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Abstarct 
The role of the humanities in achieving the goals of the 
Iranian vision is obvious to all policy makers and public 
managers. Increasing the number of scientific products 
can facilitate Irans movement towards achievement of 
this vision. Studies indicate that the generation of 
knowledge in the field of humanities in slow in Iran. 
The aim of this paper is to provide a reflecton on 
barriers to the creation of knowledge in Iranain studies 
of the humanities. Finally, some recommendations are 
put forward for promoting the quality of Iran's science 
policy. 
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 تحليلي بر موانع توليد دانش در حوزة علوم انساني:

 رهنمودهايي براي ارتقاي كيفيت ظرفيت سياست ملي علم ايران
  

 د فر دكتر حسن دانايي
 دانشيار گروه مديريت، دانشكدة مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، ايران

 
 

 چكيده
تواند  ترديد ارتقاي توليدات اين حوزة از دانش مي پوشيده نيست. بيفنّاوري  نظران علم وانداز بيست سالة كشور بر صاحب اهميت نقش علوم انساني در تحقق چشم

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  مسير پيشرفت عالمانة كشور را

نيز  شود تا پاسخي براي اين پرسش فراهم آيد كه موانع ذاتي و عرضي توليد در حوزة علوم انساني در ايران چيست، و رضايتي وجود ندارد. در مقالة حاضر تالش مي

 شود. كشور عرضه ميفنّاوري  رهنمودهايي براي سياست علم و

 

 توليد دانش علوم انساني و اجتماعي، ظرفيت سياست علم، موانع ذاتي، هرمونتيک دوگانهها:  كليدواژه

 
 

 مقدمه  -1
اي به حوزة علوم انساني در انداز هر كشوري نقش برجسته در سند چشم

ده شده است. ديرينگي اين حوزة به ارتقاي زندگي ملي آن كشور دا

سالة  0022قدمت حضور آدمي بر روي كرة خاكي است. تمدن افزون بر 

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

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

ها به گسترش دورة عرصه افزايش يافته است و شماري از دانشگاه

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

هاي سراسر كشور در كه امروزه تعداد بسياري از دانشگاه اند؛ چنان آورده

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

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

توليدات آن چندان چشمگير نيست براين اساس، مقالة حاضر درصدد 

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

 گيرد؟  چرا توليد دانش علوم انساني در ايران به كندي صورت مي -

توليد دانش در حوزة »افزون براين، پس از بررسي چگونگي 
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در اين « موانع ذاتي و عرضي توليد»ه بررسي ، ب«علوم انساني

  پردازيم.  حوزة مي

 

 چيستي نظريه -2
اند، از نظريه  تقريباً به تعداد كساني كه در باب نظريه سخن گفته

اي از  مجموعه»نظريه را  1تعريف وجود دارد. براي مثال، ري نولدز

علّي  ها از فرايندهاي ها، قضايا، و توصيف قوانين، تعاريف، اگزيوم

اي از روابط علّي بين  مجموعه»[. دوبين  نظريه را 1«]داند مي

توصيف، »نظريه را  0[. جويا و پيتر0«]داند ها )متغيرها( ميپديده

[ 8دانند] مي« شده شده يا تجربه تبيين و بازنمايي يک پديدة مشاهده

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

مدعي است يكي از داليل وجود ابهام در مورد  8. پدرسناند داده

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

                                                                                                      

1. Reynolds 

0. Gioia & Pitre 

8. Pedersen 
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. وي [12]تالش كرده است تا اجراي اصلي نظريه را احصا كند

تعاريف مختلف نظريه را بررسي كرده و با انجام تحليل محتوا 

ها، عناصر  منطقي، كارويژهچهار عنصر تعريفي نظريه، يعني ساختار 

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

هاي اي روندهاي تدوين نظريه و آزمون نظريه را بين سال مقاله

كه  [11]بررسي كرده است 0مديريت مجلهآكادمي در  1968-0227

 آيد. سودمند به نظر مي

يه وجود دارد. در اين بنابراين، تعاريف بسياري از مفهوم نظر

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

انديشد، ولي مـدام آن را  مدعي است كه به تعريف نظريه نـمي

ها،  تواند توصيف سازد. از نگاه او، نظريه يک طيف است كه ميمـي

هاي مختلف با درجات مختلف را در خود جاي  ها و تحليل تبيين

هايي  مملو از نظريه وي سازرپنج الگوي كا ،. به گفتة مينتزبرگدهد

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

شناسي او از انواع  به مثابة راهنماي عمل خود مفيد بداند. گونه

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

رو،  مند خود ساخته است. از اينبا تخيل نظام است، ولي وي آن را

اي با حک و اصالح فراوان به  صفحه 622كند اين كتاب  اذعان مي

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

 كند: مقاله نظريه را چنين تعريف مي

اي است كه موقتاً رفتار يک  نظريه يک يا چند گزارة فرضيه

 كند. زنمايي، توصيف، تحليل و تبيين ميپديده را با

پذير  داند، زيرا ابطالاي مي اين تعريف نظريه را هميشه فرضيه

ماند كه نظرية ديگري نيامده است.  است. تا زماني مي

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

گويي  پوشي از ادعاي حقيقت ورزد و آن چشم اساسي تأكيد مي

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

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

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

طور كيفي  هاي كمي و همين هاي حاصل از پژوهشتعريف، نظريه

عريف هم نظريه در سنت خاص تاباند. اين ت و تركيبي را برمي

گراها را در بردارد و هم حالتي هنجار دارد كه از  اثبات

هاي كالن را ها و نظريههايي عادي گرفته تا چارچوب شناسي گونه

هاي علمي  پيشرفت ، گيرد. به گفتة ايسترباي و همكاران دربرمي

                                                                                                      

1. Cloquity  

0. Academy of Management Journal  

بزرگ حاصل كاربرد شيوة علمي دقيق منطقي و عقاليي نيست. 

ها  شناسي تواند از انواع گونه ن، توليدات دانشي مديريت ميبنابراي

گيرد. توليد دانش  هاي خرد، متوسط و كالن را دربرگرفته تا نظريه

 . [14]ها اشاره داردها و مدلها، نظريه مديريتي، به اين چارچوب

 

 چگونگي توليد دانش در علوم انساني  -3
توليد »دانند كه  دارند، مي اي كساني كه در حوزة علوم انساني سررشته

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

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

 اجتماعي( بر دو محور زير استوار است: 

نظر به كار در نگاه اين دو صاحب ،به اعتقاد مؤلف كار: -1

ست مطالعه است يا اشعار به تحول معناي درگيري با موضوع در د

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

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

پرداز بايد رفتاري از ماده يا پديدة  به عبارت ديگر، پژوهشگر يا نظريه

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

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

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

هاي  قاموس پژوهش اين سر به سر گذاشتن با سوژه اشاره به شكل

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

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

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

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

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

  (.1)شكل ار را ترسيم كرده استاليه، اين ابز چندين

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

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

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

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

                                                                                                      

8. Academic  
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 [11(  پياز فرايند پژوهش ]1شكل 
 

اي  االجتماع )به معناي رشته حوزة علم تعامل ارتباطي: -0

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

كنندة  ها مرزهاي جدايي بيني ها و جهان علمي متعددي است. پارادايم

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

اي از  كند. بنابراين بايد زبان علمي خاصي بياموزد و به مجموعه

ابزارها براي انديشيدن و بحث در باب موضوع مورد مطالعه مجهز 

تواند دانش خود را از  [. پژوهشگر با آموختن زبان علمي مي16شود ]

ها، ها، نشريات، كتاب ني از جمله فصلنامهرهگذر سازوكارهاي گوناگو

ها و فضاي مجازي )اينترنت( ها، سمينارها، روزنامهميزگردها، همايش

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

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

اي  دست دادن ايده اي از دانش، از به ستردهاي هستند كه طيف گ شبكه

گيرند. ممكن  اي كالن يا طرح يک پارادايم را دربرمي ابتدايي تا نظريه

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

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

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

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

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

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

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

دهد. در مطالعات علوم انساني، موضوع مطالعه  خود را انجام مي

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

هاي اجتماعي كه پديدة در دست مطالعه نيز اجتماعي است. خود پديده

شوند، به صورت اجتماعي تعريف  ها نيز ساطع مياز بطن روابط انسان

ترين مكان پديدة مورد بررسي  ترين و اصلي[. جامعه مهم19شوند ] مي

اند، بنابراين  ها موضوعات اجتماعي پژوهشگر علوم انساني است. سازمان

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

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

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

 (.0تقارن مفهومي وجود دارد )شكل 

 پارادايم
 

 پارادايم
 تفسيري

  مشاهده 

 مصاحبه 

 نامه  پرسش 

  اسناد و مدارك 

  بيني تبيين و پيش

 اكتشاف
 و فهم

 توصيف

 پارادايم
 گرايي اثبات

 پارادايم نظريه 
 انتقادي 

 هاي  نگاه
 فمنيست

 پارادايم 
 نظريه
 آشوب

 پارادايم
 نظريه

 پيچيدگي

 نگاه
 مدرنيست

 بنيادي

 كاربردي

 ارزشيابي

 ايهتوسع

 استقرا

 قياس

 -قياسي
 استقرايي

 تطبيقي

 يكمّ

 كيفي

 تركيبي

 اي كتابخانه

 ميداني

 آزمايشگاهي

 راهبرد
 پيمايش 

 راهبرد
 همبستگي

 راهبرد
 تجربي

 راهبرد
نظريه داده 

 بنياد

 راهبرد تاريخي

راهبرد 
 نگاري قوم

هاي  شيوه
 تركيبي 

راهبرد 
 پژوهي اقدام

 راهبرد   
 مطالعه       

 موردي             
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 [22(  پژوهش علوم انساني به مثابة فعاليتي علمي ]2شكل 

 

 در اين شكل: 

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

دهندة آن است كه پژوهشگر بخشي از يک محفل زباني دارد، نشان

 پژوهشگران ديگر است. 

 دهنده يكي از موضوعات اجتماعي  موضوع الف نيز نشان

 است.  4و  8و  0و  1هاي  مورد مطالعه بين موضوع

   .بيانگر مرزهاي محافل زباني است 

  دهندة روابط اجتماعي است.  نشان 

   .بيانگر مداخله يا درگيري با موضوع مورد مطالعه است 
 

بينيد، ايجاد دانش جديد نوعي  مي 0گونه كه در شكل  همان

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

كند آنچه را در محافل  خود، تالش مينمادين و مادي محفل زباني 

دهد، از طريق  ها( رخ مي ها و سازمانزباني ديگر )افراد، گروه

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

 پردازي كند.  دهد( و نظريه

 

 بندي موانع توليد دانش  تقسيم -4
دانش در حوزة بندي از موانع توليد  در اين بخش ابتدا نوعي دسته

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

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

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

هاي متفاوتي از موانع مطرح شده است. موانع  بندي شود. تقسيم

ها  بندي و موانع آفاتي و بروني از جملة اين تقسيمانفسي و دروني؛ 

اند كه از  هستند. منظور از عوامل انفسي و دروني عوامل سلبي

                                                                                                        

1. Language communities 

خيزند؛ به ديگر سخن، از  خصايص و خصايل پژوهشگران برمي

شوند. اما  وضعيت معرفتي، روحي و خلقي پژوهشگران ناشي مي

ه به پژوهشگر كنند ك موانع آفاتي و بروني به موانعي اشاره مي

هاي اجتماعي، مديريتي،  شوند، بلكه به وضعيت مربوط نمي

هاي  بندي گردند. تقسيم ها بازميساختاري، فرهنگي و مانند آن

توان به عوامل سلبي و  ديگري نيز وجود دارد كه از آن ميان مي

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

 دست داده است:  مديريت بهعلم در حوزة 

 موانع ذاتي -1

موانع  -اي، ب رشته موانع درون -موانع عرضي، شامل: الف -0

 اي  رشته برون

 پردازيم.  در بخش بعدي به بررسي موانع ذاتي مي

 

 موانع ذاتي  4-1

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

هاي اجتماعي ي، انسان و نهادابژه محوري مورد مطالعه در علوم انسان

هاي علوم تجربي و طبيعي است. اين ابژه با موضوع مورد مطالعه در رشته

داند، بنابراين هستي آن شدني است، نه  داند كه مي كامالً متفاوت است. مي

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

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

كند.  خواند، يا از آن آگاهي كسب مي گيرد و مي كند، در اختيار مي مي

شود. بنابراين، مدام رفتارش  كسب اين آگاهي در نوع رفتارش متجلي مي

اي  دهد از اين رو، به نظم و نسق درآوردن رفتار چنين ابژه را تغيير مي

نوتيک دوگانه اشاره به همين خاصيت دشوار و گاهي ناممكن است. هرم

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

                                                                                                        

0. Double Hermeneutic  

 4پژوهشگر

 8پژوهشگر

 1پژوهشگر

 0پژوهشگر

        

        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الف پژوهشگر
 

    

     

 
    

    

 4موضوع 

 8 موضوع

 1موضوع 

 0موضوع 

        

        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الف موضوع
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يعني وقتي پژوهشگري دربارة تركيب دو مادة الف و ب نوعي نظريه 

كنند كه آن را  كند، آن دو ماده از اين نظريه اطالعي كسب نمي تدوين مي

هارثورن، ر پژوهش مشهوردر رفتار خود متجلي كنند؛ ولي وقتي د

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

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

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

جاي تدوين نظرية تأثيرگذاري ر، بهآگاهي تغيير داد و بر اساس اين تغيي

 وري، نظرية نيازهاي اجتماعي تدوين شد.  افزايش نور بر بهره

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

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

مواد را در يک توان انواع  مطالعه الزامي است. در رشتة شيمي مي

ها پرداخت و نياز به كسب آزمايشگاه مطالعه كرد، به تركيب و تجزية آن

توانند با انواع  شناسان هم مي ها نيست. زيستمجوز براي استفاده از آن

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

شناس نيز  گونه كه زمين خرگوش دست به توليد انواع دانش بزنند، همان

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

يانه تعداد تواند سال مي هاهحوز اين ها بپردازد. بنابراين، يک استاد درآن

توليد كند. ولي ابژه مورد مطالعة پژوهشگران علوم  ISIمقاله  زيادي

وان آن را روي ميز ت هاي اجتماعي است كه نميانساني، انسان و نهاد

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

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

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

هاي علوم هپديدة مورد آزمايش رشتة مديريت، به عنوان يكي از رشت

-سرعت به چنگ آورد و تحليل كرد. بسياري ازگروه توان به انساني را نمي

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

مقالة  چند ده ،ماههچنددر يک دورة  علوم پايهكنند. بنابراين پژوهشگر  مي

ISI ژوهشگر علوم انساني كند، ولي پ هاي دنيا ارسال ميبه فصلنامه

ژوهش دريافت نكرده است. حتي وقتي  كماكان مجوز ورود به محل پ

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

ها پاسخ  كنند، به پرسش انسان، برخالف آنچه در واقعيت عمل مي

ها در  هشوكنند. بر اين اساس، اگر پژ نامه را پر مي دهند، يا پرسش مي

د، كندي توليد نباش ي داشتهتربيش  علوم انساني بايد صبغة مسئله محوري

دانش تابعي از انسان  ،بولدينگ هعلم در علوم انساني ذاتي است. اما به گفت

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

 

 اي حوزه موانع درون 4-2

  آموزش دادن پژوهش، به جاي پژوهش بدون آموزشرواج  

هاي علمي كشور سبب شده است  حاكميت نگاه مهندسي بر سياست

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

محورند، بر آموزش عالي كشور سايه افكند. از اين  اصطالح پژوهش

هاي علوم انساني در دوره دكتري كه رو دروس آموزشي رشته

ست، به چند درس دو واحدي تقليل يافته است. ترين دوره ا عالي

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

عبارت ديگر، توليد علم از طريق پژوهش بدون برنامة آموزشي 

اهميتي به آموزش و دادن نقش وتويي به  مناسب توهم است. كم

علوم  هايپژوهشي، آموزش در رشته -هاي به اصطالح علميمقاله

هاي دكتري و كارشناسي ارشد را رفع تكليفي  ويژه در دوره انساني به

 كرده است.

 

 دانشگاهي آموزشي و پژوهشي -ضعف در نيروي انساني علمي 

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

پژوهشي است. شاهراه اصلي توليد  -هاي علميعلمي منوط به مقاله

 ،هاي علوم انسانيها براي درصد بااليي از استادان رشتهاين مقاله

هاي دوره دكتري است. ارشد و رساله نامة دوره كارشناسي پايان

هاي سراسر كشور حتي بدون داشتن كادر علمي متناسب براي دانشگاه

هاي كارشناسي ارشد، از طريق توسل به كادر علمي اندازي دوره راه

كنند و چون  اندازي مي اي كارشناسي ارشد راههرشته ،هاساير دانشگاه

پژوهشي است، هر  -هاي علميهاي دانشجويان مأخذ مقالهنامه پايان

كند كالس درس كارشناسي ارشد را به كارنامة خود  مدرسي تالش مي

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

د به كالس درس دكتري وجود است. معيارهايي براي ورود يک استا

دادن دو يا چند مقاله به »هاي دكتري ندارد. چون سبک غالب دوره

داري به سبک  يا كالس« دانشجو براي ترجمه و ارائه در كالس

ترين سطح دورة  هيچ استادي ابايي از ورود به عالي ،كنفرانسي است

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

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

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

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

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

كه  دانشگاهي بين دو گروه آماده و غير آماده، يا آنگروهي و  درون

دهد، وجود  كه نمي دهد، با آن تدريس در خور توجهي از خود ارائه مي

 ندارد.

 هاي علوم انسانيپژوهشي در رشته-فقدان محافل علمي 

اي از انديشمندان و پژوهشگران  اشاره به مجموعه« محفل علمي»اصطالح 
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اي خود هستند. دانش  ة موضوع رشتهژاب در دارد كه داراي دانش مشتركي

داني؛ من  دانم كه تو مي من مي»كند كه  مشترك اشاره به اين نكته مي

دانم كه تو  طور من مي دانم؛ و همين من مي كه داني دانم كه تو مي مي

فقدان دانش مشترك در محافل «. داني دانم كه تو مي من مي كه داني مي

ي است كه خالقيت و نوآوري را در اين اي علوم انساني معضل رشته

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

هاي تخصصي در محافل  گيرد، به علت فقدان كانون داوري قرار مي

كند  مديريتي، توان ارزشيابي وجود ندارد. در محفلي استادي ادعا مي

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

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

گيرد؛ هر آنچه  گرا به خود مي گرايي است ولي ژست غير اثبات اثبات

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

 گرايي دارد.  تدسته از توليدات علمي بپردازد كه صبغة اثبا

بنابراين، بسياري از توليدات مناسب قرباني فقر اين دانش مشترك 

گويد. بنابراين، اگر  شود، زيرا هر استادي در چندين حوزة سخن مي مي

گاه دانش مشترك عميقي كه قدرت قضاوت علمي به  چنين است، هيچ

 دهد، شكل نخواهد گرفت.  دهندة يک محفل علمي مي افراد تشكيل

 

 شناسانه در علوم انساني شناسي و اختناق روش ر روشفق 

شناسي نتوانسته چندان توليد  اي در عالم بدون داشتن روش هيچ رشته

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

هاي كارشناسي ارشد و دكتري به ويژه استادان دوره هاي علوم انساني به

ها تلف، مانع عظيمي بر سر راه توليدات اين رشتههاي مخ شناسي روش

ها از اين شود. درصد بسيار اندكي از استادان در اين رشته محسوب مي

ها باعث شناسي در اين رشته مزيت برخوردارند. بنابراين قحطي در روش

شناسي، براي  اي به علت تسلط صرف بر يک روش شده است كه عده

شناختي در محافل علمي  ي اختناق روششناسي پيمايش، نوع مثال روش

نام متغير  هايي به شناسي پيمايش و واژه ش رو جزبه ،ايجاد كنند، زيرا خود

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

نظري هستند، نه صاحب 1نظري بوروكراتيکها داراي صاحبآن

 . اند علمي، نوعي اختناق سفيد ايجاد كرده

 

 شناسي  ها: آموزش روش شناسي فقدان زايندگي در كاربرد روش

 خطي و سيلويي 

هاي علوم  شناسي در پژوهش به علت تسلط تفكر خطي بر روش

                                                                                                        

1. Bureaucratic Authority  

خورد. چون  ها به چشم نميشناسانه در اين رشته انساني، زايش روش

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

سارت در نقد يک نظريه يا ارائة ديدگاه خود در حين جرئت و ج

هاي  شناسي آموزش دروس علوم انساني است، همين حالت به روش

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

نظران سبكي خالقانه در اين رشته ملموس نيست. صاحب

ة نو در يک مقاله كه به ايد ها بيش از آنبوروكراتيک در اين رشته

نگرند و به ضريب  خذ انتهاي مقاله ميآو م ارجاعاتتوجه كنند، به 

يا مانند  AHPهمبستگي پيرسون يا به روش كمي مورد استفاده نظير 

نگرند. اين امر به نوعي رخوت آكادميک در اين حوزة  ها ميآن

 انجاميده است. 

منتشر نكرده اي  نظر بوروكراتيک تاكنون ايدهاز آنجا كه صاحب

شود. اين روند به  هاي نوي ديگران نيز مي است، مانع طرح انديشه

هاي علوم در رشته« شده كفايتي آموزش داده بي»نام پرورش خاصيتي به

 شده است كه جداگانه بايد به آن پرداخت. منجر  انساني

 

 دانشگاهي -كفايتي علمي آموزش بي 

د بوروكراسي به كاربرد شناس بزرگ امريكايي، در نق مرتن، جامعه

[. در 08كند ] اشاره مي 8وبلن 0«دهكفايتي آموزش داده ش بي»مفهوم 

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

هاي خاص  سازد، زيرا با آموزش كفايت مي بوركرات شخصيتي بي

شرايطي  آموزد در هر آموزد. به بوروكرات مي كفايتي به او مي نوعي بي

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

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

شود. سيستم بوروكراسي با آموزش در عمل  بوروكراتيک آشكار مي

كفايت  ها( فردي بي)كاربرد قوانين و مقررات و اطاعت محض از آن

هاي تواند نوآور و خالق باشد. اين پديده در رشته نميسازد كه  مي

استاد »انديشيد و به  شود. استاد خطي مي علوم انساني نيز يافت مي

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

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

اين چارچوب را من »؛ « به نظر من»؛ «قاد منگويد به اعت نمي»ندارد. 

در عوض اين گفتمان در محافل علوم انساني حاكم است كه «. ام داده

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

 ها. شده است؛ آيا اعتبار سنجي شده است و جز اين

                                                                                                        

0. T rained incapacity  

8. Veblen 
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 پژوهشي هاي تزييني و طنازي  رياكاري پژوهش: پژوهش 

ها را دنبال  در محافل علمي جهان كساني كه يک رشته از پژوهش

« لذت علمي»در آن حوزة تر بيش هاي كنند، از انجام پژوهش مي

ها، رگة  برند. به سخن ديگر، به واسطة تخصصي بودن پژوهش مي

هاي وي به چشم  تخصصي فرد پژوهشگر در روند كلي پژوهش

هاي مطالعاتي علوم انساني هدف از خورد. اما در برخي از حوزة مي

ها.  هاست، نه پيوند روحي با يافتهانجام پژوهش نشان دادن تعداد مقاله

هاي علوم  به گفتة ديگر، نوعي رياكاري پژوهشي در برخي از پژوهش

ها رنگ و لعاب تزييني  شود. بر اين اساس، پژوهش انساني يافت مي

پژوهشي در محافل علمي علوم گري  ها دارند و نوعي عشوهبراي رزومه

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

كنند با دست و پا كردن چند متغير و محاسبة  تخصصي تالش مي

پژوهشي ارائه  -ها پژوهشي در قالب يک مقالة علميهمبستگي بين آن

-ه تن كردن آناي است كه پژوهشگران با ب دهند. اين نوع پژوهش جامه

 پردازند.  ها به طنازي پژوهشي مي

 

 مصرف بودن  ورزي با دانش غير: باورسازي براي بي دشمن

 كامل دانش علوم انساني ديگر كشورها 

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

[. در 06، 00، 04] اند بر اهميت دانش بومي تأكيد كرده نظرانصاحب

اي بر  رشته هاست نوعي نزاع درونهاي علوم انساني در كشور سالتهرش

اي  خورد. عده به چشم مي ،سر مصرف يا عدم مصرف دانش غير

تواند به كار آيد،  نميشود،  معتقدند آنچه در كشورهاي ديگر توليد مي

كنند. ترجمة متون علوم  از اين رو حاميان اين دانش را تخطئه مي

ملي  -هاي ايرانياند بايد بر دانسته دانند و مدعي مي ثمر انساني را بي

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

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

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

ممكن است در  و شود ارد. اين دانش منتشر ميآن در ديگر كشورها ند

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

كه در كشور ما توليد نشده است،  دليل آن كشمكش با دانش به .آيد

اند،  توجه چندان عقاليي نيست. نكتة مهمي كه اين دسته افراد به آن بي

شمول است، در صورتي كه  نش جهانكنند دا آن است كه تصور مي

سبب  [ معتقدند پذيرش يک نوع دانش نه به07نظران ]برخي از صاحب

كنيم كه نوع خاصي از دانش  شمولي آن است، بلكه گهگاه باور مي جهان

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

. از سوي ديگر، علمي بودن يک شمولي آن نيستكارگيري دال بر جهان

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

سازي در ايران دال بر علمي  [. پذيرش خصوصي01پذيرش آن باشد ]

مشي را  هاي فعلي كشور اين خط بودن آن نيست، بلكه سياست

دن مصرف جلوه دا ورزي با غير و بي پذيرد. اين تفكر افراطي دشمن مي

گر كشورها باعث شده است كه بسياري از مباني ديدانش علوم انساني 

شود،  ها عرضه ميها و مقالهفلسفي و عملي اين دانش كه در قالب كتاب

ها چنان در شماري گري برخي از آن مورد بي اعتنايي قرار گيرد. افراطي

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

دانند تا يک كار  رزشمند غير ايراني را در زمره امور اجرايي ميكتاب ا

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

بومي واقعيتي انكارناپذير  -هاي منطقي مبتني بر توليد دانش مليديدگاه

 است كه بايد مورد اهتمام جدي قرار گيرد. 

 

 اعتقادي به توليدات داخلي  پرستي: بي غيردوستي و غريبه 

شايد به برخي از افراد بتوان خرده گرفت كه ادعاي دانش بومي يا 

بومي كردن دانش، ادعاي درستي نيست. دانش در نفس خود 

. دانش توليدي هر كشور به مثابة ه شودتواند بومي نگه داشت نمي

اي است كه در اقيانوس نيلگون علم و دانش بشري ريخته  قطره

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

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

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

ها نيز دشوار  اگرچه در عصر كنوني نگهداشتن بسياري از فنّاوري

أخذ خارجي در يک مقالة ايراني است. ولي عدم استفاده از م

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

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

كند. بنابراين، انگيزه و غيرت  پرستي را به ذهن متبادر مي غريبه

در  توليد علمي داخلي را در درون پژوهشگران علوم انساني كشور

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

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

علمي مديريت قدرت تشخيص چنداني براي تميز توليد داخلي و 

كنند كه ايراني يک  خارجي ندارد و بسياري باور ندارند و باور نمي

 دست داده است. نظرية اوليه به ايده، چارچوب مفهومي و

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

اند چگونه بنويسند. بسياري  اند و نه به دانشجويان آموخته خود نوشته

اند. هنوز  نايل نشده« اي حكمت رشته»ها در علوم انساني به از رشته

از طريق حكمت خود بنويسند  اند استادان و دانشجويان جسارت نيافته
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و هميشه براي گفتن يک جمله از عبارت به قول، به گفتة و ... بهره 

گيرند. اگرچه مستند سخن گفتن مفيد است، ولي در عصر متزلزل  مي

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

ت و روح خالقي« استبداد واژگان و منابع علمي موجود»شدن در 

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

 

 غربت رابطة علمي سازنده بين دانشجو و استاد 

و آموختن نحوة « آموزشِ پژوهش»گيري  بي شک خاستگاه شكل

پژوهش در تعامل استاد و دانشجو نهفته است. فشارهاي 

كه استادان  ها باعث شده استبوروكراتيک حاكم بر فضاي دانشگاه

دانشجويان را تشويق،  ،ها از طريق سازوكار تكاليف كالسيدانشگاه

پژوهشي  –هاي علمي ترغيب، وادار و گاهي اجبار به نوشتن مقاله

كنند. اين حركت در نفس خود داراي مزايا و معايبي است. در نگاه 

كند. در اين حالت  مي« توليد علم» نخست دانشجو به كمک استاد

هاي علمي تواند دانشجو را در تدوين مقاله ز دو طريق مياستاد ا

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

تواند دانشجو را با دانش موجود  كند، مي حوزة تخصصي فعاليت مي

تواند به كمک  در آن حوزة آشنا سازد. در اين مسير دانشجو مي

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

تواند از حيث  تخصصي را درك كند. در حالت دوم استاد مي

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

حال حاضر بسياري از استادان دانشگاه در اين دو حوزة چندان 

دهد. گاهي  اي بين آن دو رخ نمي اند، تعامل سازنده متمركز نشده

ازو بيش از حد به نفع يكي از آن دو سنگين است. از اين رو، كفة تر

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

توانند  زنند. در اين ميان استاداني كه مي اي مي دست به تدوين مقاله

شناسي تقويت كنند،  دانشجو را در دو حوزة موضوعي و روش

كنند. تعامل  ا به حال خود رها ميشوند و دانشجو ر دلسرد مي

گيرد كه هر دو بدانند در اين  ها وقتي صورت ميسازنده بين آن

هاي آرايشي و  شود نه توليد پژوهش تعامل نفعي علمي عايدشان مي

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

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

خورد. اين مانع  هاي تزييني به چشم مي تعامل تعدادي از پژوهش

گذاري آموزش عالي شكل  مشي   عرضي كه به واسطة محيط خط

حد و حصر تحصيالت  تواند به واسطة گسترش بي گرفته است، مي

نويسي و  كه رساله تري به خود بگيرد، چنان تكميلي اشكال نامناسب

 اي براي سودجويان تبديل شود. حرفه نگاري به نامه پايان

 

 هاي علوم انسانيبهره هوشي رشته 

ز ورودي رشتههاي دوره بسياري ا نسبت به  نساني  -هاي علوم ا

ز حيث تحليلي و  ايه ا ادراكي هاي علوم مهندسي و علوم پ

ني  هايها نيستند. در ميان خانوادهچندان مناسب اين رشته ايرا

ايرشته رشتههاي مهندسي و علوم پ ز  االتري ا هاي ه اهميت ب

راي بهرة  ان دا ن ز جوا رو، بسياري ا ز اين  ند. ا ر ني دا نسا علوم ا

رشته اال در  رياضي مشغول به هوشي ب هاي علوم تجربي و 

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

ود.  ايين خواهد ب رشته پ آن  وليد علمي  نباشد، ت اال  چندان ب

آن رشتهوقتي بهرة هوشي  ايين است،  ن  اي پ آ وليد علمي  گاه ت

ود. نخواهد ب  چندان رضابخش 

 

  دسترسي نداشتن به مأخذ دانشي موجود: ناآگاهي از روند

 علم معاصر 

ي رشته زياد  ً ا نسبت نش  ز حجم دا ا ا ني ني در د نسا هاي علوم ا

نش وسيعي در سطح عالم در حوزة علوم  ند. دا ر برخوردا

اب فقر من رد.  ني وجود دا نسا ا در اين كشور ا ني ع گذشته و حال د

ر  قرا را در يک فضاي خأل  نشجويان  ادان و دا ز است بسياري ا

نش در يک حوزة براي  داده است، چنان نتهاي دا كه ابتدا و ا

ادان و آن وان است ع عرضي ت ن نيست. اين ما ها روشن 

نشي در  فتن خأل دا ا ي ي را برا ني  نسا نشجويان در علوم ا دا

نظريه پژوهش ً مسئله09] محور هاي  [ 82محور ] [ و بعضا

آن طمينان  را براي كاهش داده و ا ها به موضوع پژوهشي 

نشگاه ها و مطالعة خود تنزل داده است. در حالي كه دا

نشكده ه بزرگدا ا ب ني نساني در د نه هاي علوم ا خا اب هاي ترين كت

را  نش  وليد دا ند و لحظه لحظه ت ر الكترونيكي دسترسي دا

ا پايش مي ا كنند، است ر ني مطلبي  نسا نشجويان علوم ا دان و دا

نظرية داده» 1969كه در سال  وان  اد تحت عن مطرح شده  1«بني

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

نش در هر حوزة به شناخت  مي وليد دا ابراين، ت ند. بن ر پندا

رد.  ز دا ا ني نش موجود آن حوزة   دا

 

 محتواي فكري  جاي ارتقايشناسي بهپاسداري از روش

  هاپژوهش

                                                                                                        

1. Grounded theory  
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واژة علم چه در قاموس علوم طبيعي، چه در علوم اجتماعي با واژة 

شناسي و شيوة پژوهش گره خورده است. اگرچه مفهوم علم در  روش

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

 شناسي توليد[. در واقع علمي بودن يک دانش به روش81رسد ] مي

هاي  آن دانش بستگي دارد. اما در حوزة علوم انساني بسياري از دانش

نظران آيد. از اين رو، برخي از صاحب نظري به قاموس روش نمي

[. در حوزة توليد دانش با 10پردازي هستند ] شناسي نظريهمنكر روش

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

نظري را در توليد دانش  ها، نوعي تنگده نبودن آنها، زاين شناسي روش

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

نظري از كمبودهاي  مندي متفاوت است. تنگنظري در توليد با دقت

شود ولي دقتمندي از  شناسي و فهم توليد دانش منبعث مي روش

متفاوت توليد دانش ساطع هاي  احاطه بر نفس معناي دانش و پارادايم

خطي و صرفاً « متغيرمحور»هاي نظري به توليد مقاله شود. اين تنگ مي

اي انجاميده و قدرت تحليل را از بازيگران محافل علوم  نامه پرسش

تر در انساني گرفته است. به همين دليل، تحليلگران مديريتي كم

 شوند. ها ظاهر ميرسانه

 

 اي موانع فراحوزه 2-5

 هاي فعلي  ديني و توانمندي -بين تاريخ علمي ملي گسست 

يكي از موانع عرضي محيطي كه در قلمروي موانع فرهنگي قرار 

توان آن را به نفس مديريت آموزش و پژوهش ملي  گيرد، ولي مي مي

هاي فعلي  هاي پيشين و پتانسيلنيز پيوند داد، عدم پيوند بين داشته

شود علم  االجتماع گفته مي مشناسان به علاست. در نگاه جامعه

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

شود، دانش اجتماعي متأثر از پيشينة فرهنگي، ايدئولوژيک و مليت  مي

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

صحه گذاشته است.  هاي باالمباني دانش بستري استوار است، بر گفته

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

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

 وجود دارد كه مشمول مرور زمان شده است.

هاي علوم انساني با اين مأخذ آشنايي استادان و دانشجويان رشته

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

ورزي كرد، ولي نبايد هم تسليم  ترديد، نبايد با دانش غير، دشمن بي

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

نويسند، يكي از موانع توليد دانش  خوانند و مي دانشجويان مي

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

علي )ع( و ديگر  البالغة نهجكتاب اصلي راهنماي بشر يعني قرآن و 

مآخذ دانشي حقيقي براي تكامل بشر در اختيار ايرانيان قرار داده 

هاي علميه تعليم داده است. متأسفانه، اين دروس فقط در حوزة

 برد.  شوند و دانشگاه از آن چندان بهره نمي مي

 

 ظريه ملي ن دتنزل جسارت در تولي 

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

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

اعتماد به نفس آكادميک محافل علمي علوم انساني را مخدوش ساخته 

اطالعي از وضعيت  است. لرزان بودن مباني دانش پيشين افراد و بي

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

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

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

گيري آكادميک اختيار كنند، و  كنند، گوشه هايي تدوين مي نهايت مقاله

گيرند. همة اين موارد   را در پيش مي« يدنگليم خود از آب كش»راهبرد 

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

تواند در زمرة موانع فرهنگي  است. اين مانع عرضي كه مي« تواند مي

« محافل توليد علم مديريت»قرار گيرد، بر فضاي درون و برون 

 گذار است. تأثير

 

 ستي افراطيوجوي قهرمان و پيرپر جست 

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

پردازي  تصور در حافظة يک رشتة آكادميک است كه توليد علم يا نظريه

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

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

كس نيست، جسارت حرف زدن را از اعضاي  پردازي كار همه نظريه

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

هاي بزرگ يک رشته پيران آن ترديد، سرمايه سازي كنند. بي داخلي( نظريه

ي متعدد اند، اما بعضاً در جوامع علم كسوتان آن جامعه علمي رشته و پيش

مآبي و تفكر  در كشورهاي مختلف پيران يک رشته با خشک مقدس

كنند يا افراد رشته را به سكوت  اي ايجاد مي سيلويي نوعي اختناق رشته

كنند. بر اين اساس، تفكري  هاي خود ميها را تابع ديدگاهدارند يا آن وامي

حر اي و تج كنند كه پيامد آن جمود رشته بر جامعة علمي حاكم مي

« پردازي دانش نظريه»ترديد، براي توليد علم بايد به  شناسانه است. بي روش

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

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

شوند،  گاهي انديشمندان جوان در يک رشته از اين ويژگي برخوردار مي
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 دهد. ها نمياي اجازة ظهور به آن رشته ي استبداد درونول

 گيري ناآگاهانه قحطي گفتمان و تضارب آرا: مچ 

اي نشان  وگو و تبادل آرا عالقه محافل علمي در ايران چندان به گفت

جاي كمک به ها بهدهند. فضاهاي حاكم بر بسياري از گفتمان نمي

لمي افراد، به فضاي هاي عشناسي ديدگاه ارتقاي محتوايي و روش

شود. خيرخواهي علمي به معناي كمک به  گيري ناآگاهانه تبديل مي مچ

طراح يک نظريه براي ارتقاي كيفيت آن، عامل مهمي در ارتقاي توليد 

علمي كشور است. ارزيابان و داوران توليدات علمي بيش از آن كه 

 تا محصول توليدي ارتقايخألهاي علم توليدي را گوشزد كنند 

گيرند،  در پيش مي« انتقادي تخريب شخصيتي»، رويكرد كيفيت يابد

آورند.  جاي نقد محتواي توليدي به فرد توليدكننده هجمه ميبه

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

 آورد اين وضعيت خواهد بود. گفتمان و تضارب آرا ره

 

 حجاب معاصرت 

تر به انديشمندان در حال فعاليت جلب ها كم نگاه هادر فرهنگ كشور

زدگي، بافت اجتماعي، فرهنگي، مديريتي،  شود و به علت سياست مي

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

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

شود. اگرچه در دهة  ايش و بنيادها بر پا ميها، هم خاك گذاشت، كنگره

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

كه  رسد اين كار بيش از آن هاي مختلف پرداخته است، ولي به نظر مي

بر عهدة دولت باشد، بايد به عهدة خود محافل علمي باشد و اجازه داد 

ظر خبرگان آن رشته برگزيده شوند. اگرچه اي با ن هاي هر رشته برترين

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

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

 يابد. ها كاهش مي سوگيري

 

 توان توليدات علوم انساني را در كشور ارتقا داد؟چگونه مي -3
رسد  اي( به نظر مياي و فراحوزهحوزه)موانع ذاتي و عرضي با توجه به 

وجوش در اين  توان با ارائة تمهيداتي تا حدي به ايجاد تحرك و جنب مي

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

 شود: ارتقاي توليد علوم انساني به شرح زير پيشنهاد مي

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

 هاي علوم انساني؛همة رشته

 هاي پژوهش علوم انساني؛  شناسي بخشي به روش تنوع -0

ز  -8 ومي و پرهيز ا ومي و غيرب نش ب وند بين دا پي

طي فرا  گري مخرب؛  ا

حفظ حريم علوم انساني با پرهيز از گسترش آرايشي  -4

 هاي تحصيالت تكميلي؛ دوره

 هاي علوم انساني؛ها اطالعاتي رشتههتقويت پايگا -0

 خواهي؛ ارتقاي فرهنگ پژوهشگري وپژوهش -6
 هاي نو در علوم انساني. اندازي مجالت معتبر يا انتشار ايده راه -7

 

 هاي علم و فنّاوريرهنمودهايي براي ارتقاي ظرفيت سياست -4
 خردمايه مداخلة دولت در علم و فنّاوري 4-1

 يا عدم مداخلة دولت در امور اقتصادي، اجتماعيبراي توجيه مداخله 

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

هاي مختلف جامعه را تبيين  عمده داليل ورود دولت به عرصه

، [88، 80نظرية شكست بازار ] -1كنند. اين سه نظريه عبارتند از:  مي

هاي عمومي  كست ارزشنظريه ش -8[، 84نظريه شكست دولت ] -0

تواند مبناي  [. از ميان سه نظرية فوق، نظرية شكست بازار مي80]

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

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

ت اصلي زير حال پنجكند. به اعتقاد اقتصاددانان، بازار در  را تئوريزه مي

تواند كاالها و خدمات را به نحو مناسب  خورد، يعني نمي شكست مي

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

 به شرح زيرند:

 

 :ها قدرت بازار را در اختيار  شركت وقتي 1قدرت بازار

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

شود كاالهاي معدودي در بازارهايي غيررقابتي توليد اين امر باعث مي

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

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

غيررقابتي توليد شود. اين امر بدان معناست كه درآمد در دستان 

شود كه قدرت بازار را به هزينة كساني كه چنين  ميكساني متمركز 

 گيرند. قدرتي ندارند، در دست مي

 

 :عوارض جانبي بدان معناست كه در  2عوارض جانبي

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

كند. براي مثال هايي شده يا منفعتي را دريافت مي متحمل هزينه

فرودگاه از صداي هواپيماهايي كه در  منازل مسكوني كنار
                                                                                                        

1. Market power 

0. Externalities 
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كنند، متضرر  هاي مهرآباد نشست و برخاست مي فرودگاه

شوند )عوارض جانبي منفي( يا در حالت مثبت روستاييان  مي

ها بهره اي پااليشگاه اطراف پارس جنوبي از امكانات جاده

بهره نيستند. در هر دو  هاي آن نيز بيبرند، اگرچه از آلودگي مي

ها محاسبه  ها و منافع در صورت حساب شركتهزينه حالت

كند، اگر براي رفع  شود. شركتي كه هواي اطراف را آلوده مي نمي

تري بپردازد؛ در نتيجه، بهاي هاي بيش آن تالش كند، بايد هزينه

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

 مثبت نيز صادق است.

  

 ها هستند كه منفعتي كاالهاي عمومي آن 1ي:كاالهاي عموم

توان مردم را از مصرف  كنند، اما به علت ماهيتش نمي نصيب مردم مي

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

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

اي اثر بخش بر  گونه تواند به نمي ايجاد سود براي خود نيست، زيرا

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

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

توان كسي را از آن  برند و نمي شود همه از آن بهره مي توليد مي

هايي كه دهند، چه آن ت ميكساني كه ماليا محروم كرد. بنابراين چه

كنند. اين مسئله را در  ها استفاده ميكنند، از آن ماليات پرداخت نمي

ترديد بازار آزاد كه نفس  گويند. بي مي 2اقتصاد مسئلة سواري مجاني

 آورد. آن سودآوري است به هيچ وجه به توليد اين كاالها روي نمي

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

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

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

منابع بانكي در  تواند سريعتر به منابع مالي دست پيدا كند. دارد مي

اي بانک ثابت ها برگيرد كه توان بازپرداخت آن اختيار كساني قرار مي

اي هميشه از عده  هاي مختلف بازار عدههشده باشد. بنابراين در حوز

عدالتي كاست؟  توان قدري از بي ديگر سرخواهند بود. چگونه مي

 بايست مداخله كنند. ها ميدولت

 

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

شود. رونق زماني  زار مسلط ميحاكم است و گاهي كسادي و ركود بر با

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

                                                                                                        

1. Public goods 
0. Free rider 
8. Equity 

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

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

 كند. تواند با مداخله سيستم بازار را متعادل  مي

 

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

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

اي از بازيگران نظير يک مقام دولتي، يک مؤسسه  بازيگران يا مجموعه

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

حمايت از مصرف كننده و ... اشاره دارد. همچنين ممكن  نقل عمومي،

كنند تا انجام  ها انتخاب مياست خط مشي عمومي به آنچه كه دولت

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

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

-عمومي انجام نوعي تحليل نظام مشي چون هدف ما در مطالعات خط

تر براي ساختاردهي به  عمومي است، تعريف دقيق مند از خط مشي

انديشه تحليل گران خط مشي عمومي و تسهيل ارتباطات اثربخش با 

 يكديگر حايز اهميت است. 

ادبيات علم سياست مملو از تعاريف مختلف از خط مشي عمومي 

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

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

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

 خواهد شد. 

مشي را رابطه يک واحد دولتي با محيطش تعريف  خط»آيستون 

ي اين ها . چنين تعريفي كلي است و شناخت محدوده[86]«كند مي

تواند همه چيز را در برگيرد.  رابطه چندان قابل تشخيص نيست و مي

ها انتخاب هر آن چه دولت»توماس داي مدعي است خط مشي به 

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

گزينند تا انجام دهند يا  ها برميكند كه آيا آن چه دولت مشخص نمي

مشي دارد.  دهند اشعار به خط ها در عمل انجام ميدولتآن چه 

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

گيرند كه چندان  هاي عمومي قرار مي اندازه در دايره خط مشي

-مشي عمومي را چنين تعريف مي صحيح نيست. ريچارد روز خط

هاي كم و بيش خط مشي عمومي عبارت از مجموعه فعاليت»كند: 

شود و مرتبط به هم كه در گستره زماني طوالني مدت اجرا مي

. [81]«تبعاتي براي افراد دارد و صرفا يک تصميم قطعي واحد نيست

                                                                                                        
4. در ايران بين واژهPolitics  گفتمان سياسي( و( به معناي سياستPolicy  نوعي)خط مشي(

خصوص محافل دولتي، قانونگذاري وقتي واژه ياسي كشور بهتشابه جود دارد. در محافل س

 Politics.دارد نه   Policyسياست به كار برده مي شود اشاره به 
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اگر چه اين تعريف نيز ابهاماتي دارد ولي اين ايده مثبت در تعريف 

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

ک تصميم براي انجام كاري. در نهايت كارل فردريش نه صرفاً ي

مجموعه اقدامات پيشنهادي يک گروه ، فرد يا دولت »مشي را  خط

هايي ايجاد تا  داند كه موانع و فرصتدرون يک محيط معين مي

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

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

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

سادگي قابل تشخيص نباشد ولي ايده دار بودن هدف است به

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

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

گيرند انجام دهند يا آن چه  ها تصميم ميدولتدهند دارد نه آنچه مي

 انجام شود.  كه نداهادها پيشنهاد ددولت

با در نظر گرفتن اين تعاريف ، تعريف آندرسون به نظر مانع و 

خط مشي بيانگر مجموعه اقدامات  ». به اعتقاد وي[42]آيد جامع مي

از  اينسبتاً ثابت و هدفمند است كه به وسيله يک فرد يا مجموعه

اين «. شودبازيگران براي پرداختن به يک مسئله يا دغدغه دنبال مي

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

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

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

هاي عمومي اشاره به  خط مشي ،سازد. با اين تعريف مي مجزا

اي از اقدامات دولت دارد كه به صورت نسبتاً ثابت و هدفمند  مجموعه

 شود.  براي حل يک معضل عمومي انجام مي

چند رهنمود ضمني مهم براي تحليل گران  ،اين تعريف

 هاي عمومي دارد: مشي خط

 
 رخدادهايي رفتاري تصادفي يا  ،هاي عمومي خط مشي

هاي دولت  تصادفي نيستند، بلكه اقدامات هدفمندند. همه خط مشي

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

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

الملل مستمراً به هدف ارتقاي جايگاه پژوهش كشور در عرصه بين

كند. اما ممكن است  ايز متعدد و پژوهشانه اعطا ميدانشمندان جو

 هدف جلوگيري از تعارض يا كاهش حمايت مردمي ادولت بعضاً ب

هاي عمومي  هاي خاص( از اعالن اهداف برخي از خط مشي)يا گروه

 خودداري كند. 

اي از اقدامات هاي عمومي به الگويي يا مجموعهخط مشي -0

نه يک تصميم خاص دولت. دولت در گذر زمان اشاره دارد 

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

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

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

 ها در يک بازه زمانيها و پروژهها، برنامهاي از طرح نيست. مجموعه

 تجلي خط مشي دولت است. 

 

 هاي عمومي در واكنش نسبت به تقاضاهاي خط مشي  مشي خط

تقاضاها ممكن است درخواست اقدام يا عدم اقدام در  كنند؛ اين ظهور مي

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

مشي عمومي  وسيله دولت( ارائه شود تا خطعملي يا عدم انجام عملي)به

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

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

 نفع( بر دولت تحميل شود . هاي مختلف ذي )گروه

 
 ها در عمل انجام هاي عمومي بيانگر آن چه دولت خط مشي

فاً قصد انجام آن دارند. آنچه قصد انجام آن دهند، است نه آنچه صر مي

 1مشي دارند ممكن است روي كاغذي نوشته شود كه به آن بيانيه خط

ها بنا به اهداف سياسي  چه برخي خط مشي گويند، )اگر مي

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

شوند:  سوب ميكشور محهاي عمومي  آنچه نماد عملي خط مشي

هاي خط  ستاده هاي عمومي هستند.خط مشي 3و رهاوردهاي 2هاستاده

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

 خط مشي رونق كشاورزي است. 

 

  خط مشي عمومي ممكن است مثبت يا منفي باشد. گاهي

اي ه اي از اقدام اوقات دولت براي رفع معضلي دست به مجموعه

در پيش  4مشي فضولي موقوف زند )مثبت( و گاهي خط عملي مي

گويند.  6عدم اقدامو دومي را  دولت 5اقدامگيرد )منفي(. اولي را  مي

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

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

توانند مانع زلزله شوند،  ها نميدارد. ولي دولت قابليت اجراعمومي 

ها خارج است. به عبارت ديگر اين مسائل اين كار از توان دولت
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 ها قرار گيرند. گذاري دولت توانند در دستور كار خط مشي نمي

 

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

نظير   الً واقعياتيمعمو  است و صبغه دستوري دارد. افراد يک جامعه

 هاي وارداتي كاال يا خدمات، ماليات، تبعيت از كنترل پرداخت

دانند؛ زيرا  پذيرند و مشروع مي ها، را ميمحدوديت سرعت در بزرگراه

 مبتني بر قانون هستند. 

مشي دولت است بايد  شود فالن عمل خط بنابراين وقتي گفته مي

اي از اقدامات را در  مجموعه نسبتاً ثابت انجام شود، هدفمند باشد و»

شود برخورد دولت با كشاورزان نشاندهنده  وقتي گفته مي«. برگيرد

اي  مشي)سياست( او است بايد آن را در بستر زمان و در مجموعه خط

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

نيز  فنّاوري زة علم ونقدي، اعطاي جوايز و ... ديد. اين تعريف در حو

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

اقدامات هدفمند و نسبتاً ثابت دارد كه در يک بازه زماني براي رفع 

 شود. اجرا مي فنّاوري مسائل عمومي در حوزة علم و

 

 هاي مداخله دولت در علم و فناوريحوزه 4-3
بايست مورد تأمل هاي زير ميحوزه در عرصه سياست علم انساني

 قرار گيرد:

 

 حوزة ارتقاي فرهنگ پژوهش در جامعه 

همان طور كه گفته شد دانش علوم انساني بدون درگيري پژوهشگر 

هاي با پديده مورد مطالعه كه انسان و رفتارها يا نهادها و سازمان

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

هاي علوم انساني پيشرفت نخواهد كرد. ولي مورد پژوهش، پژوهش

ها، هواي مورد نياز براي تنفس، مواد  هاي بيابان ، آب رودخانه سنگ

شيميايي مختلف به انحاي مختلف در اختيار مهندسان معدن، 

دانان وجود دارد. خيزداري، متخصصان جوي، شيميانديشمندان آب

ها و شهروندان ها و نهادها، گروه اندر عرصه علوم انساني سازم

بايستي براي ارتقاي علوم انساني با پژوهشگران اين حوزة همكاري 

ها و  ها، طرحبايست برنامهكنند. درست در قالب سياست علم مي

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

 دست پيدا كند. 

 

 اطالعاتي علوم انساني هايحوزة ارتقاي مأخذ و پايگاه 
در حوزة علوم انساني سخن از طرح يک دانش كامالً جديد اگر 

توان گفت بسيار دشوار است. علوم  نگوييم محال است ولي مي

اجتماعي و انساني خاصيتي انبوهيتي دارد. بنابراين انديشمندان بايد با 

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

هاي جديدي ارائه دهند. در ايران فقدان مأخذ دانشي موجود در عرصه

مختلف دانش بشري در جهان، كار خأليابي را براي انديشمندان 

 دشوار ساخته است.

تواند به  هاي دور كه ميخذ سالآدسترسي به م ،عبارت ديگربه 

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

هاي الكترونيک خانه مراكز علمي و آموزشي كشور به كتاب اتصال

تواند به اين مشكل  هاي اطالعاتي غني جهاني ميبزرگ جهان، پايگاه

ها،  تواند در قالب تدوين طرح مي فنّاوري پايان دهد. سياست علم و

 هايي اين حوزة را ارتقا دهد. ها و پروژهبرنامه

 

 ة علوم انسانيشناسانه بر حوزبرچيدن اختناق روش 

گرايي بخش عظيمي از انديشمندان علوم انساني ايران پاسداران اثبات

گرايي هستند. به عبارت ديگر بر توليدات علمي اين حوزة تفكر اثبات

ها و يک قرن پيش حاكم است. حاكميت اين انديشمندان بر فصلنامه

شناسانه ايجاد كرده است. مجالت علمي كشور نوعي اختناق روش

مگان مجبورند بر اساس موفقيت سنت گذشته )اثبات گرايي( به ه

شناسي آن بر امور غير واقع بنا توليد علمي بپردازند كه از اساس هستي

شده و كاربرد آن با دشواري مواجه است. اين وضعيت حاصل 

پژوهشي -علمي مجوزهاي وزارت علوم در خصوص اعطاي  سياست

ه بايد تدبيري در مورد آن است ك هبه مجالت علمي در اين حوز

ها را با توسل  تواند كيفيت اين سياست انديشيده شود. وزارت علوم مي

 به انواع طرح ، برنامه و پروژه ارتقا دهد.

 

 جاي ارتقاي ظرفيت برچيدن فرهنگ پاسداري از روش به

 فكري جامعه

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

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

گرايي  عبارت ديگر انديشمندان اين حوزة به تبعيت از سنت اثبات

شناسي از جانب پژوهشگر را بر محتواي پژوهش رعايت روش

 ،گيري متغيراي براي اندازه دهند. بيم از فقدان سنجه ارجحيت مي

ولي دقيق آن را بسنجد،  ؛ندكند كوچک حرف بز پژوهشگر را وادار مي

شود.  زيرا اگر بزرگ بينديشد در پيچ و خم تدوين سنجه گرفتار مي

مند علمي. اين د تا به تخيل نظامنانديش بنابراين همگان به روش مي

توان آن ديكتاتوري روش ناميد، انديشمندان را به  وضعيت كه مي
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دچار  كند و ظرفيت فكري جامعه علمي را سكوت فكري وادار مي

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

مند علمي به اي كه به صورت تخيل نظام زيبايي باشد با داستان غني

هاي جديد در خود دارد را و درياي بزرگي از انديشه هنگارش درآمد

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

اند گامي بلند در حوزة علوم انساني و اجتماعي بردارند.  نتوانسته

شوند  بنابراين بخش عظيمي از دانشجويان به حماالن روش تبديل مي

ها،  تواند با ارائه طرح وزارت علوم مي .هاي جديدتا حامالن انديشه

 ها به اين پادشاهي روش پايان دهد.ها و پروژهبرنامه

 

 يتحوزة تحصيالت تكميلي با كيف 

هاي وزارت علوم در دهه اخير ارتقاي جايگاه  يكي از سياست

هاي تحصيالت تكميلي در كشور بوده است. بسياري از دانشگاه

ها را گسترش اند، اين دوره دولتي، آزاد و پيام نور تالش كرده

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

سابقه دارد ها مر در دنيا سالكشور نيز هموارتر شده است. اين ا

هاي دكتري در روستاها و شهرهاي اندازي دوره  از طريق راه و

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

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

التحصيل شود، خيال باطلي  ها شود، بايد فارغكه وارد اين دوره

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

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

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

هاي دكتري داريم. حرمت چند درصد مدرس قابل براي دوره

گردد، توليدات آن  نمي علم با افزايش تعداد مدرك پرستان افزون

 يجامعه در عرصه ملي تجلي كيفيت علم يک جامعه است. ارتقا

هاي مختلف نماد پيشرفت علم يک كشور است. وزارت فنّاوري

 هاي در قالب سياست علم وبايست در اين زمينه انديشه علوم مي

ارائه دهد كه اجازه ندهد مراكز تصميم گيري كشور به  فنّاوري

يفتد كه صرفاً مدرك دكتري دارند. اكنون بسياري دست افرادي ب

از كشورهاي منطقه براي توليد درآمد دانشگاه مدرك اعطا 

كنند. پول اين جامعه نبايد صرف دريافت مدرك شود. وزارت  مي

هايي در اين حوزة ابتكار عمل را تواند در قالب برنامه علوم مي

 دست بگيرد.به

 

 ل و خارجحوزة همكاري بين دانشگاهي داخ 

هاي همكاري بين دانشگاهي هزينهكه اطالعات  فنّاوري در عصر

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

المللي اين  اين همكاري شكل گيرد. براي حضور در مجامع بين

همكاري براي انديشمندان ايراني حايز اهميت است. بسياري از 

عدم عرضه در عرصه جهاني توليدات علمي كشور به علت 

جايگاه كشور را در حوزة علوم انساني و اجتماعي در توليدات 

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

ها چندان برجسته نيست. سياست هانساني نسبت به ساير حوز

ها را در قالب ارائه  تواند كيفيت اين همكاري مي فنّاوري علم و

 هايي ارتقا دهد. مهطرح و برنا
 

 گيري   نتيجه -5
حوزة علوم انساني نقش كليدي در پيشرفت و ترقي كشور دارد. اين 

هاي سياسي، ها براي توليد دانش مورد نياز جامعه در عرصهرشته

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

ليد ذاتاً كند است، ها بنا به ماهيتش در تواستدالل شد اين رشته

دارد نه سخت. سواي اين   اش ماهيتي نرم سوژه مورد مطالعه

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

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

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

هاي آموزشي و پرهيز از راهبرد ناآگاهانه كيفيت دوره ارتقاي

هاي پژوهش محوري محض در حوزة مديريت، تجهيز پايگاه

هاي ايراني با اطالعاتي، ايجاد فرهنگ همكاري پژوهشي سازمان

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

اري روابط هاي ايراني براي برقرمديريت پژوهش در سازمان

ها، تقويت اعضاي هيئت علمي  اثربخش بين پژوهشگران و سازمان

ها، بازنگري در انتخاب دانشجويان براي  ها در اين رشتهدانشگاه

ناسي ـش هاي علوم انساني، تقويت مباني فلسفي و روشرشته

هاي توليدات نظري اندازي فصلنامه راه و هاي علوم انسانيهـرشت

هاي  ي توليدات علوم انساني مؤثر باشد. سياستتواند در ارتقا مي

جاي توسعة كمي صرف به بايست به ها ميوزارت علوم و دانشگاه

 ها متمركز شود. تقويت كيفي دوره
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