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سياست علم و فنّاوري

تحليلي بر موانع توليد دانش در حوزة علوم انساني:
رهنمودهايي براي ارتقاي كيفيت ظرفيت سياست ملي علم ايران
دكتر حسن داناييفرد
دانشيار گروه مديريت ،دانشكدة مديريت و اقتصاد ،دانشگاه تربيت مدرس ،ايران

چكيده
اهميت نقش علوم انساني در تحقق چشمانداز بيست سالة كشور بر صاحبنظران علم و فنّاوري پوشيده نيست .بي ترديد ارتقاي توليدات اين حوزة از دانش ميتواند
مسير پيشرفت عالمانة كشور را به سمت اهداف عالي نظام سياسي هموار سازد .اما خلق اين نوع دانش در كشور دچار نوعي كندي است و از كاربرد آن نيز چندان
رضايتي وجود ندارد .در مقالة حاضر تالش مي شود تا پاسخي براي اين پرسش فراهم آيد كه موانع ذاتي و عرضي توليد در حوزة علوم انساني در ايران چيست ،و نيز
رهنمودهايي براي سياست علم و فنّاوري كشور عرضه ميشود.
كليدواژهها :توليد دانش علوم انساني و اجتماعي ،ظرفيت سياست علم ،موانع ذاتي ،هرمونتيک دوگانه

 - 1مقدمه



علوم انساني» ،به بررسي «موانع ذاتي و عرضي توليد» در اين
حوزة ميپردازيم.

در سند چشمانداز هر كشوري نقش برجستهاي به حوزة علوم انساني در
ارتقاي زندگي ملي آن كشور داده شده است .ديرينگي اين حوزة به
قدمت حضور آدمي بر روي كرة خاكي است .تمدن افزون بر  0022سالة

 - 2چيستي نظريه

ايران نيز تجلي پيشينة اين حوزة از دانش بشري است .در سالهاي اخير

تقريباً به تعداد كساني كه در باب نظريه سخن گفتهاند ،از نظريه

به علت استقبال بخش هاي مختلف جامعه تقاضا براي تحصيل در اين

تعريف وجود دارد .براي مثال ،ري نولدز  1نظريه را «مجموعهاي از

عرصه افزايش يافته است و شماري از دانشگاهها به گسترش دورة

قوانين ،تعاريف ،اگزيومها ،قضايا ،و توصيفها از فرايندهاي علّي

تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) در حوزة يادشده روي

ميداند»[ .]1دوبين

نظريه را «مجموعهاي از روابط علّي بين

آوردهاند؛ چنانكه امروزه تعداد بسياري از دانشگاههاي سراسر كشور در

پديدهها (متغيرها) ميداند»[ .]0جويا و پيتر نظريه را «توصيف،

حال برگزاري اين دورهها هستند .با اين همة ميزان توليد دانش در شاخة

تبيين و بازنمايي يک پديدة مشاهدهشده يا تجربهشده» ميدانند[]8

علوم انساني كند است و در مقايسه با حوزة علوم تجربي و طبيعي،

و صاحب نظران ديگر [ ،]9 ،1 ،7 ،6 ،0 ،4تعاريف مشابهي بهدست

0

8

توليدات آن چندان چشمگير نيست براين اساس ،مقالة حاضر درصدد

دادهاند .پدرسن مدعي است يكي از داليل وجود ابهام در مورد

است تا به پرسش زير از منظري تحليلي  -انتقادي پاسخ دهد:

نظريه ،متعدد بودن تعاريف نظريه است ،از اين رو ،در مقالة خود

 چرا توليد دانش علوم انساني در ايران به كندي صورت ميگيرد؟1. Reynolds

افزون براين ،پس از بررسي چگونگي «توليد دانش در حوزة

0. Gioia & Pitre
8. Pedersen

نويسنده عهدهدار مكاتباتhdanaee@modares.ac.ir :
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تالش كرده است تا اجراي اصلي نظريه را احصا كند[ .]12وي

بزرگ حاصل كاربرد شيوة علمي دقيق منطقي و عقاليي نيست.

تعاريف مختلف نظريه را بررسي كرده و با انجام تحليل محتوا

بنابراين ،توليدات دانشي مديريت ميتواند از انواع گونهشناسيها

چهار عنصر تعريفي نظريه ،يعني ساختار منطقي ،كارويژهها ،عناصر

گرفته تا نظريه هاي خرد ،متوسط و كالن را دربرگيرد .توليد دانش

و رابطة نظريه با پژوهش را تعيين كرده است .كول كوايت  1نيز در

مديريتي ،به اين چارچوبها ،نظريهها و مدلها اشاره دارد[.]14

مقالهاي روندهاي تدوين نظريه و آزمون نظريه را بين سالهاي
 0227- 1968در آكادمي مجله مديريت  0بررسي كرده است[ ]11كه

 - 3چگونگي توليد دانش در علوم انساني

سودمند به نظر ميآيد.

كساني كه در حوزة علوم انساني سررشتهاي دارند ،ميدانند كه «توليد

بنابراين ،تعاريف بسياري از مفهوم نظريه وجود دارد .در اين

دانش علمي  -دانشگاهي»  8فعاليتي اجتماعي است .به گفتة صاحب -

ميان ،مؤلف ،نگاه مينتزبرگ به نظريه را مفيد ميداند[ .]10وي

نظران [ ]16 ،10توليد دانش (چه در علوم طبيعي و چه در علوم

مدعي است كه به تعريف نظريه نـميانديشد ،ولي مـدام آن را

اجتماعي) بر دو محور زير استوار است:

مـيسازد .از نگاه او ،نظريه يک طيف است كه ميتواند توصيفها،

-1

تبيينها و تحليل هاي مختلف با درجات مختلف را در خود جاي

كار :به اعتقاد مؤلف ،كار در نگاه اين دو صاحب نظر به

معناي درگيري با موضوع در دست مطالعه است يا اشعار به تحول

دهد .به گفتة مينتزبرگ ،پنج الگوي كا رساز وي مملو از نظريههايي

در ماده اي (در علوم طبيعي) يا رفتار و نمادي (در علوم انساني و

است كه تالش كرده چنان ساخته و پرداخته كند كه خواننده آن را

اجتماعي) بنا به اهداف انسان هاي پژوهشگر درگير در پژوهش دارد.

به مثابة راهنماي عمل خود مفيد بداند .گونهشناسي او از انواع

به عبارت ديگر ،پژوهشگر يا نظريهپرداز بايد رفتاري از ماده يا پديدة

ساختار ،يعني ساختار ماشيني ،ادهوكراسي ... ،نوعي نظرية ساختار

اجتماعي ببيند ،فهم كند ،حس كند تا آن را به نظم درآورد .براي

است ،ولي وي آن را با تخيل نظاممند خود ساخته است .از اين رو،

اين كه موضوع مورد مطالعه خود را به پژوهشگر نشان دهد ،بايد با

اذعان ميكند اين كتاب  622صفحهاي با حک و اصالح فراوان به

آن درگير شود (به زبان عاميانه بايد سر به سر سوژه بگذارد) .در

 822صفحه كاهش يافته است .با پذيرفتن اين نگاه ،مؤلف اين

قاموس پژوهش اين سر به سر گذاشتن با سوژه اشاره به شكلهاي

مقاله نظريه را چنين تعريف ميكند:

مختلف مداخلة پژوهشي دارد .هدف از اين كار ،آشكار كردن

نظريه يک يا چند گزارة فرضيهاي است كه موقتاً رفتار يک

تحوالت دروني يا تغييرات بروني در رفتار عيني (طبيعي) و ذهني

پديده را با زنمايي ،توصيف ،تحليل و تبيين ميكند.

پديده (اجتماعي) است .پژوهشگر براي درگير شدن با موضوع به

اين تعريف نظريه را هميشه فرضيهاي ميداند ،زيرا ابطالپذير

جعبة ابزاري مجهز است كه شايد بتوان آن را در شكل زير نشان داد

است .تا زماني ميماند كه نظرية ديگري نيامده است.

كه نويسنده با اقتباس استعاره پياز فرايند پژوهش [ ]17در قالب

حقيقت گويي در علم بي معناست .از اين رو ،پوپر بر يک اصل

چندين اليه ،اين ابزار را ترسيم كرده است (شكل .) 1

اساسي تأكيد ميورزد و آن چشمپوشي از ادعاي حقيقتگويي

بنابراين ،پژوهشگر براي اينكه پديدة مورد مطالعه را وادارد كه از

علم است [ .]18بنابراين ،مؤلف معتقد است نظريه همواره فرضيه

خود رفتاري نشان دهد ،به اين پياز فرايند پژوهش متوسل مي شود .اما

است .نكتة دوم آن كه نظريه بازنمايي از پديده است و نه عين

تنها مجهز بودن به اين ابزار نمي تواند توليد دانش را ارتقا دهد و كاربرد

پديده .توصيف و تبيين نظريه ،موقتي است .نكتة سوم آنكه اين

آن را تضمين كند .بر اين اساس  ،به محور دومي نيز نياز هست.

تعريف ،نظريههاي حاصل از پژوهشهاي كمي و همين طور كيفي
و تركيبي را برميتاباند .اين تعريف هم نظريه در سنت خاص
اثبات گراها را در بردارد و هم حالتي هنجار دارد كه از
گونهشناسي هايي عادي گرفته تا چارچوبها و نظريههاي كالن را
دربرمي گيرد .به گفتة ايسترباي و همكاران ،پيشرفتهاي علمي

1. Cloquity

8. Academic

0. Academy of Management Journal
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شكل  )1پياز فرايند پژوهش []11

تعامل ارتباطي :حوزة علماالجتماع (به معناي رشتهاي

با اين اوصاف ،براي توليد دانش ع لمي هر دو محور كار و تعامل

علمي كه مديريت يكي از شاخه هاي آن است) متشكل از محافل

ارتباطي ضرورياند و فروكاستن يكي به سود ديگري روا نيست .بر اين

علمي متعددي است .پارادايمها و جهانبينيها مرزهاي جداييكنندة

اساس ،توليد دانش تالشي است گروهي كه در گذر زمان شكل

محاف ل هستند .پژوهشگر بايد دانش خود را در محافل علمي عرضه

مي گيرد .پژوهشگر با تكيه بر مأخذ مفهومي و حاالت انديشيدن و زبان

كند .بنابراين بايد زبان علمي خاصي بياموزد و به مجموعهاي از

محافل علمي خود كه آن نيز در بستر تاريخ شكل گرفته است ،پژوهش

ابزارها براي انديشيدن و بحث در باب موضوع مورد مطالعه مجهز

خود را انجام ميدهد .در مطالعات علوم انساني ،موضوع مطالعه

شود [ .]16پژوهشگر با آموختن زبان علمي ميتواند دانش خود را از

«موضوع اجتماعي ـ انساني» است .بنابراين ،رابطة ميان پژوهشگر و

رهگذر سازوكارهاي گوناگوني از جمله فصلنامهها ،نشريات ،كتابها،

پديدة در دست مطالعه نيز اجتماعي است .خود پديدههاي اجتماعي كه

ميزگردها ،همايشها ،سمينارها ،روزنامه ها و فضاي مجازي (اينترنت)

از بطن روابط انسانها نيز ساطع ميشوند ،به صورت اجتماعي تعريف

ارائه دهد .تأييد يا رد اين دانش به ميزان استناد و استقبال از آن و

ميشوند [ .]19جامعه مهمترين و اصليترين مكان پديدة مورد بررسي

ميزان اعتبارش در عمل بستگي دارد .از اين رو ،محافل علمي به مثابة

پژوهشگر علوم انساني است .سازمانها موضوعات اجتماعياند ،بنابراين

شبكهاي هستند كه طيف گستردهاي از دانش ،از بهدست دادن ايدهاي

«محافل زباني »1را شكل ميدهند؛ يعني محافلي كه زبان خاصي دارند.

ابتدايي تا نظريهاي كالن يا طرح يک پارادايم را دربرميگيرند .ممكن

بدين ترتيب ،بين هر محفل پژوهشي (براي مثال ،محافل پژوهشگران

است برخي از جوامع علمي ايده ،نظريه يا ديدگاهي را تأييد كنند و

اجتماعي) و موضوع اجتماعي مورد مطالعه (براي مثال ،سازمان) نوعي

شماري ديگر به ردّ همان ايده ،نظريه يا ديدگاه بپردازند.

تقارن مفهومي وجود دارد (شكل .) 0

-0
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شكل  )2پژوهش علوم انساني به مثابة فعاليتي علمي []22

در اين شكل:

خصايص و خصايل پژوهشگران برميخيزند؛ به ديگر سخن ،از

 پژوهشگر الف كه در ميان پژوهشگران  1و  0و  8و  4قرا ر

وضعيت معرفتي ،روحي و خلقي پژوهشگران ناشي ميشوند .اما

دارد ،نشاندهندة آن است كه پژوهشگر بخشي از يک محفل زباني

موانع آفاتي و بروني به موانعي اشاره ميكنند كه به پژوهشگر

پژوهشگران ديگر است.

مربوط نميشوند ،بلكه به وضعيتهاي اجتماعي ،مديريتي،

 موضوع الف نيز نشاندهنده يكي از موضوعات اجتماعي

ساختاري ،فرهنگي و مانند آنها بازميگردند .تقسيمبنديهاي
ديگري نيز وجود دارد كه از آن ميان ميتوان به عوامل سلبي و

مورد مطالعه بين موضوعهاي  1و  0و  8و  4است.


بيانگر مرزهاي محافل زباني است.

عوامل ايجابي ،اشاره كرد .مؤلف تقسيمبندي زير را از موانع توليد



نشاندهندة روابط اجتماعي است.

علم در حوزة مديريت بهدست داده است:



بيانگر مداخله يا درگيري با موضوع مورد مطالعه است.



 - 1موانع ذاتي
 - 0موانع عرضي ،شامل :الف  -موانع درون رشتهاي ،ب  -موانع

همان گونه كه در شكل  0ميبينيد ،ايجاد دانش جديد نوعي

برون رشتهاي

فعاليت عملي است كه در آن پژوهشگر بر اساس مأخذ مفهومي،

در بخش بعدي به بررسي موانع ذاتي ميپردازيم.

نمادين و مادي محفل زباني خود ،تالش ميكند آنچه را در محافل
زباني ديگر (افراد ،گروهها و سازمانها) رخ ميدهد ،از طريق

 1- 4موانع ذاتي

مداخلة پژوهشي (پياز فرايند پژوهش) تحليل كند (و نظم و نسق

 -1خاصيت هرمنوتيك دوگانه  2ابژه مورد مطالعه در علوم انساني:

دهد) و نظريهپردازي كند.

ابژه محوري مورد مطالعه در علوم انساني ،انسان و نهادهاي اجتماعي
است .اين ابژه با موضوع مورد مطالعه در رشتههاي علوم تجربي و طبيعي

 - 4تقسيم بندي موانع توليد دانش

كامالً متفاوت است .ميداند كه ميداند ،بنابراين هستي آن شدني است ،نه

در اين بخش ابتدا نوعي دستهبندي از موانع توليد دانش در حوزة

بودني []01؛ يعني پيوسته در حال شدن است ،سنگ و چوب نيست كه

علوم انساني ارائه خواهد شد .سپس به تشريح و تحليل عناصر

مدام دچار تحول نشود .اين ابژه ،دانشي را كه پژوهشگر دربارة او توليد

سازندة هر دسته از موانع خواهيم پرداخت .مراد از مانع هرگونه

ميكند ،در اختيار ميگيرد و ميخواند ،يا از آن آگاهي كسب ميكند.

عامل سلبي و ايجابي است كه سبب ركود و فتور در نوآوري علمي

كسب اين آگاهي در نوع رفتارش متجلي ميشود .بنابراين ،مدام رفتارش

شود .تقسيمبندي هاي متفاوتي از موانع مطرح شده است .موانع

را تغيير ميدهد از اين رو ،به نظم و نسق درآوردن رفتار چنين ابژهاي

انفسي و دروني؛ و موانع آفاتي و بروني از جملة اين تقسيمبنديها

دشوار و گاهي ناممكن است .هرمنوتيک دوگانه اشاره به همين خاصيت

هستند .منظور از عوامل انفسي و دروني عوامل سلبياند كه از

دارد .پديده هاي غير انساني از خاصيت تک هرمنونتيكي برخوردارند،
0. Double Hermeneutic

1. Language communities
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يعني وقتي پژوهشگري دربارة تركيب دو مادة الف و ب نوعي نظريه

حاكميت نگاه مهندسي بر سياست هاي علمي كشور سبب شده است

تدوين ميكند ،آن دو ماده از اين نظريه اطالعي كسب نميكنند كه آن را

كه رويكرد برخي از دانشگاه هاي كشورهاي هند و مالزي كه به

در رفتار خود متجلي كنند؛ ولي وقتي د ر پژوهش مشهورهارثورن،

اصطالح پژوهشمحورند ،بر آموزش عالي كشور سايه افكند .از اين

پژوهشگران كاركنان را به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم كردند تا تأثير

رو دروس آموزشي رشته هاي علوم انساني در دوره دكتري كه

افزايش نور بر بهرهوري كاركنان را بررسي كنند ،آنگاه كه گروه آزمايش

عاليترين دوره است ،به چند درس دو واحدي تقليل يافته است.

پي برد به موضوع مورد مطالعه تبديل شده ،رفتار خود را بر اساس اين

هيچ گاه پژوهش خوب بدون آموزش مناسب محقق نخواهد شد .به

آگاهي تغيير داد و بر اساس اين تغيير ،بهجاي تدوين نظرية تأثيرگذاري

عبارت ديگر ،توليد علم از طريق پژوهش بدون برنامة آموزشي

افزايش نور بر بهرهوري ،نظرية نيازهاي اجتماعي تدوين شد.

مناسب توهم است .كماهميتي به آموزش و دادن نقش وتويي به

 -0فرا آزمايشگاهي بودن ابژه مورد مطالعه در علوم انساني :در

مقالههاي به اصطالح علمي  -پژوهشي ،آموزش در رشتههاي علوم

توليد دانش علوم انساني آن پيوند تنگاتنگ بين پژوهشگر و ابژه مورد

انساني بهويژه در دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد را رفع تكليفي

مطالعه الزامي است .در رشتة شيمي ميتوان انواع مواد را در يک

كرده است.

آزمايشگاه مطالعه كرد ،به تركيب و تجزية آنها پرداخت و نياز به كسب
مجوز براي استفاده از آنها نيست .زيستشناسان هم ميتوانند با انواع

 ضعف در نيروي انساني علمي -دانشگاهي آموزشي و پژوهشي

آزمايش ها روي سوسک و مارمولک و پزشكان روي انواع موش و

بر اساس سياست وزارت علوم ،تحقيقات و فنّاوري ،ارتقاي درجه

خرگوش دست به توليد انواع دانش بزنند ،همانگونه كه زمينشناس نيز

علمي منوط به مقالههاي علمي  -پژوهشي است .شاهراه اصلي توليد

ميتواند سنگ هاي مختلف را به منزل خود بياورد و شبانه روز به مطالعة

اين مقاله ها براي درصد بااليي از استادان رشتههاي علوم انساني،

آن ها بپردازد .بنابراين ،يک استاد در اين حوزهها ميتواند ساليانه تعداد

پايان نامة دوره كارشناسيارشد و رسالههاي دوره دكتري است.

زيادي مقاله  ISIتوليد كند .ولي ابژه مورد مطالعة پژوهشگران علوم

دانشگاه هاي سراسر كشور حتي بدون داشتن كادر علمي متناسب براي

انساني ،انسان و نهادهاي اجتماعي است كه نميت وان آن را روي ميز

راهاندازي دوره هاي كارشناسي ارشد ،از طريق توسل به كادر علمي

مطالعه گذاشت و تجزيه ،تحليل و تركيب كرد .بايد براي مثال وارد

ساير دانشگاهها ،رشتههاي كارشناسي ارشد راهاندازي ميكنند و چون

سازمان شد كه ورود به آن نياز به كسب مجوز دارد .حتي پر كردن يک

پايان نامه هاي دانشجويان مأخذ مقالههاي علمي  -پژوهشي است ،هر

پرسش نامه نياز به مجوز حراست سازمان در بخش دولتي دارد .بنابراين،

مدرسي تالش ميكند كالس درس كارشناسي ارشد را به كارنامة خود

پديدة مورد آزمايش رشتة مديريت ،به عنوان يكي از رشتههاي علوم

بيفزايد .همين امر در مورد كالس هاي دكتري علوم انساني نيز صادق

انساني را نميتوان بهسرعت به چنگ آورد و تحليل كرد .بسياري ازگروه-

است .معيارهايي براي ورود يک استاد به كالس درس دكتري وجود

ها ،نهادها و سازمانهاي ايراني از ورود پژوهشگران به سازمان جلوگيري

ندارد .چون سبک غالب دورههاي دكتري «دادن دو يا چند مقاله به

ميكنند .بنابراين پژوهشگر علوم پايه در يک دورة چندماهه ،چند ده مقالة

دانشجو براي ترجمه و ارائه در كالس» يا كالسداري به سبک

 ISIبه فصلنامههاي دنيا ارسال ميكند ،ولي پژوهشگر علوم انساني

كنفرانسي است ،هيچ استادي ابايي از ورود به عاليترين سطح دورة

كماكان مجوز ورود به محل پژوهش دريافت نكرده است .حتي وقتي

آموزشي رشتة مديريت ندارد .شايد به جرئت بتوان گفت كه در حال

مجوز ورود به سازمان داده شود بنا به خاصيت هرمنونتيک دوگانة رفتار

حاضر درصد بسيار پاييني از مدرسان در رشته هاي علوم انساني براي

انسان ،برخالف آنچه در واقعيت عمل ميكنند ،به پرسشها پاسخ

تدريس در اين دوره ها آمادگي الزم را دارند ،ولي بنا به آنچه گفته

ميدهند ،يا پرسش نامه را پر ميكنند .بر اين اساس ،اگر پژوهشها در

شد ،تالش مي كنند كارنامة خود را مزين به تدريس در اين دورهها

علوم انساني بايد صبغة مسئله محوري بيشتري داشته باشند ،كندي توليد

كنند .از سوي ديگر ،هيچ تفاوت ملموسي از حيث ارزشيابي

علم در علوم انساني ذاتي است .اما به گفته بولدينگ ،دانش تابعي از انسان

درونگروهي و دانشگاهي بين دو گروه آماده و غير آماده ،يا آنكه

و سازمان هاي اجتماعي است و در خأل صورت نميگيرد[.]00

تدريس در خور توجهي از خود ارائه ميدهد ،با آنكه نميدهد ،وجود
ندارد.

 2- 4موانع درونحوزهاي

 فقدان محافل علمي -پژوهشي در رشته هاي علوم انساني

 رواج پژوهش بدون آموزش ،به جاي آموزش دادن پژوهش

اصطالح «محفل علمي» اشاره به مجموعهاي از انديشمندان و پژوهشگران
5
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دارد كه داراي دانش مشتركي در ابژة موضوع رشتهاي خود هستند .دانش

انساني ،زايش روششناسانه در اين رشتهها به چشم نميخورد .چون

مشترك اشاره به اين نكته ميكند كه «من ميدانم كه تو ميداني؛ من

تفكر خطي در آموزش وجود دارد ،به اين معنا كه استاد دچار فقر

ميدانم كه تو ميداني كه من ميدانم؛ و همين طور من ميدانم كه تو

جرئت و جسارت در نقد يک نظريه يا ارائة ديدگاه خود در حين

ميداني كه من ميدانم كه تو ميداني» .فقدان دانش مشترك در محافل

آموزش دروس علوم انساني است ،همين حالت به روششناسيهاي

رشتهاي علوم انساني معضلي است كه خالقيت و نوآوري را در اين

پژوهشي نيز ترزيق شده است .از اين رو تركيب و تلفيق روشها به

رشته ها منكوب كرده است .توليدات علمي اين رشته وقتي در معرض

سبكي خالقانه در اين رشته ملموس نيست .صاحب نظران

داوري قرار مي گيرد ،به علت فقدان كانونهاي تخصصي در محافل

بوروكراتيک در اين رشتهها بيش از آنكه به ايدة نو در يک مقاله

مديريتي ،توان ارزشيابي وجود ندارد .در محفلي استادي ادعا ميكند

توجه كنند ،به ارجاعات و مآخذ انتهاي مقاله مي نگرند و به ضريب

پديدارشناس است ،ولي نه تاكنون در اين حوزة سخني در محافل علمي

همبستگي پيرسون يا به روش كمي مورد استفاده نظير  AHPيا مانند

از خود ارائه داده ،نه اثر علمي توليد كرده است .سخن گفتن وي ذاتاً

آنها مي نگرند .اين امر به نوعي رخوت آكادميک در اين حوزة

اثبات گرايي است ولي ژست غير اثباتگرا به خود ميگيرد؛ هر آنچه

انجاميده است.
از آنجا كه صاحب نظر بوروكراتيک تاكنون ايدهاي منتشر نكرده

تاكنون نوشته در نحلة اثباتگرايي است .چنين فردي بايد به ارزشيابي آن

است ،مانع طرح انديشههاي نوي ديگران نيز ميشود .اين روند به

دسته از توليدات علمي بپردازد كه صبغة اثباتگرايي دارد.

پرورش خاصيتي به نام «بيكفايتي آموزش دادهشده» در رشتههاي علوم

بنابراين ،بسياري از توليدات مناسب قرباني فقر اين دانش مشترك

انساني منجر شده است كه جداگانه بايد به آن پرداخت.

ميشود ،زيرا هر استادي در چندين حوزة سخن ميگويد .بنابراين ،اگر
چنين است ،هيچ گاه دانش مشترك عميقي كه قدرت قضاوت علمي به

 آموزش بيكفايتي علمي  -دانشگاهي

افراد تشكيلدهندة يک محفل علمي ميدهد ،شكل نخواهد گرفت.

مرتن ،جامعهشناس بزرگ امريكايي ،در نقد بوروكراسي به كاربرد

 فقر روش شناسي و اختناق روش شناسانه در علوم انساني

مفهوم «بيكفايتي آموزش داده شده»  0وبلن  8اشاره ميكند [ .]08در

هيچ رشتهاي در عالم بدون داشتن روششناسي نتوانسته چندان توليد

تحليل اين پديده در بوروكراسي ،مرتن مدعي است كه بوروكراسي از

علمي محسوسي تجربه كند .به اعتقاد مولف عدم تجهيز استادان در رشته-

بوركرات شخصيتي بيكفايت ميسازد ،زيرا با آموزشهاي خاص

هاي علوم انساني بهويژه استادان دورههاي كارشناسي ارشد و دكتري به

نوعي بيكفايتي به او مي آموزد .به بوروكرات ميآموزد در هر شرايطي

روششناسيهاي مختلف ،مانع عظيمي بر سر راه توليدات اين رشتهها

از نوعي قانون و مقررات خاص بهره گيرد .اگر شرايط خاصي پيش

محسوب ميشود .درصد بسيار اندكي از استادان در اين رشتهها از اين

آيد كه نتواند با آن قانون و مقررات آن را مديريت كند ،بيكفايتي

مزيت برخوردارند .بنابراين قحطي در روششناسي در اين رشتهها باعث

بوروكراتيک آشكار ميشود .سيستم بوروكراسي با آموزش در عمل

شده است كه عدهاي به علت تسلط صرف بر يک روششناسي ،براي

(كاربرد قوانين و مقررات و اطاعت محض از آنها) فردي بيكفايت

مثال روششناسي پيمايش ،نوعي اختناق روششناختي در محافل علمي

ميسازد كه نميتواند نوآور و خالق باشد .اين پديده در رشتههاي

ايجاد كنند ،زيرا خود ،بهجز روششناسي پيمايش و واژههايي به نام متغير

علوم انساني نيز يافت ميشود .استاد خطي ميانديشيد و به «استاد

وابسته و مستقل ،در جعبة ابزارش چيزي ندارد؛ از آنجا كه بسياري از

پاور پوينتي» تبديل شده است و دانشجو نيز چنين است .به علت

آنها داراي صاحب نظري بوروكراتيک  1هستند ،نه صاحب نظري

تعليمات در عمل ،استاد جرئت (در برخي از موارد توان) طرح ايدهاي

علمي ،نوعي اختناق سفيد ايجاد كردهاند.

ندارد « .نميگويد به اعتقاد من»؛ «به نظر من» ؛ «اين چارچوب را من
دادهام» .در عوض اين گفتمان در محافل علوم انساني حاكم است كه

 فقدان زايندگي در كاربرد روششناسيها :آموزش روششناسي

مگر ايراني ميتواند نظريه ارائه دهد؛ چگونه نظرية وي در عالم آزمون

خطي و سيلويي

شده است؛ آيا اعتبار سنجي شده است و جز اينها.

به علت تسلط تفكر خطي بر روششناسي در پژوهشهاي علوم
0. T rained incapacity
8. Veblen

1. Bureaucratic Authority
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كارگيري دال بر جهانشمولي آن نيست .از سوي ديگر ،علمي بودن يک

 رياكاري پژوهش :پژوهش هاي تزييني و طنازي پژوهشي

دانش همواره ضامن پذيرش آن است ،ابزار ديگري ممكن است ضامن

در محافل علمي جهان كساني كه يک رشته از پژوهشها را دنبال

پذيرش آن باشد [ .]01پذيرش خصوصيسازي در ايران دال بر علمي

ميكنند ،از انجام پژوهشهاي بيشتر در آن حوزة «لذت علمي»

بودن آن نيست ،بلكه سياست هاي فعلي كشور اين خطمشي را

ميبرند .به سخن ديگر ،به واسطة تخصصي بودن پژوهشها ،رگة

ميپذيرد .اين تفكر افراطي دشمنورزي با غير و بيمصرف جلوه دادن

تخصصي فرد پژوهشگر در روند كلي پژوهشهاي وي به چشم

دانش علوم انساني ديگر كشورها باعث شده است كه بسياري از مباني

ميخورد .اما در برخي از حوزة هاي مطالعاتي علوم انساني هدف از

فلسفي و عملي اين دانش كه در قالب كتابها و مقالهها عرضه ميشود،

انجام پژوهش نشان دادن تعداد مقاله هاست ،نه پيوند روحي با يافتهها.

مورد بي اعتنايي قرار گيرد .افراطيگري برخي از آنها چنان در شماري

به گفتة ديگر ،نوعي رياكاري پژوهشي در برخي از پژوهشهاي علوم

از سياست هاي آموزشي و پژوهشي متجلي شده است كه ترجمة يک

انساني يافت ميشود .بر اين اساس ،پژوهشها رنگ و لعاب تزييني

كتاب ا رزشمند غير ايراني را در زمره امور اجرايي ميدانند تا يک كار

براي رزومهها دارند و نوعي عشوهگري پژوهشي در محافل علمي علوم

علمي .اين تفكر در حد افراطي ميتواند مانع زا باشد ،اگرچه طرح

انساني به نمايش مي گذارند .از اين رو بسياري از افراد در اين حوزة

ديدگاههاي منطقي مبتني بر توليد دانش ملي  -بومي واقعيتي انكارناپذير

تخصصي تالش ميكنند با دست و پا كردن چند متغير و محاسبة

است كه بايد مورد اهتمام جدي قرار گيرد.

همبستگي بين آن ها پژوهشي در قالب يک مقالة علمي  -پژوهشي ارائه
دهند .اين نوع پژوهش جامهاي است كه پژوهشگران با به تن كردن آن-

 غيردوستي و غريبهپرستي :بي اعتقادي به توليدات داخلي

ها به طنازي پژوهشي ميپردازند.

شايد به برخي از افراد بتوان خرده گرفت كه ادعاي دانش بومي يا
بومي كردن دانش ،ادعاي درستي نيست .دانش در نفس خود

 دشمنورزي با دانش غير :باورسازي براي بيمصرف بودن

نميتواند بومي نگه داشته شود  .دانش توليدي هر كشور به مثابة

كامل دانش علوم انساني ديگر كشورها

قطرهاي است كه در اقيانوس نيلگون علم و دانش بشري ريخته

ترديدي نيست كه دانش ،متأثر از بستر حاكم بر آن است .بسياري از

ميشود .تنها فن است كه ميتوان آن را نگهداري كرد و به ديگران

صاحب نظران بر اهميت دانش بومي تأكيد كردهاند [ .]06 ،00 ،04در

نداد .اما علم در مسير اصلي خود جريان دارد و هركسي ميتواند

رشته هاي علوم انساني در كشور سالهاست نوعي نزاع درونرشتهاي بر

اين علم را به فنّاوري الزم تبديل كند و براي خود نگه دارد.

سر مصرف يا عدم مصرف دانش غير ،به چشم ميخورد .عدهاي

اگرچه در عصر كنوني نگهداشتن بسياري از فنّاوريها نيز دشوار

معتقدند آنچه در كشورهاي ديگر توليد ميشود ،نميتواند به كار آيد،

است .ولي عدم استفاده از مأخذ خارجي در يک مقالة ايراني

از اين رو حاميان اين دانش را تخطئه ميكنند .ترجمة متون علوم

هميشه دال بر بياعتباري آن نيست .مزين كردن رساله ،مقاله يا

انساني را بيثمر ميدانند و مدعياند بايد بر دانستههاي ايراني  -ملي

كتاب به مأخذ غير ايراني براي كسب اعتبار ،غير دوستي و

خود تكيه كرد؛ فرمول ديگر كشورها به كار ما نمي آيد .اما نكتة حايز

غريبهپرستي را به ذهن متبادر ميكند .بنابراين ،انگيزه و غيرت

اهميت آن است كه دانش در ذات خود ادعا ندارد كه بومي يک كشور

توليد علمي داخلي را در درون پژوهشگران علوم انساني كشور در

يا محل خاصي است؛ بومي بودن يک دانش داللت بر عدم كاربرد مطلق

نطفه خفه مي كند .در علوم انساني اين نگاه متداول است .اگرچه

آن در ديگر كشورها ندارد .اين دانش منتشر ميشود و ممكن است در

كمبود مأخذ داخلي به اين رويكرد دامنه زده است ،ولي جامعه

شرايطي دانش توليد شده در خارج ايران در روستايي در آبيجان به كار

علمي مديريت قدرت تشخيص چنداني براي تميز توليد داخلي و

آيد .كشمكش با دانش بهدليل آنكه در كشور ما توليد نشده است،

خارجي ندارد و بسياري باور ندارند و باور نميكنند كه ايراني يک

چندان عقاليي نيست .نكتة مهمي كه اين دسته افراد به آن بيتوجهاند،

ايده ،چارچوب مفهومي و نظرية اوليه بهدست داده است.

آن است كه تصور ميكنند دا نش جهانشمول است ،در صورتي كه

از اين رو ،هر آنچه را نوشته شود ،ترجمه تلقي ميكنند ،زيرا نه

برخي از صاحب نظران [ ]07معتقدند پذيرش يک نوع دانش نه بهسبب

خود نوشتهاند و نه به دانشجويان آموختهاند چگونه بنويسند .بسياري

جهانشمولي آن است ،بلكه گهگاه باور ميكنيم كه نوع خاصي از دانش

از رشته ها در علوم انساني به «حكمت رشتهاي» نايل نشدهاند .هنوز

مفيد به نظر مي آيد و مدام آن را به كار ميگيريم؛ اما اين مداومت در به

استادان و دانشجويان جسارت نيافتهاند از طريق حكمت خود بنويسند
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و هميشه براي گفتن يک جمله از عبارت به قول ،به گفتة و  ...بهره
مي گيرند .اگرچه مستند سخن گفتن مفيد است ،ولي در عصر متزلزل

 بهره هوشي رشته هاي علوم انساني

بودن دانش جهانشمول ،صرف اتكا به نقل قول اين و آن و دچار

بسياري از ورودي هاي دوره هاي علوم انساني نسبت به رشته -

شدن در «استبداد واژگان و منابع علمي موجود» روح خالقيت و

هاي علوم مهندسي و علوم پايه از حيث تحليلي و ادراكي

نوآوري را مي آزارد و توليد علم نظري را با كندي مواجه ميكند.

چندان مناسب اين رشته ها نيستند .در ميان خانوادههاي ايراني
رشته هاي مهندسي و علوم پاي ه اهميت باالتري از رشته هاي

 غربت رابطة علمي سازنده بين دانشجو و استاد

علوم انساني دارند .از اين رو ،بسياري از جوانان داراي بهرة

بي شک خاستگاه شكلگيري «آموزشِ پژوهش» و آموختن نحوة

هوشي باال در رشته هاي علوم تجربي و رياضي مشغول به

پژوهش در تعامل استاد و دانشجو نهفته است .فشارهاي

تحصيل مي شوند .طبيعي است كه وقتي بهرة هوشي يک رشت ه

بوروكراتيک حاكم بر فضاي دانشگاهها باعث شده است كه استادان

چندان باال نباشد ،توليد علمي آن رشته پايين خواهد بود.

دانشگاه ها از طريق سازوكار تكاليف كالسي ،دانشجويان را تشويق،

وقتي بهرة هوشي رشته اي پايين است ،آن گاه توليد علمي آ ن

ترغيب ،وادار و گاهي اجبار به نوشتن مقالههاي علمي – پژوهشي

چندان رضابخش نخواهد بود.

كنند .اين حركت در نفس خود داراي مزايا و معايبي است .در نگاه
نخست دانشجو به كمک استاد «توليد علم» ميكند .در اين حالت

 دسترسي نداشتن به مأخذ دانشي موجود :ناآگاهي از روند

استاد ا ز دو طريق ميتواند دانشجو را در تدوين مقالههاي علمي

علم معاصر

ياري دهد .نخست ،از حيث موضوعي؛ از آنجا كه استاد در يک

رشته هاي علوم انساني در دنيا از حجم دانش نسبت ا ً زياد ي

حوزة تخصصي فعاليت ميكند ،ميتواند دانشجو را با دانش موجود

برخوردارند .دانش وسيعي در سطح عالم در حوزة علوم

در آن حوزة آشنا سازد .در اين مسير دانشجو ميتواند به كمک

انساني وجود دارد .فقر مناب ع گذشته و حال دنيا در اين كشور

استاد وضعيت گذشته ،حال و مسيرهاي آتي پژوهش در آن حوزة

بسياري از استادان و دانشجويان را در يک فضاي خأل قرا ر

تخصصي را درك كند .در حالت دوم استاد ميتواند از حيث

داده است ،چنان كه ابتدا و انتهاي دانش در يک حوزة براي

روش شناسي دانشجو را در توليد علم ياري دهد .اما از آنجا كه در

آن ها روشن نيست .اين مانع عرضي توان استادان و

حال حاضر بسياري از استادان دانشگاه در اين دو حوزة چندان

دانشجويان در علوم انساني را براي يافتن خأل دانشي در

متمركز نشدهاند ،تعامل سازندهاي بين آن دو رخ نميدهد .گاهي
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كفة ترازو بيش از حد به نفع يكي از آن دو سنگين است .از اين رو،

كاهش داده و اطمينان آن ها به موضوع پژوهشي را براي

در بسياري از اوقات دانشجويان (ارشد و دكتري) براي رفع تكليف

مطالعة خود تنزل داده است .در حالي كه دانشگاه ها و

دست به تدوين مقالهاي مي زنند .در اين ميان استاداني كه ميتوانند

دانشكده هاي علوم انساني در دنيا به بزرگ ترين كتابخانه هاي

دانشجو را در دو حوزة موضوعي و روششناسي تقويت كنند،

الكترونيكي دسترسي دارند و لحظه لحظه توليد دانش را

دلسرد ميشوند و دانشجو را به حال خود رها ميكنند .تعامل

پايش مي كنند ،استا دان و دانشجويان علوم انساني مطلبي ر ا

سازنده بين آنها وقتي صورت مي گيرد كه هر دو بدانند در اين

كه در سال  « 1969تحت عنوان نظرية داده بنياد »  1مطرح شده

تعامل نفعي علمي عايدشان ميشود نه توليد پژوهشهاي آرايشي و

است و در پنج سال اخير در ايران مطرح شده ،جديد

رفع تكليفي .در حال حاضر ،غربت تعامل سازنده در علوم انساني،

مي پندارند .بنابراين ،توليد دانش در هر حوزة به شناخت

توليد دانش ناب را با شكل مواجه كرده است ،اگرچه د ر غياب اين

دانش موجود آن حوزة نياز دارد.

عرضي كه به واسطة محيط خط مشي گذاري آموزش عالي شكل

 پاسداري از روش شناسي بهجاي ارتقاي محتواي فكري

تعامل تعدادي از پژوهشهاي تزييني به چشم ميخورد .اين مانع
گرفته است ،ميتواند به واسطة گسترش بيحد و حصر تحصيالت

پژوهشها

تكميلي اشكال نامناسبتري به خود بگيرد ،چنانكه رساله نويسي و
پايان نامه نگاري به حرفهاي براي سودجويان تبديل شود.

1. Grounded theory

1
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واژة علم چه در قاموس علوم طبيعي ،چه در علوم اجتماعي با واژة

كتاب اصلي راهنماي بشر يعني قرآن و نهجالبالغة علي (ع) و ديگر

روششناسي و شيوة پژوهش گره خورده است .اگرچه مفهوم علم در

مآخذ دانشي حقيقي براي تكامل بشر در اختيار ايرانيان قرار داده

دانش اجتماعي با آنچه در علوم طبيعي مطرح است ،متفاوت به نظر

است .متأسفانه ،اين دروس فقط در حوزةهاي علميه تعليم داده

مي رسد [ .]81در واقع علمي بودن يک دانش به روششناسي توليد

ميشوند و دانشگاه از آن چندان بهره نميبرد.

آن دانش بستگي دارد .اما در حوزة علوم انساني بسياري از دانشهاي
نظري به قاموس روش نمي آيد .از اين رو ،برخي از صاحب نظران

 تنزل جسارت در توليد نظريه ملي

منكر روششناسي نظريهپردازي هستند [ .]10در حوزة توليد دانش با

«ترس از انتقاد» از صاحب نظران بوروكراتيک و راهبرد « نگذار بشود»

بيش از  02نوع مقاله مواجهيم ،ولي فقدان آشنايي با انواع

از جانب ارزيابان و داوران و «خفه شدن جسارت در اظهار نظر»

روششناسيها ،زاينده نبودن آنها ،نوعي تنگ نظري را در توليد دانش

اعتماد به نفس آكادميک محافل علمي علوم انساني را مخدوش ساخته

علوم انساني بر محافل علمي و دانشگاهي حاكم كرده است .تنگ

است .لرزان بودن مباني دانش پيشين افراد و بياطالعي از وضعيت

نظري در توليد با دقتمندي متفاوت است .تنگ نظري از كمبودهاي

فعلي دانش جسارت ملي را سلب كرده است .اين امر گهگاه به

روششناسي و فهم توليد دانش منبعث ميشود ولي دقتمندي از

«سكوت آكادميک» در محافل علمي انجاميده است .بسياري از افراد

احاطه بر نفس معناي دانش و پارادايمهاي متفاوت توليد دانش ساطع

نيز صرفاً به كالس مي روند و از سر رفع تكليف ،پژوهشها و در

ميشود .اين تنگ نظري به توليد مقالههاي «متغيرمحور» خطي و صرفاً

نهايت مقالههايي تدوين ميكنند ،گوشه گيري آكادميک اختيار كنند ،و

پرسش نامهاي انجاميده و قدرت تحليل را از بازيگران محافل علوم

راهبرد «گليم خود از آب كشيدن» را در پيش ميگيرند .همة اين موارد

انساني گرفته است .به همين دليل ،تحليلگران مديريتي كمتر در

به فقدان اعتماد به نفس ملي برمي گردد كه خالف باور «ايراني

رسانهها ظاهر ميشوند.

ميتواند» است .اين مانع عرضي كه ميتواند در زمرة موانع فرهنگي
قرار گيرد ،بر فضاي درون و برون «محافل توليد علم مديريت»

 5- 2موانع فراحوزهاي

تأثيرگذار است.

 گسست بين تاريخ علمي ملي  -ديني و توانمنديهاي فعلي
يكي از موانع عرضي محيطي كه در قلمروي موانع فرهنگي قرار

 جستوجوي قهرمان و پيرپر ستي افراطي

ميگيرد ،ولي ميتوان آن را به نفس مديريت آموزش و پژوهش ملي

يكي از عواملي كه بر اعتماد به نفس ملي نيز تأثيرگذار است ،ايجاد اين

نيز پيوند داد ،عدم پيوند بين داشتههاي پيشين و پتانسيلهاي فعلي

تصور در حافظة يک رشتة آكادميک است كه توليد علم يا نظريهپردازي

است .در نگاه جامعهشناسان به علماالجتماع گفته ميشود علم

تنها در اختيار انديشمندان قرار دارد .از اين رو ،رشته هميشه به دنبال

اجتماعي علمي است كه به صورت اجتماعي و در بستر تاريخ ساخته

قهرماني است كه زايش علمي كند .ترس از واژة نظريه و تصور آنكه

ميشود ،دانش اجتماعي متأثر از پيشينة فرهنگي ،ايدئولوژيک و مليت

نظريهپردازي كار همهكس نيست ،جسارت حرف زدن را از اعضاي

و نژاد و قوم است .مطالعات فراتئوريک [ ]11كه بر انعكاسگري و نقد

جامعه علمي مي گيرد و همه منتظرند تا پيران يک رشته (خارجي يا

مباني دانش بستري استوار است ،بر گفتههاي باال صحه گذاشته است.

داخلي) نظريهسازي كنند .بيترديد ،سرمايههاي بزرگ يک رشته پيران آن

از يک طرف تاريخ اين كشور آكنده از دانش علوم انساني است .از

رشته و پيشكسوتان آن جامعه علمياند ،اما بعضاً در جوامع علمي متعدد

اين رو ،مأخذ بسيار معتبري در حوزة علوم انساني در اين كشور

در كشورهاي مختلف پيران يک رشته با خشک مقدسمآبي و تفكر

وجود دارد كه مشمول مرور زمان شده است.

سيلويي نوعي اختناق رشتهاي ايجاد ميكنند يا افراد رشته را به سكوت

استادان و دانشجويان رشته هاي علوم انساني با اين مأخذ آشنايي

واميدارند يا آنها را تابع ديدگاههاي خود ميكنند .بر اين اساس ،تفكري

ندارند ،چون مشي علمي كشو ر دانش غير را روا دانسته است.

بر جامعة علمي حاكم ميكنند كه پيامد آن جمود رشتهاي و تجحر

بيترديد ،نبايد با دانش غير ،دشمنورزي كرد ،ولي نبايد هم تسليم

روششناسانه است .بيترديد ،براي توليد علم بايد به «دانش نظريهپردازي»

محض آن شد .گسست بين اين داشته ها با آنچه اكنون استادان و

و «دانش نسبت به پديده مورد بررسي» و «تجربة عملي يا ذهني» با

دانشجويان ميخوانند و مي نويسند ،يكي از موانع توليد دانش

موضوع مورد مطالعه تجهيز شود تا از صفت خبرگي برخوردار شود.

محسوب ميشود .از سوي ديگر ،حاكميت دين مبين اسالم در ايران،

گاهي انديشمندان جوان در يک رشته از اين ويژگي برخوردار ميشوند،
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افراطي گري مخرب؛

ولي استبداد درون رشتهاي اجازة ظهور به آنها نميدهد.
 قحطي گفتمان و تضارب آرا :مچگيري ناآگاهانه

 - 4حفظ حريم علوم انساني با پرهيز از گسترش آرايشي
دورههاي تحصيالت تكميلي؛

محافل علمي در ايران چندان به گفتوگو و تبادل آرا عالقهاي نشان
نميدهند .فضاهاي حاكم بر بسياري از گفتمانها بهجاي كمک به

 - 0تقويت پايگاهها اطالعاتي رشتههاي علوم انساني؛

ارتقاي محتوايي و روششناسي ديدگاههاي علمي افراد ،به فضاي

 - 6ارتقاي فرهنگ پژوهشگري وپژوهشخواهي؛

مچ گيري ناآگاهانه تبديل ميشود .خيرخواهي علمي به معناي كمک به

 - 7راهاندازي مجالت معتبر يا انتشار ايده هاي نو در علوم انساني.

طراح يک نظريه براي ارتقاي كيفيت آن ،عامل مهمي در ارتقاي توليد
علمي كشور است .ارزيابان و داوران توليدات علمي بيش از آن كه

 -4رهنمودهايي براي ارتقاي ظرفيت سياستهاي علم و فنّاوري

خألهاي علم توليدي را گوشزد كنند تا محصول توليدي ارتقاي

 1- 4خردمايه مداخلة دولت در علم و فنّاوري

كيفيت يابد ،رويكرد «انتقادي تخريب شخصيتي» در پيش ميگيرند،

براي توجيه مداخله يا عدم مداخلة دولت در امور اقتصادي ،اجتماعي

به جاي نقد محتواي توليدي به فرد توليدكننده هجمه ميآورند.

و فرهنگي سه نظرية عمدة وجود دارد .به عبارت ديگر سه نظريه

بنابراين ،بسياري از افراد به «انزوي علمي» روي ميآورند و قحطي

عمده داليل ورود دولت به عرصه هاي مختلف جامعه را تبيين

گفتمان و تضارب آرا ره آورد اين وضعيت خواهد بود.

ميكنند .اين سه نظريه عبارتند از - 1 :نظرية شكست بازار [،]88 ،80
 - 0نظريه شكست دولت [ - 8 ،]84نظريه شكست ارزشهاي عمومي

 حجاب معاصرت

[ .]80از ميان سه نظرية فوق ،نظرية شكست بازار ميتواند مبناي

در فرهنگ كشورها نگاهها كمتر به انديشمندان در حال فعاليت جلب

ورود دولت به عرصة كارآفريني هر كشور قرار گيرد .نظرية شكست

ميشود و به علت سياست زدگي ،بافت اجتماعي ،فرهنگي ،مديريتي،

بازار ،شكست بازار در تخصيص منابع و توليد مولد كاالها و خدمات

اقتصادي كشور «بيم از خطاكاري» انديشمندان در ادامة حيات خود،

را تئوريزه ميكند .به اعتقاد اقتصاددانان ،بازار در پنج حالت اصلي زير

نميتوان شاهد تقدير شايسته از زندگان بود .اما وقتي انديشمندي سر بر

شكست ميخورد ،يعني نميتواند كاالها و خدمات را به نحو مناسب

خاك گذاشت ،كنگرهها ،همايش و بنيادها بر پا ميشود .اگرچه در دهة

توليد و منابع كشور را به نحو كارامد تخصيص دهد .اين پنج حالت

اخير انقالب اسالمي نظام سياسي به تقدير از خبرگان جامعه در عرصه -

به شرح زيرند:

هاي مختلف پرداخته است ،ولي به نظر مي رسد اين كار بيش از آنكه
بر عهدة دولت باشد ،بايد به عهدة خود محافل علمي باشد و اجازه داد

 قدرت بازار :وقتي شركت ها قدرت بازار را در اختيار

برترينهاي هر رشتهاي با نظر خبرگان آن رشته برگزيده شوند .اگرچه

مي گيرند ،براي افزايش قيمت و سود خود توليد را كاهش ميدهند.

در رشته هاي علوم انساني و اجتماعي ،نوع فضاي حاكم بر كشور ممكن

اين امر باعث ميشود كاالهاي معدودي در بازارهايي غيررقابتي توليد

است به جانبداري در انتخاب افراد بينجامد ،ولي در گذر زمان اين

شود و وقتي انحصار قيمت چند كاال در اختيار يک يا چند شركت

سوگيريها كاهش مييابد.

قرار مي گيرد ،رقابت از بين مي رود و كاالهاي متعددي در بازارهاي

1

غيررقابتي توليد شود .اين امر بدان معناست كه درآمد در دستان
كساني متمركز ميشود كه قدرت بازار را به هزينة كساني كه چنين

 -3چگونه ميتوان توليدات علوم انساني را در كشور ارتقا داد؟

قدرتي ندارند ،در دست ميگيرند.

با توجه به موانع ذاتي و عرضي (حوزهاي و فراحوزهاي) به نظر مي رسد
ميتوان با ارائة تمهيداتي تا حدي به ايجاد تحرك و جنبوجوش در اين

 عوارض جانبي 2 :عوارض جانبي بدان معناست كه در

رشته هاي حياتي كمک كرد .به طور كلي ،برخي از راهبردهاي اصلي

يک مبادله ،شخص ثالثي كه مشاركتي ندارد ،به صورت داوطلبانه

ارتقاي توليد علوم انساني به شرح زير پيشنهاد ميشود:

متحمل هزينه هايي شده يا منفعتي را دريافت ميكند .براي مثال

 - 1تزريق فلسفه به طور اعم و فلسفه اسالمي به طور اخص در

منازل مسكوني كنار فرودگاه از صداي هواپيماهايي كه در

همة رشتههاي علوم انساني؛
 - 0تنوعبخشي به روششناسيهاي پژوهش علوم انساني؛

1. Market power
0. Externalities

 - 8پيوند بين دانش بومي و غيربومي و پرهيز از
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فرودگاههاي مهرآباد نشست و برخاست ميكنند ،متضرر

كسادي ،رشد اقتصادي كند يا منفي است و بيكاري باالست .در چنين

ميشوند (عوارض جانبي منفي) يا در حالت مثبت روستاييان

حالتي تخصيص منابع و توليد كاالها مولد و كارامد نخواهد بود .دولت

اطراف پارس جنوبي از امكانات جادهاي پااليشگاهها بهره

ميتواند با مداخله سيستم بازار را متعادل كند.

ميبرند ،اگرچه از آلودگيهاي آن نيز بيبهره نيستند .در هر دو

 2 -4چيستي سياست عمومي (با تأكيد بر سياست علم و فنّاوري)

حالت هزينه ها و منافع در صورت حساب شركتها محاسبه

4

نميشود .شركتي كه هواي اطراف را آلوده ميكند ،اگر براي رفع

به طور كلي در زبان عاميان« ،اصطالح خط مشي» به رفتار برخي از

آن تالش كند ،بايد هزينههاي بيشتري بپردازد؛ در نتيجه ،بهاي

بازيگران يا مجموعهاي از بازيگران نظير يک مقام دولتي ،يک مؤسسه

كاالهاي آن بايد افزايش يابد .همين امر در مورد عوارض جانبي

دولتي يا يک قانون گذار در يک حوزة فعاليت عمومي نظير حمل و

مثبت نيز صادق است.

نقل عمومي ،حمايت از مصرف كننده و  ...اشاره دارد .همچنين ممكن
است خط مشي عمومي به آنچه كه دولتها انتخاب ميكنند تا انجام

 كاالهاي عمومي 1 :كاالهاي عمومي آنها هستند كه منفعتي

دهند يا انجام ندهند اشاره داشته باشد .اما چنين تعاريفي براي

نصيب مردم ميكنند ،اما به علت ماهيتش نميتوان مردم را از مصرف

گفتمان هاي عمومي ممكن است كفايت الزم را داشته باشند؛ ولي

آن مستثنا كرد ،خواه بهاي آن را پرداخته باشند خواه نكرده باشند .اين

چون هدف ما در مطالعات خطمشي عمومي انجام نوعي تحليل نظام -

بدان معناست كه يک شركت توليدي در توليد اين كاالها قادر به

مند از خط مشي عمومي است ،تعريف دقيقتر براي ساختاردهي به

ايجاد سود براي خود نيست ،زيرا نميتواند بهگونهاي اثر بخش بر

انديشه تحليل گران خط مشي عمومي و تسهيل ارتباطات اثربخش با

روي كاالهايش كنترل اعمال كند .بنابراين ،بازار آزاد قادر به توليد

يكديگر حايز اهميت است.

سود نيست .دفاع ملي را ميتوان نوعي كاالي عمومي ناميد كه وقتي

ادبيات علم سياست مملو از تعاريف مختلف از خط مشي عمومي

توليد ميشود همه از آن بهره ميبرند و نميتوان كسي را از آن

است .تقريباً هر كسي كه در باب خط مشي مطلبي نوشته تعريفي نيز

محروم كرد .بنابراين چه كساني كه ماليات ميدهند ،چه آنهايي كه

از خط مشي ارائه داده است .در اين بخش با مرور انتقادي تعاريف

ماليات پرداخت نميكنند ،از آنها استفاده ميكنند .اين مسئله را در

عمومي خط مشي ،تعريف عملياتي و قابل فهمي از خط مشي ارائه

اقتصاد مسئلة سواري مجاني  2ميگويند .بيترديد بازار آزاد كه نفس

خواهد شد.

آن سودآوري است به هيچ وجه به توليد اين كاالها روي نميآورد.

آيستون «خطمشي را رابطه يک واحد دولتي با محيطش تعريف

 عدالت 3 :در يک سيستم بازار نوعي گرايش به ت وزيع نابرابر

ميكند»[ . ]86چنين تعريفي كلي است و شناخت محدودههاي اين

درآمد وجود دارد .اين نابرابري منصفانه نيست .در يک سيستم بازار

رابطه چندان قابل تشخيص نيست و ميتواند همه چيز را در برگيرد.
توماس داي مدعي است خط مشي به «هر آن چه دولتها انتخاب

آزاد هر كس قدرت چانه زني ،مذاكره ،خريد ديگر افراد و سازمانها را

مي كنند تا انجام دهند يا انجام ندهند اشاره دارد»[ .]87چنين تعريفي

دارد ميتواند سريعتر به منابع مالي دست پيدا كند .منابع بانكي در

مشخص نميكند كه آيا آن چه دولتها برمي گزينند تا انجام دهند يا

اختيار كساني قرار مي گيرد كه توان بازپرداخت آنها براي بانک ثابت

آن چه دولتها در عمل انجام ميدهند اشعار به خطمشي دارد.

شده باشد .بنابراين در حوزههاي مختلف بازار عدهاي هميشه از عده

عالوه بر در اين تعريف فعاليت هاي خرد و كالن دولت به يک

ديگر سرخواهند بود .چگونه ميتوان قدري از بيعدالتي كاست؟

اندازه در دايره خط مشيهاي عمومي قرار ميگيرند كه چندان

دولتها ميبايست مداخله كنند.

صحيح نيست .ريچارد روز خطمشي عمومي را چنين تعريف مي -

 ثبات اقتصاد كالن :سيستم بازار فراز و فرود دارد ،گاهي رونق

كند « :خط مشي عمومي عبارت از مجموعه فعاليتهاي كم و بيش

حاكم است و گاهي كسادي و ركود بر با زار مسلط ميشود .رونق زماني

مرتبط به هم كه در گستره زماني طوالني مدت اجرا ميشود و

است كه رشد اقتصادي شتابان است و بيكاري پايين است .در زمان ركود

تبعاتي براي افراد دارد و صرفا يک تصميم قطعي واحد نيست»[.]81
.4در ايران بين واژه  Politicsبه معناي سياست (گفتمان سياسي) و ( Policyخط مشي)نوعي

1. Public goods
0. Free rider
8. Equity

تشابه جود دارد .در محافل سياسي كشور به خصوص محافل دولتي ،قانونگذاري وقتي واژه
سياست به كار برده مي شود اشاره به  Policyدارد نه .Politics
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اگر چه اين تعريف نيز ابهاماتي دارد ولي اين ايده مثبت در تعريف

تصميم هاي متعدد مجلس كه نتيجه آن در قالب قانون ،مصوبه ،و...

آشكار است كه خط مشي نوعي مجموعه يا الگويي از فعاليت است

بيرون مي آيد ممكن است محتواي يک خط مشي عمومي را نشان

نه صرفاً يک تصميم براي انجام كاري .در نهايت كارل فردريش

دهند .صرف اعطاي يک جايزه به يک هنرمند سينما ،خط مشي دولت

خطمشي را «مجموعه اقدامات پيشنهادي يک گروه  ،فرد يا دولت

نيست .مجموعهاي از طرحها ،برنامهها و پروژهها در يک بازه زماني

درون يک محيط معين ميداند كه موانع و فرصتهايي ايجاد تا

تجلي خط مشي دولت است.

هدفي محقق ،مانعي برطرف يا از فرصتي بهره برداري شود»[.]89

 خطمشي هاي عمومي در واكنش نسبت به تقاضاهاي خط مشي

نكته مهم در اين تعريف آن است كه خط مشي با يک هدف غايي

ظهور ميكنند؛ اين تقاضاها ممكن است درخواست اقدام يا عدم اقدام در

پيوند برقرار كرده است .اگر چه هدف غايي اقدامات دولت ممكن

باب مسائل عمومي متعددي باشد .بايد از جانب افرادي درخواست انجام

است بهسادگي قابل تشخيص نباشد ولي ايده دار بودن هدف

عملي يا عدم انجام عملي(بهوسيله دولت) ارائه شود تا خط مشي عمومي

(خطمشي) بخش ضروري اين تعريف است .در عين حال عيب اين

شكل گيرد .اين تقاضا ممكن است از سطوح متعدد نظام سياسي (براي

تعريف آن است كه خط مشي اشعار به آن چه دولتها در عمل انجام

مثال در ايران رهبري ،قوه مقننه ،قوه قضاييه  ،قوه مجريه ) يا مردم

ميدهند دارد نه آنچه دولتها تصميم مي گيرند انجام دهند يا آن چه

(گروههاي مختلف ذي نفع) بر دولت تحميل شود .

دولتها پيشنهاد دادها ند كه انجام شود.
با در نظر گرفتن اين تعاريف  ،تعريف آندرسون به نظر مانع و

 خط مشي هاي عمومي بيانگر آن چه دولتها در عمل انجام

جامع ميآيد[ .]42به اعتقاد وي« خط مشي بيانگر مجموعه اقدامات

ميدهند ،است نه آنچه صر فاً قصد انجام آن دارند .آنچه قصد انجام آن

نسبتاً ثابت و هدفمند است كه به وسيله يک فرد يا مجموعهاي از

دارند ممكن است روي كاغذي نوشته شود كه به آن بيانيه خطمشي

بازيگران براي پرداختن به يک مسئله يا دغدغه دنبال ميشود» .اين

1

ميگويند( ،اگر چه برخي خط مشي ها بنا به اهداف سياسي

گزاره بر آن چه دولت در عمل به طور واقعي انجام ميدهد نه آنچه

(جلوگيري از تعارض و  ) ….در قالب بيانيه ارائه نميشوند .در واقع

صرفاً پيشنهاد داده يا قصد انجام آن را دارد ،متمركز است و خط مشي

آنچه نماد عملي خط مشيهاي عمومي كشور محسوب ميشوند:

را از يک تصميم كه صرفاً نوعي گزينه ويژه ميان ساير گزينههاست

ستادهها  2و رهاوردهاي  3خط مشيهاي عمومي هستند .ستادههاي خط

مجزا ميسازد .با اين تعريف ،خط مشيهاي عمومي اشاره به

مشي هاي دولت در حوزه آب ،سدها و  ...هستند ولي رهاورد اين

مجموعهاي از اقدامات دولت دارد كه به صورت نسبتاً ثابت و هدفمند

خط مشي رونق كشاورزي است.

براي حل يک معضل عمومي انجام ميشود.
اين تعريف ،چند رهنمود ضمني مهم براي تحليل گران

 خط مشي عمومي ممكن است مثبت يا منفي باشد .گاهي

خطمشيهاي عمومي دارد:

اوقات دولت براي رفع معضلي دست به مجموعهاي از اقدامهاي
عملي مي زند (مثبت) و گاهي خطمشي فضولي موقوف  4در پيش

 خط مشيهاي عمومي ،رفتاري تصادفي يا رخدادهايي

مي گيرد (منفي) .اولي را اقدام  5دولت و دومي را عدم اقدام  6گويند.

تصادفي نيستند ،بلكه اقدامات هدفمندند .همه خط مشيهاي دولت

اين دو حالت در مورد موضوعاتي صادق است كه دولت توان انجام

داراي هدف هستند .دولت با هدف افزايش درآمد كشاورزان ،يارانه

دادن يا ندادن آن ها را دارد .بنابراين در اين دو حالت ،خط مشي

اعطا مي كند يا مانع واردات كاالهاي كشاورزي ميشود .دولت به

عمومي قابليت اجرا دارد .ولي دولتها نميتوانند مانع زلزله شوند،

هدف ارتقاي جايگاه پژوهش كشور در عرصه بينالملل مستمراً به

اين كار از توان دولت ها خارج است .به عبارت ديگر اين مسائل

دانشمندان جوايز متعدد و پژوهشانه اعطا ميكند .اما ممكن است
دولت بعضاً با هدف جلوگيري از تعارض يا كاهش حمايت مردمي
(يا گروه هاي خاص) از اعالن اهداف برخي از خط مشيهاي عمومي

1. Policy statement
0. Output
8. Outcome
4. Hands off
0. Action
6. Inaction

خودداري كند.
 - 0خط مشي هاي عمومي به الگويي يا مجموعهاي از اقدامات
دولت در گذر زمان اشاره دارد نه يک تصميم خاص دولت.
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نگوييم محال است ولي ميتوان گفت بسيار دشوار است .علوم

نميتوانند در دستور كار خط مشيگذاري دولتها قرار گيرند.

اجتماعي و انساني خاصيتي انبوهيتي دارد .بنابراين انديشمندان بايد با

 خط مشي عمومي(حداقل در شكل مثبت) بر قانون استوار

اطالع كامل از دانش موجود در آن حوزة خأل را شناسايي و دانش

است و صبغه دستوري دارد .افراد يک جامعه معموالً واقعياتي نظير

جديدي ارائه دهند .در ايران فقدان مأخذ دانشي موجود در عرصههاي

پرداختماليات ،تبعيت از كنترل هاي وارداتي كاال يا خدمات،

مختلف دانش بشري در جهان ،كار خأليابي را براي انديشمندان

محدوديت سرعت در بزرگراهها ،را ميپذيرند و مشروع ميدانند؛ زيرا

دشوار ساخته است.

مبتني بر قانون هستند.

به عبارت ديگر ،دسترسي به مآخذ سالهاي دور كه ميتواند به

بنابراين وقتي گفته ميشود فالن عمل خطمشي دولت است بايد

دانشمند ايراني سير تطور دانش را نشان دهد ،چندان ميسر نيست.

« نسبتاً ثابت انجام شود ،هدفمند باشد و مجموعهاي از اقدامات را در

اتصال مراكز علمي و آموزشي كشور به كتابخانههاي الكترونيک

برگيرد» .وقتي گفته ميشود برخورد دولت با كشاورزان نشاندهنده

بزرگ جهان ،پايگاه هاي اطالعاتي غني جهاني ميتواند به اين مشكل

خطمشي(سياست) او است بايد آن را در بستر زمان و در مجموعهاي

پايان دهد .سياست علم و فنّاوري ميتواند در قالب تدوين طرحها،

از اقدامات هدفمند نظير پرداخت يارانه ،اعطاي وام ،پرداختهاي غير

برنامهها و پروژه هايي اين حوزة را ارتقا دهد.

صادق است .با اين اوصاف سياست علم و فنّاوري اشاره به مجموعه

 برچيدن اختناق روش شناسانه بر حوز ة علوم انساني

نقدي ،اعطاي جوايز و  ...ديد .اين تعريف در حو زة علم و فنّاوري نيز
اقدامات هدفمند و نسبتاً ثابت دارد كه در يک بازه زماني براي رفع

بخش عظيمي از انديشمندان علوم انساني ايران پاسداران اثباتگرايي

مسائل عمومي در حوزة علم و فنّاوري اجرا ميشود.

هستند .به عبارت ديگر بر توليدات علمي اين حوزة تفكر اثباتگرايي
يک قرن پيش حاكم است .حاكميت اين انديشمندان بر فصلنامهها و

 3- 4حوزههاي مداخله دولت در علم و فناوري

مجالت علمي كشور نوعي اختناق روششناسانه ايجاد كرده است.

در عرصه سياست علم انساني حوزههاي زير ميبايست مورد تأمل

همگان مجبورند بر اساس موفقيت سنت گذشته (اثبات گرايي) به

قرار گيرد:

توليد علمي بپردازند كه از اساس هستيشناسي آن بر امور غير واقع بنا
شده و كاربرد آن با دشواري مواجه است .اين وضعيت حاصل

 حوزة ارتقاي فرهنگ پژوهش در جامعه

سياست هاي وزارت علوم در خصوص اعطاي مجوز علمي -پژوهشي

همان طور كه گفته شد دانش علوم انساني بدون درگيري پژوهشگر

به مجالت علمي در اين حوزه است ك ه بايد تدبيري در مورد آن

با پديده مورد مطالعه كه انسان و رفتارها يا نهادها و سازمانهاي

انديشيده شود .وزارت علوم ميتواند كيفيت اين سياستها را با توسل

متشكل از انسان هاست ،ميسر نيست ،بنابراين بدون همكاري پديده

به انواع طرح  ،برنامه و پروژه ارتقا دهد.

مورد پژوهش ،پژوهش هاي علوم انساني پيشرفت نخواهد كرد .ولي
سنگ هاي بيابان  ،آب رودخانه ها ،هواي مورد نياز براي تنفس ،مواد

 برچيدن فرهنگ پاسداري از روش بهجاي ارتقاي ظرفيت

شيميايي مختلف به انحاي مختلف در اختيار مهندسان معدن،

فكري جامعه

انديشمندان آبخيزداري ،متخصصان جوي ،شيميدانان وجود دارد.

ترس از عدم پيروي از روش در ميان انديشمندان علوم انساني باعث

در عرصه علوم انساني سازمانها و نهادها ،گروهها و شهروندان

ميشود كه نوعي جابه جايي هدف در توليد علم صورت گيرد .به

بايستي براي ارتقاي علوم انساني با پژوهشگران اين حوزة همكاري

عبارت ديگر انديشمندان اين حوزة به تبعيت از سنت اثباتگرايي

كنند .درست در قالب سياست علم ميبايست برنامهها ،طرحها و

رعايت روششناسي از جانب پژوهشگر را بر محتواي پژوهش

پروژه هايي مديريت و اجرا كنند تا اين حوزة سياست به اهدافش

ارجحيت ميدهند .بيم از فقدان سنجهاي براي اندازهگيري متغير،

دست پيدا كند.

پژوهشگر را وادار ميكند كوچک حرف بز ند؛ ولي دقيق آن را بسنجد،
زيرا اگر بزرگ بينديشد در پيچ و خم تدوين سنجه گرفتار ميشود.

 حوزة ارتقاي مأخذ و پايگاههاي اطالعاتي علوم انساني

بنابراين همگان به روش ميانديشند تا به تخيل نظاممند علمي .اين

در حوزة علوم انساني سخن از طرح يک دانش كامالً جديد اگر

وضعيت كه ميتوان آن ديكتاتوري روش ناميد ،انديشمندان را به
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سكوت فكري وادار ميكند و ظرفيت فكري جامعه علمي را دچار

نسبت به ساير اعضا كاهش يافته است ،تمهيداتي الزم است تا

ركود كرده است .سربازان خوب روش ،توليداتي كه مزين به شيوه

اين همكاري شكل گيرد .براي حضور در مجامع بينالمللي اين

زيبايي باشد با داستان غنياي كه به صورت تخيل نظاممند علمي به

همكاري براي انديشمندان ايراني حايز اهميت است .بسياري از

نگارش درآمده و درياي بزرگي از انديشه هاي جديد در خود دارد را

توليدات علمي كشور به علت عدم عرضه در عرصه جهاني

برنمي تاباند .از اين رو هيچ وقت دانشجويان تحصيالت تكميلي كشور

جايگاه كشور را در حوزة علوم انساني و اجتماعي در توليدات

نتوانستهاند گامي بلند در حوزة علوم انساني و اجتماعي بردارند.

علمي تنزل داده است .روند همكاري هاي علمي در حوزة علوم

بنابراين بخش عظيمي از دانشجويان به حماالن روش تبديل ميشوند

انساني نسبت به ساير حوزه ها چندان برجسته نيست .سياست

تا حامالن انديشههاي جديد .وزارت علوم ميتواند با ارائه طرحها،

علم و فنّاوري ميتواند كيفيت اين همكاري ها را در قالب ارائه

برنامهها و پروژه ها به اين پادشاهي روش پايان دهد.

طرح و برنامههايي ارتقا دهد.

 حوزة تحصيالت تكميلي با كيفيت

 - 5نتيجهگيري

يكي از سياست هاي وزارت علوم در دهه اخير ارتقاي جايگاه

حوزة علوم انساني نقش كليدي در پيشرفت و ترقي كشور دارد .اين

تحصيالت تكميلي در كشور بوده است .بسياري از دانشگاههاي

رشته ها براي توليد دانش مورد نياز جامعه در عرصههاي سياسي،

دولتي ،آزاد و پيام نور تالش كردهاند ،اين دورهها را گسترش

اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي اهميت وافري دارند .اما همان طور كه

دهند .از طرف ديگر راه دانشجويان براي تحصيل در خارج از

استدالل شد اين رشتهها بنا به ماهيتش در توليد ذاتاً كند است،

كشور نيز هموارتر شده است .اين امر در دنيا سالها سابقه دارد

سوژه مورد مطالعهاش ماهيتي نرم دارد نه سخت .سواي اين

و از طريق راهاندازي دوره هاي دكتري در روستاها و شهرهاي

نمي توان سوژه مورد مطالعه را در آزمايشگاه اسير كرد .از طرف

كوچک و ارائه مدرك دكتري ،تالش شده است هر كس توان

ديگر جداي از اين مانع ذاتي موانع زيادي بر سر راه توليد علوم

گذراندن دوره هاي دكتري دارد ،وارد شود ،اما اين تصور كه هر

انساني است كه تا مرتفع نشود وضعيت كنوني ادامه خواهد يافت.

كه وارد اين دورهها شود ،بايد فارغالتحصيل شود ،خيال باطلي

ارتقاي كيفيت دوره هاي آموزشي و پرهيز از راهبرد ناآگاهانه

است( .البته حساب برخي از كشورهاي آسيايي ميانه و قفقاز و

پژوهش محوري محض در حوزة مديريت ،تجهيز پايگاههاي

كشورهاي مثل هند و مالزي را از اين كشورها بايد جدا كرد ) .اما

اطالعاتي ،ايجاد فرهنگ همكاري پژوهشي سازمانهاي ايراني با

بايد پرسيد در رشته هاي علوم انساني ما در هر نوع دانشگاهي

پژوهشگران ،دقت در ارائه رساله هاي ارشد و دكتري و ارتقاي

چند درصد مدرس قابل براي دورههاي دكتري داريم .حرمت

مديريت پژوهش در سازمانهاي ايراني براي برقراري روابط

علم با افزايش تعداد مدرك پرستان افزون نميگردد ،توليدات آن

اثربخش بين پژوهشگران و سازمان ها ،تقويت اعضاي هيئت علمي

جامعه در عرصه ملي تجلي كيفيت علم يک جامعه است .ارتقاي

دانشگاهها در اين رشته ها ،بازنگري در انتخاب دانشجويان براي

فنّاوري هاي مختلف نماد پيشرفت علم يک كشور است .وزارت

رشته هاي علوم انساني ،تقويت مباني فلسفي و روششـناسي

علوم ميبايست در اين زمينه انديشه هاي در قالب سياست علم و

رشتـههاي علوم انساني و راهاندازي فصلنامههاي توليدات نظري

فنّاوري ارائه دهد كه اجازه ندهد مراكز تصميم گيري كشور به

ميتواند در ارتقا ي توليدات علوم انساني مؤثر باشد .سياستهاي

دست افرادي بيفتد كه صرفاً مدرك دكتري دارند .اكنون بسياري

وزارت علوم و دانشگاهها ميبايست بهجاي توسعة كمي صرف به

از كشورهاي منطقه براي توليد درآمد دانشگاه مدرك اعطا

تقويت كيفي دورهها متمركز شود.

مي كنند .پول اين جامعه نبايد صرف دريافت مدرك شود .وزارت
علوم ميتواند در قالب برنامه هايي در اين حوزة ابتكار عمل را
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