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  چكيده
هـاي    ستميـ  سيهـا و جوامـع، و بـه طـور كلـ           با موضوعاتي چون رفتار انسانها، گـروه       اجتماعيعلوم  
 از يادر شـبكه  ور بـوده، يـ ا و متغيـ ار پوي كـه بـس  يكـار دارنـد؛ موضـوعات     سـرو    ي و اجتمـاع   يانسان

ن سـوال  يـ  در صـدد پاسـخ بـه ا   ،ن مهمي ضمن تامل بر ان مقالهيا.رنديگ يده شكل ميچيتعامالت پ
پـردازي و    نظريـه يهـا هـا بـراي آمـوزش روش   هاي گـسترده دانـشگاه     با وجود تالش  است كه چرا    

 بن بست مواجـه     ي، با نوع   اجتماعي ، به ويژه در حوزه علوم     يدازپرهير نظر يجديت به حل مساله، س    
 مـورد  ياسـ ي و علـوم س  يت،روانـشناس يريمدد سه گـروه     ي اسات يهادگاهيد،  ن منظور يبد .شده است 

و ،يزشـ يانگ،يكاركرد،  ي از وجود  موانـع سـاختار       ي پژوهش حاك  يهاافتهي قرار گرفت و     يبررس
 ي اصـل  يادعـا همچنـين   . دنـ دار  علوم اجتمـاعي   در   يردازپهي نظر فرايند  در   ي جوامع علم  يفرهنگ

عدم توجـه    ،ي و فرهنگ  ي، كاركرد يت توجه به موانع ساختار    ي رغم اهم  ي آن است كه عل    پژوهش
ل يـ  از دال  يكـ ي ، مـسئله و تمركـز بـر حـل آن          يي شناسا تاكيد بر  در   يپردازهي نظر يعيبه فراگرد طب  

  . استيانسان در قلمرو علوم يپردازهير نظري ركود  سياصل
  
  

ـ  كل يه ها واژ ـ نظر : يدي ـ ت تول يريمـد  ،يشناسـ روش،   و حـل مـساله     هي ـ انگ ،د دانـش  ي زه ي
  موانع توسعه دانش ،يپژوه دانش
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  مقدمه
در د يآيشمار م  بسط و توسعه دانش بهيكشور مبناموجود يدانشگاهستم يدر سچه  آن
 نداشته ي در فراهم آمدن آن نقش موجودستميس  است كهيداتيتول ،يلي مقاطع تحصيتمام

 و ي علميهاتيشتر فعالين رو بياز ا  است؛يدات جهانيو به طور عمده مصرف كننده تول
 .است  موجوديهاهي نظرييآزمادوباره و يي،معطوف به بازآزماين حوزه علمي ايپژوهش

 ي نظريفاقد مبان  بوده،يديشتر تقليز بيد نيقات جديتحقو شهاج پژوهيب نتاين ترتيبد
 است كه ي نامناسبيهاكرديت برخاسته از روين وضعيارسند؛ ي به نظر ممحكم و استوار
كنند؛ نكته قابل ي اتخاذ ميشناس، و روشيشناس، معرفتيشناسيث هستيپژوهشگران از ح

قابل تامل است كه  .ورد با پژوهش استاله محور در برخكرد مسي ضرورت اتخاذ رو،تامل
، و ل دانش به سطح روشي غرب با تقلي علميها حوزهداتي تول موجود به مثابهيهاهينظر
، ي علميها م  آنها به همه عرصهيو تعمق ي تحقيهاروش از يدودعت ميل شدن به مطلوبيقا

نه حوزه متاسفا .اند هكرد لي تحميمعرفت در علوم انسان توسعه يهاحوزه  عمدهه خود را ب
آن  ددصمقاله در نيا. استن آفت در امان نبوده يز از ايدر جامعه ما ن ي علوم انسانيمعرفت
 در يپردازهي موانع ومشكالت نظريبررسه ببا تاكيد بر رويكرد مساله محور، كه  است

  .قلمرو علوم اجتماعي بپردازد
  

   پژوهشي نظريمبان
ن ي از اي؛آگاهمبتني هستندن ياديفرض بنشي پي،بر تعداديفيكو يكم ايهپژوهش

 يب بر مبنايترتني؛ بدت استيج پژوهش حائز اهمي نتايابي ارزيبررس يبرا، هافرض شيپ
 .رديگ يشكل م  پژوهشيمي پاراداي نوعپژوهشگران در هر دوره، يفرضهاشيمجموعه پ
است كه  ي اعتقادات اساس يام مشتمل بر مجموعهيپارادا هر ،)1994(نكلن و گوبا يبه نظر ل

 عمل او را يگاه فرد در آن و چگونگيا و جايت دني است كه ماهينيبك جهانيانگر ينما
د را درباره موضوعات ي از عقايامجموعه طور مشخصه م بيهر پارادا  .]12[كنديف ميتعر
  .يشناسروش.3 ،يشناسمعرفت.2 ،يشناسيهست.1  :رديگيمردر بريز

 ،تي درباره واقعيشناسيكه هست  گفتمي توانطور مشخص به بر اين اساس 
 كه ييهاكي درباره تكنيشناس، و روشت و پژوهشگرين واقعي درباره رابطه بيشناس معرفت

ن نكته را يد اي با.كنديدهد، بحث ميت مورد استفاده قرار مي واقعي بررسيپژوهشگر برا
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كند و يت مي را هدايشناسد معرفتي، مجموعه عقايشناسيد هستيافزود كه مجموعه عقا
  . دنكنيت مي را هدايشناس روش،دين مجموعه عقايا

  ]17 [ي شناسروش و يشناس،معرفتيشناسيث هستيازح شي پژوهيهاميپارادا سهيمقا .1نگاره

  ييگراواقع
]17] [18] [19[ 

  ييگراساخت
] 19[ 

  يه انتقادينظر
]19[ 

  ييگرااثبات
]15] [19[ 

  ميپارادا
 ضوعمو

 ؛ اســتيت، واقعــيــواقع
ــا بــ  ــاقص و  ه ام ــور ن ط
 . قابل فهم استياحتمال

به طور چندگانه    تهايواقع
ــ ــاخته مــ يو محل -ي س
 .شوند

ــواقع ــسب   ،تيـ ــر حـ بـ
ــا ارزش ــي سيهـــ ، ياســـ

ــ ــ،ياخالقــــ ، ي فرهنگــــ
ــصاد ــاياقت   ر آن شي و نظ
 .رديگيكل م

ــواقع ــ ت،ي  و يواقع
 .قابل فهم است

 يشناسيهست

ــنيع ــا:گــــراتيــ ج ي نتــ
 ، بــودهينــي عپــژوهش

ــد ــيتعـ ــو يل مـ و ؛ دنشـ
، يها به طوراحتمـال   افتهي

 فـرض   يدرست و واقعـ   
 .شونديم

ج ينتــــا :گــــراتيــــذهن
ــژوهش ذهنــ  ــوده،يپ   ب

 مـستمرا   هـا افتـه يج و   ينتا
ــق ــد  خلــ ــاز توليــ   و بــ

 .شوند يم

ج پژوهش  ينتا: ت گرا يذهن
ر يا تحـت تـاث    يـ  بوده   يذهن

 يعني ها قرار دارند ؛    ارزش
ج يتا ن ،ها ها و ارزش  تيذهن

-ير قــرار مــيرا تحــت تــاث
 .دهند

ــنيع ــا: گــراتي ج ينت
ــامال  ــژوهش كــ پــ

 و ي، واقعــــينــــيع
 فـــــرض يقـــــيحق
 .شوند يم

 يشناس معرفت

ــاروش ــاگون يهـ  گونـ
 و يرمطالعـــه مـــوردينظ

مــصاحبه مــورد اســتفاده 
ر يرنـد و تفـس    يگ يقرار م 

ج،بـــه طـــور كـــامال ينتا
 با استفاده   ي وگاه يفيك

ــ ــا  از روشياز برخ  يه
 .رديپذي انجام ميكم

 و  يكي هرمونت يهاروش
د يـ  مورد تاك  يكيالكتيد

ــق  ــوده، محق در نقــش ب
ــ ــده،  ي ــركت كنن ك ش

ــساسات  را كـــه در ياحـ
ــدن ــكل  ي پياي ــون ش رام
ق يـ  مـورد تحق   ،رديگ يم

 .دهديمقرار

ــاورهيهـــاروش  و يا محـ
ــد ــورد تاكيكيالكتي ــ م د ي

ك يـ بوده،  محقق درنقش   
روشنفكر دگرگون كننـده    

شـود كـه     يت ظاهر م  يواقع
ــع  يايـــر دنيـــي در تغيسـ

 . داردياجتماع

 يشيماي پ يهاروش
بــا ، يشگاهيــو آزما

ــتاك ــر  بررســي   يد ب
 و عمـدتا     ،هاهيفرض

ــتفاده  از    ــا اســـ بـــ
ــاروش ــيهـ  ي كمـ

ــورد تاك ــم ــرار ي د ق
  .رنديگيم

 يشناسروش
 متداول

وره دارند ؛ در واقع  هر پارادايم در دبرخور  نيزاي تاريخي صبغهازها اين پارادايمالبته  
  .]11[خاصي از تاريخ علم بشر حاكم بوده و مورد قبول افراد جامعه علمي بوده است

  
  پردازيعلل كاهش تمايل به نظريه

 يبند  دستهي متعدديهاتوان در گروهي را ميپردازهيل به نظري تماكاهشعلل و عوامل 
  :ن عوامل عبارتند ازين ايترمهم .كرد
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 از عوامل اشاره ياتوان به مجموعهيم يساختارانع در شمار مو - يموانع ساختار) الف
نكه ياول ا: اند بازدارنده داشتهيران نقشي در ايخ توسعه علوم انسانيكرد كه در طول تار

 دروس روش ي و محتوايمتون دانشگاه ر،يكه در چهل سال اخند  از آنيها حاك يبررس
 ي كشورهايها كتابي از برخيس غالبا ترجمه و اقتبا،راني در ايق در علوم اجتماعيتحق
  علوم يها در پژوهشي كميهان آثار بر روشيد اين تاكيشتريب ،نكهي دوم ا؛اند بودهيغرب
 يها خاصه در بخش روش ،هان روشي از ايرانيافت اغلب پژوهشگران اي است و دريانسان
نه بوده يزمن ي در اب  دانش غري، فاقد انسجام و گستردگي علوم انسانيها  پژوهشيفيك

 ايه ديدگاهاز گرفتهبردرغرب،معموالج ي رايعلوم انسانپژوهش  يها،روشنكهيسوم ا.است
 يها يژگي همه ودنتوان است كه نمي )ويستييپوزيت(گرايي حسي و نگرش تحصلي  تجربه
 الزم ييكارآ ازاجتماعين براي مطالعه علوم يرابناب د؛ن را مورد مطالعه قرار دهيآدم

 بر فهم همه يد مبتني باينه مسائل انسانيشناخت و پژوهش در زم در واقع،. ندستيبرخوردار ن
  درين ضرورت بازنگريبنابرا  انسانها باشد؛ي و رفتاريفكر، ي روانيها يژگيجانبه و

ژه يبو ،اجتماعي در حوزه علوم يفي و كي كميها پژوهشي و مبانيپردازهيفراگرد نظر
د مترصد كشف ي با اجتماعيپژوهشگران علومدر واقع  ؛ استيار جديبس ،تيريمد

شه در فرهنگ و دانش ي كه رييالگوها باشند؛علمي  يهاپژوهش براي دي جدييالگوها
س يران تدري ايهات در دانشگاهيري مددانشر كه يم قرن اخيدر ن .دن كشور داشته باشيبوم
 و يتارژه در علوم رفيق، بويچهل كتاب كوچك و بزرگ روش تحقش از يب، شود يم

ها تابن كي اي بر محتوايبا مرور  .انددهيبه چاپ رس) فيبه صورت ترجمه و تال (ياجتماع
 ي برداشت،آنها يشناسدگاه غالب روشيشود كه ديه مق، مالحظي روش تحقيهاو كالس

 فاقد اراده و ي كه براساس آن جهان هستيدگاهي د؛ استيستيويتيدگاه پوزينادرست از د
 يرفته شده، از جنبه هاي به علم پذيافزار و سختي مادي شده، صرفا نگاهروح انگاشتهيب

 آن غفلت ي و بومي فرهنگيهانهي و زمي و نظام مفهومي علم و مبانيافزار و نرميمعنو
 و انحصار مخرب را درهم ينگرين سطحيد اي بااجتماعيعلوم رسد كه ي به نظر م.شوديم

، با در نظر گرفتن خود يفي و كي كميهاا در پژوهش ري قابل اعتمادتريهاروششكسته، 
 معاصر، مدنظر ييگرا  و علمينه خردورزيا معناگرايهاشهي رر و تامل بي بوميها يژگيو

  . را برشمرديل اساسي، پنج دلتين وضعيل ايتحلد بتوان در يشا  .]21] [8[دنقرار ده
د كمتر مورد توجه ي جدماعياجتن دوره، علوم يل اي در اوابويژهر، ي اخهاي هدر ده .1

 تيري و توسعه مديزيرت برنامهي كه مسئولي از كسانيارياند و بس قرار گرفتهيجد
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 در يع علمي وسيهااند، خود فاقد تجربه پژوهشبرعهده داشتهدر سطح ملي  را دانش
 يها بهره كافن دانشيق پژوهش در اي دقيهاا از شناخت روشيها بوده، ن حوزهيا

ن ي از اياري بسيشه اصلير .اندافتهي نيقيها توفن حوزهيد علم در ايو در تولنداشته 
 درطي يقاتي تحقيهاساختار نظام عدم انعطاف پذيري د در يمسائل و مشكالت را با

  .]1[هاي گذشته جستجو كرد سال
 .ينش دانش بومي و آفري نوآوري تالش براي، به جاي نگري و جزميشيكهنه اند .2
 به آنچه از ي و اجتماعيق علوم رفتاري از استادان و مدرسان روش تحقياريبس ياكتفا. 3

 و يپردازهياز آنها به نظريو عدم احساس ن اندافتهيبان دريا اقتباس آثار غريترجمه 
د ي توليگران براي ديها مقاومت آنها در برابر تالشيها، و حتن حوزهي در اينوآور
 .دانش

، غالباً ي وآموزش عمومي كشور، در آموزش عالي پژوهشيادها از مسئوالن نهياريبس .4
 يهااند كه همان روش بودهي و مهندسي و فني پزشك،هيپاآموختگان علومدانش
 به ،ناقص يگاه ي متفاوت و حت يكرديرو را، غالباً با يستيويتي و پوزي تجربيپژوهش

   .]9[اندداده يتسر واجتماعي نيز يعلوم انسان
 در ي و نوآوريپردازهي نظر،اجتماعي علوم يز به پژوهشهاي امكانات ناچينتص سيتخص .5

كه  دهد ي ها نشان ميبررس . روبرو ساخته استي جديهاتينه را با محدودين زميا
در مقايسه با ساير كشورها  كشور يد ناخالص داخلي تولنسبت بهران ي ايپژوهشبودجه 

 .]2[ استبسيار ناچيز
، يپژوهان علوم انساندانش مورد استفاده يهاشود كه روشيده ميدجه، به ندرت يدر نت

 يپرداز هي نظري نو را برايطرحو  فراتر رفته،يتحصل وي تجربيهادگاهيداز ،تيريمد ژهيبو
 مستلزم آن ،اين وضعيت خارج شدن از .ندي ارائه نما،يفي و كي كميها  پژوهشحاصل از 

، ي، معرفت شناسيشناسيهستمتفاوت  ي مبانق با فلسفه وياست كه استادان روش تحق
ش را ي و بتوانند قلمرو مورد نظر خوآشنا باشندمورد نظر دانش ي ارزشي و مبانيشناسروش

  مسلط بوده،يفي و كي كميد پژوهشهاي جديهاد بر روشين باي آنها همچن.مشخص سازند
مسائل حل "سخ به  پاو در خود ي در حوزه تخصصي و نوآوريپردازهي اهتمام به نظربا

 .گردند معطوف ي و اجتماعيات انساني به بهبود الزامات ح، خودي در قلمرو علم"نشده
 در چند دهه  كشوري علوم انساني اكثر پژوهشهايدهند كه اشكال اساسيها نشان ميبررس 

 چندان بها يفي كيستند، به پژوهشهاي استوار ني محكمي نظري آن است كه بر مبان،رياخ
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 ي ارزشي و مبانيشناس   و معرفتيشناسي هستيا از مباني پويبياند ترك  و نتوانسته،هنددينم
ن ييف و تبي شناخت و توصيبرا، يفيق كي عمي را در پرتو پژوهشهايراني و اياسالم

 مثبت يها از جنبه، در كنار آنرند وي انسان به كار گي و رفتاري و فكري روانيها يژگيو
 در علوم ي حاصله را در روند توسعه دانش جهانيهاافتهيند و ي نما استفادهي كميها روش
 دانش ي تحصليادهايد از بني بايدر واقع پژوهشگران علوم انسان.  منعكس سازنديانسان
د و به نيز نماي فرانوگرا پرهيا و منطق رسانهي و معادالت اقتدار اجتماعي، عقل عرفيتجرب
 يت جوهريا ازعقالني پويو در برداشت ينوي خرد مرتو تا در پدنازي دست يتر  محكميمبان

 و دانش ي و تجربي حل مسئله، عقل ابزاريتفكر نقاد و خالق برا ، با اهتمام به و ارزشي
بنا بر آنچه  .نديز نماي با علم و دانش پرهينتيزو از برخورد  رندي را به كار گ بشريآفاق

 .]17] [7[ استپژوهشروند هدايتگر  يل اصياز مولفه ها ، و خالقي تفكر انتقادذكرشد،
 3500پرورش ساالنه   با وجودزيرا !ر كندييد تغيت موجود باينكه وضعياخالصه كالم  

ت يظرفهنوز  كشور، يها در دانشگاهي در علوم انساني تخصصيكارشناس ارشد و دكترا
ات ين فرضينابراب .ن استييار پاي بسد علم در كشوريو تولپردازي   نظريه،يدانش اندوزفعال 

  :م شدندين گونه تنظي بد، مرتبط با موانع ساختارياول تا چهارم پژوهش
 آن است كه ، كشوري در قلمرو علوم انسانيپردازهي از علل ضعف نظريكي: 1ه يفرض

  .شودي به دانش آموختگان آموزش داده نميپرداز هينظرشيوه 
 آن است كه ، كشوريلوم انسان در قلمرو عيپردازهي از علل ضعف نظريكي: 2ه يفرض
  .ستندين علوم ني ايها متناسب با ضرورتي علوم انسانيهاج در حوزهي رايهايشناسروش

 آن است كه ، كشوري در قلمرو علوم انسانيپردازهي از علل ضعف نظريكي: 3ه يفرض
  . استي و تجربيعيشتر متناسب با علوم طبي ب، علوميابيزبان ارز
 كشور، عدم تناسب ي در قلمرو علوم انسانيپردازهيعلل ضعف نظر از يكي: 4ه يفرض

  . استمجامع علمي ي واقعيازهاي با نيبانيالت پشتي و تسهيامكانات پژوهش
 ياندهي فزاور به ط،ي در جهان كنونمعرفت بشريعلم و شرفت يپ -يموانع كاربرد) ب

 يگاه.  دانش استيرد و كاربيادي بنيها در حوزهيپردازهيمستلزم توسعه روند نظر
ها هي برآنند كه نظريبرخاند و گانهي بي دو فضا،ه و عملي نظريشود كه فضايده ميشن

ز يچ چيبرآنند كه هگر يد يبرخ عملند؛ در حال كه ياي متفاوت با دنييايبه دنمتعلق 
فاصله ميان  كه سبب بروز ي از عوامليبرخ .]9[ستيه خوب نيك نظريتر از  يملع

  :اند، عبارتند ازدهي گردپردازي و اقدامظريه نهاي عرصه
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 حاكم بر يهاميپارادگاهي  -دي جديهامي به پارادي سنتيهاميگذار از سلطه پاراد .1
 تبديل  علمييها نظريهكاربردو سير توسعهم ي درخود به موانع ، علمفراگرد توليد

؛ از زشي اعتباري دارند ار واندي زمان زدهياهنظريه ، اي پارادايميهنظريه  .دشون مي
ديدگاهي است كه بر اساس اتخاذ  مستلزم نفي نگاه پارادايمي و ،توسعه نظريه اين رو
 ي زمان.]5[پردازي باشدهاي علمي و نظريهمحور تالش حل مساله و حقيقت جويي، آن،

هايي  زاري دورهرگب ،از اين رو ؛مي دهد رخ ي انقالب علمي نوع،فتدي بين اتفاقيكه چن
 ، استادان شخصي و ضمنيهايهاي پارادايمي از ديدگاهپيراستن ديدگاهاي بر

  .]5[رسدبسيار مفيد و اثربخش به نظر مي مديران و ،دانشجويان
متخصصان و كارشناسان  به برخي از  - هابا واقعيتها ناتواني در اصالح و انطباق نظريه. 2

هاي عملي  واقعيتها و تجربهاًصرفمعتقدند كه  ،هاي نظري بي اعتمادي به ديدگاهعلت
 مشكل اصلي اين گروه،؛ غيرواقعي و غير قابل اعتمادند ها نظريه ارزش كاربرد داشته،

مديريت در  ، براي مثالهاي واقعي است؛ضعف در انطباق داللت نظريه با وضعيت
 نياز؛ بنابراين  متفاوت استييها متفاوت در وضعيتي مستلزم برخورد با افراد،عمل

توسعه از اين رو . حتي از ساير علوم انساني بيشتر است ،هاي نظريبه بينشمديران 
پژوهشگران علم مد نظر   بايد به مثابه يك اصل اساسي،،مديريتي خوب هاينظريه

 . قرار گيردمديريت 
 ، و مديران در تلفيق نظريه با عملناتواني پژوهشگران -تكيه بر فهم شهودي و باطني .3

شود و  ميمديريتي د جوي متزلزل و نامطمئن براي فعاليت ها و اقدامات باعث ايجا
اقدام بر اساس تجربه يا كند و ترويج مينوعي اعتماد به فهم شهودي و باطني را 

چنين كه  بديهي است ؛كندتشخيص فردي را جايگزين اقدام بر اساس نظريه مي
شك نيست كه  .دهدع قرار ميتحت الشعارا  تحليل و پژوهش به افرادتمايل  ،روندي
 .]5[ابزاري براي عمل است و بايد از قابليت كاربرد برخوردار باشد، نظريه

 به شكل زير  مرتبط با موانع كاربردي پنجم تا هفتم پژوهشات فرضي،از اين رو
  :اندشدهبندي صورت

ي از ررداعدم برخو ،پردازي در قلمرو علوم انسانييكي از علل ضعف نظريه. 5فرضيه 
   . از سوي صنايع و نهادهاي اجتماعي استكافي حمايت 

گان  عدم توجه خبر پردازي در قلمرو علوم انساني، يكي از علل ضعف نظريه.6فرضيه 
  .يافته به آن استبه ضرورت اهتمام نظام
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 موجود يهاهيكه نظرند شه آني به طور عمده در اند، خبرگان و متخصصان امر.7هيفرض
  . ندارنديپردازهي به نظرياند و عالقهينما يكاربرد را

 از ، متخصصي انسانيروي پرورش ني براي علميگذارهيسرما - يزشيموانع انگ) ج
 حاصل  و بازده فزاينده است كه حد منافعي اقتصاديذارگهين انواع سرمايجمله ارزشمندتر

ي و بروز يك گذاري آموزشگاهي اندكي سرمايه ؛ ]4[ستي نيريگاز آن قابل اندازه
ها را متحول نمايد و  ممكن است زندگي انسان،حادثه علمي يا يك ابتكار در قلمرو دانش

 و تالش  كارمتينكه قياز ا. هاي صرف شده را به جامعه بازگرداندچندين برابر هزينه
  كليهزينه لي است وي صنعتيمت متناظر در كشور هايران كمتر از قيگر در اپژوهش علمي

 شود يجه حاصل مين نتيا ، استي صنعتيكشور هاآن   با هزينه متناظر،راني ا درپژوهش
ن وضع ين تفاوت بيا .دشو ي تلف ميپژوهشبودجه در بسياري از موارد،  كه در كشور ما،

حسوب  مراني در اپژوهش ي برايديتهد، ي صنعتيكشورهاران ويگران در اپژوهش
افزايش درآمد  با  البته.خبگان استمهاجرت نده يپدشده،گويا يكي از داليل اصلي 

گران تا حد درآمد معمول كشورهاي صنعتي  و جديت درتمركز زدايي از مديريت پژوهش
هاي   افراد يا گروهفعاليتهاي علمياي متناسب با  توان بودجه  كشور، ميپژوهشيهاي  برنامه

 يلمكار عزه ي كه موجب كاهش انگيعمده عوامل. ]2[ را به آنها اختصاص دادپژوهشي
  :ل فهرست كرديتوان به شرح ذيشوند را ميم
ع يي و تض،ديپژوهشگران، متفكران و اسات  باي و موضعيك، موردي بوروكراتيبرخوردها .1

رش يش دغدغه امرار معاش، پژوهشگران را به پذيافزا.  آنهاي و پژوهشيتوان علم
 يها بودجهي پي در پميدهد و به موجب تقسي و روزمره سوق مي سطحيكارها
 و منابع مالي تخصيصي به دهدي را كاهش مييربناي زي طرحهاي، امكان اجرايپژوهش

 .سازدي مستهلك م،نهي و كم هزيمقطع  ي در قالب برنامه هاپژوهش را
 متمايل به كارهاي ن و پژوهشگراني نسبت به استادان، متفكري مهري و بيكم توجه .2

 آنها را ياشود ي م افزايش مهاجرت نخبگانمنجر بهه و توسعه شرايطي ك؛ علمي بنيادين
آحاد  ريپژوهشگران با سا ش ارتباطيافزاالبته  .دهديها سوق مر حرفهي سايبه سو
  آنها شده، وي اجتماعيوندهاي پتحكيمموجب ، ي جمعيهاق رسانهي از طربويژه ،جامعه
د ين مخاطب و احساس مفرا داشتيز. ديافزا ي مي و پژوهشي علميهاتيزه فعاليبر انگ
 و اين مهم به شدت تحت ]4[است  دانشمندانيهازانندهين انگيتراز جمله مهم ،بودن
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ه ي فرضن مديريت دانش كشور قرار مي گيرد؛ از اين رو كالهاي اريذتاثير سياستگ
  :م شدين شكل تنظيبد، مرتبط با عوامل انگيزشيهشتم پژوهش

 آن است كه ،ي در قلمرو علوم انسانيدازپرهي از علل ضعف نظريكي. 8ه يفرض
  . قرار ندارنديت مناسبي در وضعي مراجع و مراكز پژوهشيزشي انگياه يمش خط
ها به ش دانشگاهين عوامل اثرگذار بر گرايتر از مهميكي -ياسي و سيموانع فرهنگ) د
حداقل  يادي بني پژوهشيهاتياصوالً فعال .]16[جامعه است ياسي سي، فضايپردازهينظر

 پژوهش ي بازده،هيرا در مراحل اوليز. ن استي سنگيگذارهيازمند سرمايه، نيدر مراحل اول
ن كننده خواهد ييار تعيبس، ياسي سيت دولت و نهادهاين رو حماياز ا. ز استيار ناچيبس
داشته باشد و به زعم  دربرزي نيياركردهاكژت ممكن است كين حماي هميول. بود

 و ي قدرت اقتصاديهال به جناحيدار و متماعلم را جهت ،يورت فرانكفيهاستيماركس
 يطي به محيپردازان علوم اجتماعهي، نظري ماليهاتينظر از حماصرف   ! رشد دهد،ياسيس
فرصت   حكومتهاتيقابل تامل است كه عدم حما. از دارندي خود نيها هي آزمون نظريبرا

ن ي است كه در ايهيبد. دينمايم سلب يانسانه را از دانشمندان علوم ي و آزمون نظريبررس
 وضع يپردازهيل پژوهش و نظري جهت تسهين و مقررات ضروري قوانصورت ممكن است

ران يتعهد مدنكه يضمن ا ؛شوند ا در صورت وضع، در مرحله اجرا با مشكل مواجهينشوند 
-هي نظرتوسعهموثر بر ن عوامل يتر از مهميكي ،وضع موجود اصالح يپژوهش براارشد به 
و  ر مقاومندييدر برابر تغ معموالً ي دولتيهارا سازمانيز ؛است ي در علوم اجتماعيپرداز
ها و ران ارشد سازمانيمد  .شوند يعين مقاومت طبيكاهش اموجب   تواننديران آنها ميمد

 ي علميهال با توسعه پژوهشي ممكن است به چند دلي مقامات ارشد دولتيبه طور كل
  :  مخالف باشنديسانعلوم ان

ر در ساختار قدرت يي ممكن است به ضرورت تغي در علوم انسانيپردازهيتوسعه نظر .1
 از ين روند، بخشيدهند در اي كه احتمال ميرانين آن دسته از مديختم شود؛ بنابرا

 .ندينماي مخالفت ميكردين روي، با توسعه چن خواهند دادقدرت خود را از دست
ت و ياهم ، مزايا،منافع اصوالً از آنها. ستندي نيي افراد قابل و توانايران دولتي ازمدياريبس .2

 ينگران بوده، اطالعي ب در علوم انسانييپردازهينظر و  يعلم  پژوهش   ضرورت توسعه
 .]10] [1[نداشته باشندآن  به توسعه يليشود كه تمايده ناشناخته باعث مين پديآنها از ا

  :ه استم شدين صورت تنظي بد مرتبط با عوامل فرهنگيم پژوهشه نهين فرضيبنابرا
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 آن است كه يقلمرو علوم انسان  دريپردازهي از علل ضعف نظريكي: 9ه يفرض
و الزامات آن  ي كمتر به توسعه علوم انسان، دانش درباره ي عمومياهيگذار يمش خطدر

  .شوديتوجه م
 

  روش پژوهش
ها   دادهيث نحوه گردآوري و از حي كاربردي پژوهش، هدف آننظرپژوهش حاضر از 

  .ديآ ي به شمار م و پيمايشييداني، از شاخه مطالعات ميفي توصيپژوهش
  

  جامعه و نمونه آماري 
 دانشگاه ياسيوعلوم سي،، روانشناسيتري مديدگروههاياسات  هيكل رندهي دربرگيجامعه آمار
بر اساس فرمول  ياندازه نمونه آمار ،)106(يباتوجه به تعداد جامعه آمار . استتهران بوده

 از روش د كهيگردقرر م نفر برآورد شد و 60حدود ، از جامعه محدوديريگ نمونه
   .شوداستفاده  متناسب يا طبقه ي تصادفيريگ نمونه

   بر اساس اطالعات وزارت  دانشگاه  تهران يات علمي هيآمار اعضا.2نگاره 
  1386 در سال تحقيقات و فناوريعلوم

  
   روايي و پايايي آن؛ابزار سنجش
 يها از مجموعه پرسشنامه. پرسشنامه استفاده شدابزار پژوهش،از يهاداده يآوربه منظورگرد

در  ه، پرسشنامه كامل بود55، كه از ميان آنهادت داده شد پرسشنامه عو60ع شده،يتوز
 6 سوال بودكه17مركب از  پرسشنامه.تند مورد استفاده قرار گرفييل نهايتحل

 سوال آن 3،ي فرهنگيرهايآن مربوط به متغ  سوال3،ي ساختاريرهايمتغ به مربوط آن سوال
ها در   ناظر بر كاربرد نظريهيرهاي سوال آن مربوط به متغ5، و يزشي انگيرهايمربوط به متغ

.  استفاده شديان مقطع دكتري از آراء دانشجو، سواالتييبه منظور آزمون روا  .بودندعمل 
ن يعمل آمد و بده  در پرسشنامه بياد شده، اصالحاتين مرحله با كسب آراء افراد يدر ا
. سنجديا مران رگصه مورد نظر پژوهشي همان خص،نان حاصل شد كه پرسشنامهيب اطميترت

  جمع كل  علوم سياسي  روانشناسي  مديريت  ه تحصيليرشت

  106  43  20  43  تعداد اعضاي هر طبقه

  60  24  12  24  اندازه  نمونه انتخاب شده

www.ipwna.ir



  در قلمرو علوم اجتماعيپردازي هيبررسي موانع نظر

 

57

ت اعتماد ابزار پژوهش يدرصد بود كه از قابل72اس، حدود ي كرونباخ كل مقيب آلفايضر
و  دمن،يفر ،ياها از آزمون دوجملههيبه منظور آزمون فرضن يهمچن .ت داشتيحكا

  . استفاده شد سيكروسكال وال
  

  افته ها يل يه و تحليتجز
  . دهدي را نشان مهاهيج حاصل از آزمون فرضي نتا،3 شماره رهنگا

  هاهي فرضي آمارلي تحلجينتا .3نگا ره 
 نتيجه آزمون ميزان خطا  عدد معناداري  مستقلهاي متغيرموانع در قالب  فرضيه

 .شود رد ميH0فرض  01/0 000/0 پردازيشيوه نظريه 1
 .شود رد ميH0فرض  01/0 005/0 روش شناسي 2

 .شود رد ميH0فرض  01/0 000/0 فني بودن زبان علوم انساني 3

 .شود رد ميH0فرض  01/0 01/0 امكانات پژوهشي و تسهيالت پشتيباني 4
عدم كفايت حمايت و صنايع نهادهاي  5

 اجتماعي
 .شود رد ميH0فرض  01/0 01/0

 .شود رد ميH0فرض  01/0 000/0 عدم توجه خبرگان 6

 . شود رد ميH0فرض  01/0 000/0 عدم عالقه به نظريه پردازي 7

 .شود رد ميH0فرض  01/0 000/0 هاي انگيزشي نامناسبمشيخط 8
 .شود رد ميH0فرض  01/0 247/0 هامشيعدم تناسب خط 9

  
  ه اول يضفرنتايج آزمون 
، ي در قلمرو علوم انسانيپردازهي از علل ضعف نظريكي -)فرضيه پژوهشي(فرض مقابل

  . ختگان استآمو به دانشيپردازهيوه نظريعدم آموزش ش
 و تاييد كوچكتر بودن عدد معناداري از سطح خطا درنظر گرفته شده، فرض صفر ردبا 

 با به دانش آموختگان يپردازهيوه نظري عدم آموزش شمشخص گرديد كه، فرض مقابل
توان اظهار نمود كه ي مق،يج تحقي و بر اساس نتامرتبط است يپردازهيد كاهنده نظررش

  .م بودي خواهيپردازهينظرو رشد روند ، شاهد توسعه بهتردرصورت آموزش 
  ه دوميفرض نتايج آزمون

، ي در قلمرو علوم انسانيپردازهي از علل ضعف نظريكي ):فرضيه پژوهشي(مقابل فرض
  .است يها و الزامات علوم انسانيژگيبا و ،جي رايهايشناسروش عدم تناسب
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 رفتهي پذيزان خطاي كوچكتر از مداري معناعدددهد كه مقدار ي نشان ميج آمارينتا
 بر نامناسب بودن ي مبنمقابل رد شده و فرض صفرن فرض يشده است، بنابرا

  .شوديد ميي تاي علوم انسانيهاج در حوزهي رايها يشناس روش
  ه سوميفرض نتايج آزمون

 ي فن،ي در قلمرو علوم انسانيپردازهي از علل ضعف نظريكي :)فرضيه پژوهشي( مقابلفرض
  . علوم استيابيج در ارزين علم و عدم تناسب آن با زبان رايبودن زبان ا

 يخطازان يم كوچكترازر عدد معناداري دهد كه مقدا ي نشان م3نگاره در يج آمارينتا
 يهاوهيش بر عدم تناسب ي مبنمقابل رد شده و فرض صفرن فرض يشده است ؛ بنابرا رفتهيپذ
  .شوديد ميي تاي انسانعلوم با علومر يسا يابيج ارزيرا

   ه چهارميفرض نتايج آزمون
، ي در قلمرو علوم انسانيپردازهي از علل ضعف نظريكي :)فرضيه پژوهشي( مقابلفرض

  . آنان استي واقعيازهاي با نيبانيالت پشتي و تسهيعدم تناسب امكانات پژوهش
 يزان خطاياز م كوچكتر عددمعناداريدهد كه مقدار ي نشان م3 نگاره در يج آمارينتا

 بر عدم تناسب امكانات يمبنمقابل  رد شده و فرض صفرن فرض يشده است ؛ بنابرا رفتهيپذ
  . شوديد ميي خبرگان تاي واقعيازهاي با نيبانيالت پشتي و تسهيپژوهش

  ه پنجميفرض نتايج آزمون
، عدم ي در قلمرو علوم انسانيپردازهي از علل ضعف نظريكي :)پژوهشي(مقابل فرض
  . استي اجتماعيع و نهادهايت صنايت حمايكفا

رفته ي پذيزان خطاي كوچكتر از معدد معناداريدهند كه مقداري نشان ميج آمارينتا
ع و يت صنايت حماي بر عدم كفاي مبنمقابلرد شده و فرض صفر ن فرض يشده است؛ بنابرا

  .شوديد ميي تأي اجتماعينهادها
  ه ششميفرض نتايج آزمون

، عدم توجه ي در قلمرو علوم انسانيپردازهي از علل ضعف نظريكي): پژوهشي(  مقابلفرض
  .افته به آن استيخبرگان به ضرورت اهتمام نظام

رفته ي پذيزان خطايكوچكتر از م عددمعناداريد كه مقدار ندهي نشان ميج آمارينتا
 به  بر عدم توجه خبرگاني مبنمقابل رد شده و فرض صفرن فرض يشده است؛ بنابرا

  .شوديد ميي تايپردازهينظربه افته يضرورت اهتمام نظام
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  ه هفتميفرض نتايج آزمون
هاي  خبرگان و متخصصان امر فقط در انديشه آن هستند كه نظريه:)پژوهشي(مقابل  فرض

  .پردازي ندارنداي به نظريهموجود را كاربردي نمايند و عالقه
رفته ي پذيزان خطاي كوچكتر از ممعناداريعدد  د كه مقدارندهي نشان ميج آمارينتا 

  بر عدم عالقه خبرگان بهي مبن مقابلرد شده و فرضصفر ن فرض يشده است؛ بنابرا
  .شوديد ميي تايپرداز هينظر

  ه هشتميفرض نتايج آزمون
 آن است ي در قلمرو علوم انسانيپردازهينظر  از علل ضعفيكي :)پژوهشي(مقابل  فرض
  . قرار ندارنديت مناسبيدر وضع ت دانش،يريبر روند مد حاكم يشزي انگيهااستيكه س
رفته ي پذيزان خطايكوچكتر از معدد معناداري د كه مقدارندهي نشان ميج آمارينتا

 يهااستيمناسب بودن س بر ناي مبنمقابل رد شده و فرض صفررض فن يشده است؛ بنابرا
  .شود يمد  يي تايت دانش در علوم انسانيري بر روند مد حاكميزشيانگ

  ه نهميفرض نتايج آزمون
 آن است ي در قلمرو علوم انسانيپردازهي از علل ضعف نظريكي ):پژوهشي(مقابل  فرض

 توجه يسانت دانش، كمتر به توسعه علوم انيري در حوزه مدي دولتيهايگذاريمشدر خط
   .شوديم

 يزان خطاي كوچكتر از مريعدد معناداد كه مقدار ندهينشان م) 3 رهنگا( يج آمارينتا 
 ي كاف بر عدم توجهي مبنمقابلو فرض  رد شده صفرن فرض يرفته شده است؛ بنابرايپذ

به همچنين  .شوديد ميي تايت دانش در قلمرو علوم انسانيري به مديدولتان گذار يمش خط
يه دمن استفاده شد و فرضياز آزمون فرز ين يپردازهي موانع توسعه نظريبندمنظور رتبه

  :پژوهشي آن به صورت زير تنظيم شده است
 در يپردازهيروند نظر انواع موانع برر ي تاثتيت و اهمي اولو:)پژوهشي(مقابل  فرض

  .ستيكسان ني يقلمرو علوم انسان
ن ي است؛ بنابراسطح خطاي مورد نظركمتر از اداري  عدد معن،Spss يبا توجه به خروج 

 تيت و اهميتوان گفت كه اولوين ميبنابرا ؛شوديمصفر  رد و فرض مقابل تاييد فرض 
  وستيكسان نيدگاه خبرگان ي، از دي در قلمرو علوم انسانيپردازهيموانع توسعه نظرانواع 

ن يباالترش داراي زيدگاه خبرگان، انگياز دبر اساس جدول ميانگين رتبه ها، 
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قرار ) 1.3(كاربرد و)2.82(، فرهنگ)3.68(و بعد از آن به ترتيب آموزش )4.36(تياولو
  .دارد

 درباره موانع توسعه يلي گوناگون تحصيها خبرگان رشتهيهادگاهيسه ديبه منظور مقا
يه س استفاده شد و فرضيآزمون كروسكال وال از،ي در قلمرو علوم انسانيپردازهينظر

  :م شدندير تنظي به صورت زپژوهشي آن
 درباره موانع گوناگون يهارشته خبرگان يهادگاهيان دي م:) پژوهشي( مقابلفرض 

 . وجود دارديداري تفاوت معن،ي در قلمرو علوم انسانيپردازهينظر توسعه
 خطاي مورد نظراز سطح  ر بزرگت، آزمونيداريعدد معننتايج اين آزمون نشان داد كه 

  .شوديم رد  ض صفر تاييد و فرض مقابلفر يعني ؛است
 

   يريگجهيبحث و نت
 موجب شده است كه در اكثر ي در قلمرو علوم انسان به پژوهشكرد نادرست يرو

 زيرا در ؛د شوندي تولي و ساختگيارقام جعلاعداد و طور مستمر  هب ،ي علميها پژوهش
ر ي نظيل آماري تحليها بر روش، پژوهشي نظريد بر مباني تأكي به جا،شرايط موجود

 بديهي است كه .شوديد مي، تاكآماريل يه و تحليشرفته تجزي پفنونر و يل مسيمدل تحل
د علم به منظور حل مسائل جامعه يتول" يبا رسالت دانشگاه برا ، هدفيين جابجايا

 و توسعه اهداف ي مناسب آموزشيهارساختيبدون توسعه ز   . داردي ناسازگار"يانسان
ن ين ضرورت دارد كه ايدوار بود؛ بنابراي اميه پردازيتوان به توسعه نظريآن، نم

 كشور، ياهداف توسعه علم با همسو  توسعه آنها،ي شوند و براييها شناسارساختيز
 ياگونه  بهي كه ساختارنظام آموزششوديشنهاد مين رو پي و اقدام شود؛ از ايزيربرنامه
ج يبر توسعه و ترو) الف: ر را انجام دهدي زي گردد كه قادر باشد كاركردهايطراح
 ي فلسفيمبانتحكيم شتر بر يهر چه ب)د؛ بيد نماي تاك پژوهشيفي و كيد كمي جديروشها

؛ و  ورزدماهتما ي علوم انساني نظري مبانتوسعه در ينيب ل به واقعيتمان يهمچن  و،ي عقالنو
  ويپردازهي توسعه نظر، بر ضرورتيدي تقليكرد سنتي و رويشي جزم انديبه جا) ج

 و يه و اخالق جستجوگريروحد ي بانكهيضمن ا .ديد نماي تاكينش علميآفر جسارت در
از  ؛ج شودي كشور ترو جامعه علميحاكم بر در فرهنگ ،يطرح مسئله، به مثابه منش علم

آگاهانه در فراگرد پژوهش اجتناب شود؛ و ضعف ا ناي آگاهانه ي ارزشيهايريسوگ
 برطرف گردد و نسبت به ،ي و اجتماعيژه در قلمرو علوم انساني در پژوهش، بوييگرا واقع
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ان يدرم اسوه  دانشمندانورفتار هاج نگرشيترو يبرا،ي علميهاتي از شخصيلگوپردازا
 اشاعه ضرورت)الف: شودي مديل تاكيبر موارد ذن رو ي؛از اگردداهتمام ،پژوهشگران

 توسط ي بومي و توسعه فناوري علميهاينيفرآن نقشيي، با تبيفرهنگ خود باور
ه يت و اشاعه روحيتقو) خارج از كشور؛ بنظران و دانشمندان، در داخل و  صاحب

ه يروحت يتقو در پژوهش و ي ارزشي طرفياشاعه ب) ؛ جي در مراكز علميجستجوگر
 در قلمرو علوم يپردازهي از موانع مهم توسعه نظريكي ژه با تامل بر آنكه ؛ بويييگراواقع
  نيزري زيارهان راهكي كشور است؛ بنابراي فرهنگ نامناسب حاكم بر محافل علم،يانسان

  : رنديگيد قرار ميمورد تاك
   ؛ح آنهاين صرييد بر ضرورت تبيز تاكين مسائل و ني انتخاب و تدويد بر آزاديتاك) الف
شه و دانشمندان علوم ي پژوهشگران و صاحبان اندي و اجتماعياسيت سين امنيتام) ب

  ؛يانسان
دات و يصرف صرف تولز از مي، و پرهيد علم و فناوري توليتوجه به فراگردها) ج

 در يشكن و بتيه خودباوريج روحيترو)  دو؛ ر كشورهاي ساي علميهااندوخته
  .ي علميهاهيح نظريد بر ضرورت نقد مستمر و صريو تاك ، و انديشهدانش يهاحوزه

  
  منابع 
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