداختن به جزئيات برنامه نگاه جامعبا اين مقدمه معلوم شد براي تدقيق نظام آموزشي و پژوهشي 

د كه موارد مذكور را به طور ذا مفيد خواهد بول ،علم فيزيك استدر  يو پژوهش يآموزشبرنامه بررسي از آنجا كه رويكرد من در پژوهش حاضر 

 :تبيين شودبرنامه جامع آموزشي و پژوهشي فيزيك بايد  جزييرسد كه در دو بخش كلي و  به نظر مي . ن مشخص كنمتر براي آ دقيق

 طور كليالف: به 

 ها در سه سطح دانش، نگرش و مهارت  آموخته انتظارات جامعه علمي از دانشتبيين  -

 به دور از نگرش تورم تقنيني ( قالب نبايد بر محتوا پيشي بگيرد)چاالك و  -

 گيري از آنها است) ها و بهره شرط خرد حفظ تجربهاز حضرت علي (ع) نقل شده اشت كه: گيري از تجربيات ( بهره -

 جزيي ب: به طور

 توجه به رويكرد بنيادي علم فيزيك در دو ساحت نظري و تجربي  -

 هاي فناوري و ايجاد زيرساختتوجه به رويكرد كاربردي به عنوان دستاورد جنبي  -

 ) علم و تجهيزاتتوجه به الزامات ابزاري (زبان  -

 نگر  توجه به ساحت كل -
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 تعميم و تلفيق آراء و نظرات شناسي علمي و   روشتوجه به  -

5Fعلوم بزرگبندي  دستهتوجه به  -

6Fو كوچك 6

7 

 المللي  ملي و بينهاي  اهميت همكاريتوحه به  -

 اسناد باالدستي  بيني و جهان توجه به -

  ]5[توجه به نيازهاي جامعه -

اي مفيد بايد چه الزاماتي در نظر گرفته شود واضح است كه تبيين هر  امهاين بود كه خواننده را متقاعد سازم كه براي تدوين برن متا اينجا تالش

اما قبل از اينكه مشخص كنم كه ساختار اين تحقيق چگونه  .گنجد در چارچوب اين تحقيق نمي هك دارد مفصليك از موارد مذكور نياز به بحثي 

چرا  ،وجه قرار دهمشناسي علمي را در شاخه فيزيك مورد ت خواهم يك بار ديگر مثلث روش مي ،است هايي تشكيل شده از چه بخشو خواهد بود 

 :نمايش داد 1 توان مطابق شكل شناسي علمي را مي روش. سودمند خواهد بودرشته فيزيك  پژوهشي آموزشي و برنامه بررسي براي كه 

 

 شناسي علمي در علم فيزيك روش: چارچوب 1شكل 

مدلي بنا  ،بيني وضعيت آينده آن شود براي پاسخ به سواالتي در خصوص طبيعت و ماهيت آن، تحول و احتماالً پيش همانطور كه مالحظه مي

پرداخت و ابزارهاي مناسب به رصد و مشاهده با كمك بايد تعيين شوند. از سويي ديگر پذيرها  و اندازهپذيرها  شود. در اين مدل بايد مشاهده مي

. شود ه ميبا رصد سنجيد، سازگاري مدل يعني مقايسه نظريه و مشاهده ها پذيرها را تعيين كرد. در چهارچوب مدل كردن داده مقادير مشاهده

گيرها  ، اندازه سازي نيز هستيم كه البته اين كار خود بازخوردهايي را براي مشاهدات هاي جديد نيازمند انجام شبيه براي بررسي تمام جوانب و ايده

بندي  يك دسته ات در علم فيزيك،ه گسترده بودن موضوع تحقيقبا عنايت ببه دنبال خواهد داشت.   پردازي نظريههمچنين  و رصدهاي آينده و

7Fعلوم بزرگهاي عضو  )  نشان داده شده است. پژوهش2ديگري در اين علم وجود دارد كه در شكل (

در آنها كه  دنگرد اي اطالق مي  دستهبه آن   8

ميليارد  آنها از مرتبهجه مورد نياز براي تعداد پژوهشگران دخيل در آن از مرتبه هزار نفر، مدت زمان انجام تحقيقات از مرتبه دهه و ميزان بود

                                                           
6 Big Sciences 
7 Table-top Sciences 
8 Big Sciences  
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فعال براي  پژوهشگرانيق از مرتبه سال و تعداد دالر، مدت زمان تحق 1000. در مقابل، مطالعات علمي كه هزينه پژوهشي آنها كمتر از دالر است

 .آيند به حساب مي شمار باشد در چارچوب علوم كوچك انجام آن انگشت

 

 )Harry L. Swinney, ICTP 2013: دسته بندي علوم ( برگرفته از سخنراني 2شكل 

موريت رشته فيزيك مورد بررسي قرار خواهد گرفت و به طور كلي م هدف و مأدر بخش دو شود: ين تحقيق از بخشهاي زير تشكيل ميچارچوب ا

سند راهبردي  ،]7[ علوم پايه توسعه ، سند راهبردي]6[ جامع علمي كشور شهانداز، نق از منظر اسناد باالدستي مانند سند چشمراهبردهاي كالن 

8Fدانشگاه راهبرديسند ، ]10[  ، سند راهبردي كشور در امور نخبگان]9[، برنامه پنجم توسعه ]8[ انجمن فيزيك

مورد بررسي قرار خواهد  ]11[ 9

 سطح -1يعني  سطح التحصيالن در سه عنايت به اينكه فارغ ت تكميلي باوضعيت مطلوب آموزش و پژوهش در تحصيال در بخش سوم .گرفت

زش و آمو وضعيت كنوني مدر بخش چهارشود.  ارايه مي ،آورده سازندمهارتي چه انتظاراتي را بايد بر سطح -3و  سطح نگرش و بينش -2دانش، 

راهكارهاي  برخي از د.نشو ميبخش مطرح  نيز در همينبرخي از معضالت اساسي آن  . شود بررسي مي پژوهش در دوره تحصيالت تكميلي

شود.  ارايه مي الت تكميلي رشته فيزيك در بخش پنجموري آموزش و پژوهش در دوره تحصي ضالت و افزايش بهرهپيشنهادي براي كاهش مع

 آيد.  بندي در بخش آخر مي خالصه و جمع

 بخش دوم: هدف و مأموريت رشته فيزيك

 اسناد باالدستي، راهبردهاي كالن يعني ترسيمات راه كلي به منظور رسيدن به اهداف اين رشته در بلند مدت خواهم با توجه به در اين بخش مي

 دهم كه در آن هدف و مأموريت هايش وجود دارد. به طور كلي گفت: را مطرح كنم. براي اين منظور تعريفي از اين رشته علمي ارائه مي ]12[

9Fكمي جهان طبيعت علم فيزيك يعني علم شناخت و مطالعه

همچنين شناخت فرآيندها و سازوكارهاي موجود در  با زبان رياضي و تجهيزات و 10

  . طبيعت

                                                           
 .دانشگاه شهيد بهشتي استفاده شده است راهبرديدر اين تحقيق سند   9
پندارد و در چنين حالتي مبداء فاعلي و غايي را از آن  داند بلكه آنرا طبيعت مي عالم آفرينش را ديگر خلقت نمي ،بيگانه شده از دين براساس نظر عالمه جوادي آملي عقلِ  ١٠
 ]13[گيرد  مي
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  :]7[ هاي علمي در اين ساحت مانند هر شاخه علمي داراي سه شاخص خروجي است فعاليت

شاخصهايي مانند: تأليف و ارايه مقاالت و است كه خود داراي در ادبيات كنوني همان بروندادها : توليد علم )outcomesبروندادها ( )1

حركت در يكي از اهداف اين بخش  سازي است. هاي تجربي و شبيه گيري ها، اندازه سازي ها، مدل سمينارهاي علمي كه شامل ارائه ايده

كه نياز به تتبع و تالش است. اين يك فرآيندي پويا و خالق است  مرزهاي دانش و گذر از آنها و افزودن به دانش بشري از جهان طبيعت

 هاي موجود حداكثر بهره را برد. ميانبري وجود ندارد و بايد از شاهراه  راه شود. براي اين معموالً هاي ديربازده تلقي مي و از جمله فعاليت دارد

علمي براي برطرف كردن : توليد دانش فني و فناوري همان دستاورد است كه در واقع نتيجه برآمده از توليدات )incomesدستاوردها ( )2

بنيان، فعاليت در  هاي دانش نيازهاي جامعه و رسيدن به توسعه پايدار است برخي از اين شاخص عبارتند از: اختراعات، تأسيس شركت

 هاي علم و فناوري.  پارك

هايي  ر جامعه كه داراي شاخصكارهايي عيني در دو مقوله سخت افزاري و نرم افزاري دت است سازوتاثير نيز عبار :)impactsتاثيرات ( )3

ثروت ملي، توليد برندهايي با  افزايشنه فقط مردم با سواد)، ارتقاي دانش عمومي (تربيت افرادي كه به صورت علمي با سواد هستند نظير: 

 .به طور كلي افزايش رفاه اجتماعيو  هاي علمي، اقتصادي، اجتماعي و ... شاخص

داشته باشد تا در نهايت فعاليت علمي بتواند  يهايي خاص برنامه آموزشي و پژوهشي بايد ويژگي مذكورهاي  شاخص بر اساسكه پر واضح است 

 موارد مذكور را با بهترين كيفيت و كميت فراهم سازد.

امكان دارد  كه تا آنجا كهتالش شده هاي نسبي نيروي انساني  و در نظر گرفتن مزيت يت علمماهبا توجه به در اسناد باالدستي و پشتيبان 

رويكردها و راهبردهاي كالن براي دستيابي به توسعه علمي ارايه گردد. از اين رو در اين بخش به بررسي موارد مرتبط ذكر شده در خصوص 

 پردازم.   ميدر اين اسناد علوم پايه خصوصاً فيزيك 

 :]6[به قرار زير استنقشه جامع علمي كشور موارد مرتبط مطرح شده در 

 مباني و ارزشها الف: 

  .توجه به اصل عقالنيت تكريم علم و عالم .1

 .آفرين ساز و ثروت آفرين، توانمند علم و فناوري كمال .2

 .تعامل فعال و اثربخش با محيط جهاني  .3

  .اخالق محوري و تقدم مصالح عمومي بر منافع شخصي .4

 ها ب: ويژگي

 .پژوهش و مهارت ،تلفيق آموزش با تربيت .1
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و تاكيد به آنچه كه بايد ياد  دانستن شود به الگوي مبتني بر يادگيري تاكيد به آنچه كه بايد تدريس مداري در آموزش و تغيير الگوي حافظه .2

 گرفته شود.

 شود. وم پايه و خصوصاً فيزيك يافته ميپاي روشني از عل:  در هر سه سطح ردها ج: اولويت

 راهبردهاي كالن: د:

به عنوان يك  توجه شده است.دهي آموزش و پژوهش براي رفع نيازهاي كشور و حركت در مرزهاي دانش  به موضوع جهت 7در راهبرد كالن 

يشگاهي هاي آزما لمي و حمايت از ايجاد توسعه شبكهساماندهي نظام عو ساماندهي نظام مديريت پژوهش در كشور  درخواست راهبرد ملي

ي با تاكيد بر پرورش هاي انسان ، تربيت و توانمندسازي سرمايه8است. در راهبرد كالن  دار مورد تاكيد قرار گرفته هاي اولويت تخصصي در حوزه

ارزشهاي اسالمي و نياز جامعه در سطح راهبردهاي  باتوانا در توليد علم و فناوري متناسب  ،ي كارآفرين، خودبارو، خالق و نوآورانسانهاي متق

هاي  اعضاي هيأت علمي با تامين هزينه هاي تمام وقت فعاليتو تحقيقاتي، حمايت از  هاي علمي ارتقاي همكاري. مواردي طرح شده استملي 

توسعه مهارتهاي تحقيقاتي شتي ايشان با نظارت استاد راهنما، هاي معي دانشجويان دكتري با تامين هزينه رفاهي ايشان و فعاليت تمام وقت

هاي  از جمله ايجاد شبكهراهبردها و اقدامات ملي ، گذار در حوزه علم و فناوريو اثر با عنوان تعامل فعال 9دراهبرد كالن  .اساتيد و دانشجويان

با  13شماره راهبرد  مورد تاكيد قرار گرفته است. هاي جهاني گيري از فرصت ارج كشور براي انتشار و تبادل دانش و بهرهپژوهشي در داخل و خ

هاي  الزام به تشويق طرح :مواردي همچونراهبردها و اقدامات ملي  ،علوم پايهتوسعه، تعميق و تقويت آموزش و پژوهش در حوزه عنوان 

تقويت تعامل سازنده با ساير و  ها و محتواي آموزش علوم پايه در كليه سطوح بازنگري و ارتقاي روش ،اي لعاتي و تحقيقات كاربردي و توسعهمطا

مواردي همچون، تعميق  يه درخواهيم يافت كه در سطح اهداف بنيادين علوم پايهعلوم پاتوسعه  سند راهبرديبا توجه به مطرح شده است. علوم 

گذار و فعال با كشورهاي منطقه و كشورهاي ، افزايش خالقيت و زايش علمي، تعامل اثرهاي تخصصي و ارتقاي كيفيت آموزش و گسترش آموزش

هاي  و دستيابي به نشان جامعه علمي كشور در حوزه علوم پايه و بازار كارارتباط مستمر بين  ،مشاركت فعال در توليد علم و دانش فني ،پيشرو

  .]7[ مورد توجه قرار دارد )المللي برندسازي بينالمللي ( علمي بين

 : ]8[گيرد به قرار زير است ذيل مقوله آموزش و پژوهش قرار مي هايي كه آن مقوله ،بر اساس سند راهبردي انجمن فيزيك

 دانشجويان، كارشناسان و اساتيد فيزيك در دانشگاه ها و مراكز علمي آموزشي و پژوهشي كشور.ارتقاي سطح علمي  .1

  .هاي مختلف جامعه و ارتقاي تفكر علمي فيزيك از طريق ترويج علم در اليهسازي و ارتقاء جايگاه  فرهنگ .2

  .ريزي براي ترويج علم برنامه .3

 .ها ريزي و برگزاري همايش زم براي مشاركت انجمن در برنامهكار الازوايجاد س .4
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ژوهشي، گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي از طريق ... طرحهاي پ ،مطابق با برنامه پنجم توسعه

د راهبردي كشور در امور نخبگان . نكاتي ديگر در سن]9[است مورد تاكيد قرار گرفته سازي اعضاي هيأت علميتوانمندو  تبادل استاد و دانشجو ...

 .]10[شود از ذكر آنها خودداري مي جاوجود دارد كه در اين

 يابيم كه در اسناد باالدستي، در ساحت مباني و ارزشها، نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد: مي از جمعبندي موارد فوق در

 .توجه به اصل عقالنيت تكريم علم و عالم )1

 آفرين. آفرين، توانمندساز و ثروت كمالو فناوري علم  )2

 تعامل فعال و اثربخش با محيط جهاني. )3

 .اخالق محوري و تقدم مصالح عمومي بر منافع شخصي )4

 توان گفت: در ساحت اهداف بنيادين مي

 .تعميق و گسترش آموزشهاي تخصصي و ارتقاي كيفيت آموزشي )1

 .افزايش خالقيت و زايش علمي )2

 .دانش و فناوريمشاركت فعال در توليد  )3

 .ارتباط مستمر بين جامعه علمي كشور در حوزه علوم پايه و بازار كار )4

 .ارتقاي سطح علمي دانشجويان )5

 .هاي مختلف جامعه و ارتقاي تفكر علمي ارتقاي جايگاه فيزيك از طريق ترويج علم در اليه )6

 توان گفت: ها مي در ساحت راهبردها و برنامه

 .و مهارتتلفيق آموزش، تربيت، پژوهش  )1

 .دهي به آموزش و پرورش براي رفع نيازهاي كشور و حركت در مرزهاي دانش جهت )2

 .تدوين نظام آموزش )3

 .تدوين نظام پژوهش )4

 .المللي هاي علمي ملي و بين ارتقاي همكاري )5

 .وقت اعضاي هيات علمي هاي تمام حمايت از فعاليت )6

 .هاي معيشتي و رفاهي امين هزينههاي تمام وقت دانشجويان دوره دكتري با ت حمايت از فعاليت )7

 .هاي جهاني المللي براي انتشار و تبادل دانش و استفاده از فرصت هاي پژوهشي داخلي و بين ايجاد شبكه )8

 .ها و محتواي آموزش علوم پايه بازنگري و ارتقاي روش )9
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 .هاي دانشي با ساير حوزهتقويت تعامل سازنده  )10

 .علوم پايهترويج علم و ارتقاي تفكر علمي از طريق  )11

 .سازي توليدات علمي مستند )12

 .هاي علوم پايه جذابيت حضور اجتماع نخبگاني در حوزهتالش براي رفع موانع جذب و افزايش  )13

 .ها هاي خطرپذير براي تجاري سازي ايده حمايت از توسعه صندوق )14

فضاي نقد و بررسي است.  كشور شدهعه علمي به توساي در خصوص توسعه علوم پايه براي دستيابي  اسناد پشتيبان توجه ويژهمشخص شد كه در 

هاي موجود را  ، نواقصلذا اكنون بايد با توجه به آنها و براساس تجربيات موجود .بيني شده است موزش و پژوهش و ارزيابي آنها پيشفعال نظام آ

 ها ارائه نمود. آنها و تقويت مزيتطرف كردن ي بربرا اي و عملياتي هايي در سه سطح راهبردي، توسعه يابي كرد و برنامهدر

اد باالدستي در تا اين مرحله نگاهي نسبتاً جامع در خصوص علم فيزيك و كاركردهاي روشهاي علمي در آن ارايه شد. سيري كوتاه در اسن

 ي تعيين كنم.هاي شاخص ارايه وضعيت مطلوب را بااست كه  خصوص موارد مرتبط به اين شاخه علمي انجام شد. اكنون وقت آن رسيده

 بخش سوم: وضعيت مطلوب آموزش و پژوهش در رشته فيزيك

به مقوله  امند به مقوله علم مورد بحث است. اجازه دهيد نگاهي جديدتعيين وضعيت مطلوب آموزش و پژوهش نيازمند نگرشي دقيق و نظ

 با آن آمده است:هاي كليدي مرتبط  در جدول زير رويكرد جديد با واژهآموزش و پژوهش داشته باشيم. 

 ها و معيارها برنامه راهبردها اهداف

 توسعه پايدار )1

 علمي توسعه )2

 ارتقا سبك زندگي )3

گسترش فرهنگ متعالي  )4

 اسالم و هويت بخشي

 زايش علمي  )1

يادگيري آنچه كه بايد ياد گرفته شود  )2

 ]14[(نه آنچه كه بايد تدريس شود)

 يادگيري براي زيستن و تعامل )3

 همگرايي علم و فناوري )4

تفكر انتقادي (نبايد محدوده امن  )5

 ساس شود)حعلمي ا

 يادگيري مادام العمر )6

 تعامل سازنده با فرهنگ )7

 نگرنگر به جاي جزء نگاه كل )8

هاي  پذيري در برنامه انعطاف )1

 يو پژوهش يآموزش

 هاي آزاد علمي بحث )2

 آموزش مبتي بر مساله )3

 سمينارها و كنفرانسها )4

 بروندادهاي علميكيفي شدن  )5

 اي رشته هاي بين همكاري )6

 ها و رويكردهاي جديد براي ايجاد نظام آموزش و پژوهش برخي از كليدواژه : 1جدول 
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برخي از  توان با الهام از موارد مذكور ميهركدام نياز به بحث تفصيلي دارد كه خارج از اين تحقيق است. اما  1نكات درج شده در جدول 

 به صورت زير در نظر گرفت: پژوهشيآموزشي و در دو بخش هاي وضعيت مطلوب را  شاخص

 هاي زير باشد: بايد داراي ويژگي آموزشيبرنامه مطلوب 

 ]15[ كارآفرين و انتقادي تفكري داراي، انديشآزاد، انديش ژرف ،خالق افرادي آموزش و تربيت )1

 .بخشي هويت و اسالم متعالي فرهنگ گسترش  )2

 .)كارآمدو  غيرمتمركز(پذير انعطاف اي برنامه  )3

 بر مبتني نگرشي كه گفت بتوان شايد اساس براين .بيفزايد محفوظات به اينكه نه كند فراهم را علمي زايش براي الزم ابزار كه اي برنامه  )4

 .گردد ،شود تدريس بايد چيزي آن اينكه جايگزين شود آموخته بايد چيزي آنه اينك

 .آموزش امر در سياستگذاري براي نهادي وجود  )5

 .ارزيابي كارآمدنظام نظارت و  )6

 زير باشد: هاي ويژگيبايد داراي  برنامه مطلوب پژوهش

  .فيزيك در علمي مختلف هاي شاخه در حتي )كارآمدو  غيرمتمركز(پذير انعطاف اي برنامه  )1

 .شود علمي توسعه به رسيدن براي علمي زايش به منجر كه اي برنامه  )2

 .شود انجام برنامه بر مبتني پژوهش آن بستر در كه اي برنامه  )3

 همايشهاي برگزاري و ها سخنراني ارايه علمي؛ مقاالت انتشار( شود سبب را علمي مجامع در حضور واقعي مفهوم به آن در كه اي برنامه  )4

 )… و مشترك

 .پژوهش امر در سياستگذاري براي نهادي وجود  )5

 .نظام نظارت و ارزيابي كارآمد )6

 البته موارد فوق جامع و مانع نيستند اما براي ادامه به آنها نياز خواهد شد. 

 آموزش و پژوهش تحصيالت تكميلي فيزيكوضعيت كنوني بخش چهارم: 

بر اساس نيازي كه از درون جامعه دانشگاهي احساس شد، نظران پيشكسوت،  به اذعان دست اندركاران و صاحبتوان گفت كه  به طور خالصه مي

هاي متعددي كه در  مدلي از نمونهشد. براي اين منظور  گرفتهدوره دكتري خصوصاً در فيزيك اندازي دوره تحصيالت تكميلي  تصميم به راه

پس از گذشت  .]16[سازي نشد  پيادهبه طور كامل  به اقتضاي موجود مدل انتخابي همالبته بنا. ، اتخاذ گرديديافته وجود داشت كشورهاي توسعه
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نظام  ريزي آموزشي و پژوهشي، نواقص موجود بررسي شود و تدابيري براي اصالح آنها انديشيده شود. رود در بستر يك برنامه زمان انتظار مي

 ود:شهاي زير تشكيل  از بخشحداقل بايد آموزشي 

 
 : ساختار برنامه آموزش3شكل 

يرساختهاي اجتماعي نيز در هاي فوق استفاده از تجربيات ساير مراكز موفق الزم ولي كافي نيست. ساير مناسبات فرهنگي و ز در تمام بخش

ركز و غيرقابل دوره تحصيالت تكميلي در فيزيك متم ي درتوان گفت كه ساختار برنامه كنوني آموزش مي ي نظام آموزش دخيل هستند.ده شكل

هاي  ز براي دستيابي به اهداف دورههر گونه آزادي عمل در محتوا و چگونگي ارايه دروس مورد نيادر اينجا عطاف از ان انعطاف است. منظور

از طرفي ديگر  .دهد هاي بالقوه جامعه هدف را نمي بخش قابل توجهي از توانايي شدنشكوفا  تحصيالت تكميلي است. سازوكار كنوني اجازه

كند. البته  برنامه مصوب ميهايي براي اجراي  خود باعث وجود نارضايتي در سراسر كشور نيز عالي آموزش هاي مراكز مختلف اوت در تواناييتف

هاي موجود در خصوص احتمال  ارشد و دكتري و ساير دغدغه سراسري براي ورود به دوره كارشناسي توان گفت كه عواملي همچون ارزشيابي مي

هاي راهبردي( بلند  برنامهتوان بر اساس  اتخاذ وحدت رويه شده است، اما بايد توجه داشت كه مي باعث ،پايين آمدن كيفيت دوره آموزش فيزيك

 ي كارآمدو تدوين برنامه ارزيابي با عملكرد سال)) و عملياتي (كوتاه مدت(تا يك سال)) 5مدت (تا  اي (ميان سال))، توسعه 5مدت (بيشتر از 

اي  نظران برخالف نظام يكپارچه آموزش، برنامه در خصوص برنامه پژوهش، نيز بر اساس صاحب د.مشكالت مورد نظر را تا حد زيادي مرتفع كر

ها محدود ولي اين  دكتري تسري يافته است. منابع و فرصت  گونه تغييري در دوره وجود ندارد. نگاه مترتب به مديريت آموزش تقريباً بدون هيچ

 را هايي ريزي ايي برنامه ها به صورت گلخانه اين دوره شكل بگيرد. جزء اينكه برخي از دانشگاهمحور در  هاي برنامه پژوهشباعث نشده است كه 

10Fاند براي اين منظور شروع كرده

هاي علمي و جامعه نيز محصول عدم شناخت كافي از سازوكار توليد  ارتباط منفعالنه محققان با ديگر حوزه .11

 دهم.  ها را مورد توجه قرار مي رود. با اين توضيحات در اين بخش برخي از چالش هاي كنوني آن به شمار مي علم از ديگر ويژگي

 

 :برشمردرت زير توان به صو مهمترين چالشهاي كنوني آموزش را مي

 الف: ساختاري
                                                           

 حوزه با تدوين نظام موضوعات طراحي كرده است 9برنامه علمي در  1395دانشگاه شهيد بهشتي در سال  11
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:  نظام كنوني به سبب برخي الزامات از جمله ارزيابي سراسري مانند كنكور سراسري و غيره، سازوكار پذير انعطاف آموزشي نظام وجود عدم  )1

هاي موجود در كشور موظف هستند كه دقيقاً موارد ابالغ شده از طرف وزارت  پذيري نه در رويكرد و نه در محتوا ندارد. همه دانشگاه انعطاف

هاي مختلف در بسياري جهات هيچ وجه مشتركي ندارند. از سويي ديگر ماهيت آموزش در  دانشگاهعلوم را اجرا كنند. اين درحالي است كه 

به طور كلي با  شود وو تعاملي ارايه  اين واقعيت است كه بايد آموزشي خالقانهبراي فهم سازوكار طبيعت به خوبي منعكس كننده فيزيك 

ها اقتضاء بر  در برخي از دانشگاهبا توجه به پراكندگي نگرش دانشجويان، است. متفاوت  هاي مهندسي وجود دارد نگاهي كه در ساير رشته

هاي علمي باشد. اين درحالي است كه در برخي  آموزش فيزيك براي درك مفاهيم فيزيك براي استفاده در ساير شاخههدف از اين است كه 

ارشد  ها در ارايه يك درس در دوره كارشناسي براي نمونه اقسام محدويتديگر مطالعه عميق رويكردهاي نظري و تجربي مورد توجه است. 

شود كه غالباً كيفيت و كميت  دانشجويان شركت كننده در كالس، ارزيابي كيفي توسط دانشجويان و غيره باعث مياز جمله حداقل تعداد 

توانند آنچنان كه  دهد و نه اساتيد مي بالقوه دانشجويان را ميهاي  ارايه دروس تحت تاثير قرار گيرد. لذا نه سيستم اجازه شكوفايي توانايي

   در كيفيت ارايه دروس آزادي عمل داشته باشند. بايد

هاي مختلف، ارتباطات بين دانشگاه و جامعه و  : با توجه به جايگاه دانشگاهآموزش حوزه در مختلف هاي دانشگاه هاي ييتوانا به يكسان نگاه  )2

هاي  تري برنامه آموزش با مزيت رود كه  به طور بهينه انتظار مي ،ها و ساليق مختلف اعضاي هيات علمي با تواناييصنعت و همچنين حضور 

ها را  چالش در فعاليتنيز  اعضاي هيات علمي در مقوله آموزش و پژوهشهاي  نگاه يكسان به توانايي ها تعامل داشته باشد. نسبي دانشگاه

  كند. ميايجاد 

ارشد، ارايه برنامه آموزشي و پژوهشي براي  : يكي از اهداف دوره كارشناسياش اصلي هاي آرمان از افتاده دور اي دوره ارشد يكارشناس دوره  )3

ايفاي نقش فعال در جامعه به عنوان اي و  متخصص براي انجام امور آموزش و پژوهش نه در سطح حرفه آماده سازي نيروي انساني نيمه

دهد اين است كه نه رسالت تربيت افرادي كه  نگر و آزادانديش است. اما آنچه كه به داليل متعدد در عمل رخ مي جامعفردي خالق، 

اي را جامه عمل پوشانده است و نه به دليل فرصت بسيار محدود براي انجام  ابزارهاي الزم براي ورود به حوزه پژوهش به صورت حرفه

 ا به ارمغان آورده است.چشمگير ر دستاوردي و اثري ،پژوهش

 

 ب: محتوايي

شناسي علمي كه برشمرده شد، امروزه تقريباً هيچ  : بر اساس روشرايانه با تعامل بخش در كاربرديتعاملي و  هاي آموزش ارايه وجود عدم )1

ساختار برنامه آموزشي متأسفانه بهره باشد. اما در  شود كه از دستاوردها و اثرات وجود رهيافتهاي محاسباتي بي بخشي از فيزيك يافت نمي

سازي فرآيندها براي درك بهتر نيز سرفصلهاي  ها با كمك شبيه نسبت به اين مهم توجه كافي انجام نشده است. حتي در مقوله ايجاد انگيزه

 كند. موجود اين نيازها را مرتفع نمي
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و  هاي خروجي مانند بروندادها طور مفصل بحث شد، شاخص: همانطور كه قبالً به تحقيق روش براي ساختارمند هاي آموزش وجود عدم  )2

المللي منتشر شوند. جزييات ساختار يك مقاله علمي، چگونگي گزارش نتايج و غيره از مواردي  دستاوردها بايد با استانداردهاي ملي و بين

ر آموزش صحيح براي آن انجام شود است كه هيچ آموزش مدوني براي آن در نظر گرفت نشده است. اين در واقع مهارتي است كه اگ

 معتبرتري ارايه خواهد شد.فعاليت علمي 

ارايه سمينارهاي علمي و شركت در آنها يكي از بخشهاي : عدم وجود آموزش مهارتهاي شركت و ارايه سمينار از دستاوردهاي علمي خود )3

درصد بسياري از دانشجويان آموزش الزم براي خوب كه توان گفت  اغراق مي بيآيد.  جدانشدني از فعاليت علمي در فيزيك به حساب مي

 اند.  شنيدن و خوب ارايه كردن را نديده

 از برخي با همپوشاني ديگر طرف از همچنين و دكتري دوره و ارشد كارشناسي دوره دروس سرفصلهاي از برخي حد از بيش همپوشاني )4

ارشد نياز به بازنگري اساسي دارد. دورس متعددي ازجمله  كارشناسي. سرفصل برخي از دروس در دوره كارشناسي دوره دروس

ها  الكتروديناميك، مكانيك كوانتومي، فيزيك محاسباتي و حتي مكانيك آماري پيشرفته با آنچه كه در دوره كارشناسي در برخي از دانشگاه

ارشد  ر دوره كارشناسيدوره دكتري و معادل آنها دگيري دارد. اين وضعيت براي ساير دروس تخصصي در  شود همپوشاني چشم ارايه مي

 .شود ميها در تربيت نسل آينده  اتالف وقت و ساير هزينهوجود دارد. اين رويه باعث 

اي است كه بايد  نيز مقوله كنوني مسأله روش آموزش .ندارد وجود اي برنامه تقريباً فيزيك مدرسان و علمي مروجان آموزش خصوص در )5

شناختي آن مورد توجه قرار گيرد. سرفصلهاي مصوب اين موارد را به طور دقيق در  هاي روانشناختي و جامعه هاي علمي جنبه عالوه بر جنبه

اساتيد  افزاري روش آموزش فيزيك و افزاري و نرم هاي مختلف بدون وجود حداقل زيرساختاهاي سخت گيرند و حتي دانشگاه بر نمي

هاي متوسطه اول و دوم به  كنند كه اثرات سوء آن امروزه در وضعيت تدريس در دوره ميدريافت متخصص مجوز ارايه دوره تربيت دبير 

 خوبي نمايان است. البته ساير روشهاي ارزيابي سراسري همچون كنكور نيز در اين ميان مزيد بر علت است. 

 

 توان به صورت زير برشمرد: را مي پژوهشمهمترين چالشهاي كنوني 

 الف: ساختاري

 عدم وجود بستري شفاف براي مبادله استاد و دانشجو بين موسسات داخلي و خارجي )1

به . )شود مي علم توليد معناي به پژوهش صرف سال نيم 4 وضعيت بهترين در حاضر حال در( كارآمد آموزشي زيرساختهاي وجود عدم  )2

ارشد،  رغم گذراندن دوره كارشناسي هاي علمي دچار كمبود هستند. لذا علي داليل مختلف ورودي دوره دكتري غالباً از حيث ملزومات پايه

مجبور خواهند بود كه موضوعات مورد نياز براي انجام پژوهش را فرا گيرند. طول دوره آموزشي به شدت به كيفيت دانشجويان و موضوع 
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زمان سال  نيم 5تا  4در حدود به طور متمركز ب شده وابسته است. به طور متوسط با توجه به سقف سنوات مجاز دانشجويان تحقيق انتخا

 يابد.  براي انجام پژوهش براي توليد علم اختصاص مي

11Fتنومند و كارآمد ارزيابي نظام وجود عدم )3

12 . 

 . كافي هاي انگيزه وجود عدم البته و صنعت و جامعه مشكالت حل در علمي هاي گروه پژوهشي هاي توانايي از كامل شناخت عدم  )4

. انجام فعاليت پژوهشي در يك گروه پژوهشي با نظارت يك استاد بايد با شناخت كامل دانشجو دكتري دروره در دانشجو نادرست انتخاب  )5

  گيرد.  هاي علمي را نيز در بر مي هاي انساني جنبه و استاد از يكديگر انجام شود. اين شناخت عالوه بر جنبه

دانشجو در فضاي دانشگاه براي انجام پژوهش و كسب . پختگي )است و زمانبر پويا يندآفر يك پژوهش( دانشجو وقت تمام حضور عدم  )6

هاي مورد انتظار نياز وافر به حضور و تمركز تمام وقت دانشجو دارد. نگاه صرف به انتشار مقاالت بدون توجه به ساير موارد  ديگر مهارت

 .دهد كيفيت دوره دكتري را كاهش مي

محقق هيچ ساختار خوش تعريفي در به كارگيري پژوهشگران خارجي به عنوان ( المللي بين و ملي هاي همكاري و ارتباطات وجود عدم  )7

المللي در تمام اسناد باالدستي وجود دارد. تجربه  هاي ملي و بين . تاكيد بر وجود همكاري)وجود ندارد و مدرسمهمان و عضو هيات علمي 

المللي  ي و خصوصاً بينهاي مل تاسفانه انجماد فرآيند همكاريساير كشورها نيز در اين خصوص به طور مكرر بحث و بررسي شده است. اما م

هاي علمي و توليد علم است. توليد  نيز عدم شناخت درست از مفهوم فعاليتاست. شايد بتوان گفت كه مهمترين دليل  در عمل از بين نرفته

جه قرار نگيرد مورد توكه هر بخشي از آن  و است پوياي علم يك فعاليت مستمر در مطالعه، در گفتگو و مناظره و در يك كالم يك فرآيند

است براي اينكه از  يهاي علمي نيز خود عامل ديگر يت فعاليتكمتوجه بيش از حد به گذارد.  كيفيت بروندادها تاثير ميبه همان اندازه در 

 نصيب بمانيم.  المللي بي با جامعه بينشوند كه از مراودات علمي  اين مهم غافل شويم. ساير نواقص بسترهاي موجود نيز باعث مي

). عدم شركت مستمر تحصيلي پيشرفت گزارش برگزاري كنوني مقطعي حل راه( علمي سمينارهاي ارايه و شنيدن هاي مهارت وجود عدم  )8

كسب اطالعات از و از همه مهمتر هاي علمي مضراتي را در بروز خالقيت، تضارب آراء، ارايه بروندادها و دستاوردهاي علمي  در نشست

هاي گزارش پيشرفت تحصيلي براي دانشجويان دوره دكتري  جامعه علمي در پي خواهد داشت. راه حلهاي مقطعي از جمله برگزاري ارزيابي

سال بستري را فراهم  . براي مثال رويكردي مانند ارايه سمينارها در هر نيماست ود را تضمين نكردهر در عمل آنچه كه مورد انتظار مي

 . نمايندهاي مورد نياز در اين خصوص را كسب  كند كه دانشجويان به آرامي مهارت مي

توان دوره طاليي انتفاع  . دروه پسادكتري را ميدانش چرخه ايجاد محرك عنوان به ها دانشگاه در پسادكتري دوره وجود عدم  )9

شود، قلمداد كرد. دوره طاليي از اين  اي كه در آن به عنوان محقق پسادكتري مشغول به فعاليت مي آموخته دوره دكتري و موسسه دانش

برد و از سويي ديگر  هره ميهاي علمي وي ب ظرفيتجهت كه دانشگاه بدون اينكه هزينه زيادي در خصوص تربيت متقاضي متحمل شود از 

                                                           
12 robust 



١٥ 
 

هاي مبتني بر   هاي تحقيق مستقل و البته انجام فعاليت براي كسب مهارت آموختگان دوره دكتري به دليل عدم فرصت كافي براي دانش

محققان اي در روند كار علمي وي فراهم آورد. از سويي ديگر حضور  آورد تا گذار پيوسته آموزش، دوره پسادكتري زماني را فراهم مي

پژوهشي را نيز براي استفاده بهينه از دانشجويان دوره دكتري و هاي مختلف هرم  پسادكتري ضمن كمك به ايجاد چرخه علم در دانشگاه

  كند. ارشد را تكميل مي كارشناسي

كند كه  شناسي آنها ايجاب مي موضوعات مختلف علمي و رويكردهاي موجود در روش .دكتري دوره در تحصيل دوره طول انعطاف عدم )10

تر گردد. عدم وجود انعطاف در اين خصوص اثرات منفي در كيفيت بروندادها و دستاوردهاي فعاليت  هاي دكتري كوتاه يا طوالني طول دوره

  علمي خواهد داشت. 

ارشد در رسيدن به اهدافش  : حتي اگر دوره كارشناسيآن پژوهشي نيازهاي و تريدك دوره آموزش كنوني چارچوب بين هماهنگي عدم  )11

مواجه هاي جديد و موضوعات نوظهور بيش از پيش  كند كه با افق موفق باشد، باز فضاي پژوهش در دوره دكتري در اين علم ايجاب مي

شود. براي اين منظور نيازهاي ابزاري و مفهومي متعددي وجود دارد كه گروه علمي ناچار است كه آنها را فرابگيرد و بكار بندد. هيچ ساز 

هاي آموزشي كوتاه مدت براي دانشجويان دوره دكتري وجود ندارد. قالب دروس دوره دكتري كامالً با آنچه كه براي  وكاري براي ارايه دوره

بسيار متفاوت است. از بنا به اقتضاي دوره ارشناسي تدوين شده است مطابقت دارد. اين درحالي است كه روح حاكم بر اين دروس دوره ك

 سويي ديگر قوانين  اداره دروس و ارايه آن توسط اساتيد نيز تقريباً هيچ سنخيتي با ماهيت پژوهش محور بودن اين دوره ندارد.  

ها، غالباً  هاي كوتاه مدت كارگاه . دوره هاي كوتاه مدت در قالب كالسپژوهش انجام براي نياز مورد مدت وتاهك آموزشي برنامه وجود عدم )12

هاي وزين مورد نياز است. سازوكاري براي اين موضوع طراحي نشده است لذا در چنين مواقعي امكان  براي يادگيري ملزومات پژوهش

 ي ساير دانشجويان و اعضاي هيات علمي فراهم نيست. ها و حت هاي ساير گروه استفاده از توانايي

 

 ب: محتوايي

12F نظام بر مبتني نگاه  )1

گذاري علمي در كشورهاي  . با بررسي در اسناد سياستاجتماعجاي بافتراق  وجود و علمي هاي گرايش براي سنتي13

حل  براي بديل فرصتي بيهاي مختلف، منجر به فراهم آوردن  هاي گروهي شاخه همكاري ،يافته درميابيم كه خصوصاً در علم فيزيك توسعه

. حل مسايل جديد در جامعه نياز به اتخاذ رويكردي كند مي، فراهم شيوه  و رسيدن به توسعه پايدار زيستاز جمله تغيير مشكالت جامعه 

و حيطه تخصص يك شاخه علمي خارج است. با حفظ قوام آموزش و  هجديد در مقوله تحقيق و پژوهش دارد كه در بيشتر مواقع از عهد

هاي علمي فرصت تعامل سازنده با ديگر علوم  هاي تيز بين نوع فعاليت ، در مقوله پژوهش مرزبنديهاي علم فيزيك پژوهش براي درك پايه

                                                           
13 Discipline 
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تواند  نظام ارزيابي جامع براي كيفي سنجي، مي هاي پژوهشي با در نظر گرفتن كند. ايجاد آزادي علم براي فعاليت مي تضعيفو جامعه را 

   بكاهد. را اي  رشته هاي ميان هاي موجود براي انجام پژوهش از دغدغهبرخي 

. همانطور كه در بخش اول بيان شد علم فيزيك علم فهم و مطالعه كمي طبيعت است. در پژوهش طبيعت از الگوبرداري نگاه وجود عدم  )2

 توان در آنها يافت.  از بهينه بودن را مي هايي  يك ماشين توجه شود، جنبهاگر به طبيعت به عنوان 

بندي براي انجام تحقيق و پژوهش قايل شد اما محدوديت  رسد كه بتوان در فيزيك اولويت هرچند به نظر نمي .برنامه بدون پژوهشانجام   )3

 تدوين گردد. هاي علمي براي انجام پژوهش  شود كه برنامه در منابع مالي باعث مي

 

 بخش پنجم: راهكارهايي براي حل مشكالت آموزش و پژوهش تحصيالت تكميلي رشته فيزيك

. در اين بخش قصد دارم كه راهكارهايي براي هايي وجود دارد در دو ساحت ساختاري و محتوايي چه نوع چالشدر بخش قبل مشخص شد كه 

اين منظور به خوبي مشخص شد كه به لحاظ راهبردي در اسناد باالدستي فضاي مناسبي براي برونرفت از وضعيت موجود ارايه دهم. براي 

 . داردتوسعه كشور از طريق توسعه علمي مدنظر قرار گرفته 

 

هاي آن اين است كه از يك سو نگاه رو به جلو  . از مهمترين ويژگيباشدو منعطف  كارآمدبخش آموزش و پژوهش بايد برنامه  در هر دو  )1

هاي نسبي جامعه هدف و محققين و همچنين نيازهاي جامعه،  براي ايجاد فضايي براي توليد علم دارد و از سويي ديگر با توجه به مزيت

توان انتظار داشت كه  شرايط  كند، در نتيجه مي هاي بالقوه نيروي انساني را  بيش از پيش شكوفا مي بستري پويا و فعال، ظرفيتدر 

تواند  نيز به خوبي مي كارآمداي، شكل بگيرد. نظام ارزيابي  رشته هاي ميان و فناوري با كمك همكاريالزم براي مقوله همگرايي علم 

 نواقص احتمالي مترتب به ايفاي نقش آزادانه در فرآيند آموزش و پژوهش را مرتفع سازد.  

آموختگان مورد بررسي دقيق قرار گيرد و با مسير  دوره و هر گرايش مالحظات سطح دانش، سطح نگرش و سطح مهارتي دانش براي هر  )2

 . قرار گيرد ارزيابيد طراحي شده آموزش و پژوهش مدام مور

تعداد و نوع دروس هرچند كه اخيراً بازنگري دروس هم به لحاظ محتوايي و هم به لحاظ ساختاري انجام شده و به طور مشخص،   )3

ارشد و  هاي مختلف تغييراتي داشته است اما كماكان نياز تلفيق و جابجايي دروس در دوره دكتري و كارشناسي اجباري براي گرايش

نيز دقيقاً با هدف  mini-courseهاي كوتاه مدت با عنوان  شود. دوره ارشد و كارشناسي احساس مي همچنين بين دوره كارشناسي

محور در دوره دكتري باعث مديريت  هاي آموزشي پژوهش ارتقاي نيازهاي پژوهشي مهم است. ايجاد سازوكار برگزاري اين نوع فعاليت

 هاي علمي خواهد شد.  هاي علمي بين گروه بهينه منابع و ايجاد همكاري
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روشهاي محاسباتي در فيزيك بايد مورد عنايت ويژه اي دارد. رويكرد تعاملي  هاي موجود، نقش ويژه گرايشروشهاي محاسباتي مستقل از   )4

  قرار گيرد.

 ريزي مفصلي انجام گيرد.  براي تربيت مدرسان فيزيك نيز بايد برنامه علمي و شناختي جامعه و يختروانشنا ساحتدر    )5

نهادي را نياز دارد. پيشنهاد ريزي آموزش عالي سابقه طوالني دارد ولي سياستگذاري در امر پژوهش به طور مستقل  برنامههرچند    )6

 براي اين مهم مورد عنايت قرار گيرد. هاي الزم  گردد كه زيرساخت مي

هاي علمي  فعاليت هاي مربوط براي انجام  تواند انگيزه به طور قاطع ميحمايت از نيازهاي معيشتي و رفاهي دانشجويان در دوره دكتري    )7

 با كيفيت را فراهم كند. 

از يك سو و از سويي ديگر دريافت اطالعات مربوط به نيازهاي جامعه و هاي علمي  هاي علمي گروه براي ارزيابي تواناييهاي علمي رابط   )8

 دهد.  هاي علمي دانشگاهيان براي حل مشكالت جامعه را افزايش مي صنعت، تعداد پروژه

هاي مختلف معضل  حضور محققان مهمان در دانشگاههاي پسادكتري و ايجاد سازوكارهاي اجرايي براي  دورهچرخه دانش در بستر    )9

 كند. المللي را مرتفع مي هاي ملي و بين كمبود همكاري

توان انجام يك پژوهش مستقلي را ضمن انجام پژوهش اصلي دوره دكتري در برنامه  براي افزايش خالقيت دانشجويان دوره دكتري مي  )10

 بيني كرد.  پيش

محور شدن توليد علمي را  شود كه نه تنها برنامه گرايي و در بستري پويا منجر مي كيفي تكيه بر ارزيابي دستاروردهاي پژوهشي با  )11

 .گرددتصحيح نيز پذيرش در دوره دكتري  بلكه، يابد گسترش

كند. كه به  پذيرش دانشجو در دروه دكتري، مبتني بر برنامه پژوهشي موضوع ديگري است كه عدم  وجود آن نيز معضالتي فراهم مي )12

 بررسي قرار گيرد. و جاي خود بايد با مورد بحث 

بشر با آنها دست به ه اي ك الگوبرداري از طبيعت نگرشي عميقي براي بهبود بروندادهاي علمي است. اكنون براي حل معضالت پيچيده )13

 گريبان است، از جمله رويكردهاي موجود الگوبرداري از طبيعت است. اين نگرش بايد مورد توجه قرار گيرد. 

مهوري بايد مورد هاي علمي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت و درمان و معاونت علمي رياست ج ارايه برنامه )14

د، براي بهينه شدن برنامه ارايه ش 4اند. همانطور كه در شكل  هاي به اين مهم همت گماشته برخي از دانشگاهتوجه قرار گيرد. البته 

 مورد توجه قرار گيرد.موارد مطرح شده در شكل بايد 
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13Fهاي علمي براي انجام پژوهش  برخي از معيارهاي انتخاب برنامه: 4شكل 

14 

گردد كه در بستر برنامه منعطف، دروس قابل ارايه حداقل به دو دسته تقسيم گردد.  پيشنهاد ميارشد،  در مورد ساختار دوره كارشناسي )15

شوند تحت برنامه آموزشي قرار گيرند كه به محض  ارشد مي هاي اكادميك وارد دوره كارشناسي با هدف انجام پژوهش دانشجوياني كه 

اند كه در اين صورت  ارشد شده هدف كسب مهارتي وارد دوره كارشناسيورود به دوره دكتري وارد پژوهش شوند. دانشجوياني كه با 

  نگاه مهارتي در ارايه دروس مورد توجه قرار گيرد.

هاي پژوهشي و هم در بخش كسب تسهيالت آزمايشگاهي وجود  هاي مهمي هم در بخش فعاليت المللي ظرفيت در سطح ملي و بين )16

، موارد مربوط به مركز فيزيك نظري عبدالسالم در تريست TWAS(14F15( جهاني علوم آكادميدارد، براي مثال تسهيالت مربوط به 

)ICTPهاي اداري غالباً  رساني گردد اما با توجه به تكرر اطالع ) و ساير موارد. برخي از اين تسهيالت به طور متناوب اطالع رساني مي

  ، اين موارد كمك خواهد كرد. دانشجويان به اهميتويق و تش المللي  هاي بين تاكيد بر همكاريگيرد.  مورد توجه قرار نمي

 

 گيري نتيجهبخش ششم: 

موضوع آموزش و پژوهش در دوره تحصيالت تكميلي رشته فيزيك مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور در ابتدا در اين مقاله به طور خالصه 

شناسي علمي در اين شاخه علمي كه امروزه در اجتماع علمي مورد تأكيد  ارايه شد. روش بود،كه شامل هدف و مأموريت رشته فيزيك  يتعريف

براي  توجه داشته باشد. خاصهايي در دو سطح كلي و  است معرفي شد. مشخص كردم كه هر برنامه آموزشي و پژوهشي، بايد به چه وجه

كه  شدمشخص  .بايد مورد توجه قرار داد را ظري و تجربين سطح ريزي آموزشي و پژوهشي در رشته فيزيك رويكرد بنيادي اين علم در دو برنامه

اساساً چه نگرشي در اسناد باالدستي در خصوص موارد مرتبط به  ها برنامه همچنين و اهداف بنيادين و راهبردها، مباني و ارزشهادر سه سطح 

  آموزش و پژوهش در حوزه علوم پايه و خصوصاً فيزيك وجود دارد. 

                                                           
 ته استبرخي از معيارهاي مطرح شده در حال حاضر در دانشگاه شهيد بهشتي براي انتخاب موضوعات علمي برنامه پژوهشي دانشگاه مورد توجه قرار گرف  14

15 The world academy of sciences 
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نگرش مبتني بر يادگيري آنچه كه بايد ياد گرفته شود جايگزين نگرش مبتني بر موزش و پژوهش در ساحت راهبردها بايد با توجه به اهداف آ

هاي رفاهي و معيشتي پژوهشگران و دانشجويان و  كمبودهاي تجهيزاتي، وضعيت نامناسب تامين هزينه .آنچه كه بايد تدريس شود، گردد

 در ساختار نظام و برنامه آموزشي، آيند. آموختگان رشته فيزيك، برخي از مهمترين تهديدات به شمار مي همچنين وضعيت اشتغال دانش

پذيري باعث خواهد شد كه در بستر پويا و فعال  اين انعطافآيد.  يدي بحث به شمار مينكته كل هاي آموزش و پژوهش پذيري در برنامه انعطاف

هاي ميان  توان شرايط الزم را براي مقوله همگرايي علم  و فناوري با كمك همكاري هاي بالقوه نيروي انساني شكوفا شده بيش از پيش مي ظرفيت

انه در فرآيند آموزش و پژوهش را مرتفع مترتب به ايفاي نقش آزاداحتمالي تواند نواقص  ي مينيز به خوباي، فراهم نمود. نظام ارزيابي فعال  رشته

 در كاربرديتعاملي و  هاي آموزش ارايه وجود عدمتوان به صورت زير در نظر گرفت:  سازد.  مهمترين چالشها در محتواي برنامه آموزشي را مي

 دوره دروس سرفصلهاي از برخي حد از بيش همپوشاني. تحقيق روش براي ساختارمند هاي آموزش وجود عدم، رايانه با تعامل بخش

هاي روانشناختي و  عدم توجه به جنبه .كارشناسي دوره دروس از برخي با همپوشاني ديگر طرف از همچنين و دكتري دوره و ارشد كارشناسي

 . فيزيك مدرسان و علمي مروجان آموزششناختي  جامعه

 حل در علمي هاي گروه پژوهشي هاي توانايي از كامل شناخت عدمبر مشكالت مربوط به معيارهاي ارزيابي،   براي مقوله پژوهش نيز عالوه

و  ملي هاي همكاري و ارتباطات وجود عدم، وقت تمام حضور عدم، جذب غيرصحيح دانشجو در دوره دكتري، صنعت و جامعه مشكالت

 از الگوبرداري نگاه وجود عدمتوان نام برد.  ، را ميدانش چرخه ايجاد محرك عنوان به ها دانشگاه در پسادكتري دوره وجود عدمالملل،  بين

 برنامه ارايه براي سازوكاري ايجاداست. هاي محتوايي  جاي اجتماع در نگرشهاي پژوهشي از جمله چالشبافتراق  وجودو  در پژوهش طبيعت

، را دكتري دوره دانشجوي وظايف از يكي عنوان به هفتگي سمينار درس شدن اجباري و پژوهش انجام براي نياز مورد مدت كوتاه آموزشي

15Fعلمي هاي رابطتجربه موفق توان به عنوان پيشنهاد براي رفع برخي نواقص به حساب آورد.  مي

هاي  در ساير كشورها به منظور حضور در گروه  16

ها، به عنوان يكي از مجراهاي ايجاد ارتباط با صنعت و  ها و ايجاد ارتباط با صنعت و جامعه براي تعريف پروژه علمي دانشگاهي و ارزيابي توانايي

 تواند مورد بررسي قرار گيرد.  جامعه مي

به ظرفيت كنوني تحصيالت تكميلي در فيزيك و براي رسيدن به وضعيت مطلوب همتي مضاعف  دهد كه با توجه موارد مذكور به خوبي نشان مي

هاي آموزشي و پژوهشي بايد به كار گرفته شود. اطالع و استفاده از تجربيات ساير مراكز علمي  در دو سطح ساختاري و محتوايي مربوط به برنامه

رسيدن به مرجعيت علمي در سه شاخص بروندادها، دستاوردها و اثرات حوزه دانشي فيزيك با سراسر جهان و تلفيق آنها با اسناد باالدستي براي 

در رود كه بايد مورد توجه ويژه قرار داد.   نگر، از مطالبات جامعه از سياستگذاران علمي و خانواده دانشگاهي كشور به شمار مي تكيه بر نگاه جامع

 به شرح زير است:ساير پيشنهادات مقاله براي تكميل موضوع مطرح شده در اين پايان 

 ارشد و دكتري هاي معتبر و موفق جهان در سه سطح كارشناسي، كارشناسي بسط مطالعه تطبيقي در خصوص تجربيات دانشگاه )1

                                                           
16 Brokers 



٢٠ 
 

 ها هاي دانشگاه پذير براي استفاده بهينه از نيروي انساني با توجه به پراكندگي شاخص بررسي جزييات برنامه انعطاف )2

 هاي كوتاه مدت براي آموزش در دوره دكتري به عنوان بخشي از نظام آموزشي  و ارايه راهكارهاي عملياتي براي ارايه دروهبررسي  )3

 براي جذب اتباع خارجي به عنوان محقق مهمان و پسادكتري قانونيبررسي چارچوب  )4

و همچنين ارزشيابي روش تدريس اعضاي هيات  هاي علمي دانشجويان و اعضاي هيات علمي مطالعه دقيق معيارهاي ارزيابي فعاليت )5

 علمي

 قدرداني

مسعودي معاون رضا دكتر آقاي طهرانچي رئيس محترم دانشگاه شهيد بهشتي، محمدمهدي دكتر  را از آقاي خود نويسنده مراتب قدرداني

آقاي  هاي بنيادي،  پژوهشگاه دانشجباري رئيس پژوهشكده فيزيك،  شيخمحمدمهدي دكتر آقاي پژوهشي و فناوري دانشگاه شهيد بهشتي، 

اله رياضي عضو هيات علمي دانشكده فيزيك  دكتر رضا منصوري عضو هيات علمي دانشكده فيزيك، دانشگاه صنعتي شريف، آقاي دكتر نعمت

مه ريزي درسي برنا آقاي خادمي دانشجوي دوره  دكتري ،اعضاي هيات علمي دانشكده فيزيك، دانشگاه شهيد بهشتيدانشگاه شهيد بهشتي، 

و آقاي دكتر طاهريون عضو هيات علمي دانشكده علوم رياضي دانشگاه دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش عالي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي،

هروز دانم از آقاي ب مي الزم دارد. به سبب ارايه نقطه نظرات ارزشمندشان در خصوص مباحث مطرح شده در اين مقاله ابراز ميشهيد بهشتي 

هاي نوين به سبب همكاري براي تهيه  فيزيك و آقاي دكتر شيدپور عضو هيات علمي دانشكده فناوري ارشد عسكري دانشجوي دوره كارشناسي

 برخي منابع سپاسگزاري نمايم.

 مراجع

 .1384، مركز تحقيقات سياست علمي كشور، "شناسي رشد و افول علم در ايران جامعه"، قانعي رادمحمد امين  ]1[

 .1375، نشر مطهر، "قرآن و علوم طبيعت"مهدي گلشني،  ]2[

 ،محمدمهدي شيخ جباري ،زهرا اجاق ؛پيش شماره ،فيزيك روز ،"چرايي و چگونگي -همگاني كردن علوم "،جباري محمد مهدي شيخ ]3[

، سال چهاردهم ،فصلنامه آموزش مهندسي ايران ، "تبيين ماهيت و ضرورت درك عامه از علم"،آرزو درستيان ،مهدي زارع ،منصور وصالي

ساختار ارتباط علم و جامعه در ايران: ترويج "، سيده زهرا اجاق ،محمد مهدي شيخ جباري؛ 117 -132صص  ،1391زمستان  ،56ي  شماره

 .1391 ماه خرداد ،دوم شماره ،دوم سال ،علم نشاء ي نشريه ، "علم

 .1389، انتشارات علمي و فرهنگي، ترجمه حسين خديوجم "العلوم فارابي ءاحصاابونصر محمدبن محمد فارابي،  ]4[

ي وضعيت كنوني و ارتباط علم فيزيك با نيازهاي جامعه و ضرورت همگاني كردن آن در  مطالعه"دي شيخ جباري و همكاران محمد مه ]5[

 . 28/2/91ويراست ، فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران "كشور



٢١ 
 

 نقشه-متن/http://nj.farhangoelm.irي جامع كشور ، سامانه ي نقشهشوراي عالي انقالب فرهنگي، جامع علمي كشور ي نقشه سند]6[

  .1390ي علوم پايه، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، زمستان  سند راهبردي توسعه ]7[

  http://www.psi.ir/html/news/declarations/sanad90.pdfسند انجمن فيزيك ايران،  ]8[

  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196قانون برنامه پنجم توسعه،  ]9[

 سند راهبردي كشور در امور نخبگان :شوراي عالي انقالب فرهنگي ]10[

http://sccr.ir/UserFiles/entesharat/نخبگان20%امور_opt.pdf 

  http://www.sbu.ac.ir/PRESIDENCY/StrategySBU/Pages/default.asp اه شهيد بهشتي،سند راهبردي دانشگ ]11[

مهدي طهرانچي، انتشارات گروهي از مترجمان زير نظر محمد  "ريزي راهبردي در آموزش عالي راهنماي علمي برنامه"كارن اي.هينتون،  ]12[

 .1394دانشگاه شهيد بهشتي، 

 .1386، نشراسراء، "منزلت عقل در هندسه معرفت ديني"عبداهللا جوادي آملي،   ]13[

 1391ي نشاء علم، سال دوم، شماره دوم، خرداد ماه  ،  نشريه"ي پايدار ها در آموزش و توسعه نقش دانشگاه"حميد آراسته، الهام اميري،  ]14[

 .1391مهر 12-11 ،تهران ،انديشي ملي در امور نخبگان كشور ، نخستين هم"توسعه و علوم پايه ،نخبگان"،جباري محمدمهدي شيخ ]15[

 .1389چاپ نخست  ،نشر ديبايه ، "معماري علم در ايران" ،رضا منصوري ]16[

 

 

 

 

http://nj.farhangoelm.ir/متن-نقشه
http://www.psi.ir/html/news/declarations/sanad90.pdf
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196
http://sccr.ir/UserFiles/entesharat/امور%20نخبگان_opt.pdf
http://www.sbu.ac.ir/PRESIDENCY/StrategySBU/Pages/default.asp
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